
PPko
zinegotziak
Arrasaten
Gipuzkoako udalerrietako 30
ordezkari Arrasaten izan ziren
atzo, eguena. Tartean, PPren
Euskadiko presidente Carlos
Iturgaitz eta PPren Gipuzkoako
presidente Maria San Gil etorri
ziren. Carlos Iturgaitzek eman-
dako prentsaurrekoan adierazi
zuen, besteak beste, lan batza-
rra zela; izan ere, PPren helbu-
rua dela herritarrek dituzten
benetako eta eguneroko arazo-
en berri izan eta horiek kon-
pontzea. Itziar Lamarai, Arrasateko zinegotzia, Carlos Iturgaizekin. UBANE MADERA

L Z ELEIZE
GAZTE 
MODA

Hemen dira
udaberria 
eta uda!

Zatoz, estreinatu dugu denboraldia

Secundino Esnaola 13
DONOSTIA

Fraiskozuri 5
BERGARA

Olarte 5
ARRASATE
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Komunikazio arloko
ikasketak HUHEZIn

ASTEKO GAIA: MU-REN ESKAINTZA BERRIA

Mondragon Unibertsitateak
hamar titulazio berri antolatu
ditu 2004-2005 ikasturteari begi-
ra. Denetarik dago: gradu-ikas-
ketak; gradu-ondokoak; Master
programak…

Errefortzu handiena Esko-
riatzako Humanitate eta Hez-
kuntza Zientzien Fakultateari
egokitu zaio. Hain zuzen, ikas-
ketak berrantolatu egin dituzte
eta adar berri bat zabalduko dute:

Humanitateak komunikazioari
aplikatuta. HUHEZIren helburua
da “komunikazio alorreko pro-
fesional balioanitzak” prestatzea,
komunikabide, enpresa edo era-
kundeetan lan egiteko. /2-3

Realeko jokalariak
ibarreko ospitalean
Realeko atezain Alberto eta Kvarme atzelaria gaixo dauden
gaztetxoekin izan ziren atzo Debagoieneko Eskualde Ospi-
talean, Arrasaten; tartean, argazkian ageri den Unai Sala-
berri gazte mondragoetarrarekin. Sinadura mordoa egin eta
opariak banatu zituzten, gelarik gela. Behingoagatik, behin-
tzat, seguru gaztetxo horien lagunek ospitalean egon gura-
ko zutela.

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

VICTORIA RAFAEL / ENPRESABURUA
“Mundukide fundazioak
erakutsi digu kooperatiba bat
zer den eta nola eratu” /7

KIROLA: GORLAKO 30. TXIRRINDULARITZA IGOERA DOMEKAN /10

Ibarreko emakume
elkarteak: gero eta
gehiago daudeONDOEN DISEINATUTAKO 

TOKIKO AGERKARIA EUROPAN

EGUBAKOITZA • 2004ko martxoaren 26a • IV. urtea • 149. zenbakia • DOAN BANATZEKOA

‘Asteon’ aldizkaria
GOIENKARIArekin

XABIER URZELAI
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Osasun zerbitzuen eskaintza
zabala barne duen 
HERIOTZA-ASEGURU bakarra. 

Hitzartutako mediku, dentista,
optika-kate eta bainuetxeetan
DESKONTUAK

Zerrajera kalea 4, 1. 
ARRASATE
Tel.: 943 79 22 19

LEIRE KORTABARRIA

Mondragon Unibertsita-
tea hamar titulazio
berri ematen hasiko da
datorren ikasturtean.

Horien artean, lau titulazio berri
ezarriko ditu, Arrasateko Eskola
Politeknikoan eta Eskoriatzako
Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultatean: Telekomuni-
kazioetan Ingeniaritza, Arrasa-
ten; eta hiru titulazio Eskoriatzan.

Azken hauen artean, deiga-
rriena da Eskoriatzako fakulta-
tean ezarriko den ikasketa adar
berria: Komunikazio eremua,
hain zuzen ere. Horren barne,
Informazio eta Komunikaziora-
ko Giza Zientzien eta Ikus-entzu-
nezko Komunikazioa ikasketak
egongo dira. Biok bi urteko lehen
ziklo komuna izango dute, eta, lau
urteko ikasketak badira ere, bost
urtean biak egiteko aukera izan-
go dute ikasleek. Ikus-entzunez-
ko komunikazio ikasketak, bes-
talde, espezializazioa direnez,
2006-2007 ikasturtera arte ez dira
indarrean egongo. Berez, ez da
karrera berria, baizik eta Huma-
nitate lizentzia komunikazioa-
ren arlora aplikatuta, orain arte
HUHEZIk Enpresa arlora apli-
katu izan duen bezala.

HUHEZIko fakultatean beste
bi diplomatura berri eskainiko
dituzte, hezkuntza ikasketa ada-
rraren barne: Lehen Hezkuntza
eta Entzumena eta Mintzaira.
Azken hau berezia da, izan ere,
Euskal Herri osoan diplomatura
hori eskainiko duen lehen fakul-
tatea izango da HUHEZI.

Eskoriatzako fakultatea bere-
ziki indartuko da eskaintza
berriarekin. Hirugarren ziklo-
an, doktorego-programa berri bat
ere egongo da: Humanitateak eta
Hezkuntza Etorkizuneko Era-
kundeetan.

Graduatu ondoko eskain-
tzari dagokionez, sei titulu berri
ezarriko dira Masterretan eta
Unibertsitate Aditu ikastaroe-
tan. Honakoak izango dira, ale-
g ia :  Management  ar loan,
Garraioa eta Hornikuntza Kate-
aren Kudeaketa masterra eta
Kirol Erakundeetako eta Ekin-
tzetako Kudeaketa Masterra eta
Unibertsitatea Aditu ikastaroa;
Industria kudeaketa arloan,
Eragiketa Zuzendaritza eta
Logistika Integrala masterra;
Hezkuntza arloan, hiru hauek:
Informazio eta Komunikazio-
rako Teknologietan formazioa
masterra eta Unibertsitate Adi-
tu ikastaroa; Kulturen arteko

hartu-emanak Euskal Herrian
masterra eta Unibertsitate Adi-
tu ikastaroa; eta Didaktika
Espezializazioko Titulu Profe-
sionala.

Debagoieneko unibertsitate-
ak lan-merkatuaren beharrei
begiratu die bere eskaintza abe-
rasteko. Hainbat kasutan, eskain-
tza berriak lehen zegoenaren
garapen naturala izan da: adibi-
dez, orain dela 4 urte Telekomu-
nikazio Ingeniaritzako lehen
zikloa jarri zen indarrean, eta
hori osatzeko ezarriko dute orain
bigarren zikloa.

ASKOTARIKO PROFESIONALA
Eskoriatzako Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultate-
ak eskainiko ditu berritasun
gehienak. Izan ere, ikasketa guz-
tion antolamendu berria egin
dute han. Horren gaineko pren-
tsaurrekoa eskaini zuten marti-
tzenean Jose Antonio Mendiku-
te dekanoak, Juanjo Otaño Giza
Zientzia saileko zuzendariak eta
Jon Sarasua sail horretako koor-
dinatzaileak.

HUHEZIk informazioaren
eta komunikazioaren gizarteak
dakartzan erronka berriei eran-

tzuteko asmoz ezarri dute adar
berria. Prentsaurrekoan, ardu-
radunek nabarmendu zuten
komunikazio eremuko ikaske-
tek “profesional balioanitza”
trebatuko dutela, eta komuni-
kazioaren munduak lan auke-
ra handiak eskaintzen dituela:
“Sei lanbide posible aurrei-
kusten ditugu: prentsa idatzian;
ikus-entzunezko hedabideetan;
ekoizpen etxeetan; giza era-
kundeetan; enpresetan; eta
Internet eta telematika sailean,
batik bat”, esan zuen Jon Sara-
suak.

LEIRE KORTABARRIA

Jose Antonio Mendikute HUHEZIko dekanoa, Juanjo Otaño Giza Zientzia saileko zuzendaria eta Jon Sarasua sail bereko koordinatzailea, prentsaurrekoan.

MUren
eskaintza
berriaren barne
daude ikasketok 

Mondragon
Unibertsitateak
hamar titulazio
berri ezarri ditu

Diplomatura
bi, ingeniaritza
bat eta gradu-
ondoko eta
doktoretzako
ikasketa berriak
egongo dira

Komunikazio adarra
zabaldu du HUHEZIk
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• Gitarrak, baxuak,
anplifikadoreak, teklatuak,
soinu ekipamenduak.

• Pianoak eta trikitixak
errentan hartzeko aukera,
eta erosteko.

Manuel Iradier 20 / Dato 42
Tel.: 945 23 07 49
GASTEIZ Maalako Errabala 27, behea  ARRASATE  Tel.: 943.79.04.34

KONTSULTA DOHAINIK 
Zatoz eta konpromisorik gabe galdetu.

EDURNE ARKAUZ
Dietetika eta Elikaduran Diplomatua

Kataide Industrialdea 14 Musakola • ARRASATE • Tel.: 943 79 23 83 Faxa: 943 77 04 45
Mallabiena auzoa 6  • IURRETA • Bizkaia • Tel.: 94 681 76 19

Eguzkiari aurre egiten diogu
inork baino hobeto

HUHEZIren filosofiaren
bereizgarri bat da praktikei eta
ikasketa bukaerako proiektuari
ematen zaion pisua. Horri begi-
ra, Eskoriatzako fakultateak Eus-
kal Herriko hainbat enpresa, era-
kunde eta hedabiderekin hitzar-
menak egin ditu. Besteak beste,
Goiena Komunikazio Koopera-
tibak parte hartuko du. Baita
Debagoieneko zein kanpoko
enpresa ezagunek ere: MCCko
kooperatibak, Ihardun multi-
media enpresa, Danka, AZK…
ibarrean, eta kanpoan, EITB,
Berria, tokiko aldizkariak, Eus-

kadi Irratia, eta beste asko. Mota
honetako ikastaroak eskaintzen
dituzte Euskal Herriko beste uni-
bertsitate batzuek, hori bai, leku
kopuru oso mugatuarekin. 

BARNE BERRANTOLAKETA
Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultateak bi multzo han-
ditan berrantolatu du bere
eskaintza: hezkuntza, alde bate-

tik, eta giza zientziak, bestetik.
Hezkuntza adarrak irakasle ikas-
keten diplomatura eskaintzen
segituko du, aipatutako bi diplo-
matura berriekin -aurretik diplo-

matura bat dutenei zuzenduta
daude-; eta baita Psikopedagogia
lizentziaturak ere -Hizkuntzen
psikopedagogia eta Eskuartze
Psikopedagogikoa. 

Giza Zientzien eremuan,
Enpresa saila indarberritu egin-
go dutela esan zuten HUHEZIko
arduradunek. Humanitateak-
Enpresa lizentziatura 1997an sor-
tu zuten, eta haren helburuak
dira pertsonak eta pertsona tal-
deak kudeatzeko eta baita ere
enpresen sail teknikoetan lan
egiteko gai izango diren profe-
sionalak heztea.

Jon Sarasua irakaslea da
HUHEZIko Fakultateko
Giza Zientzien saileko

arduraduna. Martitzeneko
prentsaurrekoan eman zituen
ikasketa berrien inguruko
azalpenak.  

Zein hausnarketak eraman du
HUHEZI komunikazio arloko
ikasketa hauek sortzera?

Gaur egungo lanbidetara apli-
katu ahal izango litezkeen ikas-
keta berriak sortu nahi genituen.
Orain arteko eskaintzak giza zien-
tziak enpresa mundura aplika-
tzen zituzten, eta hori indartzea
erabaki dugu, batetik; eta beste-
tik, komunikazio alorra ireki-
tzea. Alor hori emergentea da:
hedabideetan, enpresan, Inter-
neten… Iruditzen zitzaigun
HUHEZIk badituela baliabideak
eskaintza berri hori egiteko: hiz-
kuntza eta komunikazio alorrak
lantzen ditu, eta baita giza zien-
tziak ere; eta komunikazio alde-
tik, Debagoiena ingurune aberatsa da. Uste dugu
ikasleei formazio humanistiko eta linguistiko ona
ziurtatu diezaiekegula.

Azpimarratzen duzue kazetariak baino,
komunikazio arloko profesionalak sortu nahi
dituzuela.

Ez dugu kazetaritza ukatzen, baina hedabideek
eta enpresek bilatzen dute, orokorrean, komuni-
katzen trebea den jendea. Guretako, komunika-
tzailea da hedabideetan nahiz enpresa munduan edo
telematikan ahoz zein idatziz berme batzuekin
komunikatzen dakien profesional balioanitza.

Komunikazio munduak badu profesional
berri horiek hartzeko gaitasuna?

Gaur egun, komunikazio arloa ez da irtenbide
oparo bat; ez daude lanpostu ugari prentsan, tele-

bistan… Baina abantaila da espa-
rru zabala dela; komunikazioa-
rekin lan egiten duten enpresa eta
erakunde guztien artean, auke-
ra handiak daude. Gure ilusioa
da euskal prentsak, eta baita
lekuan lekukoak ere, gora egin-
go dutela; telebistak eta telema-
tika arloek eskaintza indartsua
eta etorkizun handikoa dute…
Sektore osoa gorantz doa.

Zeintzuk dira ikasketa
berrion alde indartsuenak?

Hainbat berezitasun ditu. Esa-
terako, Komunikazio adarreko bi
ikasketak -Informazio eta Komu-
nikaziorako Giza Zientziak tea
Ikus-entzunezko komunikazioa-
bost urtean egiteko aukera dago;
lehena aukera orokorra da; biga-
rrena, espezializatua. Bestetik,
kolaboratzaile sare sendoa dugu:
Euskal Herriko enpresa eta
komunikabideekin lankidetza
dugu. Praktikei eta ikasketa
amaierako proiektuari garrantzi
handia ematen diegu. Eta eus-

karatik abiatutako ikasketak dira; gaztelania eta
ingelesa ere lantzen dira, baina ikasketok egiteko
ezinbestekoa da euskara menperatzea.

Kezka sortu da, Humanitateak-Enpresa ikas-
ketak ez ote diren ahulduko. Zer diozu?

Adar batek ez dio besteari indarrik kentzen, alde-
rantziz. Guk sinistu egiten dugu Enpresa ikaske-
tetan, eta  berrindartu egingo da. Potentzialtasun
handiko ikasketak dira, eta enpresa zein giza era-
kundeen arloan zeresan handia duena. Edozelan
ere, jendeak alde batera utzi behar du Mondragon
Unibertsitatean ikasiz gero, lanpostu ziurra due-
naren uste hori. Humanitateak-Enpresa ikasketok
egiten dituzten ikasleen artean, askok eta askok lana
aurkitzen dute, bai; baina hemen ez beste inon ikas-
tea ez da bermea.

“Komunikazioa esparru zabala
da, eta gorantz doan sektorea” 

JON SARASUA / GIZA ZIENTZIEN DEPARTAMENTUA

“Komunikazioan
lan egiten duten
enpresek, guztien
artean, eskaintza

zabala dute”

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Eskola Politeknikoak lehen zikloko sei ikasketa eta bigarreneko bost eskainiko ditu.

MUren hezkuntza
eskaintza aberastuz doa

Bere gradu-eskaintza indartuko du Mondragon Unibertsi-
tateak baita arlo teknikoan ere. Arrasateko Goi Eskola
Politeknikoan Telekomunikazioko Ingeniaritzaren

bigarren zikloa ematen hasiko dira datorren ikasturtean,
lehenengo zikloko jarraipen bezala. Telekomunikazio siste-
mak diseinatu, ikertu, simulatu eta kontrolatzen irakatsiko
zaie ikasleei. Bestalde, Unibertsitateak Master eta Unibertsi-
tate Aditu ikastaro eskaintza indartuko du sei titulazio
berrirekin. 

2004-2005 ikasturteko eskaintza hauxe da: Goi Eskola
Politeknikoan, lehen zikloko sei ikasketa eta bigarren ziklo-
ko bost egongo dira; Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatean, lehen zikloko sei titulazio eta ziklo luzeko hiru -
Humanitateak-Enpresa; Komunikazioa; eta Psikopedagogia-
Enpresa Zientzia Fakultatean, lehen zikloko hiru titulaziok
jarraituko dute -Kudeaketa Informatikan, Zuzendari Idazka-
ritza eta Enpresa Zientziatan diplomatua- eta baita ziklo
luzeko enpresa arloko lizentziaturak ere. 28 gradu-ondoko
ikasketa egongo dira aukeran, eta bost doktoretza programa.

Arrasaten,
Telekomunikazio

Ingeniaritza
ikasketak

estreinatuko dira

Master eta
Unibertsitate Aditu

ikastaroetan, sei
titulazio berri
ezarriko dira

Doktoretza
programa berri bat
ere egongo da abian

datorren urtean
Eskoriatzan
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Bergaratik Elgetarako bidean, Izarreko bihurgunean, kamioi
handi bat gurutzatu zen eguazten goizean. Horren ondorioz,
errepidea itxita egon zen, 6 orduz, bi noranzkoetan, gainera.
Autoek eta autobusek Kanpanzarko bidea erabili behar izan
zuten. Azkenean, garabi bat eta trailer handi bat behar izan
zituzten kamioia mugitzeko. Izarreko bihurgunea konpondu
egingo dutela askotan esan dute. Elgetako Udaleko hainbat itu-
rrik aurten bertan konponduko dutela esan dute./O.E.

