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Oinez eta bizikletan
ibiltzeko bideen alde

ASTEKO GAIA: BIDEGORRIEN PLANARI BULTZADA EMAN NAHIAN Diputatu nagusia egon
da Antzuolan, hainbat
proiektu aurkezten

Bidegorrien planari beste bul-
tzada bat emateko urtea da 2004a.
Foru Aldundiak orain bi urte
idatzi zuen bizikleta-bide sarea-
ren egitasmoa, eta aurten, beste
konpromiso batzuk hartu ditu
erakundeak, plana aurrera era-
maten hasteko: hain zuzen ere,
2010erako bukatuko duela agin-
du du, eta behar handiena duten
eskualdeei lehentasuna emango
diela: tartean, Debagoienari.

Bitartean, ibarreko udalok
oinezko eta txirrindulariondako
gero eta baliabide gehiago egiten
dihardute. Bizikleta garraiobi-
de bezala erabiltzeko gero eta
joera handiagoa dago, eta herri-
tarrek bide egokiak eskatzen
dituzte horretarako. /2-3

DEBAGOIENA

Debagoieneko alkateak eta MCC-
ko eta MUko buruak Alvaro
Amann Garraio sailburuarekin
batzartuko dira datorren eguaz-
tenean. Debagoieneko azpiegi-
turen egitasmoak izango dituzte
mintzagai, eta batez ere bi kon-
turi erreparatuko diote: batetik,
tranbia elektrikoa; bestetik, Las-
tertasun Handiko Trena. /5

Lastertasun Handiko
Trenak geltokia izan
dezala gura dute

ELGETA

Elgetako Udal gobernua kolokan
dago. Izan ere, azkenaldian, ika-
mikatan dabiltza gobernua osa-
tzen duten taldeak: EAJ-EA koa-
lizioa eta Aralar. EAJ-EAk lepo-
ratu dio Aralarri gobernuko
kideekin leialtasunez ez jokatzea.
Aralarrek dio ezadostasunak ber-
ba eginda konpondu behar dire-
la, eta ez hedabideak erabilita. /4

Ezadostasunak EAJ-
EA koalizioaren eta
Aralarren artean

TELEBISTA

Datorren martitzenean estrei-
natuko du Goiena Telebistak saio
berri bat: Iragana gogoratuz.
Fagorrek babestu du saio hori,
Goienarekin sinatutako elkar-
lan hitzarmenaren ondorioz, eta
Debagoieneko lanbide zaharrak
ezagutuko ditugu saioan. Baso-
ko lanbideak aztertuko dituzte
lehen saioan. /4

Fagorrek
babestutako saio
berria GOITBn

Eguaztenean Antzuolan egon
zen Joxe Joan Gonzalez de Txa-
barri Gipuzkoako diputatu nagu-
sia, herrian egingo dituzten
hainbat proiektu aurkezten. Jose
Angel Zabalo alkatearekin bate-
ra jendaurreko agerraldia egin
zuen eguazten arratsaldean, Ola-
ran etxean.

Lehenago, eguerdian, Udale-
ko zinegotziekin eta alkatearekin
batzarra egin zuen; batzar horre-

tan, herriko beharren, arazoen eta
Udalaren asmoen berri jaso ahal
izan zuen, bertatik bertara. Baz-
kalostean, berriz, herriko enpre-
saburuekin elkartu zen.

Gonzalez de Txabarrirekin
batera Xabier Zuriarrain Azpie-
gituretako diputatua, Jose Anto-
nio Rodriguez Diputatuaren Kabi-
neteko zuzendaria eta Imanol
Agote Kultura Departamentuko
zuzendaria egon ziren. /4

Ibarreko erakundeok
eta Aldundiak bilerak
egingo dituzte aurten

Oñatin 400 sinadura
bildu dituzte bizikletan
ibiltzeko baliabide eske

AINTZANE IRIZAR

Diputatu nagusia Errepideetako diputatuarekin etorri zen Antzuolara.
EDU MENDIBIL

Udalok oinezko eta txirrindulariondako gero eta baliabide gehiago egiten dihardute.

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

JON GARATE
“Euskal preso politikoen egoera
Europako hirietan azaltzea 
izan da gure  nahia” /7

ELKARRIZKETA: IÑAKI UGARTEBURU KIROL ZUZENDARIAREKIN /10
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Kontzientziazioa, bide

LEIRE KORTABARRIA

Bizikleta-bideen Gipuz-
koako planak beste bul-
tzada bat jaso du egu-
notan. Plana idatzita

zeukan Foru Aldundiak 2002tik,
baina, azken Batzar Nagusien
ondoren, Aralar alderdiarekin
konpromisoa hartu du bidego-
rrien planari epe bat jartzeko:
hain zuzen, 2010erako bukatuta
egongo dela agindu du, errepide
planarekin bat eginda. Bestalde,
Aralarrek eskatuta, Aldundiak
esan du lehentasuna emango die-
la garraiobide dentsitate altue-
nak edo arriskuko guneak dituz-
ten eskualdeoi, eta Debagoiena
horietako bat da. Aurten, hortaz,
urte erabakigarria izango da pla-
nari bultzada emateko: izan ere,
Diputazioak hainbat bilera egin-
go ditu aurten, lan programa
prestatzeko.

Bestalde, udalak ere lanean
dabiltza, nor bere herrian balia-
bideak egiten: Arrasaten, dato-
rren hilean hasiko dituzte oinez-
ko eta bizikletan dabiltzanenda-
ko bide berri bat egiteko lanok;
Bergaran, iaz bukatu zuten Sora-
luze-Bergara bidegorriko lehen
zatia; Aretxabaletan ere oinez-
koendako eta txirrindularien-
dako bide bat egin zuten, eta
Eskoriatzan ere aurten dute
asmoa hirigunerako mota horre-
tako kilometro bateko bide baten
aurreproiektua prestatzeko… 

Aztarna horiek guztiek zer-
bait adierazten dute: gauzak
aurrera doazela Debagoienean,
bizikletaren kultura indartze
aldera, bai herritarron, bai uda-
len aldetik. Aldundiak, gainera,
berretsi egin du plana aurrera
eramateko “borondate sendoa”.

ERAKUNDEEN ARTEKO ADOSTASUNA
Debagoienerako diseinatuta dau-
den ia 72 bide kilometroak guz-
tiz eraikita ikusi aurretik, ordea,
lan handia egin beharra dago, eta
horrek eskatzen du, lehenik eta
behin, hainbat mailatako era-

kundeen planak eta borondate-
ak uztartzea. Eusko Jaurlaritza,
adibidez, tranbiaren egitasmoaz
arduratzen da, eta horrek nahas-
mena ekar dezake; izan ere, tran-
bia eta bidegorriak zelan bateratu
erabakitzea arazo izan daiteke.

Hori dela-eta, Jaurlaritzarekin
hitz egin nahi du lehenbailehen
Diputazioko Garapen Eraman-
garri Sailak.

Udalek ere zeresan handia
dute etorkizuneko Debagoieneko
bidegorri sarean; eta kontua da

ibarreko udalak ekintzetara
pasatu direla azken hilabeteo-
tan; herriotan oinezko zein bizi-
kletendako azpiegitura berriak
egin edo hasi dituzte. Garapen
Eramangarriko arduradun Bea-
triz Martikorenak darama bide-

LEIRE KORTABARRIA

Eguneroko bizitzan bizikleta erabili nahi dutenendako bide aproposak eskatzen dituzte debagoiendarrok, batez ere, hiriguneotan.

Bidegorrien
planak agerian
jarri du ibarreko
garraio arazoa 

Hainbat udal
bide egokiak
egiten dabiltza
herrietan

Aldundiak
lehentasuna
emango dio
gure ibarrari

BIZIKLETA-BIDEA BAINO GEHIAGO
Gertutasuna, kirola eta luzera
handiko turismoa sustatu nahian
Garraio Eramangarri Sailaren bidego-
rrien egitasmoak hainbat helburu ditu;
plan anbizioduna da. Izan ere, bidego-
rriaren kontzeptuak “bizikletendako
bidearen” ideia gainditu egin du, eta
beste garraio mota batzuekin konbina
daitekeen baliabide moduan ikusten da;
aldi berean, herritarrongan bizikleta
eguneroko garraiobide moduan ikustea-
ren kontzientzia indartu egin nahi du.

Gaur egun, bizikletendako bideak
hiru helbururekin proposatzen dira.
Hala diosku Beatriz Martikorena
Diputazioko arduradunak: “Batetik,
gertutasunaren filosofia da nagusi:
herrian, egunero, bizikletan ibiltzeko
aukera eman nahi diegu herritarrei.
Bestetik, aisialdian bizikletan ibili nahi
dutenendako baliabidea dira. Azkenik,
luzera handiko turismo berdea bultzatu
nahi da”.

ARAZOAK ABANTAILA BIHURTU
Bidegorriak beste garraiobide
batzuekin konbina daitezke
Debagoieneko udalek euren egitasmoak
aurrera eramaten dihardute, betiere,
Aldundiarekin koordinazioan, edo,
gutxienez, batak bestearen asmoen eta
proposamenen berri jaso ondoren.
Orain, Jaurlaritzaren tranbiaren
egitasmoarekin bizikleta-bideon sarea-
ren plana zelan bateratzen den ikusi
behar da. Baina, hasiera baten arazo
moduan ikusten dena, azken batean,
abantaila ere izan daiteke. Izan ere, bi
garraiobideon arteko osagarritasuna
bilatu nahi da. Oñatiko bizikletazaleen
taldeak ere iritzi bera du: “Eskatzen
duguna da bizikletaz Elorregira joateko
modua izatea, eta han, Debako hondar-
tzara joateko garraio publiko egokia
izatea”. Tranbiarekin konbinazioa izan
daiteke erantzuna: Europako leku
askotan, txirrindulariok bizikletak
eramateko egokituta daude tranbiak.

PLANAREN AURREIKUSPENAK
71.672 metro bizikleta-bide
proposatzen ditu Foru Aldundiak
Bidegorrien plana, edo, bere izen
ofizialean, Gipuzkoako bizikleta bideen
sareari buruzko plana, 2002ko aben-
duan idatzi zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiak. Ordutik hona, ez da aldake-
tarik egin txosten horretan, eta horixe
praktikara eramatea da Garapen
Eramangarri Sailaren helburua.

Txosten hark Gipuzkoa osoa zehar-
katu eta lotuko duen bizikleta-bide
sarea aurreikusten du, eta xehetasun
osoz dago idatzita. Horren arabera,
Debagoienean bi adar nagusi izango
ditugu etorkizunean. Bata komunean
izango dugu Debabarreneko eskualdea-
rekin; eta Oñatira eta Aramaiora adar
bana sartuko dira. Maltzaga-Bergara;
Bergara-Arrasate; Arrasate-Eskoriatza;
Eskoriatza-Leintz Gatzaga-Arabako
muga; eta Elorregi-Oñati bideek osatu-
ko dute. 71.672 metro izango ditu.
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gorriak baino lehen
gorrien plana, eta honakoa dios-
ku hark: “Udaloi entzun eta, ahal
denetan, euren erabakien bide-
tik jarraitzea da gure asmoa”.
Izan ere, “udal bakoitzak daki,
inork baino hobeto herriak zein
behar eta zein baldintza dituen;
batez ere, hiriguneko bideei dago-
kienez”, gaineratzen du Marti-
korenak.

Koordinazio horri esker,
azkenaldian ibarrean egin diren
oinezko zein txirrindularienda-
ko baliabide berriek gauza bat
dute komunean: Vasco-Navarro
trenbide zaharraren bidetik doa-
zela. Izan ere, trenaren bidea
berreskuratu nahi du egitasmo
horrek, eta filosofia horren hari-
tik lehen lankidetza egin da: Ber-
garako eta Soraluzeko udalek
Aldundiarekin hitzarmena egin
zuten, bi herriak elkartuko
dituen bidea egiteko. Lehen zatia
eginda dago. 

BALDINTZA ONENAK
Oztopoak ez ditugu faltan. Bea-
triz Martikorenak dioskunez,
beste arazo handi bat izan da
“eraikitzeko lurra aurkitzea”;
izan ere, jakina da gure ibarrak
orografia bihurria duela. 

Arazo horiek direla-eta, bide-
gorrien plana Gipuzkoako
eskualde batzuetan lehenago
jarri da martxan beste batzuetan
baino, eta horrek kezka piztu du
Debagoienean.

Izan ere, joan den astean,
Gipuzkoako Batzar Nagusietan
berriro eztabaidatu zuten gai
hori, eta Donostialderako diru
sarrera bat onartu zuten; ez,
ordea, Debagoienerako. Horrek
kezka eta mesfidantza piztu du
hainbat debagoiendarrongan.
Beatriz Martikorenak dio ez
dagoela kezkatzeko arrazoirik:
“Bidegorrien plana eskualdeka
doa, eta eskualde bakoitzean ara-

zo eta baldintza jakin batzuk dau-
de. Oraingoz, egitasmoa baldin-
tza onenak dituen lekuetan ari
gara martxan jartzen. Baina ez
daitezela kezkatu debagoienda-
rrak; han bideak egiteko asmo
sendoa dugu”. 

LANERA, ESKOLARA… BIZIKLETAZ
Bidegorri sarearen inguruko kez-
ka eta iritzi-giroa txirrindula-
riendako bide-sare baten egitas-
moaz baino askoz harantzago
doaz, ordea: izan ere, Debagoie-
nak dituen garraio gutxitasun

larriak azaleratu ditu berriro
egitasmo horrek. Herritarron iri-
tziak eta eskaerak ere ildo horre-
tatik doaz.

Oñatiko bizikletazale talde
batek 400 sinadura jaso ditu azken
hilabeteotan, eta Diputazioarekin

harremanetan jarri dira. Gero eta
debagoiendar gehiagok nahi dute
ibarrean beste garraio mota
batzuk sustatzea, eta horretara-
ko aukerak edukitzea. Oñatiko
herritar talde horretako kide
batek dioskun bezala: “Jende
asko etorri zaigu esaten bizikle-
ta erabiliko lukeela bere egune-
roko bizitzan: lanera joateko,
herrian ibiltzeko, edo Oñatitik
Arrasateraino joateko… baina
ezin duela, ez dagoelako horre-
tarako inongo azpiegiturarik”.
Bizikleta eguneroko lagun eta
moduan erabili nahi duten deba-
goiendar asko dago; orain falta
da horretarako bide egokiak iza-
tea, herrigunean eta kanpoan.

MIRARI ALTUBE

Aurrerapauso asko eman dira 2002tik hona. Udalek oinezko zein txirrindulariendako bideak egin dituzte. Argazkian, Bainuetxetik Urkulurainoko bidea.

2002an idatzitako
proiektuari beste

bultzada bat eman
nahi dio aurten

Aldundiak

Oztopo nagusia da
bidegorrien

sarearen egitasmoa
tranbiarekin zelan

bateratu

Oñatiko talde batek
400 sinadura bildu

ditu, bizikletan
ibiltzeko baliabide

onak eskatuaz

Azkenaldian egokitu dituzte Soraluze eta Osintxu arte-
an 2.360 metro bidegorri. Udalen eta Diputazioaren
arteko lankidetzaren eredu izan da lan hori. Vasco-
Navarro trenbidearen bidea konponduz egin dute.
Osintxutik Bergararako zatiko lanak ez dituzte orain-
dik egingo, beste lan batzuk direla-eta.

SORALUZE ETA OSINTXU ARTEKO BIDEGORRIA
Udalek gero eta kezka handiagoa dute oinezkoenda-
ko eta txirrindulariendako baliabideen inguruan, bai
herri-gunean, bai eta herri batetik bestera joateko
ere. Datorren astean hasiko dira Bergarako Irabu-
ruko tunela konpontzen; trenbide zaharraren azpie-
gitura hori oinezko ugarik erabiltzen dute.

OINEZKOEN BALIABIDEAK HOBETZE ALDERA
Arrasateko San Andrestik saihesbideko bideguru-
tzera doan zatia egokitzen hasiko dira otsailean; lau
hilabete dute horretarako. Udalak aurrera eraman-
dako proiektua da hori, eta ez doa Vasco-Navarro-
ren trazatutik; irudian, bidegorria nondik joango den.
Foru Aldundia ados azaldu da egitasmoarekin.

OTSAILEAN HASIKO DIRA LANAK ARRASATEN
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Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Gipuzkoako diputatu nagusia
Antzuolako udaletxean izan da aste honetan. Alkatearekin bate-
ra, herriko hainbat proiektu aurkeztu zituen. Besteak beste, egun-
go frontoia bota eta etxebizitzak egiteko asmoa azaldu zuen; horien
beheko solairuetan anbulatorioa, erretiratuen egoitza, eguneko
zentroa, zaintzapeko etxebizitza eta gimnasioa egongo dira. Zupi-
de eta Iriarte artean kiroldegia egiteko duten proiektua jakina-
razi zuten eta gizarte etxearen berri eman zuen. /I.A.

Diputatu nagusia Antzuolan izan da

Otsailaren 16an argitaratuko
da ‘Asteleheneko Goienkaria’
Monika Belastegi bergararra izango da erredaktoreburua

Izendapen horrekin, Asteleheneko
Goienkaria-ren lantaldea osatuz
doa apurka-apurka. Oihana Elor-
tza kazetari oñatiarra ere ariko da
Asteleheneko Goienkaria-n. Hura
ere esperientzia handikoa da; bes-
teak beste, urtetan ETBn ibilita-
koa da eta azken hilabeteotan
Goiena Telebistan jardun du.
Horrez gain, Josetxo Arantzabal
argazkilari elgetarra ere izango da
lantaldean. Datorren astean egin-
go dira kiroleko kazetaria eta
maketagilea aukeratzeko azter-
ketak, eta horiek aukeratuta osa-
tuko da lantaldea.

Asteleheneko Goienkaria-ren
lehenengo zenbakia otsailaren
16an argitaratuko da. Gogoratu-
ko duzuen moduan, zero zenbakia
joan zen abenduaren 22an bana-
tu zen, doan, Debagoieneko etxe
guztietan. Oso harrera ona izan
zuen aurkezpeneko zenbaki hark,
jendeari asko gustatu zitzaiolako.

Otsailetik aurrera, hala ere, egun-
kari saltokietan 0,8 euroren tru-
ke erosita edo, urte osorako har-
pidetuz gero (25 euro), etxean jaso
ahal izango da. Harpidetza kan-
paina bide onetik doa eta dagoe-
neko asko eta asko dira urte oso-
rako harpidetu direnak, kontuan
izanda, %20 merkeagoa dela, bes-
te hainbat abantaila dauzkala eta
ibarreko euskara elkarteko baz-
kide direnek oraindik merkeagoa
dutela harpidedun egitea. Harpi-
dedun egitea oso erraza da: 902 36
38 51 zenbakira deituz egin daite-
ke; faxez, 943 79 22 93 zenbakira
bidaliz astero GOIENKARIAre-
kin batera banatzen dugun txar-
tela; GOIENKARIAren egoitza-
ren batera hurbilduz; edo
www.goiena.net atarian.

GOIENKARIA

Monika Belastegi kazetari
bergararra izango da Astelehe-
neko Goienkaria-ren erredakto-
reburua. Monika Belastegi
esperientzia handiko kazetaria
da. Besteak beste, Euskaldunon
Egunkaria-n eta Argia asteka-
rian jardundakoa da eta gaur
egun Goienako kazetaria da;
hain justu ere, Berrigara
aldizkarian dihardu eta Goiena
Telebistan ere jardundakoa da.

