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Plataformek egoera
salatu dute egunotan

ASTEKO GAIA: HERRI PLATAFORMAK UDALETATIK KANPO

Udal hauteskundeetatik urtebe-
tera gauzak ez direla aldatu sala-
tzeko eta euren egoera gogora
ekartzeko mobilizatu dira Deba-
goieneko herri plataforma guz-

tiak. Ibarreko herri guztietako
plataformek kale bilkurak egin
dituzte, “apartheid politikoa”
salatzeko: “Gaur da eguna, herri-
tarren borondatea desitxuratu

eta demokraziari iruzur eginaz,
duela urtebete hautatutako udal
horiek herriaren hitza eta boron-
datearekin zorretan daudena”,
diote. /3

Ale honekin batera, Argia
astekariaren eskuorri bat
aurkituko duzu erdi-
erdian. Irakurri ezazu arre-
taz, zure interesekoa bai-
ta. Izan ere, hainbat opari
daukazu aukeran, Argia
astero-astero etxean jaso-
tzeko konpromisoa har-
tzen baduzu.

ERDI-ERDIAN
‘ARGIA’-REN
ESKUORRIA

Martitzenean, udal hauteskundeak egin zirela urtebete bete zela-eta, elkarretaratzeak egin zituzten herri guztietan. LEIRE KORTABARRIA
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ANTXON PEREZ CALLEJA
“Bizimodua garestitu egin da eta
Euroaren inflazioa espero zena
baino handiagoa izan da” /7
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Dena gertu Bergarako
jaiak hasteko, gaur
Bitorianatxoren jaitsierarekin hasiko dira Mendekoste jaiak
gaur, egubakoitza, San Martin plazan, 20:00etan. Eta marti-
tzenera bitartean ekitaldi ugari izango dira herrian. Berga-
rako Udalak 110.000 euro inbertitu ditu  jaietako ekitaldietan,
iaz baino 20.000 euro gutxiago. /BARRUAN, GEHIGARRIA

‘ASTELEHENEKO GOIENKARIA’-N
JAIETAKO KONTU GUZTIAK!
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LEIRE KORTABARRIA

Udal hauteskundeetatik
urtebetera, gauzak ez
direla aldatu salatzeko
eta euren egoera gogora

ekartzeko mobilizatu dira Deba-
goieneko herri plataforma guz-
tiak. Hilaren 25ean, hain justu
hauteskundeon urtemugan, iba-
rreko herri guztietako platafor-
mek kale bilkurak egin zituzten,
“apartheid politikoa” salatzeko:
“Gaur da eguna, herritarren
borondatea desitxuratu eta demo-
kraziari iruzur eginaz, duela urte-
bete hautatutako udal horiek
herriaren hitza eta borondatea-
rekin zorretan daudena”, diote,
eta “tristuraz gogoratu eta ozen-
ki salatzen” dute gertatu zena. 

PLATAFORMEN PROPOSAMENA
Euren eskaera orduko bera da:
ibarreko 23 zinegotziak eman die-
zazkietela. Horretarako, udalo-
tan proposamen bat aurkezten
dihardute egunotan: hain zuzen,
iazko boto guztiak kontuan har-
tuz gero eurei dagozkien aulkiak
dituzten alderdiei eskatzen diete
zerrenda osoak uko egitea kar-
guari, eta, postu horietarako, pla-
taformek proposatutako herrita-
rrak aukeratzea. 

Udalek proposamena azter-
tzen duten bitartean, ez dirudi,
ordea, etorkizun handirik izan-
go duenik. Ibarreko udal guztiak,
Gatzagakoa izan ezik, EAJ-EA
koalizioak zuzentzen ditu, eta
aurreratu dute ez daudela pro-
posamenarekin ados. Aralar
alderdiak ere ez du begi onez
ikusten proposamena. Kide
batzuek azpimarratzen dute
horrek ez lukeela egoera kon-
ponduko, izan ere, plataformeta-
ko kideek ezin izango lituzkete
aulkiak hartu, eta eurek propo-
satutako herritarrak ez lirateke
hauteskundeetan aukeratutako-
ak izango; beste batzuek diote

tzea. Eskoriatzan daude egoera
onenean: han, eurek esandakoa
kontuan hartzen da, eta neurri
bateraino, hainbat ardura bete-
tzen dituzte udal bizitzan. 

Plataformen iritzia kontuan
hartzen da Oñatin, Aretxabale-
tan eta Elgetan. Elgetako egoera
nahiko berezia da: EAJ-EAk udal
lanean parte hartzeko proposa-
men batzuk egin dizkio Auzola-
nian taldeari, eta horixe lantzen
dihardute egunotan; horien
bidez, plataformak parte hartze
mota bat onartuko luke, baina
zinegotzi errekonozimendu eska-
erari uko egingo lioke. 

Oro har, herri horietan, alde-
en arteko harremana “ona” da.
Are gehiago: hainbat udaletan,
plataformetako kideek diru-
ordaina jasotzeko modu legala ere
aztertzen ari dira.

Egoera guztiz kontrakoa da
Arrasaten, Bergaran edo Antzuo-
lan, eta salatzen dute “inongo
errekonozimendurik” ez dutela
euren udalen aldetik. Hemen,
udalak beste edozein herritar
bezala hartzen ditu plataforma-
ko kideak. 

GAKOA, BORONDATEA
Urtebeteren ondoren, legeak
agintzen jarraitzen du eta Deba-
goieneko udalek hori betetzen
dute. Horren aurrean, hainbat
alderditako ordezkariek gehien
errepikatzen duten hitzetako bat
“borondatea” da; alde guztion
aldetik borondatea, bai udalen,
bai eta herri plataformen aldetik
ere. Horri esker, udal batzuetan
egoera zerbait hobetzea lortu da.

Ahots batzuek ohartarazten
dute “plataformek euren eskae-
ra, errekonozimendu legala”, ez
dutela “sekula” lortuko, ez udal
agintaldi honetan behintzat. Bes-
talde, ibarreko hainbat lekutan
urratsak eman dira. Ikusi egin
behar mugak nora arte nasaitu-
ko diren.  

“lege aldetik oso arriskutsua”
dela legearen barne lan egiten
duten alderdiendako, eta esaten
dute “neurri propagandistikoa”
dela eta ez benetako urrats bat. 

HERRIZ HERRIKO EGOERA
Herri plataforma guztien egoe-
rak, funtsean, berdinak dira, eta

euren helburua, alegia, horixe
aldatzea da. Oñatiko Ereitten pla-
taformak dioen bezala: “udalari
aditzera eman diogu gure hel-
burua dela gure zinegotzien legez-
ko onarpena lortzea, eta lau urte-
tan egoerari buelta ematea”. 

Hala ere, herri bakoitzean,
jarrera desberdinak egon izan

dira, eta egoera ez da guztiz ber-
bera udal guztietan. Funtsean,
herri plataforma guztiak joaten
dira udaletako bilkura eta batzor-
de publikoetara, eta parte hartzen
saiatzen dira. Baina udal bakoi-
tzaren esku dago kontuan hartzea
edo ez, informazioa ematea, eta
euren ekarpena kontuan har-

UBANE MADERA

Kale bilkurak egin zituzten plataformek joan den martitzenean. Argazkian, Arrasatekoa.

Hauteskundeetatik urtebetera,
plataformek egoera salatu dute
Dagozkien zinegotziak eskatzeko mobilizatu dira aste honetan

Eskoriatza,
Aretxabaleta, Oñati
eta Elgetan, euren

iritzia kontuan
hartzen du udalak

Arrasaten, Bergaran
eta Antzuolan,

plataformek ez dute
udalaren aldetik

errekonozimendurik

Alderdiek karguak
utzi eta plataformek
aukeratutako kideak

izendatzea
proposatu dute

LEGEAK BABESTUTA
Adin nagusiko edozeinek
bete dezake postua

Plataformen proposamena
Espainiako 5/1985 LOREG
legearen 182. artikuluak
babesten du. Hain zuzen,
alderdi bateko zerrendak
hautagai edo ordezko barik
geratuz gero, artikulu
horrek dio alderdiak aukera-
tutako “adin nagusiko
edozein herritarrek” hartu
ahal izango duela postua.
Plataformek kide “garbiak”
proposatuko lituzkete. 

HERRITARREN ZERRENDA
Iparraldeko zerrendari
botoa emateko deia 

Iazko oso antzeko gertakizu-
nak dira hizpide egunotan:
Europar Hauteskundeetara-
ko Herritarren Zerrenda
baliogabetu egin du Espai-
niako Auzitegi Gorenak,
Herritarren Zerrenda
“Batasunaren oinordeko”
zela argudiatuz. 

Hori dela eta, HZk dei
egin du Ipar Euskal Herriko
zerrenda bozkatzeko, han
legezkoa da-eta. 

ARALARREK DIOENA
Euskal Herriko hainbat
udalerritako formula 

Aralarrek bere proposamena
aditzera eman du egungo
egoera konpontzeko eta
plataformen parte hartzea
modu legalean bideratzeko:
hain zuzen, Euskal Herriko
hainbat udaletan egin den
bezala, udalak erabaki gune
paraleloak sortzea. Hor
hartutako erabakiak lotesle-
ak izango lirateke udalaren-
dako, eta plataformek esku
hartzerik izango lukete.
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(baita abuztuan ere)
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Elkartasun Eguna egingo 
dute zapatuan Arrasaten
Iparrak eta Hegoak elkar ezagutzeko antolatu dute eguna

Besteak beste, Saharako haima
bat jarriko dute Seber Altuben, eta
te dastaketa eta henna tailerra
egongo dira barruan. Hango
musika talde batek, gainera, egu-
na girotuko du. Bidezko merka-
taritzako produktuen dastaketa

eta salmenta ere egongo da, hala
nola: kafea, txokolatea, azukrea,
mermeladak, ehungintza, rona,
kamisetak, artisautza eta gehia-
go. Liburuak eta aldizkariak ere
izango dira, eta baita haurren-
tzako jokoak eta erakusketak
ere. Izan ere, gobernuz kanpoko
erakundeen parte-hartzeaz gai-
nera, herriko ikastola eta ikas-
tetxeetako ikasleek ere parte har-
tuko dute eta beraien lanak aur-
keztuko dituzte.

Elkartasun Eguna Harreman,
Komite Internazionalistak, Cari-
tas, eta beste hainbat gobernuz
kanpoko erakundek antolatu
dute, seigarren aldiz.

OIHANA ELORZA

Bihar, zapatua, ikusteko,
entzuteko eta dastatzeko diren
Iparreko eta Hegoko hainbat
gauza egongo dira Arrasateko
Seber Altube plazan, egun
osoan, 11:00etatik 20:00etara,
hain zuzen ere. Elkartasun
Eguna antolatu dute GKEek.

A-1 ordainpeko autobideak kal-
tetutako eskoriatzarren elkarte-
ko kideek astelehenean egin zuten
bilera Gipuzkoako Foru Aldun-
diko teknikariekin. Bilera horre-
tan entzundakoaren arabera, “oso
nabarmenak diren alegazio gutxi
batzuk” baino ez ditu onartuko
Aldundiak.

Diputazioko teknikariek Esko-
riatzara egindako bisita honen

ostean, haserre jarraitzen dute
autobiak kaltetutako herritarrek.
Batetik, aurkeztutako alegazio
gutxi onartuko dituelako, eta bes-
tetik, denbora luzeegia behar izan
omen dutelako Diputazioko tek-
nikariek kaltetuen deiari eran-
tzun eta Eskoriatzara etortzeko,
eta dagoeneko astirik ez dagoela-
ko alegazioak behar bezala azter-
tzeko. Izan ere, Aldundiko tekni-

kariek ekainaren 1ean, martitze-
nean, emango diete diputatuei
alegazioen gaineko iritzia, eta
haiek egun horretan bertan har-
tuko dute azken erabakia. Epea
luzatzea eskatzen dute kaltetuek.

EUREN LURRAK INBADITU
Diputazioko topografoek euren
lurrak inbaditzen jarraitzen
dutela ere salatu zuen A-1 ordain-
peko autobiak kaltetutako herri-
tarren taldeak. Gainera, Zari-
mutz auzoan zenbait arbola moz-
tu omen dituzte jabeei baimenik
eskatu gabe.

Gauzak aldatzen ez badira,
mobilizazioak deituko dituzte
kaltetuek datozen egunetarako.
Oraingoz, eskutitzak bidali diz-
kiete Diputazioari, Jaurlaritza-
ri eta lehendakariari.

NAIARA ERRASTI

Mazmela auzoan ordainlekua eta zerbitzugunea egin nahi ditu Diputazioak. Eskoriatzarrak ez daude horrekin ados.

Aldundiak martitzenean emango du
A-1eko alegazioen azken erabakia 

JULEN IRIONDO

A-1ari jarritako alegazio
gehienak Diputazioak ez
dituela aintzat hartuko salatu
dute autobiak kaltetutako
eskoriatzarren elkarteko
kideek. Aldundiko topografoek
euren lurrak inbaditzen jarrai-
tzen dutela ere salatu dute.

Kaltetutako eskoriatzarrak haserre daude Aldundiaren jokaerarekin

Gauzak aldatzen ez
badira, kaltetuek

mobilizazioak
deituko dituzte

datozen egunetarako

Karibera bidaia ‘GOIENKARIA’-
ren harpidedunendako
Uztailean zozkatuko da, eta abenduan itsas bidaia bat

GOIENKARIA

GOIENKARIAk astelehenetan
kaleratzen duen edizioaren har-
pidedunen artean Karibera bidaia
zozkatuko dugu uztailean. Hain
justu ere, Dominikar Errepubli-
kara bi lagunendako bidaia da zoz-
katuko dena. 

Bidaiaren gastu guztiak,
hegaldia eta egonaldia (dena kon-
tuan hartuta) barne daude, eta 9
egun edo 7 gaueko bidaia da. Abioia
Madrildik edo Bartzelonatik ate-
rako da. 2004ko iraila eta abendua
bitartean egin beharko dute bidaia
saria jasotzen dutenek.

Asteleheneko Goienkaria-ren har-
pidedunen artean astero zozka-
tzen dira hainbat sari. Orain, oste-
ra, uztailean, bidaia zoragarri bat
zozkatuko dute eta abenduan bes-
te bat: Mediterraneoan barrena
itsas bidaia bat bi lagunendako.

Asteleheneko Goienkaria-ren
harpidedunek hainbat abantaila
dituzte: etxean jasotzen dute alea
astelehenero, egunkari saltokie-
tan baino %20 merkeago ateratzen
zaie, eta, gainera, hainbat opari
jasotzeko aukera dute. 902 36 38
51 telefonora deituta egin daite-
ke harpidedun, urte osorako 20
euro bakarrik ordainduta. 

DEBAGOIENEANLABUR

Real Sociedad Bascongada de Amigos del
Pais elkarteak bilera egingo du Bergaran 
Datorren eguenean, ekainaren 3an, egingo du bilera Bergarako
udaletxean Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais-ek. Elkar-
tearen barruko bilera garrantzitsua izango da. Estatutua berriz-
tatu nahi du elkarteak, eta birmoldaketa horren inguruko batza-
rra egingo du Bergaran. Bertan, 12 kide inguruk hartuko dute par-
te: egungo presidenteak eta presidente ohiek eta Gipuzkoa, Bizkaia,
Araba eta Madrilgo idazkari eta zuzendariek. Real Sociedad Bas-
congada del Amigos del Pais elkartea Azkoitian sortu zen, baina
Bergaran fundatu zen, duela 240 urte, 1764an. Bergaran eraiki zuen
Errege Seminarioa ere. Sortu zenetik, beti izan du harreman ona
eta lotura estua elkarteak Bergararekin.

Harakinak sinadurak biltzen hasi dira
Zubillagako hiltegia ez ixteko eskatzeko
Debagoieneko harakinak Zubillagako hiltegia ez ixtearen aldeko
sinadurak biltzen hasi dira, eta kartelak ere jarri dituzte harate-
gietan. Bien bitartean, Mankomunitateak eguaztenean egin zuen
hileko batzarra, eta hiltegia izan zen hizpide. Ignacio Lakuntza
Mankomunitateko presidenteak jakinarazi zuenez, hiltegiaren jar-
duera guztia kontuan hartuta, %30 baino ez dagokio Debagoiena-
ri. Hau da, Arabako, Bizkaiko nahiz Nafarroako harakin eta abel-
tzainek erabiltzen ei dute gehien Zubillagako hiltegia, eta Lakun-
tzaren ustez, Debagoieneko bizilagunek ez diete zertan ordaindu
zerbitzu hori kanpokoei. Lakuntzaren esanetan, hiltegiren era-
biltzaileen %30 bakarrik dira ibarrekoak; %70 kanpokoak dira.



Ekainaren 13an, datozen bost urte-
otan Europako parlamentariak
nortzuk izango diren erabakiko
da. EAJk eta EAk koalizioak osa-
tu dituzte beste alderdi batzuekin
batera, nork bere aldetik. Aralar
alderdia bakarrik doa, eta Herri-
tarren Zerrenda, berriz, Konsti-
tuzio Auzitegiaren erantzunaren
zain dago edizioa ixteko orduan.
EB ere koalizioan doa eta PP eta
PSOE, bakarrik. Debagoienda-
rrak ere ageri dira alderdietako
zerrendetan, baina ez zerrenda-
buru.

ZENBAKIAK
Bruselako eserlekua lortzea,
ordea, azken hauteskundeetan
baino gehiago kostatuko zaie alder-
di politikoei. Maiatzaren 1az geroz-
tik 25 estatuk osatzen dute Euro-
pa, eta zabaltzeak Europako par-
lamentua birmoldatzea eskatu du. 

Espainiak, esaterako, aurreko
hauteskundeetan baino hamar
eserleku gutxiago izango ditu.
2004ko hauteskundeetan, 54 aul-
ki egokitu zaizkio; Frantziari, 78.

Eserleku bat lortzeko, 450.000 boto
inguru lortu behar dira, 1999ko
hauteskundeetan baino gehiago.

Guztira, 732 eserleku izango
ditu Europako parlamentuak,
lehen baino 106 gehiago, eta 25 esta-
tu ordezkatuko dituzte aulki
horietan eseriko diren diputa-
tuek. Europako hauteskundeak ez
dira egun berean egingo toki guz-

tietan. Ekainaren 10etik 13ra bitar-
tean egingo dira. Hauteskunde
egunean hautes-mahaietan egon-
go diren herritarrak aukeratuta
daude. Boto eskubidea 349 milioi
europarrek dute.

1999KO EMAITZAK
1979ko ekainean egin ziren lehen
aldiz Europako parlamenturako

hauteskundeak, bigarren mundu
gerra amaitu, eta 34 urtera. Azke-
nak 1999an egin ziren. Orduan,
bosgarren legealdirako hauta-
gaiak bozkatu zituzten. 

Duela bost urte, 1999an, Deba-
goieneko herri gehienetan abs-
tentzioa %25 baino altuagoa izan
zen. Bestalde, orduan, elkarrekin
joan ziren EAJ eta EA, eta koali-
zio horrek lortu zituen eskualde-
ko boto kopuru handiena. Arra-
sate eta Antzuolan izan  ezik, gai-
nontzeko herri guztietan gailendu
zen koalizioa. Garai hartan, Eus-
kal Herritarrok alderdia aurkez-
tu zen, eta Aralar, berriz, ez.

KANPAINAKO EKITALDIAK
Europako parlamenturako hau-
teskundeek beste hauteskunde-
ek baino harrera txikiagoa iza-
ten dute, normalean, gizartean.
Udal hauteskundeek, Legebil-
tzarrerako hauteskundeek eta
hauteskunde orokorrek inpli-
kazio handiagoa izaten dute
herritarren artean. Hala ere,
alderdi politiko guztiek azpima-
rratzen dute oso garrantzitsua
dela Bruselan egotea.

Hauteskunde kanpaina bart,
hasi da, eta gaur bertan hasi dira
alderdi politikoak beraien pro-
grama eta helburuak aurkezten.
Goizean, esaterako, Barbara
Durhkop alderdi sozialistako
hautagaia, Arrasateko merka-
tuan ibili da larrosak banatzen
herritarren artean.

Gaur, egubakoitza, hasi da Europako
parlamenturako hauteskunde kanpaina

OIHANA ELORZA

Ekainaren 13an egingo dira
Europako parlamenturako
hauteskundeak, eta dagoeneko
hasi da kanpaina. Europaren
zabalkundearen ostean, azken
hauteskundeetan baino boto
gehiago lortu behar dira
Bruselan eserlekua lortzeko.

Duela bost urte baino gehiago kostatuko zaie alderdiei Bruselako eserlekua lortzea

Duela bost urteko
hauteskundeetan,
%26ko abstentzioa

egon zen
Debagoienean

OIHANA ELORZA

EAko Marin Aranburu Bergarako alkartetxean egon zen eguaztenean, Herrien Europa programari buruz hizketan.
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Zorion 
agurrak,
SMS
bidez!

