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Bergarako
deialdiaren
ildotik

ASTEKO GAIA: AUTODETERMINAZIOA BERBAGAI /2-3

Arrasateko anbulatorioa
berritzen hasi dira

Ezker abertzaleak bihar aditze-
ra emango du Espainiako Gorte-
etarako hauteskundeei begira
bere estrategia zein izango den.
Ekitaldia egingo dute Donostian.
Bertan, abenduan Bergaran egin
zuten proposamenaren ondoren-
gokoak baloratuko dituzte; izan
ere, orduan, autodeterminazioa-

ren aldeko alderdi politiko guz-
tiek hauteskundeotara batera joa-
teko dei egin zuen ezker aber-
tzaleak.

Batasunak dio deialdiak ez
duela harrera onik izan, baina
elkarrizketetan aritu dira, eta
erantzunak bihar emango dituz-
te aditzera. /2-3

ARRASATE

Utillajes Uribesalgoko langileak
kezkatuta daude etorkizunare-
kin. Enpresa batzordeak –ELA
eta LAB sindikatuek osatutakoa–
salatu du enpresako zuzendari-
tzaren asmoa dela Arrasateko
lantegiko produkzioa Gasteizera
eramatea. Horrek esan nahi du
Arrasateko lantegia itxi egingo
dutela, seguru asko. /6

Utillajes Uribesalgok
Gasteizera eraman
nahi du produkzioa

Arrasaten dagoen Debagoieneko
anbulatorioa konpondu egin
behar dute, berritu. Hori dela
eta, han dauden kontsultak –arra-
satearrek ez ezik Debagoieneko
beste herrietakoek ere erabiltzen
dituztenak– aldameneko ospita-
lera pasatu dituzte. Oraingoz, zor-
tzi kontsulta aldatu dituzte ospi-

talera: pediatria, barne-medi-
kuntza, erreumatologia, aneste-
sia, endokrinologia, kardiologia,
ginekologia eta odontologia.
Azken kontsulta hori astelehe-
netik aurrera izango da ospita-
lean, baina gainontzekoak atzo
bertan hasi ziren toki berrian
lanean. /4

OIHANA ELORZA

6.300 ibilgailu egunero autobidean
Zabaldu zutela hilabete igaro denean, 165.767 ibilgailu pasa dira A-1 autobidetik. Uste baino gehia-
go. Lanegunetan, 6.352, batez beste, horietatik %14,2, astunak. Isaac Loiola Bidelaneko zuzendari
nagusiak eman ditu datuok. 07:30etik 08:30era eta 17:30etik 18:30era bitartean egoten da zirkulazio
handien, eta TAG zerbitzua jarriko dute lau ordainlekuetan sortzen diren auto ilarak saihesteko.
Lehenengo hilabetean, istripu bat gertatu da, Eitzako tunelaren irteeran. /4
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ratzen zuen ezker abertzaleak
abenduko agiri hartan. 

“Zatiketak alde batera utzi eta
indarrak bildu behar ditugu
dagozkigun eskubideak eta bake
eszenatokia lortzeko”, gainera-
tzen zuten orduan. Era berean, une
hauek “gogorrak baina itxaro-
pentsuak” direla esaten zuten, eta
onartzen zuten Espainiako hau-
teskundeak “aukera paregabea”
zirela autodeterminazioaren alde
lan egiteko. “Ziur gaude urrats hau
emanez gero, bakea eta demokra-
zia askoz ere hurbilago izango
ditugula”, zioen Batasunak.

LEIRE KORTABARRIA

Autodeterminazio esku-
bidea eztabaidagai izan
da egunotan. Eta ezker
abertzale historikoak

ziurtatu du eurek defenditzen
duten eskaintza Espainiako hau-
teskundeetan egongo dela mar-
txoaren 14an, “modu batera edo
bestera”. Oraindik zehazteko
dago zein formula erabiliko duten
hori ahalbidetzeko.

Bihar, otsailak 7, ekitaldia
egingo dute Donostian, Kursaa-
len, eta abenduan Bergaran hasi-
tako ekimenak jarraipena izan-
go du han. Ekitaldi horren hel-
burua da, hain zuzen, joan den
abenduaren 16an ezker abertza-
le historikoak aditzera eman zuen
proposamenaren ondorengokoen
balorazioa egitea. Gainera, Bata-
sunak hainbat elkarrizketa izan
ditu egunotan, eta hilaren 7rako
“erantzun guztiak izango ditu-
gu”. Hori dela-eta, hauteskun-
deotarako euren estrategiaren
berri ere emango dute.

Debagoieneko hainbat kidek
diotenez, “abendutik egindako
lanaren balorazioa egingo dugu.
Hainbat alderdi, elkarte eta era-
gilerekin harremanak izan ditu-
gu, eta erantzun batzuk jaso ditu-
gu”.

“ZATIKETAK ALDE BATERA UTZI”
Bergarako proposamena izenaz
egin da ezagun ezker abertzale his-
torikoak egun hartan plazaratu
zuen eskaintza. SAko legebil-
tzarkide Arnaldo Otegi, LAB sin-
dikatuko Rafa Diez eta beste hain-

bat izen esanguratsu egon ziren
bertan; tartean, Jose Luis Elkoro
Bergarako alkate izandakoa eta
HBko militante historikoa. Pro-
posamen haren funtsa honakoa

zen: Euskal Herriaren autode-
terminazioaren aldeko alderdi
guztiak bat eginda aurkeztea
Espainiako Gorteetarako hau-
teskundeetara, martxoaren 14an.

“Une honetan ez dago jokoan
ez gure herriaren koloreak ez
eta ereduak ere zein izan behar
duen. Euskal Herriaren etorki-
zuna da zalantzan dagoena”, balo-
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Ezker abertzaleko garai guztietako kideak elkartu ziren Bergaran proposamena aurkezteko, joan den abenduan.

Autodeterminazioa berbagai
hauteskundeen atarian
Bergarako proposamenaren bultzatzaileen ekitaldia, bihar

Hauteskundeak
“aukera paregabea”

dira
autodeterminazioa

bultzatzeko

Oraingoz, deitutako
alderdiek ez diote
harrera onik egin

Bergarako
proposamenari

Ezker abertzale
historikoak dio
proposamena

“baztertu” egin
dutela hedabideek

Bergarako
proposamena

Espainiako
hauteskundeetan
autodeterminazioare

n aldeko indar guztien
artean kandidatura
bateratua osatzea.

Kandidatura hori
osatuko luketenek Euskal
Herriaren ordezkaritza
hartuko lukete beren gain
Espainiaren aurrean.

Kandidatura honen
helburua, gure herria
ordezkatuz,
Espainiarekiko harreman
eta negoziazio
prozesuaren bidez, 
Euskal Herriarentzat
aitortza lortzea izango
litzateke.
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LASAGABASTER
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“PROPOSAMEN HISTORIKOA”
Bergarako proposamena “histo-
rikotzat” jotzen du ezker aber-
tzaleak, eta salatzen du egin zaion
“bazterketa”. Izan ere, Txiberta-
ko elkarrizketetatik, 1977an,
sekula ez zen horrelako elka-
rrizketa aukerarik izan ezker
abertzalea ere barne zegoela.
Abenduko ekitaldia bera ere zei-
nu historikoz beteta zegoen. Jose
Luis Elkoro bergararrak dioen
bezala, “Telesforo Monzonen
herria zelako, eta Txibertako
elkarrizketen oroimenez ere era-
baki zen Bergaran egitea”.

Txibertako elkarrizketetan,
orduan isilpean zeuden alder-
diek bateratasun saiakera egin
zuten, baina porrot egin zuen.
Bergarako proposamenak, orain-
goz, ezezko erantzuna jaso due-
la onartzen dute Batasunekoek.
Salatzen dute “aukera histori-
ko” hau inork aintzat ez hartzea,
kontuan izanda ETAk azaldu
duen jarrera. Izan ere, hainbat
komunikabidetan kaleratutako
agiri baten bidez, ETAk esan
zuen Bergarako proposamena
“ontzat” ematen zuela, eta gai-
neratzen zuen: “Ekimen hori
azken bururaino iristeko behar-
ko liratekeen neurriak hartu eta
behar diren urrats guztiak ema-
teko prestutasun osoa dugu”.
Ezker abertzaleko kide batzuek
diote: “ETAk ez du hitzez hitz esa-
ten, baina argi dago horrekin zer
esan nahi duen”.

BALDINTZAK
Oraingoz, alderdi batek ere ez du
proposamena aintzat hartu.
Alderdi hauen ustez, nor bere
aldetik edo aliantza puntualekin
aurkeztea da egokiena. Azpima-
rratu dute Bergarako proposa-
menak gainerako alderdioi bal-
dintza batzuk ipintzen dizkiela,
eta esaten dute alderdi guztiek
egon behar dutela zerbaitetan
amore emateko prest.

Aralar alderdiak ohartarazi
du Lizarra-Garazi prozesuan ere
ezkutuko lana eta ETAren aldez
aurretiko su-etenak egin zutela
posible prozesua martxan jar-
tzea, eta hori guztia, gainera,
hauteskunde garaitik kanpo ger-
tatu zela.

Ander Rodriguez (IU-EB).

German Kortabarria (ELA).

ARGAZKI PRESS

Uxue Barkos eta Jose Luis Mendoza, Nafarroa bai koalizioko zerrenda-buruak.

Nafarroako egoera, gurearekiko oso desberdina

Zer iritzi dute alderdi politikoek eta sindikatuek?

Nafarroa Bai izeneko koalizioan aurkeztuko dira EAJ,
EA, Aralar eta Batzarre. Eta ekimen horren oihartzu-
nak entzun ditugu EAEko egoera alderdi batetik zein

beste batetik baloratu dutenen ahotan. Hasiera baten,
Nafarroako kasua itxaropenerako seinale izango zela
bazirudien ere, gurean beste hainbeste gertatzeko, bi erkide-
gootako egoerak oso desberdinak dira.

Batasunak bere proposamena egin zion plataformari,
eurek aukeratutako hautagai bat sartzeko eskatuaz. Orain-
goz, ez dute adostasunik lortu, nahiz eta Batasunak “koali-
zioaren erantzunaren zain” jarraitzen duen edizio hau
ixterako momentuan.

Beste alderdi batzuen ustetan, Nafarroan UPN agintean
egoteak baldintzatu du hango egoera; izan ere, alderdi
abertzaleek abiapuntu bat zuten UPNri aurre egiteko.
Gurean, aldiz, agintea EAJren esku egonda, oso zail dirudi
alderdi abertzaleek koalizioan aurkeztea.

JUAN MARI JUARISTI
EAJ

ETAk su-etena hautsi
zuenetik, Batasunak badaki
lankidetzarako eta bakerako
oztopo nagusia ETA dela.
Aurreko hauteskundeetan,
Batasuna ez zen aurkeztu, edo
ez joateko deia egin zuen, eta
oraingo proposamenarekin,
sekulako inkoherentzia
erakusten dute. Horrez gain,
EAJren eta lehendakariaren
aurka egin dute gogor. Hori
guztia dela-eta, proposamenak
ez du sinesgarritasunik.

ONINTZA LASA
EA

Proposameneko hainbat alde
onargarriak dira: tartean,
erabakitzeko eskubidearen
aldarrikapena. Baina
funtsezko alde batzuetan,
gabezia handiak ditu.
Eskubide kolektiboak
onartzen ditu, baina ez ditu
aipatzen gizabanakoon
eskubideak. Giza eskubide
indibidualon defentsa
irmoaren falta igartzen dugu.

XABIER SARASUA
ARALAR

Horrelako proposamen batek
aldez aurreko lan handia eta
elkarrizketa asko eskatzen du;
komunikabideen bidez
egindako proposamenek ez
dute normalean elkarlana
bilatzen, beste zerbait baizik.
Aralar prest agertu da
autodeterminazioaren aldeko
hautagaitza bateratu baterako,
betiere bide politikoen aldeko
apustua eginez eta Euskal
Herriaren aniztasuna
errekonozituz. Nafarroan ere
erakutsi du lehen postuak alde
batera uzteko apaltasuna.
EAEn beste batzuk dira
Euskal Herriaren interesak
lehenetsi ez dituztenak.

GERMAN KORTABARRIA
ELA

Ez da aldez aurreko lanik egin.
ELA autodeterminazioaren
inguruko gutxieneko akordio
baten alde dago, baina zelan
egin behar den ez da gure
lana. Hori bai, elkarrizketa eta
denbora luzea behar dira.

PACO GARCIA
PSE-EE

Autodeterminazioaren
inguruko beste ekimen bat da,
eta guk ez dugu gure burua
horrekin identifikatzen.
Hortaz, gu ez gara proposamen
hori eztabaidatzera sartuko.

ANDER RODRIGUEZ
EZKER BATUA

Euskal gizartearen
pluraltasuna aberasgarria da,
eta ez dugu uste hainbat
alderdik eskaintza bakar
batean joatea komenigarria
denik. Era berean,
autodeterminazioaren
ideiaren inguruan eskaintza
politiko oso bat egituratzeari
ez deritzogu ondo.

ITZIAR LAMARAIN
PP

Batasuna ez da existitzen;
legez kanpo dagoen talde bat
da, eta guretako, proposamen
horrek ez du ezertarako
kontatzen.
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KONTSULTA DOHAINIK 
Zatoz eta konpromisorik gabe galdetu.

EDURNE ARKAUZ
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Eguzkiari aurre egiten diogu
inork baino hobeto

Datorren astetik aurrera, TAG zerbitzua erabiltzeko aukera
egongo da A-1 autobideko Bergarako irteerako lau ordainlekue-
tan. Aurreikusita zuten baino gidari gehiago dabiltza A-1 auto-
bidean, eta ordainlekuetan sortzen diren auto ilarak saihesteko
hartu dute  erabakia. Autobidearen lehen hilabetean, gidarien
%15,15ek erabili dute TAG zerbitzua, baina gero eta gehiago dira
zerbitzu hori eskatzen dutenak. Egunean 5.347 ibilgailu pasatzen
dira batez beste, gehienak 07:30etik 08:30era eta 17:30etik 18:30era./O.E.

TAG zerbitzua auto ilarak sahiesteko

Arrasaten dagoen Debagoieneko
anbulatorioa konpondu egin
behar dute, berritu. Hori dela eta,
han dauden kontsultak aldame-
neko ospitalera pasatu dituzte.  

Oraingoz, zortzi kontsulta
aldatu dituzte ospitalera: pedia-
tria, barne-medikuntza, erreu-
matologia, anestesia, endokrino-
logia, kardiologia, ginekologia eta
odontologia. Azken kontsulta hau
astelehenetik aurrera izango da
ospitalean, baina gainontzekoak
atzo bertan hasi ziren toki berrian
lanean.

Kontsulta horiek ospitale
zaharrean egongo dira, bigarren
solairuan. Garai batean logelak
zeuden han, eta orain, dena txu-
kundu eta prestatu dute kon-

tsultak bertan jartzeko. Oraindik
ez dakite berritze lanek zenbat
iraungo duten, baina bitartean
hantxe egongo dira zortzi zerbi-
tzu horiek.

ARAZORIK EZ
Aldaketak egin dituzten arren,
bertara joan behar duenak ez du
batere arazorik izango. Bai anbu-
latorioan bai ospitalean, infor-
mazio orriak eta kartelak jarri
dituzte. Gainera, sarreran dau-
den langileek ere azalpenak
emango dizkiote behar duenari.

Ospitalera aldatu dituzten
kontsulta horietara joateko,
sarrera nagusitik sartu behar
da. Ez dago galtzeko biderik.
Telefonoa ere bera da. Edozein

kontsulta egin edo medikuarekin
txanda hartu nahi duenak orain
arteko telefono zenbaki berera
deitu beharko du. Hauxe da:
943 03 58 00/01/02.

Anbulatorioa zaharkitua gel-
ditu da. Berriztatu egin nahi
dute, eta lan horiek bukatu arte
kontsultak aldameneko ospita-
lera pasatuko dituzte.

DENA BERRIZTATUKO DUTE
Debagoieneko ospitaleko itu-
rriek esan digutenez, anbulato-
rio osoa berriztatuko dute. Poli-
ki-poliki egingo dute, eta denbora
beharko da dena konpontzeko eta
egokitzeko, baina lanak hasi dira
dagoeneko.

Oraingoz, zortzi kontsulta
pasatu dituzte. Horien ohiko
tokiak egokitzen dituztenean,
beste zerbitzu batzuk pasatuko
dituzte ospitalera; traumatologia
zerbitzua, esaterako. Zatika, bai-
na anbulatorio osoa berriztatu-
ko dute. Egokitze horrek denbo-
ra behar du, baina lanak buka-
tzean, zerbitzu guztiak eta
eraikina bera guztiz egokitua
egotea nahi dute. 

ARRASATE PRESS

Atzo, osteguna, hasi ziren anbulatorioa berriztatzeko lanak

Anbulatorioko kontsulta batzuk
ospitalera aldatu dituzte Arrasaten

OIHANA ELORZA

Arrasateko anbulatorioa
berriztatu egingo dute. Hori
dela eta han dauden kontsultak
ospitalera pasatuko dituzte.
Zortzi kontsulta ospitalean hasi
dira lanean dagoeneko; erreu-
matologia, kardiologia, pedia-
tria eta ginekologia, tartean.

Atzo hasi ziren berriztatze lanak Arrasateko anbulatorioan

Zortzi kontsulta
aldameneko

ospitalean ari dira
lanean dagoeneko,
bigarren solairuan 

Garun kaltea duten gaixoek
eguneko zentroa gura dute
Egoitza badute, eta janzteko laguntza behar dute orain

Arrasateko garun kaltea duten
gaixoen elkarteak, ATECEk, egu-
neko zentroa zabaldu gura du.
Egoitza dagoeneko badute, baina
hortik aurrera ezer gehiagorik ez.
Orain, egoitza horretan langile
gehiagok egingo du lana, eta altza-
riz jantzi behar da. Beraz, garun
kaltea duten gaixoen elkarteak
dei berezia egin nahi die ibarre-
ko enpresei eta partikularrei,
behar ez dituzten altzariak eta
bulegoko materiala eman die-
zaieten. Eguneko zentro hori janz-

teko behar dituzten altzariak lor-
tzen laguntzeko deia da, hain
zuzen ere.

Bestalde, langileen soldatak
ordaintzeko Diputazioarekin
hitzarmena sinatzea espero zuten,
baina ez dute lortu, eta orain estu
dabiltza. 

Egoitza berria egiteko Kutxak
eman zien dirua. Horretaz gain,
Euskal Telebistak abenduan egin
zuen telemaratoian jasotako
dirua ere oso lagungarria izan
zaie. Orain arte lortu duten dirua
langileei ordaintzeko erabiliko
dute, eta ez dute dirurik egoitza
janzteko.

Hasiera batean, eguneko zen-
troa urtarrilean zabaltzeko asmoa
bazuten ere, arazo horiek guztiek
atzeratu egin dute egitasmoa.
Orain, martxoan zabaldu gura
dute. Arrasateko garun kaltea
duten gaixoen elkarteak, ATECEk,
Okendo kalean du egoitza berria.

O.E.

Garun kaltea duten gaixoen
elkarteak, ATECEk, deialdi
berezia egin nahi die ibarreko
enpresei zein partikularrei,
zabaldu gura duten eguneko
zentro hori egokitzen laguntze-
ko. Egoitza altzariz janzteko
laguntza behar dute.
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DEBAGOIENEANLABUR

Arrasateko udalak eta MUk olioa
birziklatzeko ontzi bat diseinatuko dute
Sukaldean erabiltzen den olioaren birziklapena bultzatu nahi du
Arrasateko Udalak, eta Mondragon Unibertsitateari laguntza
eskatu dio. Asmoa da etxe eta elkarteetan erabiltzen den olioa gor-
detzeko ontzi bat diseinatzea eta egitea. Horren proiektua Mon-
dragon Unibertsitatean egingo dute. Arrasateko Udalak ondorengo
baldintzak jarri dizkio MUri: erabiltzeko erraza izatea, birzikla
daitezkeen materialekin eginda egotea eta salneurri aproposare-
kin merkaturatzea. Orain, unibertsitateko industriarako diseinu
sailari dagokio ontziaren proiektua egitea. Hango irakasle eta ikas-
leek urtebete dute proiektua betetzeko.