Fagorren eta Goienaren arteko
kolaborazioaren emaitza da Ira-
gana gogoratuz erreportaje sor-
ta. Hitzarmena sinatu zuten bi
enpresek, Debagoieneko indus-
triaren historia euskaraz jaso-
tzeko helburuarekin; hori guz-
tiori, gainera, modu dibulga-
tzaile eta pedagogikoan egin
dute.

Martitzenetan eskainiko dute
saioa, hamabostean behin,
20:30ean eta 22:30ean. Ordu erdi
inguruko erreportajeak dira.

Esan bezala, datorren astean
bertan ikusi ahal izango dugu
lehendabiziko erreportajea: baso-
ko lanbideen gainekoa izango da,
eta ikazkintza, karegintza eta elur-
zuloak izango dira saioaren gai
nagusiak.

Hurrengo erreportajea otsai-
laren 3an eskainiko dute, eta base-
rritarren eta jauntxoen gainekoa
izango da.

Horiez gain, armagintza, txo-
kolate ekoizpena, lihogintza,
errementari eta perratzaileak eta

gatzagintza ezagutzeko aukera
ere izango dugu, besteak beste.

Maria Agirre Goienako kaze-
tariak eta Jose Antonio Azpiazu
historialari oñatiarrak egin dituz-
te erreportajeetako gidoiak; deba-
goiendar askoren laguntza behar
izan dute informazioa osatzeko.

BIDE HORRETATIK JARRAITZEKO ASMOA
Inazio Arregi Goienako zuzen-
dari nagusiak azaldu digunez,
Debagoieneko enpresekin era
horretako harremanak sendo-
tzen jarraitzeko asmoa du Goie-
nak. Azken baten, bertako era-
gileekin hartu-emana izatea
garrantzitsua da Goeinarendako.

Bestalde, aurrera begira, bali-
teke erreportaje sorta hori sal-
gai jartzea edo beste telebista
kate edo enpresaren bati saltzea,
etekinak ateratzeko. Etekin
horiekin, aurten hasitako bide-
ari jarraitu nahi zaio.

GOIENKARIA

Debagoieneko lanbide zaharren gaineko erreportaje sorta eskainiko du Iragana gogoratuz saioak; tartean, ikazkinen gainekoa.

Fagorrek eta Goienak, lankidetzan,
‘Iragana gogoratuz’ saioa sortu dute

GOIENKARIA

Monika Belastegi kazetaria.

AINTZANE IRIZAR

Urtarrilaren 20an eskainiko
dute Iragana gogoratuz saio
berriko lehen atala GOITBn.
Fagorrek babestutako saio
horretan, Debagoieneko
lanbide zaharrak ezagutuko
ditugu. Basoko lanbideak
aztertuko dituzte lehen saioan.

Hamabi erreportaje eskainiko dituzte, guztira, hil honen 20an hasita

Elgetako Udaleko EAJ-EAko zine-
gotzi taldeak prentsa ohar baten
bidez Aralarreko zinegotziei hona-
ko eskaria luzatu die: “Gobernu
kideekiko egun duen jokabide
desleiala eta Udalaren funtzio-

namendu onarentzat kaltegarria
dena berehala zuzendu dezatela”.

Bestalde, ohar honetan gai-
neratu dute, “Aralarrek bere ohi-
ko kritikekin jarraitzen badu
edo ez badituzte gobernuko kide-
en arteko gutxienezko jokabide
arauak errespetatzen, behartu-
ta izango gara sinatu genuen
gobernu hitzarmena berehala
ezeztatu eta Udaleko gobernuan
bakarrik jarraitzera”.

ARALARREN ERANTZUNA
Aralarren ustez, “Udalean ditu-
gun ezadostasunak prentsa bidez

zabaltzea ez da politika egiteko
modu egokiena, gutxiago argu-
menturik eman gabe”. Arala-
rren  esanetan, EAJ-EAko ordez-
kariei desadostasun puntuak
aztertzeko deia luzatu arren ez
dute erantzunik jaso.

Horren aurrean, jakinarazi
nahi dute, “pribatuan gurekin
batu gura ez dutenez, prest gau-
de batzar publiko batean parte
hartzeko. Gura dutenean eta
herritar guztiak gonbidatuta.
Bestalde, Elgetaren alde lan egi-
ten jarraitzeko konpromisoa
dugula diogu, berriro ere.

Gobernua osatzen duten alderdien
arteko krisia Elgetako Udalean

IRATI AGIRREAZALDEGI

Elgetako Udalean bi alderdik
osatzen dute Gobernu Batzor-
dea: EAJ-EA koalizioak eta
Aralarrek. Bi alderdietako
zinegotzien arteko ezadostasu-
nek ika-mika sortu dute eta
baliteke batzordea desegitea.

EAJ-EA koalizioak jakinarazi du hitzarmena berehala ezeztatu dezakeela

Debagoieneko
lanbide zaharren

gaineko erreportaje
sortak osatzen du

saio berria
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Martitzenetan Arrasaten eta Bergaran jasoko dituzte, eta beste herrietan eguenetan.

Otsailean ipiniko du abian Deba-
goieneko Mankomunitateak etxe-
ko traste zaharren asteroko bil-
keta. Arrasaten eta Bergaran mar-
titzenetan jasoko dituzte trasteak

hemendik aurrera, eta gainon-
tzeko herrietan, berriz, eguenetan.
Oñatin Udalak izan du orain arte-
an bilketaren ardura, baina Man-
komunitatearen esku laga du
orain zerbitzua. 

AURREZ ABISUA
Bilketa zerbitzua ahalik eta ego-
kiena izan dadin, Mankomuni-
tateak telefono bat jarri du: 943-
71 19 38. Etxeko traste zaharrak
ateratzeko asmoa dutenek zen-
baki horretara deitu beharko
dute aurrez, eta zakarretara zer
bota behar duten esan. 

Behin abisua emanda, herri
bakoitzari dagokion egunean gai-
nontzeko edukiontzien alboan
utziko dira. 

Mankomunitateak bilketa-
ren maiztasuna aldatzeko arra-
zoia izan da zakarretara atera-
tako trasteen kopuruak %22 gora
egin duela.

Beraz, datorren hilabetetik
aurrera, altzariak, koltxoiak zein
bestelako traste handiak astero
zakarretara ateratzeko aukera
izango da. Azkenaldian, altza-
riak ez ezik ordenagailuak ere
botatzen direla jakin dugu. 

Otsailetik aurrera, astero jasoko ditu
traste zaharrak Mankomunitateak

IRATI AGIRREAZALDEGI

Debagoieneko Mankomunitate-
ak orain arte hilabetean behin
egiten zuen etxeko traste
zaharren bilketa. Baina %22
gora egin duela ikusita, otsaile-
tik aurrera, bilketa astero
egitea erabaki du, martitzene-
tan eta eguenetan, hain zuzen.

Gainontzeko edukiontzien alboan laga beharko dira trasteak

DEBAGOIENEANLABUR

Ereitten: “Udal aurrekontuak oñatiarren
eta herritarren nahiei ez die erantzuten”
Ereitten Oñatiko herri ekimena legez kanpo utzi zuten azken udal
hauteskundeetan; ondorioz, ezin izan diote emendakinik jarri EAJ-
EAren izenean aurkeztu eta osoko bilkuran onartu zen aurre-
kontuari. Hori dela eta, aurrekontuen gaineko iritzia azaldu dute
Ereitten ekimenekoek. Beraien esanetan, udal aurrekontua “ez
da nahikoa Oñatik eta oñatiarrok ditugun beharrei erantzuteko”.
Besteak beste zera diote: “Ez dute justizia soziala, gure lurralde-
aren antolaketa zein kudeaketa aurrerakoia defendatzen; ez dute
nazio eraikuntza kontuan izaten; ez dute emakume zein gizonez-
koen arteko aukera berberak bultzatzen; euskarari aurrekontu
osoaren %3,63 bakarrik ematen diote”.

Balzers-Elayko langileek bertan behera
laga dute hilaren 8an hasitako greba

Ibarreko alkateekin batzartuko da Alvaro
Amann Garraio eta Herrilan sailburua
Datorren eguaztenean, urtarrilaren 21ean, Eusko Jaurlaritzako
Garraio eta Herrilan sailburua, Alvaro Amann, Arrasaten izan-
go da. Bertako udaletxean Debagoieneko azpiegituren proiektuak
aurkeztuko ditu. Garraio eta Herrilan sailburuarekin ibarreko
alkate guztiak, Inaxio Oliveri MUko errektorea eta Jesus Catania
MCCko presidentea batzartuko dira. Besteak beste, Lastertasun
Handiko Trenaz eta tranbia elektrikoaz egingo dute berba bile-
ran. Gainera, baliteke Debagoieneko alkateek Amanni eskari bat
egitea: Lastertasun Handiko Trenaren geltoki bat ibarreko herri-
ren batean kokatzea, hain zuzen ere.

Energia garbia lortzeko 22 eguzki-xafla
ipini dituzte Eskoriatzako kiroldegian
Eskoriatzako Udalak energia garbi eta berritzaileen aldeko apus-
tua egin du. Intxaurtxueta kiroldegiko teilatuan ipini dituzten eguz-
ki-xaflak horren adibide dira. Bi instalazio egin dituzte: kirolde-
gian erabiltzen duten ura berotzeko lehena; eta argindarraren-
dako bestea. Guztira, 22 xafla daude kiroldegiko teilatuan, eta,
lortutako energia baliagarria izango bada ere, ez ditu kiroldegi-
ko beharrak aseko. Beraz, errentagarritasun handirik aterako ez
zaien arren, herritarrei eredua emateko balioko dute.

Joan zen eguenean, urtarrilaren 8an, ekin zioten Antzuolako Bal-
zers-Elay lantegiko ekoizpen arloko 24 langilek mugagabeko gre-
bari. Baina egun gutxiren buruan, bertan behera laga dute lanuz-
tea. Lan egutegia zela-eta hainbat desadostasun izan zituzten zuzen-
daritzarekin. Batez ere, zapatuetan lan egitearen truke
zuzendaritzak eskaintzen zienarekin ez zeuden ados langileak. Hala
ere, enpresako gerentearekin batzarra egin eta zuzendaritzaren
baldintzak onartu dituzte langileek. Horretarako ipini duten bal-
dintza da apiriletik aurrera, hitzarmena negoziatzerakoan, zapa-
tuetako lan jardunaz hitz egitea. 
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Hilabetez sahararrei lagun-
tzeko elikagaiak batzen ibi-
li eta gero, antolatzaileak
pozik daude emaitzarekin:
bost tona elikagai, aurrei-
kuspenen arabera. Orain,
guztia paketeetan ipintzea
falta zaie, eta gero Tindouf-
eko kanpalekuetako saha-
rarrei helaraztea, kamioiz.
Hain justu ere, horretara-
ko dirua batzen segituko

dute otsailera arte. Bi kon-
tu korronte zabaldu dituz-
te, Kutxan eta Euskadiko
Kutxan, lagundu nahi due-
narendako.  

Bestalde, Marokok oku-
patutako lurraldeen gai-
neko argazki erakusketa
izan da egunotan Monte-
rronen, Xabier Errasti
Jerras-en eta Idoia Zabale-
taren argazkiekin. /U.M.

ARRASATE

Bost tona elikagai batu
dituzte Aljeriako
kanpalekuetarako

U.M.

Okupatutako lurraldeen gaineko erakusketa izan da Monterronen.

Espaloia kafe antzokian
hasi dira lokala egokitzeko
lanak egiten. Udaletik esan
digutenez, proiektua oso
aurreratuta dago eta jaie-
tarako dena gertatuta ego-
tea espero dute. 

Espaloiko eraikina
aspaldi egina dago eta zen-
bait ekitaldi ere egin dira
bertan. Hala ere, oraindik
egokitze lanak falta dira.
Joan zen urtarrilaren 7an
hasi zituzten lanak, eta
egun hauetan, igeltseroak
eta argiketariak ibili dira
lanean. 

AKUSTIKA
Taberna, sukaldea eta jan-
gela prestatzen hasi dira
jadanik Espaloian, eta
horretarako horma batzuk
bota dituzte.

Bestalde, akustika zain-
tzeko zenbait lan egiten ere
aurki hasiko dira. Izan ere,
Espaloian oihartzun han-
dia dago eta hori konpon-
tzeko beharra ikusi dute.
Horretarako, ilsbruc ize-
neko materiala erabiliko
dute. 

Taberna egokitzeaz
gain, eszenatokia ere pres-
tatuko dute. Hau da, soinua,
argiztapena eta antzokiko
oihalak mugitzeko maki-
neria ipiniko dute behar
bezala. Honekin batera, eki-
taldiak daudenerako jen-
dea egoteko zenbait gune
ere egokituko dituzte. Izan
ere, gaur egun jende askok
arazoak izaten ditu antzer-
kiak zein bestelako ema-
naldiak ikusteko. Hain
zuzen ere, antzerki obreta-
rako konpondu nahi dute
batez ere aretoa. 

Espaloiaren ekipamen-
du proiektuak guztira
342.272 euroko kostua izan-
go du. /I.A.

ELGETA

Espaloia kafe antzokia
egokitzeko lanak egiten
hasi dira igeltseroak

Zertzelada

Espaloiko ekipamendu
lanek 342.272 euroko
kostua izango dute eta
uztailerako, jaietarako,
amaituta izatea espero
dute Udaleko ordezkariek.

OÑATI
Kultura etxearen
gaineko balorazio
oso positiboa egin
dute arduradunek
Eguaztenean aurkeztu
zuten iazko kultura eki-
taldien gaineko balorazioa
German Meabebasterre-
txea kultura teknikariak
eta Ernesto Murgiondo kul-
tura zinegotziak.

Zine emanaldiei dago-
kienez, ia %55 egin du gora
ikusle kopuruak; liburu-
tegi berriak ere arrakasta
izan du, eta lehen joaten ez
ziren herritarrak erakarri
ditu. Santa Ana antzokia-
ren gainean, baina, ez ziren
oso baikor azaldu; antzoki
moduan, hamalau ekitaldi
antolatu dituzte, baina
erantzuna ez ei da oso ona
izan. /A.I.

ARAMAIO
Arabako taldekako
finalean izango
dira herriko
bertsolariak
Bihar, zapatua, Aramaio-
ko bertso-eskolako zenbait
bertsolarik Arabako Tal-
dekako Bertsolari Txapel-
ketako finala jokatuko
dute. Hain justu ere, Gor-
beialdeko taldearen ordez-
kari izango dira, eta Gas-
teizko taldearen kontra
jokatu beharko dute ara-
maiarrek. Ez dute lan erra-
za izango, gainera; izan ere,
besteak beste, Oihane
Perea izango dute aurrez
aurre. Naroa Sasieta ibili-
ko da gaiak jartzen.  

Agurainen izango da
saioa; 14:00etan hasiko da,
Zerua jatetxean.  /U.M.

BERGARA

Urtarril bukaeran abian egongo da garabi zerbitzua

Bergarako Udalak garabi zerbitzua abiaraziko du urtarril bukaera aldera. Dagoeneko erosi du garabia, eta
autoak lagatzeko gordailua egokitzea besterik ez zaio falta, Labegaraietan. Udaltzaingoa arduratuko da zer-
bitzuaz, eta, besteak beste, halako lekuetan aparkatuta dauden ibilgailuak eraman ahal izango dituzte gara-
biarekin: autobus geltokietan, taxi geltokietan, bigarren ilaran gidaririk gabe eta espaloian. Prezioari dago-
kionez, garabiak autoa eramanez gero, 25,15 euro ordaindu beharko ditugu gordailutik ateratzeko eta, horrez
gain, arau urratzeari dagokion isuna, noski. Gainera, autoak gordailuan ematen duen egun bakoitzarengatik
beste 6, 80 euro ordaindu beharko dira. /M.B.

MONIKA BELASTEGI

ANTZUOLA
Proiektu ugari
aurkeztu ditu
alkateak
jendaurrean
Eguaztenean jendaurreko
agerraldia egin zuen Jose
Angel Zabalo alkateak,
datozen urteetarako esku
artean dituzten proiektuen
berri emateko. Joxe Juan
Gonzalez de Txabarri dipu-
tatu nagusiarekin batera
egin zuen berbaldia herri-
ko alkateak. 

Proiektu aipagarrie-
nen artean, honako hauek
aurkeztu zituen: bi bide-
gorri egitea; frontoia bota
eta hantxe etxebizitzak,
anbulatorioa eta eguneko
zentroa egitea; gizarte etxe-
aren gainean babestutako
etxebizitzak egitea; kirol-
degia egitea... /A.I.

LEINTZ GATZAGA
Saharar herriari
laguntza eman
gura izan diote
herritarrek
Debagoieneko hainbat uda-
lek bat egin dute saharar
herriaren aldeko Gosez hil
nahi gaituzte kanpainare-
kin. Gatzagako Udalak ez
du zuzenean parte hartu-
ko, baina Gatzagako lau
lagunek oinarrizko elika-
gaiak eraman dituzte Arra-
sateko udaletxera, deser-
tura eraman dezaten: 50
kilo azukre, 15 kilo pasta
eta lekale eta beste 5 kilo
kakao. Lau herritarrok
duela bi urte Tindouf-eko
kanpamenduetan egon
ziren, Saharar Emakume-
ek antolatu zuten kongre-
suan. /A.G.

ARETXABALETA
Euskal historiaren
gaineko hitzaldiak
antolatu dituzte
Kurtzebarri eskolan
Euskal Herria hartu dute
hizpide Kurtzebarri esko-
lan aurtengo ikasturtean,
eta Udalaren laguntzarekin
euskal historiaren gaineko
hitzaldi zikloa antolatu dute.
Lehenengo hitzaldia azaro-
an izan zuten, eta hurrengoa
eguenean egingo dute, urta-
rrilaren 22an, 19:00etan, Kur-
tzebarri eskolan bertan. To-
mas Urzainki historialaria
eta Nabarralde elkarteko
presidentea etorriko da, eta
1200. urteak Euskal Herrian
izan zuen garrantziaren
inguruan egingo du berba.
Kurtzebarri eskolak he-
rritar guztiak gonbidatzen
ditu parte hartzera. /M.A.

ESKORIATZA
Euskara ikasteko
dirulaguntzak
emango ditu aurten
ere Udalak
Euskara ikasi nahi duten
eskoriatzarrei dirulagun-
tzak emango dizkie aurten
ere Eskoriatzako Udalak.

Dirulaguntza horiek bi
kontzeptutan emango dira:
batetik, barnetegietako
matrikulak ordaintzeko,
eta, bestetik, euskaltegie-
tako matrikulak ordain-
tzeko. Laguntza horiek lor-
tzeko, ordea, baldintza
batzuk bete behar dira. Esa-
terako, Leintz euskaltegian
ez aritzea. Laguntza horiek
2004. urte osoan egongo
dira indarrean, eta Kultu-
ra batzorde informatzaile-
ak du zalantza guztiak argi-
tzeko eskumena. /O.E.
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Zein izan da Etxerat taldeak deituta
Europako hainbat hiritara egindako
bidaien helburua?

Helburu nagusia, hemen egiten dugun
bezala, Europan euskal preso politikoen
egoera salatzea izan da. Batetik, disper-
tsioa dago eta baita horren ondorioa ere.
Izan ere, azken urtean hiru senide hil dira
errepidean, presoak bisitatzera joanda, eta
dispertsio politika hasi zutenetik hona, guz-
tira 14 izan dira auto istripuan hildako-
ak. Bestetik, tortura kasuak daude. Gero
eta tortura salaketa gehiago jasotzen dira.
Gainera, atxilotu ostean, bost eguneko
inkomunikazioa (konfiantzazko abokatu,
mediku edo senideekin egoteko eskubi-
derik gabe) izatea ohikoa bihurtzen ari da,
eta hori Europan kontatu dugunean harri-
tuta geratu dira. 