Senitarteko, lagun, ezagun edo
gustuko duzun neska/mutila 
bere urtebetetzean 
zoriondu nahi baduzu, 
Asteleheneko Goienkaria-k 
beste aukera bat emango dizu: 
SMS bidez zoriontzea. 

Ekainaren 7tik
aurrera! 

Gainera, Goienako edozein egoitzetara etorri edo deituz ere, zoriondu ahal izango dituzu lagunak eta etxekoak Asteleheneko Goienkaria-n!
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ARAMAIO
Etorkizun beltza du
Bañera elkarteak:
oraingoz inork ez du
ardura hartu nahi
Areto futboleko taldeek aste-
buruan bukatuko dute jar-
dunaldia, mutilek bihar
jokatuko dute-eta denbo-
raldiko azkeneko partidua;
neskek, berriz, joan den
asteburuan jokatu zuten
azkena. Denboraldia agur-
tzeko, bazkaria egingo dute
bihar elkarteko kideek, 20
bat lagunek. Ohiko agur
bazkaria baino gehiago
izango da, urte luzez elkar-
tearen zuzendaritzaz ardu-
ratu direnek utzi egingo
dute-eta kargua. Eta orain-
dik ez da inor azaldu Bañe-
raz arduratzeko. Hortaz,
elkartearen etorkizuna ez
da batere argia. /U.M.

ESKORIATZA
Gaur banatu
dizkiete orlak
Psikopedagogiako
ikasleei 
Orla banaketa egin dute
Humanitate eta Hezkun-
tza Zientzien Fakultatean.
Psikopedagogia ikasketak
amaitu dituzten ikasleei
eman diete orla. Hiruga-
rren promozioko 50 ikas-
leri banatu dizkiete, erai-
kin klasikoaren klaustro-
an. HUHEZIko irakasle,
dekano eta karrerako
zuzendariak hartu dute
parte ekimenean. Bertan
izan da Iñazio Oliveri Mon-
dragon Unibertsitateko
errektorea. Gainera, Ber-
garako Gabero abesbatzak
Gaudeamusabestu du. Pro-
mozioan, hamarretik zor-
tzi neskak dira. /Z.V.M.

Ohikoa denez, Bitoriana-
txoren jaitsierak hasiera
emango die aurtengo Men-
dekoste jaiei gaur, eguba-
koitza, San Martin plazan,
20:00etan. Martitzena bitar-
tean ekitaldi ugari izango
dira herrian.

Pazkoetako jai egita-
rauaren aurrekontua iaz
baino txikiagoa da. Udalak
110.000 euro inbertitu ditu
aurten jaietako ekitaldie-
tan, iaz baino 20.000 euro
gutxiago, hain justu.

Diru partida handienak
zezen festetara (19.500
euro), Bideberriko kon-
tzertuetara (18.000 euro) eta
San Martin plaza eta Espo-
loiko dantzaldietara (17.000
euro inguru) bideratu ditu
Udalak. Esan bezala, Beti-
zu Bergarako Zezenzale
Elkarteari 19.500 euroko
dirulaguntza eman dio Uda-
lak jaietako zezen festak
antolatzearren. 

Horren harira, dome-
kako zezenketari dago-
kionez, ordezkoa Ander
Alvarez bergarar gaztea
izango da.

BARRAKEN PREZIOA
Diru sarrerei dagokienez,
Udalak 28.965 euro kobra-
tuko die ferietako saleros-
leei, terrenoa erabiltzea-
rren. Horren ordainetan,
inguruko hainbat herritan
baino garestiagoak dira
barrakak gure herrian.
Barraken prezioa 1,50 euro
izango da jaietan. Edozelan
ere, astelehen goizean eta
eguaztenean 0,75 eurotan
salgai jarriko dituzte txar-
telak. Aurreko urteotan
moduan, Matxiategiko
aparkalekuan egongo dira
barrakak. Gaztetxoendako
jolasparkea eta trena ere
izango dira Pazkoetan, bes-
teak beste. /E.M.

BERGARA

Mendekoste jaien
aurrekontua 110.000
euro da aurten

Zertzelada

Barraken prezioa 1,50
euro izango da jaietan.
Astelehen goizean, berriz,
merkeago, hau da, 0,75
eurotan salduko dituzte
txartelak

OÑATI

Arantzazuko lanak atzeratuta doaz, eta ez da epea beteko

2002ko urrian hasi ziren Arantzazuko santutegiko lanak, eta 2004ko irailean amaituko zituztela uste zuten.
Hala ere, lanak atzeratuta doaz eta urte bukaera helduko da obrak amaitu orduko. Eraikuntza greba, aldiz, ez
da atzerapenaren zergati bakarra; lehendik ere bi hilabeteko atzerapena zuten lanek, hondakinak ateratzeko
garaian atzeratu zen denbora, hain zuzen ere. Lanak bukatu ostean, turismo bulego berria egongo da aparka-
leku handian, autobusen geltokian bertan. Kristoa zegoen tokia hausnarketarako tokia izango da, eta bideo
txiki bat ere egongo da, gura duenak ikusteko. Oteizaren fraidearen estatua ere hantxe jarriko dute. Sarrera-
ko eraikinean, berriz, frontoiak, bilera gelak, erakusketa gelak eta aterpetxea egingo dituzte. /O.E.

OIHANA ELORZA

ARETXABALETA
Udalak Euskara
Biziberritzeko Plan
Nagusia aurkeztuko
du martitzenean
Eusko Jaurlaritzak propo-
satutako Euskara Bizibe-
rritzeko Plan Nagusia egi-
tea erabaki du Aretxaba-
letako Udalak. Euskara
batzordea dagoeneko lane-
an hasita dago, eta aur-
kezpena martitzenean,
ekainaren 1ean, egingo
dute Eusko Jaurlaritzako,
Foru Aldundiko eta Uda-
leko ordezkariek. Batetik,
planaren berri emango
dute; eta bestetik, Aretxa-
baletako euskararen egoe-
ra aztertu eta SEI elkarte-
ak kale neurketen gainean
emandako datuen balora-
zioa egingo dute Euskara
Saileko ordezkariek. /M.A.

ELGETA
Umeen Euskal Jai
egunean dantzariak
etxean hartzeko
dei egin dute
Ekainaren 27an Umeen
Euskal Jaia egingo da Elge-
tan. Egun horretan 120 ume
inguru joango dira herri-
ra dantzara: Bergara,
Antzuola, Arrasate, Are-
txabaleta eta Soraluzeko
dantza taldeetako haurrak.
Hori dela eta, antolatzai-
leek herritarrei dei egiten
diete umeak bazkaritarako
etxean hartzeko. Elgeta-
rrei gutun bana bidaliko
diete, eta lagundu nahi
dutenek papera bete eta
udaletxera eraman behar-
ko dute egunean bertan,
zenbat ume hartzeko prest
dauden esanez. / I.A.

GATZAGA
Gai zerrenda luzea
landu zuten atzo
egin zuten ohiko
osoko bilkuran
Ohiko osoko bilkura egin
zuten atzo Gatzagan. Gai
zerrenda luzea izan zuten
hizpide udal ordezkariek.
Besteak beste, gastuen
onarpena eta San Migel
garajeetako plazak erabili
ahal izateko egitasmoa.

Bestalde, Indiano Etxea
birgaitu egin gura dute, eta
lanok egiteko beharko den
aurrekontua kalkulatzeko
arkitekto bat kontratatzea
adostu zuten. Egoera txa-
rrean dagoen eraikina bir-
gaitu gura dute. Behin
aurrekontua jakinda, etxe-
ari zein erabilera eman
adostu beharko da. /Z.V.M.

ANTZUOLA

Kirol jarduerarekin lotu-
tako osasun azterketak egi-
teko dirulaguntzak eman-
go dizkie Udalak herriko
kirolariei, norbanakoei
zein kirol taldeetako kide-
ei. Gehienez, urtean behin
jaso ahal izango du bakoi-
tzak laguntza hori, 25 euro,
hain zuzen ere.

Eskaera egiteko nahi-
koa da osasun azterketaren
ordainagiria udaletxean
aurkeztearekin.

Ekimen hori martxan
jarrita, Udaleko ardura-
dunen helburua da herri-
tarrek kirola era ardura-
tsuan eta adituen kontrol-
pean egitea. /A.I.

Kirolariei laguntzak
emango dizkiete,
osasun azterketak
egiteko

Oso haserre daude Udalean,
Monterrongo komunak
direla-eta. Laugarren aldiz
apurtu dituzte. Komunak,
konketak, sabaia… Den-
dena apurtu dutela esan
digute, 2.000 euro inguruko
kalteak egin dituztela. Hori
dela eta, Udalak adierazi
du halakoek herritarrei
egiten dietela kalte; gaine-
ratu du ahalik eta laste-

rren  konponduko dituzte-
la komunak, baina oraingoz
itxita egon beharko dutela. 

Iazko apirilean inaugu-
ratu zituzten komun horiek,
egunez eta gauez zabalik
izateko asmoarekin. Baina
hasierako hilabetean hiru
eraso jasan eta gero, Udalak
erabaki zuen egunez baka-
rrik zabaltzea. Orain, iku-
si egin behar zer egin.  /U.M.

ARRASATE

Monterrongo komunetan
kalte handiak egin
dituzte, laugarren aldiz

AMAGOIA LASAGABASTER

Den-dena apurtu dute Monterrongo komun publikoetan.
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OIHANA ELORZA

Prezioek gora egiten dute, eta gero eta
estuago bizi gara.

Bai, baina ez dut uste egoera hain bel-
tza denik. Azken batean, Espainia hazten
doa 2000. urtea ezkero, Europako batez bes-
tekoaren ia bikoitza hasi da. Dena den, egia
da ohikoak ez diren arrazoiengatik hazi
dela: familien kontsumo pribatuagatik,
batetik, eta eraikuntzagatik, bestetik. Hala
ere, denok dakigu sektore hori ez dela oso
iraunkorra. 

Benetako garapena, batez ere euskal
ekonomiarentzat, inbertsioa eta esporta-
zioaren bidezko garapena da. Euskal eko-
nomia hazi egingo da, enpresak berrizta-
tuz eta mundu mailako merkatu kuotak
konkistatuz. Hori ez da egiten, ordea. Bai-
na nahiko ondo ari gara eusten egoerari.
Gertatzen dena da 2000. urtea ezkero enpre-
sek ez dutela inbertsiorik egiten, enpresa
ziurgabetasun handia dago, konfiantzaz-
ko indizeak oso baxu daude, Alemania eta
Frantzian, batez ere, eta hobetzeko egoe-
rak ez du indarrik hartzen.

Baina egia da euroarekin asko gares-
titu dela bizimodua.

Bai, hori egia da, eta batez ere Espai-
niako bizimodua garestitu da asko, eta
lehiarako gaitasun handia galarazi digu
horrek. Euroaren inflazioa espero zena bai-
no handiagoa izan zen, bai.

Egia da Europako batez bestekoa bai-
no gehiago hazten garela, baina era bere-
an, gure prezioak ere Europako batez bes-
tekoak baino gehiago igo dira. Ez dut esa-
ten lotura zuzena dutenik, baina euskal
esportazioa geldi dago azken lau urte haue-
tan, eta hori atzerakada izugarria da.
Hemengo ekonomiak esportazioen bidez
bizi behar du, nahiz eta egun Europan
inbertitzea ez kontsideratu esportazio,
Europa gure barne merkatua baita.

Maiatzaren hasieratik, gainera, 25
herrialdetara zabaldu da Europa.

Bai, eta egoera horrek gauza askoren
inguruko hausnarketa egitea eskatzen du.
Gauza guztiek bezala, alde positiboa eta
negatiboa du horrek ere. Merkatu berriak
zabaltzen ditu egoera horrek, eta lehia-
kortasun bat ere badakar, gure antzera-
ko produktibitatea duena, baina soldatak
gureak baino baxuagoak dituena.

Baliteke euskal enpresa askok eraba-
kitzea lantegi berriak zabaltzea Europa-
ko ekialdean, batez ere produktu sinple-
ak egiteko. MCCk ere horixe esan zuen joan
den astean egin zuen batzarrean, eta auto-
mobilaren inguruko enpresek eta galda-
keta eta forja ingurukoak ere jokaera bera
izatea litekeena da.

Agian horixe da sortu den beldurra;
atzerrian lantegiak zabaltzeko, hemen-
goak itxiko dituztela.

Agian gertatuko da horrelakorik, bai-
na ez dut uste orokortu egingo denik. Adi-
bidez, multinazional guztiak jokaera hori
erabiltzen ari dira. Duela gutxi, Panaso-
nic enpresak xurgagailuak egiten zituen
lantegia itxi zuen Katalunian eta Txina-
ra eraman du. Baina nik uste dut euskal
enpresaburuak hemen izango duela nego-
zioaren muina, eta bertan garatuko ditue-

terako, ez dago langabeziarik, baina azpie-
gitura eta eskulan kualifikatuaren falta
dugu. Garapen arazoak daude, ikerketa
lanak egin behar dira, produktu berrie-
kin saiatu behar dugu. Hala ere, MCC bera
baino, eskola profesionala garrantzitsua-
goa izan da. Hori, adibidez, epe luzerako
inbertsioa da. Lehen, hezkuntza gastu
bezala hartzen zen; orain, aldiz, inbertsio
moduan ikusten da, eta horixe da.

Txinari begira daude orain enpre-
sa gehienak, han egon nahi dute.

20 urte barru lehen potentzia ekono-
mikoa izango da Txina, eta Txinan ez
dagoena gaizki ibiliko da. Danok Bat, Iri-
zar eta beste kooperatiba batzuk han dau-
de dagoeneko, eta ez da harritzekoa MCCk
ere asmo hori izatea. India ere asko alda-
tu da eta indarra hartu du. Mundua alda-
tu egin da, aldatzen doa, eta euskaldunok
ere moldatu egin behar dugu.

Etxebizitzen inguruan, noiz jaitsi-
ko dira prezioak?

Burbuila inmobiliarioa lehertu egin-
go dela diote batzuek, eta prezioak goitik
behera jaitsiko direla, baina nik ez dut
sinesten. Egia da neurrigabe igo direla etxe-
bizitzen prezioak, baina ez dut uste jaitsiera
bortitza izango dutenik. Uste dut hemen-
dik aurrera gerta daitekeena prezioak
horrenbeste ez igotzea dela, besterik ez.
Bestalde, iragarpenek diote interes tasak
ez direla igoko epe motzean edo ertaine-
an, eta sektoreak boom hau lasaitzeko
ahalbidea baduela uste dut. Egia da inte-
res tipoa igotzen denean, familia asko
estutu egingo direla, baina ez dut uste ondo-
rio dramatikoak ekarriko dituen burbui-
la-ren leherketa gertatuko denik.

Motzera ez, baina interesak epe
luzera igoko direla diote adituek. 

Bai, aurten Ipar Amerikako interesak
igoko direla espero da. Gure egoera ezber-
dina da, hazten goazelako, eta inflazioa kon-
trolatuta dago. Beraz, ez dago mehatxu-
rik interesak igotzeko, Europan, baina ego-
era okerrenean ere, igoera suabea izango
dela espero dut. Hala ere, nik esango nuke
Europako, eta, orokorrean, munduko eko-
nomiak ikasgai bat ikasi duela, alegia, lehe-
nengo kontrolatu behar den puntua,infla-
zioa dela.

Une honetan, petrolioaren igoerak
ere kezkatzen du gizartea. Gasolina
litroa euro batera iritsi da.

Bai, baina LPEEko (OPEP) herrialde-
ek erreakzionatuko dutela uste dut, eta
milioi bat edo bi milioi kupel gehiago
merkaturatuko dituztela espero dut, eta
prezioa jaitsiko dutela. 

Azken baten, AEBei komeni zaien guz-
tia egiten da. Azaroan dituzte han hau-
teskundeak, eta ez zaie komeni petrolioa-
ren garestitzea, beraz, jaitsi egingo dela
uste dut. Ez dakit mendebaleko herrial-
deei komeniko zaigun bezala, 24, 25 dola-
rretaraino jaitsiko den, baina argi dago
ezin dela 36,38 dolarretan luzaroan man-
tendu. 

Munduan gertatzen diren gatazkak
direla eta, burtsak ere gora eta behe-
ra dabiltza. Non edo zertan sar deza-
kegu dirua, dirua egiteko?

Gaur egun konpontzeko arazo zaila da
dirua non inbertitu, bai. 

Niri askotan galdetzen didate dirua-
rekin zer egin edo non sartu, eta gomen-
dio bera ematen diet guztiei. Dirua eduki
bai, baina ditu kopurua handia ez bada,
nik gastatzeko aholkatzen diet; egun dago-
en egoera ikusita, norberaren kapritxoe-
tan gastatzeko, epe motzean pentsatzeko
eta diruaz disfrutatzeko. Aldiz, dirua
herentzia baten bidez eskuratu baldin
badute, edo gurasoen etxebizitza saldu
badute, adibidez, diru kopuru hori han-
dia bada, alegia, orduan bai, orduan lasai
eserita ikusi behar da diruarekin zer egin,
ondo pentsatu behar da. 

la teknologia berria behar duten produk-
tuak. Eta atzerrian, balio erantsi txikia-
goa duten produktuak egingo dituzte, hau
da, zailtasun txikiagoa dutenak eta esku-
lan merkeen abantaila izan dezaketenak. 

MCCk iazko balantzea eta datozen
urteetako asmoak iragarri zituen due-
la astebete. Ondo doakiola dirudi.

Bai, 90eko hamarkadan zehar oso ondo
egokitu den taldea da, baina ia euskal eko-
nomia guztia bezala. Hamarkada haren ata-
rian galduta genbiltzan, etorkizunik gabe,

baina garai horretako krisiaren ostean,
enpresak indartu egin ziren, ezustean gai-
nera. Egun, per capita errenta altueneta-
koa duen autonomia da Euskal Autonomia
Erkidegoa, eta datuen arabera, Gipuzkoa
da Espainiako per capita errenta altuena
duen probintzia.

Debagoienean, zehazki, kooperati-
bak egin du bide hori.

Beste eskualde batzuetan denbora luze-
agoa behar izan dute erreakzionatzeko,
baina lortu dutela uste dut. Gurean, esa-

A
ntxon Perez de Calleja eko-

nomilaria da, eta MCCko

zuzendaritza taldean egin

du lan hamabi urtez. Ekonomiaren

inguruko hainbat ikerketa eta txosten

egin ditu, eta Eusko Label izendape-

naren bultzatzailea ere bada.

“Euroaren inflazioa
espero zena

baino handiagoa
izan da”

EKONOMILARIA

Antxon Perez de Calleja

ETXEBIZITZEN PREZIOAK-‘BURBUILA INMOBILIARIOA’
“Ez dut uste burbuila inmobiliarioa lehertu eta

etxebizitzaren prezioa bortizki jaitsiko denik. Gerta daiteke
prezioak horrenbeste ez igotzea, besterik ez”

PETROLIOAREN IGOERA ETA INTERES TASAK 
“Inflazioa da kontrolatu behar den lehen puntua, eta une 

honetan, ez dut uste interes tasak igoko direnik; petrolioren
garestitzeak kezka gehiago ekar ditzake”

MIRARI ALTUBE
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Posta-e: goienkaria@goiena.com

Gutunak

Ordü da!

366 dira igarotako egunak, (eta gauak);
8.784 ordu; 2003ko maiatz haren 25ean,

ezker abertzaleko jendea, Euskal Herri-
ko bizitza zibil eta politikotik kanpo
uzteko, beste saio berri bat burutu zene-
tik; Francoren garaiak birgogoratu geni-
tuen. Izan ere, egun hartan ospatu ziren
udal hauteskundeetan, ez ziguten utzi,
baldintza berdinetan  parte hartzen;        

Ezker Abertzalea, prozesu luze, bai-
na sendo eta esperantzagarri baten ondo-
rioz, gero eta indartsuagoa zen eta ins-
tituzioetan, eta udaletxeetan zehazkia-
go, gehiengoa izateko gaitasuna zuen
alternatiba bihurtzen ari zen.

Eta, baldintzarik injustu eta desfa-
boratuenetan izanda ere, parte hartze-
ko genuen eskubidea, erabiltzen saiatu
ginen; Gure egoitzak itxita, militante
asko kartzelan, eta alde orotatik zigor-
tuak izan arren, Euskal Herrian 160.000
eta Arrasaten 2.716 hiritarren botoa jaso
genuen.