‘Kudeaketa hedatua: e-business eta e-lana’
jardunaldiak Oñatiko Unibertsitatean

Consum kooperatibak Eroski taldea uztea
erabaki du, baina izenari eutsiko dio
Valentziako Consum kooperatibak erabakitzeko ahalmena galdu
egin duela esan du, eta horregatik erabaki duela Eroski taldeare-
kin zuen harremana haustea. Urtarrilean hartu zuen erabaki hori
baina aste honetan eman du aditzera. Hala ere, Valentziako koo-
peratibak eutsi egingo die Consum eta Charter markei eta baita
han dituen ia 400 supermerkatuei ere. Ondorioz, izen komertzial
hori duten Hego Euskal Herriko saltokiek izena aldatuko dute.

Mondragon Unibertsitateak eta LKSk Kudeaketa hedatua: e-busi-
ness eta e-lana jardunaldiak antolatu dituzte Oñatiko Unibertsi-
tatean. Jardunaldi horietan, MUk, Ikerlanek eta MSIk enprese-
tako Extranet eta Intranet aztertu dituzte. Enpresetako kanpo eta
barne informazio sistemak aldatzean, kudeaketa sistemak ere alda-
tu egiten dira, eta horrek eragin zuzena du eguneroko lanean. Hiz-
larien artean, Glasgowko Unibertsitatean diharduen Kepa Men-
dibil irakasle bergararra egon da.

IKER BARANDIARAN

Arrasateko Herri Eskolako Bedoñabe eraikinean egin zuen prentsaurrekoa.

Eskaera zehatza egin du Goies-
kolak prentsaurreko horretan.
0-3 urte bitarteko zikloaren pro-
zesuaren inguruan hitz egin behar
dela esan du, eta arduradunak

mahai baten inguruan biltzea
eskatu du, gaia argitzeko  eta
irtenbideak eztabaidatzeko.  Bile-
ra horretan egon beharko lukete,
batetik, Angeles Iztueta Hezkun-
tza sailburua eta Aretxabaletako,
Arrasateko, Eskoriatzako eta Oña-
tiko alkateak, eta bestetik, Deba-
goieneko herri eskoletako zuzen-
dariak.

EGUNGO EGOERA
Hezkuntza Sailak Haurreskolak
deitutako Partzuergoa eratu
zuen. Horrek esan nahi du Par-
tzuergoak kudeatuko duela zer-

bitzu hori eta udal bakoitzari
dagokiola Partzuergoan sartu
eta prozesua hastea.

Goieskolak esan du une hone-
tan Antzuolako, Elgetako eta
Aramaioko udalek erabaki dute-
la Partzuergoan sartzea eta pro-
zesuari hasiera ematea, eta gai-
nontzeko udalek ez dutela horren
aldeko erabakirik hartu, eta bes-
te proposamen bat jarri dutela
mahai gainean. 

Horrekin batera, ikastetxe
publikoek euren eskaintza osa-
tzeko oztopoak dituztela salatu
du Goieskolak.

Goieskolak 0-3 zikloa datorren
ikasturtean ezarrita egotea gura du

OIHANA ELORZA

Goieskolako ordezkariek
prentsaurrekoa egin dute 0-3
urte bitarteko zikloa zein
egoeratan dagoen azaltzeko.
Herritar guztiendako tratamen-
du bera eskatzen dute, eta ziklo
hau datorren ikasturterako
ezarrita egotea gura dute.

Gaia argitzeko eta irtenbideak bilatzeko eskatzen diete arduradunei

Araba etorbidea 3 ARRASATE

EGUNEKO MENUA
Lehenengo platerra
Udaberri-erroiloa entsalada txinatarrarekin.
Vietnamgo erroilo berezia
Eta abar
Bigarren platerra
Ku-bak hiru deliziarekin
Arroz-fideo frijituak ganbekin
Eta abar
Hirugarren platerra
Ganbak banbuarekin eta perretxiko
txinatarrekin
Ahatea labean
Eta abar

Prezioa: 6,95 euro

Edariak: 
ardoa, ura, garagardoa edo freskagarriak.
Postrea: 
platano frijitua, piña frijitua, izozkia
intxaurrekin. Kafea edo tea.
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LEINTZ GATZAGA
Lopez de Gereñu
foru diputatua
herria gertutik
ezagutzen egon zen
Nuria Lopez de Gereñu
Landa Inguruaren Gara-
penerako foru diputatua
Gatzagan egon zen urta-
rrilaren 30ean, egubakoi-
tzean. Kargua hartu zue-
netik herrira egindako
lehen bisita izan da dipu-
tatuarena. Hainbat toki
bisitatzeko aprobetxatu
zuen: udaletxea, Gaztai-
nuzketa, Gatz Museoa eta
Jakion, besteak beste.

Lopez de Gereñu ez zen
herria ezagutzen bakarrik
egon,  Mendi Nekazaritza-
ko Mari Karmen Iturbe
berarekin egon zen. /ZURI-
ÑE VELEZ DE MENDIZABAL

ESKORIATZA
Gure ibarreko
enpresetako
euskara hizpide
jardunaldietan
Eskoriatzako HUHEZIko
Fakultateak Enpresetako
euskara planen eragileen-
tzako jardunaldiak egin
zituen urtarrilaren 29an.
Ehun bat lagunek hartu
zuten parte, eta bailarako
zenbait enpresatako ordez-
kariek hartu zuten hitza.   

ATERATAKO ONDORIOAK
Eragileen arteko koordi-
nazioa eta bilgune baten
beharra aipatu zituzten,
batzorde tekniko  batena,
finantzaketan, metodolo-
gian eta tresnetan oro har
dagoen masa kritiko akti-
batuan aurrera jarraitze-
ko. /ZURIÑE VELEZ DE MENDIZABAL

OÑATI
EHNA tramitatzeko
bulego iraunkorra
egongo da Gazte
Bulegoan 
Bihartik aurrera, Euskal
Herriko Naziotasun Aitor-
pena tramitatzeko  bulego
iraunkorra egongo da,
zapaturo, Gazte Bulegoan,
gaztelekuan. Hain zuzen
ere, goizeko 11:00etatik
13:30era egongo da zabalik
bulegoa. Bertan, EHNA egi-
teko informazioaz gaine-
ra, behar den azpiegitura
eta materiala egongo da.
Agiri hori egin nahi due-
nak ondorengo dokumen-
tazioa eraman beharko du:
hiru argazki (atzealde zuri-
koak), errolda agiria eta
familia liburua (haurrak
baldin badira) eta 15 euro,
hain zuzen.  /OIHANA ELORZA

ELGETA
Barkamena
eskatzeko eskatu
dio Aralarrek
EAJ-EAri
Elgetan egingo duten
saihesbidea dela-eta, Uda-
leko gobernua osatzen
duten alderdien artean
eztabaida sortu da. Izan
ere, Gipuzkoako Batzar
Nagusietan Aralarko
batzarkideek eta EAJ-EAk
izandako negoziazioei
esker, saihesbidea  egingo
dela esan zuten Elgetako
Aralarkoek, eta EAJ-EAko
zinegotzi taldeak gezurre-
tan ibiltzea leporatu zien.
Orain, Aralarko zinego-
tziek esan diote EAJ-EAri
publikoki barkamena eska-
tzeko, Aralar gezurretan
zebilela esateagatik. /I.A.

Duda barik, inguruan ez da
Barajuengo Erdaide base-
rriko astoaren parekorik
egongo. Izan ere, 34 bat urte
zituela akabatu da, eta oso
ezohikoa da hori, norma-
lean astoek asko jota 25 bat
urte hartzen dituzte-eta.  

Putxiko da gure prota-
gonistaren izena. Ganadu-
tarako erosi zuten Erdai-
den orain dela 25 urte; bai-

na azken 11-12 urteotan
lasai-lasai ibili da Bara-
juengo bazkalekuetan. 

Astoaren jabeak, Lour-
des Gardokik, kontatu
digunez, Putxiko-ren ama
ere ez zen edozelakoa.
Massielesaten zioten, abes-
lari espainiarrak Eurovi-
sión irabazi zuenean, Mas-
siel astoak lehiaketa mor-
doa irabazi zituen-eta.  /U.M.

ARAMAIO

Aramaioko astorik
zaharrena akabatu egin
da, 34 bat urte zituela

ARTXIBOA

Erdaidekoen esanetan zintzoa eta langilea izan da Putxiko.

ARRASATE

Utillajes Uribesalgok Gasteizera eraman nahi du produkzioa

Utillajes Uribesalgoko langileak oso kezkatuta daude etorkizunarekin. Enpresa batzordearen (ELA eta LAB sin-
dikatuak osatutakoa) prentsa ohar batean salatu dute enpresako zuzendaritzaren asmoa dela Arrasateko lante-
giko produkzioa Gasteizera eramatea. Horrek esan nahi du Arrasateko lantegia itxi egingo dutela, seguru asko.
Salatu dute iaztik dabiltzala arazoekin. Eta enpresako zuzendaritzak bideragarritasun plan bat aurkeztu ziela
Arrasateko lantegiak aurrera egiteko. Baina plan hori garatzeko langileen %30 murriztu egin beharko litzateke-
ela, bestela lantegia itxi egin beharko luketela. Gauzak horrela, langileek onartu egin zuten proposamena; baina,
orain ikusi dute, esanak esan, Arrasateko lantegiaren eta zenbait langileren etorkizuna kolokan dagoela. /U.M.

U.M.

ARETXABALETA
Karidadeko Benta
dago Loramendi
EEk antolatu duen
egitarau berrian
Dagoeneko gertu dauka
egitaraua Loramendi Eus-
kara Elkarteak datozen
hilabeteetarako. Lehenen-
go hitzordua eguenean,
hilak 12, izango da. Agur-
tzane Ugalde arrasatearra
hurreratuko da, hain
zuzen, Tibeten bizikletaz
izandako abentura konta-
tzera. Diapositibak eraku-
tsita egingo du berba, uda-
letxe zaharrean, 19:00etan.

Horrez gain, beste hain-
bat ekitaldi antolatu dituz-
te, tartean Jon Maia ber-
tsolariak osatu duen Kari-
dadeko Benta taldearen
kontzertua. Otsailaren
27an izango da hori. /M.A.

Aspacek, Garuneko Elba-
rritasunen Elkarteak, egu-
neko zentro berri bat ego-
kitzeko baimena eskatu
zuen Udalean. Behin bai-
mena lortuta, otsailean
zehar hasiko dituzte lanak
eta irailerako lokal berrian
zerbitzuak eskaintzeko
asmoa dute arduradunek.

Ibaiondon izan du egoi-
tza orain arte Aspacek. Bai-
na leku faltak eta jendea-
ren eskari  igoerak eragin-
da, herrian bertan beste
leku batera aldatzeko era-
bakia hartu dute. Merkatu
plazaren parean, Boni Las-
kurain kalean izango da
kokaleku berria, eta loka-
la egokitzeko lanetan aur-
ki hasiko dira. 

Egoitza berriak, guzti-
ra, 264 m2izango ditu, egun-
goak baino 100m2 gehiago.
Lokal horretan, erabilera
askotariko gela handi bat,
komun gehiago, sukaldea
eta administrazio kontue-
tarako bulego bat izango
dituzte. Azken horretan
fisioterapia gela ere egon-
go da. 

DEBARRO OSOKO GAIXOAK
Orain arte Aspaceko egu-
neko zentroan 26 lagunen-
dako tokia egon da, baina
egoitza berria jende gehia-
go hartzeko gertatuko dute:
32, hain zuzen ere. Gaine-
ra, kontuan hartu behar da
Bergarako zentroak Deba-
rro osoko gaixoak hartzen
dituela.

Eguneko zentroak
babestutako lantegietara
joaterik ez duten garun
elbarriei bideratuta dau-
de. Ikasketak sendotzeko
eta heldutasunera bidera-
tzeko programak zein lane-
ra moldatzekoak eta erre-
habilitaziozkoak garatzen
dira bertan. /I.A.

BERGARA

Aspacek irailerako
zabaldu nahi du eguneko
zentro berria

Zertzelada

Lokal berriak egungoak
baino 100 m2 gehiago
izango ditu eta guztira,
garun elbarritasuna
duten 32 gaixok izango
dute lekua bertan.

ANTZUOLA
Batzarra egingo du
AGAk gaur,
egubakoitza,
Herriko Plazan
Antzuolako Gazte Asan-
bladak batzar orokorra
egingo du gaur, egubakoi-
tza. Herriko Plazan jarri
dute hitzordua, 19:30ean.

Orain dela gutxi Uda-
leko arduradunekin batza-
rra egin dute AGAko kide-
ek, eta horren berri eman-
go dute batzarrean, besteak
beste. Gainera, AGAk egin-
dako gaztetxearen proiek-
tua edo proposamena ere
erakutsiko diete gaurko
batzarrean parte hartzen
duten gazteei.

Nahi duten gazte guz-
tiei egin diete batzarrean
parte hartzeko deialdia.
/AINTZANE IRIZAR
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IRATI AGIRREAZALDEGI

Nola bihurtzen da bat iritzi emaile?
Ba, ustekabean. Betidanik izan dut

joera nire iritziak lantzeko, hangoa eta
hemengoa entzun ondoren nire ikuspe-
gia garatzeko. Halako batean hasten zara
igartzen zure iritzia aintzat hartzen dute-
la ingurukoek eta, hurrengo, proposatzen
badizute Arrasate Press-en astero idaz-
tea, bidearen erdia egina dago. Hortik
aurrera landu behar da idazkera, eta
komeni da hartzea plaza pixka bat, jen-
dearen aurrean txukun samar aritzeko.
Gainontzekoak etorri egin zaizkit, erres-
kadan.

Jarraipen handia egin behar zaio
aktualitateari?

Ezinbestekoa da adi egotea baina, aldi
berean, ezinezkoa da denetara ailegatzea.
Horregatik, derrigorrez egin behar da
entresaka, iturri fidagarrienak aukeratu
eta hainbat euskarri erabili, prentsa, irra-
tia, eta telebista nahiz sarea. Nik astean
hiru egunez erosten dut pare bat egunka-
ri, eta erreparatzen diet analisiei eta iri-
tziei. Ia egunero ikusten dut telebistan
albistegi bat edo bi, eta irratia autoan entzu-
ten dut. Sarean ere sarri egiten dut sartu-
irtena. Baina ez nuke esango aktualitate-
aren morroi bizi naizenik.

Edozertaz daki iritzi emaileak?
Ez, ez! Noski, ezin da iritzirik eman

erabat ezjakinean. Baina guri ez zaigu
horrenbeste eskatzen informazioa, horre-
tarako daude kazetariak. Gure lana gehia-
go da informazioaren matazari puntak aur-
kitzea, bistan ez dagoena azaleratzea, hau
da, jendeari laguntzea bere iritzia lantzen.
Italiarrek tuttologo esaten diote jarduten
duenari edozertaz jakin gabe ezertaz.
Arriskua hor dago guretzat ere.

Nola ikusten duzu iritzi emaileen
lana Espainian eta Euskal Herrian?

Oro har, uste dut zintzoago ari garela
Euskal Herrian Espainian baino, bai edu-
kietan eta bai moldeetan. Hemen nekeza-
go erabiltzen ditugu iraina, gezurra edo
sofisma. Espainian aro beltza bizi dute
hedabideek, agintearen esanetara makur-
tuta, jarrera kritikoak ahaztuta eta neu-
rri guztiak galduta. Pentsaezina da Espai-
nian gertatzea Blair-ek izan duen iskan-
bila BBC telebista publikoarekin. Euskal
Herria ez da jauja, baina badaude kolore
askotariko hedabideak eta posible da kon-
trastatzea.

Gustuko duzun iritzi emaile bat?
Betidanik miresten dut Mariano Ferre-

ren zintzotasuna, gure amonak ere gus-
tuko zuen Perrer duela 30 urte. Aipatuko
nuke Mikel Aramendiren jantzitasuna,
Jose Mari Pastorren zorroztasuna edo
Anjel Lertxundiren finezia. Gazteagoen
artean, gogoz jarraitzen ditut Kirmen Uri-
be, Mikel Elortza eta Amets Arzallus.

Hobe litzateke denok mahai bueltan
bageunde, baina ez da bideragarri, oso
barreiatuak gaude solaskideak.

Zeren arabera aukeratzen dituzu
gaiak idazteko?

Baditut nire zaletasunak, Debagoie-
na eta politika, esaterako. Ibarrean aipa-
tzen ditut bereziki ekimen bateratzaile-
ak, nortasun kolektiboa, antolakuntza
komuna. Autogestio-zalea naiz, eta bene-
tan sinesten dut ibar honen etorkizune-
an. Eta politikan saiatzen naiz azpima-
rratzen zubigintza, adiskidetzea, etor-
kizun komuna adosteko premia, indarrak
metatzeko estrategiak. Energia gehiegi
ari gara alferrik gastatzen irteerarik
gabeko bidetan, beste kemen batekin
ekingo genioke bideari oraingo korapi-
loa askatuko bagenu!

Astekari honetako, GOIENKARIA-
ko, Piperrautsa-k duela aste gutxi hau-
tsak harrotu ditu. Nola ikusi duzu ezta-
baida?

Kezkatuta. Ez nau mindu nitaz idatzi-
takoak, baina argi geratu da hezkuntza
komunitatean antzinako zauriak ez dau-
dela osatze bidean, urratu txiki batek
berehala ateratzen du zornea. Nahikoa izan
da gorestea ibarreko autogestioa hez-
kuntza arloan, arazo mordoa azaleratze-
ko. Berdin goraipa nezakeen Euskadiko
Kutxa, ez da egongo munduan beste ban-
ku bat jaio dena Arrasate moduko herri
txikian, lankidetza sisteman, eta egoitza
zentrala jaioterrian duenik. Eredugarria
da autogestioaren ikuspuntutik, baina
horrek ez du esan nahi banketxe hobea
denik besteak baino. (Mikelek Kutxan egi-
ten du lan).

Nire ikuspuntutik, EAEko hezkuntza
sistemak badu sortzezko bekatua, hain
zuzen, Jaurlaritzak lehengo eskola esta-
tala heredatu zuenekoa. Orduan ezarri
izan balu eredu deszentralizatua, hur-
bileko administrazioak kudeaketan inpli-
katuta, seguruenik oso erraz egingo zuen
bat behetik gora zetorren ikastolen mugi-
menduarekin. Hurbiltze horren faltaz
etorri ziren geroko arazoak, eta haien
ondorioak ari da jasaten oraindik hez-
kuntza komunitatea eta gizarte osoa.
Ordua da hasteko, hemen ere, zubiak
eraikitzen eta borondateak adiskide-
tzen. Ezin da egoera hau luzatu, ez da
berez konponduko.

MCCko hooligan ere deitu dizute...
Hooligan erabiltzen bada zaratatsu

edo kirten esateko, ez dut uste hori denik
nire ohiko estiloa. Eta adierazi nahi bada
zaletasun itsua, bestelakoa da nire jarre-
ra MCCrekiko. Talde kooperatiboa da pisu
handiko eragilea ibarrean, eta baterata-
sunaren aldetik positiboa. Bere gabeziak
edo itzalak aipatzeko ez daukat eragozpe-
nik, ez eta grina apartekorik. Tokatzen
denean tokatzen da.

Debagoiena saltzen diharduzu zu-
tabean. Zer dela-eta?

Autogestioa eta euskara maite ditue-
narentzat ekosistema aproposa da ibar hau.
Eta uste dut oraindik asko irabaziko due-
la aurrera egiten duen neurrian kudeaketa
bateratuan. Hemen dago egiteko nagusia.
Ibarreko gizarte ekimenen eta eragile eko-
nomikoen aldean, oso atzera dago admi-
nistrazioa. Ez dago plangintza edo eraba-
ki-gune bateraturik, ezta kudeaketarako
tresna egokirik. Hor ikusten dut epe ertai-
neko erronka.

Azken galdera, gaizto samarra: nola
izan daiteke debagoiendar Ormaizte-
gin jaio eta Elorrion bizi dena?

Hain zuzen, ibarreko herri bati lotua
ez egoteak libre uzten nau ibarra hartzeko
bere osoan. Broman esan izan dut kan-
poan jaioak garela debagoiendarrenak.
Edo, bilbotarrak bezala, debagoienda-
rrak jaio gaitezkeela nahi dugun tokian.
Ala ez?

GOIENKARIA, Euskadi Irratia,
Argia, hiruretan diharduzu iritzia ema-
ten. Non gusturago?