Espainiako Estatuak Europan azal-
tzen du terrorismoaren aurkako borrokan
zuzen diharduela, baina guk jakinarazi
nahi izan diegu borroka hori ez dela dio-
ten bezain garbia.

Bete dira helburuak?
Bidaiatik oso gustura itzuli gara, harre-

ra oso ona egin baitigute. Gure asmoa izan
da eragile sozial, politiko zein sindikalei
eta baita Europako komunikabideei ara-
zoaren berri ematea, eta, hein handi bate-
an bete egin denez, pozik gaude. Hala ere,
gure aurrean hartutako konpromisoak
betetzea falta da orain.

Zuk zeuk nola hartu zenuen Etxe-
rat-ek antolatutako bidaian parte har-
tzeko erabakia?

Gaur egun errepresioak hartu duen
bidea ikusita, behin-behineko atxiloketak
ere gehitzen ari direla jakinda eta preso-
ek euren sorterritik hain urruti bizi duten
egoera nolakoa den ezagututa, nik horren
aurrean egin nezakeen gutxiena horrela-
ko mobilizazio batean parte hartzea zela
iruditu zitzaidan. Izan ere, eurek herria-
rengatik hori eta gehiago eman dute urte-
tan. Ni neu Milanen izan naiz, eta bertan,
Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabatik joandako
25 lagun gizarte etxe baten (gaztetxe baten
antzerakoa) egon gara. Bost eguneko gose
greba egin dugu han.

Bost eguneko gose greba egitea ez
da erabaki gogorra?

Igandean abiatu ginen bidaian, eta
astelehenetik ostiralera greba egitea bera
nahiko gogorra izan zen. Bosgarren egu-
nean jan gabe egon ondoren hartu genuen
salda zeinen gustura edan genuen guk
bakarrik dakigu. Baina ikusita presoek
zenbat gose greba egiten dituzten eta
horiek baino egoera gogorragoak pasatzen
dituztela, beraiengatik egin daitekeen gau-
za bat dela iruditzen zait. Gainera, hone-
la, euren borrokarekin bat gatozela era-
kusteko modua izan dugu.

ordezkariek. Bartzelonara joandakoak
Parlamentuko presidenteak hartu zituen,
eta zenbait eragilek presoen aldeko mani-
festu bat sinatu zuten Kataluniako hiri-
buruan. 

Milanen zein ekintza egin duzue?
Milango giroa ez da hain instituzionala

izan, eta ia egun osoa kalean eman dugu
kale agerraldiak egin eta esku-orriak bana-
tzen. Kontzentrazioak egunero egin ditu-
gu eta gure taldeko hainbat kide, senide-
ak eta bertako arduradunak irratietan izan
dira elkarrizketak egiten. Espainiako kon-
tsulatura ere joan ginen, eta kontsulare-
kin egoterik izan ez genuenez, sarreran
utzi genion agiri bat gure eskariekin. Toki
guztietara poliziaz inguratuta joan gara
eta aurrez egin behar genuenaren berri
emateko agindua geneukan. Azken egu-
nean, gose grebari eta bidaiari amaiera
emateko, hitzaldi bat antolatu genuen
gizarte zentro batean. Bertan izan ziren
Giovanni Giacopuzzi, ETAri buruzko libu-
ru baten eta beste hainbat lanen egilea,
Mauro Bulgarelli Berdeen alderdiko ordez-
karia, Radio Popularreko Antonio Biotto
kazetaria eta Etxerat-eko ordezkari bat,
eta entzuleak ehunetik gora izan ziren.

Zuek bertakoen laguntzarik edo
elkartasunik jaso duzue?

Lehenengo egunetik zentro sozialean
denetik eskaini ziguten. Bestalde, kon-
tzentrazioetan, italiarrak aldamenean izan
ditugu. Espainiako kontsulatu aurrera
iritsi ginenean 250 lagun zeuden gure zain
Ikurrin handi batekin. Plaza nagusian
ere 80 lagun elkartu ziren protestara,
musika eta guzti. Askok bazekien hemen-
go berri han eta hemen irakurrita, eta,
horrez gain, hemengo arazoari buruz gal-
dera asko egin zizkiguten eta interes han-
dia azaldu zuten. Nik, joan aurretik, ez
nuen inondik inora espero jaso dugu harre-
ra emango zigutenik. 

Zenbait gizarte eragilerekin bildu
zarete, ezta?

Hainbat berri agentziarekin izan gara,
baita talde politikoetako ordezkariekin ere,
feministekin, bertako presoen aldeko
komite bateko kideekin, Giza eskubideen
aldeko Emergenci elkartekoekin, Udale-
ko hiru zinegotzirekin... Sozial demokra-
tak eta hemengo Ezker Batua taldearen
pareko alderdiko ordezkariak ziren azken
hauek, eta garbi utzi ziguten gai politiko-
etan ez dutela inplikatu nahi, baina giza
eskubideen urraketa nabarmena dela iku-
sita, hainbat konpromiso hartu dituzte.
Besteak beste, senideekin egotea, preso-
ak bisitatzea... Dudarik gabe batzuek bes-
teek baino konpromiso sendoagoak har-
tu dituzte, baina behintzat entzun digute;
eta, hainbestean, pozik.

Arazorik izan duzue?
Arazo handirik ez, baina kalean esku-

orriak banatzen geunden batean atso batek
zera esan zidan: “Kartzelan badaude zer-
bait egin dutelako izango da”. Argi azal-
du behar izan nion emandako orria ira-
kurtzeko eta Espainiako espetxe legeak esa-
ten zuenaz enteratzeko, eta gero erabaki
zezala ea legeak behar bezala betetzen
diren. Hari ez ezik gainontzekoei ere legea
betetzeko aldarrikapena egin genien.

Euskal preso politikoen kolektibo-
ak zein egoera bizi du gaur egun?

Espetxeetan urtetan ez da aldaketa
handirik izan. Kartzeletako tratua berez
bada txarra, Espainiako Gobernuak zen-
bait lege hausten ditu. Esaterako, bakar-
tze gelak behin-behineko kasuetarako bai-
no ez dira gehienetan; hau da, espetxe
barruko arauren bat betetzen ez duena sar-
tu ohi dute bertan. Baina preso politiko-
ak horrelako geletan askotan eta denbo-
ra luzez sartzen dituzte. Hori adibide bat
baino ez da, eta egoera horrekin amaitze-
ko eta legeak bete daitezen eskatzeko lane-
an jarraituko dugu.

Zein mezu zabaldu duzue Europa-
ko hirietan?

Etxerat-ek deituta helburu bera zuten
sei bidaia egin dira: Bartzelonara, Gene-
vara, Parisera, Berlinera, Milanera eta
Bruselara. Tokian tokiko hizkuntzetan
idatzitako pankartak erakutsi ditugu kale
agerraldietan, eta hemen erabiltzen ditu-
gun lelo bertsuak zabaldu ditugu han ere:
Euskal presoak Euskal Herrira, Stop tor-
turari..., eta abar.

Etxerat-ek hiri bakoitzaren arabe-
rako ekintzak antolatu ditu.

Hiri bakoitzak bere izaera duela jakin-
da, horren arabera ekimen bat edo beste
egitea erabaki genuen. Berlinen kontzen-
trazioak eta hitzaldiak egin dituzte batik
bat; Genevan barneko lan gehiago egin da;
Bruselan, esaterako, Koldo Gorostiaga
europarlamentarioa izan dute lagun eta,
besteak beste, Europako Parlamentuan
prentsaurrekoa eman zuten Etxerat-eko

E
txerat taldeak antolatuta,

euskal preso politikoen zen-

bait senide eta lagun Euro-

pako hainbat hiritan izan dira bidaian,

presoen egoera salatzeko eta elkar-

tasuna eskatzeko. Milanen izan da Jon

Garate –Arrasaten bizi den elgoibar-

tarra– beste mondragoetar batzuekin.

Euren aldarrikapenak zein izan diren

eta zer-nolako harrera egin dieten kon-

tatu digu bidaiatik bueltan.

“Euskal preso politikoek
bizi duten egoera Europan

azaldu eta elkartasuna
eskatu nahi izan dugu”

ETXERAT-EK ANTOLATUTAKO EUROPAKO BIDAIAN PARTE HARTU DUEN GREBALARIA

Jon Garate

GOSE GREBA
“Gose greba egitea gogorra izan bada ere, presoek

horrelakoak eta handiagoak egiten dituzte, eta euren alde egin
dezakedan gutxiena dela uste dut”

ELKARTASUNA
“Lehenengo egunean, Espainiako kontsulatuaren aurrean 250
italiar zeuden gure zain, eta ondorengo kontzentrazioetan ere

askok hartu dute parte”

UBANE MADERA
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Zuzenketak

Joan zen asteko GOIENKARIAn, 7. orrial-
dean, Manu Arregiri egindako elka-

rrizketan huts bat zegoen: Manu Arregik
zioen eguzkiak 4.500 urtez jarraituko due-
la berotzen; esan nahi zuen, eta horrela ager-
tu beharko litzateke, 4.500 milioi urtez
jarraituko duela berotzen.

Bestalde, zenbaki berean, 9. orrialdeko
iritzi sailean, Josemari Velez de Mendizabalen
artikulu bat argitaratu genuen. Artikulua-
ren izenburuan eta sarreran huts batzuk zeu-
den: 1. Artikuluaren egileak ez du Juan Lei-
bar-en liburuaren argitarapena Arabako
Diputazioan eragin. Hark eragin duena da
haren aitona zenaren (Jose Maria Azkarra-
ga) liburuaren bigarren edizioa. 2. Maisu Ara-
noren maisua ez zen Pedro Viteri, joan zen
astean argitaratutako artikuluaren goiko
tituluan irakur zitekeen moduan, baizik D.
Marcos Sagasti, hain zuzen, Jose Maria Azka-
rragaren biografiatua. 3. Felix Arano ez da
arrasatearra, aguraindarra baizik. 4. Arti-
kuluari jarri zitzaion tituluak ez zuen bete-
tzen egileak nahi zuena, hots, Leibarren libu-
ruan agertzen ez den Aranoren gaineko
zehazkizun bat ematea. Artikuluaren egile-
aren helburua zen Maisu Aranoren lehen mai-
sua zein izan zen argitzea, eta Maisu Ara-
noren aurreneko “irakas-betebeharrak” zein-
tzuk izan ziren jakinaraztea. Hori guztia
Josemari Velez de Mendizabalen aitonaren
liburuan irakurtzen da.

GOIENKARIA

MIKEL ARROIABE

Gutunak

Olatz eta Patxi

Zabalik

Eta zuk? Zer izan
nahi duzu zuk
handia egiten

zarenean? Horixe
galdetu nion lagun
baten seme txikiari
joan den astean. Nik?
Famoso, esan zuen
inolako duda izpi
barik, famoso izatea
ofizio bat balitz bezala. 

Haurrek dagoeneko
(eta ez hain haurrek
seguruenik) ez dute
suhiltzaile, mediku
edo elektrizista izan
nahi. Bai, zera! Futbo-
lari, abeslari edo
telebista izar izan nahi
dute. Edo ze demonio!
Horren glamurosoak
ez diren lanbiderik
lortu ezean, ba, futbo-
lari ezagunen baten
amorante edo abeslari
famoso baten zerbitza-
ri… Edozer, ospearen
ateak irekiko dizkien
lana bada. Nola ireki
ospearen ateak?
Telebistako erakus-
leiho erraldoian zure
burua ezagutzera
emanda. 

Eta ulertzekoa da,
aizu! Ospe garaiotan ez
dago anonimoa izatea
baino gauza okerrago-
rik eta!

Eta nago ospe-nahi
hori ez dagoela dirua-
rekin lotuta, hau da:
nerabeek ez dutela
famoso izan nahi
aberats bilakatzeko.
Ez, fama berez zaie
erakargarria. Ezagun
izan nahi dute nola edo
hala.

Gran Hermano,
Basetxea edo Opera-
cion Triunfo-ko
kabroitzar horiek
guztiek bezala bizi
nahi dute, haiek
bezain ezagun izan,
haiek gizartean sorra-
razten duten miresme-
na bereganatu. 

Eta bekaizkeri
ukitu batekin erabili
dut kabroitzar hitza,
bistan da, ezta? Nik
ere halakoxea izan
nahi nuke eta: famo-
soa.

Ai…! Nago gizarte
superfizial absurdo
honen hatzaparrek
guztiok gauzkala
paparretik helduta…

Eskerrik asko, danoi

Aurreko urtietan moduen, Errege Kabal-
gatia kalez kale ibili zan urtarrilaren

5ian, Arrasateko ume eta nagusixen ilusioak
bete nahixan. Irribarre eta desio horrein
danon atzetik lanordu eta orotariko lagun-
tzia egoten da, eta horreik danok eskertu
gurako genittuzke.

Kabalgata egunien parte hartu zinuten
neska-mutil gazte zein helduoi eskerrik asko
beste urte batez gurekin ilusio hau bizitzia-
gattik. Herrittarron partehartze barik ezin
da Kabalgatia inolaz be aurrera atara, eta hau
danok kontutan hartu biarreko zerbaitx da!

Beti laguntza eskaintzeko prest egon
dien honakuoi be esker mila: Arrasateko
Udala, Arizmendi Ikastola, SUDC, Gurutze
Gorria, Eroski, La Caixa, Euskadiko Kutxa,
Ceciaga, Itzala, Kajoi, Ederra, Monte, Elko-
ro, Kutxa, Lora, Garibai, Okorotegi, Rob
Roy, Aterpe, Muruamendiaratz goxotegia
(S. Andres), Troko, Maza, Eskiña, Banco
Guipuzcoano, BSCH, Vit Sec, Lasagabaster,
Gorosabel familia…

Datorren urtera arte, zintzuak izen!

ARRASATEKO ERREGE KABALGATA
ANTOLATZEN DUEN KOMISIOA
Arrasate

Villabonako 
katxeo ilegalak

Beste behin ere, gure senide presoen
eskubideak ez dira errespetatuak. Bes-

te behin ere, guztiz ilegalak diren egoera
eta jazarpenak pairatu behar dituzte, eta
hauxe da hain zuzen ere Asturiasko Villa-
bona espetxean gertatzen ari dena.

Isolamenduan aurkitzen diren euskal
preso politikoek bis a bisetara doazen bakoi-
tzean katxeo integralak jasaten dituzte,
biluztera behartzen dituzte nahiz eta katxeo
hauek erabat ilegalak izan. Egoera hau sala-
tu eta elkartasuna adierazteko asmoz, modu-
lu arruntetan dauden euskal presoek ere bis
a bis bakoitzean borondatez biluztea erabaki
dute. Egoera iraunkor eta jarraian isola-
menduan egotea guztiz ilegala dela salatu
izan ohi dugu behin eta berriz, eta hori gutxi
ez, eta orain Epaitegi Konstituzionalak
debekatzen dituen katxeo hauek salatu
beharrean aurkitzen gara.

Egoera honetan bi herritar ditugu,
hain zuzen ere, Premin Sanpedrok jasan
beharrekoagatik (isolamenduan aurki-
tzen baita) Aratz Gomezek ere biluztea
erabaki baitu.

Espetxean egotea gutxi ez, eta beste
behin beraien duintasuna suntsitzea dute
helburu. Zenbat egoera gehiagori egin
beharko diete aurre beraien eskubideak
errespetatuak izan arte? Nahikoa da! Etxe-
rat-etik exijitzen dugu gure senide preso-
en aurka ez dezatela egoera ilegal gehiagorik
aplikatu. Eta hau horrela izan arte preso-
ek eta beraien senideek lanean jarraituko
dugula adierazten dugu argi eta garbi. 

Villabonan gertatzen ari denaren aurre-
an presoak egiten ari direnaren antzera, zer-
bait egin dezakegu kanpotik ere. Horretarako,
hurrengo egunetan tabernetan orri batzuk
aurkituko dituzue betetzeko. Horietako tes-
tuan izen-deiturak bete beharko dira eta ondo-
ren Etxerat arduratuko da testu horiek guz-
tiak Villabonako espetxeko zuzendariari
igortzen. Animatu eta bete orriak!

ARRASATEKO ETXERAT
Arrasate

Elgetako Aralarri

Elgetako EAJ-PNV/EAko zinegotzi tal-
deak elgetarrei jakinarazi nahi die Ara-

lar taldeari egiten dion eskaria, talde honek
bere gobernuko kideekiko gaur egun dau-
kan jokabide desleiala eta Udalaren fun-
tzionamendu onarentzat kaltegarria dena,
berehala zuzendu dezala, bereziki, elgeta-
rrendako horrenbeste egitasmo interesga-
rri egiteko dauden agintaldi honetan.

Udalean sei hilabete jardunean izan
ondoren, berriz ere etsituta sentitzen gara
Elgetako Aralarren ordezkariek izan duten
jokabidearekin. Gobernu hitzarmena sina-
tu ondoren eta euren jokaeraren aurrean,
lankidetasun harremanak izaten saiatu
arren, hasieratik konfiantzarik eza, kri-
tikak eta faltsukeriaz egindako komuni-
katuak besterik ez dugu jaso eurengandik,
gobernuan dauden herri ordezkariena
baino gehiago, kazetari sentsazionalisten
jarrera azalduz.

Gaurtik aurrera, Aralarren ordezka-
riei eskatuko diegu beste behin agintaldi
honetarako hitzartutako helburuengatik
leialtasunez lan egiten duten gobernuko
kideen jokabidea izan dezatela.

ANDONI
URZELAI

Kabroitzarrak

Baldin eta Aralarrek jarraitzen badu
kritikatzen (buletinekin, komunikatue-
kin edota batzordeetan edo osoko bilku-
retan adierazpenak eginez) gure gobernuko
jarduna, aurretik hitzartutako gaiekiko,
edo ez badituzue gobernuko kideen arte-
ko gutxieneko jokabide arauak errespeta-
tzen (pertsonen arteko iritzi ezberdinak age-
rian jarriz, onartutako semaforoen aurka
azalduz, saihesbideari buruzko gestioei
buruz edota mendi museoaren inguruan
gezurrak esaten eta abar) behartuta izan-
go gara sinatu dugun gobernu hitzarme-
na berehala ezeztatu eta Udaleko gober-
nuan bakarrik jarraitzera.

ELGETAKO EAJ-PNV/EA
Bergara
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Koplak

Eztabaida

Abizenen idazkera: Euskaltzaindiak
dioena zorrotz bete behar da?

Euskararen alde norberaren
abizenetik hasita

Jesus Elortza Olabe naiz ni, eta nire
abizenak euskal grafiaz idazten
ditut. Garai batean nire nortasun

agirian Elorza eta Olave ziren nire abi-
zenak. Baina v ez da euskal hizkia eta
Elorza, tarteko t letrarik gabe idaztea
ere abizenari erdal kutsua ematea da.
Agiriak hala esan arren, abizen horiek
ez zuten nire nortasuna adierazten.
Horregatik, bi abizenak euskaldunak
direlako, erabaki nuen karnetean alda-
tzea, edo behinik behin euskal grafiaz
idaztea. 

Abizen euskaldunak erdal grafiaz erabiltzen dituztenek
euskaldundu egin beharko lituzketela uste dut, eta horre-
tara animatuko nituzke gainera. Euskara maite duen orok
eta hizkuntza bultzatu nahi dutenek egin beharreko kontua
dela iruditzen zait. Azken finean, abizenaren kontua idea-
lekin batera doan gauza bat da, eta euskara defendatzen eta
errespetatzen norbere etxetik hasi beharko ginateke.