Halere, gure ordezkaritza ez zuten
aintzakotzat hartu, “demokraziaren”
izenean, zuzentasunaren, eta nik dakit
zenbat bertute eta birtualitateren jabe
(ordezkari) “ordezkaezinek”, euren
hutsegiteak inoren bizkar botatzeko
aukera ez zuten alferrik galdu; batzuek,
eragile gisa, ezker abertzalea terroris-
moarekin identifikatuz, lotsagabeki, eta
beste batzuek, txalo eginez  edo isilduz,
baina azken finean, gure eta guztion
kontrako eskubide urraketa hain larria
onartuz, eta sistema demokratikoari
uko eginez.

“14 urte izan dituzte, hitz egiteko”
(Lacunza). “Horrela badaude, beraiek
nahi izan dutelako da” (EB); eta amai-
gabeko bilduma egin arte, zenbat hala-
ko. “gr-Aznar, es de gansos” diot nik,
erdaraz eta guzti; bai; barregarri, negar-
garri ez balitz...!

Francok hasitako trantsizioak, defi-
nitiboki “ustel” egin zuela ikusita, haren
aldeko apustua egin zutenek, errua ezker
abertzaleari botata, ba zirudien, euren
buruak zurituko zituztela; “Nuevo Pro-
yecto-Proiektu Berria”, saldu ziguten, iru-
zurti eta kondenatuak izan ginen ezere-
zera eta betiko; legez, ez baikara ezer eta
guri ezarritako zigorrak, ez baitu eperik.

Baina gauzak, urtebete beranduago,
bere hartan diraute; Ezker Abertzalea,
“lekuz-kanpoko-legez-kanpo”, baina
bere-lekuan,  Euskal Herriaren aitortza
eta egoera onartezin honi irtenbide bat
ematea eskatzen.

Sasi demokrazia, ordea, sasi-artean.
Irtenbiderik, esperantzarik gabe. Indar-
keriaren indarkeriaz, gezurrean oina-
rritutako egoera bati eutsi ezinik. Frui-
tu onik eman ezinik. Ezertara ez kon-
prometitzeko, aitzakiaren bila. Instituzio

guztien “jabe”, Frankoren oinordekoak
nahi dutena egiten jarraitzeko.

Eta orain zer?
Orain, esperantzari eusteko garaia

dugu; pazientziaz jokatzekoa; Gure
proiektuan sinisten dugula ikusarazte-
ko unea; Urte luzeetan zehar egindako-
aren emaitzak, baliatzekoa. 

Errepresioa jasan dugu eta jasaten
ari gara; jokoz kanpo utzi nahi izan gai-
tuzte;

baina hartarako, beraiek ezarritako
joko arauak ere hautsi egin behar izan
dituzte; Eta hori, nabarmenegia gerta-
tzen ari zaie; eta gu are eta nabarmena-
go egiten saiatu behar gara.

Gizartetik isolatu nahi izan gaituz-
te, baina ikusarazi behar diegu, gu, gizar-
te honetan erabat txertatuak gaudela;
inor baino errotuago;

Hots, gu gabe, ez dagoela proiektu
demokratiko bat osatzerik Euskal
Herrian. Euskal gizarteari ikusarazi
behar diogu, benetako proiektu demo-
kratikoa duena, Ezker Abertzalea bera
dela, inor baldin bada.

Isilarazi nahi gaituzte, baina estri-
dentzia barik, trumoia bezain ozen, Itza-
larazi nahi gaituzte, baina itsutu barik,
eguna bezain argi, jarrai dezagun, urrats
berriz, bidea urratzen; bidea, bide bai-
ta, egiten bada gizartearen esku hartze,
gero eta zabalagoa bilatzen; euskal gizar-
tea bera bihurtuz, bere etorkizunaren
sujetu. (Azken hau ez ote, sasi demo-
kraziak onartu ezin duena?!). Gure nazio
izaera, hizkuntza, giza antolamendu pro-
pioa, eta abar luzea errespetarazi arte.

Injustiziak dependentzia eta Depen-
dentziak injustizia daramatzatelako, jus-
tiziak independentzia eta Independen-
tziak justizia ekarri behar dituzte.

Eta hori guztia egiteko, antolatzen eta
berrantolatzen jarraitu behar; Denok
zerbait emanez, bakar batzuek dena
eman beharrik sendi ez dezaten.

Horretara bai, gaudela kondenatuak;
Biolentotzat jo gaituztenez, hots, “Bio-
lentoak” bagara, goazen soseguz. Iritsi-
ko gara eta.

“Azkar” hitzak, bi esan nahi behin-
tzat baditu euskaraz; bata, “abiadura han-
diz”; bestea, “indartsu”, “sendo”; nik,
egoera honetan, bigarrena  aukeratuko
nuke: eginez, eraikiz, indarrak (jende-
ak) bilduz, aurreratzea.

Ordü da!, berriro be, betiko bidetik
abiatzeko. Gauzie da, ametsak gauzatuaz,
gauza garela erakustie. Aurrera bolie!

Hori bai, “Cuidado con los democ-
ratas…!”. Kontuz demok ratoiekin…!.

XABIER ZUBIZARRETA, ARRASATEKO
HERRI ANITZAREN IZENEAN
Arrasate

Haur dantzarien
eguna

Aurten ere, aurreko urteetan egin
dugun bezala, ekainaren 20an, Haur

Dantzarien Eguna ospatzeko asmotan
gabiltza Arrasaten.

Dakizuenez, ibarretik eta Euskal
Herriko beste probintzietatik gonbida-
turiko haur dantzariekin osatu ohi dugun
festa da hau, 500 haur inguru elkarre-
kin dantza eta festa giroan gure herri-
ko kaleak alaitzeko asmoz. 

Hau dela eta, zuengana zuzentzen
gara zuen orrietan jendearen parte-har-
tzea bultza dezazuen eta, batez ere, ohar
hau kaleratzeko eskatuz:

Beste urte batzuetan etxera bazkal-
tzera haurrak eramateko eskaera orriak
herriko eskoletan banatu izan baditugu
ere, aurtengoan orri horiek dantza tal-
deen lokalean (Olarte kalean), AEDn eta
HIRE liburu dendan izango direla esku-
ragarri azpimarratu nahi dugu.

Denboraz larri ibili arren, zuen eran-
tzunak egun hori arrakastatsua bilaka-
tzen lagunduko digula espero dugu. 

Besterik gabe, zuen laguntza aldez
aurretik eskertuz, adeitasunez agurtzen
zaituztegu.

AMALUR LOPEZ, LORE GAZTEAK 
ETA TXIKITXU TALDEEN IZENEAN
Arrasate

Mila esker, denoi

Kaixo, lagun. Lerro hauen bitartez
euskararen alde eginiko ahalegina

eskertu nahi dizuegu, zuen laguntzari
esker Aretxabaletako Euskararen Egu-
na 2004 oso arrakastatsua izan baita.
Eskerrak, beraz, honakooi: Okila eta
Hiruatx, txalapartariak, kanpai jotzailea,
antzerki taldea, Gazte Ekimena, Kua-
drillategi, Aretxabaletako trikitilariak,
Gemes, Algara ludoteka; Urbaltz, Muru
Alde, Uratz Alde eta Batzokia elkarte gas-
tronomikoak; tabernariak, eta oro har,
parte hartu zuten herritar guztiei. Mila
esker, bihotz-bihotzez, denoi.

LORAMENDI EUSKARA ELKARTEA
Aretxabaleta

Naziotasun eguna

Askok gogoan izango duzue lehengo
urteko martxoaren 30ean Ibarran

antolatu genuen Naziotasun Eguna. Aur-
ten, berriz, Gipuzkoako barnealdetik
Bizkaiko kostalderaino jauzi egingo du
Naziotasun Egunak. Zehazki, Ondarro-
an izango da, ekainaren 6an.

Bai Euskal Herriari herri ekimenak
antolatzen du Naziotasun Eguna. Jai
honen xedea Euskal Herriari nazio beza-
la dagozkion eskubideen aldarria eta
defentsa burutzea da. 

Ekainaren 6an Ondarroan, besteak
beste, ondorengo gauzak aurkituko ditu-
zue: trikitilariak, erraldoiak, erromeria,
herri bazkaria, ekitaldi politikoa, ber-
tsolariak, herri kirolak, itsasontzi bira,
haurrentzako jokoak, Ondarroa Ezagu-
tzen ibilaldia, arraunlariak… Eta, nola ez,
EHNA tramitatzeko aukera izango da
udaletxean. Hona hemen egun-pasa eder
bat egiteaz gain, Euskal Herriarekiko
dugun konpromisoa berrindartzeko auke-
ra paregabe bat. Zatoz Ondarroara!

Euskal Herriaren aldeko pauso era-
ginkorrenetako bat, desobedientziaren
bidetik, eskubide osoko euskal herritar
gisa bizitzen hastea da. Tresnak eskura
ditugu, hemen dugu Euskal Herriko
Naziotasun Aitormena, hemen EHNA!
Egin eta erabili!

Ondarroara joateko autobusak anto-
latu dira, eta bertan bazkaldu nahi duen

orok ere autobusean izango ditu txarte-
lak salgai. Bergaratik goizeko 09:00etan
irtengo gara Ibargarai kalean dagoen gel-
tokitik. Autoetan doazenek, berriz, esku-
ragarri izango dituzte autobusean apun-
tatzeko jarrita dauden ohiko tabernetan,
Arranon, Pol-Polen eta Kortazarren.

BAI EUSKAL HERRIARI
Bergara

Etxebizitzaren 
eskubideari 
errespetua

Ordenamendu juridiko ezberdinek
etxebizitza duin eta egokiaz disfru-

tatzeko eskubidea pertsona orori dago-
kiola aitortzen badute ere (merkatuaren
logikatik at gelditu beharko lukeena),
errealitatea oso bestelakoa da. Lehen
mailako behar eta eskubide den arren
(hezkuntza, osasuna eta elikadura diren
lez), gaur egun etxebizitza luxuzko onda-
re bihurtu da.

Etxebizitza merkatuan espekulazioa
nagusitu da, jabe eta promotoreen inte-
res pribatuek arautua dago, eta Botere
Publikoek ez dute inola ere betetzen
eskubideak bermatzeko duten eginki-
zuna. Ondorioz, merkatuaren neurri-
gabeko prezioak ordain dezaketen hiri-
tarrek urte luzez bere ahalmen ekono-
mikoa baldintzatzen duten bitartean,
beste asko merkatutik kanpo gelditzen
dira, eta etxebizitza premia betetzea ezi-
nezkoa dute.

Gaur egun etxebizitza edozein giza-
kik bere bizitza garatzeko lehen maila-
ko beharra izatetik edozeinen esku ez
dagoen ondare izatera pasatu da. Etxe-
bizitzaren arazoa sistema ekonomikoa-
rekin, lan harremanekin... lotuta dago,
etxebizitzarena ez da arazo isolatua.
Honetaz gain, aztertu beharra dago etxe-
bizitzaren inguruan mugitzen diren inte-
res ezberdinak.

Azken urteetan gizartean emandako
aldaketen ondorioz printzipio eta sinis-
men berriak hedatu dira. Garapen eko-
nomikoa eta herrien ongizatea berma-
tzeko jarraitu beharreko printzipio nagu-
sia lehiakortasuna da. Lan harremanetan,
lehiakortasunaren berma behin-behine-
ko kontratuen bidez egiten da.

Etxebizitzaren egungo prezioek per-
tsona asko etxebizitza beharra bete ezi-
nik gelditzea suposatzen dute; eta era
berean, ahalegin handiz etxebizitza
ordain dezaketenen epe luzeko zorra
sorrarazten dute. Honek urte luzez eros-
leen ahalmen ekonomikoa mugatua ego-
tea suposatuko du, diru sarreren zati han-
di bat (handiegia askotan) etxebizitza
ordaintzeko erabili beharko dutelako.

Orain urte batzuk Babes Ofizialeko
etxebizitzak errekurtso gutxirekin bizi
zirenentzat izaten ziren. Orain, ordea,
klase ertainei begira eraikitzen dira;
tamaina, kalitate eta prestakuntza alde-
tik hobetu dira, eta prezioak igo badira
ere merkatu librekoak bezain onak izan-
da merkeagoak dira. Horrela, merkatuan
dauden etxebizitzak eskuratzeko ahal-
men ekonomikoa duten pertsona askok
Babes Ofizialekoak eskuratzen ditu; eta
honek benetako beharra dutenak inola-
ko babesik gabe uztea suposatzen du.
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GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen orri hauetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

LEHENDAKARIA
Estepan Plazaola

ZUZENDARI NAGUSIA
Iñazio Arregi

Ildo honetatik, azken aste hauetan
Oñatiko herrian bolo-bolo dabilen Kale-
goienako auziaz Ereitten Herri Ekime-
nak ere bere ikuspegia azaldu nahi du;
hainbat eta hainbat oñatiarron ordezkari
gisa. Noski, legala izango dela Babes Ofi-
zialeko 16 etxebizitza horiekin burutu
duten operazioa (Kooperatiben Legeak
babesturik); baina zilegia ote?, etikoa ote?
Etxebizitza egun den arazoa kontuan iza-
nik, Etxebiden Oñatin etxebizitza lor-
tzeko 300en bat eskaera dagoenean, ez
al da hau guztia adar jotzea? Eta hor ezku-
tatuta egon daitekeena (hainbat txutxu-
mutxu kalean baitaude), baina ezin dugu-
na frogatu.

Beraz, aurrera begira honelako ope-
razio eskandalagarriekin aurki ez gaite-
zen, neurriak behar dira jarri, aurrez har-
turikoak, hain zuzen, eta egon daitekeen
edozein zirrikitu itxiaz, alde guztien
eskuak ongi lotuz, gauzak bide egoki bate-
tik bideratuz. Eta honetan guztian insti-
tuzio ezberdinek paper oso garrantzitsua
dute, hainbat operazio espekulatiboren
aurrean beste aldera begiratu dutenak.

Horrexegatik, administrazio ezber-
dinen politikak aldaketa nabarmena
eman behar du, giza interesetan oina-
rrituz; ez, ordea, interes pribatu zein espe-
kulatiboetan. Horrexegatik, dauden
behar errealen arabera administrazio
ezberdinen aurrekontuak gehitzeaz gain,
behar horren ispiluan bihurtu beharko
lirateke; errekurtso publikoak aprobe-
txatuz, lurraren kudeaketa legeen bidez
arautuz, interes pribatuekiko bitarte-
karitzak aurreztuz, espekulazioa ekidi-
nez, etxebizitza publikoaren promozio
zuzenaren aldeko politika martxan
jarriz… Era berean, kutxei ere etxebi-
zitzaren arazoa konpontzeko irtenbide-
ak jartzera behartu behar zaie, eskubi-
de honek egun jasaten duen babesik eza-
gatik aprobetxa ez daitezen.

Gizaki ororen (adina, sexua, arraza,
egoera ekonomikoa… kontuan izan
barik) oinarrizko eskubidea den heine-
an, etxebizitzarena idatzita dagoen esku-
bide izatetik gauzatzen den eskubide
izatera pasatu behar da. Etxebizitzak
gizartearen funtzionamendua ahalbi-
detzen du, eta pertsonen emanzipazio-
rako, familien garapenerako... funtsez-
ko osagaia da.

Eskubideak bermatzea eta gauzatzea
da administrazioaren eginkizunetako
bat. Ezinbestekoa da, gainera, etxebizi-
tza lortzeko zailtasun gehien dituzten sek-
toreei arreta berezia jartzea. Egoera
larri hau konpontzen eta espekulazioa-
ri mugak jartzen hasteko derrigorrezkoa
da herritarren interesean oinarrituta-
ko politika bat finkatzea (legedi mai-
lan…). Eta, era berean, hainbat irizpide
finkatuz: alokatzeko etxebizitza publi-
koak eraikiz; etxebizitza hutsen kon-
trola eramanez; promozio publiko zuze-
na bultzatuz; egiten den eskaintza beha-
rren arabera izanik… Honetan guztian,
administrazioek (udalek, batez ere) esfor-
tzu berezia egin behar lukete. 

Idatzi honetan esandakoa errealita-
te bihurtzeko, gizarte eragile ezberdi-

nekin elkarlana bultzatzea guztiz beha-
rrezkoa da. Indarrak bildu behar ditu-
gu, baldin eta gizarte honen hainbat ere-
du aldatu nahi baditugu. Honen adibi-
de bat pasa den hilabetean Euskal
Herriko 50en bat eragilek publiko egi-
niko agiria dago, La vivienda, un dere-
cho vulnerado, martxan jarri duten kan-
paina baten oinarria izango dena.

MARIJO ALTUBE (EREITTEN)
Oñati

Pertsonen 
eskubideen
defentsan

Hilero legez, herriko eragile batenga-
na jo dugu, hileko azken egubakoitz

honetako elkarretaratzean parte har
dezan. Oraingo honetan sindikatuek Eus-
kal Preso Politikoek sufritzen dituzten
hainbat egoera salatu nahi izan dituzte.

Inoiz baino une gogorragoak bizi
ditugu; izan ere, zazpiehun baino gehia-
go dira espainiar eta frantziar estatue-
tako espetxeetan zehar sakabanaturik
daudenak, eta hauetako zazpi bakarrik
Euskal Herrian. Hau nahikoa ez balitz,
beraien bizi baldintzak izugarri okertu
direla gogoratu beharra dago.

Horrenbeste urtez espetxean egotea
ez dela zigor nahikoa eta, zigor gehiga-
rriak asmatu dituzte bi estatuek beraien
espetxe egonaldia askoz ere jasanezina-
goa izan dadin. Lehenik, sakabanaketa,
presoek kolektibo gisa duten indarra zan-
patzeko eta pertsona gisa suntsitzeko
asmoz, eta gainera senideen joan-eto-
rriak luzatu eta sufriarazteko. Baina
hau gutxi balitz, isolamendua, bakar-
tzeak, jipoiak, mehatxuak... Hainbat
estrategia asmatu dituzte Euskal Presoen
aurka. Estrategia hauen helburuetako
bat beraien formazioa eragoztea izan da,
etorkizunean lan munduan murgiltze-
ko ahalik eta oztopo gehien eduki deza-
ten eta kulturalki eta intelektualki eze-
reztatuak gera daitezen.

Horren adibide gisa hor daukagu
UPV-EHUn ikasteko debekua, isola-
menduaren ondorioz, tailer eta ikasta-
roetan parte hartzeko zailtasunak, ikas-
teko baliabide ezberdinak edukitzeko
debekua (ordenagailua, liburu eta aldiz-
kari konkretuak, praktiketarako tres-
neria), eta abar.

Honen guztiaren ondorioz, argi ikus-
ten dugu politika honen helburua pre-
soaren etorkizuna baldintzatzea eta izo-
rratzea dela. Kondena bete eta gero, lan
munduan murgiltzeko preso ohiek dituz-
ten arazo sozialez  gain espetxeak zigor
gehigarri hau ezartzen baitie, lan pres-
takuntzarik gabe utziz. 

Aipatutako zigor hauen amaiera
eskatzen dugu, etorkizunean lan esku-
bide eta baldintza duin batzuk izan ditza-
ten. Honetaz gain,  Amnistia Laborala

lan konbenioetan onartua ikusi arte,
borrokan jarraituko dugula argi utzi
nahi dugu, presoak espetxeratu aurre-
tik zeukan lanpostua legez mantendu
dezan. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu elka-
rretaratzera atxiki diren sindikatuei
(ESK, ELA eta LAB), eta arrasatear guz-
tiak animatzen ditugu gaur arratsalde-
ko 19:30ean herriko plazan sindikatue-
kin batera elkartzera.

ARRASATEKO ETXERAT
Arrasate

Etxez etxeko 
laguntza zerbitzu
onenaren alde

Arrasateko Udalak etxez etxeko lagun-
tza zerbitzua laster adjudikatuko

duela-eta, zerbitzu hori gaur egun eskain-
tzen duten langileok jakinarazi nahi die-
gu zeregin honetan lanean diharduten
teknikari eta ordezkari politikoei, zer-
bitzua adjudikatzeko erabilitako pun-
tuen sistemarekin ez gaudela ados.

Ez zaigu iruditzen justua 100 puntu-
tatik 70 puntu ematea, zerbitzua prezio
merkeenean eskainiko duenari. Gure
ustez, badaude beste kontu batzuk garran-
tzitsuagoak direnak eta kontuan hartze-
koak direnak, eta ondorioz, puntu gehia-
go merezi dutenak. Baina, jakina, Udala-
rendako garrantzitsuena dirua da. Gure
ustez irizpide okerra darabil Udalak.