Bakoitzak du berea. GOIENKARIAn ari
naiz aspaldien, eta Debagoiena da nire eko-
sistema, horrek oso erakargarri egiten dit
lana. Euskadi Irratikoak errespetu han-
dia ematen du, amak ere esaten dit: “Kon-
tuz zer esaten duzun, edozeinek entzun
dezake-eta”. Baina erakargarria ere bada,
eta Mezulariaizarra bihurtu da euskarazko

irratian. Argia-koa idazten dut patxadaz,
aukera ematen dit sakonago aritzeko gai
mardulez. Oraintxe bat galduko banu, fal-
ta igarriko nuke.

Irratiko tertulia etxetik egiten duzu.
Nola da posible solaskideak ikusi barik?

Hasieran arrotza egiten da, gorputz
adierazpena eta keinuak falta dituzu, natu-
raltasunik ez dago. Gero moldatzen zara,
garatzen dituzu ikusmena ez beste zentzuak
eta lortzen da nolabaiteko hurbiltasuna.

L
ehenengo, Arrasate Press-en

hasi zen artikuluak idazten

astero. Hamabost urtez ari da

horretan, azken urte eta erdian

GOIENKARIAko azken orriko Pipe-

rrautsa zutabean. Hain zuzen, hau-

tsak harrotu ditu zutabe horrekin

duela gutxi. Euskadi Irratian ere ter-

tulia-kide da Mezularia saioan. Bai-

ta Argia-n azken orriko kolabora-

tzaile finkoa ere.

“Gure lana gehiago da
informazioaren matazari

puntak aurkitzea, bistan ez
dagoena azaleratzea”

IRITZI EMAILEA

Mikel Irizar

IRITZI EMAILEAK
“Pentsaezina da Espainian gertatzea Blair-ek izan duen

iskanbila BBC telebista publikoarekin. Euskal Herria ez da
jauja, baina badaude kolore askotariko hedabideak”

DEBAGOIENA ETA ADMINISTRAZIOA
“Gure eskualdean ez dago plangintza edo erabaki-gune

bateraturik, ezta kudeaketarako tresna egokirik. Hor ikusten
dut epe ertaineko erronka”

ENEKO AZKARATE
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Zuzenketa

Joan zen asteko zenbakian, sail honetan,
gutun bat argitaratu genuen Lan egute-

giaz gogoeta izenburukoa eta Bergarako
LAB sindikatuak sinatua. Ez izenburuan
eta ezta testuan aipatzen ez bazen ere, Ber-
garako Aceralia enpresako lan egutegiaz
ziharduten LABekoek.

GOIENKARIA

Ahalik eta iritzi gehienek izan dezaten
tokia, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idaztea gutun hauetan. Ize-
na, telefonoa eta helbidea agertu behar-
ko dira. Laburtu behar izanez gero,
GOIENKARIAk bere esku du horretara-
ko eskubidea. 

Zure iritzia helarazteko:
Barrenkalea 33,  20570 BERGARA
Telefonoa: 943 76 92 71
Faxa: 943 76 29 77
Posta-e: goienkaria@goiena.com

MIKEL ARROIABE

Gutunak

Olatz eta Patxi

Zabalik

Ordezkari politiko
askoren hutsenekin,
agintaldi politiko

berri honi hasiera eman
genionetik, gure bailara,
Debagoiena, han eta hemen
dituen arazoak aintzat
hartuta, medio askoren
albiste iturri izan da.
Garraioek, bariante guztie-
kin (abiadura handiko
trena, tranbia, autobusak),
sortzen dute batez ere kezka,
eta agintaldi berri guztietan
gertatzen den bezala, lehen
mailako politikarien presen-
tzia ere ez da falta izan
bailarako hainbat herritan.

Baina zutabetxo honen
aitzakia ez dira eskualdeko
arazoak, arazo horiek
gestionatzeko urteetan
osatuta dagoen Debagoiene-
ko Udal Elkarteen Manko-
munitatea baizik. Izan ere,
edozein debagoiendarri
galdetuz gero zer den
erakunde hau, ez dakit ez
ote zuen gehiengo batek
erantzungo: “Zaborrak,
traste zaharrak eta pilak
biltzeaz arduratzen dena”.
Eta agian, hori da sorreratik
hona Udal Mankomunitate-
ak kanporatu izan duen
irudia. Eta hori bada, pena
da, horrek esan nahi duela-
ko ez dugula jakin izan udal
elkargo honi beste proiekzio
bat ematen. 

Bazirudien agintaldi
berri hau erakunde honen
sendotze garaia izango zela.
Izan ere, plan gestioaz gain,
iparra markatzeko lain
talde sendo bat osatzeko
aukera ere kaleratu zen.
Hala ere, beldur nago ez ote
dugun betikoa egingo;
alegia, herri bakoitzak bere
proposamen berekoiak
bultzatuz, bailarako interes
orokorrak bigarren mailan
laga.

Kultura sortu izeneko
leloa da gero eta gehiago
entzuten dena. Eta hori da
agian guk, bailara-kide,
sortu behar duguna. Nonbai-
ten sortzekotan, kooperati-
ben sor lekuan. Mankomu-
nitateaz sinistu beharra
dugu, denontzat baliaga-
rriak izango diren zerbi-
tzuak sortu behar ditugu,
eta hori lortzeko bide
bakarra elkargoan lan
egiten jakitea da; hau da,
berekoiak diren jarrerak
baztertzen eta komunak
direnak bultzatzen.

Aramaiar orain? 
(9 urteren buruan hau!)

Duela ia 9 urte ika-mikatxo bat izan
genuen Arrasate Press-en Aramaioko

herritarren izena, jentilizioa, zela eta. Eta
uste nuen gauzak garbi geratu zirela orduan.
Baina ez, oker nengoen. Azkenaldion harri-
turik irakurtzen dut behin eta berriz
GOIENKARIAn Aramaioko herritarrak
izendatzeko aramaiar adjektiboa. Joan
berri zaigun urteko azaroko eta abenduko
GOIENKARIAren zenbakiak begiztatu
ditut, eta gutxienez dozena bat bider ikusi
dut aramaiar pitxi hori. Horra adibide
batzuk: aramaiarren babesa, bi aramaia-
rrek, Farola Eguna ospatu zuten aramaia-
rrek, bertsolari aramaiarrek, aramaiarrak
irratsaioan, zigor osoa bete beharko du ara-
maiarrak, aramaiarraren baldintzapeko
askatasuna, Manex Agirre aramaiarra,
aramaiarrak 50 urtean egindako lan oparo
eta nekaezina, Floren Untzueta aramaia-
rrak, Aramaioko Udalbatzak Gabon jai
zoriontsuak opa dizkizue aramaiar guztioi. 

Hauen ondoan, eta oso oker ez banago,
behin bakarrik ikusi dut aramaixoarra, eta
bera Josemari Velez de Mendizabalen Ara-
maio eta Arrasate. Historiak lotutako bi herri
liburutik ateratako aipamen batean (Jose-
marik, eskerrak, liburu horretan beti ara-
maioar edo aramaixoar idazten du).

Egunotan jaso dudan Bertsolari aldiz-
kariko udazkeneko zenbakian ere Manex

Agirre aramaiarra (gure Manex leku guz-
tietan) irakurri dut harriduraz.

Amore eman beharko ote dugu? Ni eze-
tzean nago. Ez dut esango aramaixarentzu-
tea ezinezkoa denik (duela hilabete batzuk
neuk jasoa diot 86 urteko Arrasateko ema-
kume jator bati), baina bai Aramaion eta
bai inguruko herrietan nagusiki esaten
dena aramaixoar da.

Eta orduan zer dela-eta zabaldu da ara-
maiarhori? Argi eta garbi: Euskaltzaindiak
hala erabaki zuelako. Euskaltzaindiak bi
aukera eman zituen (aramaiar, aramaio-
ar, ordena honetan), eta badirudi kazeta-
riek lehena aukeratu dutela, eta kitto! Ba,
jakin dezatela aukera okerrena egin dute-
la, funts handirik gabea.

Eta bukatzeko, nire eskaera Euskal-
tzaindiari (ea euskaltzainen batek, oso edo
urgazlek, hau irakurtzen duen!): zuen era-
bakia zuzendu eta eman ezazue aukera bakar-
tzat aramaioar aldaera, horixe baita (ahoz
aramaixoar, jakina) herriak darabilena.

Aspaldiko polemikatxo hartan kritika-
tu nuena ez zen aramaiar,aramaixotarbai-
zik. Kontu honetan jada aukera handirik
ez da geratzen, baina batek jakin beste 9
urte barru zer ikusiko dugun! Edozein
modutan, ez nuke ezelan ere gura berriro
kontu honekin etortzea. Hala bedi! Eta Urte
Barri on aramai(x)oar guztioi!

TXIPI ORMAETXEA
Gasteiz

Bergarako igerilekuez

Orain dela urte gutxira arte, Bergarako
igerilekua harro sentiarazteko kirol

gunea zela esango nuke. Bergaratik zerbait
goraipatzeko eskatuko balidate, “kanpoko
igerilekuak” erantzungo nuela nahiko gar-
bi daukat. Orain, berriz, azkeneko urte eta
erdiak ikusitakoa ikusita, igerilekuari
buruzko gaiek lotsa eta inpotentzia sen-
tiarazten didatela esan behar dut.

Orain dela bi asteko GOIENKARIAn,
Bergarako edizioan, irakurritakoarekin
harri eta zur geratu nintzen. Han idatzita-
koaren arabera, “Udala da interesatuena
honekin lehenbailehen hasteko”. Esan beha-
rra daukat ni ez natorrela bat horrekin, ez
baitut uste iazko eta aurtengo bazkide kuo-
tekin dirua galtzen egongo direnik. 2001.
urtean (igerilekua urte osoan zabalik egon
zen azken urtea), 11.360 pezeta ordaindu

IÑIGO
RAMIREZ
DE OKARIZ

Kultura sortu

nituen eta gaur egun bazkide egin nahi
badut, 94,7 euro (15.756 pezeta) ordaindu
beharko ditut. Gaur egun ematen diguten
zerbitzuak eta eduki behar duten mante-
nua askoz txikiagoak direla kontuan iza-
nik, bidezkoa ez dela esango nuke.

Bestalde, igerilekuaren tamainarekin ere
kezkatuta nago. Herriak 50 metroko igeri-
lekua nahi duela argi geratu da, sinadura
bilketan ehunka sinadura batu ostean, bai-
na ez dirudi kasu handirik egin zaionik.

Honek guztiak harritu egiten nau, bai-
na inpotentzia sentiarazten didana zera da:
2002ko irailean itxi zizkiguten igerilekuak
eta honek berehala astekoak zirela esan
ziguten. Gero, 2003ko urtarrilean, urte
bereko maiatzean hasiko zirela agindu
zigun alkateak berak. Orain, berriz, 2004ko
martxorako agindu digute. Hasiko dira?
Urte eta erdiko atzerapen lanekin hasi
aurretik, Guinness liburuan sartzeko
modukoa.

Baina orain dator harrigarriena:
GOIENKARIAk zioenez, “aurten 300 milioi
pezeta inguru inbertituko dira lanekin has-
teko eta diru hori Ibaragarain egingo diren
etxebizitzen terrenoen salmentarekin lor-
tuko du Udalak”. Honen aurrean hauek dira
nire galderak: lursail horiek salduko ez bali-
ra, zer gertatuko zen kirol gune berria erai-
kitzeko proiektuarekin?; zer gertatuko da
lursail horretan eraikitzekoa zen auditorio
eta abarrekin?; noizko dira Diputazioko
dirulaguntzak?; badirudi kirol gunea egi-
teko dirurik ez dagoela, horregatik egon da
urte eta erdian proiektua geldi?; herriari
gezurretan ibili zarete 2002ko irailetik?;
zer gertatuko da 300 milioi hauek amaitzen
direnean? Beste lursail batzuk saldu arte
itxoin beharko dugu?

X. GARITANO
Bergara



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko otsailaren 6a IRITZIA /9

ZUZENDARIA
Eneko Azkarate 

ERREDAKZIO KONTSEILUA
Edorta Mendieta,
Miguel Angel Elkoroberezibar,
Josemari Velez de Mendizabal

ADMINISTRAZIOA
Agurtzane Gaintzarain,
Iratxe Bengoa, Arantzazu Arana

SAILETAKO ARDURADUNAK
Iñaki Iturbe (Diseinua)
Gotzon Arzelus (Publizitatea)

PUBLIZITATEA
Mireia Larrañaga, Natali Martínez,
Izaskun Bolinaga, Ziortza Martín,
Imanol Elortza,Amaia Mundiñano

PRODUKZIOA
Iban Arantzabal

TESTUEN ZUZENKETA
Sergio Azkarate

HARPIDETZA ETA BANAKETA
Marta Leturia

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen orri hauetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

LEHENDAKARIA
Estepan Plazaola

ZUZENDARI NAGUSIA
Iñazio Arregi

Koplak

Kolaborazioa

EMAKUMEEN ALDEKO
JARDUNA 
Joan den urtean sortu
genuen Bergarako Emaku-

me Kultur Elkartea.  Emakumearen-
dako eta emakumearentzat lan egin
nahi duen elkartea da. Azkenaldian
hitzaldi eta ekintza asko antolatu
ditugu eta Bergarako emakumeon
autoestimua lantzeko oso egokiak
dira. Horrelako ekintzak beharrezko-
ak dira gaur egungo gizartean. 

IRAKEKO GERRA,
ORAINDIK ERE 
Ia urtebete pasa da Irakeko
gerra hasi zela, baina

oraindik ere jendeak hiltzen jarrai-
tzen du. Teorian, gerra amaituta
dago, baina hilketek jarraitu egiten
dute. Badirudi ez dela inoiz gatazka

hori konponduko, eta
hilketek gatazka
areagotu egiten
dute.    

LOLI
CONDE
BEKE elkarteko 
presidentea

Gora 
eta Behera

Itoitzeko urtegia
Oraintxe nago penetan 
esaten dizut benetan
irratiz entzun nuenean nik
berri hori atzo bertan.

Gaur hamar urte hasi zen
atzo bete zen hain zuzen
sarraski hura kondenatzeko
hitz egin dezagun ozen.

Jende mordoa botata
eurei gutxi inportata
tristerik behar genuke denok
herri bizi bat hil da ta.

Bertan dauzkagu paktuak
edo eta kontratuak
nola interesatzen duen bada 
diru madarikatuak.

Ze egoera krudela
Ze egoera goibela
azaldutzeko ondorengoei
lehenago herri bat zela.

Egun daude toki anitz!
baina zeu joan zara bortitz
Zu ez zaitugu ahaztuko inoiz
agur betirako Itoitz.

EÑAUT URIARTE

HURRENGO EZTABAIDAGAIA Iritzia emateko: goienkaria@goiena.com

Abertzaleak bat eginda aurkeztu beharko lirateke hauteskundeetan?

60ko hamarkadan, Arrasateko 
hezkuntza-sistemaren alde lan egin zuen

Clemente Lopez-Canoren gainean

‘JUVENTUDES VIATORISTAS’

Irakurri berri dut Juven-
tudes Viatoristas titulua-
rekin arrasatear batek

argitaratu duen liburua eta
egileak darabiltzan zenbait
baieztapenek zeharo txundi-
tuta utzi nautela aitortu
behar dut. Ez noa epaitzera
liburuaren estiloa eta
orrialdeetan nagusi diren
iritzi subjektiboak. Denok
dugu eskubidea geure
sentimenduak azalarazteko
eta errealitatea da batzuen-
gan bizirik dirauten bitarte-
an beste batzuentzat aspaldi
hila daudela, eta gainerakoe-
tan, agian, ez ziren inoiz jaio.

Nire txundipenaren
arrazoia, batez ere, garai
hartan Arrasatetik –egileak
iragan mendeko 60etako
urteak aurkezten ditu–igaro
den gizonik interesgarriene-
tako baten gainean eskain-
tzen zaizkigun balorazioen
esparrutik dator. Eta lerro
hauek izkiriatzera jarri naiz,
hain zuzen irakasle izan
nuen Clemente Lopez-
Canoren izena defendatzeko
asmoz. Beste behin ere –oker
ez banago 2002ko Sanjuane-
tarako prestatuta– egunkari
batean azaldu nituen
viatorista horren gaineko
erreferentziak eta nire iritzi
partikularrak. Ene ustez, ez
zaio Lopez-Canori arrasatear
hezkuntza-sistemaren alde
egin zuena inoiz errekonozi-
tu. Baina, noski, hori ere
nire ikuspegia da, soilik.

Clemente Lopez-Cano ez
zen edozein gertatu gure
bizitzan. Berari esker izan ez
balitz, auskalo non egongo
ginen gutariko asko, liburu
horren egilea barne! Lopez-

Cano izan zen, Arrasatera
1960an iritsi bezain laster,
herriko ohiko irakaskuntza
prozesuarekin eteteko adore
izan zuena, eta ordura arte
formazio profesionaletik
soilik irekia zen bideari
unibertsitatekoa ere gehitu
behar zitzaiola garbi ikusi
zuena. “Nahikoa da!” esan
izan balu bezala, goi batxiler-
goko ateak prestatu zituen,
une kritiko hartan “Nondik
joko?” zalantzagarri batean
geunden batzuentzat. Eta
Clementek, adorea eta
ausardia erakutsi zuten gure
gurasoen laguntzarekin,
hezkuntza unibertsalerako
aukera eskaini zigun. 

Lopez-Canoren aurrene-
ko lorpena Colegio San
Joserentzat lege-errekonozi-
mendua eskuratzea izan zen,
1961-1962 ikasturtean. Goi
Batxilergoari 1965-66an
heldu zitzaion ofizialtasuna-
ren txanda. Urtebete lehena-
go batxilergoko ziklo osoa
amaitu genuen hogeita bi
lagunek. Lehen promozioa
zen, Arrasatetik unibertsita-
terako bidea modu iraunko-
rrean ireki zuena.

Clementek gizonaren
formazio integralean
sinesten zuen eta batxilergo-
ko klaseetatik aparte,
Deustuko Unibertsitatearen
aholkuaz baliatuta, ekono-
mia, zuzenbide zibila,
ingelesa eta kontabilitatea-
ren oinarrizko kontzeptuak
ere estudiatu genituen,
herriko profesional batzuen
eskutik. A! Eta euskara
ikasteari ere, Clementeri
esker ekin genion batzuek,
Estatu Batuetatik etorri

berria zen Yon Oñatibiare-
kin hitz egin baitzuen eta
haren irrati-metodoa erabili
genuen gure hizkuntzan
barrena egiteko. Eta irakas-
lea? Alvaro Beitia. Oso
oroitzapen onak ditut klase
haietatik. Hamasei urteko
mukizuak ginen artean!

Liburu horren egileak
dioenez, Lopez-Canori buruz
zurrumurruak ziren garai
hartan Fraga Iribarneren
taldekide ote zen. Liburueta-
ko baieztapenak seriotasu-
nez egiten dira, datuetan
oinarrituta, ala hobe da
isilik geratzea! Egia da
Clementek Fragarekin
lotura izan zuena; hain
zuzen, gure irakasle ohia,
“Tácito” kolektiboaren
orbitan zegoena, Marcelino
Oreja eta beste zenbait lagun
Londresera gonbidatu zituen
Fraga Iribarnek, Ingalaterra-
ko hiriburuan enbaxadore
zena, “Reforma Democráti-
ca” deituko zen hausnarketa-
taldea osatzeko. Hori 1974an
gertatu zen. Hau da, Clemen-
te Arrasateko ikastetxetik
alde egin eta zortzi urtera!

Lopez-Cano lagun zintzoa
dut nire hamaika urteetatik.
Eta ohore handia izan da
niretzat tarte luze honetan
eskaini didan arreta.
Irakasle bikaina gertatu zen
eta gizon bezala ere aparta
aritu da beti nirekiko. Hori,
badakit, subjektibotasuna-
ren metroarekin neurtzea
da, baina –hain zuzen
horrexegatik atera nahi izan
dut Clementeren izena
zutabe hauetara– sentimen-
duak isilpean gordetzerik ez
dagoelako.