Askok erosotasun hutsagatik ez dute beraien abizena alda-
tu. Izan ere, nortasun agirian aldaketa egiteko erregistrora
jo behar da, aurrez Euskaltzaindian agiriak eskatu... beraz,
lan hori saihestearren bere horretan lagatzen dute abizena.

Maiz, beste hizkuntza batzuetan gaizki idazten ditugu
hitzak. Hori onartezintzat jotzen bada, zergatik ontzat har-
tu euskal abizenak behar bezala ez idaztea? Beraz, hitz arrun-
tekin bezalaxe izen propioekin ere errespetatu egin behar-
ko litzateke idazkera egokia.

“Beti horrela izan da” esaldia erabiltzen du aitzakiatzat
abizena idazteko modua aldatu nahi ez duenak, baina his-
torian atzera eginez gero garbi geratuko litzateke garai baten
Elortza eta Olabe idazten zutela gure aurrekoek. Zergatik
bada aldaketa? Erregistroan jende erdalduna zegoelako
seguru aski eta norberak eskatu arren abizenak erdal gra-
fiaz idazten zutelako.

Orain bada aukerarik Euskaltzaindiaren gomendioak
jarraitu eta gure abizenen jatorrizko idazkerak berresku-
ratzeko, eta horretan euskara maite dugunok ahalegina egin
beharko genuke.

JESUS 
ELORTZA
Herritarra

Euskal deituren idazkerari
buruzko gogoeta

Euskarak ez du ofizialtasunik izan
eta ondorioz deiturak gaur egun
ulertzen ditugun moduan finka-

tu zirenetik hizkuntza arrotzetan ida-
tzi behar izan ditugu euskaldunok, Hego-
aldekoek gaztelaniaz eta Iparraldekoek
frantsesez, sarri gaskoiaren idazkera-
tik harturik. Zorionez, Hegoaldean dei-
turak gure idazkera sisteman idazteko
eskubidea dugu, nahiz eta guztiok horre-
taz jabetu edo agian arduratu ez.

Baina nork jotzen du epaitegietara
deitura euskaratu nahian? %99an dei-

turan euskarazkoa ez den grafema bat duenak: C, CH, Q, gui,
gue, etab. Eta tamalez hor hasten dira komediak.

Tamalez, jende askok uste du deiturak euskaraz ematea
gaztelaniazko bertsioari “euskal kutsua” ematea dela, nola-
bait “txapela jantzi” eta ez euskarazko izen jatorra berres-
kuratzea. Escoriaza edo Plencia deitura duenak ondotxo daki
izen horien euskarazko izenak Eskoriatza eta Plentzia dire-
la, baina norberaren deitura inork gutxi ezagutzen duen base-
rri batekoa bada eta gaztelaniazko eta euskarazko izen arte-
an ahoskera aldaketa dagoenean hasten dira komeriak. 

Gogoan izan behar dugu euskarak badituela erdaraz ez
dauden soinu batzuk, guk ts, tz eta x idazten ditugunak eta
Eskoriaza edo Plenzia idaztea onargarria ez den bezalaxe,
ez dela onargarria Elgetako Antsoategi baserrian jatorria
duen Ansoategui deitura Ansoategi idaztea, ts>s aldaketa
ez baitu euskarak egin beste hizkuntza batek baizik. Gauza
berbera gertatzen da Bizkaiko herria eta Arabako kontze-
jua izendatzen duen Muxika deiturarekin. Etxe asko izan
da izen horrekin eta deitura arrunta da Euskal Herrian, zori-
txarrez gaztelaniaz -x- soinua desagertu zenean automati-
koki Elexalde, Elexoste, Muxika, Arrexola, Lexarraga dei-
turek euskarazko -x- galdu eta gaztelaniazko j hartu zuten,
tokian tokiko jatorrizko ahoskera alde batera utzita.

Labur esanda, Euskaltzaindiak idazkerak proposatu
zituenean jatorrizko euskal ahoskerak ikertu zituen eta eus-
karari behar duen maila emateko ahoskera horiek islatzen
dituen idazkerak proposatu, kanpoko hizkuntzak ezarrita-
ko aldaketak alde batera utzita.

Badira zenbait abizen euskal-
dun, garai batean aldatu eta
erdarazko kutsua hartu dute-

nak, edo euskal grafia errespetatzen
ez dutenak. Batzuek beti ezagutu

dute horrela euren abizena idazte-
ko modua eta bere horretan jarrai-
tzen dute. Beste batzuek, ordea, nor-
tasun agirian ere aldatu egin dute
eta jatorrizko euskal grafia erres-

petatzeko ahalegina egin dute. Eus-
kaltzaindiak zenbait gomendio ema-
ten ditu horren inguruan, gero gehie-
netan norberak nahi duena egiten
badu ere.

EMAKUMEEN MUNDU MARTXA 
Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailak Madrilgo
Hetaira elkarteari eman zion
joan den abenduan Rene
Casin saria. Hetaira elkartea

sexu langileen giza eskubideak
defendatzeko eta prostitutek jasaten
duten bazterketaren aurka lan egiteko
asmoz sortu zuten duela 9 urte. 

URTE BERRIA, ARAZO ZAHARRAK 
Espainian emakume bat hil
zuen bere senarrak urte
berriaren lehenengo egune-
an. Albanian, berriz, hogeita

bat pertsona hil ziren itsasoan itota.
Italiara ilegalki sartu nahi zuten
inmigrante albaniarrak ziren, antza.
Urtea horrela hasi izanak oso ondo

islatu du gure gizarteko
arazoa. Urte berrian
ere badugu zertaz
arduratu eta zerekin
izan solidario.

PILAR 
ETXANIZ
Antzuolako 
Herri
Ikastetxeko
zuzendaria

Gora 
eta Behera

MIKEL
GORROTXATEGI
Euskaltzaindiko
Onomastika batzordea

“Askok erosotasun hutsagatik ez
dute nortasun agirian abizena
aldatzen, horrek lana baitakar”

“Askoren ustez, deiturak euskaraz
ematea gaztelaniazko bertsioari
‘euskal kutsua’ ematea da”

Merkealdia
Gabon garaia pasa da.
A zer nolako patxada!
Nuen dena xahutu dut baina
berriro noa dendara.

Zelako erokeria.
Aitor dezadan egia:
dudan apurra gastatu nahi dut
badator merkealdia.

Dendaraino urreratu
ta helburua finkatu:
nahi dudana ez erosi baina
behar ez dudana hartu.

Mila emakume arraro.
Ai! Inguratuta nago.
Aizu, jertse hau niretzako da, 
nik ikusi dut lehenago.

Dena erosiko nuke
baina engainatu naute;
Soilik jertse ziztrin bat daramat
60 euron truke!

Beherapenak, bai zera!
Ez erostea hobe da.
Dirua alperrik bota dut gaur
eta banoa etxera!

MAITANE AZKARATE-ASKASUA
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• Gitarrak, baxuak,
anplifikadoreak, teklatuak,
soinu ekipamenduak.

• Pianoak eta trikitixak
errentan hartzeko aukera,
eta erosteko.

Manuel Iradier 20 / Dato 42
Tel.: 945 23 07 49
GASTEIZ

BATZOKIA
ARRASATEN
•Eguneko menuak. 
Baita zapatuetan ere!

•Karta
•Plater konbinatuak
•Ogitartekoak
•Brabak
•Olagarroa galiziar erara

Iturriotz 41
Tel.: 943 79 85 72

Podiuma

Foru Aldundiko kirol zuzen-
dari postutik begiratuta, nola
ikusten duzu Gipuzkoako kiro-
laren egoera?

Kirol asko egiten da Gipuz-
koan, arlo askotan gainera. Hau
da, eskola kirolean, federatuan,
aisialdian... Eskaintza kalitatez-
koa eta ona da. Baina, toki gehie-
netan bezala, badago hobetzeko
aukerarik. Horretarako arloka-
ko azterketa egin behar da.

Zein arlotan ikusten dira
hutsunerik nabarmenenak?

Etorkizunari begira aldake-
ta gehien kirol federatuaren arlo-
an egin beharko da. Gizartearen
kirolerako ohiturak aldatzen ari
diren heinean, federazio batzuk
egokitzen joan dira premia
berriei erantzuteko; beste batzuk,
ordea, motelago doaz. Beraz, hor
erronka handia dago. Bestalde,
boluntarioen premia eta horren
inguruko arazoak daude. Bolun-
tario berek urte askoan dihardute
lanean, eta jende berria behar da
horiei klubetan eta taldeetan
errelebua emateko.

Berriki entzun dizugu kiro-
la egiteko modua aldatzen ari
dela. Zertan sumatu dituzu
aldaketa handienak?

Batetik, eta orain dela gutxi-
ko aldaketa ez bada ere, emaku-
mea kirolean sartzea aldaketa
nabarmena izan da. Batez ere
kiroldegi eta gimnasioetan egi-
ten den antolatutako kirol ekin-
tzetan sartu dira emakumeak.
Bestalde, gero eta gazte gehiagok
jotzen du kirol praktika libree-
tara. Ondorioz, abentura kirolek,
mendizaletasunak... arrakasta
lortu dute eta lehian oinarritzen
diren hainbat kiroletan jaitsiera
ikusi da parte-hartzaileen kopu-
ruari dagokionez, eta hori ardu-
ratzeko modukoa da.

Bultzatzen dituzue kirol
horiek erakundeetatik?

Kirol profesionala ez da Foru
Aldundiaren ardura, ezta kirol-
degietako edo zentro pribatue-
tako eskaintza ere. Baina eskola
kirolean, adibidez, kirol anizta-
suna bultzatu nahi dugu. Bes-
talde, hainbat kiroli bultzada
berezia ematen diegu, euskal pilo-
tari eta herri kirolei, esaterako. 

Zein arazo dira nagusi kirol
arloan?

Kirol errealitate berrira mol-
datzeko premia eta boluntario
eskasia dira problema handie-
nak. Bestalde, Gipuzkoan kirol
ekitaldi asko antolatzen badira
ere, horiek koordinatzeko beha-

Iñaki Ugarteburu I ALDUNDIKO KIROL ZUZENDARIA I

“Gero eta gazte gehiagok jotzen du kirol
praktika libreetara, eta lehian oinarritutako

kiroletan partaidetza jaitsi egin da”

“Debagoieneko oinarrizko kirol instalazioetan
berrikuntzaren beharra nabarmena da,

batez ere Bergarakoetan”

rra dago, eta horrek bere zailta-
sunak dauzka. Eskola kirolari
dagokionez, nahiko ongi egitu-
ratuta dagoen arren, kalitatea
hainbat arlotan hobetu beharra
dago; agian arazotzat hartu behar
ez bada ere, gure helburuen arte-
an jarri dugu hobetzeko asmoa.

Eskola kirola aipatu duzu-
nez, egin duzue berrikuntza-
ren bat arlo horretan, ezta?

EAEko hiru lurraldeen arte-
an ezberdintasun handiak dau-
de eta esan daiteke Gipuzkoa
aurreratuena dela. Gipuzkoan
Euskal Kirolaren Planak plan-
teatzen duen eredura egokitu
dugu eskola kirola, eta aldaketak
egin behar izan ditugu eredu
horretara moldatzeko. Nabar-
menena da futbolean eta saski-
baloian, esaterako, alebin mai-
latik aurrera neska-mutilek, kirol
federatuan lehian jarduteko
aukera izatea. Beraz, espeziali-
zazioa lehenago hasiko litzateke
kluben babespean lan eginez.

Boluntarioen eskasia ara-
zoen artean aipatu duzu.

Gure asmoa boluntarioaren
irudiari duintasuna ematea eta
jende berria eta gaztea erakartzea
da. Horretarako, pizgarri batzuk
eman beharko genituzke: udal
zerbitzuetan kuotak murriztea,
unibertsitaterako kredituak lor-
tzeko aukera ematea... 

Gipuzkoako kirolaz jardun
dugu. Baina zein da ibarrean
kirolaren egoera?

Gabezia bat azaltzekotan, goi
mailako kirolik eza aipatuko
nuke. Kirolari onak eta maila
altukoak ditugu, baina punta-
puntako talderik ez. Gainontze-
an, udal zerbitzuek lan ona egi-
ten dute, baita klubek ere, eta
eskaintza pribatua ere badago.

Eta kirol azpiegiturena?
Oinarrizko instalazioetan

berrikuntza beharra nabarme-
na da: Arrasaten pixkanaka egi-
ten ari dira, Oñatin eta Aretxa-
baletan kiroldegiak handitzeko
asmotan dabiltza, eta Bergaran,
esaterako, berrikuntza baino zer-
bait gehiago behar da. Bestalde,
kirol zehatzen baterako instala-
zioren bat kokatu ahal izango
litzateke bailaran. Golf zelaia-
ren adibidea hor dago. Inoiz belo-
dromoaz hitz egin da, eta baita
moto-kros zirkuituaz ere.

Zein dira kirol sailaren
erronka nagusiak?

Batetik, kirol instalazioen
plangintza jarri nahi dugu abian.
Behin azterketa egin ostean diruz
laguntzeko aukera badugu, horre-
tan saiatuko gara. Bestalde,
Gipuzkoako Kirol Kontseilua ere
sortu nahi dugu. Aholku batzor-
dea izango da eta non kirol arlo-
ko estamentu guztiek hartuko
duten parte: klubetako eta elkar-
teetako ordezkariek, udal tekni-
kariek, gimnasioetako ardura-
dunek, federazioetakoek... Kon-
tseiluan kirolaren inguruko
gaiak eztabaidatuko dira.

I.A.

Iñaki Ugarteburuk hainbat hilabete egin ditu jadanik Foru Aldundiko kirol sailean.

Kirolabur

FUTBOLA/ARETXABALETA

Beñat Etxabe Realeko alebin
mailako futbol jokalari are-

txabaletarrak Maspalomasen
jokatu den futbol 7 torneoan
hartu du parte. Talde berean
jarduten duen Aitor Elorriagak
ez zuen jokatzerik izan, min
hartuta zegoelako. Nazioarteko
txapelketa honetan laugarren
postua eskuratu du Realak;
Bayer Leverkusenen aurka
banako berdinketa egin ostean,
penalti jaurtiketetan alemania-
rrak nagusitu ziren. Torneoko
irabazlea Bartzelona izan da;
bigarren, berriz, Milango Inter.

ESKUBALOIA/BERGARA

Iñaki Manuel bergararrak
gazte mailako Espainiako

Kopa Txapelketa irabazi du,
Euskadiko eskubaloi selekzioa-
rekin. Gabonetan, Madrilen,
Euskadik jokatutako bost parti-
duak irabazi zituen eta finalean
Galiziari nagusitu zitzaion.
Iñaki Manuel txapelketako
golegile nagusia izan zen, 24
golekin. Bergararra Arrate tal-
dean ari da jokatzen gaur egun.

FUTBOLA/ARRASATE

Eibar taldean jokatzen duen
Larraitz Kortabarria arra-

satear gazteak estreinakoz jar-
dun du Euskal Selekzioarekin.
Katalunian egin du debuta
Kortabarriak 17 urtez azpikoen
mailan, eta jokatutako bi parti-
duak irabazi ditu taldeak.
Zaleen animurik ez zaie falta
izan. Aipatzekoa da, gainera,
Euskal Selekzioa osatu zuten
jokalarietatik gehienak lehen
aldia zutela taldean.

IRATI AGIRREAZALDEGI

B
ergarako Udalean kirol
teknikari lanetan jardun
ostean, Gipuzkoako Foru
Aldundiko kirol zuzendari

nagusia da egun. Probintziako eta
ibarreko kirolaren egoeraz egin
dugu berba Iñakirekin, lana dela-
eta oso gertutik ezagutzen baititu
bai arazoak bai lorpenak ere.

Gipuzkoako Foru Aldundia Europako Turismo eta
Kirol Sarearen lehendakaritzako partaide da. Sare
horren helburu nagusia bere barnean dauden
lurraldeetan kirol turismoa bultzatzea da. Hau da,
herrialde batetik bestera doazen turistei lekuak
ezagutzeko aukera emateaz gain, kirola egitea
ahalbidetzea. Lehen urratsak iaz eman zituzten, eta
aurtengo martxoan ipiniko dute proiektua abian.
Plangintza honen bidez, Gipuzkoan egongo diren
eskaintzak honako hauek dira: mendizaletasuna
Goierrin eta piraguismoa Txingudin eta Donostian. 

Lehen urtea izanik, bi tokitara mugatu dituzte
ekintzak, baina horrek ez du esan nahi Debagoienean
turismo mota hori bultzatu ezin daitekeenik.
Esaterako, eskalada, mendi bizikleta, oinezko
ibilbideak... Aukera asko ditu ibarrak. Kirol ekintzen
bidez hainbat txoko promozionatzeaz gain, klubak
bultzatzeko ere baliagarria izango da sare hau.

Beraz, gipuzkoarrok aukera izango dugu beste
hainbat lurralde ezagutzeko, prezio onean eta, bide
batez, baita kirola egiteko ere. 

Kirola eta turismoa batera
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CONSULTORIO GINECOLOGICO

Arrasateko kontsultategia:
Zerkaosteta 17, behea
Tel.: 943 79 20 18

Donostia. Tel.: 943 30 82 08
Eibar. Tel.: 943 12 10 21
Irun. Tel.: 943 61 78 88Policlinica Gipuzkoa

MATRIKULA EPEA ZABALIK

2004-2005 IKASTURTEA

TXANDAKAKO ENPRESA
INGENIARITZA

BILERA
INFORMATIBOA: 
Urtarrilaren 21ean,
prestakuntzaren ezaugarriak eta
sarrera-baldintzak azaltzeko:

• 18:30ean Makina Erremintaren
Institutuko (IMHko) instalazioen
bisita.

• 19:00etan bilera informatiboa.

• Enpresarekin elkarlanean 
garatutako lanbide-proiektua.

• Lan-kontratua
prestakuntzaren lehen egunetik.

• Emaitza erakargarriak:
gehiengoa lanean,
%40 zuzendaritzako ardurekin.

Makina 
Erremintaren 
Institutua
Azkue Auzoa 1
20870 ELGOIBAR
Gipuzkoa 
Tel.: 943 74 82 64
Faxa: 943 74 41 53
ingenieria@imh.es
www.imh.es

ER-0633/1/98 ES-0633-1998

Antzutasuna

Erditzeak

Antisorgailuak

Menopausia

Ekografiak (4D)

Titietako gaixotasunak

Kantzerraren diagnostiko goiztiarra

Hezur dentsitometria

• Antonio Estomba

• Fernando Cristobal

• Alfredo Otalora

• Jose M. Gomez

• Ainhoa Larrea

• Domingo Murgiondo

• Miguel Gabarain

• Maria Jose Ruiz

• Fatima Azkue

• J. Rodriguez

• Mikel Gorostidi

• Nerea Marin

Talde osoa emakumearen eskura:
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Umeendako igeriketa ikastaroen arrakasta

Motrizitatea bizitzako lehen hilabeteotatik
hasita garatzeko; erreflexuak bizkortzeko;
urari beldurra kentzen hasteko; beste ume

batzuekin eta gurasookin batera jolasten ondo
pasatzeko; laguntxo berriak egiteko… Horra

hor igeriketa ikastaro goiztiarron
abantailetako batzuk, eta Debagoienean

eskaintzen diren ikastarootan parte hartzen
dutenek badute hori egiaztatzeko aukera.