Kamioia gurutzatu zen Elgetarako bidean

Europako diseinurik onenaren
saria jasoko du GOIENKARIAk
Datorren astelehenean jaso du saria Vienan

GOIENKARIA

Europako diseinurik onenaren
saria jasoko du GOIENKARIAk,
tokiko prentsaren alorrean, dato-
rren astean, Vienan. European
Newspaper Award (Newspaper
Design 2003) sariketa prestigio-
tsuak urtero antolatzen dituen
jardunaldietan jasoko du saria
GOIENKARIAk. Hain justu ere,
Goienako diseinu arduradun Goio
Aranak jasoko du saria.

Jardunaldiok martxoaren 29
eta 30ean, astelehen eta martitze-
nean, izango dira Vienan eta han
elkartuko dira Eusopako egun-
kari ospetsuenetako ordezkariak,
tartean, Newspaper Design 2003
lehiaketan saria jaso dutenak:
Heraldo de Aragón, erregio mai-
lako egunkari onenaren saria; Il
Corriere della Seraitaliarra, nazio
mailako onenarena; Sunday Tri-
bune irlandarra, astekari onena-

rena; eta, Galiziako La Voz de
Galiciaegunkaria, epaimahaiaren
aitorpen sari berezia, Prestige
petroliontziak sortutako honda-
menaren gainean, infografia era-
biliz egindako jarraipenarengatik.

Pasa diren hauteskundeetan
Debagoienerako zituen helbu-
ruak maila onean bete direla uste
du Aralar-Zutik koalizioak, eta
beraz, oro  har, pozik dago Espai-
niako Gorteetarako hauteskun-
deetan Debagoienean lortutako
emaitzekin.

Batetik, koalizioaren izaera,
ildo politikoa eta bi alderdiak eta
zenbait pertsona erreferente inoiz
baino gehiago ezagutaraztea lor-
tu duela dio Aralar-Zutik koali-
zioak. Bestetik, boto kopurua igo
egin duela. Batzar Nagusietara-
ko 3.495 boto lortu zituen Arala-
rrek Debagoeienan, eta azken
hauteskundeetan, 4.083ra igo da

boto kopurua. Honetaz gain,
datuak estrapolatuta, Gatzagan
izan ezik, beste herrietan udal
ordezkaritza lortuko zuela gai-
neratu du koalizioak. 

Inkestei buruz, koalizioak
onartu du igoera handiagoa
aurreikusten zuela, oro har, hiru
herrialdeetan, eta esan du argi gel-
ditu dela inkestek joerak marka-
tzeko baino ez dutela balio.

Bestalde, hauteskunde aurre-
ko atentatuak eta gertaera horren
erabilera politiko-mediatikoak
elektoralki kalte egin diola uste
du koalizioak. 

Zutik eta Aralar alderdien
arteko elkarlanaz ere balorazio

positiboa egin du, eta, horren
harira, aurrerantzean ere elka-
rrekin lanean jarraitzeko asmoa
dutela adierazi du.

KOALIZIOAREN AURKA EGIN DIRENAK
Emaitzen balorazioarekin batera,
hauteskunde kanpainan zehar
koalizioaren aurka egin diren
hainbat adierazpen publiko ez
direla bidezkoak esan du. Adibi-
deen artean jarri zuen herriz
herri kargu publikorik hartu ez
duten Aralarkideen izenak ager-
tu izana karteletan, kargua lapur-
tu dutela gaineratuz. Joseba Per-
machek eta Arnaldo Otegik gezu-
rrak esan dituztela esan du, eta
gaineratu du hori guztia oso min-
garria izan dela koalizioko kide-
entzat, deskalifikazioak, gezu-
rrak eta irainak jasan dituztela-
ko. Politikan dena ez dela zilegi
ere esan du koalizioak.

Azkenik, Aralar-Zutik koali-
zioak eskerrak eman dizkie kan-
painan lanean ibili diren mili-
tanteei eta koalizioan konfiantza
jarri duten debagoiendarrei.

DEIANE ARRIETA

Iñigo Iñurrategik eta Pilar Etxanizek hitz egin zuten Arrasaten egindako prentsaurrekoan.

Hauteskundeetako emaitzekin pozik
agertu da Debagoieneko Aralar-Zutik 

GOIENKARIA

GOIENKARIAren azaletako bat.

OIHANA ELORZA

Espainiako Gorteetarako
hauteskundeen balorazio
positiboa egin du Debagoiene-
ko Aralar-Zutik koalizioak:
erreferente politiko berria
ezagutzera eman duelako,
boto gehiago lortu dituelako
eta babesari eutsi diolako.

Jarritako helburuak bete dituela esan du eta emaitza onak lortu dituela

Emaitzekin pozik
dagoela esan du

Aralar-Zutik-ek, eta
jasan dituen

gezurrak salatu ditu

Kirurgia plastiko, estetiko eta konpontzailean espezialista

Lipoeskultura-Liposukzioa
Betazal kirurgia
Sudur kirurgia

Belarriak zuzendu
Sabel kirurgia

Bularrak handitu eta txikitu
Aurpegi liftinga

Virgen del Pilar osasun etxea
Zarategi pasealekua 10 · DONOSTIA · Tel.: 943 29 75 88

Santa Maria de la Asuncion klinika
Izaskun errepidea 9 · TOLOSA · Tel.: 943 67 57 77

AUTOENPLEGU IKASTAROA
Helburu Nagusia: 

• Pertsona ekintzaileak trebatzea, beren enpresa ideia aztertu ahal izan dezaten.
• Nork bere enpresa sortzeko beharrezko ezagutzak eskaintzea.

Noiz: apirilaren 19tik maiatzaren 5era arte (52 ordu 13 egunetan)
Lekua: Zaldibar ikastetxea- Nafarroa etorbidea 21- Arrasate
Ordutegia: 09:30etik 13:30era
Antolatzaileak: Debagoieneko Mankomunitatea
Partaidetza: Doan-Plaza mugatuak

IZENEMATEA BEHARREZKOA DA (Epea martxoaren 7ra arte)

• Debagoieneko Mankomunitatea-Garapen Ekonomirako Agentzia 943 79 30 90 (Jorge Blazquez)
• Arrasateko Udaleko Enplegu Zerbitzua 943 79 09 00 (Marga Garmendia)
• Bergarako Udaleko Enplegu Zerbitzua  943 77 91 24 (Marije Unamuno)
• Oñatiko Udaleko Enplegu Zerbitzua      943 03 77 00 (Jexux Mari Ugarte)

* Eusko Jaurlaritzako enpresa-egitura berriak sortzeko dirulaguntzak eskatzeko balioko du
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Talde osoa emakumearen eskura:

CONSULTORIO GINECOLOGICO

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

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

Antzutasuna
Erditzeak

Antisorgailuak
Menopausia

Ekografiak (4D)
Titietako gaixotasunak

Minbiziaren diagnostiko goiztiarra
Hezur dentsitometria

• Antonio Estomba
• Fernando Cristobal
• Alfredo Otalora
• Jose M. Gomez
• Ainhoa Larrea
• Domingo Murgiondo

• Miguel Gabarain
• Maria Jose Ruiz
• Fatima Azkue
• J. Rodriguez
• Mikel Gorostidi
• Nerea Marin

DEBAGOIENEANLABUR

Euskadiko turismo bulegoen Itourbask
sarean sartu da Oñatiko bulegoa
Oñatiko turismo bulegoa Itourbask sarean sartzeko hitzarmena
sinatu dute Oñatiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako turismo sail-
buruordeak, Koro Garmendiak. Jaurlaritzak Eusko Autonomia
Erkidegoan dauden 60 turismo bulegoak sare batean sartu nahi
ditu, eta 2005erako, gehienak Itourbask-en egongo direla esan du.
Egitasmo honekin, hiru atal landu nahi ditu: dirulaguntzak ema-
tea turismo bulegoei, bulegoen arteko Intranet sortzea, eta Jaur-
laritzaren webgunea turismoaren atari bihurtzea.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Kanpanzar
inguruko errepideko zorua konponduko du

Oñatiko Arrano taberna barrura sartzen
saiatu ziren astelehen gauean
Ateko sarrailan markak daude eta leihoko markoak puskatuta
daude hainbat tokitatik. Astearte goizean, taberna irekitzera joan
zen bertako langilea, eta hura konturatu zen erasoaz. Hau ez da
izan jasan duen eraso bakarra. Duela hilabete batzuetatik hona,
hainbat eraso gertatzen ari dira Oñatin, bai pertsonekiko bai zen-
bait ondasunekiko. Ereitten herri plataformak mozio bat aurkez-
tu zuen otsaileko azken osoko bilkuran, eta onartu egin zuten, EAJ
eta EAren botoekin. PSOE eta PP abstenitu egin ziren.

Euskal Herrian Euskaraz taldeak kale
bilkura egingo du zapatuan, Bergaran 
Bihar, zapatua, 12:00tan, kale bilkura egingo du Euskal Herrian
Euskaraz taldeak Bergarako epaitegiaren aurrean. Epaitegiak orain-
dik euskara baztertu egiten duela aldarrikatzeko eta euskaldunon
hizkuntza eskubideak berriro ere ukatu direla esateko egingo du
elkarretaratzea. Honekin batera, apirilaren 4an Lesakan egingo
den hizkuntza eskubideen egunera joateko ere egin du dei EHEk.

Gipuzkoako diputatuen kontseiluak onartu egin du Kanpanzar
inguruan errepidearen zorua konpontzeko proiektua enkantera
ateratzea. GI-632 errepidean —Beasain-Durango— egingo dituzte
konponketak. Arrasate-Kanpanzar zatian, 870 metro konpondu-
ko dituzte. Zati horretan errepidearen zorua hondatuta dagoela
adierazi dute, eta zaharberritzea komeni dela. Proiektuaren aurre-
kontua 177.000 euro da. Honekin batera, B zonako errepideen zorua
konpontzeko proiektua ateratzea ere erabaki du Aldundiak.

Gaur, egubakoitza, ireki dute Bil-
boko Erakustazoka, Lanbide Hezi-
ketaren II. azoka, eta datorren
eguenera arte egongo da zabalik.
Bertan, Euskal Autonomia Erki-
degoko ikastetxeetan ikas dai-
tezkeen 22 lanbide familia egon-
go dira ikusgai. Hau da, edozein
ziklo ikasi nahi duen ikasleak ika-
si behar duen guztia nolakoa den
ikusteko aukera izango du, ber-
tatik bertara. Ikasleak azokan
ikusiko ahal izango du ziklo
bakoitzak duen diseinua, erabili
behar den materialaren ezauga-
rriak zeintzuk diren eta produk-
tua bera nolakoa den.

Aipatutako 22 lanbide hezike-
ta horietatik bi Bergarako Migel
Altuna institutuak erakutsiko ditu:
fabrikazio mekanikoa eta kimika,
hain zuzen ere. Fabrikazio meka-
nikoaren postuan, esaterako, bi
makina jarri dituzte. Bata disei-
nuaren makina da, eta bestea,
berriz, produktua sortzeko behar
den tornua, abiadura handikoa.

Kimikako standean plastikoa
eta kautxua erakutsiko ditu, hain
zuzen ere. Zein material erabil-
tzen diren ikusi ahal izango da,
eta produktuak egiteko behar

diren injektoreak nolakoak diren
ezagutzeko aukera ere eskainiko
du. Eta makina hauek egiten
dituzte produktu batzuk ere iku-
siko dira, hala nola, catering-eko

koilaratxoak eta plastikozko gil-
tzatakoa.

IKASLEEN IRTEERAK
Lan merkatuan dauden lanbide
eskaera guztiei erantzuteko sor-
tu dira 22 lanbide familia hauek,
eta horietako zikloren bat egin
nahi duten ikasleentzat, guraso-
entzat eta irakasleentzat antola-
tu da, beste behin, azoka. Horre-
tarako, Eusko Jaurlaritzak auto-
busak jarriko ditu, EAEko
ikastetxeetako ikasleek Lanbide
Heziketaren eskaintza gertutik
ezagutzeko aukera izan dezaten.

Bergarako Migel Altuna institutua
Lanbide Heziketaren azokara doa

OIHANA ELORZA

Lanbide Heziketako edozein
ziklo egin nahi duen ikasleak
ikasiko duen guztia erakutsiko
du azoka berezi honek. 22
lanbide familia erakutsiko dira
guztira, eta ikasleek aukera
daukate bertara joan eta
hurbiletik ikusi eta ezagutzeko.

Fabrikazio mekanikoa eta kimika erakusteko bi stand jarriko ditu

GARBIÑE BEITIA

Fabrikazio mekanikoa eta kimika standak jarri ditu Migel Altuna institutuak.

Lan merkatuan
dauden lanbide

guztiei erantzuten
dieten aukerak
daude azokan
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ARAMAIO
Bizente Goikoetxea
musikariaren
urteurrena
ospatzeko ekimenak
Aurten, Bizente Goikoetxea
aramaioarra jaio zela 150
urte beteko dira. Hori ospa-
tzeko  ekimenak antolatzen
dabiltza Aramaion. Mertxe
Mondragon alkateak jaki-
narazi digunez, zehaztasun
guztiak lotuta ez badaude
ere, Gasteizen eta Aramaion
kontzertu bana antolatzeko
asmoa dute, Goikoetxea-
ren lanean oinarrituta.
Goikoetxeak Valladolide-
kin izan zuen lotura dela-
eta, hango unibertsitateko
abesbatza ekarri gura dute;
besteak beste, Gasteizko
eta Aramaioko abesbatzek
ere hartuko dute parte eki-
taldi horietan. /U.M.

ANTZUOLA
Independentzia
Eguna ospatuko
dute bihar, 
gazteek antolatuta
Antzuolako Gazte Asan-
blada arduratu da aurten
Independentzia Eguneko
ekitaldiak antolatzeaz. 

Abenduaren 12an, 374
urte bete ziren Antzuola
Bergaratik banatu zela.
Horixe, hain zuzen ere,
ospatuko dute bihar, zapa-
tua, antzuolarrek.

13:00etan, triki poteoa
egingo dute; 14:00etan,
herri bazkaria, frontoian.
Bazkalostean, hainbat sor-
presa egongo dira.
19:00etan, herri kirolak
jokatuko dituzte, eta gauer-
dian, azkenik, Trikizio tal-
dearen kontzertua izango
dugu. /A.I.

ELGETA
Zuhaitz Eguna
ospatuko dute
domeka goizean
Egoarbitzan
Domekan, hilaren 28an,
Zuhaitz Eguna ospatuko
dute elgetarrek. Goizeko
bederatzietan plazan elkar-
tu eta handik Egoarbitza
inguruko zelaietara abia-
tuko dira landaketa egite-
ra. Hamabi pago eta zortzi
haritz landatuko dituzte.
Haritzei, iaz herrian jaio-
tako haurren izenak jarri-
ko dizkiete eta baita argaz-
ki bat atera ere. Behin lan-
daketa amaitu ondoren,
hamarretakoa izango da.
Udaletik jakinarazi dute
aitzurra daukaten herri-
tarrek bertara eramatea
komeni dela. /I.A.

GATZAGA
Urteko batzar
orokorra egin zuen
Toki Eder elkarteak
joan zen domekan
Gatzagako Toki Eder elkar-
teak urteko batzar oroko-
rra egin zuen domekan.
Diru kontuak izan zituzten
berbagai, eta hiru batzor-
dekide aldatu zituzten.
Aukeratutako hirurak
Alberto Altube, Jasone
Elkorobarrutia eta Julio
Garcia izan ziren.

Toki Eder elkartea he-
rriko elkarte bakarra da,
eta ia 90 bazkide ditu. Iaz,
urtarrilaren 11n, su hartu
zuen elkartea kokatuta
dagoen Garro jauregiak.
Ia bost hilabetez itxita egon
eta gero ekainean zabaldu
zuten berriro. /Z.V.M.

ESKORIATZA
2004ko udal
aurrekontua
aurkeztu zuten
atzo osoko bilkuran
Ohiko osoko bilkura egin
zuen Eskoriatzako Udalak
atzo, eguena. Gai zerrenda
luzea izan zuten, eta beste
batzuen artean honakoak
aztertu zituzten: Udalean
sortuko diren lanpostuen
gainean eskatuko direnak
zehaztu zituzten; Manko-
munitateak koordinatuta-
ko jardueren batzordeetan
parte hartzeko udal ordez-
kariak izendatu zituzten;
erretiratuei ortuak jartze-
ko emango dizkieten lur-
sailak esleitzeko prozedu-
ra onartu zuten, eta 2004ko
udal aurrekontua aurkez-
tu zuten egindako zuzen-
keta eta guzti. /M.A.

ARRASATE

XX. mendeko beharginen gaineko liburua argitaratu dute

Arrasateko industriaren historia errekuperatzeko lanaren barruan, XX. mendeko hainbat sasoitako behargi-
nen gaineko liburua argitaratu dute. Arrasate, langileek eraikitako herriaizenburuarekin, langileen testigantzetan
dago oinarrituta eta haien bizimoduen bilakaera jasotzen du. Arrasateko Industria Erakusketako arduradun
Isabel Aramendiaren eta Leire Parra historialari arrasatearraren emaitza da. Isabel Aramendiak zera adie-
razi zuen: “1993an, gure industriaren historia errekuperatzeko lanari ekin genionean ohartu ginen historia
horretako protagonistak desagertzen ari zirela, eta haiekin batera baita informazio oso baliotsua ere. Hori
saihesteko ekin genion beharginen testigantzak hartzeari”. Liburua salgai dago, bederatzi eurotan. /U.M.