Liburu bat dauka abiapuntu Jose-
mari Velez de Mendizabalek
oraingoan. Hain justu ere, arra-

satear batek idatzi duen Juventudes
Viatoristasizenburuko liburua. Zehaz-

kiago esanda, liburu horretan aipa-
tzen den Clemente Lopez-Cano du
mintzagai artikulu honen egileak eta
Clemente Lopez-Cano horren izena
defendatzea du helburu. Juventudes

Viatoristas liburuan esaten denaren
kontra, Velez de Mendizabalek dio,
besteak beste, ez zaiola Lopez-Cano-
ri arrasatear hezkuntza-sistemaren
alde egin zuena inoiz errekonozitu.

JOSEMARI 
VELEZ DE MENDIZABAL

Eusko Ikaskuntzako gerentea

“Clemente Lopez-
Canori esker izan
ez balitz, auskalo
non egongo ginen

gutariko asko”

“Euskara
ikasteari ere,

Clementeri esker
ekin genion

batzuek” 
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Podiuma

Zer moduz joan da astea?
Ba egia esan, oso ondo. Orain-

dik ez dut astirik izan ingurua
ezagutzeko, baina ondo.

Taldea ezagutu duzu?
Bai. Entrenatzailearekin asko

hitz egin dut. Nik zer egitea nahi
duen esan dit, nola egitea nahi
duen... Oso kontentu nago, ondo
hartu nau eta.

Hura ere pozik egongo da
ezta? Zu etorri, eta Cadizi ira-
bazi.

Bai, taldeari zorte ona ekarri
diodala esan liteke. Nahiko nuke
zorte horri eutsi, bai, horixe.
Kalitate handia du taldeak. Ez
dakit zergatik dagoen hain behe-
an sailkapenean. Ea hemendik
aurrera partidu gehiago irabaz-
ten ditugun.

Realak bezalaxe.
Hori da. Orain bigarren mai-

lako sailkapenari egin beharko
diot kasu, baina Realaren gora-
beherak ere jarraituko ditut, bai,
horixe. Igandean penalti bati
esker irabazi zuen. Sasoi onean
dabil, bai. Ea jardunaldi honetan
Zaragoza menderatzen duen. Eta
guk Terrassa, noski.

Zer moduz beste jokalarie-
kin?

Primeran. Sekulako giroa
aurkitu dut aldagelan. Oso harre-
man ona dute bata bestearekin,
nabari da, eta hori oso ona da.

Andaluziarrak, orokorre-
an, nahiko hiztunak dira.

Bai, egia da hori. Hala ere, tal-
dean ez daude andaluzak baka-
rrik. Badaude Katalunia, Ame-
rika, Portugal eta Euskal Herri-
ko jokalariak ere; esate baterako,
Kike Burgos atezaina, Athletic
eta Alaves taldeetan ibilitakoak.

Rivas kolonbiarra ere zue-
nean dago.

Bai. Aste honetan etorri da
hura ere. Elkarrekin etorri ginen.
Ni Bilbotik eta hura Kolonbiatik,
Madrilgo aireportuan elkartu
ginen eta handik Almeriara
hegazkin berean joan ginen.

Gainontzeko jokalariak ere ez
ditut oraindik ezagutzen. Aste
honetan izan dut harremana
beraiekin, baina poliki-poliki ari
naiz. Batzuk entzutez ezagutzen
nituen, beste batzuk ikusi ere iku-
si ditut noizbait, baina hemendik
aurrera izango dut hobeto eza-
gutzeko aukera.

Tenerifera joango ote zinen
ere entzun genuen.

Kontu hori Tenerife taldeak
berak zabaldu du. Nik Poli Ejido
taldearekin hitz egin dut hasie-

Jose Jabier Barkero I FUTBOLARIA I

“Nik futbolean jokatu nahi dut;
talde honek hori eskaini dit, 

eta pozik nago”

“Zuhaitz Gurrutxagarekin 
Malagan elkartuko naiz,
bion erdibidean dago”

ratik, ez beste inorekin. Zuek
bezalaxe enteratu nintzen ni ere
Tenerifera joango ote nintzen
zurrumurru horrekin, jendea-
rekin batera. 

Eta gustura zaude orain?
Bai, oso gustura. Talde honek

jokatzeko aukera ematen dit.
Entrenatzaileak berak nahi nin-
duen ni hemen eta askotan dei-
tu dio Realari. Bestetik, nik ere
futbolean jokatu nahi dut, eta
hasieratik gustatu zitzaidan tal-
de honen eskaintza. Gainera,
Tenerife taldea ez dago oso ego-
era ekonomiko onean.

Lehenengo partiduan
minutu batzuk bakarrik joka-
tu zenituen.

Bai, aldaketa baten ondorioz
zelairatu nintzen, baina pozik
nago. Campo Municipal futbol
zelaira joan zirenek txalo egin
zuten zelairatu nintzenean. Hori
asko gustatu zitzaidan. Bazeki-
ten berria nintzela eta harrera
ona egin nahi zidaten.

Dena dela, hemendik aurre-
ra gehiago jokatuko dudala uste
dut. Hori nahi dut, behintzat, eta
Julio Rubio Palomar entrena-
tzaileak ere nirekin gustura
dagoela esan zidan partiduaren
ostean; beraz, futbolean arituko
naizela uste dut.

24 urte dituzu. Hau zure lau-
garren taldea da.

Realaz gain Frantziako Tolo-
sako taldean eta Eibarren ere
ibili naiz, bai.

Orain Eibarren aurka joka-
tu beharko duzu, ezta?

Bai. Martxoan jokatuko dugu
Eibarren aurka. Eibarren gai-
nera. Oso partidu garrantzitsua
izango da niretzat. Baita berezia
ere, noski. Lagun asko ditut han
eta etxe ondoan egongo naiz.

Urruti dago Aretxabaleta
hortik, ezta?

Astero joateko behintzat bai,
urruntxo. Gutxi gorabehera 1.100
kilometro daude. Dena dela,
hemendik Madrilera hegaldi asko
daude eta handik Bilbora ere bai;
beraz, moldatuko naiz.

Zuhaitz Gurrutxaga ger-
tuago dago, Algecirasen.

Egunero elkartzeko urruti
xamar dago hura ere, baina bai,
dagoeneko telefonoz hitz egin
dugu eta elkartuko gara tartean
behin. Ziurrenik Malagan elkar-
tuko gara. Bion erdibidean dago,
eta, hasiera baten, hantxe elkar-
tzeko planak egin ditugu. Orain-
dik ez dugu erabaki noiz, baina
elkartuko gara.

Realean?
Hor seguru, baina lehenago

ere bai. Nik beste sei hilabete egin
behar ditut hemen, ekaina buka-
era arte, eta hori urruti ikusten
dut oraindik. Lehenago elkartu
behar dugu.

Noiz etorriko zara Aretxa-
baletara?

Ba seguru asko, datorren aste-
an. Traste asko ditut ekartzeko
oraindik.

GOIENKARIA

Poli Ejido taldean dabil erdilari aretxabaletarra.

Kirolabur

TXIRRINDULARITZA/OÑATI

Markel Irizar txirrindulari
oñatiarrak lehen proba

egin du profesionaletan. Mallor-
kako Itzulian ibili da aste hone-
tan, txirrindularitzako egutegi-
ko lehen itzuli garrantzitsuan.
Uste baino askoz lasaiago egin
zuen lehen etapa, eta gustura
zegoen oñatiarra. Urtarrilean
hasi zen profesionaletan, Eus-
kaltel Euskadi taldearekin sina-
tu ondoren. Mallorkako Itzulia-
ren ostean, Valentziako Itzulian
eta Nazioarteko Kriteriumean
parte hartu nahi du. Atzo, oste-
guna, 24 urte egin zituen Mar-
kelek.

FUTBOLA/DEBAGOIENA

Oñatiko Aloña Mendi taldea
da ibarreko talderik onena,

hogeita bigarren jardunaldia
jokatuta. Oñatiarrek 36 puntu
dituzte eta laugarren postuan
daude. Postu bat beherago Mon-
dra taldea dago. Bergara ere
gora begira dabil, seigarrena da
sailkapenean. Azkenik, Are-
txabaletako UDA taldea bede-
ratzigarren postuan dago. Hala
ere, sei puntuko aldea baino ez
daude Aloña Mendiren eta
UDAren artean. Maila horre-
tako taldeen artean dagoen ber-
dintasuna da gauza aipaga-
rriena.

ESKUBALOIA/ARRASATE

Arrasateko AGR eskubaloi
taldeak datorren martxoan

hasiko du Euskadiko Txapelke-
tako igoera fasea. Pitxi Herrero-
ren mutilek hamar goleko alde-
arekin irabazi zion Leitzarani.
AGRk azkar jokatu zuen eta erraz
nagusitu zitzaion Andoaingo tal-
deari. Azkar jokatzeagatik,
ordea, Arrasateko taldeak baloi
asko galdu zituen erasoan, eta
defentsa lanetan aurreko jardu-
naldietan baino hobeto ibili beha-
rra dute.

GIMNASIA/BERGARA

Bergarako Ariznoako gim-
nastak nagusi izan ziren,

zapatuan, Arrasateko Uarkape
pilotalekuan jokatutako Gipuz-
koako Txapelketako bigarren
fasean. Taldeka, alebin, infantil
eta gazte  mailetan irabazi zuen
Ariznoak. Arrasateko zazpi
ordezkariak ere oso ondo aritu
ziren. Gipuzkoa osotik etorrita-
ko 70 gimnasta izan ziren Uar-
kapen. Hilaren 14an, B mailako
Gipuzkoako Txapelketako jar-
dunaldia egingo da Uarkapen
bertan.

BOCCIA/BERGARA

Aritz Bikuña bergararra Eus-
kal Selekzioarekin lehiatu-

ko da datorren martxoaren
hasieran Asturiasen egingo den
boccia lehiaketan. Aritz Deba-
goieneko ordezkari bakarra
izango da. Hilabete barru izan-
go da txapelketa garrantzitsu
hori, eta gazte bergararrak gogor
entrenatzen jarraitu  beharko
du, orain arte erakutsi duen
mailari eutsi nahi badio, behin-
tzat.

OIHANA ELORZA

B
este bi urterako sinatu berri
du aretxabaletarrak Realare-
kin. Domekan, ordea,
bigarren partidua jokatuko

du Almeriako Poli Ejido taldeare-
kin. Aurreko norgehiagoka irabazi
egin zuten. Zorte ona ekarri dio
taldeari, eta zorte horri eutsi nahi
dio. Hotelean harrapatu dugu.

Hotelean harrapatu dugu Barkero, eta bero egiten
duela esan digu. “Udan bero handia egin zuen han eta
aurre denboraldian ilea moztu nuen. Hemen sarritan
moztuko dudala uste dut”, hasi da esaten. 

Entrenamendu bakarra egin zuen taldearekin,
baina hala ere gustura aritu zen. Taldeak irabazi egin
zuen, gainera. Baina futbola ez beste dena oraindik
hankaz gora duela esan digu. Astebete egin du
Almerian, baina ez du herria eta ingurua ezagutzeko
astirik hartu. Izan ere, “horrenbeste presarekin, ba ia
ezer gabe etorri naiz hona. Gauza asko ditut oraindik
ekartzeko, tartean autoa”. 

Ejido Aretxabaleta baino askoz handiagoa da. 70.000
biztanle ditu, eta negutegiak bazter guztietan. “Euskal
Herriarekin konparatuz, oso toki itsusia dela dirudi,
hasieran behintzat, baina hona ez naiz paisaia ikustera
etorri, futbolean jokatzera baizik”, esan digu barrez.
Beraz, argazki gutxi aterako ditu ziurrenik, baina
hango marrubiak behintzat probatuko dituela
gaineratu du: “Bai, fruta-zalea naiz, gainera, eta
aukera hori aprobetxatuko dut, ez da aukera txarra”.

Ile apaindegira, astero
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Gu bagara ‘Asteleheneko
Goienkaria’-ko harpidedun.
Egin zaitez zu ere!

JOSE RAMON
ELORTZA I

“Astelehenetan ez dugu
egunkaria euskaraz ira-
kurtzeko aukerarik eta
hutsune hori beteko du
honek. Bestetik, ez dut
batere gaizki ikusten
ordaindu beharra, aka-
so aldeko elkarte bat sor-
tu beharko genuke”.

ELKARRIKO KIDEA,
ARRASATE

KONTXI  
LASKURAIN I

“Jendea talde askotan
eta saltsa askotan dabil
eta hori  erakustea beha-
rrezkoa da. Gainera, bai-
lara osoan egiten den
lana ikusteko aukera
ematen digu GOIEN-
KARIAk. Jendearenga-
na iristeko bide bat da”.

ANELKARREKO KIDEA,
ANTZUOLA

IÑAKI 
ARTOLA I

“Oso garrantzitsua dela
uste dut hurbileko noti-
ziak euskaraz jasotzea.
Gainera, Asteleheneko
Goienkariaegubakoitze-
koa heltzen ez den jar-
dunetara helduko da.
Orain artekoaren osaga-
rri izango da berria”.

JARDUN ELKARTEA,
BERGARA

AMAIA
KEREXETA I

“Badakitt deportian
orrialdiak argazkixari
begiratu bat gaiñetik
botata, irakurri barik
geratuko diazela. Hala-
tabe, astuburutan pasai-
tten danaz enteraitteko
ebakoitzera arte ez itxoi-
ttia, ondo dau”.

LAIXAN ELKARTEA,
OÑATI

ASIER
MUJIKA I

“Asteburuetan izaten
diren kirol jardunaldien
emaitzak, esaterako,
egunean emango ditu
Asteleheneko Goienka-
riak, zahartu baino
lehen. Egubakoitzeko-
ak duen hutsune hori
beteko du berriak”.

KIROL TEKNIKARIA,
ARETXABALETA

GORKA
ARIAS I

“Niri oso ondo iruditzen
zait Asteleheneko Goien-
kariaateratzea. Honela,
egubakoitzekoak zabal
eta sakon lantzen ez
dituenak landuko ditu
berriak. Gure inguru-
ko notiziak jakiteko
beharrezkoa da”.

ANBOTO TABERNA,
ARAMAIO

JASONE
MENDIZABAL I

“Ibarreko komunikazio
sarerako aurrera pausu
garrantzitsua da eta,
zalantzarik gabe, eus-
kaldunontzat zerbitzu
berri ikaragarri bat.
Honekin gaurkotasuna
irabaziko da, batez ere
kirolean eta kulturan”.

TOPAGUNEKO KIDEA,
ARRASATE

JOSE INAZIO
APRAIZ I

“Egubakoitzetan bana-
tzen den GOIENKARIA
doan jaso arren, ez dut
bat ere arazorik ikusten
Asteleheneko Goienka-
ria ordaintzeko. Hurbi-
leko komunikabide bat
da, denok eman deza-
kegu iritzia bertan”.

MASAJISTA,
ESKORIATZA

DINA 
MUJIKAI

“Herriko notiziez gain,
ibarrekoak ere jakitea
oso ona da eta nik bada-
kit Antzuolan irakurri
egiten dela GOIENKA-
RIA. Asteko agenda ere
ekarriko du produktu
berriak eta hori oso era-
bilgarria da”.

ZINEGOTZIA (EA),
ANTZUOLA

ITZIAR
ZABALA I

“Santamasetan banatu
zen 0 zenbakia ikusi
nuen eta gustatu zitzai-
dan. Orain ez dugu egu-
bakoitzera itxoin behar
asteburuko notiziak
jakiteko, albiste fresko-
ak jasoko ditugu. Eta
gainera, euskaraz”.

LANGILEA,
ELGETA

BIXENTE 
AZKARATE I

“GOIENKARIA beha-
rrezkoa dela iruditzen
zait. Nik neuk sarritan
kolaboratu dut, argazki
zaharrak eta eramanaz,
eta Asteleheneko Goien-
karia ere jaso nahi dut,
noski. Euskal produk-
tuen  alde egin behar da”.

ERRETIRATUA,
ARRASATE

OXEL
EROSTARBE I

“Asteburuko kronika
eta astean izango dugu-
narekin, euskarazko
prentsak astelehenetan
duen hutsunea beteko
du. Egunkari arrotzak
alde batera laga eta gure
gurea den medioaren
alde egin behar dugu”.

ZINEGOTZIA (ARALAR),
ELGETA

MAIKA
MUJIKA I

“Herriko eta inguruko
notiziak jakin nahi ditu-
dalako egin naiz harpi-
dedun. Munduko noti-
ziak egunero jasotzen
ditugu, baina hemen-
goak ere garrantzitsuak
dira eta nik jaso egin
nahi ditut”.

IRAKASLEA,
BERGARA

JESUS 
IRIZAR I

“Oso gauza positiboa dela
uste dut. Norberaren
herrikoaz gain, inguru-
tako albisteak jakitea ere
oso interesgarria da,
jakin beharrekoa. Kiro-
la eta kulturan ere, pren-
tsan bezalaxe, ibar osoko
zentzua falta da”.

DANTZARIA,
OÑATI

ARITZ
BEISTEGI I

“Egia da gaur egun
informazio asko jaso-
tzen dugula, alde eta
bide guztietatik, baina
herriko eta ibarreko
albisteak jakitea beti da
garrantzitsua. Gainera,
euskaraz lan egiten
duen egitasmo bat da”.

BANKUKO ZUZENDARIA,
BERGARA

Otsailaren
16an, kalean!

Erredakzio taldea
hasi da lanean
hilaren 16ko lehen
zenbakia
prestatzeko

Astekoak

A
tzo egin ziren Astelehene-
ko Goienkaria aurkezteko
ekitaldiak Arrasaten eta

Oñatin. Agintari politikoekin bate-
ra, bi herriotako kultura, kirol eta
gizarte taldeetako ordezkariak,
udaletako langileak, dendariak
eta abar izan ziren ekitaldiotan.
Egitasmoa aurkezten, berriz, Goie-
nako eta Asteleheneko Goienka-
ria-ko arduradunak: Inazio Arre-
gi eta Estepan Plazaola, Goienako
zuzendari nagusia eta presidentea
hurrenez hurren, eta Astelehene-
ko Goienkaria-ren izenean, Eneko
Azkarate zuzendaria eta Monika
Belastegi erredaktore-burua. Oña-
tiko alkate Andoni GartziaOñatin
eta Ines Aldai Arrasateko alkate-
ordea Arrasaten ere izan ziren.

Hil honen 16an kaleratuko da
Asteleheneko Goienkaria-ren lehe-
nengo zenbakia. Lantaldea, baina,
hasia da lanean. Esperientzia, gaz-
tetasuna eta ilusioa. Hiru ezau-
garri horiek ditu erredakzio tal-
deak. Kazetari, argazkilari eta
maketagile guztiak debagoienda-
rrak dira, Monika Belastegi ber-
gararra buru dutela.