Mundu osoko adituek aholkatzen dute umeoi
hilabete gutxi batzuk dituztenetik igerian
irakastea, edo, gutxienez, ura ezagut dezan

aukera ematea. Ibarrean, Oñatiko kiroldegian
ematen da holako ikastaroa, eta ibar osotik,

eta baita inguruko beste herri batzuetatik ere,
egunero joaten dira hara 6 hilabete eta 4 urte

arteko umeak, eta aita-amak. /15
LEIRE KORTABARRIA

AZALA: IÑAKI ITURBE
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Umezarotik, uretan jolastu eta ikasi
SEI HILABETETIK GORAKO UMEENDAKO IGERIKETA IKASTAROAK EMATEN DIRA DEBAGOIENEAN, OÑATIKO KIROLDEGIAN

BIZITZA HASIERATIK, URA LAGUNHEZKUNTZA/

Debagoieneko kirol zerbitzuek
Oñatin eskaintzen dituzte ume-
ondako igeriketa ikastaroak.
Orain bi urte hasi ziren, eta ardu-
radunek oso iritzi ona azaltzen
dute. Erabiltzaileek ezin hobeto
hartu dituzte ikastarook, eta par-
te-hartzearen inguruko datuek
hala adierazten dute: 130 ume
dabiltza ikastarootan, 20 taldetan
banatuta. Urte erdi dutenetik
aurrera has daitezke umeak ikas-
taro honetan igerian, edo, gutxie-
nez, uretan plisti-plasta jolasean
ibiltzen. Hori bai, betiere, tenpe-
ratura eta giro baldintza egokie-
tan, eta begiraleen gidaritzapean.

Ikastarootarako matrikula-
zioa irailean egiten da; taldeak ez
badira betetzen, urtean barrena
izena eman nahi dutenek beste
aukera bat dute. Urte erditik bi
urtera bitarteko umeak guraso-
en besoetan ibiltzen dira igerile-
kuan, eta Mertxe Anduaga eta
Xabier Murguzur irakasleek
laguntzen diete gurasoei ariketa
egokiak egiten umeekin. Bi urte-
tik aurrerakoak bakarrik ibil-
tzen dira begiraleokin.

USTE FALTSUAK
Askotan entzun dugu honakoa:
ume jaioberri bat, edo hilabete
gutxi dituen bat, uretara botaz
gero, ez dela itotzen. Hori egia ala
esamesa ote?: “Uretan luzaroan
utziz gero, ito egingo da, jakina;
baina ume jaioberriek erreflexu
bat dute, glotisa itxi egiten dute
eta urari sartzea galarazten dio-
te. Gainera, ume oso txiki bat ure-
tan uzten baduzu, joera da azale-
ra irtetea”, azaltzen du ikastaro-
ko begirale Mertxe Anduagak. 

Hortaz, egia da jaioberriok
urarekin familiartasuna dutela.
Baina umeak denetariko eran-
tzuna eman diezaioke urarekin
lehenengo harremanari. Mertxek
ohartarazten du: “Umea ohitu
bada besoetan sarritan ibiltzen,
edo gurasoek askotan izaten badu-
te helduta, errazago beldurtuko
da hasieran. Poliki-poliki ohitu-
ko da uretara”.

Txikienokin, uretako jolasak
eta ariketa emeak lantzen dituz-
te. Ur-azpian ere ibiltzen hasten
dira, begiraleon besootan. 3 urte-
tik aurrera has daitezke benetan

igerian ikasten: atzeraka igerian
ikasten dute, eta baita ur-azpian
euren kabuz ibiltzen ere.

GORPUTZERAKO ETA ADIMENERAKO ONA
Baina igerian ikastea ikastaro
horietako helburuetako bat bes-

terik ez da; izan ere, uretan ibil-
tzeak mesede handia egiten die
hilabete gutxi dituzten umeoi.
Mundu osoan, gero eta estimu
handiagoa egiten diote mediku eta
pediatrok umeendako igeriketa-
ri; AEBetan, Suitzan, Kanadan,

Espainian… arlo hori ikertzen
diharduten erakundeak daude,
eta aurkikuntza berriak egiten
dira maiz.

Osasun fisikoari dagokionez,
umeek giharrak indartzen dituz-
te, kirola egiten hasten dira modu
suabean, motrizitatea hobetzen
du eta erreflexuak jorratzen ditu.
Arnas-aparatuarendako ere ona
da igeriketa. Bestalde, guraso
askok sumatuko dute loti txa-
rrak diren umeek ohitura hobe-
ak hartzen dituztela eta errazago
hartzen dituela loak. Ume urdu-
riondako ere oso mesedegarria
izan daiteke ikastaroa; izan ere,
erlaxatzen ikasten dute eta ume-
ok izaten duten energia handia
jolasaren bidez askatzen ikasten
dute. Azkenik, hobeto jatera ere
ohitzen dira.

Hori, gorputzari dagokionez,
baina beste onura batzuk ere badi-
tu igeriketa goiztiarrak. Adituen
esanetan, igerilekuan ibiltzeak
umearen soziabilitatea hobetzen
du; izan ere, bizitza hasieran bere
adineko beste ume batzuekin ibil-
tzera ohitzen da, eta harreman
modu berriak ikasten ditu; ez
bakarrik laguntxo berriokin, bai-
ta gurasookin eurokin ere.

Adituek diotenez, umeak gau-
za dira uretan naturaltasunez
ibiltzeko egun gutxi batzuk dituz-
tenetik aurrera. Oñatiko begira-
leek esaten dutenez, igeri egiten
ikastea askoz geroago dator; bai-
na, 3 urterekin hasiz gero, oso den-
bora laburrean izan daitezke esti-
loz igeri egiteko gauza.

GURASOONDAKO GOMENDIOAK
Debagoienean, hortaz, Oñatiko
igerilekuan dauden ikastarootan
parte hartzeko aukera dute ume
eta gurasook. Baina umeak uraz
gozatzeko aukera asko izango
ditu. Hori dela-eta, gurasoonda-
ko aholkuak plazaratzen dituzte
adituek.

Oso garrantzitsua da, Oñati-
ko begiraleek esaten dutenari
jarraituaz, umeak ez uztea ure-
tan bakarrik, umeak igerian
jakinda jaiotzen diren ustean.
Etxean, bainatzerakoan ere, kon-
tuan hartu behar da hori: ume bat
oso azkar ito daiteke, ur bolumena
oso txikia izanda ere.

Gurasoak umearekin euren
kabuz joaten badira igeri egite-
ra, honako oharrak hartu behar
dituzte kontuan, besteak beste:
hondoa ikusten ez zaion igerile-
kuotan ez sartzea; igerileku ertze-
tik edo tranpolinen batetik salto
egiten ez uztea; arnasa kontrola-
tzen ikasi ez duten umeak ur
azpian ez sartzea; eta umeari ige-
rileku ertzean lasterka egiten ez
uztea.

LEIRE KORTABARRIA

B
izikletan eta zaldian ibiltzen
eta igerian, behin ikasi
ondoren,sekula ez da ahaz-
ten. Lehenengo bietarako

gutxieneko adin bat dago,ordea,bai-
na ez da hori gertatzen igeriketare-
kin; izan ere, ia-ia jaioberriak dire-
netik, umeok erraztasuna dute ure-
tara moldatzeko.

L.K.

Ikastaroko ume bat begiralearekin igerian, Oñatin.

Oñatiko ikastaroan, begiraleokin eta aita-amekin ibiltze-
az gain, umetxook kolore askotako uretako jostailuak
eta flotagailu bereziak erabiltzen dituzte. Jostailuak oso

egokiak dira umeok uretan ondo pasatzeko. Baina flotagai-
luoi dagokienez, gurasook kontuan hartu behar dute begira-
leek emandakoak bakarrik erabil ditzaketela; edozein flota-
gailu ipintzea arriskutsua izan daiteke.

Urritik hona gabiltza ikas-
taro honetan. Umea oso
ondo moldatu da uretara,

eta hemen laguntxo berriak ere
egin ditu. Oraindik beldur pixka
bat dio irakasleari, baina horre-
tara ere badoa ohitzen, pixkana-
pixkana. 

CESAR
ALABA: LAIDA, 18 HILABETE

Legazpitik etortzen gara biok
astero, joan den irailetik
hona. Hasieran, negar asko

egiten zuen umeak, baina orain,
bistan da neurria hartu diola
urari eta gustura ibiltzen dela
jolasean. Ondo pasatzen dugu
biok igerilekuan.

MARI ASUN
SEMEA: OIER, 20 HILABETE

Joan zen urritik hona gatoz
herriko igerilekuotara, ikas-
taro honetara. Oso-oso pozik

nago; izan ere, umea oso gustu-
ra dabilela nabaritzen dut.
Gehien sumatu dudana da lo
hobeto egiten duela; lur jota amai-
tzen du eta berehala lokartzen da.

NEREA
ALABA: EIDER, 14 HILABETE

Flotagailu egokiak soilik
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HELBURUAK
Pertsona ekintzaileak trebatzea, beren enpresa ideia
aztertu ahal izan dezaten.
Nork bere enpresa sortzeko beharrezko ezagutzak
eskaintzea.

EDUKIAK
Sustatzailea eta ideia.
Merkatuaren analisia.
Enpresaren bilakaera. AMIA analisia.
Estrategiak.
Mix marketineko estrategiak.
Antolakuntza eta giza baliabideak.
Legeztatzea eta abiaraztea.
Bideragarritasun finantzarioaren azterketa.

NORENTZAT
Hainbat arrazoirengatik, bertaratzea eskatzen duten
ikastaroetara joateko zailtasunak dituzten enpresa-
sustatzaileentzat.

BALDINTZAK
Ordenagailu pertsonala eta Interneterako konexioa
edukitzea.

HASIERA
Ikastaroa martxoaren 1ean hasiko da.

IZENEMATEA
Doakoa. 2004ko urtarrilaren 23ra arte. www.lanbide.net

ENPRESAK SORTZEKO IKASTAROA SAREAN
(Bertaratzea eskatzen ez duen ikastaroa)

GARAPEN OSATZEN
DUGUN AGENTZIEK ZURE
ESKU JARTZEN DUGU:

Europako Gizarte Fondoa
Fondo Social Europeo

Informazio zabalagoa
902 23 66 66

www.lanbide.net
www.garapen.net

Mikel
Araiztegi

Bergararra, 48 urte. Margo-
laria da; Eibarko Topalekuan
erakusketa du egunotan.

‘EL CÓDIGO DA VINCI’
Dan Brown

Zer irakurtzeari dagokio-
nez, ez naiz erraz
konformatzekoa; izan

ere, estilo guztietako liburuak
irakurtzen ditut gustura,
baina liburu batek hasieratik
harrapatu behar nau interesez
irakur dezadan. Egunotan, oso
gustura irakurtzen ari naiz El
código Da Vinci delako
eleberria, Dan Brown estatu-
batuarrarena, eta horixe
gomendatuko nioke edozeini.
Misteriozko eta intrigazko
istorioa da. Leonardo Da
Vinciren artelanak, gertakizun
historikoak eta kristautasuna-
ren historia ditu oinarri,
baina, funtsean, misterioa eta
intriga dira ardatza, eta
horrek harrapatu nau, batik
bat. /L.K.

NIREAUKERA

Oñatiko eta Antzuolako dantza
taldeek urtero antolatzen dute
herritarrei zabaldutako Aratus-
te dantza saio bat. Urtero dantza
ezberdin bat egiten dute, eta,
horrela, dantza taldeko partaide
ez diren herritarrek ere euskal
dantzak ikasteko aukera izaten
dute. Aurtengo Aratusteetan Ipa-
rraldeko Jauziak dantza egingo
dute Oñatin eta Antzuolan, berriz,
Txarri dantza plazaratuko dute
Oinarin dantza taldekoek eta par-
te hartu nahi duten herritarrek. 

IKASTEN ERRAZA
Oñatz taldeko Jesus Irizar ardu-
radunak azaldu duenez, Iparral-
deko Jauziak dantza ikasteko
erraza da; oinarrizko urratsak
azkar  ikas  daitezke. Beraz, lehen-
dik euskal dantzarik egin ez due-
nak ere erraz ikasteko moduko
dantza da. 

Uztaritzen egiten dute Jau-
ziak dantza Aratusteetan. Jato-
rriz, koreografia oso batekin egi-
ten dute, hainbat dantza batuta.
Dantza horien artean makila joko-
ak egiten dituzte. Dantzan hasi
aurretik antzezpena egiten dute
eta bospasei musikarik ere esku
hartzen dute. 

Urtarrilaren 10ean, zapatua,
hasi zituzten entseguak Oñatin.
Oñatz taldeak Errekalden duen
egoitzan egiten dituzte entseguak,
zapaturo, 12:00etan, eta marti-
tzenero, 20:00etan. Bat egin gura
duenak bertara joan besterik ez
du. Dantza emanaldia bera otsai-
laren 21ean izango da. 

TXARRI DANTZA ANTZUOLAN
Antzuolako Oinarin dantza tal-
dekoek, berriz, Arrasateko Txa-

rri dantza aukeratu dute aurten-
go Aratusteetarako. Santamas
jaietan egiten dute arrasatearrek
dantza hori, eta, Oinarin dantza
taldekoek esan dutenez, ikasten
erraza da. 

Oñatin ez bezala, Aratuste
domekan irteten dira antzuola-
rrak dantzan kalera. Aurten,
otsailaren 22a izango da egun
hori. Txarri dantzarekin batera
urteroko Sorgin dantza ere egin-
go dute hainbat herritarrek. Urte-

ro jende  ugari erakartzen du Sor-
gin dantzak, eta, umorezko dan-
tza denez, barre egiteko aukera
paregabea izaten da. 

Txarri dantza ikasteko entse-
guak datorren martitzenean,
hilak 20, hasiko dira. Martitze-
nero, iluntzeko 20:00etan egingo
dituzte entseguak, Oinarin dan-
tza taldeak Eguzki auzoan duen
lokalean.  Dantzarako gogoa duen
edozein hurbil daiteke Txarri
dantza ikasteko entseguetara.

Mozorrotu eta dantzara
ARATUSTEETAN OÑATZ ETA OINARIN-EKIN DANTZATZEKO AUKERA DUTE OÑATIARREK ETA ANTZUOLARREK

ARATUSTEEI BEGIRA, EUSKAL DANTZA IKASTAROAK ANTOLATU DITUZTEIKASTAROAK /

USOA AGIRRE

A
ratusteetarako hilabete gel-
ditzen da oraindik, baina
Oñati eta Antzuolan hasi
dira dagoeneko egun  horie-

tarako dantzak prestatzen. Oñatiko
Oñatz eta Antzuolako Oinarin dan-
tza taldeek Aratusteetan beraiekin
batera dantza egiteko dei egin die-
te herritar guztiei.

GOIENKARIA

Lantzeko Inauteriak irudikatu zituzten duela bi urte Antzuolan.
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Egubakoitza / 2004ko urtarrilaren 16a

Urtarrilak 16-23
MUSIKA
ANTZUOLA

Txistu kontzertua egongo da etzi,
domeka, udaletxean. Mezaren ondoren
izango da emanaldia, eguerdian.

ARRASATE
Arrasate Musikaleko txistulari

talde ertainak eta txistulari
bandak kontzertua eskainiko dute etzi,
domeka, udaletxeko areto nagusian,
12:30ean.

BERGARA
Julia Ruiz sopranoaren eta

Miguel Bernal organo jotzailearen
kontzertua egongo da bihar, zapatua,
San Pedro parrokian, 20:00etan.
Bergara, Azkoitia eta Azpeitiko udalek
antolatutako Organo Erromantikoaren
Nazioarteko V. Zikloko kontzertuetako
bat dugu hau.

ELGETA
Ostiada oi, Hell beer boys,

Des-kontrol, Kalekumeak, Never
surrender eta Jony Gerriwelt

taldeek kontzertua eskainiko dute bihar,
zapatua, gaztetxean, 18:00etan. Sarrera
3 euro kostatuko da, eta 200 litro
garagardo doan banatuko dituzte
antolatzaileek.

ERAKUSKETAK
ARRASATE

Sahararen gaineko erakusketa
dago Monterrongo kultura etxean gaur
arte, egubakoitza. Hain justu ere,
Marokok hartuta dituen lurraldeen
gaineko argazkiak ikusi eta
informazioa jaso ahal izango da. Euskal
Fondoak eta Saharako Koordinazio
Unitateak (SKU) antolatu dute.

BERGARA
Joe Jimenez margolari mendarota-

rraren erakusketa bisitatzeko aukera
dago Masterreka kaleko Nahikari
tabernan, hil bukaerara arte. Tamaina
ertaineko hamar olio lan aurkezten ditu
Jimenezek, azken bi urteotan egindako-
ak. Aurretik, bakarrik Eibarren erakutsi
ditu lanok.

Leire Kortabarria / Zuon ekitaldien berri iragarri ahal izateko bidali informazioa eguazteneko eguerdiko 12:00ak baino lehenago • Posta elektronikoa: kultura@goiena.com • Tel.: 943 76 03 97 • Faxa: 943 76 29 77

eguenean, hilak 22, Novedades
aretoan, 20:00etan, Alberto Iñurrategi
mendizalearen eskutik.

1956an jaiotakoek afaria egingo
dute urtarrilaren 31n Azpeitxi jatetxean.
Izena emateko, deitu Azpeitxi jatetxera
(943 76 55 00). Urtarrilaren 25a duzue
mugaeguna.

ESKORIATZA
Neguan sasoian egoteko

aholkuak delako berbaldia egingo du
Mari Jose Pagaldai adituak eguaztene-
an, hilak 21, kultura etxean, 19:00etan.

OÑATI
Aratusteetan dantza egiteko

ikastaroa deitu du Oñatz dantza
taldeak. Aurten, Jauziak dantza egingo
dute otsailaren 21ean. Ikasi gura duen
guztiak entseguetan parte hartzeko
aukera izango du: Oñatzek Errekalden
duen egoitzan izango dira, martitzene-
tan, 20:00etan, eta zapatuetan,
12:00etan.

Bernedo-San Tirso-Kripan mendi
irteera egingo du Aloña Mendi taldeak
hilaren 25ean, eta izena emateko
mugaeguna urtarrilaren 21a da,
eguaztena, Aloña Mendi tabernan.

ANTZERKIA
ARRASATE

El feeling es así antzezlana
egongo da etzi, domeka, gaztetxean,
18:30ean.

Cabaret latino antzezlana
eskainiko du Txalo taldeak etzi,
domeka, Amaia Udal Antzokian,
19:30ean.

BERGARA
Estrellas fugaces antzezlana

eskainiko dute Aitor Gonzalez Luna eta
Victor Amilibiak bihar, zapatua,
00:00etan.

DEIAK
ANTZUOLA

Imsersoko bainuetxe programan
izena emateko epea zabalik dago
hilaren 23ra arte, udaletxean.

ARETXABALETA
Euskal historiaren mugarrien

inguruko berbaldia egingo du Tomas
Urtzainki historialariak urtarrilaren
22an, eguena, Kurtzebarri eskolan,
19:00etan.

Takolo, Pirritx eta Porrotx
pailazoek Poxpolin Marisorgin ikuskizun
berria eskainiko diete herriko ume eta
gaztetxoei urtarrilaren 24an, zapatua.

Sarrerak salgai daude Algara ludote-
kan, kirol etxean eta kultura etxean, 3
euroren truke.