Honek guztiak garamatza pentsa-
tzera zein garrantzitsuak diren langile-
ak (kasu honetan, bat izan ezik, beste guz-
tiak emakumeak dira) Arrasateko Uda-
larendako. Uste dugu badela garaia gure
lana aintzakotzat hartzeko eta aldi bate-
rako langileak kontratatzeko enpresek
baino okerrago tratatzeari uzteko. Gure
lanak inoiz ez dira behin betikoak, ordu-
tegiak sarritan aldatzen dizkigute, ez dau-
kagu lan hitzarmenik…

Ez duzue uste gure lana ganoraz egi-
teko dohain batzuk edukitzea beharrez-
koa dela? Bada, bai, behar dira, eta batez
ere pazientzia handia, uste baino han-
diagoa behar da. Maitasuna ematen jakin
behar da, serioak izan, zintzoak…, eta
entzuten jakin behar da. Horrela esanda
badirudi erraza dela dohain horiek iza-
tea, baina guztiak ez dira gauza beste per-
tsona batzuei laguntzeko eta daukaten guz-
tia emateko, eta, are eta gutxiago, inpo-
satu nahi dizkiguzuen baldintzetan.

Zuek badituzue ikasketak, tituluak,
soldata bikainak, urteroko igoerekin
eta lan hitzarmen ederrekin, baina hala
eta guztiz ere, urtetik urtera gehiago nahi
duzue, ezta?

Nahikoa da! Etxez etxeko laguntza
zerbitzua ez gutxietsi, guztiok erabili
beharko dugun zerbitzua delako: lehe-
nengo gure gurasoek eta gero geuk ere
bai. Gaur egun zerbitzu hau eskaintzen

lanean diharduen langile kolektiboa ain-
tzat har ezazue.

Gizartean zeregin garrantzitsua bete-
tzen dugu. Hortaz, ez daukagu eskubide-
rik lan hitzarmen justua edukitzeko, Arra-
sateko beste langileek daukaten moduan?
Ez daukagu eskubiderik lan egonkorra-
goa eta hobeto ordaindua edukitzeko?

Honengatik guztiagatik eskatzen dio-
gu Arrasateko Udalari kontuan izan
dezala zerbitzua adjudikatzerakoan, gure
lanpostuei eutsi nahi diegula, soldatak
hobetu nahi ditugula, lan hitzarmena ere
hobetu nahi dugula…, modu horretan,
etxez etxeko laguntza zerbitzu ahalik eta
onena eskaintzeko, arrasatearrek mere-
zi duten moduan.

GOIZ ARGIKO LANGILEAK
Arrasate

Iruzurra

Maiatzaren 10ean Eskoriatzako Uda-
lak eta Arlaban-Eskoriatza iparral-

deko tarteari dagokion Eibar-Gasteiz auto-
bideko kaltetuek aipatutako proiektuari
dagozkion alegazioak osatu genituen.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Erre-
pideetako Sailak alegazio hauek kontuan
hartuko zituela eta Udala nahiz kalte-
tuen elkarteko kideak jakinaren gaine-
an edukiko zituela agindu zuen.

Kontua da ordutik 15 egun pasa dire-
la eta Foru Aldundiak beti bezala jarrai-
tzen duela. Iritsi zaigun informazio baka-
rra, akordio posible baten notizia eta alfe-
rrikako hitz dotore mordoa,
komunikabideen bitartez jaso dugu. Bai-
na zoritxarrez zuzenki ez dakigu ezer ere,
eta hau gutxi balitz, gure proposamenak
lekuan bertan ikertzeko asmorik ere ez
dute agertu. Gure alegazioak aztertzen
dabiltzala esaten digute, baina denbora
aurrera doa eta proiektuaren tramita-
zioekin jarraitzen dute, hemen ezer ger-
tatuko ez balitz bezala.

Harritzekoa den arren, jakina da
lanak proiektua guztiz onartu aurretik
adjudikatuko direla.

Bitartean Foru Aldundiko topogra-
foek beraien datuak jasotzeko gure lurrak
inbaditzen jarraitzen dute. Gainera, Zari-
mutz auzoan zuhaitz batzuk ebaki dituz-
te jabeekin ezertarako kontatu gabe.

Ekintza hauen guztien aurrean gure
desadostasuna eta haserrea azaldu eta
Foru Aldundiak agertutako jarrera dese-
gokia salatu nahi dugu. Herrialde gara-
tu batean administrazioak era honetan
gizarteari iruzur egitea onartezina da.
Guri behintzat iruzur egin digute.

Badakigu gure proposamenak jus-
tuak eta bideragarriak direla. Foru
Aldundiak segituan aurrerapausorik
ematen ez baldin badu, mobilizazioak
egingo ditugu jasotako tratu injustua
gizartearen aurrean salatzeko.

A-1-EKO ESKORIATZAKO KALTETUAK
Eskoriatza
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Kirolabur

FUTBOLA/DEBAGOIENA

Asteburu honetan jokatu dira
preferente mailako futbole-

ko azken partiduak. Bergarak
bakarrik jokatuko du 2003-2004
denboraldiko azken partidua
etxean. Gainontzeko hirurek
kanpoan jokatuko dute astebu-
ruan: Mondra taldeak Zarautzen
jokatuko du, Aloña Mendik Tou-
ringen aurka jokatuko du, Erren-
terian, eta Aretxabaletako UDAk,
berriz, Hondarribian.

Denboraldia bukatzeko par-
tidu bakarra falta denean, UDA
taldea da sailkapen orokorrean
ondoen kokatuta dagoen taldea;
laugarren postuan dago. Mondra
seigarren dago,  Aloña Mendi 11.
eta Bergara 12.a da. Zortzi pun-
turen aldea dute Bergarak eta
UDAk.

MENDIA/ESKORIATZA

Eskoriatzako I. Zazpi Elizate-
en Martxa egingo dute dome-

kan. Martxa horrek Mazmela,
Zarimutz, Marin, Apotzaga,
Gellao, Mendiola eta Bolibar
auzoetako elizateetatik pasatuko
da. Herriko mendizale talde batek
antolatu du ekimena, eta uste
dute bost-zortzi ordu bitartean
egin daitekeen martxa dela.
Lehen aldia denez, antolatzaile-
ek ibilbidea bakarrik antolatu
dute. Hori dela eta, nork bere
hamarretakoa eraman beharko
du. Ibilaldia 07:30ean hasiko da,
herriko plazan.

ZIKLISMOA/OÑATI

Markel Irizarren lagunarte-
ak lehen irteera  antolatu

du. Domekan izango da, Laudio-
ra. Markelek Laudioko Nazioar-
teko sari nagusia jokatuko du, 175
kilometroko proba. Markelen
lagunarteko kideak 07:30ean egin
dute irteeraren hitzordua, Olakua
auzoko ahateen parean. Bestetik,
bihar, zapatuan, gazte mailako 35.
Arantzazuko igoera egingo dute,
Aloña Mendi elkarteko txirrin-
dularitza sailak antolatuta. Igo-
era 16:00etan hasiko da, Oñatin,
eta Sindikan amaituko da.

ESKUBALOIA/ARRASATE

Igoera faseko azkeneko parti-
dua jokatuko dute domekan

(12:30, Iturripen) AGR Arrasate
eta Corazonistas taldeek. Azke-
neko partidua eta urte osoko
garrantzitsuena, bi taldetako bat
Euskadiko Txapelketan izango
da-eta datorren denboraldian.
Lehen ere menderatu zuten Cora-
zonistas arrastearrek.

ATLETISMOA/BERGARA

Agustin Toledo bergararrak
brontzezko domina ekarri

zuen joan den asteburuan Ovie-
don egin ziren atletismoko Espai-
niako Txapelketatik. Zapatuan
eta domekan izan zituzten probak.
Aritz Bikuña bergararrak, berriz,
ez zuen zorterik izan, eta denbo-
raldi ona egin arren, ez zuen
dominarik lortu Oviedon.

Goizeko lehen orduetan lainoa
zegoen ibilbideko hainbat gune-
tan. Lainoaren lausoak labainkor
egin zituen harriak, eta gune
batzuk arriskutsu bihurtu zituen.
Korrikalari bat baino gehiago
lurrera erori zen harri bustien
artean labain egin ostean, baina
ez zen ezer larririk gertatu. Zau-
ri arinak baino ez zituzten izan.

Zegama-Aizkorri maratoian
parte hartzeko korrikalari askok
eman zuten izena, baina antola-
tzaile taldeak 333 onartu zituen. Ia
guztiek bukatu zuten proba; 300 hel-
du ziren helmugara. 40 korrikalari
nazioarteko federazioak ekarri
zituen. Aurten munduko kopan
sartu dute Zegama-Aizkorri mara-
toia, eta horrek esan nahi du korri-
kalari batzuk federazioak berak
ekartzen dituela. Mendi mara-
toietan onenak italiarrak eta kata-
lanak omen dira, eta domekako
proban baieztatu egin zen uste
hori. Zegamako helmugara heldu
zen lehen korrikalaria Mario Pelo-
tti italiarra izan zen. Lehen ema-
kumea, berriz, Anna Serra kata-
lana. Bai nazioarteko federazioa

bai korrikalariak oso gustura gel-
ditu dira antolakuntza lanarekin,
eta baita ikusleekin eta ibilbidea-
rekin ere. Askok eskerrak ematen
zizkieten ikusleei, ibilbide guz-

tian zehar animatzeagatik. Lehen
aldiz parte hartu zuten korrikala-
ri asko eta kanpotik etorritakoak
harrituta gelditu ziren antolake-
ta eta giroarekin.

Datorren urtean ere mun-
duko kopan sartzeko eskaera
aurkeztuko dute antolatzaileek.
Urte bukaeran jasoko dute eran-
tzuna.

Denak bikain Zegama-Aizkorrin
Antolatzaileek, parte-hartzaileek eta ikusleek elkarrekin hartu zuten parte domekan

GOIENKARIA

Aizkorriko maratoiak ikusmin handia sortu du aurten eta jende piloa hurbildu zen Aizkorri aldeko belardietara.

GOIENKARIA

Zuhaitz Ezpeleta, Debagoieneko onena.
GOIENKARIA

Julen Garitano antzuolarra, seigarrena.
GOIENKARIA

Iñaki Pelayo, oñatiarra.
GOIENKARIA

J.M. Martinez, Aretxabaletako onena.

OIHANA ELORZA

Z
egama-Aizkorri mendi
maratoia arrakastatsua izan
zen beste behin, hirugarrenez.
333 korrikalarik hartu zuten

parte, eta 300ek amaitu zuten.
Lehen 11 postuetan lau deba-
goiendar sailkatu ziren. Proba
italiar batek irabazi zuen eta lehen
emakumea katalan bat izan zen.

Federazioa eta 
korrikalariak harrituta

antolaketa eta giroarekin

Datorren urtean ere
munduko kopan sartzeko
eskaera aurkeztuko dute

Urdanpilleta oñatiarra 
da Euskal Herriko mendi 

txapelketako lehena

2. Zuhaitz Ezpeleta Arrasate 4:08:46
5. Asier Urdanpilleta Oñati 4:19:10
6. Julen Garitano Antzuola 4:21:58

11. Joxe Mendiola Oñati 4:24:01
25. Argider Isasti Oñati 4:44:40
39. Joseba Blazquez Oñati 4:55:56
42. Iñaki Pelayo Oñati 4:57:27
43. Aitor Arrizabalaga Oñati 4:58:22
60. Joxean Kerexeta Bergara 5:16:51
67. Xabier Lijo Bergara 5:19:37
68. Juan Manuel Martinez Aretxabaleta 5:20:04

72. Iker Agirrebalzategi Oñati 5:21:24
81. Cesar Bastardo Eskoriatza 5:27:09
87. Fernando Uribesalgo Aretxabaleta 5:27:39
89. Jesus Manuel Gomez Oñati 5:27:47
92. Iñigo Altuna Eskoriatza 5:28:30
97. Bartolome Garcia Eskoriatza 5:28:48

103. Mikel Diaz de Gereñu Eskoriatza 5:29:33
106. Jon Aizpeurrutia Oñati 5:30:32
107. Joxean Larrea Oñati 5:30:50
108. Josu Juan Arrasate 5:31:10
126. Iban Isasti Oñati 5:38:19

134. Josu Cascon Arrasate 5:43:43
139. Xabier Uribesalgo Bergara 5:46:25
173. Joxe Balentziaga Bergara 6:02:01
188. Igor Labaien Antzuola 6:08:33
208. Rosa Lasagabaster Eskoriatza 6:18:12
211. Mikel Elkoro Elgeta 6:18:31
217. Fernando Rezabal Oñati 6:21:41
236. Jose Maria Urzelai Bergara 6:34:29
251. Asier Lasa Eskoriatza 6:40:25
261. Aitor Biain Oñati 6:45:50
279. Jose Manuel Cot Bergara 7:03:06

DEBAGOIENDARRAK SAILKAPEN OROKORREAN ITURRIA: ANTOLATZAILEAK
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ERDI MAILAKO 
HEZIKETA ZIKLOAK
• Ibilgailuen elektromekanika
• Kontsumorako ekipo elektronikoak
• Soldadura eta galdaragintza
• Mekanizazioa
• Erizaintzako zaintza osagarriak

GOI MAILAKO 
HEZIKETA ZIKLOAK
• Fundizioa eta publimetalurgia

bidezko produkzioa
• Metal eraikuntzak

LANBIDE HEZIKETA
heziketa zikloak

AURREMATRIKULAZIO EPEA ZABALIK
ekainaren 1etik 9ra

zure etorkizunerako
biderik onena

Etxebarri auzoa z/g
Tel.: 943 79 79 00
Faxa: 943 77 09 55
20550 ARETXABALETA
ia@iaretxabaleta.com
www.iaretxabaleta.com
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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
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PAZKOAK BERGARAN

JAIAK

T R A D I T I O N
Ibargarai 43 • 20570 BERGARA • Tel. 943 76 22 48

D I F F U S I O N
Q U I C K  S E R V I C E
Magdalena 16 • 01008 GASTEIZ • Tel. 945 13 47 26

D I F F U S I O N
Garbera ztro. kom., Garbera 1- 23 aretoa
20017 DONOSTIA • Tel. 943 39 45 86

D I F F U S I O N
Urbil ztro. kom., Asteasuain polig. (Txikierdi) - B7 aret.
20170 USURBIL • Tel. 943 36 08 17

D I F F U S I O N
Lakua ztro. kom., Wellington Dukea 6A - 05 aretoa
01010 GASTEIZ • Tel. 945 17 91 50

Ondo pasau jaixetan!

AZALA: IMANOL SORIANO / JATORRIZKO ARGAZKIA: ANDER GILLENEA
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Musika izango da jaietako pro-
tagonista bat, hainbat antola-
tzaileren eskutik.

Mende laurden bete dutela-
eta, Aritzeta abesbatzaren ome-
nezko kontzertua izango da.
Horrez gain, Espoloiko eta Herri-
ko Plazako dantzaldi lasaiak zein
kalejirak izango dira aukeran.

Herri Mugimenduak hiru
kontzertu antolatu ditu txosnen
gunean eta gaztetxean, eguba-
koitz, domeka eta astelehenera-
ko. Rocka eta DJak izango dira
nagusi.

Jam aretoan ere gauero izan-
go da emanaldi bat; Fito y Fiti-
paldis taldearenak piztu du
ikusmin handien.

Horrez gain, musika lagun
izango da beste ekitaldi askotan,
herriko eta kanpoko musika tal-
deei esker. Trikitia, dultzainak,
txarangaren doinu alaiak… baz-
ter guztietan izango ditugu.

Rocka, entzuteko doinu
lasaiak eta DJak, aukeran

MUSIKA

LEIRE KORTABARRIA

H
ainbat musika esti-
lorekin gozatzeko
aukera izango dugu.
Udalak, Herri Mugi-

menduak eta Jam aretoak
antolatuta. Ibarreko zein
kanpoko taldeek joko dute
jaietan.

ROCK TALDEEN ETA DJ-EN EMANALDIAK

Rock kontzertuak egongo dira gaztetxean eta txosna-
gunean, Udalak eta Herri Mugimenduak antolatuta.
Egubakoitzean, hilak 28, Valhalla, Red Wine, Legen

Beltza eta Dolce Vita taldeek joko dute Bideberrin, 00:00etan;
gaztetxean, 00:30ean, Drakess, Pateando Porkeria, Sin Oficio
ni Beneficio taldeen eta DJ Belas-en emanaldia izango da.
Zapatuan, 29, Non Servium, Ostiada Oi!, Ketchoop eta
Trapatoni taldeen kontzertua izango da Bideberrin. Domekan,
30, Brigada Criminal, Elebators eta Cool Panic (argazkian)
taldeek joko dute txosnetan, 23:00etan; eta astelehenean,
ekainak 1, DJ festa izango da gaztetxean, gauerdian.

MARIACHIA, BANDA, ETA BESTE HAINBAT

Mexikoko doinuek harrera bikaina izan ohi dute jaietan.
Bergarara Garibaldi mariachia etorriko da astelehe-
nean, ekainak 1. Kalejira egingo dute 11:30ean, eta

Espoloian emanaldia, segidan. Horrez gain, dantzaldiak
egongo dira honako egun eta orduotan: zapatuan, maiatzak
29, Tarantella taldeak joko du Herriko Plazan, 23:30ean; leku
berean, domekan, 30, Joselu Anaiek egingo dute emanaldia,
23:00etan; astelehenean, 31, Nueva Etaparekin dantzaldia,
Espoloian, 23:00etan; eta martitzenean, ekainak 1, Egan
taldearen saioa Herriko Plazan, 22:30ean. Musika Bandak
emanaldia egingo du hilaren 30ean, eguerdian, Espoloian.

HIRU EMANALDI JAM ARETOAN

Jam aretora hurbiltzen direnek hiru emanaldirekin
gozatzeko modua izango dute. Gaur, egubakoitza, hilak
28, ikusmin handia piztu duen kontzertua izango da: hain

zuzen, Fito y Fitipaldis taldeak Lo más lejos, a tu lado diskoa
aurkeztuko du, 22:00etan. Emanaldi hori jendearen eskaera
dela-eta antolatu behar izan dute. Bestalde, bihar, hilak 29,
Rumenige, Thomas P. Heckmann, Mathias Schaffhauser eta
beste hainbat disko jartzailek mugiaraziko gaituzte
00:00etan. Azkenik, domekan, hilak 30, Anathema (argazkian)
rock gotiko estiloa lantzen duen taldeak A natural disaster
euren zazpigarren lana aurkeztuko du, 21:00etan.

Rock-and-roll gaua
antolatu du Herri

Mugimenduak
egubakoitzean,

gaztetxean

Fito y Fitipaldis
taldeak diskoa
aurkeztuko du
egubakoitzean,

Jam aretoan

Aritzetaren
omenezko saioan

Debarroko 
taldeek esku
hartuko dute

Mexikoko mariachi
batek kalejira eta

kontzertua
eskainiko ditu
astelehenean

ARITZETA ABESBATZAREN 25. URTEURRENEKO KONTZERTUA

Aritzeta abesbatza bergararrak 25 urte bete ditu, eta herriko jaiak baino aukera hoberik ez euren omenezko
kontzertu berezi baterako. Egubakoitzean, hilak 28, izango da, Udal Pilotalekuan, 22:30ean, eta herriko eta
inguruko musika talde eta abesbatza onenetariko batzuek parte hartuko dute. Hain zuzen, Ezoziko abesba-

tzak (Soraluze), Sostoa abesbatzak (Eibar), Bergarako Orfeoiak, Bergarako Orkestra Sinfonikoak, Gabero abesba-
tzak, Alai taldeak eta Aritzetak esku hartuko dute. Kontzertuak bi zati izango ditu: lehenengoan, Alai eta Aritzeta
taldeek emanaldi bana egingo dute; bigarrenean, abesbatza guztiek saio bateratua eskainiko dute. Xabier Olaba-
rria, Alfredo Gonzalez Chirlaque eta Imanol Urtzelai arituko dira zuzendari lanetan.
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Aurten, profesional mailako
hiru pilota jaialdi egingo dira
Bergarako Pazko jaietan. Ez da
Mendekoste Feria txapelketarik
egingo, baina bai pilota parti-
duak. 

Zapatutik martitzenera bitar-
tean, egunero egongo dira pilo-
ta partiduak Bergarako Udal
Pilotalekuan. Astelehenean, esa-
terako, Bergara Hiria pilota txa-
pelketako finalak jokatuko dira.
Zapatuan, domekan eta marti-
tzenean, berriz, profesional mai-
lako pilotariak izango dira.
Beraz, profesional mailako hiru
pilota jaialdi egongo dira aurre-
ko Pazko jaietan. Hiru jaialdiak
Udal Pilotalekuan izango dira,
eta bakoitza enpresa batek anto-
latu du. Zapatuko partidua, esa-
terako, Asegarcek antolatu du,
domekakoa Frontis enpresak eta
martitzenekoa, berriz, Aspek.