Aurrera dezakegu lehen zen-
bakiak jorratuko dituen hainbat
gai: 14an, zapatuan, Realak eta
Athleticek jokatuko duten der-
biaz luze eta zabal jardungo dugu;
era berean, zapatuan, San Valen-
tin eguna izaki, Jardunek anto-
latzen duen amodiozko gutunen
lehiaketako sari banaketa eki-
taldiaren berri emango dugu;
kronika zabala egingo dugu Los
Suaves rock talde galiziarrak
Jam aretoan eskainiko duen kon-
tzertuaz; Gipuzkoako Txirrin-
dulari Elkarteak Bergaran egin-
go duen batzar orokorraren berri
ere emango dugu... Hilaren 16ko
Asteleheneko Goienkaria-n, hori
guztia eta beste gauza asko.
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Iturrieta

EGIN TXOTX! sagardotegietan

• Urte guztian zabalik
• Sagardotegi garaian, sagardotegiko menua
• Etxeko sagardoa
• Ziburuak umeendako
• Bertako janaria
• 100 lagunendako lekua, eserita edo zutik

Iturrieta baserria / Arraga auzoa 
ARAMAIO / 945 44 53 85

Ixaun
• Urte guztian zabalik
• Sagardotegiko menua
• Baserriko oilaskoa eta arkumea enkarguz
• Bertako janaria
• Martitzen eta eguaztenetan itxita
• 55 lagunendako lekua

Elosu auzoa / BERGARA
943 85 32 50 Otegi 

• Apiril erdialdera arte zabalik 
• Bertako janaria. 
• 150 lagunendako lekua, eserita.
• “Tolare” sagardotegia

Solla Enea baserria / LASARTE
943 36 50 29

Iparragirre
• Zutik edo eserita
• Eguaztenetik zapatura gauez bakarrik
• Zapatu eguerdietan zabalik
• Sagardoa botilan saltzen da
• Autobusak aparkatzeko tokia gordetzen dugu
• “Tolare” sagardotegia

Iparragirre baserria / HERNANI
943 55 03 28Arratzain

• Urtarriletik maiatzera arte sagardotegia irekita
• Urte osoan erretegia
• Janaria sagardotegiak jartzen du
• Lekua: 120 lagun, eserita edo zutik

Arratzain Zahar baserria
Arratzain auzoa / USURBIL  943 58 09 74

Larre-Gain
• Janaria sagardotegiak jartzen du
• Kazuelak (bakailaoa saltsan eta 

tomatearekin),aurrez deituta
• Astegunetan, gauetan zabalik

Aste bukaeran egun osoa zabalik
• Astelehen eta domeka gauean itxita
• “Tolare” sagardotegia

Larre-gain sagardotegia / HERNANI
943 55 58 46 / 616 28 78 67

Uxarte
• Bizkaiko sagardoa
• Asteburuetan urte osoan zabalik
• Astegunetan enkarguz
• Sagardotegiko menua
• 80 lagunendako lekua
• “Sagardaogintza”

Montorra 6 / ZORNOTZA
94 630 88 15 Zabala

• Urtarriletik maiatz bukaerara arte zabalik.
• Zapatu eta domeka eguerdietan enkarguz 

bakarrik.
• Bertako janaria.
• 150 lagunendako lekua, eserita edo zutik.
• “Tolare” sagardotegia

Garagartza baserria / ADUNA / (Andoain
eta Billabona artean) / 943 69 07 74Urbitarte

• Janaria eraman daiteke
• Urte osoan sagardoa botilan salgai
• “Tolare” sagardotegia

Ergoien auzoa / ATAUN
943 18 01 19
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Kultura
eta

aisialdia

E
ta saria honakoarendako da… Joan den zapatuan,
esaldi hori behin eta berriz esan zuten Espainiako
Zinema Akademiaren Goya sari banaketa ekital-
dian. Kasu batean, ordea, esal-

di horrek harrak esnatu zituen hain-
bat debagoiendarren sabeletan. Izan
ere, Aitor Arregi oñatiarrak zuzen-
dari tekniko lanak egin zituen Glup
filman, eta animaziozko film luze
onenaren sarirako izendatuta zego-
en. Hantxe egon zen Aitor,Glupegi-
ten eta ekoizten ibili diren beste guz-
tiekin batera. 

Azkenean, Goya sari hori beste batengana joan zen,
baina esperientzia sari banaketa ekitaldian gertatutakoa
baino askoz harantzago joan zen Aitor era bere lagun eta

lankideondako. Julio Medemi ani-
muak eman, aktore ezagunak iku-
si, ekitaldiko giro dotoreaz gozatu,
Madrilen turista gisan ibili… Hori
guztia egin zuten debagoiendarrok
han. Goya saririk ez, baina bizipen
bikainak sakelan etorri da Aitor
Arregi. /14
LEIRE KORTABARRIA
ARGAZKIAK: OSKAR TEJEDOR

AZALA: IÑAKI ITURBE

Debagoiendar
batzuk Laia Marull-
ekin (ezkerretik
lehenengo neska).
Emakumezko aktore
onenaren Goya
irabazi zuen.

Julio Medem
zuzendaria (irudian,
ezkerrean) izan zen
protagonistetako
bat gau hartan.

Aitor Arregi
zuzendari oñatiarra,
Goya sari banaketa
ekitaldiko momentu
batean.

Aitor Arregiren
taldean joandako
debagoiendar bat
Javier Bardem
aktore
ezagunarekin.

IZAN ZITEKEEN, BAINA…
AITOR ARREGI OÑATIARRA, GOYA SARIAREN ATARIAN
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“Aukera gutxi genituen Goya irabazteko,
baina oso pozik nago lortu dugunarekin”

OÑATIAR BAT GOYA SARIETARAKO IZENDATUTA EGON DAZINEMA/

L. KORTABARRIA / A. ARANBURUZABALA

E
statuko zinemako sari
garrantzitsuenerako izen-
datuta egotea, 26 urtere-
kin eta jardunean hasi eta

bi urte bakarrik pasatuta, garaipen
bat da dagoeneko.Aitor Arregi (Oña-
ti, 1977) pozik dago esperientzia
honen ondoren.Arrasate Irratia eta
GOIENKARIA berarekin egon ziren.

Itxaropena ez da sekula gal-
tzen. Zuk zelan ikusten zenuen
Glup zuen filma?

Zurrumurruen arabera, bes-
te batzuek zituzten irabazteko
aukera handienak, eta hala ger-
tatu zen. Nik neuk ere hala uste
nuen, arrazoi askogatik: beste
lanak teknikoki oso onak ziren,
aurrekontu handiak zituzten eta
ekoizpen etxe garrantzitsuak
zituzten atzetik. Aukera gutxi
genituen guk, eta horregatik,
nahiko lasai geunden. Ez ira-
baztea ez zen kolpea izan.

El Cid filmak saria merezi
zuela uste duzu?

Ikusi nuen eta oso ondo egin-
da dago. Hariari dagokionez,
batzuetan korapilatsu samarra
da, baina filma, oro har, oso ondo
dago eta argi zegoen horren eta
beste baten artean egongo zela
Goya. Lanon maila orokorra oso
altua zen.

Zelakoa izan zen sari eki-
taldian egotea eta hautagaiak
izatea? Inpresio handia egin
zizun?

Hautagai guztion izena esan
zuten unean, orduan bai, harrak
sentitu nituen urdailean. Izan
ere, gure saila –animaziozko film
onenaren saria– hiru etenaldiren
ondoren iritsi zen; gure aurretik,
etenaldi bat eta beste sari bat zeu-
den, eta orduan urduri jarri nin-
tzen, bai. Baina nik uste baino
lasaiago egon nintzen. Hori eta
ekitaldira iritsi ginen unea izan
ziren larritasun handienekoak,
orduan konturatu nintzen-eta
benetan non geunden.

Pentsatuta zenuten ira-
bazten bazenuten zer esan?

Buruan neuzkan izen batzuk,
eta horiek esatea nuen pentsa-
tuta: familiari, lagunei, lanki-
deoi, neskalagunari… eskerrak
ematea, eta saria eskaintzea. Izan
ere, ikusi nuen gure aurrekoek
horixe egiten zutela.

Etxekoek eta lagunek zer
esan dizute?

Etxekoak ni baino urduria-
go zeuden zapatu gauean. Baina,
tira, guztiak pozik geratu dira eta
zoriondu egin naute izendapen
honegatik. Gu geu ere oso pozik

OSKAR TEJEDOR

Aitor Arregi Goya sari banaketan egon zen urtarrilaren 31n. Argazkian, bere atzean, Hector Alterio aktore argentinarra.

AITOR ARREGI, ZINEMA ZUZENDARI TEKNIKOA

gaude. Madrilera aitzakia horre-
kin joan ginen, eta turista
moduan ibili ginen. 11 lagun joan
ginen eta primeran pasa genuen,
bai hirian, bai eta sari banaketa
ekitaldi ondorengoko festan.

Zinema giroko jende ospe-
tsu asko egon zen. Zuen talde-
ko batzuek argazkia eta guzti
atera dute hainbatekin! Ino-
rekin egin zenuen berba?

Urrunetik ikusi nituen Iciar
Bollain zuzendaria, Luis Tosar
eta Javier Bardem aktoreak…
Baina nik neuk ez nuen eurekin
berba egin.

Beste izen propio bat Julio
Medemena izan zen.

Medemen aurkako bilkura
zegoen sari banaketa egoitzaren
aurrean, eta adierazpen askata-
sunaren aldekoa, horren parean,
eta tentsio handiko egoera zen,
bai. Gero, Julio Medem bera iri-
tsi zenean, kazetari guztiak
harengana joan ziren, agerraldi
batekoak zein bestekoak oihuka
hasi ziren… Albotik pasa zene-
an, animuak eman nizkion, eta
bistan zen horrelako adierazpen
guztiak eskertzen zituela.

Ekitaldiko tonua eta giroa
zer iruditu zitzaizkizun?

Harritu egin ninduen adie-
razpen askatasunaren aldeko
jarrerak; izan ere, pentsatzen
nuen askoz neutralagoa izango
zela. Iaz bezain argi ez, baina
Iciar Bollain, Mercedes Sampie-
tro edo Luis Tosarrek hainbat kri-
tika egin zituzten.

Zuek ere euskaldunak zine-
tela-eta, gaizkiulerturen bat
egongo zen beldur zinen?

Burutik pasa zitzaigun, zine-
ma eta politika nahasten ziren,
eta… Baina azkenean pentsatu
genuen irabazten bagenuen, saria
jaso eta eskerrak emango geni-
tuela, besterik gabe.

Te doy mis ojos filma izan
zen irabazle nagusia. Zer iru-
ditzen zaizu?

Asko gustatu zait filma, eta
merezi zuen irabaztea. Gainera,
Pasaiako lagun batek mikrofono
arduradun moduan egin zuen
lan film horretan, eta asko poz-
tu ginen.

Bueno, orain Goyaren kon-
tuak pasa dira. Zein proiektu
dituzu esku artean?

Film baterako haria idazten
nabil; izan ere, Eusko Jaurlari-
tzak dirulaguntza bat eman digu
horretarako eta beste hainbat
proiektutarako ere. Film luzea
izango da, komedia bat, eta
herrixka batera pertsonaia berri
bat iristen denean sortzen diren
bizipenak dira ardatz nagusia.

“Lasai egon nintzen
ekitaldian.

Hautagaiok aipatu
gintuzten unea izen

zen txarrena”

“Julio Medem
albotik pasa zenean

animuak eman
nizkion, eta eskertu

egin zuen”

“Komedia bat da
nire hurrengo
proiektua, eta
horren haria

idazten dihardut”

Dotore oso, baina konketatik edaten

Seriotasuneko uneak, urduritasun handiko-
ak… egon ziren, baina, ekitaldi hauetan
guztiotan gertatzen den moduan, anekdotak

ere egon ziren joan den zapatuko jaialdian.
Guztien ahotan egon zen ekitaldian bertan ez

zutela edateko ezer ipini, nahiz eta ekitaldi luzea
izan. “Hiru ordu luze iraun zuen, eta horren falta
sumatu genuen. Barregarria zen komunean
etiketaz jantzitako hainbeste jende ikustea,
guztiak konketatik ura edaten”, diosku Aitorrek.
Egarria eta gosea ondo asetzeko parada izan
zuten sari banaketaren ondorengoko jaialdian.

Jaialdian, giro jatorra izan zen nagusi, eta
horrek kontraste handia egin zuen sari banaketa

ekitaldiarekin. Han, seriotasuna eta etiketa izan
ziren nagusi. “Gonbidapenean esaten zen derri-
gorrezkoa zela etiketa janztea. Gero, hainbat
saritu bakerotan-eta igo ziren, baina bueno,
jendea oso dotore joan zen”, gogoratzen du
Aitorrek.

Berak hainbat aktore ospetsu ikusi zituen, eta
dio: “Telebistan, inpresio handiagoa ematen
dute. Gertutik ikusita, inpresioa ez da hain
handia”. Beste edonor bezalako pertsonak direla,
bada, aktore ezagunak; horren adibide, Laia
Marull (Te doy mis ojos filmeko aktore sariduna)
eta Javier Bardem antzezleek debagoiendarrokin
atera zituzten argazki politak.
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Kontzertu indartsua antolatu
dute Jam-eko denboraldi berria-
ri hasiera emateko. The Misfits
taldearen punk-rock musika
entzuteko aukera izango da zapa-
tuan. Taldearen azken lana aur-
keztuko dute: Project 1950. Lan
horretan 50eko hamarkadako
rock talde klasikoen punk ber-
tsioak egin dituzte, taldearen 25.
urteurrena ospatzeko. 

The Misfits-en aurretik, ordea,
The Vietcongs eta Thee Tumbi-
tas taldeek joko dute. The Misfits-
ek Espainian emango dituen kon-

tzertu guztietan joko du The Viet-
congs taldeak beraiekin. Thee
Tumbitas izango da kontzertuko
talde gonbidatua. Talde horrek
bluesa, punka eta 50eko hamar-
kadako rock-and-rolla bateratzen
ditu. 

LOS SUAVES HURRENGO ZAPATUAN
Datozen asteotan ere kontzertu
ugari izango dira Bergarako Jam
aretoan. Datorren zapatuan, hilak
14, Los Suaves talde galiziarrak
joko du. Domekan, berriz, Sick Of
It All, Most Precious Blood eta Ble-
eding Through taldeek joko dute.
Hilabeteari amaiera emateko bes-
te bi kontzertu izango dira: Micha-
el Schenker Group otsailaren
27an eta Morbid Angel hilaren
29an.  

Martxotik aurrera honako tal-
de hauek joko dute, besteak bes-
te: Hollidays In The Prision,  Clau-
de Young, The Gathering, Iced
Earth, Desmond Dekker, Doctor
Deseo eta Fito y Fitipaldis-ek.

The Misfits taldea bihar Bergaran
JAM ARETOKO KONTZERTU DENBORALDI BERRIARI HASIERA EMANGO DIOTE THE MISFITS, THE VIETCONGS ETA THEE TUMBITAS TALDEEK

JAM ARETOKO KONTZERTUAKMUSIKA/

USOA AGIRRE

B
ihar, otsailak 7, emango
zaio hasiera Bergarako Jam
aretoko kontzertu denbo-
raldi berriari. Hasteko,The

Misfits talde estatubatuarra izango
da bihar gauean Jam-en, gaueko
22:00etan hasita. The Misfits-en
aurretik joko dute The Vietcongs eta
Thee Tumbitas talde espainiarrek.

JAM

Jerry Only, Marky Ramone eta Dez Cadena, The Misfits taldekoak.

Talde mitikoak gaztelekuan

ROCK TALDEAK BIDEO EMANALDIAK/

Otsailean hasita, bideo eta DVD
emanaldiak antolatzen hasi dira
Oñatiko gaztelekuan; eguenero
izango dira emanaldiak. Atzo,
hilak 5, izan zen lehenengoa; gaz-

telekura inguratu zirenek The
Clash taldearen gaineko doku-
mentala ikusteko aukera izan
zuten. 

TALDE MITIKOAK
Datorren eguenean izango da biga-
rren emanaldia. AC/DC taldearen
Let there be rock bideoa emango
dute; talde australiarrak 1977an
egindako zuzeneko emanaldia
jasotzen du bideoak. Otsailaren
19an, The Greatest Punk izeneko
bideoa izango da ikusgai gaztele-

kuan; punk musikaren inguruko
bideoklip mordoxka biltzen du
lan horrek. Otsailaren 26an izan-
go da hileko azken emanaldia.
Sex Pistols  taldearen gaineko
dokumentala emango dute; 70eko
hamarkadan Ingalaterrako gizar-
tea eskandalizatu zuen punk tal-
dea izango da protagonista hile-
ko azken ostegunean. 

Emanaldi guztiak Oñatiko gaz-
telekuko sotoan izango dira, gaue-
ko 22:00etatik aurrera. Sarrera
doan izango da.  

USOA AGIRRE

O
ñatiko gaztelekuan bideo
eta DVD emanaldiak izan-
go dira eguenero.Emanal-
di guztiak rockaren ingu-

rukoak izango dira. AC/DC taldea
izango da hurrengo protagonista.

Mundu
propioa

New Jerseyko Lodi
herrian jaio zen The
Misfits taldea, 1977ko

apirilean. Sortu zenetik,
jatorrizko punk rocka egin
du taldeak, 50eko hamarka-
dako rock-and-rollean
oinarritutako melodiarekin
bat eginda. 

70eko Hardcore taldeeta-
tik bereiztea lortu dute, eta
mundu propioa sortu;
beldurrezko pelikuletako
diseinuak erabiltzen hasi
ziren eta taldea beltzez
janzten hasi zen, orrazkera
eta makillaje beldurgarrie-
kin. 

23 bat lan kaleratu
dituzte eta arrakasta handia
lortu dute mundu osoan.  

• 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

Industri hornidurak

943 71 24 25

M
MEMESA SL

Martxoaren 6an eta 7an 
DEBAGOIENETIK 

eskiatzera Astunera

114
euro pertsonako 

Prezioan barne: Autobusa, bi egunetako erremonteak, 
bi egunetako eskiatzeko pistetako asegurua, Jacan gau bat,

pentsio erdia, garraio asegurua

IRTEERAK: 
ESKORIATZA 05:00etan (Aketia autobus geltokian)

ARETXABALETA 05:10ean (Azbe autobus geltokian)
ARRASATE 05:15ean (Garibaiko autobus geltokian)
BERGARA 05:30ean (Ibargaraiko autobus geltokian)

ESKIATZERA!
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Mentxu, 943 71 18 24
Olarte kalea 43 bis • ARRASATE

San Valentin egunean... 

Esaiozu 
Tatuaje 
batekin!

Klinika laguntzailea Laborategi klinikoa
Esperientziaduna • Higienea %100

Otsailak 6-13
IKASTAROAK
ARRASATE

Emakume Txokoak honako
ikastaroak antolatu ditu: yoga,
autoestimua, antzerkia, arte dekoratibo-
ak, musikoterapia, dantza afro-
brasildarrak, emakumea eta mitologia,
saltsa, eta tailer libreak. Otsailaren
16an hasiko dira guztiak. Izena
emateko, jo euren egoitzara (Uarkape
frontoiaren atzeko aldean) edo deitu
943 79 41 39 telefonora, 16:00etatik
20:00etara.

ESKORIATZA
KZGuneak hainbat ikastaro deitu

ditu otsailean: bat-bateko mezularitza,
Internet, Kutxa eta kateak sintonizatze-
ko ikastaroak, hain zuzen ere. Guztiak
doan izango dira. Izena emateko, jo
Konekta Zaitez gelara, kultura etxean.

OÑATI
Kirol ekintza, mekanizazio eta

makineriaren mantentze-lan
arloetako ikastaro bana deitu du
Institutuak. Helduendako ikastaroak

dira. Martxoan irekiko da matrikulazio
epea, baina informazio telefono bat
egokitu dute: 943 78 21 50.

JAIAK
ANTZUOLA

San Blas eguneko ospakizunak
egingo dituzte bihar, zapatua, Basalde
auzoan, 12:00etan.

Santa Ageda ospakizunak egingo
dituzte etzi, domeka, Galartza auzoan.
Kanpaiak eta suziri jaurtiketa egingo
dute, 11:45ean. Gero, meza egongo da,
Santa Ageda ermitan, 12:15ean; eta
salda eta pintxo jana, 12:45ean.

ARRASATE
Gesalibar auzoko jaiak ospatuko

dituzte asteburuan. Gaur, egubakoitza,
bertso afaria egingo dute Jentil-Olan,
Lizaso eta Egañarekin. Bihar, zapatua,
umeendako jolasak, 11:00etan; meza,
12:00etan; kopla emanaldia etxerik
etxe, eguerdian; eta afaria eta erromeria
egongo dira. 22:00etan, rock emanal-
dia. Etzi, domeka, meza eta Garagartza-

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

MUSIKA
ARRASATE

Musikene orkestrak kontzertua
eskainiko du bihar, zapatua, Amaia Udal
Antzokian, 20:00etan.

Jodete, Emboscada eta Never
surrender taldeek kontzertua
eskainiko dute bihar, zapatua,
Gesalibarren, 22:00etan.

BERGARA
Roberto Antonello organo

jotzailearen kontzertua egongo da
bihar, zapatua, San Pedro parrokian,
20:00etan.

The Misfits, Thee Tumbitas eta
The Vietcongs taldeek kontzertua
eskainiko dute bihar, zapatua, Jam
aretoan, 22:00etan.

Fly shit taldearen emanaldia
egongo da etzi, gaztetxean, 20:00etan.

ESKORIATZA
Tehelukas prest eta 4Lau taldeek

emanaldia egingo dute datorren
egubakoitzean, hilak 13, Inkernu
tabernan, 23:00etan.

DEIAK
ARAMAIO

Una mente maravillosa filmaren
emanaldia egongo da datorren
egubakoitzean, hilak 13, kultura etxean,
22:30ean. Sarrera euro bat kostatuko
da.

Gazte lokaletan parte hartu gura
dutenek otsailean eman beharko dute
izena Udaletxean. 14-20 urte bitarteko-
ek erabili ahal izango dute lokala.