ARRASATE
Arrasateko II. Flamenko Kante

lehiaketako hirugarren kanporaketa
jokatuko da bihar, zapatua, Al-Andalus
elkartearen egoitzan, 23:00etan.
Gasteiz, Abadiño, Malaga, Almeria eta
Cadizetik etorritako kantariek esku
hartuko dute. Nahi duen orok joan ahal
izango du publiko moduan.

Pirinioetara asteburuko
irteerak antolatu ditu Besaide mendi
elkarteko eski sailak. Bihar eta etzi
izango da lehenengoa. Argibide
gehiagorako, jo Besaideren egoitzara
(Garibai kalea 3, behea), astelehen,
martitzen edo eguaztenetan, 18:30-
19:30. Edo honako telefonora dei
dezakezue: 943 77 30 66.

Gabonak pasa dira eta orain
elikadura zaintzea nahiko nuke:
nola egin? delako hitzaldia egingo du
Leire Ezkurra adituak hilaren 21ean,
eguaztena, Musakolako gunean (Maisu
Aranbarri 4, behea), 15:00etan.

BERGARA
Ilatargi astronomia taldea

urtarrilaren 23an elkartuko da,
egubakoitza, kultura etxean,
19:00etan. Eguraldi ona badago,
Gorlara joango dira ikusketa egitera;
bestela, solasaldia izango dute. Nahi
duen orok har dezake parte.

Hire Himalaya ikus-entzunezkoaz
gozatzeko aukera izango da datorren

EKITALDIAK

ESPAINIAKO GERRAREN ERAGINA GOGORA EKARTZEKO EKINTZAK
Gerra zibila Euskal Herrian izenburuarekin, Espainiako gerraren eragina gogora ekartzeko hainbat ekitaldi antolatu ditu
Antzuolako Udalak. Ekintza nagusiak erakusketa bat, hitzaldi bat eta kantaldi bat izango dira. Erakusketa hilaren 22an
inauguratuko dute, datorren eguenean, Olaran etxean. Juantxo Agirre Arantzadi elkarteko idazkari eta Eusko Ikaskuntza-
ko arkeologia saileko presidenteak hitzaldia egingo du, 18:30ean. Erakusketa Sabino Arana kultura elkargoaren, Deba-
goieneko Fusilatuen Lagun eta Senideen batzordearen eta Antzuolako EAJen laguntzarekin antolatu dute. Bestalde, urta-
rrilaren 25ean, domeka, Joseba Tapiak Agur Intxorta maite: 1936-39 gudako kantuak izeneko kantu emanaldia egingo du.

Non: Antzuolako Olaran etxean. Noiz: urtarrilaren 22tik otsailaren 1era, erakusketa; urtarrilaren 25ean, kantaldia.
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ARRASATE
AMAIA ANTZOKIA

Madame Sata (J.B.A.)
Egubakoitza, hilak 16: 20:30.

Crueldad intolerable
Zapatua: 19:00, 22:00.
Astelehena: 20:30.

Together
Egubakoitza, hilak 23: 20:30.

BERGARA
NOVEDADES

Planta 4ª
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:30.
Domeka: 17:00, 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:30.

OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

Master and 
commander: al otro
lado del mundo
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

La maldición de los
hoyos
Zapatua: 17:00.
Domeka: 17:00.

El hombre del tren
Eguena: 20:00.

EIBAR
UNZAGA

El último samurai
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

RIALTO

Los impostores
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

GASTEIZ
GURIDI

El último samurai
Egubakoitza: 19:15, 22:15.
Zapatua: 16:30, 19:30, 22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.

Buscando a Nemo
Egubakoitzetik domekara:
17:00.

La casa
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

Love actually
Egubakoitzetik domekara:
19:45, 22:30.

La sonrisa de 
Mona Lisa
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

Infiltrado
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

Ser y tener
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
Egunero: 17:30, 21:30.

MIKELDI ZINEMAK

Master and 
commander: al otro
lado del mundo
Egunero: 17:00, 19:45, 22:40.

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
Egubakoitza eta zapatua:
19:00, 22:45.
Domeka: 18:00, 22:00.

Love actually
Egunero: 20:00, 22:30.

El último samurai
Egunero: 16:45, 19:45, 22:45.

Looney tunes
Egunero: 17:30.

La pelota vasca
Egunero: 17:15.

La sonrisa de 
Mona Lisa
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

Matrix revolutions
Egunero: 22:30.

El Cid: la leyenda
Egunero: 17:15.

Goodbye Lenin
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

Buscando a Nemo
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

La casa de los 1.000
cadáveres
Egunero: 20:15, 22:45.

Mi vida sin mí
Egunero: 20:00, 22:30.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

Te doy mis ojos
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

Todo o nada
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

Osama
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

El coche de pedales
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

Muerte de un ángel
Egunero: 17:30, 22:30.

200 kilómetros
Egunero: 20:00.

En América
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

Elf
Egunero: 17:30.

Invasiones bárbaras
Egunero: 20:00, 22:30.

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

Buscando a Nemo
Egubakoitzetik domekara:
16:15, 18:25, 20:30.

El poder del talismán
Egubakoitzetik domekara:
16:20, 18:20, 20:20, 22:20.

Los impostores
Egubakoitza eta zapatua:
16:25, 19:30, 22:00, 00:30.
Domeka: 16:25, 19:30, 22:00.

La casa de los 1.000
cadáveres
Egubakoitza eta zapatua:
16:10, 18:00, 20:05, 22:05,
00:30.
Domeka: 16:10, 18:00, 20:05,
22:05.

Master and 
commander: al otro
lado del mundo
Egubakoitza eta zapatua:
16:15, 19:15, 22:10, 01:00.
Domeka: 16:15, 19:15, 22:10.

El último samurai
Egubakoitza eta zapatua:
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.
Domeka: 16:00, 19:00, 22:00.

Ponte en mi lugar
Egubakoitza eta zapatua:
22:45, 01:00.
Domeka: 22:45.

En América
Egubakoitza eta zapatua:
22:15, 00:45.
Domeka: 22:15.

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
Egubakoitza eta zapatua:
16:00, 19:45, 23:30.
Domeka: 17:00, 21:00.

Infiltrado
Egubakoitza eta zapatua:
16:00, 18:15, 20:20, 22:30,
00:45.
Domeka: 16:00, 18:15, 20:20,
22:30.

La sonrisa de 
Mona Lisa
Egubakoitza eta zapatua:
16:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domeka: 16:30, 20:00, 22:30.

Eguaztena, ikuslearen eguna.

YELMO CINEPLEX

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
Egubakoitza eta zapatua:
16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:00.
Domeka: 12:15, 17:05, 19:00,
21:00.

La casa
Egubakoitza eta zapatua:
15:55, 18:10, 20:25, 22:40,
00:55.
Domeka: 15:55, 18:10, 20:25,
22:40.

Crueldad intolerable
Egubakoitza: 16:30, 18:30,
00:30.
Zapatua: 16:30, 00:30.
Domeka: 12:15, 16:30, 22:30.

Love actually
Egubakoitza eta zapatua:
19:30, 22:00, 00:25.
Domeka: 19:30, 22:00.

Elf
Egubakoitza eta zapatua:
16:25.
Domeka: 12:15, 16:25.

Looney tunes
Egubakoitza eta zapatua:
15:40, 17:40.
Domeka: 12:15, 15:40, 17:40.

La sonrisa de 
Mona Lisa
Egubakoitza eta zapatua:
15:50, 18:05, 20:20, 22:35,
00:50.
Domeka: 12:15, 15:50, 18:05,
20:20, 22:35.

El último samurai
Egubakoitza eta zapatua:
15:30, 18:30, 21:30, 00:30.
Domeka: 12:15, 15:30, 18:30,
21:30.

Las chicas del 
calendario
Egubakoitza eta zapatua:
15:40, 17:55, 20:10, 22:25,
00:40.
Domeka: 12:15, 15:40, 17:55,
20:10, 22:25.

Buscando a Nemo
Egubakoitza eta zapatua:
15:45, 18:00, 20:15, 22:30,
00:45.
Domeka: 12:15, 15:45, 18:00,
20:15, 22:30.

Time line
Egubakoitza eta zapatua:
20:20, 22:35, 00:50.
Domeka: 20:20, 22:35.

Master and 
commander: al otro
lado del mundo
Egubakoitza eta zapatua:
19:20, 22:00, 00:45.
Domeka: 19:20, 22:00.

El Cid, la leyenda
Egubakoitza eta zapatua:
16:15, 18:10.
Domeka: 12:15, 16:15, 18:10.

El coche de pedales
Egubakoitza eta zapatua:
16:15, 18:15, 20:15, 22:15,
00:15.
Domeka: 12:15, 16:15, 18:15,
20:15, 22:15.

Una de zombies
Egubakoitza eta zapatua:
18:25, 20:25, 22:25, 00:25.
Domeka: 18:25, 20:25, 22:25.

Los Reyes Magos
Egubakoitzetik domekara:
16:00, 17:40.

Las invasiones 
bárbaras
Egubakoitza eta zapatua:
22:30, 00:30.
Domeka: 22:30.

Sin control
Egubakoitza eta zapatua:
16:20, 18:20, 20:20, 22:20,
00:20.
Domeka: 12:15, 16:20, 18:20,
20:20, 22:20.

Astelehena, ikuslearen eguna.

Zinema

GORLAN, IZARRAK IKUSKATZEKO AUKERA DATORREN EGUBAKOITZEAN
Ilatargi Debagoieneko astronomia elkarteak interesa duen edozeini zuzendutako ekintzak antolatu ditu
urtarrilaren 23an, egubakoitza. Bergarako kultura etxean bilera egingo dute kideek, 19:00etan, eta, eguraldiak
lagun egiten badu, Gorlara joango dira izar-behaketa egitera; bestela, astronomia gaien inguruko solasaldia
izango dute kultura etxean bertan.

EIBAR
Mikel Araiztegi margolari

bergararrak bere lanen erakusketa du
zabalik Arrate kultura elkartean
(Zuloagatarren 3), urtarrilaren 18ra
bitartean, domeka. Bisita ordutegiak
honakoak dira: astegunetan, 19:00eta-
tik 21:00etara, eta zapatu eta
jaiegunetan, 12:00etatik 14:00etara eta
19:00etatik 21:00etara.

OÑATI
Mailu Unzurrunzaga oñatiarrak

eta Maria Luisa Gorrotxategi
zegamarrak euren margolanen
erakusketa izango dute kultura etxeko
erakusketa gelan urtarrilaren 25era
bitartean. Bisita ordutegiak honakoak
dira: astelehenetik egubakoitzera,
18:30etik 20:30era; zapatu eta jai
egunetan, 12:00etatik 14:00etara eta
18:30etik 20:30era.

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Dantza afrikarren sakontze
mailako ikastaroa hasiko da
urtarrilaren 20an, martitzena, eta izena
emateko epea zabalik dago: horretara-
ko, jo Aretxabaletako Azkena tabernara
edo Arrasateko Aker dendara. Prezioa
24 euro da; 15, ikasle eta langabeenda-
ko. Ikastaroa Aretxabaletan izango da,
Kurtzebarri eskolan, urtarrilaren 20tik
martxoaren 9ra bitartean, zazpi
martitzenetan. Ordutegia honakoa
izango da: 20:00etatik 21:30era.
Burkina Fasoko dantzari bat izango da
irakaslea.

ARRASATE
Eskulan eta orratz-lan ikastaroak

deitu ditu Ekin Emakumeak elkarteak.
Izena emateko, deitu 943 79 83 70 edo
651 70 79 36 zenbakietara.

Hastapen eta sakontze mailata-
ko perkusio ikastaroa emango du
Iñaki Bruña musikariak martxoaren
15era bitartean. Ikastaro osorako
matrikula 40 euro kostatuko da; egun
solteetan joatea 5 euro izango da.
Izena emateko, jo Gazte Bulegora (943
77 00 65).

Yoga eta masaje ikastaroak
egongo dira Arrasateko Yoga Elkartea-
ren eskutik. Yoga ikastaroa hilaren 19an
hasiko da, eta astelehenero izango da,
10:00etan, 18:30ean eta 20:30ean.
Masaje ikastaroa hilaren 21ean hasiko
da, eta eguaztenero izango da, ordutegi
berean. Argibideetarako, deitu 943 79
20 85 edo 943 79 66 98 telefonoetara.

Gazteendako hainbat ikastaro
egongo dira otsailetik eta martxotik
aurrera: hain zuzen ere, txalaparta,
sabel dantza, alboka eta argazkigintza
jardunaldiak. Matrikula epea zabalik
dago eta 18 euro kostatuko da; 12,
ikasle eta langabeendako. Argibideeta-
rako edo izena emateko, jo Gazte
Bulegora edo deitu 943 77 00 65
telefonora.

Love actually: •••• / Buscando a Nemo: •••• / Crueldad intolerable: •• / En América: •• / 

ESKASA:• BALEKOA:•• ONA:••• OSO ONA:•••• BIKAINA:•••••

ZUZENDARIA: Peter Jackson.
AKTOREAK: Elijah Wood, Viggo 
Mortensen, Iam Mckellen.

E
l señor de los anillos trilogiaren ber-
tsio zinematografikoaren amaierara
iritsi gara. Hiru urtean zinemaren

erdigunea izan eta komunikabideetan
milaka orrialde eta ordu bete ondoren,
El retorno del rey da istorio luze hau
ixten duen azken zati distiragarria,kohe-
rentea eta nahiko gehiegizkoa.

El retorno del rey honek aurreko
beste bi zatiekin koherentzia handia era-
kusten du. Horregatik, esan dezakegu
filmatzeko eran eta estiloaren aldetik
hiru zatiekin osotasun konpaktua lortu
dela. Ez da hausturarik ikusten eta
zuzendariak istorioari buruzko ikus-
puntu orokorra jarraitzen du. Horrela,
lehenengo zatia gustatu zaionari,hurren-
go zatiak ere gustatuko zaizkio,eta lehe-
nengoa gustatu ez zaionari ez zaizkio
besteak gustatuko.

Testu honen lehenengo zatian dis-
tiragarri hitza aipatu dut.Jacksonek,tri-
logia honetan, filmatzeko gustu han-
dia eta irudiak sortzeko ahalmen han-
dia erakutsi du: armiarma erraldoiaren
sekuentzia benetan liluragarria eta bel-
tza da (trilogiak eman duen momentu
onenen artean dago) eta batailak izu-
garriak dira (ekintzaz, pertsonaia mota

askotarikoez, pizti bitxiez, efektu espe-
zial liluragarriaz eta musika indartsuaz
beterik), baina gerrako zatiek prota-
gonismo handiegia hartzen dute eta
azkenean ikuslea (behintzat nire kasuan)
ase egiten dute.

Film honek eta trilogia guztiak ia
denetik dauka: musika, ekintzak, bor-

tizkeria, tentsioa… Baina zerbait falta
zaio handia izateko: pertsonaien trata-
mendua ez da askorik lantzen. Hauek
dramatikoki ez dira aberatsak, horieta-
ko asko eskematikoak dira eta gutxi gara-
tuta daude. Hau dela-eta, bederatzi
orduko proiekzioaren ondoren ez dugu
aurkitzen gure gogoan mantentzea
merezi duen pertsonaiarik.Agian,Gollum
bere bi nortasunekin istorioaren per-
tsonaia interesgarriena da, baina bes-
teak istorioan zehar agertu eta desa-
gertu egiten dira aztarnarik utzi barik.

Horrela, azkenean, El señor de los
anillos lan distiratsu eta handizalea da,
eta lortutako arrakastagatik zinemako
istorioan mantenduko bada ere, ez da
bere kalitateagatik lan benetan garran-
tzitsu bat izango.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: 
EL RETORNO DEL REY

KRITIKA

ANTONIO ZABALA

PUNTUAZIOA: •••
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Arrasate erdialdean etxebi-
zitza alokatzen da.Hiru loge-
la.Berogailua.Igogailua.618
83 77 49.

Benidorm. Apartamentua
ematen dut errentan, guztiz
hornitua.Hondartzako lehen
lerroan,itsasoari begira.Apar-
kalekua eta telebista ditu.630
41 84 65.

Benidorm. Apartamentua
ematen dut errentan, Levan-
ten. Igerilekua eta garajea
dauzka. 637 88 91 25.

Benidorm. Apartamentua
ematen dut errentan.Bi loge-
la. Hondartzatik gertu. 630
41 84 65.

104. ERRENTAN HARTU

Aretxabaleta. Etxebizitza
errentan hartuko nuke. 615
72 15 17.

Bergara. Etxebizitza edo
apartamentua hartuko nuke
errentan. 620 98 49 27.

Oñati. Etxebizitza edo apar-
tamentua hartuko nuke erren-
tan. 943 71 64 04 edo 943
78 34 99.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Logela alokatzen
da. 620 51 34 25.

Arrasate.Uribe auzoan,etxe-
bizitza osatzeko pertsona bat
behar da. 677 63 74 61.

Bergara. Etxebizitza osa-
tzeko pertsona bat behar da.
635 70 49 74.

Eskoriatza. Gela bat erren-
tan ematen dut. Estreinatze-
ko dago. 635 74 24 75.

106. BESTELAKOAK

Aretxabaleta. Logela ema-
ten dut errentan. Sukaldea
erabiltzeko eskubidearekin.
615 72 15 17.

Logela hartuko genuke
errentan. Bi lagunendako.
665 70 10 57.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Aretxabaleta. Erdialdean
garaje itxia salgai. 18.000
euro. 609 76 16 86.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Antzuola.Apartamentua sal-
gai.40m2.Berrituta.Sukalde-
egongela, bi logela eta bai-
nugela. Sukaldea eta bainu-
gela erabiltzeko gertu.
Erdialdean.943 76 63 38 edo
647 56 67 96.

Aretxabaleta. Etxebizitza
salgai erdialdean.80 m2.Hiru
logela, egongela, sukaldea,
bainugela eta hall-a. Gela
guztiek kanpora ematen dute.
Gas naturaleko berogailua.
Berehala sartzeko gertu.Dei-
tu 16:00etatik 20:00etara.
627 34 92 27.

Arrasate. Atikoa salgai
erdialdean. Guztiz berritua.
626 53 56 30.

Arrasate.Etxebizitza salgai,
orain gutxi berritua. Jantzia.
27.000.000. 686 89 98 84.

Arrasate. Hamabi urteko
etxea salgai erdiadean. 80
metro koadro.Hiru gela,egon-
gela, sukaldea eta bi komun.
Igogailua eta ganbara ere
baditu. 15:00etatik aurrera
deitu. 690 18 11 80.

Bergara. Etxea salgai San
Lorentzon. 699 18 75 68.

Bergara. Etxebizitza salgai
Martzial Agirre kalean. 64
m2.Terraza dauka (30 m2).943
76 57 98.

Bergara.Pisu handia salgai.
Lau logela,hiru komun,egon-
gela-jangela, sukaldea eta
trasteroa. 616 61 09 98.

Bergaranetxebizitza salgai.
Telefonoa:615 79 41 02 edo
605 72 85 31.

Donostia. Etxebizitza sal-
gai Gros auzoan, Kursaaletik
gertu. 120 m2. Lehen solai-
rua. Igogailua. Bulego bihur-
tzeko egokia. Erabat berritu-
ta. 620 28 39 16.

Oñati.Etxebizitza salgai Kale
Zaharrean. Hiru logela, egon-
gela, bainugela, sukaldea eta
ganbara. 75 m2. Berogailua.
Guztiz berrituta.653 01 04 83.

103. ERRENTAN EMAN

Aretxabaleta. Etxebizitza
ematen da errentan Araba ibil-
bideko 20.zenbakian.943 71
44 96.