UBANE MADERA

Bergarako Udalak bi milioi
euroko dirulaguntza eska-
tu dio Jaurlaritzari, 2004-
2008 epe bitartean herrian
egingo diren bost proiek-
turen finantzaketan lagun-
tzeko. Aipatutako bost
proiektuen aurrekontua 9,5
milioi euroa da. Hain zuzen,
horietatik 3,6 milioi Ago-
rrosingo kirolgune berri-
rako bideratuko dituzte.

AROSTEGIKO ATEA
Arostegi jauregian era-
kusketa aretoa egokitzeak
333.000 euroko aurrekon-
tua du. Atea berritzeak
28.700 euro balio du. Zera
esan digu Xabier Aranbu-
ru udal museologoak: “Ez
da gehiegizkoa. Arte lana da
Arostegikoa, XVI. mendeko
ate errenazentista. Horre-
lako gutxi daude”. /E.M.

BERGARA

Bost proiektutarako bi
milioi euroko laguntza
eskatu du Udalak

ARTXIBOA

Arostegi jauregian erakusketa aretoa egokituko dute.

Ertzainen azpikomisaria
zen eraikina erosiko du
Oñatiko Udalak, 420.000
eurotan. Eusko Jaurlari-
tzari erosiko dio.

Jaurlaritza ertzainen
etxea izandakoa saltzeko
asmotan zebilela jakin zuen
Udalak, eta idatzi bat bida-
li zion, erakin horretan
Udalak lokal batzuk era-
biltzen baititu. Idatzi horre-
tan, eraikina erosteko
asmoa azaltzen zion Udalak
Jaurlaritzari, eta Udal Zer-
bitzu Teknikoek egindako
balorazio baten berri ere
eman zion, 420.000 euro-
koa, alegia. Jaurlaritzak
eskaintza aztertu eta onar-
tu egin du.

ERABILERA, ZEHAZTEKE
Une honetan, Bake Epaite-
gia dago eraikin horretan.
Musika bandak ere toki
horretan egiten ditu entse-
guak, baina aurrerantze-
an zer erabilera emango
zaion zehazteke dago orain-
dik. Hala ere, hainbat
proiektu eta ideia ditu Uda-
lak, eta banan-banan azter-

tuko ditu. Ideia horien arte-
an daude, adibidez, Udal-
tzaingoaren egoitza han jar-
tzea, kontuan izanda gero
eta udaltzain gehiago dau-
dela. Komun publikoak jar-
tzea ere proposatu du nor-
baitek, baina esan bezala,
oraindik ez dago zehaztu-
ta zer egingo de eraikin
horretan. Erabakia hartu
ondoren, Udalak aztertu
egingo du obrak edo kon-
ponketak egin behar diren
edo ez.

Ertzainek 17 urtez era-
bili dute Santa Ana antzo-
kiaren pareko eraikina
ertzaintzaren azpi komi-
saria gisa, 1985. urtetik 2002.
urtera, hain zuzen ere./O.E.

OÑATI

Ertzainen etxea izan zen
eraikina erosiko dio
Udalak Jaurlaritzari

Zertzelada

Udalak ez daki
oraindik zer erabilera
emango
dion zehazki,
baina hainbat
ideia aztertuko ditu.

ARETXABALETA
Hiru batzordekide
berri aukeratu
dituzte Basotxoko
erretiratuek
Urteko batzar orokorra
egin zuen Basotxo erreti-
ratuen elkarteak joan zen
astean. Batetik, zuzenda-
ritza batzordeko kide
berriak aukeratu zituzten:
Andoni Antxia, Benito San-
chez eta Pedro Mari Zubi-
zarreta. Presidentea, azken
urtean bezala, Emiliano
Altube izango da, idazka-
ria Andoni Antxia eta diru-
zaina Antonio Diez. Beste-
tik, urtean zehar egin gura
dituzten ekintzen berri
eman zuten. Datorren
eguaztenean, esaterako,
gernu eta sexu arazoen gai-
nean egingo die berba
mediku batek. /M.A.
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OIHANA ELORZA

Ongi etorri Euskal Herrira.
Eskerrik asko. Lehen aldia da hona

natorrena, eta izugarri gustura nago.
Zerk harritu zaitu?
Lehenik eta behin, elurrak. Otsailaren

29an etorri nintzen, elurtea egin zuen aste-
buruan, hain zuzen ere. Ez nuen inoiz elu-
rra ikusi, eta hemen, ikusi bakarrik ez,
sufritu eta gozatu ahal izan dut. Izan ere,
hotz handia pasa nuen, baina aldi berean,
oso ondo pasa nuen lagunekin elur pilo-
tekin jolasten. Bestetik, euskaldunok oke-
la asko jaten duzuela ikusi dut. Mozam-
biken arroz asko jaten dugu, eta ez hemen
beste okela. Hala ere, asko gustatzen zait
hemengo janaria.

Horrez gain, uste baino handiagoa da.
Gauza denak handiagoak ikusten ditut
hemen. Errepideei begira pasatzen dut egu-
na, izugarriak iruditzen zaizkit. Mundu-
kide fundazioarekin aspalditik daukat
harremana, eta askotan entzun ditut Eus-
kal Herriaren inguruko kontuak, baina txi-
kiagoa imajinatzen nuen.

Mozambikeko Marrupa programa
ere ezaguna da Debagoienean.

Bai, horrela da. Duela lau urte sortu
zen programa hori, Mundukide funda-
zioaren laguntzarekin. Hemengo enpresa
eta lagun askok hartu dute parte progra-
ma horretan. Une honetan, esaterako,
Eneritz Pagaldai ikasle aretxabaletarra eta
Beñat Artzadun, Fagorko ingenieria,
Mozambiken daude, hango proiektuetan
guri laguntzen.

Nolakoa da Marrupa programa,
zehazki?

Mundukide fundazioak bi adar nagu-
si ditu: batetik, garapen lurraldeetan sor-
tzen diren lan proiektuak laguntzen ditu,
eta bestetik, eskualde garapen integrala
hartzen duen programa jartzen du mar-
txan. Marrupa bigarren adar horretan
sartzen da. Hau da, proiektu bakar bat bai-
no gehiago, esparru sozio-ekonomiko zaba-
la hartzen du bere gain. Enpresekin bate-
ra, errepideak, eskolak, komunikazioa,
osasun zerbitzuak eta bestelako azpiegi-
turak garatzen ditu. Izan ere, horiek guz-
tiak oso garrantzitsuak dira martxan jarri-
ko den enpresa sostengatzeko.

Zein enpresa sortu dira orain arte?
Eraikuntza enpresa bat, bizikletak

muntatzeko eta saltzeko tailerra, arraina
merkaturatzeko enpresa, xaboia ekoizteko
lantegia, garraio zerbitzurako enpresa berri
bat, aroztegi bat eta bigarren hezkuntza mai-
lako heziketa eskola bat, adibidez.

Ecomar enpresa ahaztu zaizu.
Ecomar eraikuntza enpresa ere Marru-

pa programan sartzen da, bai. 
Hiru lagunek izan genuen proiektu hau

martxan jartzeko ideia. Hirurok, hezike-
ta eskolako ikasleak ginen, eta Munduki-
deren laguntzaz, aurrera egitea erabaki
genuen. Enpresa honen asmoa koopera-
tiba bat sortzea zen, herriaren garapena
lortzen laguntzeko. Horretarako, Mun-
dukideren laguntza ezinbestekoa izan da.
Hark erakutsi digu, adibidez, adminis-
trazioa eta kontabilitatea nola antolatu eta
eraman behar den. Apirilean, lau urte bete-

bizikleta hartu, eta egun bakar batean egi-
ten dute hiritik buelta. Era honetan, ez dute
janaririk erosi behar, ez eta gaua pasatzeko
tokia ordaindu behar.

Norendako dira eskolak?
Ecomar enpresan 280 lagunek egiten

dugu lan, eta egiten ditugun eskolak bate-
tik langileendako dira. Langileei idazten
eta irakurtzen erakusten diegu. Heziketa
ikastaroak ere ematen ditugu.

Truke programan, Asia, Afrika eta
Amerikatik etorritako 14 lider komu-
nitario-kooperatibok hartzen duzue
parte. Egoera bera da guztiona?

Ez da oso desberdina, ez. Asko hitz egin
dugu elkarrekin, egoerak aipatu eta bata
bestearenarekin konparatu ditugu. Bakoi-
tzak arlo ezberdin batean egiten du lan
gehiago, baina azken baten, guztion ego-
erak nahiko antzerakoak direla kontura-
tu gara. Antzerako arazoak ditugu. Oso
harreman ona izan dugu, eta aurreran-
tzean sendotu egingo da.

Zer ikusi eta zer ikasi duzue Deba-
goienean egin duzuen hilabeteko tar-
te honetan?

Asko ikasi dugu, benetan. Koopera-
tiba asko bisitatu ditugu: Fagor, esate-
rako. Baserritar batzuekin ere izan gara,
eta bisitaldi hori bereziki interesatu
zitzaidan, Mozambiken gehienak neka-
zariak dira-eta. Hemen enpresa handiak
daude, eta Mozambiken ezin dugu horre-
lako enpresa erraldoirik eraiki, baina
nekazarien antolamendua oso interes-
garria iruditu zait. Euskal Herrian 2.000
nekazari baino ez daude, eta Mozambi-
ken, aldiz, bizilagunen %90 baino gehia-
go lehen sektoretik bizi dira. Aldea izu-
garria da.

Baina asko ikasten ari naiz. Batez ere,
aurrerantzean han aplika daitezkeen
ideiak eta proiektuak ikusten saiatzen
naiz. Garrantzitsua da proiektua gertutik
ezagutu, eta gure errealitatea izango dena
irudikatzen hastea.

Apunte asko hartu al dituzu?
Ideia eta adibide asko apuntatu ditut.

Kooperatibaren inguruko proiektuak inte-
resatzen zaizkit, batez ere, eta horiei arre-
ta berezia eskaini diet. Marrupan koope-
ratiba bat sortu nahi dugu. Sortzen ari
diren enpresa txikiak eta taldeak elkartu
eta guztien arteko kooperatiba bat egin
nahi dugu. Mozambiken oso zaila da koo-
peratiba bat sortzea, baldintzak ere ez
dira hain onak. Gerra asko izaten dira, esa-
terako, eta gobernuak eta bestelako ins-
tituzioek ez dute inolako laguntzarik ema-
ten. Gero ere, Mundukidek lagunduko
digu kooperatibaren estatutua eta oina-
rria jartzen, harremanetan jarraituko bai-
tugu.

Orain, hemen ikusitakoa han aplika-
tzea falta zaigu. Oraindik ez dugu orde-
nagailurik eta teknologia laguntzarik.
Dena eskuz egiten dugu, eta artxiboetan
gordetzen ditugu lanak. Dena dela, orde-
nagailu bat erosteko asmoa badaukagu,
guztiok erabiltzeko modukoa, denon lanak
gorde eta kudeatuko dituen ordenagailua.

Bestalde, Mundukide fundazioa txos-
ten bat prestatzen ari da, eta gero, txosten
hori emango digu truke programan par-
te hartu dugun guztioi.

Zer eramango duzu zure herrira?
Beste herrialde batzuk ezagutu ditu-

dala esango diet, eta gure errealitatea aur-
kitzen saiatu behar dugula, poliki-poliki.
Gure egoera ere asko aldatu da. Lehen, 46
kilometro egin behar izaten genituen hiri-
gunera joateko. Orain, ordea, bizikletak
ditugu, eta guztion arteko harreman eta
produktuen merkatua asko erraztu ditu
bizikletak. Errepideak abantaila izugarria
dira. Hemendik aurrera, horrelaxe jarrai-
tuko dugu, lanean.

Zer moduz daude Eneritz eta Beñat?
Lan eta lan ari dira.

ko ditu Ecomar eraikuntza enpresak.
Gehienbat, eskolak, osasun etxeak eta
errepideak egiten ditugu. Errepideak, esa-
terako, eskuz egiten ditugu. Eskuekin gar-
bitzen ditugu bazterrak eta eskuekin erai-
kitzen ditugu errepideak, ez dugu maki-
narik. Ditugun makina bakarrak
traktoreak dira, eta lurra garraiatzeko
erabiltzen ditugu.

Nora heltzen dira errepide horiek?
Oso garrantzitsuak dira, batez ere base-

rritarrentzako. Hango biztanle gehienak

nekazaritzatik bizi dira eta ez daukate
modurik batzen duten uzta beste herri eta
tokietara eramateko. Errepide hauek, herri
garrantzitsuenetara ez ezik, beste zona
batzuetara ere heltzen dira, eta honela,
herrien arteko harremana aberatsagoa
da, eta merkataritza erraztu egiten da.
Artoa eta olioa egiteko ekilorea lantzen dute
batik bat.

Gainera, lehen, nekazariek egun bat
baino gehiago behar zuten edozein trami-
te administratibo egiteko. Orain, ordea,

M
undukide fundazioak

munduko errealitate koo-

peratibo-komunitarioak

ezagutzeko programa antolatu du aur-

ten ere. Victoria Rafael da truke pro-

graman parte hartzen ari denetako bat.

Mozambikekoa da, enpresaburua.

“Guztiok errealitate
nahiko antzerakoan

bizi garela
konturatu gara”

ENPRESABURUA

Victoria Rafael

EUSKAL HERRIA ETA MOZAMBIKE
“Hemengo errepideak izugarriak dira.

Guk eskuz egiten ditugu, eta 
bizikletan joaten gara herri batetik bestera”

MUNDUKIDE ETA KOOPERATIBAK
“Mundukide fundazioak asko 

lagundu digu; hark erakutsi digu
kooperatiba bat zer den eta nola eratu”

OIHANA ELORZA
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MIKEL ARROIABE

Gutunak

Olatz eta Patxi

Zabalik

Jarrera hipokritarik ez!

Martxoaren 11n Madrilen izandako zori-
gaiztoko sarraskiaren ostean, ezker

abertzalearen aurkako kanpaina hasi zuten
politikari denek, elektoralki primeran etor-
tzen zitzaielako. Itxura denez, ezker aber-
tzalearen aurkako edozein jarrera, krimi-
nalizazio zilegizkoa da, gure aurka denak
balio du! eta horren ondorioz, hainbat ezbe-
har gertatu dira, ondorengo lerroetan aipa-
tuko ditugunak, eta bakoitzak egin dezala
iruditzen zaion balorazioa.

Gertaeraren berri izan bezain pronto,
atentatu honen gaitzespenak etorri ziren, bai-
na burua hotz behar den une horietan eta
gertakarien larritasuna ikusirik, politika-
riak deritzoten horiek eta oraingo honetan
EAJ-PNVri zuzentzen gatzaizkio eta bere
lehendakariari, ondoren izandako gertaka-
riekin lotuta ardura zuzena dutelako eta azal-
penak eman beharrean aurkitzen baitira. 

Ibarretxe jauna berehala irten zen erro-
tik euskaldun oso diren gure seme-alabeki-
ko, anai-arrebekiko, gurasoekiko euskal
herritartasuna ukatzen eta piztiak, “alima-
ñak” zirela entzun behar izan genion, lepo-
ratzen zizkien gertakariekin inolako zeri-
kusirik ez izan arren. Hau al da lehendaka-
ri baten papera? lotsagarria benetan! Fede
onarekin jokatu zuela adierazi zuen, baina
horrela bada, non geratzen da “fede on” hori
hanka sartze baten ondoren barkamenik ez
bada eskatzen? Sarraski horren egileak zein-
tzuk izan diren jada garbi asko dago. Hala
ere, inork ez digu barkamenik eskatu. Zer-
gatik? Egiaztaturiko inolako frogarik gabe,
herri honek dituen politikariak epaile lane-
tan hasi ziren, ahoz ahozko frogei soilik so
eginez, noiztik eman da horrelako zerbait?
frogarik gabe kondenatzen!

Itxura denez, gure senitarteko presoen
eta gure biziek ez dute baliorik, hor dugu
Anjel Berrueta eta Kontxi Sanchizen erail-
ketak, biak poliziaren eskuetatik sorturi-
koak eta lehendakariak ez dituenak gai-
tzetsi, zergatik Ibarretxe? gutxiago balio al
dute beraien biziek?

Gertaera guzti honen ondorioz espe-
txeetako egoera okertu da, errepresioa izu-
garri handitu delako, jipoiak, isolamendua,
mehatxuak…, hauek izan dira besteak bes-
te gure senitartekoek jasan behar izan dute-
na. Aipatzekoa ere, gure herritarra den Txus
Goikoetxea gose-greba mugagabean aur-
kitzen dela Albaceteko beste kideekin bate-
ra, gertakari hauen ondorioz, beraien kide
bati labankada batekin erasotzen saiatu zire-
lako preso sozialak. Besarkada eta muxu-
rik beroena hemendik zuretzat, Txus!

Guk zera esan nahi diogu euskal gizar-
teari eta herritar batzuen lehendakaria
den Ibarretxe jaunari; Etxeratek lanean
jarraituko duela gure senide errepresalia-
tuen aldeko lana sakonduz, beraien izaera
politikoa eta eragiletza aitortuko dugula
gizartearen aurrean eta gatazkaren kon-
ponbiderako ekimen denetan gure ekarpena
egingo dugula.

Ez gaitzatela gehiago era honetan erabi-
li esan nahi dugu, nahikoa da! Hauteskun-
de batzuen truke etorri zaiguna onartezina
da, ez dezatela muntai politiko, mediatiko
gehiagorik egin! 