Aratusteetako mozorro lehiake-
tan parte hartu gura dutenek izena
eman beharko dute otsailaren 11n,
azken egunez. Lehiaketa bera 21ean
izango da.

ARETXABALETA
Euskal Herriko sorginen gaineko

hitzaldia egingo du Alizia Stürtze
historialariak eguenean, otsailak 11,
Udaletxe Zaharrean, 19:00etan.

Tibet bizikletaz diapositiba
emanaldia egongo da hilaren 12an,
eguena, Udaletxe Zaharrean,
19:00etan.

ARRASATE
Gazte Astea deitu du Gazte

Kontseiluak. Gaur, egubakoitza, ume
eta gaztetxoek margotutako panelen
erakusketa egongo da, 17:00etan;
txistorra eta sagardo jana, 17:30ean,
biak Herriko Plazan; eta perkusio
kalejira, 19:00etan.

Helduen Hezkuntza Ikastetxeak
matrikula epea zabaldu du. Argibideeta-
rako, deitu 943 77 11 72 telefonora.

Sexologia eta argazkilaritza
erakusketarako bisita gidatuak antolatu
ditu Sexologia Zerbitzuak hilaren 11n
(erretiratuendako) eta 18an (emakume-
endako). Argibideetarako, jo Sexologia
Zerbitzura edo deitu 943 79 80 10
telefonora.

Emakumeon azokan parte
hartzeko izenemate epea zabaldu da.
Horretarako, deitu 943 79 41 39
zenbakira.

BERGARA
Bertso afaria egongo da bihar,

zapatua, Artatse elkartean, 21:00etan,
Maialen Lujanbio eta Estitxu Eizagirre-

rekin. 20 euro kostatuko da; 12,
langabe eta ikasleendako. Sarrerak
salgai daude Arranon, Pol-Polen eta
Korta Zaharren.

Adoleszentzia delako hitzaldia
egingo du Xabier Tapia psikologoak
hilaren 9an, astelehena, Mariaren
Lagundia ikastolan, 18:00etan.

Odol-ateratzeak egongo dira
eguaztenean, otsailak 11, Seminarioan,
18:30ean.

OÑATI
Euskal kulturaren astea antolatu

du Oñatiko Herri Eskolak, eta hainbat
ekitaldi egongo dira. Hilaren 10ean,
Alhambrako giltza filmaren emanaldia
egongo da kultura etxeko zinema
aretoan, 18:00etan; sarrera doan
izango da. Hilaren 12an, eguena,
Oñatiko kobazuloen inguruko hitzaldia
eta diaporama emanaldia egongo dira,
Institutuko aretoan, 18:00etan, Oñatiko
Natura Eskolaren eskutik. Azkenik,
hilaren 15ean, kobazulo batera irteera
egingo dute. Autobusa antolatu dute
horretarako. Doan izango da. Argibide-
etarako, jo Herri Eskolara. Ekintza
hauek parte hartu gura duten herritar
guztioi daude zabalik.

Nafarroa Euskal Herriaren
Estatu historikoa ote? hitzaldia
egingo du Nabarralde elkarteak
martitzenean, hilak 10, kultura etxean,
19:00etan, Elkar Hezi ikastetxeko 2.
Batxilergoko ikasleek antolatuta.

Baloreetan hezi. Badakigu gure
seme-alaben sentimenduak
interpretatzen? hitzaldia egingo du
Hilario Garrudo psikologo eta
terapeutak hilaren 9an, astelehena, eta
11n, eguaztena, Txantxiku Ikastolan,
18:30ean. Umezaintza zerbitzua
egongo da.

Inteligentzia emozionala
berbaldia egingo dute eguenean, hilak
12, Santa Eskolastika ikastetxean,
19:00etan. Elkar Hezi ikastetxeko
Guraso Elkarteak antolatutako hitzaldia
duzue.

Odol-ateratzeak egongo dira
datorren egubakoitzean, hilak 13,
Txantxiku ikastolan, 18:00-20:00.

AC/DC taldearen Let there be
rock emanaldiaren bideoa
eskainiko dute datorren eguenean,
hilak 12, gaztelekuan, 22:00etan.

MUSIKA

BETIZU TALDEAK ARRASATEN JOKO DU, ARIZMENDIREN ESKUTIK
Debagoieneko ume eta gaztetxo guztiek Betizu Klubaren eskutik abestu eta dantza egiteko aukera izango dute bihar, zapa-
tua, otsailak 7. Arrasateko Uarkape pilotalekuan izango dute Betizu taldeko lagunekin hitzordua, 17:30ean.Ekitaldia Ariz-
mendi ikastolak antolatu du, eta sarrerak salgai daude dagoeneko, aldez aurretiko salmentan. Hona hemen non eros ditza-
kezuen: Arizmendi ikastolako gune guztietan; Arrasateko Uarkape frontoiko txarteldegian (gaur, egubakoitza, 18:00etatik
19:00etara); eta Aretxabaleta eta Eskoriatzako liburutegi eta ludoteketan. Bihar, zapatua, txarteldegian egongo dira sal-
gai, 16:00etatik aurrera.

Non: Arrasateko Uarkape pilotalekuan. Noiz: otsailaren 7an, zapatua. Ordua: 17:30ean. Sarrera: 4 euro.
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ARRASATE
AMAIA ANTZOKIA

Noviembre
Egubakoitza, hilak 6, zine
kluba: 20:30.

Looney tunes
Domeka: 17:00.

Master and 
commander
Domeka: 19:00, 22:00.
Astelehena: 20:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

BERGARA
NOVEDADES

Todo lo demás
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 19:30, 22:30.
Domeka: 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:30.

Looney tunes
Zapatua eta domeka: 17:00.

Respiro
Eguena, zine-kluba: 20:00.

OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

Los impostores
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Looney tunes
Zapatua eta domeka: 17:00.

In this world
Eguena, zine-kluba: 20:00.

Alhambrako giltza
Martitzena: 18:00.
Sarrera, doan.

Astelehena, ikuslearen eguna.

EIBAR
UNZAGA

La mansión encantada
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

RIALTO

Pegado a ti
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

GASTEIZ
GURIDI

21 gramos
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

Bahía mágica
Egubakoitzetik domekara:
17:00.

Matar a un rey
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

El jurado
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

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

La mansión encantada
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

Te doy mis ojos
Egunero: 20:00, 22:30.

Pegado a ti
Egunero: 17:30.

Bon voyage
Egubakoitzetik domekara:
19:45, 22:30.

MIKELDI ZINEMAK

La mansión encantada
17:15, 20:00, 22:30.

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
Egubakoitza eta zapatua:
18:30, 22:30.
Domeka: 17:00, 20:35.

Bajo el sol de la
Toscana
17:15, 20:00, 22:30.

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

21 gramos
17:15, 20:00, 22:30.

Paycheck
17:05, 19:50, 22:35.

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

Titus
Egubakoitza: 16:45, 10:45,
22:45.
Zapatua eta domeka: 19:45,
22:45.

El tesoro del
Amazonas
17:30, 20:15, 22:45.

Buscando a Nemo
17:00.
Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

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

Todo o nada
Egunero: 22:30.

La vida que te espera
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 19:45, 22:30.

En carne viva
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

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

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

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

Casa de arena y niebla
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

Buscando a Nemo
16:15, 18:15.

El jurado
17:00, 19:30, 22:15, 01:00.

Trileros
16:30, 19:30, 22:00, 00:30.

El tesoro del
Amazonas
17:00, 19:45.

Master and 
commander
22:00, 01:00.

El último samurai
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.

Paycheck
17:00, 20:00, 22:30, 01:00.

Pegado a ti
16:30, 19:30, 22:00, 00:30.

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
20:30, 00:15.

La sonrisa de 
Mona Lisa
17:00, 19:45, 22:15, 00:45.

Matar a un rey
16:00, 18:05, 20:15, 22:30,
00:45.

Gauerdiko saioak, bakarrik
egubakoitz eta zapatuan.

Eguaztena, ikuslearen eguna.

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

El señor de los anillos
3: el retorno del rey
Egubakoitza eta zapatua:
15:40, 19:40, 23:40.
Domeka: 12:15, 17:05, 21:00.

La casa
12:15, 15:55, 18:10, 20:25,
22:40, 00:55.

El jurado
12:15, 16:45, 19:15, 22:15,
00:45.

Seabiscuit
12:15, 16:00, 18:45, 21:30,
00:30.

Matar a un rey
12:15, 16:20, 18:20, 20:20,
22:20, 00:20.

Looney tunes
12:15, 15:40, 17:40.

La sonrisa de 
Mona Lisa
20:25, 22:35, 00:50.

El último samurai
12:15, 15:35, 18:35, 21:35,
00:35.

Las chicas del 
calendario
20:35, 22:40, 00:50.

Buscando a Nemo
12:15, 15:45, 18:00.

Pegado a ti
12:15, 15:35, 17:50, 20:05,
22:20, 00:50.

Master and 
commander
19:20, 22:00, 00:45.

El Cid, la leyenda
12:15, 16:00, 17:40.

La mansión encantada
12:15, 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 00:30.

Trileros
20:15, 22:20, 00:25.

Los Reyes Magos
12:15, 16:40, 18:25.

Paycheck
12:15, 15:45, 18:00, 20:15,
22:30, 00:45.

El tesoro del
Amazonas
12:15, 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:10.

Gauerdiko saioak, bakarrik
egubakoitz eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, bakarrik
domekan.
Astelehena, ikuslearen eguna.

ABACO BOULEVARD

La mansión encantada
12:20, 16:10, 18:00, 20:00,
22:15, 00:30.

El tesoro del
Amazonas
12:00, 16:00, 19:00.

Pegado a ti
12:10, 16:20, 19:25, 22:00,
00:30.

Casa de arena y niebla
12:00, 16:30, 19:15, 22:10,
00:45.

La sonrisa de 
Mona Lisa
12:15, 17:00, 19:30, 22:00,
00:45.

La casa
12:20, 17:20, 19:45, 22:15,
00:45.

El último samurai
12:30, 16:00, 19:00, 22:00,
01:00.

Las chicas del 
calendario
Egubakoitza: 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 01:05.
Zapatua: 18:15, 20:30, 22:45,
01:05.
Domeka: 18:15, 20:30, 22:45.

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

El Cid: la leyenda
12:10, 16:15, 18:10.

Bajo el sol de la
Toscana
12:10, 17:00, 19:30, 22:00,
00:45.

Buscando a Nemo
Zapatua eta domeka: 12:15,
16:00.

Master and 
commander
22:00, 01:00.

Love actually
20:00, 22:30, 01:00.

Seabiscuit
12:30, 16:10, 19:00, 22:00,
01:00.

Gauerdiko saioak, bakarrik
egubakoitz eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, bakarrik
zapatu eta domekan.
Eguaztena, ikuslearen eguna.

Zinema

SANTA AGEDA JAIAK ETA KOPLA KANTALDIAK DEBAGOIENEAN
Santa Ageda eguna otsailaren 5a izan arren, haren omenezko ospakizunek aurrera jarraituko dute asteburuan
Debagoienean. Hainbat auzotako jaiak dira: esaterako, Arrasateko Gesalibarkoak eta Antzuolako Galartzakoak.
Bi auzootan jaia eta denetariko ekitaldiak izango dira nagusi asteburuan; eta, nola ez, kopla kantari ibiliko dira
auzotarrak eta horretarako inguratutako abesbatzak.

ko abesbatzaren emanaldia egongo
dira, 12:00etan, eta auzokoendako
luntxa, segidan.

BERGARA
San Blas jaiak ospatuko dituzte

asteburuan Murinondo auzoan. Gaur,
egubakoitza, etxafuegoak jaurtiko
dituzte, 20:00etan; 20:30ean, auzo
afaria eta erromeria egingo dituzte.
Bihar, zapatua, mus txapelketa jokatuko
dute. Izena ematea 15:30ean hasiko
da, eta bikote bakoitzak 12 euro
ordaindu beharko ditu. Etzi, domeka,
San Blas Txiki eguna izango da;
11:00etan, meza nagusia eta salda jana
egongo dira; 11:30ean, dantzaldia;
segidan, herri kirolak eta kukainak
egongo dira.

ESKORIATZA
Kintoek dantzaldia egingo dute

etzi, domeka, Herriko Plazan,
19:00etan.

OÑATI
Santa Eskolastika jaialdia

egongo da datorren egubakoitzean,
hilak 13, Santa Eskolastika ikastetxeko
areto nagusian, 18:30ean. Datorren
zapatuan, hilak 14, berriro egingo dute,
17:00etan. Abesti, antzerki eta dantza
emanaldiak egingo dituzte ikasleok.

ANTZERKIA
ARRASATE

Ya te digo ikuskizuna egingo du
Torpedolevel taldeak gaur, egubakoitza,
Aterpe tabernan, 00:00etan.

OÑATI
Marsel magoaren emanaldia

egongo da bihar, zapatua, Santa Ana
aretoan, 18:00etan. Sarrera doan
izango da. Oñatiko Herri Eskolaren
euskal kulturaren astearen barne dago
ekintza hau.

LEHIAKETAK
ARAMAIO

Txirritola Ipuin Lehiaketa deitu
du Txirritola euskara elkarteak. Parte
hartu gura dutenek hilaren 18a baino
lehen eraman beharko dituzte ipuinok
liburutegira.

ERAKUSKETAK
OÑATI

Egur eta harri lanen erakusketa
egongo da kultura etxean hilaren 12tik
22ra, eta bisita ordutegia honakoa da:
18:30etik 20:30era. Egurrezko lanak
Iñaki Gerekarenak dira; harrizkoak, Irelu
Taldearenak.

Todo o nada: ••••• / Love actually: •••• / Buscando a Nemo: •••• / El señor de los anillos 3: el retorno del rey: ••• / En América: •• / 

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

ZUZENDARIA: Alejandro Gonzalez 
Iñarritu.
AKTOREAK: Sean Penn, Noami Watts,
Benicio del Toro, Melissa Leo.

E
z da denbora-pasako film bat 21
gramos: kontatzen zaigun istorio-
arengatik eta istorio hori konta-

tzeko erabilitako moduagatik, ikusle-
aren konplizitatea behar du. Ikusleak
prest egon behar du istorio gordin
batengatik eta pertsonaiak sentitzen
eta jasaten duten emozio zurrunbilo-

agatik eramana izateko. Hori dena oso
modu originalean azalduta dago. Fil-
ma pertsonaien bizitzari buruzko hiru
garai desberdinetako irudiak eta ger-
taerak nahasten dituen buruhausga-
rria da, baina, nahiz denborazko jauzi
eta nahasketa asko erabili, oso ondo
ulertzen da.

21 gramos-ek hiru pertsonaia nagu-
si ditu: istripu baten senarra eta bi ala-
ba galtzen dituen andre gazte bat, hil-
dakoaren bihotza jasoko duen gaixoa,
eta nahi barik istripua eragin duen gizo-
na. Istripua istorioaren erdigunea da;
hori gertatu baino lehenagoko garaia,
istripuko momentua eta honek pertso-
naiengan izango dituen ondorioak ikus-
teko aukera izango dugu. Zuzendariak
pertsonaiengana hurbiltzeko eskuz gida-
tutako kamera erabiltzen du; hau asko
mugitzen da pertsonaien aurpegi,begi-

rada eta keinuen lekuko izateko.Kame-
rak pertsonaien sentimen-uholdea (mina,
etsipena, amodioa, amorrua, aurrera
jarraitzeko kemena) eta galdua senti-
tzearen sentsazioa islatu nahi du. Hori
aktoreen interpretazio zoragarrien lagun-
tzarekin lortzen da.

Nahiz filma ingelesez eginda eta
Ameriketako Estatu Batuetan girotua
egon,istorioak erabiltzen dituen osagaiek
Mexikorekin lotura nabarmena dute:
sentikor urrapena,bizitzari buruzko begi-
rada tremendista, erlijioa, heriotza eta
determinismoa. 21 gramos-ek bizitza
marka dezakeen momentu bati buruz
hitz egiten digu, eta bere pertsonaien
bitartez ea gure bizitzan aldez aurretik
dena markaturik dagoen eta azkenean
idatzita dagoena gertatuko den galde-
tzen du:zerbait egin dezakegu edo,egia
esan, gure patuaren txotxongiloak bes-
terik ez gara? 21 gramos, nahiz bere
bukaeraren sinesgarritasun dramatikoa
pixka bat bortxatua izan,oso ondo egin-
dako lana da; astero zinemara buelta-
tzeko grina sorrarazten duen horietakoa.

21 GRAMOS

KRITIKA

ANTONIO ZABALA

PUNTUAZIOA: ••••



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko otsailaren 6aSAILKATUAK18/

Elgeta. Etxe berria salgai.
Jantzia eta estreinatu barik.
76 m2. 943 79 20 05.

103. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Etxebizitza ema-
ten dut errentan, Uriburun.
Ikasleendako egokia.945 28
53 93.

Benidorm.Etxebizitza ema-
ten dut errentan.Garajea eta
igerilekuarekin.637 88 91 25.

Bergara. Herri erdialdean
etxebizitza emango nuke
errentan. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta bainuge-
la. 620 18 59 06.

Chiclana (Cadiz). Aparta-
mentua ematen da errentan,

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Antzuola.Apartamentua sal-
gai. 40m2. Berrituta. Erdial-
dean. 943 76 63 38 edo 647
56 67 96.

Aramaio.Etxebizitza salgai.
63 m2. 652 70 57 91.

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.

Aretxabaleta. Etxebizitza
salgai. 943 79 69 27.

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

Arrasate. Etxebizitza salgai
San Andres auzoan. 636 50
49 86.

Bergara.Etxea salgai Simon
Arrietan. 943 76 42 71.

Bergara. Etxebizitza salgai
Zubiaurren. Berritua. Bere-
hala bizi izatera sartzeko.618
02 63 47.

Bergara. Etxebizitza salgai.
605 72 85 31 / 615 79 41 02.

Bergara.Hiru logelako etxea
hartuko nuke errentan. 660
56 26 47.

Donostia.Atikoa salgai Anti-
gua auzoan. 629 53 40 94.

La Barrosan.Leku zoragarria.
Hondartzatik oso-oso gertu.
Gauez deitu. 616 14 65 54.

Chiclana (Cadiz). Etxebizi-
tza ematen da errentan.Leku
ezin hobean. Hondartzatik
oso-oso gertu. 670 37 71 03
edo 945 25 91 74.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Bikote bat etxe-
bizitza edo apartamentu bila
dabil. Jaione. 943 77 02 17
edo 652 70 67 93.

Arrasate.Bikote gazte batek
apartamentua edo etxebizi-
tza hartuko luke errentan.
687 50 17 81.

Bergara.Etxebizitza hartuko
nuke errentan. 656 76 97 75.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Etxebizitza osa-
tzeko pertsona bat behar da.
679 24 85 78.

Arrasate. Lagun bat behar
da etxebizitza osatzeko. 605
73 85 19 edo 679 24 85 78.

Bergara.Lagun bat behar da
etxebizitza osatzeko, Zurra-
dero kalean. 605 77 51 82.

Eskoriatza. Bi lagun behar
dira etxebizitza osatzeko.Gal-
detu Juanmarengatik. 616
64 96 28.

106. BESTELAKOAK

Arrasate. Logela bat aloka-
tzen dut. 620 51 34 25.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Antzuola. Beheko auzoan
garaje itxia salgai.943 78 60
09 edo 943 76 63 31.

Aretxabaleta. Garajea sal-
gai.Araba ibilbidea 27.20 m2.
Itxia. 943 79 69 83.

Arrasate.Garajea salgai Uri-
be auzoan. Trasteleku eta
guzti. 609 35 61 40.

203. ERRENTAN EMAN

Aretxabaleta. Garajea
emango nuke errentan. Ilar-
gi plazan dago.Telefonoa:943
79 08 87.

Bergara.Neska umeak zain-
du,etxeko lanak egin edo ata-
riak garbitzeko prest.943 76
44 07.

Debagoiena. Emakumea
gertu arratsaldez umeak edo
pertsona nagusiak zaintzeko.
680 56 45 43.

Debagoiena. Emakumea
gertu etxeko lanak egin, ata-
riak garbitu edo haurrak zain-
tzeko.676 77 24 67 edo 618
01 92 99.

Debagoiena. Emakumea
gertu etxeko lanak egiteko eta
nagusiak edo umeak zain-
tzeko. 941 21 00 07.

Debagoiena. Emakumea
gertu etxeko lanak egiteko.
941 21 00 07.