Aretxabaleta. Garaje itxia
salgai Araba ibilbideko 27.
zenbakian.20m2. Telefonoa:
943 79 69 83.

Aretxabaleta. Garaje itxia
salgai. Lausita 16. Beheko
solairuan dago. 27m2. Deitu
20:00ak eta 22:00ak artean.
943 53 38 38.

Aretxabaleta. Herri erdial-
dean garaje itxia salgai,
18.000 eurotan. Telefonoa:
609 76 16 86.

Arrasate. Garajea salgai
Altamiran. 656 76 87 93.

Arrasate.Musakola auzoan
bi garaje salgai. Elkarren
ondoan daude.943 79 44 12.

203. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Garajea errentan
ematen da Altamiran.656 76
87 93.

Arrasate. Garajeko plaza
errentan ematen dut Jose
Luis Iñarra 18an (Altamira).
943 79 58 29.

Arrasate.Kontzezinon gara-
je itxia ematen da errentan.
943 79 55 20.

Oñati.Garajea emango nuke
errentan Joxe Moiua kalean.
659 89 40 85.

3/ LOKALAK
301. SALDU

Antzuola. 112 m2 dituen

gizona lanerako prest. Tele-
fonoa:661 22 51 49 edo 666
38 78 66.

Bergara. Neska gazte eus-
kalduna gertu  haurrak zain-
tzeko eta etxeko lanak egi-
teko. 620 74 10 07.

Bergara Emakumea lanera-
ko gertu. Etxeko lanak egin
eta umeak zaintzeko.618 01
92 99.

Debagoiena. Neska gertu
pertsona nagusiak zaindu
edo beste edozein lan egite-
ko. 620 51 34 25.

Emakumea gertu etxeko
lanak egin edo umeak zain-
tzeko. 660 36 09 00.

Emakumea gertu etxeko
lanak egiteko edo haurrak
nahiz pertsona nagusiak zain-
tzeko.Orduka.Telefonoa: 665
13 31 10.

Ogi banatzailea lan egiteko
prest. 665 70 10 57.

5/ IRAKASKUNTZA
501. JASO

Arrasate.Batxilergoko biga-
rren mailako Kimika eskolak
hartuko nituzke. Telefonoa:
646 17 83 65.

502. EMAN

Aretxabaleta. Ingeleseko
eskolak ematen ditut. Tele-
fonoa: 943 79 03 83.

Arrasate. Behar bereziak
dituzten umeei laguntza esko-
lak ematen dizkiet. 635 70
88 88.

Arrasate. Ingeleseko esko-
lak ematen ditut. Telefonoa:
943 77 16 90.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Derbi Variant motoa salgai.
50 cm3. Matrikulatuta. 150
euro. 626 55 92 84.

Fiat Ducato TD autokaraba-
na salgai. 50.000 km. Berri-
berria dago.609.15.36.52.
609 15 36 52.

Honda CDR 600 motoa sal-
gai, 1989koa. IAT (ITV) gain-

dituta 2005era arte. 1.500
euro. 656 75 35 86.

Mercedes Vito furgoneta
salgai.Barrutik hornitua.652
76 40 37.

Opel Frontera autoa salgai.
Istripua edukitakoa da. Pie-
zak erabiltzeko ditu. Aukera
paregabea. Deitu 17:30etik
22:00etara. Telefonoa: 605
73 75 30.

Opel Kadett 1.6 autoa sal-
gai. SS-8411-AD. 800 euro.
943 76 43 80.

Opel Vectra 1.8 autoa sal-
gai. SS-AS. Urdin  metaliza-
tua.Prezio interesgarria.657
70 28 93.

Peugeot 205 1.8 diesel
autoa salgai.Ondo dago.655
74 80 07.

PiaggioZip motoa salgai.49
cm3. Lau urte. 2.500 km.
Motoa beti garajean gorde
dut. 600 euro. 943 79 38 58
edo 629 42 01 10.

Quad motoa salgai. Kawa-
saki Mojave 250. Atzerako
martxarekin. Matrikulatua.
Egoera onean. 3.000 euro.
659 77 18 57.

Renault 21 Nevada diesel
autoa salgai. Familiarra. SS-
AS. 1.500 euro. Telefonoa:
635 72 28 44.

Saab 900 2.3 i Coupe autoa
salgai.Berde iluna.1994koa.
170.000 km. Gurpil berriak.
Oso ondo dago. Telefonoa:
943 79 40 44.

SuzukiGSX 600 F motoa sal-
gai.Prezio onean. Telefonoa:
606 24 10 53.

7/ ANIMALIAK
702. EROSI

Artzain-txakur alemana
erosiko nuke. Gaztea izan
dadila. 619 45 97 46.

703. EMAN

Bergara.Txakurkumeak opa-
ri egiten dira. 943 76 04 86.

704. BESTELAKOAK

Katua galdu dut Bergaran,
Masterreka inguruan. Lepo-
koa darama,kriskitin eta guz-
ti. 943 76 22 56.

Txakurragaldu da Bedoñan
(Arrasaten).Txikia eta marroi
kolorekoa. Buru gainean ile-
motots horia du. Telefonoa:
943 71 18 81.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Akordeoia salgai. Erabili
barik. 400 euro. 943 79 38
58 edo 629 42 01 10.

Arrasate. Apalak, balantza
elektronikoak, urdaitegiko
ebakitzailea eta izozkailu
handiak salgai.943 79 96 39.

Arrasate. Fender Stratocas-
ter´97 gitarra saltzeko dau-
kat.Oso ondo zainduta dago.
Iñigo. 943 79 25 07.

Bideokameraberria saltzen
dut, Panasonic etxekoa. 250
euro negoziagarri.Deitu.661
22 51 49 edo 666 38 78 66.

Eskiko materiala salgai:
Salomon botak (zenb.:41),
Kastle eskiak (1,90 cm),Salo-
mon fijazioak eta bastoiak.
110 euro. 619 92 91 18.

iMac ordenagailua salgai,
diseinu arlorako egokia. Ilun-
tzean deitu. 943 79 79 62.

Irrati-CDa salgai,autorako:
irratia (Kenwood KRC 778 R),
anplifikadorea (JBL 400 W),
bozgorailuak (JBLGTO 250
W hiru bide), kargadorea
(hamar disko). 400 euro.
Xabier. 943 76 71 77.

Kafe-makina salgai. Com-
pak etxekoa. Egoera onean.
Prezio interesgarria. Telefo-
noa: 943 79 56 42.

Kranpoi erdiautomatikoak
salgai, Camp markakoak. 12
punta. 30 euro. Telefonoa:
619 92 91 18.

garaje edo lokala salgai. Ilun-
tzean deitu. 943 78 71 85.

Arrasate. 36 m2-ko lokala
salgai. Komertzio moduan
erabiltzeko gertu. Leku one-
an.Prezio negoziagarria.Dei-
tu 15:00etatik 15:30etara
eta 22:00etatik 22:30etara.
656 75 52 28.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Aretxabaleta. Neska bat
behar dut umeak zaintzeko.
943 79 51 48.

Arrasate. Emakumea behar
da umea zaindu eta etxeko
lanak egiteko.666 15 58 15.

Bergara. Emakumea behar
da umeak zaintzeko, arra-
tsaldez. 943 76 19 27.

Bergara. Emakumea behar
da,goizez umea zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko.680 32
10 06.

402. ESKAERAK

Arrasate. Emakume eus-
kalduna gertu etxeko lanak
egin eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. 659 82 75 18.

Arrasate. Mutil atzerritarra
gertu pertsona nagusiak zain-
tzeko, sukaldean laguntzeko
edo garbiketak egiteko.Aurel.
666 83 21 95.

Arrasate. Neska gertu per-
tsona nagusiak zaintzeko,
astelehenetik egubakoitze-
ra, gauez. 678 37 32 43.

Bergara. 36 urteko emaku-
mea adineko pertsonak zain-
tzeko gertu.Erizain laguntzaile
eta geriatria tituluak ditut.943
76 32 16.

Bergara. Emakumea gertu
goizez etxeko lanak egiteko,
astelehen eta asteazkenetan.
Mari Carmen. 696 70 55 09
edo 943 76 45 02.

Bergara. Emakumea gertu
goizez etxeko lanak egiteko,
Bergaran eta Antzuolan.669
12 70 98 edo 943 76 45 02.

Bergara. Emakumea lane-
rako gertu.Atariak garbitzen
edo etxeko lanak egiten.696
84 19 51.

Bergara. Eraikuntzan espe-
rientzia daukan 37 urteko

Lursaila salgai. 10.000 m2.
Nekazaritza lanetarako era-
biltzeko modukoa. Ura eta
argindarra jartzeko aukera.
Aretxabaletatik bi kilometro-
ra. 609 36 73 47.

Marrazteko mahaia salgai.
Marrazteko aparatu eta beso
bertikalarekin. Ondo dago.
120 euro. 626 55 92 84.

Mendiko eskiko materiala
salgai:eskiak,fijazioak,marra-
zak (kutxillak) eta botak.Hasi
nahi duenarendako, aukera
ona. 619 92 91 18.

Muskulazio makina salgai.
Ia berria. 60 ariketa egiteko
balio du. 943 77 03 98.

Nikon F5 argazki kamera
salgai.1.300 euro.Itxura ezin
hobea. 635 74 10 63.

Ordenagailuasalgai.Genui-
neltel Pentium Processor PC.
32 MB RAM,teklatua,sagua,
monitorea,modema eta boz-
gorailuak. 150 euro. Deitu
gauez. 615 73 45 53.

Oñati. Lursaila salgai. Etxe-
bizitza egiteko aukera dago,
nekazaritza ustiatze bat iza-
nez gero. Ura, bidea eta txa-
bola ditu. 625 70 40 49.

Trikitixa salgai. Zero Sette
markakoa, lau ahotseko
modelo profesionala.Beltza.
Afinatu berri dago, pastille-
kin. Oso ondo dago. 1.200
euro. 676 48 32 04.

Tronpa salgai, 400 eurotan.
943 79 44 12.

802. EROSI

Oñati. Proiektu bat martxan
jartzeko bi hektarea lur ero-
siko nituzke. 943 71 64 04
edo 943 78 34 99.

804. HARTU

Gitarrako eskolak jasoko
nituzke. Ez dakit solfeorik.
19:00etatik aurrera deitu.
943 79 09 19.

805. TRUKATU

Nintendo 64 kontsolaren
jokoak trukatzeko gertu nago.
20:00etatik aurrera deitu
(Aitor). 943 79 66 38.
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sailkatuak@goiena.com
943 76 92 71

Eguazten eguerdia arte (12:00) jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.

PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU. GAINERAKOAK, 15 € (+BEZ) ORDAINDU BEHARKO DITUZUE MODULUKO.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

Iragarki sailkatuak

SUKALDARIA 
ETA ZERBITZARIA

BEHAR DIRA 
ASTEBUKAERETAN 

LAN EGITEKO.
647 05 42 75
652 70 82 46

ARETXABALETA

TABERNAN 
LAN EGITEKO 
ZERBITZARIA 

BEHAR DA.
943 76 48 08

BERGARA

TITULUDUN ETA 
ESPERIENTZIADUN 

PERTSONA BEHAR DA
MIKROPIGMENTAZIO

LANAK EGITEKO. 
943 71 18 24

(DENDA ORDUTEGIAN)

ARRASATE

PIPIEN, TERMITEN, 
ETA ABARREN 

AURKAKO TRATAMENDU 
ANTIXILOFAGOAK EGURREAN, 

ALTZARIETAN, ETA ABARRETAN.
943 33 18 37 (HERNANI)
649 84 67 09 (BERGARA)

Bergarako
Udala

Bergarako Udala lehiaketa-oposizio bidez Udaleko
eraikinen garbitzailea aldi baterako kontratatzera doa.

IZANGAIEN BALDINTZAK:
Eskola ziurtagiria edo parekoa den titulazio maila izatea

INSTANTZIAK AURKEZTEKO EPEA:
2004ko otsailaren 5eko eguerdiko 13:30ak arte

Oinarriak Udaletxeko Idazkaritzako bulegoetan.

Bergaran, 2004ko urtarrilaren 13an
Alkateak

BELARDENDA
ESKUALDATZEN DA,

EZIN DUGULAKO
NEGOZIOAZ 
ARDURATU.

943 79 56 38
652 77 03 72

ARRASATE

TABERNA 
ESKUALDATZEN DA.

SUKALDEA 
ERABILTZEKO 

AUKERA. 
UNIBERTSITATE 

ONDOAN.
635 71 47 70

ESKORIATZA

SARE

Erdiko kalea 26
ARRASATE 
943 79 12 79

SALGAI
BERGARA
• 60 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea, bainugela.

Berriztuta. 111.188 euro / 18.500.000 pta.
• Baserria salgai Osintxun. Bederatzi hektareako pinudi eta fruta-arbolekin.

ARRASATE
• 69 m2. Logela bi, egongela, sukaldea, bainugela, sotoa. Guztiz berritua.

ARETXABALETA
• Sei urteko etxebizitza salgai. 97 m2. Hiru logela, sukaldea, egongela,

bainugela bi, garajea eta 16m2-ko trastelekua.
• Erdialdean lokala salgai, etxebizitza egiteko baimenarekin. 82 m2.

Lehenengo solairuan dago.
• 83 m2. Hiru logela, sukaldea, egongela, bainugela eta ganbara.

Dena berrituta eta altzariekin.
• 86 m2. Lau logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Berrituta.

Eguzkitsua. Kanpoaldera ematen du. 20 m2-ko lokala aukeran.

ANTZUOLA
• 40 m2. Bi logela, sukaldea eta egongela. Berrituta.

DEBAGOIENA
• Janari prestatuen negozioa salgai. Jardunean, eta oso ondo.
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Maria Kruz
Roman Perez de Albeniz

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 
2004ko urtarrilaren 2an, 

95 urte zituela.

ESKER ONA

Elisabet Arzelus 
Fernandez de Arroiabe

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 
2004ko urtarrilaren 5ean, 

77 urte zituela.

ESKER ONA

Leon 
Madinabeitia Olalde

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Arrasaten hil zen 
2003ko abenduaren 31n, 

77 urte zituela.

ESKER ONA

Maria Luisa
Biain Uriarte

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 
2004ko urtarrilaren 9an, 

80 urte zituela.

ESKER ONA

Ibonne 
Gomez Gutierrez
Domingo Irazolaren alarguna

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, urtarrilaren 18an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro parrokian.

URTEURRENA

Bittore 
Umerez Guridi

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, urtarrilaren 18an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro parrokian.

URTEURRENA

Silvia 
Mayo Fernandez

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, urtarrilaren 18an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro parrokian.

URTEURRENA

Josefa 
Arana Astigarraga

Karidadeko lekaimea

Haren ahizpa: Maria eta Kristina (karidadekoa); koinatu-koinata: Roman
Igarza eta Irene Madariaga (Julio Aranaren alarguna); iloba: Itziar, Fernando,

Maribel, Juan Antonio, Josune eta Jabi; eta gainerako senideen izenean:

Aldez aurretik eskerrik asko, elizkizunetara joango zaretenoi.

Gironan hil zen 2004ko urtarrilaren 10ean, 
93 urte zituela.

Haren aldeko meza 
zapatuan, urtarrilaren 17an, 13:00etan 

Bergarako Santa Marina parrokian.

ESKELA
HILDAKOAK

Petra Berdote Mangas. Arrasaten, abenduaren 26an. 67 urte.
Elena Arregi Iregi. Arrasaten, abenduaren 28an. 94 urte.
Sebastiana Gonzalez Elices. Arrasaten, urtarrilaren 1ean. 60 urte.
Juan Pablo Bolinaga Ingidua. Arrasaten, urtarrilaren 4an. 90 urte.
Joakin Mujika Loidi. Oñatin, urtarrilaren 5ean. 67 urte.
Consuelo Delgado Sanchez. Arrasaten, urtarrilaren 6an. 90 urte.
Manuel Egibar Arieta-Araubeña. Bergaran, 6an. 63 urte.
Juan M. Idigoras Arregi. Aretxabaletan, urtarrilaren 6an. 61 urte.
Maria Josefa Gabilondo Aizpitarte. Arrasaten, 7an. 89 urte.
Maria Luisa Biain Uriarte. Bergaran, urtarrilaren 9an. 80 urte.
Pedro Lete Jausoro. Arrasaten, urtarrilaren 10ean. 76 urte.
Segunda Santorcuato Lizarralde. Bergaran, 10ean. 99 urte.

Iraia Lopez Blanco
Arrasate • Urtarrilaren 13a •  Gura-
soak:Jose Ignacio Lopez (Arra-
sate) eta Paqui Blanco (Arrasa-
te).Argazkian,umea amaren beso-
etan.

Ekhi Arzak Aperribai
Bergara • Urtarrilaren 13a • Gura-
soak: Nerea Aperribai (Berga-
ra) eta Xabi Arzak (Donostia).
Argazkian, jaioberria aitaren
besoetan.

Nora Sanchez, iazko azkena
Aurreko astean esan genizuen
arren Eider Gomez eskoriatzarra
izan zela Debagoienean 2003an
jaiotako azkeneko umea, oker
eman ziguten informazioa
Debagoieneko Eskualde
Ospitalean. Minutu batzuk
beranduago jaio zen Nora
Sanchez arrasatearra.
Abenduaren 31n jaio zen Nora
eta 2,780 kilo pisatu zuen. Rafa
Sanchez eta Justi Sanchez dira
Noraren gurasoak. Argazkian,
umea amarekin eta Nahia eta
Maria lehengusinekin ikus
dezakegu.

Gorka Armendia Zallo
Arrasate • Urtarrilaren 9a •  3,400
Kg. • Gurasoak: Jon Armendia
(Arrasate) eta Nerea Zallo (Arra-
sate). Argazkian, umea aitaren
besoetan.

Eneritz Kortabarria Elortza
Aramaio • Urtarrilaren 10a •  3
Kg.• Gurasoak:Jon Kortabarria
(Aramaio) eta Mertxe Elortza
(Legazpi). Argazkian, umea aita-
rekin.

Lander Rejano Molina
Bergara • Urtarrilaren 7a •  3,060
Kg. • Gurasoak: Fran Rejano
(Bergara) eta Arantza Molina
(Bergara). Argazkian, umea gura-
soekin.

Andoni Pereira Igartua
Antzuola • Antzuola •  3,380 Kg.
• Gurasoak: Eduardo Pereira
(Bergara) eta Esther Igartua
(Bergara).Argazkian, umea gura-
soekin.

Libe Zuazabeitia Murua
Leintz-Gatzaga • Urtarrilaren 8a
•  2,940 Kg.• Gurasoak:Jon Zua-
zabeitia (Aretxabaleta) eta Nerea
Murua (Arrasate). Argazkian,Libe
gurasoekin.

Ibai Moiua Reinstadler
Oñati • Urtarrilaren 7a •  4,160
Kg. • Gurasoak: Eli Reinstadler
(Oñati) eta Ander Moiua (Oña-
ti). Argazkian, umea bere anaia-
rekin.

Lourdes Urkia eta Juan Luis
Agirre aretxabaletarrek 25 urte
bete dituzte ezkonduta. 1979ko
urtarrilaren 13an, hain zuzen
ere, ezkondu ziren
Aretxabaletako Aozaratza
auzoan. Bihar, zapatua, ospatuko
dituzte zilarrezko ezteiak.
Zorionak, bikote, familiaren
partez!



Hona hemen Debagoieneko lau baserri-auzo lau herritan
kokatuta. Horietako bi gaizki daude. Asmatuko ote zenu-
ke zeintzuk?