Honekin, igande honetan 12:30ean Iruñe-
ko Donibane auzoko Baguadan Anjel eta Kon-
txiri egingo zaien omenaldirako deialdia luza-
tzen dizuegu, bertara joateko animatuz.

ARRASATEKO ETXERAT
Arrasate

Martutene-Valladolid

Beste behin ere euskal presoek jasaten dituz-
ten eraso sistematikoak salatu beharre-

an gaude; oraingoan, Karmen Irizar Antzuo-
lako preso politikoak jasan duen urruntzea.

Karmen 1998ko martxoan atxilotu zuten
(gaur sei urte), eskualdeko hainbat pertso-
nekin batera. Bost egun Guardia Zibilaren
eskuetan inkomunikatuta eta torturatuta
pasatu ondoren, Carabanchelen espetxera-
tu zuten. Bertan zazpi hilabetez egon ondo-

GOIO
ARANA

Viena

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

ren, Soto del Realera eraman zuten, hiru
hilabeterako. 1999ko urtarrilean baldin-
tzapeko askatasunean kaleratu zuten.
2001ean, epaitu ondoren, bost urte eta sei
hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten eta
urte horretako uztailean Martuteneko espe-
txean sartu zuten. Ordutik, aurreko aste-
ko astelehenera arte (hilak 15), hantxe egon
da eta bi urteko kartzela zigorra falta zaion
honetan, Valladolidera urrundu dute.

Karmen ez da salbuespena; hor dago
Euskal Preso Politikoen Kolektiboa 700
lagun egoera berdinean eta beraien seni-
deak eta lagunak astero milaka kilometro
egitera behartuta: seme-alabak, gurasoak...
ikusi ahal izateko. Non daude beraien giza
eskubideak?

Euskal Herriak behingoz konponbide
demokratikoa behar du, Euskal Herriak
dagozkion eskubide urratu guztiak eskura-
tu behar ditu. Horretarako, Euskal Herria
aitortu eta errespetatu behar da, herriari hitza
eta erabakia emanaz. Beraz, ezinbestekoa da
prozesu honetan parte hartzeko Euskal Pre-
so Politikoen Kolektiboa Euskal Herrian
egotea. Beraz, legea delako euskal presoak
Euskal Herrian egotea, ekin lanari.

ANTZUOLAKO ASKATASUNA
Antzuola

Beroako etxebizitzak

Aretxabaletako Beroa gunean 155 etxe-
bizitza egiten ari dira. Eraikuntza

enpresa, ordea, ez da ondo ari, gure ustez.
Ez ditu gauzak esan bezala egiten, eta bizi-
lagunok ditugun kexak entzuteko, inoiz ez
dago gertu. Bizilagun guztiok ditugun
kexen eta arazoen inguruko idatzi bat egi-
teko, bilera egin nahi dugu, datorren api-
rilaren 2an, egubakoitza, 18:00etan Are-
txabaletako kultura etxean. Zatozte!

BEROAKO BIZILAGUN BATZUK
Aretxabaleta

Lerro hauek irakurtzen
dituzunean GOIEN-
KARIAko ordezkariok

Vienan izango gara. Tokiko
prentsaren atalean Euro-
pan ondoen diseinatutako
egunkariaren saria jasotze-
ra joanak garelako Austria-
ko hiriburura. Saria
jasotzera eta Europako
Egunkarien Kongresuan
esku hartzera. Arrazoi biak
pozgarriak dira guretako:
batetik, gure lana aintzako-
tzat hartu eta saritu egin
dutelako Europako Egun-
karien Lehiaketa prestigio-
tsuan, eta bestetik, gure
astekariaren berri emateko
aukera paregabea izango
dugulako jardunaldietan.

Ikustera eta erakustera
etorriak gara, beraz, Viena-
ra. Ikustera —eta beraien
eskarmentutik ikastera—
beste hitzaldi batzuen
artean aurtengo saritutako
batzuek, Il Corriere della
Sera (Milan), The Indepen-
dent (London) eta Heraldo de
Aragón-ek egin dituzten
lanak aurkeztuko dituztela-
ko, eta erakustera, guk ere
gure orriak erakutsiko
ditugulako.

Tokiko albisteen irudi-
katze edo Visualizacion of
local topics izena jarri diote
gure aurkezpenari. GOIEN-
KARIA moduko baliabide
gutxiko eta lan-talde
txikian egindako argital-
pen baten albisteen ikusta-
ratze prozesua nola egiten
dugun azalduko diegu; eta
honekin batera, txikia izan
arren, ederra ere izan
daitekeela erakustea
izango da gure hitzaldiaren
helburua.

Izan ere, ez da makala
hain urte gutxian esku
artean duzun astekari
honek erakutsi duena:
posible dela izatea debalde-
koa, bateratzailea, gizarte-
an erreferentziazkoa,
hizkuntzaren normaliza-
ziorako tresna ezinbeste-
koa, eta itxuraz zein
edukiz kalitatekoa. Ez da
gutxi, ala?
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Dragoia,
hontza, e.a.

Apirilaren 7a baino
lehen ‘AG’-ren
harpidedun egiten
direnei, ipuin
liburua opari 

Astekoak

A
steleheneko Goienkaria-
ren harpidedun egiteak
dakarren abantailez ber-

ba egin dugu behin baino gehia-
gotan: alea etxean jasotzeaz gain,
hainbat opari edo deskontu egi-
teaz gain,  zozketetan parte har-
tzeko aukera eskainiko diegula
AG-ren harpidedun egiten dire-
nei. Dagoeneko lehenengo opa-
ria jaso dute etxean AG-ren har-
pidedunek: Hala bazan… Deba-
goieneko plazan ipuin liburua;
ibarreko idazle eta ilustratzaile
ezagun batzuek eginiko ipuin-
liburu esklusiboa gure harpide-
dunendako. Apirilaren 7a baino
lehen harpidedun egiten direnek
izango dute aukera liburu hori
eskuratzeko. Aste Santua pasa
eta gero, beste promozio batzuk
jarriko ditugu abian.

Baina egin dezagun berba
liburuaren gainean, lehenengo
opari esklusibo horren gainean.
Aurkezpen bikaina dauka libu-
ruak: paper dotorez eta kolore-
etan aurkeztua. Bertako euska-
ran idatzia, hiru edizio ezberdin
egin dira, Debagoieneko hiru
azpieuskalkitan: Bergara,
Antzuola eta Elgetarako bat;
Oñatirako beste bat; eta Leintz
alderako (Arrasate, Aramaio,
Aretxabaleta, Eskoriatza eta
Leintz Gatzaga) bestea.

Politak benetan ipuinetan
kontatzen diren istorioak, belau-
naldiz belaunaldi, ahoz aho, gaur
arte gorde direnak : Arrasateko
dragoiarena; gauez bizi den hon-
tza luma barekoarena; Joaniko
Txistu Elosuko abade ehiztaria-
rena; eta Oñatiko Torreko zubia-
rena. Umeei kontatzekoak ez
ezik, hasi eta bukatu, edozeinek
segituan irakurtzeko moduko
istorio atseginak. Nahi duzue
liburua eskuratu?

Gu bagara ‘Asteleheneko
Goienkaria’-ren harpidedun.
Egin zaitez zu ere!

KEPA
ALTUBE I

“Harpidedun egin gara,
batetik hezkuntzan,
gizartean bezala, eus-
kara eta komunikazioa
garrantzitsuak direla-
ko. Bestetik, gurea beza-
la, hurbileko zerbitzu
publiko bat delako.
Ondo ikusten dugu”.

IRAKASLEA, 
OÑATI

VALEN
MOÑUX I

“Gehien gustatzen zai-
dana asteburuko kultu-
ra ekitaldiak sakon bil-
tzen dituela ikustea da:
antzerkia, musika ikus-
kizunak, eta beste.
Gutxien, berriz, hemen
ere futbola dela kirole-
tako errege”.

APAREJADOREA, 
BERGARA

AITZIBER 
ZUMALDE I

“Asteburuko berriak
egubakoitzerako zahar-
kituak geratzen dira, eta
honela, fresko-freskoak
jasotzen ditugu. Gaine-
ra, aste barruan gerta-
tuko diren gauzez ere
informatzen gaitu. Guz-
tiaren berri dakar”.

LANGILEA,
ARRASATE

ZUHAITZ
ARANTZADI I

“Oso ondo iruditzen zait
astelehenetan ere aldiz-
karia kaleratzea. Jen-
deak lehenago irakur-
tzen ditu bertako noti-
ziak,  ezagutzen ez
dituen tokietakoak bai-
no. Gainera, euskaraz
dator, eta hori ona da”.

FISIOTERAPEUTA,
ARETXABALETA

GORKA
SUDUPE I

“Jendeak astelehen goi-
zetan pozik irakurtzen
du. Asteburuan ibarre-
an gertatu diren gerta-
era guztiak ekartzen
ditu, baita kirol emai-
tzak ere, eta jendeari
gustatu egiten zaio hori.
Oso ondo dago”.

EDERRA TABERNA,
ARRASATE

BLANCA
JAUREGI I

“Gazte Bulegorako
garrantzi handia dauka
Asteleheneko Goienka-
ria-k. Ibarreko gizarte,
kultura eta kirol gerta-
eren informazio zuzena
eta egunerokoa ekar-
tzen du. Oso interesga-
rria da”.

GAZTE ZERBITZUA,
ARRASATE

ISMAEL
ZUBIA I

“Euskaldunok hutsu-
nea geneukan astelehe-
neko prentsan, eta
orain, egun horretan ere
euskaraz irakurtzeko
aukera dugu. Ibarreko
notiziak lehen eskutik
eta zuzenean jaso ahal
ditugu, gainera”.

IRAKASLEA,
OÑATI

LEIRE
ARANBURU I

“Kirolzalea naiz, baina
kirolaz gain, gainontze-
ko berriak ere ondo jaso-
tzen dituela konturatu
naiz. Irakurtzeko oso
erraza da, eta notiziak
osatuak ekartzen ditu.
Euskaraz, gainera. Eta
balio handia du horrek”.

PANADEROKUA
TABERNA, ELGETA

AITOR
MURUAMENDIARAZ I

“Tabernan askok ira-
kurtzen dute, gazteek
batez ere. Kirol asko
dakar, astelehenetako
gainontzeko egunkariek
bezala. Bestelako noti-
ziak ere ekartzen ditu,
hala ere. Ondo dago,
hemengo aldizkaria da”.

AVENIDA TABERNA,
BERGARA

XABIER
ALTZELAI I

“Asko gustatzen zait
Asteleheneko Goienka-
ria. Asteburuak eman
duena ondo jasotzen du.
Ni kirolzalea naiz, eta
kiroletako atala gustu-
ra irakurtzen dut. Aste-
ko agenda ere badakar,
eta ondo etortzen da”.

LANGILEA, 
ANTZUOLA

JOSE MARI
GABILONDO I

“Oso ondo ikusten dut
Asteleheneko Goienka-
ria. Gustatzen zait. Gus-
tura irakurtzen ditut
herriko bertako noti-
ziak eta inguruko
berriak. Hainbat iritzi,
tartean. Animo, eta
aurrera”.

ERRETIRATUA, 
ANTZUOLA

AINHOA 
DOUHAIBI I

“Jende askok irakur-
tzen du tabernan Aste-
leheneko Goienkaria.
Bestetik, euskararen
aldeko ekimena da eta
harpidetza egitea ez da
batere garestia. Egitas-
mo interesgarria da,
bertakoa da-eta”.

ARRANO TABERNA, 
OÑATI

IÑIGO
IÑURRATEGI I

“Bertako informazioa
bertako hedabideek
emana eta euskaraz
jasotzea oso garrantzi-
tsua da. Asteleheneko
Goienkaria euskaraz
normaltasun osoz bizi-
tzeko aukeran beste
urrats bat da”.

ZINEGOTZIA (ARALAR),
BERGARA

CIRILO
PEREA I

“Oso ondo dago Astele-
heneko Goienkaria .
Agian, kirol emaitzaren
bat edo beste falta da,
baina orokorrean, ondo
osatuta dagoen aldizka-
ria da. Asteburuan zer
gertatu den berehala
enteratzen zara”.

KIROL TEKNIKARIA,
ESKORIATZA

ANABEL
ARANTZADI I

“Hasieran, laguntza
emateagatik eman
genuen izena, eguba-
koitzetan banatzen dena
asko gustatzen zaigu-
eta. Baina orain, gero
eta informazio gehiago
eta eguneratua eskain-
tzen duela ikusi dugu”.

ETXEKOANDREA,
ARETXABALETA
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OIHANA ELORZA

Julen Iriondo aurkezlea, Markel Irizar eta Jon Oregi lagunartearen presidentea.
OIHANA ELORZA

Lagunarteko kide izateko Aloña Mendira jo, martitzen eta eguen iluntzean.

Markelen Irizarren Lagunartia aurkeztu dute Oñatin
OIHANA ELORZA

Markel Irizar txirrindulari oña-
tiarraren lagunartea edo peña
aurkeztu dute astean Oñatin.
Markel bera, Jon Oregi lagunar-
teko presidentea eta lagun asko
egon ziren aurkezpenean. Mar-
kelen ibilbidea erakutsi zuen
bideo bat ere jarri zuten. Lagu-
nartearen helburua da lasterke-
tetan Markel animatzea, Euskal
Herriko zein atzerriko errepide-
etan. Horretarako, irteerak anto-
latuko ditu lasterketetara, eta
kamisetak aterako ditu.

Markelek Nazioarteko Crite-
riumean hartuko du parte, eta
horren ondoren, Flandesko Tou-
rrera joango da.

Zer erakutsi dizu aurreko urte-
otako esperientziak?

Urtero izaten dela gogorra
Gorlako igoera. Eta horrekin
batera, urtetik urtera, gero eta
azkarrago joaten dela tropela,
nabarmen azkarrago.

Irabazteko helburuarekin
aterako zara?

Oso zaila da irabaztea. Tro-
pela nahiko handia izaten da, eta
normalean, profesionaletara sal-
to egingo dutenek hartzen dute
parte. Noski, horiek dira one-
nak, beraz, horiek nik baino auke-
ra gehiago dituzte irabazteko.

Faboritorik bai?
Egia esan, ez. Aurten, gaine-

ra, ez dago faborito bakarra. Ira-
bazteko gai diren txirrindulari
kopuru zabala dago. Eta hori oso
ona da, kirolarentzat batez ere.
Gero eta jende berri gehiagok har-
tzen du parte.

Probaren ibilbidea ez da
beti bera izan, ezta?

Ez, azken urteotan aldatu egin
dute. Lehen, igoera bakarrik egi-
ten zen. Irteera puntutik atera,
eta igo. Orain, ordea, zirkuitu bat
antolatzen dute, eta bi aldiz igo
behar da Gorlara.

Nik neuk nahiago dut biga-
rren aukera hau. Orain, laster-
keta itxura dauka, eta gero eta
jende gehiago dator. Lehen, ordu
erdian eman behar zenuen guz-
tia. Orain, berriz, bi ordu dira,
eta beste patxada baten egiten da
ibilbidea. Edozelan ere, oso gogo-
rra da proba.

saldiren bat egoten ez bada, behin-
tzat, azken unean erabakiko dela
uste dut. Lehenengo bueltan
apurtzen da tropela, baina biga-
rrenerako, zatituta heltzen da.
Irabazteko asmoa dutenen tal-
dekideak aurrean jarriko dira
lehenengo buelta egin eta gero,
baina azken unea arte ez da era-
bakiko lasterketa.

Zenbatek hartuko duzue
parte domekan?

Oñatiko Lizarralde-Aldekoa
taldekoa naiz ni, eta taldeko seik,
behintzat, hartuko dugu parte
igoeran. Oñatiarrak dira batzuk.
Bergarakoak Debabarrena tal-
dean ari den Kepa Varela eta
biok gara.

Bestela, guztira, 150 txirrin-
dulari inguru aterako gara irte-
era-gunetik.

Elkarrekin entrenatzen
zarete taldekook?

Tartean behin bai, baina nork
bere bizimodua dauka, eta ez da
erraza ordu berak libre izatea
entrenatzeko. Normalean, baka-
rrik entrenatzen gara.

Apirilaren hasieran, Ber-
garan hasiko da Euskal Herri-
ko Itzulia.

Bai, badut gogoa. Normalean,
telebista bidez ikusten ditut las-
terketak, baina oraingoan, ber-
tatik bertara ikusteko aukera
izango dut. Lehenengo etapa Ber-
garan hasi eta amaituko da, beraz,
bigarrena ere hemendik abiatu-
ko da.

Erabaki duzu nora joango
zaren lasterketa ikustera?

Oraindik ez, baina mendate-
ren batera joango naiz segurue-
nik. Kalean ere ikusi nahi ditut,
maila goreneko txirrindulariak
etorriko dira-eta.

Zein da zure pronostikoa?
Euskaltel-Euskadi taldea

indartsu ibiliko dela uste dut.
Euskaldunak, oro har, ibiliko
dira gogor, Osa anaiak, adibidez.
Valverde ere bai ...

egoten da animatzen, Tourrean
beste ia.

Ibilbidea ondo ezagutzen
duzu; non erabakiko da las-
terketa?

Nire ustez azken bizpahiru
kilometroak izango dira eraba-
kigarriak, Ugarrixatik gora. Ihe-

Podiuma

Ander Agirre ITXIRRINDULARIAI

“Ugarrixatik gora oso gogorra da igoera,
eta hortxe erabakiko da lasterketa,

azken bizpahiru kilometroetan”

OIHANA ELORZA

Oñatiko Lizarralde Kirolak-Aldekoa Logistika taldean ari da Ander.