BELOKI ANAIAK ETA LARRAIA
Lehen mailako pilotariek joka-
tuko dituzte jaietako pilota par-
tidu gehienak. Profesional mai-
lako hiru jaialdietan, zortzi par-
tidu jokatuko dituzte. 

Zapaturako antolatutako
partiduetan, adibidez, Tirapu
eta Beginok Bengoetxea VI.a eta
Pinedoren aurka jokatu behar-
ko dute; Arbizu eta Mendiluzek,
Azpiroz eta Bengoetxea V.aren
aurka; eta hirugarren partiduan,
Olaizola I.a eta Peñagarikano
Beloki anaien kontra arituko
dira. Partidu horretan, Beloki
anaiak, Alberto eta Ruben, biko-
te izango dira.

Domekako partidua, berriz,
Frontis enpresak antolatu du.
Inaxio Errandoneak zuzentzen
duen enpresa horrek Badiola
III.a eta Elola Larraia eta Men-
diaren aurka jarriko ditu parti-
du batean. Larraiak, hil honetan
bertan, maiatzean, sinatu du
Frontis enpresarekin; bi urte-
rako sinatu dute, hain zuzen ere.
Bigarrenean, aldiz, Alustiza eta
Gorriti Barberito VI.a eta Arre-
txeren kontra ariko dira.

Martitzenean egingo da pro-
fesional mailako hirugarren

Lau pilota jaialdi egingo
dira Bergarako Pazkoetan

PILOTA JAIALDIAK

OIHANA ELORZA

Z
apatuan, domekan
eta martitzenean
egingo dira Pazkoe-
tako pilota jaialdiak.

Partiduak Udal Pilotale-
kuan izango dira; zortzi
partidu, guztira. Bergara
Hiria pilota txapelketako
finala, berriz, astelehene-
an jokatuko da.

ANADER GILLENEA

Aurten ez da Pentekoste Feria txapelketarik egingo, baina hamar pilota partidu jokatu dira Udal pilotalekuan.

ASEGARCEK ANTOLATUA
Zapatua, 29, 17:00
Udal Pilotalekua

Tirapu-Begino
Bengoetxea VI.a-Pinedo

•
Olaizola I.a-Peñagarikano

Beloki II.a-Beloki
•

Arbizu-Mendiluze
Azpiroz-Bengoetxea V.a

FRONTISEK ANTOLATUA
Domeka, 30, 17:00
Udal Pilotalekua

Badiola III.a-Elola
Larraia-Mendia

•
Alustiza-Gorriti

Barberito VI.a-Arretxe

BERGARA HIRIA
Astelehena, 31, 19:30

Udal Pilotalekua

Olazabal-Betelu
Etxeberria-Iza

•
Huizi-Gutierrez

Erroizenea-Argote

ASPEK
Martitzena, 1, 16:30

Udal Pilotalekua

Etxaniz-Zezeaga
Capellan-Arroyo II

•
Titin III.a-Goñi III.a
Gonzalez-Barriola

•
Berraondo-Laskurain

Berna-Chafee

PILOTARI PROFESIONALAK BERGARAN, BERRIRO

Bergarako Udal Pilotalekuan pilota partidu asko antolatzen ziren garai
batean. Arrazoi bategatik edo besteagatik, ordea, Eibarko Astelena,
Donostiako Atano III.a, Gasteizko Ogeta edo Iruñeko Labrit pilotale-

kuetara banatu dira Bergarako partiduak. Azkenaldian, urteko egun
seinalatu batzuetan baino ez dira pilota partiduak antolatzen Bergaran,
Erramu-zapatu egunean eta Urteberri egunean, besteak beste. Pilota
partiduez gain, Mendekoste  Feria txapelketa ere antolatzen zuten lehen,
eta puntan zebiltzan pilotari asko etortzen ziren. Joan den urtean, jaialdi
bakarra antolatu zuten, eta aurten, berriz, hiru jaialdi antolatu dituzte,
lehen mailako zortzi partidu, guztira.

Bergara Hiria txapelketarekin batera, lau pilota jardunaldi egingo
dituzte aurtengo jaietan. Profesional mailako hiru jaialdiak, Asegarce,
Frontis eta Aspe enpresek antolatu dituzte. Hirurak Udal Pilotalekuan
izango dira, 17:00etan zapatu eta domekan, eta 16:30ean martitzenean.

BERGARA HIRIA TXAPELKETAKO FINALAK 

Urtetan egiten da Bergara Hirira pilota txapelketa. Aurtengoa, bedera-
tzigarrena da, zehazki. Joan den apirilean hasi zen aurtengo
txapelketa. Bertan, nagusien mailan 10 bikotek hartu dute parte eta

gazteen mailan, berriz, zortzik.
Apirilaren erdi ingurutik hona, eta hainbat partiduren ostean, lau

bikote heldu dira txapelketako finalera; bi bikote maila bakoitzeko. 22
urtez azpikoetan, Olazabal-Betelu bikoteak Etxeberria-Izaren aurka
jokatuko du. Nagusien mailan, aldiz, Gutierrez eta Huizik Erroizenea eta
Argote izango dituzte aurrez aurre. Aurreko urteotan, Bergarako jaietan
pilotari profesionalak egoten zirelako ez zen jaietan egiten finala. Aurten,
aldiz, astelehenean jokatuko da. Lehen aldia izango da Bergara Hirira
pilota txapelketa Mendekoste jaietako astelehenean jokatzen dena. Beraz,
aurtengo Bergara Hiria pilota txapelketako finala maiatzaren 31n jokatuko
da, 19:30ean, Udal Pilotalekuan.

pilota jaialdia Bergarako Udal
Pilotalekuan. Kasu horretan,
Aspe enpresak antolatutako par-
tiduak izango dira. 

ETXANIZ, ZEZEAGA, BERRAONDO
Martitzeneko jaialdian, Titin
III.ak eta Goñi III.ak Gonzalez eta
Barriolaren aurka jokatuko

rren partiduan, berriz, Aritz
Berraondo antzuolarrak Lasku-
rainekin batera jokatuko du
Berna eta Chafeeren kontra.

Zapatuko eta domekako jaial-
diak 17:00etan hasiko dira eta
martitzenekoa, 16:30ean. Berga-
ra Hiria txapelketako finala,
berriz, 19:30ean, astelehenean.

dute, arratsaldeko partidu nagu-
sian. Baina beste bi partidu ere
izango dira, eta Bergara eta
Antzuolako pilotariek hartuko
dute parte, gainera. Partidu bate-
an, esaterako, Etxaniz eta Zeze-
agak elkarrekin jokatuko dute,
Capellan eta Arroyo II.aren aur-
ka. Aspek antolatutako hiruga-

Asegarce, Frontis
eta Aspek 

jaialdi bana
antolatu dute

Bergarako
Pazko jaietarako



PAZKOAK BERGARAN 20044/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko maiatzaren 28a

PORCELANOSAko banatzaile ofiziala

• Helbarrituentzako bainu erreformak 
eta osagarri bereziak(erakusketa eta salmenta)

Erakusketa: Ibargarai 11-13 • Tel./Faxa: 943 76 14 50

GREMIOEN KOORDINAZIOA

ITURGINTZA
Jai zoriontsuak guztioi!

Egubakoitza 28
19:30 BATUKADA egingo dute
gaztetxetik txosna-gunera, Herri
Mugimenduak antolatuta.
20:00 Jaiak hasiko dira 
etxafuego jaurtiketarekin eta
BITORIANATXOren JAITSIERArekin,
San Martin plazan.
Segidan Udal Musika Bandaren
KALEJIRA, hiriguneko kaleetan.
Iluntzean Matxiategin BARRAKAK 
irekiko dira, eta Bideberrin, berriz,
TXOSNAK.
20:30-21:30 Jarduneko
TRIKITILARIEN KALEJIRA.
20:30 TXOSNA IGOERA egingo
dute: txalapartariak,
bertsolariak, etxafuegoak
eta pregoia izango dira.
22:00 FITO Y FITIPALDIS
taldeak emanaldia
egingo du Jam aretoan.
22:30 Aritzeta
abesbatzaren 25.
urteurreneko KONTZERTUA Udal
Pilotalekuan.
Parte-hartzaileak: Ezoziko
abesbatza (Soraluze), Sostoa
(Eibar), Bergarako Orfeoia,

ONGI ETORRI, BITORIANATXO!
Jai hasiera ekitaldia bera ikusgarria
izaten da. Bitorianatxo jaitsiko dute
Herriko Plazara. Segidan, barrakak eta
txosnak zabalik geratuko dira.

Non: Herriko Plazan
Noiz: egubakoitza, 28 / 20:00

BAKAILAO LEHIAKETA
Bergarako gastronomia elkarteetako
sukaldari bikoteak lehian ibiliko dira,
ea zeinek bakailao goxoena prestatu.
Gero, jateko aukera izango da.

Non: Herriko Plazan
Noiz: zapatua, 29 / 11:30

ERREKORTADORE ONENAK
Euskadiko errekortadore onenak
lehiatuko dira; tartean Iker Agirre eta
Unai Arana bergararrak. Zezen-jaiak
ahaztu gabe, jakina!

Non: Zezen-plazan
Noiz: zapatua, 29 / 19:30

JOLASPARKEA ZABALDUKO DUTE
Umeendako jolasparkea izango da:
puzgarriak eta denetariko jolasak izan-
go dituzte. Bestalde, eurendako jola-
sak izango dira zezen-plazan.

Non: Jolasparkea, Ipintza II-ko patioan
Noiz: astelehena, 31 / 11:30, 17:00

JAIETAKO E
Bergarako Orkestra Sinfonikoa,
Gabero abesbatza, Alai taldea eta
Aritzeta abesbatza.
22:30 DROGA ANALISIAK egingo
ditu Ailaket taldeak, gaztetxean.
00:30 ROCK-AND-ROLL GAUA
izango da gaztetxean, Drakess,
Pateando Porkeria eta Sin Oficio ni
Beneficio taldeen eskutik. Gero,
DANTZARAKO DOINUAK, DJ Belas-
en emanaldiarekin.

Zapatua 29
09:00 23. Haur eta Gazteen
Plastika Sariketa. Beart taldeak
antolatuta.

10:00 DIANA
Bolutik Kobok
dultzaineroak irtengo
dira; Labegaraietatik,
Udal Txistulari Banda.

Oxirondotik, Kobok
dultzaina jotzaileak;

Labegaraietatik, Josu eta Jokin
soinu jotzaileak.
Herriko Plazan elkartuko dira
guztiak, eta Mizpirualdera ere
egingo dute bisita.

11:30 Herriko elkarteen arteko
BAKAILAO LEHIAKETA. San
Martin. Lehiakideek lanean
diharduten bitartean, trikitilariek
plaza alaituko dute.
13:00 Haur eta gazteen PLASTIKA
SARIKETAKO SARI BANAKETA,
Beart elkartearen egoitzan (Bolu
kalea 49).
17:45 Haurrentzako BONBA
JAPONIARRAK San Martin plazan.
18:00 TRIKI-POTEOA izango da
gaztetxetik txosna-gunera.
18:00 MURAL ERAKUSKETA
egingo du Herri Mugimenduko
talde bakoitzak txosnen gunean
(Euskal Herrian Euskaraz, Txapa
Irratia, Gazte Asanblada, Presoen
Lagunak, Segi, Ikasle Abertzaleak,
AEK, Bai Euskal Herriari, Astindu
eta Batasuna).
18:30 Bergarako eta Hondarribiako
ERRALDOIEN, KILIKIEN ETA
BURUHANDIEN KONPARTSAREN
KALEJIRA, Bergarako Udal
Txistulari Bandak eta Kobok
dultzaineroek lagunduta. Ibilbidea:
San Martin plaza, Bidekurutzeta
kalea, Ramon Maria Lili kalea,
Ibargarai hiribidea, Fraiskozuri plaza,

Irizar pasealekua, Barrenkalea eta
San Martin plaza.
19:30 ERREKORTADOREEN
EUSKADIKO V. TXAPELKETA,
zezen-plazan. Ekitaldia
Elgoibarko dultzaineroek
girotuko dute.
20:00 ELEKTROTUNA
TALDEA, Bergarako
kaleetan zehar.
22:30 DANTZALDIA
San Martin plazan,
Tarantella Orkestrarekin.
00:00 HAINBAT DJ-ren emanaldia
Jam aretoan.
04:00 DJ BULL disko jartzaileak
emanaldia egingo du txosnetan.

Domeka 30
08:00 SOKAMUTURRA San Martin
plazan, Elgoibarko dultzaineroek
animatuta.
Ondoren, Elgoibarko dultzaineroen
KALEJIRA, San Martin plazatik
zezen-plazara.
09:00 Lehen ENTZIERROA.
Ibilbidea: Gaspar jatetxeko garajetik
irten, Barrenkalea, Bidekurutzeta,

San Martin plaza, Ramon Maria Lili
kalea eta zezen-plaza. Segidan
ENBOLATUAK.
09:15 ALBORADA, Udal Txistulari
Bandarekin.

10:00 69. Mendekoste Saria
TXIRRINDULARI
LASTERKETA, 23 urtez
azpikoentzat eta elite
mailakoentzat, Lokatza

Ziklismo Eskolak
antolatuta. Lehendakari

txapelketarako puntuagarria.
Irteera San Lorentzo auzotik.
11:00 MEZA NAGUSIA San Pedro
parrokian. Udal Musika Bandak eta
Udal Txistulari Bandak korporazioari
lagunduko diote mezataraino.
11:30 27.EUSKADIKO DANTZA
TXAPELKETAren kanporaketak, San
Martin plazan, hamabost urtez
azpiko bikote gazteentzako.
12:00 Udal Musika Bandaren
KONTZERTUA Espoloian.

Egitaraua:
Añoranza. (A. Gz. Chirlaque)
Poeta y aldeano. (Fr. Von Suppé)
El Caserío. (J. Guridi)
Noah´s Ark. (B. Appermont)
La Dolores. Jota handia



Bergarako ereserkia. (A. Gz.
Chirlaque)
Zuzendaria: Alfredo Gz. Chirlaque

13:30 Elgoibarko dultzaineroen
KALEJIRA.
17:15 ZEZEN-PLAZARAINO
KALEJIRA, San Martin plazatik
irtenda, Zumarragako bandak eta
Elgoibarko dultzaineroek lagunduta.
17:30 27.EUSKADIKO DANTZA
TXAPELKETA San Martin plazan
(hamabost urtez azpikoentzako).
Udal Txistulari Bandak eta
trikitilariek lagunduko dute.
18:00 ZEZEN FESTA, Salamancako
Lopez Chavesen ganaduekin, Betizu
zezen-zaleen elkarteak antolatuta.
Nobilleroak: Jabier Anton eta Jose
Jabier Exposito nafarrak, Daniel
Cuevas zaragozarra, Iban Abasolo
orduñarra eta sobresaliente moduan
Ander Alvarez, bergararra.
Burtzikaria: Igor Etxaniz Kinttela
azpeitiarra. Zumarragako Musika
Bandak eta Elgoibarko
dultzaineroek joko dute.
21:00 ANATEMA eta AUTUMNAL
taldeen emanaldia Jam aretoan.
23:00 Brigada Criminal, Elebators
eta Cool Panic taldeen

KONTZERTUA txosna-gunean.
23:00 Joselu Anaiak taldearekin San
Martin plazan.

Astelehena 31
09:00 Bigarren ENTZIERROA.
Ibilbidea: Gaspar jatetxeko garajetik
irten, Barrenkalea, San Martin
plaza, Bidekurutzeta, Ramon Maria
Lili kalea eta zezen-plaza.
Segidan BIGANTXAK zezen-
plazan, Los Incansables
txarangakoek alaituta.
10:30 PLATER TIRAKETA,
Ollagorra elkarteak
antolatuta, Gorlako
Irubide zelaian.
11:30 Mariachi Garibaldi
taldearen KALEJIRA
Bergarako kaleetan.
11:30-13:30 Ipintza II-ko
patioan HAURRENTZAKO
JOLASPARKEA, gaztelu
puzgarriekin eta beste hainbat
jokorekin.
12:00 BERMUTH KONTZERTUA
Espoloian Mariachi Garibaldi.
17:00-20:00 HAURRENTZAKO

JOLASPARKEA Ipintza II-n.
18:00 BALTSA JAITSIERA egingo
dute Algodonerako zubitik
Bideberrira. Segidan, SARI
BANAKETA ekitaldia izango da
txosna gunean.
18:00 HAURRENDAKO JOLASAK
zezen-plazan, Manzarbeitia
ganadutegiko zezentxoekin eta
poney-ekin. Los Incansables
txarangak joko du.
19:30 BERTSO POTEOA izango da
Xabier Silveira, Fredi Paia eta Jokin
Uranga bertsolariekin, txosnen

gunetik gaztetxera.
22:30 KONTZERTUA

Bideberrin, Pin Pan Pun
band, Arima Beltza,
N.C.M. eta Supercools
taldeekin.

23:30 Nueva Etapa
taldearekin DANTZALDIA

Espoloian.
18:00 Umeendako JOLASAK zezen-
plazan, Los Incansables txarangak
lagunduta.
22:30 ROCK KONTZERTUA
Bideberrin: Sorkun, Kokein, Eraso,
Destruccion eta Goiko rock.
23:00 Tarantella orkestrarekin
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Jai zoriontsuak herritar guztioi!

PILOTA PARTIDU INTERESGARRIAK
Asegarce, Frontis eta Aspe enpresek
antolatutako pilota partiduak jokatu-
ko dira. Olaizola I, Beloki, Barriola,
Titin III eta beste batzuk etorriko dira.

Non: Udal Pilotalekuan
Noiz: 29an, 30ean eta 31n / 17:00

HERRI MUGIMENDUAREN EKINTZAK
Aurtengo jaietako berrikuntza bat da
herriko hainbat taldek bat egin dute-
la Herri Mugimenduan, eta guztiek egi-
tarau bateratua osatu dutela; esatera-
ko, gaztetxeak bere kasa antolatzen
zituen ekintzak, aurten, egitarau
horren barne daude. Txosna-gunean
zein gaztetxean eskainiko diren kon-
tzertuak Herri Mugimenduak antola-
tu ditu. Hilaren 28an, 30ean eta 31n,
gauero, kontzertuak egongo dira txos-
na-gunean zein gaztetxean: egubakoi-
tzean, rock-and-roll gaua eta DJ festa
izango dira gaztetxean; domekan, bes-
te hiru talderen emanaldia, txosna-
gunean; eta 31n, astelehena, bigarren
DJ festa bat.  Horiez gain, txosna igo-
era, mural erakusketa, 24 orduko kar-
pa zerbitzua, bertso-poteoa… antolatu
dituzte.

Non: gaztetxean eta txosna-gunean
Noiz: 28an, 30ean eta 31n, kontzertuak

HERRI TRENEAN, TURISMOA
Herri trenean igota, 2-3 orduko txan-
go turistikoa egiteko aukera izango
dugu Bergaran. Ibarreko jaietan gero
eta maizago antolatzen da herri trena.

Non: Fraiskozuri plazatik irteera
Noiz: martitzena, 1 / 11:10 eta 17:00

DANTZALDIA Espoloian.
00:00 DJ GAUA gaztetxean.

Martitzena 1
09:00 Hirugarren ENTZIERROA.
Ibilbidea: Gaspar jatetxeko
garajetik irten, Barrenkalea, San
Martin plaza, Bidekurutzeta,
Ramon Maria Lili kalea eta
zezen-plaza. Segidan
ENBOLATUAK. Los
Incansables txaranga
zezen-plaza girotzen.
11:00-20:00 Mendekoste
jaietako kartel lehiaketara
aurkeztutako KARTELEN
ERAKUSKETA, udaletxeko
arkupeetan.
11:30 Xafre eta Zaharra, eta Iosu
eta Iokin trikitilariekin KALEJIRA.
11:30-13:30 HERRI TRENArekin
txango turistikoa egiteko aukera,
Fraiskozuri plazatik irtenda.
12:30 HERRI KIROLEN
ERAKUSTALDIA, San Martin
plazan. Inazio eta Iñaki Perurena
aita-semeak harri-jasotzen eta
Fausto, Aratz eta Ugaitz Mugerza

aita-semeak aizkoran. Aurkezle
lanak Gabixolak egingo ditu.
13:00 TRIKIPOTEOA, Xapre eta
Zaharra, eta Iosu eta Iokin
trikitilariekin, San Martin plazatik
hasita.
14:30 HERRI BAZKARIA San
Martin plazan. Antolatzaileak:
Jardun elkartea eta Xamatz dantza

taldea. (Euria eginez gero
Seminarioko patio estalian

izango da).
16:00 Bazkalondoan
KOADRILEN ARTEKO
JOKOAK, Iraunkorrak

txarangak alaituta.
16:30 PILOTA PARTIDUAK

Udal Pilotalekuan.
17:00-20:00 HERRI TRENArekin
txango turistikoa egiteko aukera,
Fraiskozuri plazatik irtenda.
18:00 Herriko koadrilentzako
ZEZENTXOEKIN JOLASAK, zezen-
plazan. Ondoren, KALEJIRA Los
Incansables txarangarekin.
20:00-21:00 eta 22:30etik aurrera
DANTZALDIA Egan taldea San
Martin plazan.
24:00 Bitorianatxoren igoerarekin,
MENDEKOSTE JAIEN AMAIERA.