Debagoiena. Emakumea
lanerako gertu. Garbiketak
egiteko,sukaldean laguntze-
ko... 941 21 00 07.

Debagoiena. Neska eus-
kalduna gertu asteburuetan
taberna edo jatetxeren bate-
an lan egiteko. 943 79 24 51
edo 652 73 31 48.

Debagoiena. Neska eus-
kalduna gertu astegun arra-
tsaldeetan umeak zaintzeko
edo dendan lan egiteko. 943
79 24 51 edo 652 73 31 48.

Debagoiena.Neska gaztea
etxeko lanak egiteko gertu.
Umeak edo pertsona nagu-
siak ere zainduko nituzke.
699 71 28 97.

Debagoiena. Neska gertu
dago edozein lan egiteko.
Maider. 679 31 75 43.

Debagoiena. Neska gertu
garbiketa lanak egiteko edo
tabernan lan egiteko.605 77
42 23.

Debagoiena. Neska gertu
umeak zaintzeko, etxeko
lanak egiteko edo taberna
zein jatetxean laguntzeko.
639 77 39 56.

Debagoiena. Neska lane-
rako gertu. Garbiketa zein
bestelako lanetarako. Egun
erdiz edo asteburuetan. 667
80 63 97.

Debagoiena. Neska lane-
rako prest. 620 51 34 25.

Debagoiena.Pertsona ardu-
ratsua eta informeduna adi-
nekoekin lan egiteko gertu.
Etxean edo ospitalean. Egu-
nez nahiz gauez. Telefonoa:
605 77 42 23.

5/ IRAKASKUNTZA
501. JASO

Arrasate. DBHko 3. maila-
ko ikasleei etxeko lanak egin
eta laguntza emateko norbait
behar dut. 615 78 35 35.

Arrasate. Josten ikasi nahi
nuke. 605 77 60 50.

Bergara. Kimikako eskola
partikularrak jasoko nituzte.
943 76 39 86.

Bergara. Kimikako eskolak
hartuko nituzke. Batxilergo-
ko bigarren mailatik gorako
ikasketetarako.943 76 39 86.

502. EMAN

Arrasate. Esperientziadun
ingeniaria gertu 6 eta 14 urte
bitarteko neska-mutilei edo-
zein ikasgaitan laguntzeko.
605 41 22 16.

Arrasate. Goi mailako inge-
niari industrialak eskola par-
tikularrak ematen ditu. Espe-
rientzia handia. Arreta per-
tsonalizatua eta maila eta
ikasgai guztiak.630 71 35 83.

Arrasate. Laguntza eskolak
ematen ditut.Ane.Telefonoa:
943 79 40 57.

6/ MOTORRA
601. SALDU

GileraRunner 50 motoa sal-

gai.Deitu 615 73 74 44 tele-
fonora.

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

Saab 900 2.3i Coupe autoa
salgai.Berde iluna.1994koa.
170.000 kilometro. Hagun
(llantak) berriak ditu. Oso
ondo dago. 943 79 40 41.

Seat Toledo TDI 110 ZP autoa
salgai. Gehigarriak. 1999ko
urria.9.000 euro.616 71 41 34.

VolkswagenGolf autoa sal-
gai. NA-AG. Ondo dago. 660
16 44 79.

Yamaha WR 400 Enduro
motoa salgai.Ondo zaindua.
Estrak. 659 04 20 99.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Asto arra salgai. Prezio ona.
Deitu afalorduan (Oskar).650
86 76 19.

703. EMAN

Txakurrak adoptatzeko.
Artzain txakur bi,Brako nahas-
keta bat, Siberian Husky bat,
Setter nahasketa bat eta arra-
toi txakur nahasketa bat.
Axen Garitano. Elurra txa-
kurtegia. 679 19 77 56.

704. BESTELAKOAK

Bergara. Txakurra eduki-
tzeko lursail txikia eta txabola
salgai. Bergarako erdialde-
an kokatuta. 655 74 80 07
edo 943 76 99 76.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Canon EOS 300 argazki

Bergara. Garajea ematen
dut errentan, Mazterreka
kalean. 943 76 21 39.

3/ LOKALAK
303. ERRENTAN EMAN

Bergara. Barruti industrial-
dean lokala ematen da erren-
tan. 177 m2 ditu. Telefonoa:
943 76 35 09.

Bergara. Lokala ematen dut
errentan Espoloian. Bulegoa
jartzeko egokia.620 18 59 06.

304. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Lokala behar dut
bulegoa jartzeko. 30 m2-tik
beherakoa. Ahal bada baxu
baten edo lehen solairuan.Ez
du inporta erdigunean egon
edo ez. Deitu 18:00etatik
aurrera. 943 79 35 73.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Arrasate. Emakumea behar
da umea zaindu eta etxeko
lanak egiteko. 943 79 12 98
edo 620 13 81 02.

Arrasate. Lagun bat behar
da egubakoitzetan azoka pla-
zan lan egiteko. 943 79 95
54.

Ingalaterra. Neska euskal-
duna behar da au-pair jar-
duteko, Ingalaterran, umea
zaintzen. 656 72 05 25.

402. ESKAERAK

Arrasate. Emakume eus-
kalduna gertu umeak zain-
tzeko. 659 82 75 18.

Arrasate. Emakumea gertu
garbiketa lanak egiteko. 943
77 00 26.

Arrasate. Propaganda bizi-
kletan banatzeko prest nago.
943 77 03 33.

Bergara. Emakumea gertu
asteburuetan,gauez,edade-
tuak zaintzeko edo taberna
edo jatetxeetan garbiketa
lanak egiteko. Eskarmentua
daukat. 660 91 94 23.

Bergara.Etxeak edo atariak
garbitzen lan egingo nuke,
astelehenetik egubakoitze-
ra, egunean bi ordu. Berga-
ran edo Antzuolan. 669 12
70 98.

Bergara.Neska euskalduna
umeak eta nagusiak zaindu
eta etxeko lanak egiteko ger-
tu. Nerea. 667 00 94 86.

Bergara. Neska gertu etxe-
ko lanak egiteko edo atariak
garbitzeko,Bergaran edo Arra-
saten. 696 84 19 51.

kamera salgai.Berria.Garan-
tian dago. 250 euro. Zorroa
opari. 652 75 07 88.

Mahaia eta lau aulki salgai,
jangelarako.Zortzi lagun eser-
tzeko lekua. 160 x 90. 943
76 07 19.

Mahaia salgai, marrazketa-
koa 1,75 x 1,1.Teknigrafo eta
beso bertikalarekin. Ingenia-
riendako aproposa. Ondo
dago. 120 euro. Telefonoa:
628 14 92 74.

Ume-kotxea salgai.Bikien-
dako da. Conecta Twin mar-
kakoa. Ondo dago. 649 67
19 14.

Ume txikiendako hainbat
gauza salduko nituzke: Pre-
natal markako paseorako jar-
lekua (50 euro), kapotadun
kotxearendako zaku zuria (18
euro) eta xal zuri-urdina (18
euro).Guztiok oso ondo dau-
de. 943 79 41 31.

802. EROSI

Akordeoia. Bigarren esku-
ko akordeoia erosiko nuke.
Maria Jesus. 943 76 61 35.

806. GALDU

Bergara. Elosun, kabalgata
egunean,saskibaloiko baloia
galdu nuen. 943 76 19 03.

Bergara.GameBoy-aren pol-
tsa galdu nuen hilaren 23an,
egubakoitzean,frontoi ondo-
an. 943 53 81 24.

Bergara. Martoko kalean
urrezko eraztun bat aurkitu
baduzu, deitu mesedez. 943
53 27 31.

Debagoiena. Orain dela bi
aste, CD batzuk zituen estu-
txe bat galdu nuen. 659 44
87 08.

Poltsikoko telefonoa galdu
nuen Antzuolatik Bergarara-
ko autobusean. Nokia 3410.
Sarituko da. Telefonoa: 943
78 70 04.

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
102. EROSI
103. ERRENTAN EMAN
104. ERRENTAN HARTU
105. ETXEAK OSATU
106. BESTELAKOAK

2. GARAJEAK

201. SALDU
202. EROSI
203. ERRENTAN EMAN
204. ERRENTAN HARTU
205. BESTELAKOAK

3. LOKALAK

301. SALDU
302. EROSI
303. ERRENTAN EMAN
304. ERRENTAN HARTU
305. BESTELAKOAK

4. LANA

401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
502. EMAN
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA

601. SALDU
602. EROSI
603. ALOKATU
603. KONPONDU
604. BESTELAKOAK

7. ANIMALIAK

701. SALDU
702. EROSI
703. EMAN
704. BESTELAKOAK

8. DENETARIK

801. SALDU
802. EROSI
803. EMAN
804. HARTU
805. TRUKATU
806. GALDU
807. AURKITU
808. BESTELAKOAK

9. HARREMANAK

901. AGURRAK
902. HARREMANAK
903. DEIAK
904. BESTELAKOAK

10. RELAX

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
PIPIEN, TERMITEN, 

ETA ABARREN 
AURKAKO TRATAMENDU 

ANTIXILOFAGOAK EGURREAN, 
ALTZARIETAN, ETA ABARRETAN.

943 33 18 37 (HERNANI)
649 84 67 09 (BERGARA)

TABERNA 
ESKUALDATZEN DA.

SUKALDEA 
ERABILTZEKO 

AUKERA. 
UNIBERTSITATE 

ONDOAN.
635 71 47 70

ESKORIATZA

MARGOLANAK ETA
ESKULTURAK SALGAI. 

ARTISTAREN 
ESTUDIOAN BERTAN. 

OPARI EZIN POLITAGOA!
943 76 25 54. 

BALENTZIAGA15@terra.es

OPARIAK

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 eta sotoa.

Oso eguzkitsua. Dagoenetan bizi izatera sartzeko moduan.
• Makatzena auzoan etxebizitza salgai. Hiru logela, egongela, sukaldea 

eta bainugela. 5 m2-ko trastelekua. Oso eguzkitsua.
• Zigorrola auzoan 85 m2-ko etxebizitza. Hiru logela, egongela,

sukaldea eta bainugela. Bi soto ditu. Eguzkitsua.

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

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

ARETXABALETA

• Janari prestatuen negozioa salgai. Jardunean, eta oso ondo.

INMOBILIARIA

ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
• Simon Arrieta 70 m2.

Bizitzera joateko moduan.
• Masterreka 95 m2.

Oso egoera onean.
• Bolu 75 m2. Egoera onean.
• Zubiaurren.
• Osintxun.
Antzuola:
• Sagasti auzoa. 90m2. Berria.

BASERRIAK SALGAI
• Elosun, Osintxun,

Angiozarren eta Soraluzen.

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
Santi Kutz 8 • LEGAZPI

Tel.: 943 73 05 25

ARIZMENDI, KOOP. E.AREN 
BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

DEIALDIA
Eguna: 2004ko otsailaren 17a
Lekua: Amaia antzokia. Arrasate.
Ordua:Lehen deialdia: 18:00.

Bigarren deialdia: 18:30.

GAI-ZERRENDA

LEHENA.- 2003ko otsailaren 20ko Ohiko Batzar
nagusiaren aktaren onespenari buruzko txostena
eta bilera honetako akta onartzeko bazkideen
izendapena.

BIGARRENA.- 2002-2003 ekitaldiko sozietate-
kudeaketa aztertzea eta, hala balegokio, Urteko
Kontuak (Balantzea, Galera eta irabazien
Kontua eta Txostena), baita kudeaketa-txostena
ere, onartzea.

HIRUGARRENA.- 2003-2004 ekitaldirako
aurrekontuaren aurkezpena eta kuoten
igoerarako irizpideen onarpena.

LAUGARRENA.- Urteko Kontuen ikuskarien
izendapena.

BOSGARRENA.- Estatutu-aldaketak eta
berregindako testuaren onarpena: Egoitza
Sozialaren helbide aldaketa eta ekitaldi
ekonomikoaren itxiera dataren finkapena.
(EESSen berregindako testuak eta hau eragiten
dituzten zioen azalpen-txostena egoitza
sozialean eskuragarri egongo dira).

SEIGARRENA.- Organo Sozialen berriztapena:
Kontseilu Errektorea, Kontseilu Soziala eta
Zaintza Batzordea.

ZAZPIGARRENA.-  Galde-erantzunak.

Mikel Lezamiz Bilbao
Lehendakaria

Aretxabaleta, 2004/01/29

Bazkide guztiek eskubidea dute ekainaren 24ko 4/1993 Legeak, Euskadiko
Kooperatibenak, 74.1. artikuluan aipatzen dituen agiri edo dokumentuak
egoitza sozialean aztertzeko, baita horien testu osoa eskatzeko eta norberak
eskuan edo etxean dohainik jasotzeko ere. 

DENOK DONOSTIARA

Kursaalen

ADI!
DONOSTIANEZ BERGARAN

ADI! 
ALDAKETA:DONOSTIAN(EZ BERGARAN)

arratsaldeko 7.00etan
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GOIENKARIA
Astero 21.500 etxetan.

Eskelen prezioa: 80 €.

Eskela, urteurren meza edo
eskertzarik jarri nahi baduzu,

etor zaitez GOIENKARIAren 
ordezkaritzetako batera.

Iñaki 
Okina Abarrategi 

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
martitzenean, otsailaren 10ean, 

19:00etan, 
Arrasateko San Juan parrokian.

URTEURRENA

Eleuterio
Olabarria Altuna

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, otsailaren 8an, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marinan.

URTEURRENA

Ignacio Vinicio
Berasategi Galarreta

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, otsailaren 8an, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marinan.

URTEURRENA

Jon Garcia Atxaga
Leioa • Otsailaren 2a •  4,560 Kg.
• Gurasoak:Jaione Atxaga (Are-
txabaleta) eta Asier Garcia
(Leioa). Argazkian, umea amaren
besoetan.

Asier Lizarriturri zarauztarra eta Olaia Etxenausia aretxabaletarra
bihar, zapatua, ezkonduko dira Eskoriatzako Apotzaga auzoko elizan.
Ezkon bidaian, berriz, Zelanda Berrira joango dira. Zorionak, bikote,
etxeko guztien partetik!

Tomas Iribecampos eta Arantxa Gallastegi arrasatearrek 50 urte
beteko dituzte ezkonduta oraingo asteburuan. Bihar, zapatua, bazkari
eder bat egingo dute Bedoñan, urrezko ezteiak ospatzeko. Zorionak,
bikote, eta urte askotarako, familiaren partetik!

AIPAGARRI

June Etxebarria Ruiz de Egino
Agurain • Urtarrilaren 26a •  2,600
Kg.• Gurasoak:Ana Ruiz de Egi-
no (Agurain) eta Aitor Etxeba-
rria (Bergara). Argazkian, umea
gurasoekin.

Auritz Aranburu Sologaiztoa
Oñati • Otsalaren 1a •  2,800 Kg.
• Gurasoak: Olatz Sologaiztoa
(Oñati) eta Aitor Aranburu (Oña-
ti).Argazkian,umea amaren beso-
etan.

Unax Alzelai Igarzabal
Antzuola • Otsailaren 3a •  2,980
Kg. • Gurasoak: Alaitz Igarza-
bal (Gabiri) eta Xabier Alzelai
(Antzuola).Argazkian,umea gura-
soekin.

Isa Casado
ARRASATE

Aurreko asteburuan Gavarnien
jokatutako mendi zeharkako
eski frogan hirugarren geratu

zen Isa. Euskadiko koparako ere
baliagarria zen, eta Euskadiko
bigarren geratu zen. Euskadiko
kopan emaitza onenak lortzen
dituztenek, Euskadiko selekzioa
osatuko dute hurrengo denboraldian.

Pili Azkarate
BERGARA

Margo erakusketa jarri du
Nahikari tabernan Pilik,
Urdina izeneko erakusketa.

18 margo lan jarri ditu ikusgai,
guztira. Horietako batzuk oihalaren
gainean espatulaz egindakoak dira;
besteak, berriz, olioz eta akrilikoz
egindakoak. Otsailaren 20ra arte
egongo da zabalik erakusketa.

Kepa Mendibil
BERGARA

Mondragon Unibertsitateak
eta LKS-k, Kudeaketa
hedatua: e-business eta e-

lana jardunaldiak egin dituzte
Oñatiko Unibertsitatean. Hantxe,
Europako hainbat unibertsitatetako
ordezkariek parte hartu dute;
tartean, Kepa Mendibilek, Glasgowko
(Eskozia) unibertsitateko irakasleak.

HILDAKOAK

Teresa Ibañez Alvarez. Arrasaten, urtarrilaren 30ean. 81 urte.

Pia Otaegi Albizua. Arrasaten, urtarrilaren 30ean. 98 urte.

Rita Velasco Herranz. Arrasaten, urtarrilaren 30ean. 93 urte.

Consuelo Bideluze Barandiaran. Bergaran, 30ean. 91 urte.

Jose Jauregi Errasti. Aretxabaletan, urtarrilaren 30ean. 94 urte.

Gregorio Mujika Garmendia. Bergaran, urtarrilaren 31n. 65 urte.

Cesareo Manso Mateos. Aretxabaletan, otsailaren 2an. 85 urte.

Agustina Galdos Baskaran. Aretxabaletan, otsailaren 2an. 78 urte.

Lorenzo Arrizabalaga Aizpurua. Bergaran, otsailaren 3an. 84 urte.



Hona hemen lau herri eta alboan herriko jai nagusien izena. Bai-
na erraz konturatu ahal izango zaretenez,denak ez daude zuzen
jarrita. Asmatuko ote zenuke zein dagoen gaizki jarrita?

• Eskoriatza, San Pedro.
• Gatzaga, San Paulo.
• Oñati, San Migel.
• Aramaio, San Martin.

Erantzun zuzena:Gatzagako jai nagusiak Dorletako Amabirjinaren egu-
nean egiten dira,irailaren 8an.Gatzagan ez dute San Paulo ospatzen.

Zein herritako jaiak 
jarri ditugu gaizki?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Zure independentzia galtzeko arriskuan izan-
go zara; izan ere, ingurukoek itota zauzkate, eta
oso jarrera agresiboa hartu beharko duzu haiekin.
Ahalegin zaitez zuhur jokatzen.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Bizi izaten ari zaren krisialdia gainditzeko, lagunek
laguntza handia emango dizute. Bestalde, aurrez-
teko unea da, aurrerantzean gastu handiak izango
dituzu-eta.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Aspaldi egin zenituen inbertsio batzuen fruituak
jasotzen hasiko zara. Bestalde, gura duzun guztia
egiteko beste energia izango duzu. Aprobetxa
ezazu egoera on hori.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Presio handia jasaten zabiltza eta lanez gainezka
zaude: hori dela eta, ingurukoekin zakar jokatuko
duzu, eta bat baino gehiago haserretu egingo da.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Dena zuk esaten duzun moduan egin behar dela
pentsatzen duzu; hori dela eta, zure ingurukoen iri-
tziak ez dituzu kontuan hartuko eta haserrekor
egongo zara

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Bikotekideak eskatzen dizkizun gauza guztiak egi-
ten dituzu, eta horrek zuon arteko harremana sen-
dotu egingo du.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Aldaketak lanean, baina txarrerako; izan ere, zuk
uste baino gutxiago ordainduko dizute aurreran-
tzean. Bestalde, diruarekin hala-hola ibiliko zara,
euro asko gastatzen dituzu-eta arropatan.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Sasoi ona buruan zenituen proiektu horiek aurrera
eramateko, baina, betiere, lankide edo kolabora-
tzaileren baten laguntzarekin.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Anaiaren/arrebaren batek arazoak izango ditu, eta
zuk hainbat ardura alde batera utzi beharko dituzu
hari laguntzeko. Edozelan ere, tentu handiz ibili,
eta inoren gainean ezer esan aurretik haren lekuan
jarri.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Jendearekin egon gura izango duzu, bakarrik ez
egotearren. Zure buruarengandik ihes egitea ez da
soluzioa. Ahalegin zaitez harroa ez izaten eta par-
tekatu zure arazoak lagunekin eta familiartekoe-
kin.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Aprobetxa ezazu bizi izaten zabiltzan une onuraga-
rri hau zure burua promozionatzeko. Bestalde,
lanean hobekuntzak izango dituzu, eta, horren
ildotik, aisialdirako denbora luzeagoa izango duzu.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Bikotekide egonkorra baduzu, zuenak egin du: izan
ere, harengandik gehiago espero zenuen, eta utzi
egingo duzu. Bestalde, zure ardurei uko egiteaga-
tik hanka-sartze handiren bat egin zenezake eta,
are gehiago, lana gal zenezake.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
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ESTRAPERLISTEN TXAKETIA
Plaentxiako Labegaiñ
soziedadian gertatu zan.
An zeguan plaentxiar estra-
perlista amorratu bat. One-
tan, sartu da Eibarko Txo-
min, txaketa panazkuakin.
Jantzi arekin ikusitxa, esa-
tetsa plaentxiarrak:

- Dotore ator estraper-
lista txaketa orrekin.