Zergatik da berezia Gorla-
ko igoera?

Kategoria honetan, Balen-
tziaga proba eta Gorlako igoera
dira inguruko ezagunenetakoak.
Nahiko proba zaharrak ere badi-
ra, eta jendeak ondo ezagutzen
ditu. Ibilbidean zehar jende asko

OIHANA ELORZA

S
an Jose egunean egin ohi zen
Gorlako igoera, baina egun
hori ez da urtero jai eguna
izaten, eta hemendik aurrera,

martxoko azken domekan egitea
erabaki dute antolatzaileek. Ander
Agirre txirrindulari bergararrak
bosgarren urtez egingo du igoera
ezagun hau.

Kirolabur

MENDIKO BIZIKLETA/ARRASATE

Domekan, 11:00etan, mendiko
bizikletako Euskadiko Ope-

naren bigarren proba egingo da
Arrasaten. Eroskin abiatuko da,
eta zortzi kilometroko zirkuitua
prestatu dute, Kanpanzar alde-
ra. Hainbat kategoria izango dira,
eta horien arabera, lau, hiru edo
bi buelta emango zaizkio zir-
kuituari. Parte-hartzaileen arte-
an, Debagoieneko Ederra Taber-
na mendiko bizikleta taldeko
kideak egongo dira.

BORROKA/ARAMAIO

Maider Unda borrokalaria ez
da  Olinpiar Jokoetara joan-

go. Asteburuan, Madrilen txa-
pelketa egin zen Atenasera joa-
teko. Bi borroka irabazi arren,
hirugarrena galdu egin zuen Mai-
derrek, Mongoliaren aurka;
azken minutuan galdu zuen.
Orain, atseden hartzen dago etxe-
an, Oletan.

PATINAJEA/ARETXABALETA

Patinaje ikastaroa emango
dute Aretxabaletako kirol

etxean apiriletik ekaina bitarte-
an. 16 urte baino gehiago dituz-
ten hasi berriendako eta patina-
tzen jakin baina teknika hobetu
nahi dutenendako da ikastaro
hau. Izena emateko epea zabalik
dago, eta Aretxabaletako Kirol
Zerbitzuan egin behar da.

FUTBOLA/ARRASATE

Bihar, zapatuan, preferente
mailako futbol derbia joka-

tuko da Arrasateko Atxabalpe
futbol zelaian, 16:30ean. Mondra
eta Aloña Mendi taldeen arteko
derbia izango da. Orain, Aloñak
bederatzi puntu ateratzen diz-
kio Mondrari. 

ARETO FUTBOLA/ELGETA

Apirilean hasi eta ekaina
bitartean, areto futbol txa-

pelketa egingo da Elgetan. Mar-
txoaren 31 da izena emateko
azken eguna. Bi talde onenek eta
gol gehien sartzen dituen joka-
lariak jasoko dituzte sariak.
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Unzueta jatetxea
Eskaintza

• Eguneko menua
• Karta
• Bataio eta jaunartzeak
• Lagun afariak

Berezitasunak
• Parrilla: okela  eta arraina
• Etxeko postreak

Egunero zabalik

Zabola auzoa / ARAMAIO
945 44 50 95

Baster-Alde
Eskaintza

• Menua eta karta
• Ezkontzak 
• Jangela: 160 lagunendako
• Jaunartze eta bataioak
• Kintadak
• Terraza
• Aparkalekua

Astelehenetan itxita

Galartza auzoa / ARETXABALETA
943 79 24 58

Añai erretegia
Eskaintza

• Bataio eta jaunartzeak
• Kintadak 
• Karta

Berezitasunak
• Arraina eta okela parrillan
• Etxeko postreak

Egubakoitzetan, zapatuetan eta domeketan zabalik

Nardeaga 32 / ARAMAIO
945 44 51 01

Nekazal
etxea

Torrekua jatetxea
Eskaintza

• Eguneko menua
• Karta
• Kintadak
• Bataio eta jaunartzeak

Berezitasunak
• Batik bat arraina
• Itsaskia
• Txuletak

Ibargarai 37 / BERGARA
943 76 50 99

Zotz jatetxea
Eskaintza

• Eguneko menua
• Ogitartekoak
• Hamarretakoak

Berezitasunak
• Menu bereziak egubakoitz eta zapatuetan

Igandeetan itxita

Zubillaga auzoa 1 / OÑATI
943 78 35 45

Gure Ametsa jatetxea

Eskaintza
• Ezkontzak 
• Jaunartzeak eta bataioak
• Hiru jangela
• Aparkaleku handia
• Umeendako jolaslekua

Astelehenetan itxita

LEINTZ GATZAGA
943 71 49 52

Pildain jatetxea
Eskaintza 

• Eguneko menua 
• Lagun arteko afariak 
• Bataio eta jaunartzeak 
• Ogitartekoak eta kazuelatxoak 

Berezitasunak
• Bildotsa labean erreta • Arraina 
• Babarrunak • Etxean egindako ogia 

Udala auzoa 14 / ARRASATE 
943 79 11 65 / 943 77 18 40

Zuhaizti jatetxea

Eskaintza
• Eguneko menua, aste barruan
• Pizzak, konbinatuak eta karta 

egubakoitz eta zapatu gauetan

Berezitasunak
• Etxeko postreak

Espoloia 6 / BERGARA
943 76 59 22



Egubakoitza / 2004ko martxoaren 26a
Martxoaren 26tik

apirilaren 2ra

Kultura
eta

aisialdia

Emakume
elkarteak,
geroz eta
gehiago

G
aur egun, bost emakume elkarte ditu-
gu Debagoienean: Arrasateko Ekin,
Bergarako BEKE, Eskoriatzako Amus-
ka, Aramaioko Itur-Zuri eta Gatzaga-

ko Sorginak. Bost elkarteak dira ezberdinak,
baina helburu nagusi bera dute: herriko ema-
kumeak elkartzeko ekintzak sortzea.   

Ikastaroak, hitzaldiak eta bestelako ekin-
tzak antolatzen dituzte elkarteok. Betiere ema-
kumeen interesekoak direnak, baina herritar
guztiei zuzendutakoak ere badira batzuk. Izan
ere, emakumearen alde lana egiteaz gainera,
herriarendako ere egin nahi dute lan.

BOST HERRI ETA BOST ELKARTE
Bost emakume elkarte daude Debagoienean,
bost herritan. Inguruko herrietako emakume
elkarteak ezagutzen dituzte, baina ez dute tal-
de bezala harreman handirik haiekin. Izan ere,
elkarte bakoitzak bere herrian egiten du lan./15
USOA AGIRRE

AZALA: IÑAKI ITURBE
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> Bideokamera
digitalak

> Argazki-kamera
digitalak

> Movistar telefonia:
eskaintzarik onena

> Pertsonen gustuen
araberako
soluzioak

Udaberria eta uda garaiz harrapatzeko

ARRASATE.
Olarte 1
Tel. 943 79 18 86
Faxa 943 77 09 38



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko martxoaren 26a KULTURA DEBAGOIENEAN /15

Bidaiatzea, denen gustuko  

Guztioi gustatzen zaigu bidaiatzea, lagun taldea elkartu eta
leku berriak ezagutzea. Antza denez, ibarreko emakumeek
ere atsegin dute bidaiatzea; Debagoieneko ia emakume

elkarte guztiek antolatzen dute urtean zehar irteeraren bat, eta
batzuek bi ere egiten dituzte. 

Arrasateko Ekin elkarteak, adibidez, urtean bi irteera antola-
tzen ditu. Maiatzaren 29rako eta 30erako antolatu dute hurrengoa:
Iparraldera joango dira asteburua pasatzera. Eskoriatzako
Amuska taldekoek ere irteera ugari egiten dituzte; azkena martxo-
aren 8an egin zuten, Emakume Langilearen Egunean. Bianara
joan ziren eguna pasatzera. 

Aramaio eta Gatzagako emakumeak ere bidaia-zaleak dira.
Aramaioko Itur-Zuri elkartekoek Londresera joateko asmoa
zuten aurten, baina bidaiaren prezioa garestiegia irteten zela-
eta, azkenean bertan behera gelditu zen irteera. 72 pertsonak
eman zuten izena Londresera joateko; ea hurrengoan zorte
hobea duten. 

Bergarako BEKE emakume elkartea sortu berria da. Orain-
goz, ez dute bidaiarik egiteko asmorik. 

Ibarreko emakumeen topaguneak 
BOST EMAKUME ELKARTE DAUDE IBARREAN. BOST IZEN EZBERDIN, BAINA HELBURUA BAKARRA DA: EMAKUMEEN TOPAGUNE IZATEA 

IBARREKO EMAKUME TALDEAK ELKARTEAK /

Eskoriatzako Amuska eta Gatza-
gako Sorginak dira Debagoiene-
ko emakume elkarte beteranoak.
Biek ere hamabost bat urte dara-
matzate emakumeendako eta
emakumeen alde lanean. Ara-
maioko Itur-Zuri elkarteak ere
urte mordoxka darama lanean,
hamahiru,  hain zuzen ere. Arra-
sateko Ekin gaztetxoagoa da, due-
la bederatzi urte sortu zen, bai-
na dagoeneko onarpen handi eta
zabala lortu du Arrasateko ema-
kumeen artean. Ibarreko bost
emakume elkarteen artean gaz-
teena da Bergarako BEKE: joan
den urteko ekainean sortu zuten.

Emakumeen talde hauek bes-
te edozein elkartek moduko fun-
tzionamendua dute. Aldian  behin
batzarrak egiten dituzte eta urte-
an behin bazkideen batzar oro-
korra. Elkarte gehienetako baz-
kideek ordaintzen dute urteko
kuotaren bat, eta horrez gain,
dirulaguntzak ere jasotzen dituz-
te: Emakundetik, udaletatik edo
beste erakunde batzuetatik.    

EKINTZA UGARI GUZTIENDAKO
Denetariko ekintzak antolatzen
dituzte ibarreko emakume elkar-
teek. Emakumeendako antola-
tzen dituzte ekintza gehienak,
baina badira herritar guztiei
zuzendutakoak ere; hitzaldiak,
adibidez. Arrasaten sukaldari-
tza eta joskintza ikastaroak anto-
latu zituzten duela gutxi, eta ema-
kumeei baino gehiago, gizonez-
koei zuzenduta zeuden bi ikastaro
horiek. Sukaldaritzak arrakasta
handia izan zuen gizonezkoen
artean, baina joskintzak ez zuen
gizonezko askorik erakarri.

Adin guztietako emakumeek
parte hartzen dute ekintzetan;
hasi 20 urtetik eta 70-80 urtera
artekoek. Hala ere, herriaren ara-
bera badaude ezberdintasunak:
Eskoriatzan, adibidez, berrogei
urtetik gorako emakumeak dira
ekintzetan parte hartzen duten
gehienak; elkarteko bazkideak
ere adin horretatik gorakoak dira
gehienak. Arrasaten, berriz, 15
urte inguruko neskatxoak ere
aritzen dira Ekin emakume elkar-
tean, eta orain, gaztetxo horiei
zuzendutako ekintza gehiago
antolatzeko asmoa dute.  

USOA AGIRRE

G
eroz eta emakume elkarte
gehiago daude ibarrean.
Joan den ekainean sortu
zen azkena; Bergarako

BEKE. Baina ibarreko beste herri
batzuetako elkarteek dagoeneko
urte asko daramatzate askotariko
ekintzak antolatzen eta emakume-
en arteko harremanak sendotzen.

1995ean sortu zen Ekin. AED barruko elkartea da eta emaku-
meen garapena euskaraz emateko helburuarekin sortu zen. Ikas-
taro asko antolatzen dituzte eta adin guztietako 100 bat pertso-
nak parte hartzen dute ekintzetan. Neska gazteei zuzendutako
ikastaroak antolatzen dihardute orain, Aste Santu osterako.

EKIN / ARRASATE

Joan den urteko ekainean sortu zuten Bergarako BEKE elkar-
tea. Emakumea gizartean integratzeko eta haren autoestimua
garatzeko bideak jartzea da euren asmoa. Eskulanak izan zituz-
ten abiapuntu, baina elkartea sortuz geroztik ekintza gehiago
antolatzen dituzte. Oraingoz 30 bat bazkide dira elkartean. 

BEKE / BERGARA

Duela hamabost bat urte sortu zuten Amuska elkartea langa-
bezian zeuden emakume batzuek. Denetariko ekintzak antola-
tzen dituzte. Orain, sei ikastaro dituzte abian eta maiatzerako
ekintza gehiago antolatzen ari dira. Bazkide asko dira elkarte-
an: 136, hain zuzen ere. 40 urtetik gorakoak dira gehienak.

AMUSKA / ESKORIATZA

Duela 13 bat urte sortu zuten Aramaioko emakumeen elkartea.
Lau ekintza dituzte orain abian: yoga, aerobika, gimnasia eta
eskulanak. Horiez gain, urtean zehar beste ekintza batzuk ere
egiten dituzte: pintura lehiaketa, txokolate-jana eta bidaiak, bes-
teak beste. Gaur egun, 100 bat emakume daude taldean.

ITUR-ZURI / ARAMAIO

Hamabost bat urte ditu Gatzagako Sorginak emakume elkar-
teak. Oraingoz, ez dute ekintzarik abian, baina yoga ikastaroa
jartzeko asmoa dute. Hala ere, urtean zehar hainbat ekintza egi-
ten dituzte: Emakumearen Eguneko bazkaria, hitzaldiak, bidaia...
Adin guztietako emakumeek parte hartzen dute ekintzetan.

SORGINAK / LEINTZ GATZAGA
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ATE IREKIAK
Gonbidatzen zaitugu martxoaren 27an eta 28an

egingo ditugun ate irekien jardunaldietara.
Zatoz gure upeltegia eta ardoa ezagutzera!

Informazio zabalagoa: 945 60 01 78 edo 669 70 63 82.

Bodegas GARCIA de OLANO SC
San Bartolome 15, PAGANOS (Arabar Errioxa)

www.bodegasgarciadeolano.com  
garciadeolano@terra.es

Mar. 26-Api. 2
Almeneko gurasoei zuzendutako

bilera informatiboak egongo dira
martitzenean, hilak 30, ikastolan,
18:00etan. Datorren ikasturteko
hezkuntza eskaintza azalduko dute.

Los hijos de la luna izeneko
hitzaldia egingo du Daniel Barandiara-
nek eguaztenean, hilak 31, kultura
etxean, 18:00etan.

OÑATI
III. Urtzelai-Txinparta bertso-

sariketa jokatuko da bihar, zapatua,
Pago-Uso elkartean, 20:30ean.

Oñatiko filatelia eta numismati-
ka taldeak hitzaldia egingo du
eguaztenean, martxoak 31, kultura
etxean, 19:30ean. Seiluen historia,
euroa, txanponak… izango dira
hizpide, besteak beste.

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Makillaje ikastaroa deitu du
Gemes estetika zentroak apirilaren
5erako, astelehena, 18:00etan.

BERGARA
Hainbat Internet ikastaro

antolatu ditu KZGuneak: besteak beste,
oinarrizko Internet, banketxe elektroni-
koa, produktuak bilatzea, enpresendako
finantzazioa… Gehienak bi ordukoak
dira. Argibideetarako edo izena
emateko, deitu 943 76 73 24 telefono
zenbakira.

Informatika ikastaroa antolatu du
Udal Enplegu Batzordeak apirilaren
19tik maiatzaren 21era bitartean.
Windows eta Microsoft Word hastapen
ikastaroa izango da. Izena emateko, jo
Udal Ongizate eta Enplegu sailera
martxoaren 29tik apirilaren 2ra
bitartean, 09:00etatik 13:00etara
bitartean.

MUSIKA
ANTZUOLA

Patxi Saiz musikariak Galde-
tzen… bere lehen diskoa aurkezteko
kontzertua eskainiko du bihar, zapatua.
Eskolan izango da emanaldia,
22:00etan. 4 euro da.

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

bilduko ditu bihar, zapatua, goizean,
Arrasaten eta Bergaran.

Foru Aldundiak antolatutako
udalekuetan izena emateko epea
zabalik dago apirilaren 2ra arte,
egubakoitza. 7-13 urte bitartekoek izena
eman ahal izango dute; azkenean, zotz
egingo dira lekuak. Horretarako, jo
www.gipuzkoa.net/oporraldi helbidera,
edo Gazte Informazio guneotara.

ELGETA
Zuhaitz Eguna ospatuko dute etzi,

domeka. Eguarbitzako lursailetan
elkartuko dira haritzak eta pagoak
landatzeko. Iaz jaiotakoen gurasoei dei
berezia egiten diete.

ESKORIATZA
Helduei zuzendutako ipuin

kontaketa saioa antolatu du udalak
gaurko, egubakoitza. Unibertsitatean
izango da, 22:30ean, eta Madrilgo
Palique taldeak egingo du.

Ur jolasparkea egongo da zabalik
etzi, domeka, kiroldegian. 16:00etatik
18:00etara, 10 urtetik gorakoendako
izango da (baita helduondako ere);
18:00etatik 20:00etara, adin horretatik
beherakoendako.

ANTZERKIA
ANTZUOLA

Itsasminez txotxongilo saioa
eskainiko du Enkarni Genuak bihar,
zapatua, Olaran etxean, 16:30ean.

ARRASATE
Elevator antzezlana eskainiko du

Gilkitxaro taldeak gaur, egubakoitza,
Olarte kaleko Jai Zale tabernan,
23:00etan. AEDk eta Topaguneak
antolatzen dute, Kultur Errota egitasmo-
aren barne.