EGITARAUA
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Urtero hartzen dute parte zeze-
nek Bergarako Mendekoste jaie-
tan. Baita aurten ere. Domekan
egingo da zezenketa, 18:00etan,
eta toreatzaileen artean, Ander
Alvarez bergararra egongo da.
Traje distiratsua lehen aldiz
domekan jantziko du Anderrek.
Herrian bertan egingo du debu-
ta. Ander Alvarezekin batera,
Jabier Anton eta Jose Jabier
Exposito nafarrak, Daniel Cue-
vas zaragozarra eta Iban Abaso-
lo orduñarra arituko dira zeze-
nen aurrean. 

Berez, Ander aipagarri
moduan egongo da, hau da, ordez-
ko moduan, baina hala ere, arra-
tsaldeko bost zezenetatik lau izan-
go ditu berak ere aurrez aurre.
Lau zezen horien aurrean pase
batzuk egingo ditu Ander Alva-
rez gazteak, eta traje distiratsua
estreinatuko du, horrela. Izan
ere, debuta egingo du Anderrek
domekan.

BERGARAKO TOREATZAILEA
Bergarakoa da Ander Alvarez,
eta 18 urte ditu. Gaztea da, eta txi-
kitatik gustatzen zaizkio zeze-
nak. Bere aitona Salamancakoa
da jaiotzez, eta hark piztu zion
zaletasuna. Ondoren, Donostiako
La Paz zezen eskolara eramateko
esan zion aitari behin eta berriz,
aita aspertu arte, eta 13 urte zitue-
la hasi zen han. Hiru urte egin
zituen Donostian, eta azken bi

urte hauetan, Jesus Matias da
bere apoderatua. Zaila dela onar-
tu arren, toreatzailea izan nahi
du Anderrek etorkizunean. Hala
ere, ona izateaz gain, dirua ere
behar dela dio berak.

El Julieta bere antzekoen tre-
mendismoa ez du gustuko Ande-
rrek, banderillak belauniko jar-
tzea eta horrelakoak egitea.
Nahiago du zutik, mantso eta
zezena ondo eramaten txuliatu.
Besteak beste, Enrique Ponce,
Javier Conde eta Manzanaresen
estiloarekin gehiago identifika-
tzen da. 

Astelehenetan eta eguenetan
etxean entrenatzen da Ander;
etxeko ganbaran, aretoko torea-
tzea egiten du. Martitzenetan,
eguaztenetan eta egubakoitze-
tan gimnasia eta korrika egiten
du, eta aste bukaeran, Donos-
tiara joaten da, Ilunbera, Matias
apoderatuarekin batera entre-
natzea. 

Orain arte, txekorrak txulia-
tu ditu Anderrek, baina nobille-
ro bezala lehendabiziko aldia izan-
go da domekan. Etzi, traje disti-
ratsua jantziko du, artezko
toreatzailea, purua atsegin due-
lako. Domekarako urduri dagoe-
la aitortu du Anderrek, baina
ondo prestatuta dago gaztea, eta
faenabikaina egiteko gogoz dago.

SALAMANCAKO ZEZENAK
Domekako zezenketarako, Sala-
mancatik ekarriko dituzte zeze-
nak, Ledesma herriko Lopez Cha-
ves ganadutegitik, hain zuzen
ere, Calzadilla del Campo finka-
tik. Guztira sei zezen ekarriko
dituzte, eta bakoitzak 450 kilo
inguru izango ditu. Zezenketan,
aldiz, bost zezen aterako dituzte,
seigarrena erreserbarako da.

Duela astebete inguru jarri
zuten zezen-plaza Bergaran. Aurre-
ko urteotako toki berean eraiki
dute, autobus geltoki nagusiaren
parean. Bizkaiko Orozko herritik

ekartzen dute zezen-plaza, eta Ber-
garatik Elgoibarrera lehenengo
eta Arrasatera ondoren eramaten
dute, San Juan jaietara. Behin-
behineko zezen-plaza honetan, 1.500
lagun sartzen dira. Sarrerak sal-
gai daude, eta jende asko biltzea
espero dute antolatzaileek.

Jendeaz eta toreatzaileez
gain, burtzikaria ere egongo da
domekako zezenketan: Igor
Etxaniz Kinttela izango da bur-
tzikaria, azpeitiarra. Bestalde,
musika ere egongo da zezen-
plazan. Elgoibarko dultzaine-
roek eta Debako musika bandak

girotuko dute arratsaldeko eki-
taldia.

Aurtengo Pazko jaietako zezen
ekitaldiak Betizu zezen-zaleen
taldeak antolatu ditu. Zezenketaz
gain, errekortadoreen txapelke-
ta eta ia egunero egongo diren
entzierroak, besteak beste.

Ander Alvarez toreatzaileak
herrian egingo du debuta

ZEZENAK ETA ZEKORRAK

OIHANA ELORZA

B
este behin, zezen
festa izango da Ber-
garako jaietan. Aspal-
diko partez, soka-

muturra egingo da, eta
horrez gain,  urteroko
zezenketa eta errekorta-
dore txapelketa. Domeka-
ko zezenketan, Ander Alva-
rez bergararra arituko da. Lehenengo aldiz

jantziko du traje
distiratsua

Ander Alvarezek,
domekan

Zezenketarako,
450 kilo inguruko

sei zezen 
ekarriko dituzte
Salamancatik

Zezenketa,
entzierroak eta 
errekortadoreak 

antolatu ditu 
Betizu elkarteak

SOKAMUTURRA, ASPALDIKO PARTEZ

Domekan, maiatzaren 30ean, egingo da Pazko
jaietako sokamuturra bakarra San Martin plazan.
Azken urteetan ez da antolatu eta, horregatik, hauxe

da berritasunetako bat. Segidan, entzierroa izango da
zezen-plazaraino eta ondoren enbolatuak. Domekan,
astelehenean eta martitzenean egingo dira entzierroak.
09:00etan izango dira eta ibilbidea urterokoa izango da:
Gaspar jatetxeko garajetik irten, Barrenkalean zehar San
Martin plazara, eta Bidekurutzeta eta Ramon Maria Lili
kaleetan barrena, zezen-plazara heldu arte. Gero,
enbolatuak egongo dira. 

Sokamuturreko eta asteleheneko entzierroko zezenak
Lasturtik ekarriko dituzte; domeka eta martitzenekoak,
berriz, Orozkotik. Mantso eta guzti, zortzi zezen inguruk
egingo dute entzierroaren ibilbidea.

DEBAGOIENEKO TOREATZAILEAK 

Zezenketan, eskualdeko toreatzaile batek bakarrik
hartuko du parte: Ander Alvarez bergararrak, hain
zuzen ere. Aldiz, Euskadiko errekortadore txapelke-

tan, debagoiendar ugarik eman dute izena.
Euskadiko errekortadoreen txapelketa hiru probatan

neurtuko dute, eta Bergaran, lehenengo proba puntuaga-
rria egingo da bihar, zapatuan. Bertan, Iker Agirre eta
Unai Arana bikote bergararrak hartuko du parte, esatera-
ko. Baita Blas Cruz eta Iñaki Ganuza Arrasateko bikoteak
ere. Egoitz Garcia Etxabe aretxabaletarrak, berriz, Pelute
nafarrarekin osatuko du bikotea. Errekorte artistiko onena
epaitzeko lanetan, Juanjo Arrieta, Bergarako Udaleko
zinegotzia, Juan Luis Bikuña, Zezen Zaleak taldeko kidea
eta David Maestre arituko dira; Speaker lanetan, berriz,
Iñigo Almorza.

ERREKORTADOREEN TXAPELKETA 

Bosgarren urtez jarraian jokatuko da Bergaran
Euskadiko errekortadoreen txapelketarako proba
puntuagarria. Berez, hiru probatan erabakiko da

txapelketa hori, eta Bergarakoa lehenengoa izango da.
Beste biak Elgoibarren eta Tolosan jokatuko dira. Sailka-
pen orokorrean lehendabiziko postuan gelditzen den
bikoteak 3.000 euro eskuratuko ditu.

Zapatuan, bederatzi bikote izango dira lehian Berga-
rako zezen-plazan. Gipuzkoako, Nafarroako eta Zarago-
zako bikoteek jardungo dute, eta ez dago faborito garbi-
rik. Aurreko urteetan bezala, bikote bakoitzak lau minutu-
ko tartea izango du: lehenengo minutuan bigantxei
errekorteak egiten saiatuko dira eta beste hiru minutuetan
ahalik eta uztai gehien zintzilikatu beharko dizkiete
adarretan.

GOIENKARIA

Aste barruan Bergaran eta asteburuan Donostiako Ilunbe zezen-plazan entrenatzen da Ander Alvarez bergararra.
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ZORIONAK
DENOI!

Duela 25 urte sortu zen Aritzeta
abesbatza, 1979an, hain zuzen
ere. Abesbatza sortzeko arra-
zoiak bi izan ziren, nagusiki.
Batetik, Bergarako orfeoiak
harrobi baten beharra zuen eta
horretarako Alai taldera jo zuten.
Bestetik, herri musika entzute-
ko gogoa  zegoen Bergarako herri-
tarren artean. Hala ere, Aritzeta
abesbatzaren sorrera ulertzeko
ezinbestekoa da Alai taldearen
nondik norakoak jakitea.  

ALAI TALDEAREN EKIMENA
Alai taldeak Bergarako herriko
kaleak alaitzen zituen eta herri
mailan abesbatza baten beharra
sumatu zuten. Garai hartan, Ber-
garako Orfeoian oso jende gutxi
sartzen zen eta orfeoiak egiten
zituen kontzertuak ere gutxi iza-
ten ziren. Hori ikusita, Orfeoia-
ren harrobi izan zitekeen abes-
batza sortzea bururatu zitzaien
Alai taldeko kideei. Entseatzeko
lokala eman zien Udalak, eta
horrela sortu zuten Aritzeta abes-
batza.  

Herriko  jende asko aurkez-
tu zen abesbatzako kide izateko
probetara. 70 pertsonak osatu
zuten lehenengo abesbatza eta
1979ko Bergarako jaietako egu-
bakoitzean egin zuten lehenen-
go emanaldia.

600 KIDE ETA HIRU ZUZENDARI
Duela 25 urtetik gaur egunera
arte, asko izan dira Aritzeta abes-

Aritzeta, 25. urteurrena
kantuan ospatzeko gertu

ARITZETA ABESBATZAREN ZILARREZKO EZTEIAK

ARITZETA

25 urte hauetan asko izan dira Aritzetak eskaini dituen emanaldiak. Argazkian, 2002ko abesbatzako kideak.

USOA AGIRRE

A
ritzeta abesbatzak
25 urte bete ditu
aurten. Hori dela
eta, hainbat ekintza

antolatu dituzte. Gaur egin-
go dute ospakizun nagusia
Bergarako pilotalekuan;
kontzertua eskainiko dute,
Bergarako beste hainbat
talderen laguntzaz.

KONTZERTU GOGOANGARRIA 

Abesbatzaren zilarrezko ezteiak ospatzeko, Aritzetaren ibilbidea
laburbiltzen duen kontzertua eskainiko dute. Lehenengo, abesbatzari
buruzko bideoa aurkeztuko dute eta, ondoren, Alai taldearekin hasiko

da kontzertua. Aritzetaren sorreran garrantzi handia izan zuen Alai taldeak
eta hiru abesti eskainiko dituzte pilotalekuan, Xabier Olabarriak zuzendu-
rik. Aritzeta abesbatzaren txanda etorriko da gero. Hiru zatitan banatu dute
emanaldia. Aritzetak izan dituen hiru zuzendariek hartuko dute parte;
Alfredo Gonzalez Chirlaquek lehenengo, Izaskun Labaienek bigarren eta
Imanol Urtzelaik hirugarren egingo dituzte zuzendari lanak.

Aritzetaren emanaldiaren ondoren, herriko beste hainbat taldek hartuko
dute parte kontzertuan; guztien artean, hiru abesti eskainiko dituzte,
tartean, Alfredo Gz. Chirlaquek eginiko Aritzeta kanta. Alai taldea, Ezoziko
Ama abesbatza, Sostoa abesbatza, Bergarako Orkesta Sinfonikoa, Bergara-
ko Orfeoia, Gabero eta Xamatz Taldea izango dira Aritzetarekin batera.

Aritzeta
abesbatzaren

sorreran
ezinbestekoa izan

zen Alai Taldea

1979ko Bergarako
jaietan egin zuen

lehenengo
kontzertua
Aritzetak

Urteurrena
ospatzeko

kontzertua izango
da gaur, 22:30ean,

pilotalekuan

Aritzetari buruzko
argazki erakusketa
dago udaletxean,

ekainaren 1a
bitartean 

batzan jardun duten bergara-
rrak. Guztira 600 bat gizon eta
emakume izan dira Aritzetako
abeslari eta hiru zuzendari izan
ditu urte hauetan: Alfredo Gon-
zalez Chirlaque lehenengoa, Izas-
kun Labaien bigarrena eta Ima-
nol Urtzelai da oraingo zuzen-
daria.

Emanaldiak ere asko egin
dituzte urte hauetan guztietan.
Euskal Herrian ez ezik, Espai-
nian, Italian, Alemanian eta
Holandan izan dira Aritzeta
abesbatzako kideak emanaldiak
eskaintzen.

KONTZERTUA, PILOTALEKUAN
Abesbatzaren urteurrena ospa-
tzeko, kontzertua egingo dute
gaur, Bergarako pilotalekuan,
gaueko 22:30ean. Aritzetarekin
batera, herriko beste hainbat tal-
dek ere parte hartuko dute kon-
tzertuan.

Horrekin batera, urteotako
lana gogoratzeko argazki era-
kusketa ere antolatu dute. Uda-
letxeko osoko bilkuren aretoan
izango dira ikusgai Aritzeta abes-
batzaren  25 urte hauetako argaz-
kiak, eta ekainaren 1a bitartean
egongo da zabalik erakusketa.
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Ekainaren 2an
21:15 eta 23:15: ‘PAZKOAK 2004’ saio berezia

Maiatzaren 30ean
21:00: XXVVII Euskadiko Dantza Txapelketa

Ekainaren 2an
20:30: XXVVII Euskadiko Dantza Txapelketa (Laburpena)Ikustekoa!

BERGARAKO JAIAK GOIENA TELEBISTAN 

Bergaran bertan egotea bezala

PAZKOAK 2004
Laguntzaileak: Gorosti loradenda,
Zabaleta errotuloak, Lasa jatetxea,
Nerea Lentzeria, Imprespal, Azkarate-Ardatza.
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G
ipuzkoako artzainek beste egitasmo bat jarri
dute abian: Artzaitour. Turismoa baserrira,
zehazkiago esateko artzainengana erakar-
tzea da ekimenaren helburua: kanpotarrei

eskaintza zabalagoa egitea eta bide batez gazta sal-
menta handitzea.

Gipuzkoako hamasei baserrik parte hartzen
dute Artzaitour egitasmoan, tartean Oñatiko bik:
Arantzazuko Gomiztegik eta Murgiako Azkarretak.
Baserriotan, artzainek gazta nola egiten duten era-
kutsiko diete bertaratzen direnei, eta gero, eroste-

ko aukera emango diete. Gaztarekin batera, euskal
gastronomiako beste hainbat proiektu ere eskaini-
ko dituzte baserrietan. 

ARTZAI GAZTA ELKARTEAK BULTZATUTA
Artzai Gazta elkarteak sortu du Artzaitour ekime-
na. Duela urtebete-edo hasi ziren ekimen hori sor-
tzeko lanetan, elkarteko artzainekin batera. Dago-
eneko aurkeztu dute ekimena, eta orain, bisitarien
zain daude artzainak, lanean gelditu gabe, jaki-
na./14/USOA AGIRRE

AZALA: IÑAKI ITURBE / ARGAZKIAK: USOA AGIRRE

Ardiak jetzi ondoren, ontzi honetan gordetzen
da esnea. 4 gradutan egoten da esnea ontzian,
eta pare bat egun eman ditzake hor, gazta egi-
ten hasi aurretik. Teknologia aurreratuena-
rekin jezten dituzte ardiak.

1. JETZITAKO ESNEA, ESNE ONTZIRA 3. PRENTSATU2. ESNEAREKIN GAZTA EGIN

Prentsan sei bat ordu egon behar izaten du gaz-
tak, soberan duen ur guztia kendu arte. Ondo-
ren, gatz uretan egon behar izaten dute gaztek;
kiloko, 10-12 ordu egon behar izaten du gazta
bakoitzak.

4. GATZ URETAN 12 BAT ORDU
Ardia jezten denetik bi hilabetera, jateko
moduan dugu gazta. Bakoitzak gustukoen duen
moduan jango du: bakarrik, ogiarekin, irasa-
gar melatuarekin (menbriloa) edo sagardo edo
txakolinarekin lagunduta.

6. MAHAIAN
Gatz uretatik pasa ondoren, hotz-kameran sar-
tzen dira gaztak. Gazta bakoitzak bi hilabete
pasa beharko du kameran; denbora hori pasa
ondoren kontsumitzeko moduan egongo da
gazta berria.

5. HOTZ-KAMERAN BI HILABETE

ARTZAITOUR 
Artzainaren lana gertutik ezagutzeko egitasmoan
Oñatiko bi baserrik parte hartuko dute

Apatza edo kuban gazta tamainan moztu eta
gero, plastikozko moldeetan sartzen dira, gaz-
tak bere ohiko forma har dezan. Prentsan jar-
tzen dira molde guztiak bata bestearen atzean,
soberan duten ura kentzeko.

Esnea bainera moduko ontzi honetara botatzen
da ondoren. Garai batean apatza zuen izena pro-
zesu honetan erabiltzen zen ontziak, baina
orain kuba deitzen diote altzairuzko honi.
Hemen egiten da gazta.
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Artzainaren lana, bertatik bertara
ARTZAITOUR EKIMENAK ARTZAINAREN LANA EZAGUTZEKO AUKERA EMATEN DU. OÑATIKO BI BASERRI DAUDE EGITASMOAN

ARTZAI GAZTA ELKARTEAREN ARTZAITOUR EKIMENA AISIALDIA/

Gipuzkoako artzainek euren base-
rrietako ateak ireki dizkiete gaz-
ta zaleei, jaten dutenaren jatorria
ezagutzeko. Gazta zalea ez denak
ere aukera bikaina du artzainen
lana ezagutu ahal izateko. Idia-
zabal jatorri izendapeneko gaz-
tarik onenak nola egiten diren
ikusteko aukera izango du bisi-
tariak, baina gaztarik onenez
gain, Euskal Herriko gastronomia
aparta osatzen duten baserriko
beste produktu batzuk ere aur-
kituko ditu bisitariak: sagardoa,
txakolina eta babarrunak, beste-

ak beste. Euskal gazta, gastrono-
mia eta turismoa, hori guztia bil-
tzen du Artzai Gazta elkarteak
abian jarri duen Artzaitour eki-
menak.  

TARTEAN, OÑATIKO BI BASERRI
Guztira, Gipuzkoako hamasei
baserri batzen ditu Artzaitour
ekimenak, eta horien artean dau-
de Oñatiko bi baserri: Arantza-
zuko Gomiztegi eta Murgiako
Azkarreta baserriak, hain zuzen
ere. Bi baserri horiek dira, gai-
nera, ekimen honetan parte har-
tzen duten ibarreko bakarrak.
Baserriotan, artzainek gazta nola
egiten duten erakutsiko diete kan-
potarrei, eta gero, erosteko auke-
ra emango diete. Beste hainbat
produktu ere jarriko dituzte sal-
gai. Azkarreta baserriko Ramon
Ugartek adierazi digunez, auzo-
ko beste baserrietako produk-
tuak jarriko ditu berak salgai,
intxaurrak eta babarrunak, adi-
bidez. 

Oñatiko Turismo Bulegoak
ere bere eskaintzan barneratuko
du Azkarretara eta Gomiztegira
bisita. Oraindik ez dute bulego-
an ezer zehatzik eskaintzen, bai-
na dagoeneko jarri dira Oñatiko
bi baserriekin harremanetan eta
denbora gutxi barru ekimenaren
berri izango dute bisitariek
turismo bulegoan.  