Eta eibartarrak:
- Estraperlisten jantzi-

xa dok au? A bai! Orduan
ik kantzontzilluak be
panazkuak eukiko ditxuk! 

URA LAGATZIA ERREZA?
Plaentxiko mozkor bat,
ardauz ple-ple eginda, jau-
si zan bein batian eta gitxi-
gaitxik ixa burua apurtu
zeban. 

Medikuak zauriak osa-
tu ondoren esan zetsan
lagun moduan:

- Baiña, gizona, zer
ganora dok ori! Beti moz-
kortuta! Ganauak be naiko
ur edaten dabenian, laga
egiten juek, eta ik…

Orduan mozkorrak:
- Baita neuk be ura!

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

Desio biziak

Beharbada

Itxura, antza

Haizearen
jainkoa

Gaixoak

Tisiari dago-
kiona

Espetxeratu

* Izena

Alegiazko 
herri nimiño
Adineko

emakumea

Ihi

Janari

Uranioa

Nekatu

Artsenikoare
n ikurra

Ala

Suari dario-
na

Galdera

* Deitura

Hiru

Pare bat
(alderantziz)

Euskal
Herria

Euskal 
zaldia

Zer, herri
hizkeran

Nekez bete

Hurbil (biz-
kaieraz)

Adar txiki

Saihetseko
okela

Musu

Hamaika

Dago

Oihal fin

ES
AGIAN

AIRE
GERIAK

AITORSE
LILIPUT

ATSOAAS
ZIKEU

JAKIDA
POTTOKA

ZEAUIB
TXULETA

MUINHUR

Selenioren
ikurra

Fosforoa

Urrearen
ikurra
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DEBAGOIENA. Aste bukaeran gertatutako guztia, inork baino lehenago eta sakonago.

Harpidetuz gero, etxean: 0,6 euro*
Egunkari saltokietan: 0,8 euro

*Urte osoko harpidetza: 25 euro

KIROLA. Gure kirol taldeek jokatutako partiduen kronikak, sailkapenak, emaitzak…

KULTURA. Musika eta antzerki ekitaldi nagusien kronikak, erakusketak, deialdiak…

ETA GEHIAGO... Iritzia, zerbitzuak, telebista....

‘Asteleheneko Goienkaria’

Otsailaren
16an kalean!

EGUZKIA: OTSAILAREN 8A 

ASTEKO BATEZ BESTEKO 
TENPERATURA

% 86,3
Azkeneko egun hauetan
eguraldiak hobera egin duen
arren, gora jarraitzen du
Urkuluko ur mailak; aurreko
astean %83,6 zen; oraingo
astean, berriz, %86,35.

ZAPATUA, 7

Egun lainotsua izango
dugu; goizean, gainera,
euri txikia egingo du, eta
900 metrotik gora, elurra.
Tenperaturak behera egin-
go du.Haizea,berriz, ipar-
mendebaldetik ibiliko da.

Nafarroako Erribera:
Zaparradak.
Errioxa: Zaparradak.
Pirinioak: Zaparradak.

Oskarbi Ostarteak Estalia Euri txikia Euria Zaparradak Ekaitza Txingorra Elurra Behelainoa

Sortu
08:16

Gorde
18:28

8,6º CDOMEKA, 8

Domekan ere ez zaigu lai-
norik faltako, baina euri-
rik ez du egingo; goizeko
lehen orduetan, behe lai-
noa izango dugu. Tenpe-
ratura ez da aldatuko.Hai-
zea ekialdetik ibiliko da.

Nafarroako Erribera:
Egun eguzkitsua.
Errioxa: Eguzkia nagusi.
Pirinioak: Eguzkitsua.

ILARGIAREN ALDIAK: OTSAILA

ilbete
6

ilbehera
13

ilberri
20

ilgora
28

URKULUKOURTEGIA

ASTEBUKAERAKOEGURALDIA

OSASUNA / LARRIALDIAK

OSAKIDETZA (Larrial.)943 46 11 11
DYA (Orokorra) 943 46 46 22
DYA ( Antzuola) 943 78 71 57
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Suhiltzaileak 943 78 28 00

Ertzaintza
Arrasate 943  53 47 20 
Bergara 943  53 47 20

Osasun Etxeak
Arrasateko Ospital. 943 03 53 00
Antzuola 943 76 62 23
Aramaio 945 44 53 40
Aretxabaleta 943 71 19 59 
Bergara 943 03 54 00
Elgeta 943 78 90 27
Eskoriatza 943 71 44 52
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 03 54 30

Hies Ekimena 943 79 26 99

Udaltzaingoak
Antzuola 943 76 62 46
Aramaio 945 44 50 16

Arrasate 943 79 14 39
Aretxabaleta 943 71 18 63 
Bergara 943 77 91 06
Eskoriatza 943 71 44 07
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 04 11

GARRAIOAK

Eusko Trenbideak 943 45 01 31
PESA 902 10 12 10
Taxiak

Arrasate 943 79 12 22
Aramaio 945 44 50 33 
Aretxabaleta 943 79 22 33 
Bergara 943 79 12 22
Eskoriatza 943 71 40 59
Oñati 943 78 03 65

RENFE 943 28 35 99

DEBAGOIENA

Mankomunitatea 943 79 33 99
Hiltegia (Zubillaga) 943 78 21 93
Mendi nekazaritza elk. 943 76 25 47
Nekazaritza Ganbera 943 76 10 15
Zerga Bulegoa 943 76 58 63

Euskara Taldeak
Debagune 943 77 12 28
AED / Arrasate 943 77 12 28
Loramendi / Aretx. 943 77 09 70
Jardun / Bergara 943 76 08 19
Axtroki / Eskoriatza 943 71 54 34

Laixan / Oñati 943 71 63 11

Hondakindegi Alternatiboak
Arrasate 943 77 11 43
Bergara 945 76 44 42
Oñati 943 78 36 67

Kiroldegiak
Aramaio 945 44 53 35
Arrasate 943 77 16 77
Aretxabaleta 943 71 26 28 
Bergara 943 76 56 41
Elgeta 943 76 82 84
Eskoriatza 943 71 53 28
Oñati 943 71 63 75

Kultura Etxeak
Antzuola 943 76 60 65
Arrasate 943 77 01 05
Aretxabaleta 943 71 10 27 
Bergara 943 77 91 58
Eskoriatza 943 71 46 88
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 03 53

Udalak
Antzuola 943 76 62 46
Aramaio 945 44 50 16
Arrasate 943 79 09 00
Aretxabaleta 943 71 18 62 
Bergara 943 77 91 00
Elgeta 943 76 80 22
Eskoriatza 943 71 44 07
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 04 11

BEHARREZKOTELEFONOAK

EUSKARAZKOHEDABIDEAK

Erakunde 
hauen 
laguntzaz

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Eusko
Jaurlaritza

Antzuolako Udala
Aramaioko Udala
Aretxabaletako Udala

Arrasateko Udala
Bergarako Udala
Elgetako Udala

Eskoriatzako Udala
Leintz Gatzagako Udala
Oñatiko Udala

((112))
SOS DEIAK

GOITB 943 71 23 96 • goitb@ goiena.com
Goienkaria 943 76 92 71 • goienkaria@goiena.com
Arrasate Press 943 71 25 11 • arrasatepress@goiena.com
Berrigara 943 76 03 97 • berrigara@goiena.com
Aretxagazeta 943 79 86 21 • aretxagazeta@goiena.com
Goibekokale 943 76 92 71 • goibekokale@goiena.com
Kontuola 943 76 03 97 • kontuola@goiena.com

Txirritola 943 71 25 11 • txirritola@goiena.com
Ze barri? 943 79 86 21 • zebarri@goiena.com
Kontzejupetik 943 78 26 17 • kontzejupetik@oinati.net
Putz 943 79 42 30 • putz@euskalnet.net
Arrasate Irratia 943 71 17 31 • irratia@goiena.com
Oñati Irratia 943 78 26 17 • irratia@oinati.net
Sustatu.com 943 76 92 71 • sustatu@sustatu.com
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Eskolara joan eta ikasteko
sekula ez delako berandu

EGUBAKOITZA 6 / 20:30 eta 22:30
Astebete

Elgetaren txanda izango da
‘Herriz herri’ saioan

Elgetako alkate Patxi Basauri elka-
rrizketatuko du Alberto Gorritibe-
reak Herriz herri programan. Bes-

teak beste, Udaleko Gobernu batzordeko
kide Aralar alderdiarekin azkenaldian
dituzten arazoen gainean jardungo dute. 

MARTIZENA 10 / 20:30 eta 22:30
Herriz herri

Nork irabaziko du 
Port Aventurarako bidaia?

Azkenean ere, iritsi da Txintxaunsaio-
ko egun handia. Hilaren 11n jakingo
dugu zein talde den Port Aventura-

rako bidaiaren irabazlea. Finalean, Ber-
garakoak eta Elgetakoak izango ditugu nor
baino nor gehiago. Zorte on, biei!

EGUAZTENA 11 / 21:15 eta 23:15
Txintxaun

Txema Auzmendirendako
galdera sortak ‘Iluntzean’

Herri Irratiko kazetari jesuitak eran-
tzun beharko dizkio eguenean,
hilak 12, Aintzane Gardokiren gal-

derei. Iluntzeansaioan izango da hori. Eus-
kaldunon Egunkaria-ko auzia ere izango
dute mintzagai. 

EGUENA 12  / 21:15 eta 23:15

Iluntzean

Esan zion Miguel Bosek Julio Medemi, euskaraz, Goya sarien
ekitaldian. Irratian entzun nuen, baina ez dut telebistan
ikusi. Akaso ez zuten irudi hori grabatuko.

Igande eguerdian lau albistegi ikusi nituen batera, lau telebista
kate ezberdinetan. Bik Goya sarien albistearekin hasi zuten eta
beste bik Mecan gertatutako ezbeharrarekin. Hori gertatuko ez
balitz agian sari banaketa aipatuko zuten lehendabizi, baina
auskalo, hori dagoeneko ez dago jakiterik.

Albiste horrekin hasi zirenek Medemen beraren adierazpenak
eman zituzten. Baita bere alde hitz egin zuten Luis Tosar, Iciar
Bollain eta Mercedes Sampietroren hitzak ere, besteak beste. Eta
bere aurka egiten zutenen iritzia ere jaso zuten. Beste bi kateetan,
ordea, justu kontrakoa gertatu zen. Batean ez nion Medemi hitz
egiten entzun, eta bestean kontrakoen iritzi zabala eman zuten eta
aldekoak iruditan agertu ziren bakarrik.

Beti da abesgarria albistegi bat baino gehiago ikustea.

Maite zaitut

Oihana ElorzaTELEBEGI/

‘Elkartasun bideak’
saioaren atal berriak
hasiko dituzte udan
Eusko Jaurlaritzaren
Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako sailburu Javier
Madrazok eta EITBko
zuzendari Andoni
Ortuzarrek ituna sinatu
dute, Elkartasun bideak
telebista saioak 2005. urte-
ra arte eskainiko dituen
atal berriak finantzatzeko.
Gobernuak 930.000 euro
emango ditu 52 atal berri
egiten laguntzeko.
Saioaren bederatzigarren
eta hamargarren denboral-
diak izango dira horiek.
Udan espero dute emititzen
hastea. 

T5 izan da
urtarrilean ikusiena
EAEn, berriz ere
Urtarrilean ere lider izan
zen T5 katea EAEn.
%25,4ko share-a lortu zuen,
hamazazpigarren hilabetez
jarraian izan da lider
EAEn. ETBk ere gora egin
du, Euskal Telebistako
bigarren kateak, hain justu
ere. Teleberri, Date el bote
eta Cine sin cortes izan dira
saiorik ikusienak urtarri-
lean. ETB1ek La2 katearen
aurretik hasi du urtea:
Gaur egun, Goenkale eta
Betizu izan dira ikusienak,
hain zuzen ere.   

‘Agur Ben Hur’
lehiaketa hasi da
Euskal Telebistan 
Agur Ben Hur lehiaketa
ikusteko aukera izango
dugu berriro ETB1en.
Lehen saioan aurreko edi-
zioko lehiakide onenek
hartu zuten parte, baina
datorren astetik aurrera
lehiakide berriak izango
dira aurrez aurre.
Asteazkenero emango
dute, gaueko 22:30ean.

TELEBERRIAK

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

ASTELEHENA 9 MARTITZENA 10 EGUAZTENA 11 EGUENA 12

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
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14:00 Soinuz blai
14:30 Txintxaun
15:00 Iragana 

gogoratuz:
Baserritarrei eta
jauntxoei eskainitako
erreportajea ikusteko
aukera.

15:00 Lanabesak:
Aurtengo
matrikulazio
kanpaina abian da
gure ibarreko
ikastetxeetan.
Hainbat eskaintza
jasoko ditugu
saioan.
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16:30 Iluntzean:

Fermin Muguruza,
musikari iruindarra
izan da Aintzane
Gardokiren azken
gonbidatua.

17:00 Emisio amaiera
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23:15 Harmailatik 
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15:00 Soinuz blai
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berakatza
16:30 Emisio

amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

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

berakatza
22:00 Berriak
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23:00 Gaurkoak
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21:15
Soinuz blai

22:30
Harmailatik 

20:30
Herriz herri: Elgeta

20:30
Txintxaun

21:15
Iluntzean

“Harrotasun handiz esan dezaket
euskalduna naizela eta ez dudala
inoiz onartuko euskararen kontrako
erasorik. Hori da euskararekin
dudan konpromisoa”.

Fermin Muguruza / Musikaria
Iluntzean (2004/02/05)

“Olioa birziklatzeko ontzia
egiteko, Goi Eskola Politeknikoko
baliabide guztiak erabiliko ditugu.
Proiektuan hainbat irakaslek eta
ikasle batek hartu dute parte”.
Jabier Retegi / Goi Eskola Politeknikoko dekanoa
BERRIAK (2004/02/03)

KAMERAAURREAN

Helduen Heziketa Iraunkorraren
(HHI) gainean hitz egingo dute Aste-
bete-n. Goiatz Arana kazetariak esko-

la horiek jasotzen dituzten ikasleak elka-
rrizketatuko ditu. Debagoienean HHIko
hainbat ikastetxe daude. 
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Atzeskua

Agortu dira epeak eta
argitu kontuak. Dagoe-
neko badakigu hautes-

kundeetarako menua. Eta ez
da nabari goi mailako sukal-
daritzarik. 

Konstituzionalisten
zelaian, PSE-EE zerbait
aldendu da PPtik, ma non
troppo, ez larregi. Patxi Lopez
ez da Nikolas Redondo, baina
ez dakigu zer den. Zapaterok
berak baleki zer izan nahi
duen! Nola ez, PPk bereari
eusten dio, UAren zeharkako
laguntzarekin. Enrike ta
Benito ez dira aurkeztuko
Jaimeri itzalik ez egiteko.
Hala porrotaren beldur?

EAJ uste baino ukituago
gelditu da Arzalluz ordezka-
tzeko prozesuan. Ez galtzaile-
ek botoa ukatzeko beste,
baina bai akaso boto emaile
batzuengan zalantza pizteko
lain. EAk nahi izan du
bisagrarena egin eta azkene-
an ez du aterik aurkitu.
Bakarrik joango da, Gipuzko-
ako diputatuaren bila. Aralar
txukun aritu da Nafarroan,
baina Nafarroa Bai motz
geratzen zait. Ez dut garbi
ikusten ea horren inguruan
mamituko den Sanz agintetik
kenduko duen alternatiba.
Ezker Batua behar zen hor,
baina hauek orain nahiago
dute plazer bakartia. EAEn
Aralar ahula da, eta apenas
indartzen den Zutik lagun
hartuta. Azkenik, Batasuna
ohiak ez du ausardiarik izan
su-etena kudeatzeko, eta
hauteskundeetan eza izango
du aukera bakarra.

Apartekorik ez. Baietz
gehienak konforme agertu
eutsiz gero orain arteko
emaitzei. Lastima ez bizitzea
Katalunian, botoa emateko
Carod Rovirari.

MIKEL IRIZAR

Madrilera
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USOA AGIRRE

E
uskaldunen ilargi
egutegi zaharra
egin duzu eta libu-
ruaren gainean jar-

dun duzu Arrasaten. Zer
aipatzen duzu liburuan?

Antzinako euskaldunek
ilargiaren arabera kontatzen
zituzten egunak. Hamabost
eguneko astea zuten eta hiru
egun multzo biltzen ziren
bertan: astelehena, asteartea
eta asteazkena. 

Nola moldatuko gina-
teke orain hamabost egu-
neko astearekin?

Ilargiari begira egon
beharko genuke. Ilgora izan
zen urtarrilaren 29an;

beraz, 29tik otsailaren 6ra arte
asteazkena izango litzateke.
Gaur, ilbetea denez, igandea
da ilargi egutegiaren arabera.

Orain guztia alderantziz
dugu, orduan.

Orain darabilguna eguz-
kiaren egutegia da, eta antzi-
nako euskaldunak behartuta
sartu ziren egutegi horretan.
Orduan, egun izenek jatorriz-
ko esanahia galdu egin zuten.

Euskaldunongan gehiago
eragin izan du ilargiak
eguzkiak baino? 

Bai, ilargiak 30.000 urtean
eragin du; eguzkiak, berriz,
2.000 urtean. Txinatarrak hasi
ziren lehenengo aldiz eguzkia-

ren eta ilargiaren egutegia
batera erabiltzen, duela lau
mila bat urte.

Ilargi beteak zoratu
egiten gaituela esaten da.

Bai, egia da. Ilargia beti
izan da sinbolikoa eta era-
gin handia dauka guztion-
gan. 

Oraindik ere begira-
tzen diogu ilargiari. Ilea
mozterakoan, batez ere.

Bai. Nik ere proba egiten
hasi behar dut. Burusoil
geratzen ari naiz eta ea
indartsuago irteten zaidan
ilea. Ilargiak natura osoan
du eragina: lurra altxatu
egiten da, itsasoa ere bai...
eta gu ez gara hortik kanpo-
ra gelditzen.  

Noiz moztea komeniko
litzateke, orduan, ilea?

Indartsuago hazteko,
ilbeheran moztea komeniko
litzateke.  

Ilargiari begira denbo-
ra luzea pasatu duzu?

Liburua idatzi nuenetik
gehiago. Gogoan dut nola
egoten ginen txikitan, gauez,

baserriaren aurrean eserita,
ilargiari begira. 

Ilargia beti izan da
misteriotsua. Badu konno-
tazio txarrik?

Mediterraneoko zibiliza-
zioek pentsatu izan dute
heriotzaren sinbolismoa
dela ilargia. Bizitzatik herio-
tzara eta  heriotzatik bizitza-
ra igarotzeko aldia.
Euskaldunek ere horrela
sinesten zuten. 

Hezurretatik hasi eta
mamiraino egin zenuen
ikerketa.

Bai, hala da. Hezurretan
grabatuta zeuden inskrip-
zio batzuetatik abiatu nin-
tzen. Ilargi egutegia zegoen
idatzita hezur horietan.

Liburua Durangoko
azokan izan zenuen.
Nolako harrera izan du?

Oraindik ere jendeak
badu ilargiarekiko interesa.
Azokako idazkaritzara joan
ei zen mutiko bat, presaka,
ilargiaren liburua non ote
zegoen galdetzera, amonak
eskatu ziola-eta.

ItzultzaileaJosu Naberan/

“Orain darabilguna eguzkiaren egutegia da;
euskaldunak behartuta sartu ziren hor”

“Hiru egun zituen antzinako euskaldunen
egutegiak. Baina, egun multzoak ziren,
hamabost eguneko astea izanik”

“Ilargiak natura osoan du eragina.
Ondorioz, gizakiongan ere eragiten du”

Gautegiz-Arteaga / 62 urte / Ilargi egutegia egin du