Azken bolada honetan adarra jo
dizuete? antzezlana eskainiko du
Murray aztiak gaur, egubakoitza,
Kontzezino kaleko Iamai kafetegian,
00:00etan. Sarrera, doan.

BERGARA
El cómico de los caminos

antzezlana eskainiko du Pablo del
Mundillo iruindarrak gaur, egubakoitza,
gaztetxean, 22:30ean.

El feeling es así antzezlana
eskainiko du Tearto taldeak gaur,
egubakoitza, Zabalotegi aretoan,
22:30ean.

DEIAK
ARAMAIO

Ikaspilota eguna izango dute San
Martin eskolakoek gaur, egubakoitza.
Beste eskola batzuetako ikasleekin
hainbat pilota proba jokatuko dituzte.

Arabako II. bertsolari txapelke-
tako lehenengo final erdia jokatuko
dute bihar, zapatua, kultura etxean,
19:00etan. Honakoek esku hartuko
dute: Zigor Enbeita, Asier Otamendi,
Ruben Sanchez, Andere Arriolabengoa,

Orlando Arreitunandia eta Rikardo
Gonzalez de Duranak. Lierni Altunak
aurkeztuko du.

El puente sobre el río Kwai
filmaren emanaldia egongo da gaur,
egubakoitza, kultura etxean, 22:30ean.
Euro bat da.

ARRASATE
Odol emaileen elkarteak lantegi

eta eskoletan kanpaina egiteari ekin
dio. Gaur, egubakoitza, Fagor Garagar-
tzan egongo dira, 09:00-13:30.

Irak eta Palestinaren okupazioa
salatzeko ekitaldiak egongo dira.
Astelehenean, hilak 29, arma
industriaren gaineko hitzaldia egongo
da; martitzenean, 30, diapositiba
emanaldia. Arrasateko Gerraren
Aurkako Plataformak antolatu ditu. Bi
ekintzak Monterronen izango dira,
19:00etan.

Oporrak bakean egitasmoa abian
jarri dute Euskadiko Fronte Polisarioak
eta Sahara Herriko Lagunen Elkarteak.
7-12 urte bitarteko ume sahararrak
ekarri nahi dituzte udan. Prest dauden
familiek izena eman beharko dute
martxoaren 30a baino lehen, 943 79
09 00 telefonoan (Maite Aizpiri).

Feminismoaren ibilbidea eta
erronka berriak hitzaldia egingo du
Arantza Camposek eguaztenean, hilak
31, Emakume Txokoan, 18:00etan,
Feminismo Eskolaren barne.

BERGARA
Bertso afaria egingo dute gaur,

egubakoitza, Pagomendi elkartean,
21:00etan. Mikel Mendizabal eta
Xabier Zeberiok parte hartuko dute.

Odol-ateratzeak egingo dituzte
hilaren 31n, eguaztena, Seminarioan,
18:30ean.

DEBAGOIENA
Elkarri mugimenduak Bake

Konferentzia bultzatzeko sinadurak

MUSIKA

GOIKOBALUREN ETA ONCE-REN ALAIA ABESBATZAREN EMANALDIA
Arrasateko Goikobalu abesbatzak 15. urteurrena du, eta hainbat ekitaldi antolatu ditu hori ospatzeko. Besteak beste, bihar,
zapatua, emanaldi berezia egingo dute Goikobaluk eta ONCE erakundearen Alaia abesbatzak. Saioa San Frantzisko elizan
izango da,Mondragoen,20:00etan.Alaia abesbatza 1991n sortu zen, eta Gipuzkoako Abesbatzen Federazioan dago 1995a
ezkero. Euren hurrengo helburua da disko bat aurkeztea. Biharko emanaldian, Gorecky, Byrd, Rachmaninof, Andreo, Stei-
ner, Mancini… eta beste hainbat musika idazleren lanak eskainiko dituzte Goikobaluk eta Alaiak. Urteurreneko ospakizu-
nekin jarraituz, apirilaren 3an, zapatua, Giokelaren jaialdi baten parte hartuko du Goikobaluk, Arrasaten.

Non: San Frantzisko elizan, Arrasaten. Noiz: martxoak 27, zapatua. Ordua: 20:00etan.
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ARRASATE
AMAIA ANTZOKIA

Glup
Domeka: 12:00.

Sorgin bat etxean
Domeka: 17:00.

21 gramos
Domeka: 19:00, 22:00.
Astelehena: 20:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

BERGARA
NOVEDADES

Lost in translation
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:30.
Domeka: 17:00, 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:30.

Casa de arena y niebla
Eguena: 20:00.

OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

Mystic river
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Unibertsolariak
Zapatua eta domeka: 17:00.

El ladrón de orquídeas
Eguena: 20:00.

Astelehena, ikuslearen eguna.

EIBAR
UNZAGA

Peter Pan
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.

Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

RIALTO

Big fish
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

GASTEIZ
GURIDI

Océanos de fuego
(Hidalgo)
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

Lost in translation
Egunero: 20:00, 22:30.

Hermano oso
Egubakoitzetik domekara:
17:30, 20:00, 22:30.

Kill Bill
Egubakoitza: 17:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

Cold mountain
Egubakoitza: 20:00.
Zapatua eta domeka: 19:30.

Club desmadre
Egunero: 17:30.

Dúplex
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

Big fish
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
10:45, 22:30.

Peter Pan, la gran
aventura
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

MIKELDI ZINEMAK

Dúplex
17:30, 20:15, 22:45.

Mystic river
17:15, 20:00, 22:30.

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

Peter Pan: la gran
aventura
17:30, 20:15, 22:45.

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

Océanos de fuego
(Hidalgo)
17:20, 19:50, 22:35.

Doce en casa
17:15.

Y entonces llegó ella
17:30, 20:15, 22:45.

La mala educación
17:15, 20:00, 22:30.

Hermano oso
17:30, 20:15, 22:45.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

El regreso
Egunero: 20:00.

La mala educación
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

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

Sylvia
Egunero: 17:30, 22:30.

Cleopatra
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

Cuando menos te lo
esperas
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

21 gramos
Egunero: 22:30.

Vidas ajenas
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

La joven de la perla
Egunero: 17:30, 20:00.

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

Hermano oso
16:30, 18:30, 20:30, 22:30,
00:30.

Peter Pan: la gran
aventura
17:00, 19:30, 22:15, 00:45.

Escuela de rock
16:00, 19:00.

Kill Bill
16:45, 19:45, 22:15, 00:45.

Nicotina
16:20, 18:20, 20:20, 22:20,
00:45.

El último samurai
22:00, 01:00.

Océanos de fuego
(Hidalgo)
16:25, 19:15, 22:10, 01:00.

Torque
16:10, 18:15, 20:15, 22:20,
00:30.

Km. 666
16:15, 18:10, 20:10, 22:10,
00:30.

Cold mountain
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.

Gauerdiko saioak,
egubakoitzean eta zapatuan.
Eguaztena, ikuslearen eguna.

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Torque 
12:15, 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:10.

Gothika
12:15, 16:15, 18:20, 20:30.

Cuando menos te lo
esperas
12:15, 16:00.

Kill Bill
12:15, 16:10, 18:15, 20:35,
22:45, 01:00.

Lost in translation
18:25, 20:25, 22:25, 00:25.

Océanos de fuego
(Hidalgo)
12:15, 16:45, 19:15, 22:00,
00:45.

Cold mountain
22:30.

Hermano oso
12:15, 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 00:30.

Peter Pan: la gran
aventura
12:15, 15:45, 18:00, 20:15,
22:30, 00:45.

Y entonces llegó ella
12:15, 16:35, 18:35, 20:35,
22:35, 00:35.

Club desmadre
18:20, 20:20, 22:20, 00:20.

Big fish
20:00, 22:15, 00:40.

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

Doce en casa
12:15, 16:05, 18:05.

Los Reyes Magos
12:15, 16:20.

Vidas ajenas
12:15, 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 00:15.

Km. 666
18:40, 20:40, 22:40, 00:40.

Cleopatra
12:15, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:00.

Monstruos S.A.
Zapatua: 17:50.
Domeka: 16:00.

Spider-man
Zapatua eta domeka: 22:30.

Mortadelo y Filemón
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 01:00.

Star Wars 2
Egubakoitza: 01:00.
Zapatua: 19:30.

Harry Potter 2
Egubakoitza eta domeka:
19:30.

Simbad
Egubakoitza: 16:00.
Domeka: 12:00.

Peter Pan
Egubakoitza eta domeka:
17:50.
Zapatua: 16:00.

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

ÁBACO BOULEVARD

La mala educación
12:25, 17:15, 19:45, 22:15,
00:45.

Peter Pan: la gran
aventura
12:15, 17:00, 19:30, 22:00,
00:30.

Gothika
12:30, 17:30, 20:00, 22:30,
00:45.

Hermano oso
12:15, 16:00, 18:00, 20:00,
22:15, 00:30.

Kill Bill
12:10, 17:15, 19:45, 22:15,
00:45.

Big fish
22:25, 01:00.

Y entonces llegó ella
12:25, 16:00, 18:00, 20:15,
22:30, 00:45.

Club desmadre
12:10, 16:05, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.

Dúplex
12:15, 16:15, 18:10, 20:10,
22:10, 00:30.

Honey
12:00, 16:15, 18:15, 20:30,
22:30, 00:30.

Vidas ajenas
12:00, 16:00, 18:10, 20:20,
22:30, 01:00.

Doce en casa
12:30, 16:00, 18:10, 20:20.

Océanos de fuego
(Hidalgo)
12:00, 16:30, 19:30, 22:15,
01:00.

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

Zinema

PATXI SAIZ MUSIKARIAK LEHEN DISKOA AURKEZTUKO DU ANTZUOLAN
Getariarra da Patxi Saiz musikaria, baina Antzuolarekin zerikusi handia izan du; izan ere, herri horretako musika-
riekin elkarlan estua egin du betidanik. Hainbat maketaren ondoren, lehen diskoa, Galdetzen…, grabatu du Patxi
Saizek, eta Antzuolan aurkezpen kontzertua eskainiko du bihar, zapatua, eskolan, 22:00etan. Xabier Agirre antzuo-
larrak alboka, gaita, baxua eta hainbat txirula jo ditu diskoan, eta ahotsa ere ipini du hainbat kantutan.

ARRASATE
Nuevo Catecismo Catolico eta

Adult Oriented Punk taldeek musika
emanaldia egingo dute gaur, egubakoi-
tza, gaztetxean, 22:30ean.

XVII. Abesbatzen Topaketa
antolatu du Arizmendi Ikastolak
biharko, zapatua, Amaia Udal Antzo-
kian, 17:00etan. Arrasate, Oñati,
Aramaio eta Berrizko ikastetxeetako
abesbatzek parte hartuko dute, eta
baita Alemaniako talde batek ere. 2
euro da sarrera.

BERGARA
Terroristars eta Evirus69 taldeek

kontzertua eskainiko dute gaur,
egubakoitza, Jam aretoan, 22:00etan.

Smoking bird, Elebators eta
Paniks taldeek emanaldia egingo dute
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

Love with Arthur Lee eta
Electric Riders taldeek kontzertua
eskainiko dute etzi, domeka, Jam
aretoan, 20:30ean. Sarrerak 18 euro
kostatuko dira aldez aurretik erosiz
gero, eta 20, bertan.

Nomeansno eta Ya te digo
taldeen emanaldia egongo da
martxoaren 31n, eguaztena, Jam
aretoan, 21:00etan.

ELGETA
Matxura eta Morau musikarien

emanaldia egongo da bihar, zapatua,
gaztetxean, 22:30ean.

OÑATI
Flitter eta Aterkings taldeek

emanaldia egingo dute gaur, egubakoi-
tza, gaztelekuan, 22:30ean. 5 euro da.

Mambo badago party jaialdia
egongo da bihar, zapatua, gaztelekuan,
22:00etan. Atom Rhumba eta Audience
taldeek joko dute. 6 euro da.

Felix Ibarrondo konposatzaile
oñatiarrari omenaldia egingo diote
etzi, domeka. Santa Ana antzokian
kontzertua eskainiko du Kuraia taldeak
19:30ean, eta bideo emanaldia egongo
da. Ibarrondok Obsidienne eta Ekain
lanak aurkeztuko ditu.

OSPAKIZUNAK
ANTZUOLA

Independentzia eguna ospatuko
dute bihar, zapatua. Triki-poteoa, herri
bazkaria, herri kirolak… egongo dira.

OÑATI
Txantxiku Ikastolaren Eguneko

egitarauaren barne, honako ekintzak
izango dira: martitzenean, hilak 30,
English Theatre Company taldearen
emanaldiak ikasleendako, Santa Anan;
apirilaren 1ean, eguena, Glup filmaren
emanaldia, LHko ikasleendako; eta
egubakoitzean, apirilak 2, jolasparkea
Santa Ana ikastetxeko jolaslekuan,
14:30-18:00, ikasleendako, eta jaialdia
segidan: 14:30ean, ikasleendako, eta
18:00etan, gurasoendako.

Mystic river: ••••• / Big fish: •••• / 21 gramos: •••• / La joven de la perla: •••• / Cold mountain: ••• /

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

ZUZENDARIA: Quentin Tarantino.
AKTOREAK: Uma Thurman,
Lucy Liu.

K
ill Bill,Quentin Tarantinoren azke-
neko lana, bi zatitan banandua
dago, eta orain lehenengo zatia

iritsi da gure zinema aretoetara. Filma
lan ona izatetik urrun badago ere, lan
txarra izatetik oraindik urrunago dago.
Ez da lan arrunta, eta definizio labur
baten erara, talentuz eginiko gehiegi-
keria dela esan genezake.

Kill Bill-ek Tarantinok zuzendutako
filmen bertute eta akats gehienak baiez-
tatzen ditu.Film ero baten aurrean gau-
de.Zuzendariak irudiak sortzeko eta era
desberdinetako musikarekin (disko musi-
ka, flamenkoa, eta abar) jolasteko eta
zinemako genero asko (karateko filmak,
espageti-westernak,marrazki bizidunak,
edo 70 hamarkadako polizi filmak) uki-
tzeko ahalmenari eusten dio. Eta osa-
gai horiekin guztiekin ia argumenturik
ez duen komedia basatia egin du. Oso
komedia irregularra da, talentu eta gra-
zia handiko momentu eta eszena ede-
rrekin batera badira ere detaile labai-
netan luzatzen diren momentuak eta
gustu txarrera hurbiltzen diren eszenak.
Filmak iraupen luzeko sekuentzien bitar-
tez funtzionatzen du,sekuentzia bakoi-
tzaren ikusgarritasuna eta originaltasuna
da garrantzitsuena,eta horiek elkartzen

baditugu, bi esalditan labur dezakegun
istorio bat daukagu:hiltzaile talde batek
taldekide baten ezkontza egunean hura
hiltzea erabakiko du.Hark ozta-ozta bere
burua salbatuko du eta hortik aurrera,
mendekua lortu nahian,taldeko hiltzaile
guztien atzetik ibiliko da.

Kill Bill filmak hasiera bikaina du:
Uma Thurman-ek etxe baten duen borro-
ka ikusgarria da eta umorez beterik dago.
Daryl Hannah-k, erizain jantzita, irudia
bi zatitan banandua dagoela eta ospi-
talean egiten duen agerpena bikaina da.
Baina badira beste eszena batzuk ospi-
talean bertan edo protagonista katami
egilearen etxean dagoenean nahiko
eskasak direnak.

Oso zaila da film bat ekintzako esze-
nekin bakarrik mantentzea,nahiz horiek
distiratsuak izan,batez ere horiek gehie-
gi luzatzen badira. Ikusmen indarrak,
muntaiaren erabilpen bikainak eta musi-
karekin jokatzeko ahalmenak ikuslea lilu-
ra dezakete, baina istorioak zerbait
gehiago ez badu, ez da film handia iza-
tera helduko.

KILL BILL VOL. 1
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Donostia.Etxebizitza eman-
go nuke errentan Donostian
uztailerako. 943 76 50 63.

Eskoriatza. Etxebizitza
errentan. 943 71 48 36.

Eskoriatza.Logelak ematen
dira errentan. 943 71 48 36.

La Barrosa-Chiclana
(Cadiz). Bi apartamentu
errentan.Urbanizazio berrian.
Leku zoragarria. Hondartza-
tik oso-oso gertu. 616 14 65
54 edo 678 78 39 10.

Peñíscola. Apartamentua
errentan ematen da Aste San-
turako.Guztiz hornituta.Itsa-
so ondoan dago. Maiatzean,
ekainean edo uztailean alo-
katuz gero,prezio berezia.610
87 83 57 edo 943 77 19 09.

Salou. Hondartza ondoan
dagoen apartamendua dago
errentan. Jantzia. Aire giro-
tua, igerilekua eta garajea
ditu. 943 81 42 38.

105. ETXEAK OSATU

Aretxabaleta. Etxebizitza
errentan hartzeko lagun bat
behar dut. 699 71 34 20.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Aretxabaleta. Etxebizitza
salgai. 80m2. Hiru logela,
egongela. Gas naturaleko
berogailua. Deitu 17:00 eta
20:00 artean. 617 58 45 22.

Arrasate.Apartamentua sal-
gai Maalako Errabalan. 626
53 56 30.

Arrasate. Etxebizitza salgai,
Erguin.2 gela,egongela,sukal-
dea, bainugela eta balkoia.
Eguzkitsua. 647 29 93 44.