GAZTAREN KALITATEAREN ALDE
Artzai Gazta elkartea 80ko hamar-
kadaren hasieran sortu zen, gaz-
taren kalitatearen alde lan egite-
ko asmoz. Aspaldiko ohiturak
oinarritzat hartuz eta teknologia
berrien bidez, gai izan dira artzai-
naren gazta gutizia gastronomi-
ko bihurtzeko. Artzai Gazta elkar-
tea Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroako 130 ekoizle inguruk
osatzen dute. Orain, aukera bikai-
na eskaintzen du Artzaitour eki-
menak kalitatezko gazta horiek
nola egiten diren gertutik ezagu-
tzeko.  

USOA AGIRRE

G
ipuzkoako hamasei base-
rrik parte hartzen dute
Artzaitour ekimenean.
Horien artean daude Oña-

tiko Gomiztegi eta Azkarreta base-
rriak,Debagoieneko bakarrak.Turis-
moa baserrira eta,zehazkiago,artzai-
nengana erakartzea da egitasmoaren
helburu nagusia.

USOA AGIRRE

Bisitariek bertatik bertara ezagutuko dute gazta egiteko prozesua.

Oñatiko Murgia auzoko
Azkarreta baserrikoa da
Ramon. Betidanik izan

du artzaintzarekin lotura eta
duela zazpi urte-edo sartu zen
Artzai Gazta elkartean. Idia-
zabal jatorri izeneko gazta egi-
ten du eta Artzaitour ekime-
nean ere parte hartzen du. 

Zer dela eta sartu zinen Artzai-
tour proiektuan?

Egia esan, ez nuen ekimen
honetan parte hartzeko gogo han-
dirik. Izan ere, jende gutxi ego-
ten gara baserrian eta nik baka-
rrik ez dut izaten jendeari kasu
egiteko denbora gehiegi. Baina,
gure baserrira gazta egiteko pro-
zesua ikustera etortzen den edo-
zein ondo hartuko dugu. 

Ekimenak jende asko era-
kartzea espero duzu? 

Ez dut uste gure baserrira
jende asko etorriko denik. Aran-
tzazuko Gomiztegin bisita gehia-
go egongo direla uste dut. Kan-
potik datozen turistendako era-
kargarriagoa da Arantzazu, gauza
gehiago dituzte han ikusteko;
hemen gure baserria bakarrik
dago. Hala ere, Oñatiko turismo
bulegoarekin jarri gara harre-
manetan  eta bisitariei  gure berri
emango diete han. 

Artzainaren bizimodua ere
zeharo aldatu da, ezta?

Bai, dudarik gabe. Lehen,
ardiak hartu eta mendira joaten
zen artzaina, han goian hilabete
batzuk pasatzera, patxadan.
Orain, aldiz, baserrian egoten
gara egunero, hemen ere lan asko
izaten dugulako egiteko. Hala
ere, teknologia berriek asko
erraztu dute artzainaren lana. 

Orain ere, urte guztia lane-
an ematen du artzainak. 

Asteko egun denak berdin
dira guretzat. 20 bat egunez kan-
pora joaten gara urtero; hemen
geratuz gero lana egin beharra
dago-eta.  

“Gaztaren prozesua
erakutsiko dugu”

RAMON UGARTE / ARTZAINA

Ramon Ugarte.

Plus Sistema™ esklusiboarekin eta
Stressless® -en teknologia aurreratuarekin,
besaulkiak eta sofak zure gorputza libre
sentiaraziko duten munduko leku bakarrak
dira, edozein jarreratan egonda ere. Kolore
eta forma gama guztiak aukeran, zure
saloiko estilora egokitzen dira, amets egiteko
edo zure pentsamenduak aske uzteko
gogoko duzun toki bihurtuz.

www.ekornes.es
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Goikobalu abesbatzak badu ida-
tzita ez duen arau bat, baina bost
urtean behin zorrotz betetzen
duena: ekitaldi berezi bat anto-
latzea. Ekitaldi horren asmoa iza-
ten da musika alorreko pizkun-
dea eragitea herritarren artean
eta arrasatearrei musika ekital-
di berezi batera joateko aukera
ematea. Aurten, 15. urteurrena
ospatzen dutela eta, ikuskizun
erraldoia antolatu dute; Arrasa-
teko historiaren gaineko antzez-
lan musikatua egingo dute maia-
tzaren 11n, 12an eta 13an.   

ARRASATEKO HISTORIAN OINARRITUTA
Goikobalu abesbatzak orain arte
egindako lanetatik ezberdina zen
zerbait egin nahi zuen, antzerkia,
dantza, musika eta Arrasateko
historia uztartuko zituena. Horre-
tarako, hain zuzen ere, Josema-
ri Velez de Mendizabali eman
zioten beraien asmoen berri, eta
hark hasiera-hasieratik erabaki
zuen antzerki-lanean parte har-
tzea. Velez de Mendizabalek ida-
tzi du Eskuak elkarri; 1149tik gaur
egunera arteko Arrasateko his-
toriaren gainbegiratua egin du
antzezlanean. Aipatzekoa da eus-
karaz ezagutzen diren bertso
zaharrenetakoak sartu dituela
Velez de Mendizabalek antzezla-
naren gidoian.  

Ordu eta erdi inguruko irau-
pena izango du antzezlanak eta
euskaraz egingo dute. Goikoba-
lukoek adierazi dute hirietako
antzokiei eskaintza egingo dietela
Eskuak elkarri Arrasatetik kan-
pora egiteko.

Arrasateko historia taula gainean   
GOIKOBALUREN 15. URTEURRENA OSPATZEKO ‘ESKUAK ELKARRI’ IZENEKO ANTZEZLAN MUSIKATUA EGINGO DUTE EKAINEAN

‘ESKUAK ELKARRI’ ANTZEZLAN MUSIKATUAIKUSKIZUNA/

USOA AGIRRE

A
rrasateko Goikobalu abes-
batzak, hamabosgarren
urteurrena dela eta,Eskuak
elkarri antzezlana ekoiztu

eta prestatu du,herriko hainbat per-
tsona eta talderen laguntzarekin.
Hain zuzen,ekainaren 11n,12an eta
13an egingo dute antzezlan musi-
katua, Arrasateko Amaia antzokian.

IKER BARANDIARAN

Atzo aurkeztu zuten ikuskizuna Goikobaluko kideek.

Parte-hartze
handia

Bertsolariek, txalaparta-
riek, dantzariek,
abesbatzak eta orkes-

trak parte hartzen dute
Eskuak elkarri antzezlane-
an. Josemari Velez de
Mendizabalek egin du gidoia
eta Sabin Salaberrik konpo-
satu du ikuskizuneko musi-
ka. Iñaki Maidagan izango
da abesbatzaren eta orkes-
traren zuzendaria. Antzerki
zuzendaritza, berriz, Mikel
Irastortzak eta Itziar Rosa-
dok egin dute. Arrasateko
Lore Gazteak eta Arrostaitz
dantza taldeek dantza
berriak egin dituzte. Felix
Ayalak apaindu du eszenato-
kia eta Andoni Zubiaga izan
da efektu berezien egilea.

GOIENKARIA
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CONSULTORIO GINECOLOGICO

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

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

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

Talde osoa emakumearen eskura:
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Mai. 28-Eka. 4
Arrasateko Gazteluondo eta Santa
Teresako ikasleek egingo dute, Amaia
Udal Antzokian, 18:00etan; eta
eguenean, hilak 3, Kurtzebarri eskolako
eta Arizmendiko Almen gunekoek
egingo dute, Aretxabaletako Kurtzebarri
eskolan, 17:00etan.

Modu konpultsiboan jaten
duten pertsona anonimoen
elkartea dago Bilbon, eta astero
egiten dituzte bilerak arazo horri aurre
egiteko. Debagoienean arazo hori
dutenei deia egiten diete bat egiteko.
Gose izan gabe edo aldi bakar batean
larregi jatea, janariarekin arazoak izatea
edo pisuak bizitzari afektatzea dira
sintoma batzuk. Argibideetarako, deitu
689 62 39 25 telefonora.

ESKORIATZA
Psikopedagogia ikasketak

bukatu dituztenei orlak banatuko
zaizkie gaur, egubakoitza, HUHEZIn,
18:00etan. Hirugarren promozioko 50
ikasleek jasoko dituzte orlak.

Minbiziaren oraina eta geroa
hitzaldia egingo du Jose Antonio
Alberro Donostiako Onkologikoko
zirujauak eguenean, hilak 3, kultura
etxean, 19:30ean.

OÑATI
Châteaubernard hiriko bisita-

riendako harrera familiak behar dira.
Hiri hori Oñatirekin anaituta dago, eta
talde bat etorriko da uztailean.
Asteburua pasatuko dute gurean.
Argibideetarako, deitu kultura etxera
(943 78 03 53) edo Jose Antonio
antolatzaileari (943 73 92 29 / 043 78
10 66).

Ate ireki jardunaldia izango da
Musika Eskolako tailerrean gaur,
egubakoitza, aurten 4, 5 edo 6 urte
bete behar dituzten umeendako. 4 eta 5
urtekoek 17:30ean dute hitzordua; 6
urtekoek, 18:00etan.

Naturaren poesia delako argazki
eta poesia emanaldia egingo dute Josu
Garaik eta Joana Olabarriak martitzene-
an, ekainak 1, kultura etxean,
19:30ean, Makalena elkarteak
antolatuta.

MUSIKA
ARRASATE

Piano kontzertua izango da gaur,

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

Aste Berdea hasiko da etzi,
domeka. Mendi irteera antolatu dute
egun horretarako. Udaletxe aurrean
bilduko dira 09:00etan; norberak bere
autoz joan beharko du. Elorregi,
Bedoña, Udala… bisitatuko dituzte.

Barrea arazoen aurrean; arazoei
aurre egiten jakitea hitzaldia
antolatu du Arizmendi ikastolako Haur
Hezkuntza sailak eguenerako, hilak 3.
San Viator Txiki gunean izango da,
18:00etan.

DEBAGOIENA
Kontseiluak antolatutako

agerraldira joateko bi autobus
antolatu dituzte euskara elkarteek.
Agerraldia ekainaren 5ean izango da,
Iruñean, eta euskararen normalizazioa-
ren aldeko deia egingo da bertan.
Autobuserako txartelak salgai daude
Bergaran, Jardunen, Arranoan eta
Kortazarren; eta Arrasateko AED
elkartearen egoitzan. Bazkide eta
langabeek 6 euro ordaindu beharko
dituzte; gainerakoek, 7. Mugaeguna
ekainaren 3a da.

Hainbat ikastetxetako ikasleek
bertso emanaldiak egingo dituzte.
Hain zuzen, eguaztenean, hilak 2,

MATRIKULAK
DEBAGOIENA

Lanbide Heziketan matrikulatzeko
epea ekainaren 1etik 9ra bitartean
izango da zabalik. Norberak ikasi nahi
duen ikastetxean egin beharko du
matrikula.

OÑATI
Musika Eskolak zabalik izango du

datorren ikasturterako matrikula epea
ekainaren 1etik 15era bitartean. Euren
egoitzara jo beharko duzue, 18:00-
20:00.

ERAKUSKETAK
ARRASATE

Monterrongo margo ikasleen
erakusketa dago zabalik Harresi
aretoan etzira bitartean, domeka. Gaur,
egubakoitza, 18:00-20:00 da ordute-
gia; bihar eta etzi, 12:00-14:00 eta
18:00-20:00.

BERGARA
Aritzeta abesbatzaren historiaren

inguruko erakusketa dago udaletxean,
ekainaren 1era bitartean.

Pegatina erakusketa dago
Nahikari tabernan, ekainaren 1era
bitartean.

Simon Arrieta zeramika
taldearen erakusketa dago zabalik
kultura etxean, ekainaren 6ra bitartean.

OÑATI
Iraintzea hitzez jotzea da

erakusketa ikusteko aukera duzue gaur,
egubakoitza, kultura etxean.

DEIAK
ARRASATE

Horma handienak era askean
diapositiba emanaldia egingo du Eneko
Pou mendizaleak gaur, egubakoitza,
Monterronen, 19:00etan.

Emakumeak zinemagintzan
delako hitzaldia egingo du Carmen
Urruela adituak eguaztenean, hilak 2,
Emakume Txokoan, 19:00etan.

DEIAK

EUSKAL HERRIA ZUZENEAN JAIALDIAK LAGUNTZAILEAK BEHAR DITU 
Euskal Herria Zuzenean musika eta kultura jaialdia abian dago beste behin. Aurten, Zuberoako Indauze Mendin egingo
dute uztailaren 2tik 4ra bitartean, eta, urtero bezala, hainbat ekitaldi bateratuko ditu: antzerkia, dantza, berbaldiak, era-
kusketak, umeendako txokoak eta kontzertu ugari. Jaialdiak langile boluntarioak behar ditu, eta Topaguneko Gazte Sailak
bideratuko du hori. Hiru aukera dituzue: ekainaren 28tik uztailaren 4ra, muntatze lanak egin eta jaialdian parte hartu;
uztailaren 2tik 7ra bitartean, lan egin eta desmuntatu; eta hilaren 2tik 4ra bitartean, jaialdian lan egin. Ekainaren 4a duzue
mugaeguna izena emateko, eta Arrasateko AEDn egin ahal izango duzue. 23 euro da.

Non: Izenematea, Arrasateko AED elkartean. Noiz: ekainaren 4ra bitartean. Prezioa: 23 euro.
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ARRASATE
AMAIA ANTZOKIA

Cuentos de la guerra
saharaui
Egubakoitza, hilak 28,
zinekluba: 20:30.

La mala educación
Zapatua eta domeka: 19:00,
22:00.
Astelehena: 20:30.

Peter Pan, la gran
aventura
Domeka: 17:00.

Astelehena, ikuslearen eguna.

OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

50 primeras citas
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

ARAMAIO
KULTURA ETXEA

Goodbye, Lenin!
Egubakoitza: 22:00.

EIBAR
UNZAGA

El día de mañana
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena, martitzena eta
eguaztena: 19:30, 22:15

Eguaztena, ikuslearen eguna.

RIALTO

Troya
Egubakoitzetik martitzenera:
18:30, 22:00.

Martitzena, ikuslearen eguna.

GASTEIZ
GURIDI

Troya
Egubakoitza eta zapatua:
16:30, 19:30, 22:30.
Domeka: 17:30, 20:30.

Van Helsing
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30.
Domeka: 17:30, 20:15.

El día de mañana
17:00, 20:00, 22:30.

A+
17:30, 20:00, 22:30.

Cleopatra
20:00.

Giro inesperado
17:00, 19:45, 22:30.

Romasanta
17:30, 22:30.

Muertos comunes
17:30, 20:00, 22:30.

MIKELDI ZINEMAK

Ladykillers
17:15, 20:00, 22:30.

Mystic river
Egubakoitza: 17:00, 19:50,
22:35.
Zapatua eta domeka: 19:50,
22:35.

Lost in translation
Egubakoitza: 17:15, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 20:00,
22:30.

Peter Pan: la gran
aventura
Zapatua eta domeka: 17:15.

Troya
16:45, 19:45, 22:45.

Van Helsing
17:15, 20:00, 22:30.

Niñera a la fuerza
17:30, 20:15.

La puta y la ballena
22:30.

You got served
17:15, 20:00.

Hermano oso
Zapatua eta domeka: 17:20.

Cosas de familia
22:45.

El día de mañana
17:30, 20:15, 22:45.

Misión sin permiso
17:30, 20:15, 22:45.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

Héctor
18:00, 22:30.

Ladykillers
18:00, 20:15, 22:30.

Memories of murder
17:30, 20:00, 22:45.

Sonny
20:15.

Russian ark
18:00, 20:15, 22:30.

Wonderland
18:00, 20:15, 22:30.

Wilbur se quiere 
suicidar
17:30, 20:00, 22:30.

The mother
17:30, 20:00, 22:30.

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

Hermano oso
Zapatua eta domeka: 16:00,
18:00.

Van Helsing
16:15, 19:00, 22:00, 00:45.

La pasión de Cristo
Egubakoitza: 17:00, 00:45.
Zapatua: 19:30, 22:00, 00:45.
Domeka: 19:30, 22:00.

50 primeras citas
20:40, 22:50, 01:00.

Scooby doo 2
Zapatua eta domeka: 17:15.

El príncipe y yo
16:00, 18:20.

Romasanta, la caza de
la bestia
20:30, 22:30, 00:30.

La matanza de Texas
16:15, 18:15, 20:20, 22:45,
01:00.

Giro inesperado
16:15, 18:15, 20:20, 22:45,
01:00.

Troya
16:00, 19:10, 22:10, 01:10.

A contrarreloj
16:00, 18:15.

You got served
Egubakoitza: 16:00, 18:00,
20:10, 22:15, 00:30.
Zapatua: 20:10, 22:15, 00:30.
Domeka: 20:10, 22:15.

El día de mañana
17:00, 19:45, 22:30, 01:00.

Gauerdiko saioak,
egubakoitzean eta zapatuan.

Eguaztena, ikuslearen eguna.

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Van Helsing
12:15, 17:30, 20:00, 22:30,
00:55.

A+
12:15, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:00.

El enviado
12:15, 16:05, 18:05, 20:05.

A contrarreloj
12:15, 16:05, 18:15, 20:25,
22:35, 00:45.

El efecto mariposa
12:15, 15:45, 18:00, 20:15,
22:30, 00:50.

Troya
Egubakoitza eta zapatua:
17:15, 20:30, 23:45.
Domeka: 12:15, 15:45, 19:00,
22:15.

Hermano oso
12:15, 16:40, 18:40.

Peter Pan: la gran
aventura
12:15, 16:05, 18:15.

50 primeras citas
20:20, 22:20, 00:20.

La matanza de Texas
20:40, 22:40, 00:40.

Giro inesperado
12:15, 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:10.

La puta y la ballena
21:50, 00:30.

Big fish
Egubakoitza eta zapatua:
16:30, 19:00, 22:15, 00:35.
Domeka: 12:15, 16:30, 22:15.

Starsky y Hutch
Egubakoitza: 15:55, 17:55,
19:55.
Zapatua: 15:55, 17:55.
Domeka: 12:15, 15:30, 22:30.

Ladykillers
12:15, 16:05, 18:10, 20:15,
22:20, 00:25.

El día de mañana
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domeka: 12:15, 15:30, 20:00,
22:30, 01:00.

Scooby doo 2
12:15, 16:25, 18:25.

You got served
20:25, 22:25, 00:25.

Gauerdiko saioak,
egubakoitzean eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, domekan.
Astelehena, ikuslearen eguna.

ÁBACO BOULEVARD

El enviado
Egubakoitza: 20:30, 22:45,
01:00.
Zapatua: 01:00.

Van Helsing
12:00, 16:30, 19:15, 22:00,
00:45.

50 primeras citas
16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
01:00.

Hermano oso
Zapatua: 16:00.
Domeka: 12:20, 16:00.

Ladykillers
12:15, 17:00, 19:30, 22:00,
00:45.

La matanza de Texas
12:20, 16:10, 18:20, 20:30,
22:40, 00:45.

El efecto mariposa
17:00, 19:30, 22:10, 00:30.

Giro inesperado
12:10, 16:00, 18:10, 20:15,
22:30, 00:40.

Troya
12:00, 16:00, 19:00, 22:10,
01:10.

El despertar
12:25, 16:15, 18:30, 20:30,
22:45.

House of the dead
22:30, 00:30.

Tánger
12:25, 16:10, 18:15, 20:20.

Atún y chocolate
12:25, 16:15, 18:20, 20:20,
22:30, 00:40.

Scooby doo 2
Zapatua: 17:00.
Domeka: 12:10, 17:00.

El día de mañana
112:15, 17:00, 19:45, 22:30,
01:00.

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

Zinema

IRAINEK EGITEN DUTEN KALTEAREN GAINEKO ERAKUSKETA
Iraintzea hitzez jotzea da erakusketa bisitatzeko azken eguna duzue gaur, egubakoitza. Oñatiko kultura etxean dago
zabalik, eta ezohiko erakusketa da: Gregie de Maeyer idazlearen Juul pertsonaian oinarrituta, gaztetxoak 
konturarazi nahi ditu irainek egiten duten kalte larriaz. Koen Vanmechel artistak egindako egurrezko eskulturen 
bidez irudikatzen da eragin hori. Erakusketa zabalik dago 18:30etik 20:30era bitartean.

egubakoitza, musika eskolan,
18:30ean.

Numen taldeak hirugarren diskoa
aurkezteko emanaldia egingo du gaur,
egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean.
Suffering Down taldeak ere joko du.

2x6 taldeak kontzertua eskainiko
du gaur, egubakoitza, Corazon de
Encina elkartearen egoitzan (Araba
etorbidean), 22:30ean, eta bihar,
zapatua, gaztetxean, 19:00etan.
Kideetako bat Alberto Rodriguez
arrasatearra da. Guns’n’Roses, Placebo,
Pixies, Iggy Pop… eta beste hainbat
talderen bertsioak joko dituzte, era
akustikoan.