• Ubera, Elgetakoa.
• Galartza, Aretxabaletakoa.
• Bedoña, Aretxabaleta.
• Apotzaga, Eskoriatzakoa.

Erantzun zuzena:Lehenengoa eta hirugarrena.Ubera Bergaran dago
eta Bedoña Aretxabaletan.

Zeintzuk daude ez dagokien 
herrian kokatuta?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Arazoak izango dituzu familiartekoekin, haie-
kin oso jenio biziz jokatzen duzulako. Horrek haus-
turak eragin litzake. Bestalde, atzerrian dituzun
inbertsio eta negozioak geldi daude, gaizki kudea-
tu dituzulako.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Lana garrantzitsua da, bai, baina lanaz gain beste
hainbat gauza ere badaude; besteak beste, zure
zaletasunak, lagunak eta, zelan ez, familia.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Eskarmentu handikoa zara, eta erraz konturatuko
zara zure inguruan dabilen jendea zelakoa den;
izan ere, askok zure lana boikotatu gura izango
dute.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Familiartean zaudenean, joera handia duzu aspal-
diko kontu ilunak azaleratzeko, eta horrek min
handia egiten die familiarteko batzuei. Bestalde, ez
da garai egokia inbertsioak egiteko.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Mailegu eske bazabiltza, ez dizute emango, ez
duzu-eta nahiko diru bankuan. Bestalde, seme-ala-
bekin oso harreman ona izango duzu, eta oso
aholku mesedegarriak emango dizkiezu.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Ez doa zure izaerarekin bat, baina oraingo astean
erabaki presazkoak hartuko dituzu, erabaki okerrak
askotan. Edozelan ere, zortea alde izango duzu,
eta ondorioak ez dira negatiboak izango.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Hainbat aldaketa egin beharko dituzu, gogoz kon-
tra, baina betiere egin beharrekoak. Bestalde, lana-
ri dagokionez, aurrera egin gura baduzu birziklatze
ikastaroren bat egin beharko duzu.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Dena espero duzu harremanez, eta azkenean
desengainua izaten duzu. Hortaz, ahalegin zaitez
hain zorrotz ez izaten eta bakoitza den bezala
onartzen. .

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Ahal duzuna baino gehiago egin gura izango duzu,
eta azkenean estu eta larri ibiliko zara.
Horrenbestez, egiten dituzun jarduera guztietatik,
baten bat alde batera utzi beharko duzu.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Ohi baino aurreztaileago ibiliko zara; are gehiago,
jarrera xuhurra izango duzu. Seme-alabak kexatu
egingo dira, euren gastuak kontrolatzen ahalegin-
duko zara-eta.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Oraingo astean zure alderdi ludiko eta sentsualena
aterako duzu, eta buruan disfrutatzea bakarrik
izango duzu. Bestalde, hainbat maitasun-harreman
izan zenitzake, eta oso neska/mutil berezi bat
topatu ere bai.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Zure ideiekin buru-belarri egiten duzu aurrera, eta
ingurukoenak ez dituzu kontuan hartzen. Hortaz,
entzun itzazu ingurukoen proposamenak, oso
gauza garrantzitsuak ekar lezakete-eta.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
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ERROGATIBAK
Markiña aldian errogati-
bak eitxera zoiazen Jain-
koari eurixa eskatzeko.
Esandako orduan, agertu
da abadia, ta ikusi zeba-
nian iñok ez zaroiala guar-
dasolik, esatetse:

- Fuera! Danok etxera!
Zuek eztaukazue federik.
Fedia euki bazenduen, ater-
kiñekin etorriko ziñazien.
Fede barik alperrik dira
errogatibak!

ALDATZ BERA VUELTA
FRANTZIAN
Vuelta Frantzia korritzen
zan egun aietan. Gilanian,
maixan jarrita txirrindu-
zale mordoxka bat zegoan

AS errebistia aurrian zeu-
kela. Koloroetako orri asko
agertzen ziran Vueltako
pasadizoak kontatzen. Erdi-
erdikuan an ikusten zan
ziklista pilla aundi bat.
Pelotoian zoiazen. Erre-
bistia ikusten zebizen
danak arritxuta geratu
ziran fotografixa arekin.
An zegoan Markox be, ten-
te, adurra darixola, txi-
rrindulari pillo ura ikusten.
Batek esan zeban:

- Onek, goruntz ala
beruntz joiazak?

- Orrek? Beruntz, esan
eban Markoxek.

- Zelan dakik ori?
- Pedalari emon barik

joiaak-eta!

Pedro ZelaiaUMOREGIROAN/
Pedro Zelaiak argitaratutako txiste bilduma-liburutik hartuta.

Argazki-
koaderno
Pozkorra,
alegera

Apar

Diru truke
lortu

Heldu, oratu

Trebeak

* Izena

Bolboraz
baliatzen
den arma

Garai, den-
bora

Errege 
nafarra

Fidelak

Daukat

Nongo
atzizkia

Basamortuk
o zelai

Haur
hizk,musu
Mirespen
handia

Area
Argia 

pasatzen ez
du uzten

Ezerez,
apurkeria

Ar 
sortzaileak

Lehor

Tona

Roentgen

Bigarren
bokala

Iskanbila

Maiz,
sarritan

Kontinenterik 
handiena

Oxigenoa

* Deitura

Arrainak
edukitzeko

ontzi

Zerez 
atzizkia

Bat

Urrearen
ikurra

Zaren hori

Pepe ..,
kazetaria

Kontsonantea

AF
ALAIA

BITS
JEUTSI

SUARMAA
AROKO

ANTSOPA
LEIALAK

DUTSIKU
ISTILUA

USUAUR
AZREI

BIKUÑAO
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Aktiba Txartela

Abantaila bat
7 egun zure alde

EUSKADIKO KUTXA
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‘Astebete’ saioa, denboraldiko
sagardoaren usainean

EGUBAKOITZA 16 / 20:30 eta 22:30
Astebete

Basoko lanbideen ingurukoa
izango da lehenengo saioa

Goienak eta Fagorrek elkarlanean
egindako lehenengo saioak basoko
lanbideak izango ditu oinarri. Ikaz-

kinek zelan lan egiten zuten, karobietan
karea zelan egiten zuten eta elurzuloak zer-
tarako egiten zituzten kontatuko dizuegu.

MARTITZENA 20 / 20:30 eta 22:30
Iragana gogoratuz

Energia aurrezten duen
etxebizitza ekologikoa 

Eguzkiaren energia aprobetxatzen
duen etxebizitza ekologikoa ezagu-
tuko dugu Lanabes saioan. Arabako

Legutiano herrian dago ezaugarri hori bete-
tzen duen Euskal Herriko aurreneko etxe-
bizitza. Ideia, berriz, Alemaniatik dator.

MARTITZENA 20 / 21:15 eta 23:15
Lanabesak

Aitor Lopez Rekarterekin
berbetan Aintzane Gardoki

Relakeo kapitainetako bat, Aitor Lopez
Rekarte, Iluntzean saioan izango
dugu datorren eguenean, urtarrila-

ren 22an. Futbolari buruz ez ezik, oro har,
bizitzari buruz eta beste hainbat konturi
buruz jardungo du arrasatearrak.

EGUENA 22 / 21:15 eta 23:15

Iluntzean

Jakingura banuen Undostres berria nolakoa ote zen. Eta, ikusi
eta gero, aitortu beharra daukat lizun usain itzela hartu niola
Chicho Ibañezen programa klasikoari. Aurkezlearen zirku-

aurkezle jarioak, galdera-erantzunen jokoak, enkanteak, esketxen
teatralizazioak, sariek, sintoniak, errealizazioak... Denak zuen
iragan denboraren kutsua. Aro berriko lehen saioa besterik ez zela
izan esango du norbaitek, itxoin beharra dagoela, eskua hartuko
diola berriro ere, Espainiako Estatuko lehiaketa-eredu esportaga-
rriena izan dela, Chicho Ibañez telebista-maisua dela..., gura
duzuena; nik kanalez aldatu nuen. Eta hor dezepzioa ikara bilakatu
zen, gainontzekoetan aurkitu nuena ez zelako hobea. Undostres
delicatessen bat da prentsa-arrosa aitzakia hartuta jendea iraintze-
ra dedikatzen den A3ko programaren ondoan. Ruperta mito bat da
Chuck Norris-ena bezalako ETB2ko pelikulen ondoan. Euskarazko-
an, pilota. Eta GOITBn publizitatea izoztuta. Alegia, ez zegoela non
aukeratu. Bat-bi-hiru esan eta ohera joan nintzen.

3-2-1

Edorta AranaTELEBEGI/

‘Martin’ telesailaren
atal berriak izango
ditugu ETB1en
Joan den astelehenean hasi
ziren ‘Martin’ telesaileko
atal berriak ematen. Jose
Ramon Soroiz eta Elena
Irureta protagonista dituen
telesailak arrakasta handia
izan du ikusleen artean,
eta atal berriekin ere arra-
kasta horri eutsi nahi
diote. Astelehenero, gaue-
ko 22:30ean, izango dugu
hitzordua Martin eta haren
familiarekin ETB1en. 

Espainiako bost 
etxetatik batek du
ordainpeko telebista
Konkretuki Espainiako
etxeen %19,2tan dute
ordainpeko telebista zerbi-
tzua kontratatuta eta hile-
an 26,4 euro gastatzen
dituzte, batez beste. 2003ko
uztailetik irailera bitarte-
an Espainiako Gobernuak
egin zuen ikerketaren
emaitzak dira. Ikerketaren
arabera, satelite bidezko
telebista digitala da kon-
tratatuena (%39), eta ondo-
ren dago kable bidezkoa
(%34,3).   

‘Gran Hermano vip’
estreinatuko du T5
kateak ostegunean 
Gran Hermano lehiaketa-
ren bosgarren edizioa
amaitu berri den honetan,
Gran Hermano vip jarriko
du martxan T5ek. Hotel
Glam-en moduan, hemen
ere telebistako ezagunak
eta prentsa arrosan ager-
tzen direnak izango dira
lehiakideak. Iturri batzuen
arabera, Mari Cielo
Pajares eta Marlene
Mourreau izan daitezke
lehiakideetako bi, baina
oraindik zehazteke dago
hori. Hilaren 22an estrei-
natuko dute lehiaketa.

TELEBERRIAK

GOIENA TELEBISTA / Posta elektronikoa: goitb@goiena.com • Telefonoa: 943 71 23 95

ASTELEHENA 19 MARTITZENA 20 EGUAZTENA 21 EGUENA 22

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Sarrera doan
14:30 Berriak
15:00 Iluntzean
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza
16:30 Emisio

amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

20:00 Berriak
20:30 Astebete
21:00 Gaurkoak
21:15 Soinuz blai
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 Astebete
23:00 Gaurkoak
23:15 Soinuz blai
23:45 Emisio amaiera

13:30 Astebete
14:00 Soinuz blai
14:30 Txintxaun
15:00 Herriz herri:

Eskoriatza
16:00 Sarrera doan
16:30 Iluntzean:

Ainhoa Aierbe
17:00 Emisio

amaiera

13:30 Astebete
14:00 Soinuz blai
14:30 Txintxaun
15:00 Herriz herri:

Eskoriatza
16:00 Sarrera doan
16:30 Iluntzean:

Ainhoa Aierbe
17:00 Emisio

amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Astebete
14:30 Berriak
15:00 Soinuz blai
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza
16:30 Emisio

amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

20:00 Berriak
20:30 Harmailatik
21:00 Gaurkoak
21:15 Harmailatik 

tertulia
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 Harmailatik
23:00 Gaurkoak
23:15 Harmailatik 

tertulia
23:45 Emisio amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Harmailatik
14:30 Berriak
15:00 Harmailatik 

tertulia
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza
16:30 Emisio amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

20:00 Berriak
20:30 Iragana gogora-
tuz
21:00 Gaurkoak
21:15 Lanabesak
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 Iragana gogora-
tuz
23:00 Gaurkoak
23:15 Lanabesak
23:45 Emisio amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Iragana 
gogoratuz

14:30 Berriak
15:00 Lanabesak
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza
16:30 Emisio amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

20:00 Berriak
20:30 Txintxaun
21:00 Gaurkoak
21:15 Soinuz blai
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 Txintxaun
23:00 Gaurkoak
23:15 Soinuz blai
23:45 Emisio amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Txintxaun
14:30 Berriak
15:00 Soinuz blai
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza
16:30 Emisio

amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

20:00 Berriak
20:30 Sarrera doan
21:00 Gaurkoak
21:15 Iluntzean
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 Sarrera doan
23:00 Gaurkoak
23:15 Iluntzean
23:45 Emisio amaiera

EGUBAKOITZA 16 ZAPATUA 17 DOMEKA 18

Urtarrilaren 16tik 22raASTEKOPROGRAMAZIOA/

20:30
Astebete

21:15
Harmailatik tertulia

20:30
Iragana gogoratuz

20:30
Txintxaun

21:15
Iluntzean

“Antzerkia zuzenekoa da, jendea
hor duzu, parez pare, eta ez
dakizu nola erreakzionatuko duen.
Orduan, telebistan ez bezala,
nahiko urduri jartzen naiz”

Ainhoa Aierbe / Aktorea
BERRIAK (2004/01/14)

“Oñatiko Udalak ez du asmatu,
edo bestela, herrian antzerkirako
joera ez dugu gorpuztu. Edonola
ere, inguruko herrietako
panorama ere antzerakoa da” 
Ernesto Murgiondo / Kultura zinegotzia
BERRIAK (2004/01/14)

KAMERAAURREAN

Sagardotegien denboraldia ireki da aste
honetan, eta upel artean murgilduko
da Astebete saioa. Migeltxo Zapiainek

aurtengo sagardoaren nondik norakoak
azalduko ditu. Aramaioko irekiera festako
irudiak ere bilduko ditu saioak.
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Ikusiko
duzu!

Martitzenean, urtarrilaren 20an, 20:30ean eta 22:30ean

IRAGANA GOGORATUZ

IRAGANA GOGORATUZ
Goienak eta Fagor-ek lankidetzan egindako saioa

SAIO BERRIA

Atzeskua

Asko akordatu barik,
sudur aurrean sortu
zaigu euskal ikastolarik

handiena. Ibarreko lau
erakunde batu dira, Umezain-
tza, San Viator, San Frantzis-
ko Xabier eta Almen, Ariz-
mendi izeneko hezkuntza
kooperatiban. Honek atzean
uzten du, besteak beste,
Donostiako Santo Tomas
Lizeo ospetsua.

Halere, ez dit gaur axola
ikastola berriaren tamainak,
ezta bategite prozesuak edo
hezkuntza proiektuak.
Arizmendi zen puzzle baten
azken pieza, eta hau bere
tokian jarri denean ikus ahal
izan da puzzle osoak dakarren
irudia. Eta gustatu zait.

Arizmendi sortu da
MCCren baitan, zero urtetik
hasi eta Unibertsitatera
bitartekoa betetzeko. Egitura
berean dago Mondragon
Unibertsitatea eta garatzen
ari da Garaia Berrikuntza
Gunea. Hirurak jarraian
hartuta, osatzen dute sekula-
ko ibilbidea ikasketak
burutzeko.

Finean, Debagoienean
jaiotzen denak aukera du
kateatzeko lehen urratsak
unibertsitatekoekin eta, hala
nahi badu, hauek jarraitzeko
nazioartean puntako izango
den ikerkuntza eta hausnar-
keta gunean, eta hori guztia
ibarretik irten barik. Eta bide
amaieran lan ezberdinak
zain, betiere MCCren baitan.
Ez da egongo munduan beste
komunitate bat 65.000 biztan-
lekoa, bere kideei horrelako
aukera ematen dienik. 

Ona da puzzle osoa
ikustea, bakoitzaren lanak
zentzua hartzen duelako. Eta
sanoa da jakitea zertaz egon
daitekeen harro Debagoiena.

MIKEL IRIZAR

Arizmendi

PIPERRAUTSA

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA
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USOA AGIRRE

D
uela urtebete eto-
rri zinen
Venezuelatik
Euskal Herrira.

Bai, emaztea eta seme-
alabekin etorri nintzen joan
den urteko udaberrian.
Gasteiz dugu bizitoki. 

Nola hasi zinen gaztai-
na erreak saltzen?

Joan den urteko udan
izozkiak saltzen aritu nin-
tzen Landan eta Garaion,
eta negozio hura zuen per-

tsona berak darama gaztaina
erreena ere. Lanerako aukera
zegoela ikusi nuen, eta horrela
hasi nintzen, kasualitatez.

Bergararrek badute gaz-
taina erreak jateko ohitura-
rik?

Konturatu naiz Euskal
Herrian gaztaina erreak jate-
ko ohitura handia dagoela.
Jende askok erosten dizkit
gaztainak, eta oso gustura
nago.

Bezero batzuk finkoak
dituzu, ezta? 

Bai, hala da. Badago ia
astebururo gaztainak

erosten dizkidan
jendea. Horien
artean bada 3-4
urteko neskato
bat nire ondotik
igarotzen den
bakoitzean agur

egiten didana.
Behin, gaz-
taina erreak
erostera eto-
rri zitzai-
dan neskato
hori, eta,

nahiko berandu zenez, ez
neukan gaztaina errerik.
Negarrez alde egin zuen nes-
katoak, eta pena handia
hartu nuen.

Gustuko duzu lanbi-
dea?

Bai, oso gustuko dut,
batez ere jendearekin harre-
man ona dudalako. Baina
badu bere alde txarra ere:
usaina. Egunero ikaraga-
rrizko ikatz usainarekin
iristen naiz etxera, eta usain
hori gainetik kentzea oso
zaila da. 

Hotzik, behintzat, ez
duzu izango su ondoan...

Egia esan, ez. Lan hone-
tan hasi aurretik inguruko-
ek esan zidaten neguan kale-
an lan egitea ez zela xamu-
rra izango, baina oso gustu-
ra nago, ez dut hotzik izaten.
Euria okerragoa da.

Eguraldiak ere izango
du eraginik salmentan...

Batzuek diote zenbat eta
hotz handiagoa egin, orduan
eta gaztaina erre gehiago
saltzen dela. Baina, nik

egiaztatu dudanez, 8 eta 12
gradu arteko tenperatura da
egokiena. 

Ikusten diozu etorkizu-
nik lanbide honi?

Bai, badu etorkizuna.
Gaztaina erreak jateko ohi-
tura handia dago hemen.
Nik, behintzat, jarraituko
dut datorren denboraldian
ere gaztaina erreak sal-
tzen. Ez naiz, oraindik, lan-
bide honetaz aspertu.
Saltzen ez dudanean asper-
asper eginda egoten naiz,
baina jende asko dabilene-
an konturatu barik pasa-
tzen zait denbora.

Nori emango zenioke
gaztaina zimel bat?

Bin Ladeni emango
nioke gustura. Baina, gaine-
rakoan, ez nioke inori gaz-
taina zimelik salduko.

Imajinatu zenuen inoiz
Venezuelatik etorri eta
lanbide honetan arituko
zinenik?

Ez, inoiz ez. Baina oso
gustuko dut lanbidea. Zorte
handia izan dut.

Gaztaina saltzaileaErnesto Romero/

“Euskal Herrian gaztaina erreak jateko
ohitura handia dagoela konturatu naiz”

“Txarrena, usaina. Ikaragarrizko ikatz
usainarekin iristen naiz etxera, eta usain
hori gainetik kentzea oso zaila da”

“Gaztaina erreak saltzeko tenperatura
egokiena 8 eta 12 gradu artekoa da”

Venezuela / 45 urte / Bergaran saltzen ditu