Arrasate. Olarte kalean 80
metro koadroko etxebizitza
salgai. Prezio interesgarria.
656 75 71 96.

ArrasateMalvinasen 105 m2-
ko duplexa salgai. 260.000
euro.Deitu 21:00etatik aurre-
ra. 945 44 54 27.

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

Soraluze.Etxebizitza salgai.
Garajearekin elkartuta. Guz-
tira, 140 metro koadro. 656
78 07 48.

103. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Etxebizitza ema-
ten da errentan unibertsita-
te ondoan. Lau logela, egon-
gela, sukaldea eta bi bainu-
gela. Deitu 19:00etatik
aurrera. 652 70 97 79.

Arrasate. Etxebizitza erren-
tan ematen da Udalpe kale-
an,Erguin auzoan.943 71 67
43 edo 630 27 46 09.

Arrasate. Etxebizitza erren-
tan, leku politean. Ikasleen-
tzat egokia. 943 79 18 95.

Conil (Cadiz).Apartamentua
errentan. Igerilekua eta apar-
kalekua. 653 73 34 57.

Donostia.Etxebizitza erren-
tan Antiguon.Uztailerako eta
abuzturako. 656 71 06 09.

Aretxabaleta. Etxebizitza
osatzeko pertsona bat behar
da. 699 71 34 20.

Eskoriatza. Logela erren-
tan emango nuke etxebizitza
berri batean. 635 74 24 75.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Arrasate.Musakola auzoan
garaje itxia salgai.Amuebla-
dora Mondragonesa azpian.
Auto batentzako tokia. 945
44 54 19.

204. ERRENTAN HARTU

Bergara.Bolun garajea har-
tuko nuke errentan. 679 86
51 36.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Arrasate. Lorezain laneta-
rako pertsona bat behar da.
Trukean, baratzerako lursail
bat izango luke. Telefonoa:
627 34 76 24.

Arrasate. Pertsona behar da
umea zaindu eta etxeko
lanak egiteko. Telefonoa:
943 79 12 48.

Bergara. Edadetu bati etxe-
ko lanak egiteko norbait behar
da. 626 00 74 08.

rako gertu. Arkaitz. 943 76
71 93 edo 686 28 09 39.

Debagoiena. Mutil gazte
euskalduna lanerako gertu.
659 82 75 18.

Debagoiena. Mutil gaztea
lanerako gertu. Arkaitz. 943
76 71 93 edo 686 28 09 39.

Debagoiena. Neska ardu-
ratsua gertu umeak zaintze-
ko, tabernan lan egiteko...
Nagore. 636 63 90 60.

5/ IRAKASKUNTZA
501. JASO

Bergara. Latin eskolak har-
tuko nituzke.Lorea.Telefonoa:
649 57 12 97.

502. EMAN

Arrasate. Ingeleseko eskolak
emango nituzke.943 79 86 28.

Bergara. Enpresa ikaskete-
tan lizentziadunak matema-
tika eta kontabilitate eskolak
ematen ditu. 943 76 49 82.

Bergara. Ingelesezko esko-
lak ematen dira. Maila guz-
tietan.943 76 31 72 edo 605
76 32 72.

Zientzietan lizentziatua den
gazte batek laguntza esko-
lak emango lizkieke Lehen
Hezkuntza, DBH edo Batxi-
lergoko ikasleei. Arrasaten
edo Aramaion. 943 79 94 09
edo 669 94 66 13.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Galloper Santamo mono-
bolumena salgai.2000.urte-
koa. Egoera onean. Prezio
interesgarria. 943 79 47 43.

Honda CR 250 motoa sal-
gai.1996koa.Ondo zaindua.
Aurreko gurpil-azalak (kubier-
tak) eta pastillak berriak ditu.
2.550 euro. 605 74 52 02.

NissanMicra 1.0 16 V  autoa
salgai. Aire poltsa, aire ego-
kitua. 2002ko ekainekoa.
2005era arte Nissan garan-
tia. 680 91 60 69 edo 617
58 45 22.

Peugeot306 XSI 2.0 autoa sal-
gai. 5 ate. M-SG. 133.000 km.
Beti garajean. 657 79 89 44.

Saab 900 2.3 I autoa salgai.
1994koa. 170.000 km. Gurpil
berriak.Ondo zaindua.943 79
40 44 edo 626 94 16 75.

Seat Cordoba 1.6 autoa sal-
gai. Gasolina. 100.000 km.
3.155 euro. 686 39 47 02.

Suzuki GS 500 E motoa salgai.
1991koa. Urdina. Ondo dago.
1.200 euro. 659 70 44 64.

Trialekomotoa salgai.Mon-
tesa Cota 315.1999koa.Oso
egoera onean.677 84 94 22.

Yamaha XJ 900 motoa sal-
gai. 1999koa da, beti garaje-
an egon da eta oso ondo zain-
duta dago. Hiru maleta opari.
4.000 euro. 665 71 77 96.

7/ ANIMALIAK
703. EMAN

Txakurkume bi emateko
dauzkat. 658 71 97 03 edo
609 67 97 81.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Bideokamerabaten piezak
salgai: objektiboa, mikrofo-
noa... Canon XL1S. Estreina-
tu barik. Prezio ona. 667 02
64 87.

402. ESKAERAK

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

Arrasate. Mutil atzerritar
bat lanerako gertu. Garbike-
ta lanak egiteko, sukaldean-
laguntzeko edo edadetuak
zaintzeko. 666 83 21 95.

Arrasate. Neska eskaintzen
da etxeko lanak egiteko eta
pertsona nagusiak zaintzeko.
Esperientzia. 696 11 01 94.

Arrasate.Neska gaztea den-
dak garbitzeko gertu. Yerey.
680 85 56 85.

Arrasate.Neska umeak zain-
tzeko prest Santa Marina edo
Musakola inguruan. Susana.
658 71 66 54.

Bergara.Neska euskalduna
gertu umeak zaintzeko, arra-
tsaldeetan. 653 71 79 03.

Bergara. Pertsona edade-
tuak zainduko nituzke arra-
tsaldeetan. 696 84 19 51.

Debagoiena. Basoak gar-
bitzen ditut: belarra moztu,
eta abar. Iker. 635 70 05 35.

Debagoiena. Mutila lane-

PIPIEN, TERMITEN, 
ETA ABARREN 

AURKAKO TRATAMENDU 
ANTIXILOFAGOAK EGURREAN, 

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

ALDATZ TABERNA
ESKUALDATZEN DA.

SUKALDEA 
ERABILTZEKO AUKERA.

UNIBERTSITATE
ONDOAN. 

635 71 47 70

ESKORIATZA

APARTAMENTUA
SALGAI.

943 76 58 39
669 53 97 03

JACA

INMOBILIARIA

ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
• Zabalotegi 60 m2. Eguzkitsua.
• Bolu 75 m2. Egoera onean.
• Zubiaurre 68 m2. Ganbara 20 m2.
• Alkabieta 88m2. Terraza 58m2.
• Matxiategi 63 m2. Ondo.

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
Arrasate:
• Erdialdean. 114 m2. Berria.

BASERRIAK SALGAI
• Elosun, Osintxun, Angiozarren,

Soraluzen eta San Juanen.

PABILIOIA SALGAI
Bergara:
• 660 m2. Hornituta.

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

Tel.: 943 73 05 25

NESKA BEHAR
DA ZERBITZARI

JARDUTEKO.
943 76 50 99

BERGARA

ZERBITZARIA
BEHAR DA

TABERNARAKO.
943 79 16 68

ARETXABALETA

NESKA BEHAR DA
TABERNAN

ZERBITZARI
JARDUTEKO.

635 70 63 78
943 79 20 57

ARRASATE

PRODUKTU
EKOLOGIKOAK

KONTSUMITZEA
NAHI DUZU?
KONTSUMI-

TZAILEEN
TALDEA

OSATZEN
DIHARDUGU.

943 76 83 04
ANA GILLEGI

DEBAGOIENA BOST ETXEBIZITZA SALGAI 
Aretxabaletako “Beroa” bizitegi-gunean

• Eraikin berria • Hiru eta lau logelako etxebizitzak
• Orientazio ezin hobea • Emate-epea: 2004 bukaeran

Ilargi plaza 6. ARETXABALETA 
943 53 40 00  

Iturriotz kalea 23. ARRASATE 
943 71 17 81 

www.arrietasanmiguel.com

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
SARE

Erdiko kalea 26
ARRASATE 
943 79 12 79

SALGAI
ANTZUOLA
• Eraikin berria. 87 m2. Hiru logela, sukaldea, bainugela bi.

Garaje itxia.

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

Oso eguzkitsua. Dagoenetan bizi izatera sartzeko moduan.
• Erdialdean etxebizitza salgai. 80 m2. 35 m2-ko terraza. Hiru logela,

egongela tximiniarekin, sukaldea eta bi bainugela. Oso ondo dago.
• Zigarrola. 45 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela.

Erdi berriatu.
• Erdialdean. 79 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea eta bainugela.

Berritua.
• 80 m2. Hiru logela, egongela, sukalde-jantokia, bainugela eta sotoa.

Oso eguzkitsua.

ARETXABALETA
• Erdialdean lokala salgai, etxebizitza egiteko baimenarekin. 82 m2.

Lehenengo solairuan dago.
• Etxebizitza erdi berria. 110 m2. Hiru logela. Egongela. sukaldea,

bi bainugela eta 18 m2-ko garaje itxia.
• 80 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Oso ondo dago.

Debagoiena.Apalak eta bi sal-
mahai salgai. 669 15 85 52.

Hozkailu-mostradoreaeta
zurezko apalak salgai.Prezio
ona. Deitu 15:00etatik
15:30era eta 22:00etatik
22:30era. 656 75 52 28.

Logela eta sala salgai  bi
oherekin osorik,baita salako
altzariak ere. Jose Mari. 943
76 53 16.

BergarakoSanta Ana elkar-
tean  bazkide plaza bat sal-
gai. 609 35 32 88.

807. AURKITU

Belarritakoa. Arrasateko
Legarre plazan aurkitu dute.
Udaltzaingora eraman dute.

Belarritakoa aurkitu dute
Arrasateko Zarugalde kalean,
“Tijeras”etxe inguruan.Boro-
bila, 7 zirkonita zuri ditu eta
“klik” sistemaz eusten da.
Udaltzaingoan dago.

Bergara. Martxoaren 19an
argazki batzuk aurkitu nituen
autobus geltokiaren pareko
aparkalekuan.Galdu dituenak
dei dezala. 656 71 16 64.

9/ HARREMANAK
904. BESTELAKOAK

Ehiza.Argentinan bost egu-
nez ehizan egiteko aukera,
maiatzean. 180 euro, guztia
barne.(Egoitz).696 76 38 42.

Ikusiko
duzu!

Zapatuan, martxoaren 27an 
Atxabalpe futbol zelaian, 16:30ean.
21:15ean GOITBn

MONDRA-ALOÑA
Arrasatearren eta oñatiarren
arteko derbia Goiena Telebistan

MONDRA-ALOÑA / Laguntzaileak:
Arrasate: Basati, Bengoa, Branka, Ederra, Ezkiña, Hostal Musakola,
Iamai Kafe Antzokia, Iluntz, Irati, Iturriotz, Itzala, Lora, Monte,
Okoretegi, Ziorla.
Oñati: Arkupe, Boga, Iturritxo, Izarraitz, Olakua.



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko martxoaren 26a BERRI-ZAKUA /19

Jesus 
Sanchez Etxeberria

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 
2004ko martxoaren 15ean, 

81 urte zituela.

ESKER ONA

Jose
Asenjo Zigorraga

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 
2004ko martxoaren 12an, 

73 urte zituela.

ESKER ONA

Eugenia Bengoa
Lizarralde

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Arrasaten hil zen 
2004ko martxoaren 17an, 

89 urte zituela.

ESKER ONA

Aimar
Molinero Larrea

Aitatxo eta amatxoren Olakuako lagunak

Loretxo bat zara, mila egunetan 
gure bihotza poztu dozun loretxo bat,

txiki bat, polit bat.
Gure sentimenduen lorategian
betirako gordeta egongo zaren

loretxo maitagarria.

ESKELA

Oñatin hil zen 2004ko martxoaren 23an, 15 hilabete zituela.

Aimar
Molinero Larrea

Txantxiku ikastola

Ene Potxolo, gure potxolo
oroimenaren zabuan

kulunkatuko zaittugu.
Apatx egizu, egizu llo, maittia.

ESKELA

Oñatin hil zen 2004ko martxoaren 23an, 15 hilabete zituela.

Pedro Mari 
Erostarbe Igartua

“Txapas”

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Tolosan (Frantzia) hil zen 
2004ko martxoaren 12an, 

40 urte zituela.

ESKER ONA

Aimar
Molinero Larrea

Aloña Mendiko Taldekideak

Haurrak zekarren aukera sorta, 
ez da oparo zabaldu, 

bere bihotza gelditu baita 
eta gureak makaldu, 
gaur egoera latza da 

baina itxaropenik ez galdu,  
poza eraman duen haizeak, 

berriz ekarriko al du?

ESKELA

Oñatin hil zen 2004ko martxoaren 23an, 15 hilabete zituela.

Asuncion
Mata Martinez

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Antzuolan hil zen 
2004ko martxoaren 21ean, 

83 urte zituela.

ESKER ONA

Pedro 
Eguren Eguren

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, martxoaren 28an, 

11:00etan, 
Angiozarko 

Mikel goiaingeruaren elizan.

URTEURRENA

HILDAKOAK
Eugenia Bengoa Lizarralde. Arrasaten, martxoaren 17an. 88 urte.
Mª Florentina Ostolaza Sanz. Arrasaten, martxoaren 18an.93urte.
Juana Ignacia Iturain. Arrasaten, martxoaren 18an. 76 urte.
Julio Saiz Ecija. Oñatin, martxoaren 19an. 87 urte.
Patxi Alberdi Agirre. Bergaran, martxoaren 19an. 81 urte.
Donato Argarate. Arrasaten, martxoaren 20an. 90 urte.
Premen Sanchez Garcia. Bergaran, martxoaren 21ean. 68 urte.
Asuncion Mata Martinez. Antzuolan, martxoaren 21ean. 83 urte.
Paulino Sagasta Agirre. Eskoriatzan, martxoaren 21ean. 77 urte.
Fausto Errasti Bolinaga. Aretxabaletan, martxoaren 22an. 87 urte.
Aimar Molinero Larrea. Oñatin, martxoaren 23an. 15 hilabete.
Mateo Alberdi Garbizu. Bergaran, martxoaren 23an. 76 urte.
Felisa Balanzategi. Arrasaten, martxoaren 23an. 90 urte.
Maria Eraña Atxa. Arrasaten, martxoaren 24an. 75 urte.

Lucia Jara Pacheco
Eskoriatza • Martxoaren 16a •
3,070 Kg.• Gurasoak:Marco Jara
(Eskoriatza) eta Ana Pacheco (Esko-
riatza). Argazkian, umea aitona
Antolianoren besoetan.

Iker Seijo Fernandez
Aretxabaleta • Martxoaren 16a •
3,330 Kg.• Gurasoak: Jose Mari
Seijo (Aretxabaleta) eta Raquel
Fernandez (Arrasate). Argazkian,
umea gurasoekin batera.

Amets Arexolaleiba Retolaza
Arrasate • Martxoaren 22a • 3,485
Kg. • Gurasoak: Juan Luis Are-
xolaleiba (Arrasate) eta Aitziber
Erretolaza (Arrasate). Argazkian,
gurasoekin batera.

Nora Zangitu Aranburu
Bergara • Martxoaren 23a • 3,375
Kg. • Gurasoak: Iñaki Zangitu
(Bergara) eta Aitziber Aranburu
(Bergara). Argazkian, umea bere
amaren besoetan.

Elene Lezeta Iturbe 
Arrasate • Martxoaren 23a • 3,650
Kg.• Gurasoak: Fermin Lezeta
(Eskoriatza) eta Amaia Iturbe (Are-
txabaleta). Argazkian, umea ama
Amaiarekin batera.

Ibon Larrañaga Diaz Gereñu
Eskoriatza • Martxoaren 23a •
4,140 Kg. • Gurasoak: Jagoba
Larrañaga (Bergara) eta Ainhoa Diaz
de Gereñu (Eskoriatza). Argazkian,
umea izeba Maiteren besoetan.

Roberto Lopez eta Yolanda
Vicente aretxabaletarrak joan
den martxoaren 13an ezkondu
ziren Aretxabaletan. Ezkontza
egun ederra pasa zuten familia
eta lagunekin, eta Kubara joan
ziren eztei bidaian. Zorionak,
bikote, FITeko lankideen
partetik! Zoriontsu izan
zaiteztela elkarrekin!

Jose Mari Mujika eta Mari
Nieves Unamuno bergararrek
zilarrezko ezteiak ospatuko
dituzte datorren eguaztenean,
hilaren 31n. 1979ko martxoaren
31n ezkondu ziren Arantzazun.
Bihar, hilak 27, ospatuko dute
ezkontza urteurrena
senitartekoekin batera. Zorionak,
bikote, familiaren partetik!



Gipuzkoako Foru Aldundiaren web gunean probintziako erreken
gainean urte mordoxka batean jasotako datuak agertzen dira,
horien artean uraren tenperaturak. Asmatuko zenuke 1983az

geroztik Debak San Prudentzion izandako tenperatura handiena, txi-
kiena eta bataz bestekoa zein izan ziren?

• Handiena, 28º; txikiena, 1,5º; batez bestekoa, 16º 
• Handiena, 25,5º; txikiena, 1º; batez bestekoa, 14,2º 
• Handiena, 22º; txikiena, 4,5º; batez bestekoa, 13,2º 
• Handiena, 29,5; txikiena, 2º; batez bestekoa, 15,3º

Erantzun zuzena:Handiena,22º;txikiena,4,5º;batez bestekoa,13,2º.

Zenbatekoa da Deba errekaren
tenperatura Elorregin?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Zortea alde izango duzu aste osoan, eta
dena ondo irtengo zaizu; edozelan ere, esfortzu-
txoa egin beharko duzu zer edo zer produktiboa
ateratzeko. Bestalde, zorizko jokoetan ere zortea
alde izango duzu.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Bikotekide egonkorra badaukazu, komunikazio ara-
zoak direla-eta zuen arteko harremana hoztu egin-
go da. Bestalde, ahalegin zaitez kontraturik ez
sinatzen, eta halabeharrez sinatu behar baduzu,
ondo irakurri bertan ipintzen duena, zu engaina-
tzen ahaleginduko dira-eta.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Muturreko aldaketak egiten hasiko zara, eta zure
ingurukoek igarri egingo dute; are gehiago, beldur-
tu egingo dira. Baina egin beharreko aldaketak
dira. Bestalde, betidanik izan dituzun hainbat
gauza bota egingo dituzu.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Jarrera aldakor eta oldarkorra izango duzu, eta
arazoak izango dituzu hartu-emanetan. Hori ekidin
gura baduzu, ondo pentsatu esaten duzuna.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Ideia eta kontzeptu berriak sartuko dira zure bizi-
tzan. Hala, horien gainean pentsatzen eta medita-
tzen hasiko zara.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Zure bizitzako alderdi guztietan ordena ipini gura
duzu. Bestalde, osasun arazoak izango dituzu; hori
dela eta, hainbat egun ohean eman beharko ditu-
zu eta dieta zaindu egin beharko duzu.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Arazoak bikotekidearekin; izan ere, uste duzu hark
ez zaituela konprenitzen. Bestalde, gizon edo ema-
kume izan, arazoak izango dituzue sexu-organoe-
kin, eta medikuarenera jo beharko duzue.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Arazoak lagunekin eta senideekin; izan ere, beste-
ren etxean sartzeko joera daukazu, eta hori ez
dute ondo hartuko. Horren harira, oso urduri egon-
go zara eta behin eta berriro eztabaidan ibiliko
zara. Lasai zaitez.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Etorri handia duzunez eta komunikatzeko oso iaioa
zarenez, edozein egoeratatik aise irtengo zara.
Bestalde, gehiegikeriak egingo dituzu eta hainbat
arazo sortuko zaizkizu, batez ere, pisuarekin.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Gauzak zuk bakarrik egin gura dituzunez, arazoak
izango dituzu jendearekin lanean hasten zarenean.
Horren harira, argi ibili zer eta zelan esaten duzun,
arazo larriak izan zenitzake-eta. Bestalde, abiada
murriztu errepidean.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Zure hileroko aurrekontuak kolpe ederra jasoko du,
etxean hainbat berrikuntza-lan egin beharko ditu-
zu-eta.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Amets egiten ibiltzea eta errealitateari bizkarra
ematea ez dira bidelagun on. Horren ondorioz, ara-
zoak ekarriko dizkizuten pertsonekin nahastuko
zara. Etxez, eta, are gehiago, herriz alda zenezake.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko martxoaren 26a

PLEURESIA JAUKEK ALA?
Eibarko fabrika baten, ufal
aundixak izan ziranian,
urak sartu eta makiña
batzuk ondatu ziran.

Onetan etorri da plaen-
txiar bat fabrikara.

- Zer darabizue?
- Ementxe, mutil, urak

ateratzen makiñei.
Plaentxiarrak orduan:
- Zer ba? Pleuresia jau-

kek ala?

ESPEDIZIÑUAK ETA
ENTIERRUAK
Don Antonio Azpiri aba-
dia eleiza aurrian zeguan.
Onetan, Bistalegre kaletik
bera, Alfako biargiñak

bazaroiazen kajak —entie-
rruetakuen itxurakuak—
bizkarrian, estaziñoruntz.
Don Antonio  —ulertzai-
llia iñor bazan— urreratu
jakue eta:

- Zer mutillak, entie-
rrua ala?

Alfatarrak:
- Entierrua ez, espedi-

ziñuak!
Andik egun batzuetara,

Eibarren egun berian iru
entierro izatea gertatu zan.

Urreratu ziran gure
alfatarrak Don Antonioga-
na eta esaten detse:

- Zer, Don Antonio, espe-
diziñuak?

- Ez, entierruak!

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

* Izena

Tamaina

Diru-zigor

Edalea

Ala

Kolonia

Jasotzen
duena

Galdera,
itauna

Nafarroako
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Faltsu
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Egoera
urduri

Litioa

Prestatu

Zoro

Ardura

Haur hizk.,
musua

Letra izena
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Itsas arrain
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Beldur bizi
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Leku 
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Ukimen

Fundamend
u

Limako
herritar

Nekadura

Eguzki

Iparretarrak

MI
KAIZU

ISUN
JEDOD

GALDEPA
SUARBE

BORTERO
TRUKLI

EZINEZKO
ANZAIA

HIEKIR
LIMATAR

NEKEUKI
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EGUZKIA: MARTXOAREN 27A 

ASTEKO BATEZ BESTEKO 
TENPERATURA

% 94,4
Azken aste honetan euri
dezente egin du. Hori dela
eta, Urkuluko ur mailak asko
egin du gora eta oso gutxi
falta zaio guztiz betetzeko;
%94,44 dago beteta.

ZAPATUA, 27

Egun lainotsua izango
dugu eta euri txikia egin-
go du, batez ere goiz par-
tean. Elurra 700 metrotik
gora. Tenperaturak berdin
jarraituko du. Haizea ipar-
ekialdetik ibiliko da.

Nafarroako Erribera:
Lainotsu.
Errioxa: Lainotsu.
Pirinioak: Ostarteak.

Oskarbi Ostarteak Estalia Euri txikia Euria Zaparradak Ekaitza Txingorra Elurra Behelainoa

Sortu
07:57

Gorde
20:30

10,8º CDOMEKA, 28

Ostarteak izango dira
nagusi domekan, baina
zaparradak egiteko arris-
kua ere egongo da. Ten-
peraturak gora egingo du.
Haizeak ekialdetik joko du
eta ahul ibiliko da.

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

ILARGIAREN ALDIAK: MARTXOA

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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Oñatiarrek Atxabalpeko
zelaia bisitatuko dute

ZAPATUA, 27 / 21:15
‘Mondra-Aloña’

Medikuntzaren gaineko
erreportaje interesgarria

Medikuntzaren inguruan egindako
erreportajea  eskainiko dugu. Herri
medikuntzatik abiatu, Debagoie-

nean izan ziren bainuetxeak gogoratu, eta
Eskualde Ospitalearen sorrera jasoko dugu
Iragana gogoratuz saioan.

MARTITZENA, 30 / 20:30 eta 22:30
‘Iragana gogoratuz’

Iritsi zaigu udaberria,
ezkontzeko garai aparta

Bikote ugarik aukeratzen dute udabe-
rria ezkontzeko. Egun garrantzitsu
hori iritsi baino lehen, baina, lan asko

dute egiteko. Jantzia aukeratu, jatetxea,
menua erabaki.. Horren guztiaren gaineko
erreportajea egin dute Lanabesak saioan.

MARTITZENA, 30/ 21:15 eta 23:15
‘Lanabesak’

Xabier Euzkitzek erantzungo
ditu ‘Iluntzean’-eko galderak

Xabier Euzkitze telebista aurkezle eta
bertsolariak erantzungo dio Aintza-
ne Gardokiren galdetegiari datorren

eguenean, hilaren 1ean. Iluntzean saioan
izango da hori. Lehenengo hitzordua
21:15ean duzue eta bigarrena 23:15ean. 

EGUENA, 1 / 21:15 eta 23:15

‘Iluntzean’

Rakel izena du Carlos Orellana argentinarraren neskalagunak,
eta Eskoriatzakoa da. Orellana ezaguna da bihotzeko
kontuetan, eta aurrerantzean ezagunagoa izango da, Tele 5

kateko saio batean parte hartu baitu, Gran Hermano Vip izenekoan.
Bertan Marlene izeneko emakume batekin harreman estua izan du,
musukatu ere egin dira. Maitemindu egin ote dira? 

Tele 5 katearen bihotzeko saioetan ez dute beste gairik izan, eta
horren aurrean Rakelek zer pentsatzen duen galdetu dute behin eta
berriro. Baina eskoriatzarra kanpo geratu da, eta ezezkoa eman die
Tele 5 katetik platora joateko egindako eskaintza guztiei.

Rakel xaxatzen aritu dira izugarrizko adarrak jarri dizkiotela
esanez, baina eskoriatzarra ez da probokazioetan jausi eta tinko
eutsi dio erabakiari. Nahi izango balu, bere kontu korrontea
dezente puztuko litzateke, baina Rakelen duintasunak ez du
preziorik.

Orellanaren neskalaguna

Maria AgirreTELEBEGI/

‘Euskadi Reta’ izeneko
lehiaketa berria
hasiko da ETB2n
Jorge Fernandez arrasatea-
rra ETB2ra itzuliko da,
aurki hasiko den lehiaketa
berriarekin: Euskadi Reta.
Saio berri hori egunero
emango dute, eta kultura
orokorreko lehiaketa izan-
go da. Bada, ordea, berri-
kuntza nabarmen bat: ikus-
leek bidaliko dituzte galde-
rak, postaz, posta elektro-
nikoz edo saiora deituz eta
zuzenean parte hartuz.
Lehiakideak galdera asma-
tzen ez badu, galdera bidali
zuen ikusleak dirua iraba-
ziko du. 

‘Shin Chan’ mutiko
bihurriaren pelikula
berria VHS eta DVDan
Telebistako mutiko bihurri
ezagunenaren Shin Chan:
inbasioa izeneko pelikula
berria VHS eta DVD forma-
tuetan argitaratu dute,
zuzenean, zinemetatik pasa-
tu gabe. Dirudienez, dato-
rren udan estreinatuko
dute zinemetan Shin Chan-
en hirugarren abentura.
Gaztelerazko, katalanezko,
galegozko eta euskarazko
edizioak ditu bideoak.  

Akademiak zortzi
saritarako izendatu
du TVEko ‘Cuéntame’ 
Telebistako Zientzia eta
Arteen Akademiak ematen
ditu urtero ATV sariak.
TVEk 69 izendapenetatik
23 jaso ditu (zortzi
Cuéntame cómo pasó tele-
sailak); T5ek 17 izendapen
lortu ditu; eta Antena 3k
bi. Euskal Telebistako saio
bat ere izendatu dute sarie-
tarako: dokumental onene-
rako izendatu dute La gene-
ración del Gernika doku-
mentala.

TELEBERRIAK
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22:30
Astebete

21:15
Derbiaren laburpena

20:30
Iragana gogoratuz

21:15
Soinuz blai

21:15
Iluntzean

“Diagnosia egin eta gero, udal
guztiek Agenda 21 egitasmoa
bultzatzeko ekintza plana zehaztu
beharko dute. Udal bakoitzak plan
desberdina izango du”.

Marta Garmendia / Agenda 21
‘Berriak’ (2004/03/24)

“Aurtengo nire helburua
denboraldi ona egitea izango da.
Etaparen bat irabazi gura dut
berriro, eta ahal badut podiumera
ere iritsi gura dut”.
Iban Mayo / Txirrindularia
‘Iluntzean’ (2004/03/25)

KAMERAAURREAN

Aste honetan ere derbia izango dugu
preferente mailan. Mondrak eta Alo-
ña Mendik neurtuko dituzte indarrak

Atxabalpen. Arrasatekoek Aretxabaletan
jasotako jipoia ahaztu nahiko dute; oña-
tiarrek, berriz, punturen bat urratu.
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Eraman dotoretasuna
zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51

Atzeskua

Auskalo nola iraungo
genuen itolarria luzatu
izan balitz beste lau

urtez. Aznar desagertuko
zen, bai, edozein kasutan. Eta
Mariano ikusi nahi genuen
zibilizatuago edo. Baina
etorkizuna beltz ageri zen.
PPk gobernatuko zuen
berriro. Etsita geunden.

Aldiz, ustekabe galanta
ekarri zuten hauteskundeek.
Eta ezer baino lehen, arnasa
hartu dugu, sakon aspaldiko
partez. Oraindik ez gara oso
ondo jabetzen, baina bidean
zetorren alukeria mordoa
bertan behera gelditu dira.
Eta aukera ireki da zuzentze-
ko lehendik eginda dauden
beste aldrebeskeria asko.

Bigarren trantsizioa deitu
zaio Zapaterok aurrean duen
eginkizunari, Aznarren
erregimena desegiteko
lanari. Lehena Suarezek
gauzatu zuen, frankismoare-
kin. Hura bete-betean bizi
izan genuenoi berpiztu egin
zaigu orain ilusioa, gauzak
alda daitezkeen itxaropena.
Orduan bezala, une honetan
libre da amestea, osasunga-
rri zaigu pentsatzea gauza
asko dela posible, komeni da
ausart jokatzea posible den
hori benetan gerta dadin.

Lehen trantsizioa
gogoan, badakigu errealita-
teak ez dituela gauzatuko
gaurko amets guztiak. Ez
dugu ahaztu nola orduan
ilusioa galdu genuen. Eta
hala ere, merezi dugu une
hau zoriontsu bizitzea, poza
sentitzea agintetik bota
ditugulako bele beltzak,
barrua lasaitzea gainditu
dugulako itolarria.

Etorkizunak ekarriko
ditu mugak, baina une hau
gozoa da. Gozatu!

MIKEL IRIZAR

Gozatu
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ENEKO AZKARATE

K
amioarekin
Europan barrena
ibilia zara harantz
eta honantz, baina

errepidean, egun, ez da
giro. Lehengoen aldean
oraingo errepideak oso onak
dira, baina bai, egia da zir-
kulazio handia dabilela.
Hemengo autobideak honez-
kero bukatuta beharko luke,
baina konpontzen lagundu-
ko du arazoa, ze hemendik,
etxe aurretik, 6.500 ibilgailu
pasatzen dira egunero. 

Gaztetan txirrindulari
izandakoa zara.

Bai, 1956. urteko
Munduko Txapelketara,

Luxenburgora, joateko igo
ninduten profesionaletara.
Anton Barrutia, Mitxelena,
Talamillo eta ni neu joan
ginen. 28. postuan amaitu
nuen. Bestalde, ziklo-krose-
an ere polito ibili nintzen:
1954. urtean irabazi egin
nuen Aretxabaletan, eta
hurrengo urtean Vasco-
Navarroa ere irabazi nuen.
Gero, Espainiako
Txapelketara joan eta hiru-
garren egin nuen
Bartzelonan.

Matxain ezizena, zer-
gatik?

Sasoi hartan, Matxain
Errenteriakoak garaje han-

dia zeukan eta hark eman
zigun bizikleten koadroa.
Bizikletan Matxain izena
agertzen zen, eta, bestalde,
lagunek zioten Matxain txi-
rrindulariaren antz handia
neukala.

Inoizko ziklistarik
onena?

Zalantza barik, Merckx.
Oraingoen artean, Mayo pri-
meran dabil eta uste dut
aurten Tourrean gauza han-
diak egingo dituela.

Marulandako kartu-
txoak onenak?

Besteak baino txarrago-
ak ez, behintzat, baina kon-
tua ez da kartutxoa, ondo
apuntatzea baizik.

Eta txorizoa?
Horixe bai ona, ospea

behintzat badauka. Gure
amak lehenengo, andreak
gero eta, orain, alabak egi-
ten dituzte. Txerria ganoraz-
koa izanik, dena eskuz egin-
da eta pikante apur bate-
kin…, primerakoak!

Plater tiroketan maisu
zara. Txapelketetan iraba-

zitako trofeo bete ei dau-
kazue jatetxea.

Asko ditugu jatetxean
bistan, eta orain dela urte
batzuk seiehun kontatu
nituen. Bi kutxa handi
dauzkat trofeo bete-bete.
Euskal Herriko lehenengo
txapelketa, 1976an egin
zena, neuk atera nuen.
Gero, Espainiako
Txapelketan hirutan biga-
rren geratu nintzen eta
1988an irabazi egin nuen
Bartzelonan. Eta, orain
dela bi urte, nire mailan
txapeldun geratu nintzen.
Europako Txapelketan ere
badihardut goi-goian;
Moskun bigarren geratu
nintzen. Eta Munduko
Txapelketan hirugarren
geratu nintzen Lisboan.

Platerak, ordea, hobe-
to ez mahai gainean?

Bai, bai, horretan ere,
oraindik, ez gara txarrak.
Gaur, gainera, elurra egin
du, ingurua zuri-zuri dago,
eta horrelako egun batean
onena babarrun platerkada.

EhiztariaJesus Arroiabe ‘Matxain’/

“1956. urteko Munduko Txapelketara 
joateko igo ninduten profesionaletara”

“Izan den ziklistarik onena, zalantza 
barik, Merckx. Oraingoen artean, Mayo”

“Plater tiroketan irabazitako trofeo 
asko ditugu jatetxean, eta orain dela 
urte batzuk seiehun kontatu nituen”

Marulanda / 70 urte / Kamioilari ohia
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