Tronboi, bonbardino eta tuba
kontzertua izango da martitzenean,
ekainak 1, musika eskolan, 19:15ean.

BERGARA
Fito y Fitipaldis taldeak emanaldia

egingo du gaur, egubakoitza, Jamen,
22:00etan. Taldeak Lo más lejos, a tu
lado disko berria aurkeztuko du. DJ
gonbidatu batek ere musika saioa
eskainiko du.

Rumenige, Thomas P. Heckmann,
Mathias Schaffhauser eta beste
disko jartzaile batzuek techno jaialdia
girotuko dute bihar, zapatua, Jam
aretoan, 00:00etan. 15 euro da.

Anathema eta Autumnal taldeek
kontzertua eskainiko dute etzi, domeka,
Jam aretoan, 21:00etan. Anathema
taldeak disko berriaren aurkezpena
egingo du.

OÑATI
Los gustos reunidos emanaldia

egingo du Pandora Duoak etzi, domeka,
Santa Ana aretoan, 19:30ean, Oñatiko
Musikegunak jardunaldien barne.
Andoni Mercero (biolina) eta Sara Erro
(klabezina) musikariek osatzen dute
Pandora.

Musika Eskolako ikasleek
kontzertua eskainiko dute ekainaren
2an, eguaztena, Santa Ana aretoan,
18:30ean.

ANTZERKIA
ARETXABALETA

Kutsidazu bidea, Ixabel antzezla-
na eskainiko du Gorringo taldeak gaur,
egubakoitza, kirol etxean, 22:30ean. 8
euro da.

ARRASATE
Zazpi gezur txiki antzerki eta

musika ikuskizuna eskainiko dute
Ramon Agirre aktoreak eta Joserra
Senperena musikariak gaur, egubakoi-
tza, Jai Zale tabernan, 23:00etan, Kultur
Errota egitasmoaren barne.

ESKORIATZA
Helduendako ipuin kontaketa

izango da gaur, egubakoitza, unibertsi-
tatean, 22:30ean. Nunila ipuin
kontatzaile katalanak eskainiko du
saioa

Mystic river: ••••• / Peter Pan, la gran aventura: •••• / Van Helsing: • /

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

ZUZENDARIA: XBong Joo-Ho.
AKTOREAK: Song Kang-Ho,
Kim Sang-Kyung.

I
zenburua irakurrita beste gauza bat
dirudien arren, gaur komentatuko
dugun filma Hego Koreatik dator,eta

Donostiako azken zinemaldian Hong Joo-
Hok zuzendari onenaren saria eskura-
tu zuen. Honek kontatzen digun isto-
rioa thriller bat da, eta Korean 80ko
hamarkadan izandako neska gazteen
hilketa batzuei buruz egindako ikerke-

tan oinarritzen da. Ikerketan bi mota-
tako detektibeek parte hartuko dute:alde
batetik, hiri txikiko poliziek (horiek oso
modu txarrak erabiltzen dituzte,ez dute
frogak behar duten bezala biltzen eta
torturen bidez, ahalik eta azkarren hil-
ketak norbaiti leporatu nahi dizkiote);
eta,beste aldetik,Seul hiri handitik eto-
rritako beste detektibe metodikoagoa
eta ganora handiagokoa.Bi ikuspegi des-
berdin horiek topo egingo dute.

Argumentuaren arabera pentsa dai-
teke mila aldiz ikusitako film baten
aurrean gaudela, baina ez da horrela.
Egia da lehenengo zatian detektibeen
arteko tirabirak nahiko ezagunak egi-
ten direla, eta horregatik filma, nahiz
ondo bildu umorea eta tentsio momen-
tuak, arruntagoa azaltzen dela, baina
honek aurrera doan neurrian goraka egi-
ten du;konplexuagoa eta anbiguoagoa

bihurtzen da. Filmak galdera asko jar-
tzen ditu mahai gainean, eta zein zai-
la den gizakiak nolakoa garen jakitea
erakusten du. Gauzak ez dira zehatz-
mehatz argitzen (gauzak ez dira derri-
gorrez beltzak edo zuriak) eta ikerketa

aurrera doan neurrian hain garbiak zeu-
den kontzeptuak, ideiak eta sentimen-
duak nahastuz joango dira, eta sortzen
den atmosfera kutsatua eta itogarriak
pertsonaia guztietan, batez ere polizie-
tan,eragin nabarmena izango dute.Per-
tsonaiak, ikerketaren zehar eta gerta-
tukoaren arabera, aldatuz joango dira,
eta euren arteko hain ondo finkatuta
ziruditen mugak nahastu egingo dira.

Memories of murder intrigazko
eszenak ederki erabiltzen duen thriller-
a da (hiltzaileak bi neskaren artean bat
aukeratu behar duen eszena benetan
izugarria da), baina hori baino gehiago
da:izukeriaren eraginez sortutako obse-
sio baten istorio ere bada, etenik eta
bukaerarik izango ez duen obsesio
baten istorioa, hain zuzen ere.

MEMORIES OF MURDER

KRITIKA

ANTONIO ZABALA

PUNTUAZIOA: •••
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Bergarako 
Txarrantxa jatetxearen 

OHARRA
EKAINEAN ETA UZTAILEAN,

egubakoitz gauetan, 
zapatuetan eta 

domeketan 
JANGELA ITXITA 

egongo da.

TXARRANTXA JATETXEA

dartzatik oso gertu. Igerile-
kua, tenis kantxa, garajea.
Guztiz jantzita.945 29 33 80.

Benidorm.Etxebizitza erren-
tan emango nuke. Hondar-
tzatik gertu. 946 80 09 53.

Bergara.Arane Errekan etxe-
bizitza errentan ematen da.
666 67 06 94.

Conil (Cadiz). Apartamen-
tua errentan hondartzaren
ondoan. Jantzia.Ekaina, irai-
la eta ondorengo hilabeteak.
680 44 26 68.

Costa Sancti Petri-Chi-
clana (Cadiz). Bi aparta-
mentu errentan uztailean,
abuztuan eta irailean. La
Barrosa hondartzatik oso-
oso gertu. 616 14 65 54 edo
678 78 39 10.

Donostia. Antigua auzoan
etxebizitza alokatuko nuke
uztailean eta abuztuan. 656
71 06 09.

Donostia. Antigua auzoan
etxebizitza emango nuek
errentan. Uztailerako eta
abuzturako. 656 71 06 09.

Donostia. Uztailean eta
abuztuan etxebizitza errentan
ematen da.Hondartzatik ger-
tu. 635 71 49 46.

Isla Quejo (Kantabria).Bost
logelako apartamentua erren-
tan emango nuke uztail eta
abuztuan.Itsaso aurrean.100
euro eguneko.630 08 24 17.

La Pineda (Salou). Aparta-
mentua errentan abuztuan.
Lauzpabost lagunendakoa.
Urbanizazio pribatuan. Igeri-
lekua. 606 76 11 37.

Loredon (Kantabria)apar-
tamentua alokatzeko dau-
kat. Uztailean eta abuztuan.
679 35 29 70.

Peñiscola. Apartamentua
errentan. Hondartzatik ehun
metrora. Igerilekua eta par-
kinga dauzka. 943 77 19 09
edo 610 87 83 57.

Peñiscola.Etxebizitza erren-
tan ematen dut. Hondartza-
tik oso gertu.Igerilekua,tenis
kantxa, garajea. Guztiz jan-
tzita. 945 29 33 80.

Peñiscolan apartamentua
errentan uztail eta abuztuan.
Hondartzatik 50 metrora.Espa-
rru pribatua. 943 79 48 82.

Peñiscolan apartamentua
errentan. Urte osoan, abuz-
tuan izan ezik.Igerilekua dau-
ka, eta hondartzaren ondo-
an dago. 687 05 14 94.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Aretxabaleta.Apartamen-
tua salgai, herri erdi-erdian.
Zaharberritua eta jantzita.
Txukuna eta goxoa. 2 loge-
la,egongela,bainugela,sukal-
dea eta despentsa. Berehala
bizitzen sartzeko modukoa.
636 49 46 87.

Aretxabaleta. Etxebizitza
salgai herri erdi-erdian. Guz-
tiz berritua. 2 logela, egon-
gela, bainugela eta sukal-
dea. 670 24 11 50 edo 606
66 54 48.

Arrasate. Etxebizitza salgai
Ferreriasen, 14 urtekoa. Bi
gela, egongela, sukaldea eta
bainugela. Gas naturaleko
berogailua.Berehala bizitzeko
moduan dago. 666 27 67 93.

Arrasate.Etxebizitza salgai,
Otalora kalean. 12 urteko
eraikina da,eta 80 metro koa-
dro ditu. Hiru gela, egonge-
la, sukaldea, bi komun eta
ganbara. Igogailuarekin.
295.000 euro.690 18 11 80.

Arrasateko Erguin auzoan.
Bi logela, egongela, bainu-
gela, sukaldea eta balkoia.
Prezio interesgarria. 647 29
93 44.

Bergara. Etxebizitza salgai
Zubiaurren. 60 m2. Berriztu-
ta,oso egoera onean.943 76
09 89.

Bergara. Ozaetan etxebizi-
tza salgai. Sukaldea eta bi
logela.Aparkalekua. 605 73
71 90.

Bergaran, duplex bat dago
salgai. 90 metro koadro era-
bilgarriak. 605 72 85 31 edo
615 79 41 02.

Mutrikun,bi solairuko etxea
salgai. Hiru gela, bainua eta
bi hall. Altzariz jantzia. Por-
tuaren ondoan dago.616 76
66 73.

Zumaia. Etxebizitza salgai.
Zonalde politean.Prezio inte-
resgarria. 943 79 21 04.

103. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Bi edo hiru lagu-
nendako etxebizitza aloka-
tzeko daukat Unibertsitate-
tik gertu. 21:00etatik aurre-
ra deitu. 628 16 15 22.

Benidorm. Apartamentua
errentan emango nuke.Hon-

Salou.Apartamentua erren-
tan itsas pasealekuan. Iraila,
urria eta ondorengo hilak.629
98 98 99 edo 943 81 42 38.

Vera (Almeria). Apartamentu
jantzia errentan. Gune naturis-
tan. Igerilekua. Deitu arratsal-
dez edo gauez. 657 73 94 25.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Zigorrola, Santa
Teresa edo inguruan etxebi-
zitza errentan hartuko nuke.
659 92 23 47.

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

Bergara. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. 650 00 03 58.

106. BESTELAKOAK

Oñati. Baserri baten logela
bat alokatzen da astelehene-
tik ostiralera. 943 78 21 52.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Aretxabaleta. Garaje itxia
salgai Araba ibilbidean. 20
metro koadro.943 79 69 83.

Bergara. Ibargarai kalean,21
metro koadroko garajea sal-
gai. 651 70 90 06.

203. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Kontzezino auzo-
an garajea errentan emango
nuke. 615 73 60 38.

teko. 25 eta 35 urte bitarte-
koa. 636 05 35 36.

402. ESKAERAK

Arrasate. Emakume eus-
kalduna edozein lan egiteko
gertu. 659 82 75 18.

Bergara. Emakume euskal-
duna gertu orduka etxeko lanak
egiteko edo umeak zaintzeko.
Rosa Mari. 649 50 29 53.

Bergara. Esperientziadun
neska etxeko lanetan edo
umeak zaintzen lan egiteko
prest. Ekainean eta uztaila.
649 36 13 47.

Bergara.Neska euskalduna
udan umeak zaintzeko ger-
tu. 635 75 39 51.

Debagoiena. Etxeko lane-
tan eta umeak edo pertsona
nagusiak zaintzen lan egin-
go nuke. 686 33 16 82.

Debagoiena. Mutil atzerri-
tarra lanerako prest.Baserrian,
igeltsero. 620 31 64 93 edo
667 82 88 98.

Debagoiena. Neska eus-
kaldun bat  gertu dago den-
da batean lana egiteko. 645
71 63 83.

Debagoiena. Pertsona
nagusiak zainzeko gertu dago
emakumea. Aste barruan
gauetan, eta asteburu eta
jaiegunetan, egunez eta
gauez. 666 24 85 95.

Esperientziadun emaku-
mea gertu ostalaritzan lan egi-
teko edo etxeko lanak egite-
ko. 665 75 52 11.

Mutil atzerritar bat edozein
lan egiteko prest dago (gar-
biketak, sukaldari laguntzai-
lea...). 666 83 21 95.

5/ IRAKASKUNTZA
502. EMAN

Arrasate.Behar bereziak dituz-
ten umeei laguntza eskolak
emango nizkieke.645 73 04 69.

Arrasate. Zientzietan lizen-
tziadun gazte batek irakas-
kuntza eskolak emango liz-
kieke Lehen Hezkuntza eta
DBHko ikasleei. 669 94 66
13 edo 943 79 94 09.

Arrasaten, Zuzenbidean
lizentziadun gazte batek 1.
eta 2. hezkuntza mailetako
eskola partikularrak ematen
ditu,euskaraz eta gaztelaniaz.
Esperiantzia. 943 79 83 46.

Bergara. Lehen Hezkun-
tzako eskolak emango nituz-
ke.Udako arratsaldeetan.943
76 08 76.

Bergara.Eskola partikularrak
emateko gertu gauden 17
urteko bi neska gara. Garazi
eta Ana. 667 80 37 17 edo
615 73 68 07.

Bergara. Ingeles irakasle
batek eskola partikularrak
ematen ditu. 652 76 12 81.

6/ MOTORRA
601. SALDU

BMW FS 650 motoa salgai.
19.000 km. Ondo zainduta.
687 58 65 56.

ChryslerVoyager autoa sal-
gai. SS-AT. Egoera onean.
652 72 32 81.

Fiat BravoSX,TD-100.Beltz
kolorekoa da eta 6 urte ditu.
620 17 80 51.

JeepCherokee salgai.2.5 TDi.
1998.ekoa. Full equipe. 659
04 20 99.

Monobolumena. Galoper
Santamo,2000.urtekoa.943
79 47 43.

Peugeot 306 XR 2.0 HDI.
95.000 kilometro.6.600 euro.
637 83 18 45.

Peugeot 307 HD 2.0 autoa
salgai. 5 ate. Aire-girogailua.
2 urtez garajean. 31.000 km.
Aukera bikaina.606 27 55 61.

Renault 5 GT salgai.600 06
99 38.

Saab 900 2.3i Coupe autoa
salgai. 1994koa. 179.000
km.Gurpil berriak.Oso ondo
zaindua. 3.000 euro. 943 79
40 44 edo 626 94 16 75.

Suzuki GS 500 E motoa sal-
gai. 1991koa. Ondo dago.
1.200 euro. 659 70 44 64.

YamahaAeros 50 cm3 ziklo-
motorra salgai. Kilometro
gutxi. Egoera onean. Gorria.
Kaskoa opari. 1.200.000
pezeta. 619 70 39 45.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Artzain txakurkumeaksal-
gai. 943 76 33 78.

Katakume persiarrak sal-
tzeko dauzkat.Hainbat kolo-
retakoak. 680 44 26 68.

Setter ingelesarrazako txa-
ku r kumeak  s a l ga i .
2004/04/02 jaioak. Guraso-
ak eperretan eta oilagorretan
jardunak. 943 53 30 48 edo
615 79 39 84.

Yorkshire txakurkumea sal-
gai.Gauez deitu.943 77 04 84.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Butakasaltzeko daukat,relax
motakoa.Hankak luzatzekoa
automatikoa da. Prezio one-
an. Asier edo Itziar. 617 17
15 88 edo 659 81 59 15.

Inesca Libery markako
magiolina (ibilgailuen gai-
naldean lo egiteko eransten
den egitura) salgai. 653 73
08 04.

Eskusoinuasalgai.Beltza da,
0-SETTE etxekoa. Bozgorai-
lua entxufatzeko gertu dago.
20:30etik aurrera deitu,
mesedez. 659 44 62 46 edo
677 66 24 01.

Fox Terrier arrazako txa-
kurkumeak salgai. Oso mer-
ke. 943 79 62 63.

Gitarrendako pedala sal-
gai. PSK Super Metal SMT-2.
Korean egina. Gutxi erabilia
eta ondo zaindua. 60 euro.
660 01 48 45.

Kona mendiko bizikleta sal-

Arrasateko Obenerrekan
garaje itxia alokatzen da.Dei-
tu gauez,mesedez,21:00eta-
tik 22:00etara.943 79 69 41.

Arrasaten, Larrea aldean
dagoen garajea ematen da
errentan. Bi auto sartzeko
tokia.Gauez deitu,mesedez.
946 81 94 51.

204. ERRENTAN HARTU

Bergara. Ozaetan edo
Zubiaurren garajea errentan
hartuko nuke. 617 25 79 29.

3/ LOKALAK
301. SALDU

Bergara. 82 m2-ko lokala sal-
du edo errentan emango nuke
Mekolalden. 620 17 80 47.

Elgoibar. 90 m2. Toki one-
an: SIGMA industrialdean.
609 16 54 48.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Bergara. Emakumea behar
da umea zaintzeko. 650 81
80 75.

Bergaran,neska euskalduna,
esperientziarekin umeak zain-
tzeko prest. 649 36 13 47.

Elgetan,pertsona bat behar
da asteburuetan ordu batzue-
tan taberna batean lan egi-

PIPIEN, TERMITEN, 
ETA ABARREN 

AURKAKO TRATAMENDU 
ANTIXILOFAGOAK EGURREAN, 

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

Usurbilen, 
Urbil merkatal-

zentruaren ondoan
LOKALA 

SALGAI EDO
ALOKATZEKO 

420 m2. Bulego
bezala erabiltzeko
egokitua. Argitsua.
Ordenagailu-sarea

instalatua.
Ordenagailu
askorendako

hargunea. 

943 36 30 40

USURBIL

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA:
•Ozaeta 70 m2. Berriztua.
•Zubiaurre 50 m2. Duplexa.
•Martoko 60 m2. Berriztua.
•Zabalotegi 60 m2. Argitsua.
•Zurradero 60 m2. Etxebizitzako

baimena.
ANTZUOLA:
•11 etxebizitza berri.
•Kalebarren 84 m2. Berritzeko. 

BASERRIAK
•San Blas 440 m2 eta lursaila.
•Angiozar 600 m2 eta lursaila. 
•Elosua 405 m2 eta lursaila.

Bergaran salgai eta errentan:
Lokalak, pabilioiak eta garajeak

Etxebizitzak behar ditugu
saltzeko eta errentan jartzeko

Telesforo Aranzadi 2
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37

Zarugalde 1 Arrasate
T: 943 77 13 02 F. 943 73 12 40

INMOBILIARIA

ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
• Zubiaurre 50 m2. Berrituta.
• Zubiaurre 60 m2. Berrituta.
• Masterreka 60 m2. Berrizteko.
• Zabalotegi 60 m2. Eguzkitsua.
• Alkabieta 88m2. Terraza 58m2.
Antzuola:
• Hamaika etxebizitza eraikin

berrian. Ondo kokatuta.
Garajea aukeran.

• Beheko Auzoa 60 m2. Ondo.

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

TALDE ARDURADUNAK
ETA SALTZAILEAK 

BEHAR DIRA 
KATALOGO BIDEZKO

ZUZENEKO
SALMENTARAKO.

KOMISIOKO SOLDATA.
630 41 84 65

DEBAGOIENA

NESKA 
BEHAR DA
TABERNAN 

LAN EGITEKO.
943 79 00 34

ARRASATE

NESKA BEHAR
DA TABERNA
BATEAN LAN

EGITEKO. 
943 79 74 09

ARRASATE

ASTE 
BUKAERETAN LAN

EGITEKO
ZERBITZARIA

BEHAR DA.
652 70 82 46

ARETXABALETA

ALTZARI DENDA 
BATEAN 

PERTSONA BAT
BEHAR DA.

627 50 07 40

ARRASATE

gai.Aluminiozkoa.Rock Shox
MAG 21 urkila.420 euro.Dei-
tu 18:00etatik aurrera. 656
71 41 59.

Motobizikletabat dago sal-
gai. GAC etxekoa, 50 cm3.
200 euro. 943 78 24 90 edo
655 74 48 85.

Motozerraelektrikoa salgai,
Black & Decker etxekoa.
Estreinatu gabe dago. 100
euro. 943 76 61 05.

Nolan kaskoa saltzeko dau-
kat.Joker modeloa.Urte baten
bakarrik erabilitakoa. 250
euro. 636 21 96 67.

803. EMAN

Txakurkume bi oparitzen
ditugu. Lauzpabost hilabete
dituzte.Arratoi-txakurrak dira.
943 79 52 72.

806. GALDU

Agifesen izenean zegoen
bideoa desagertu egin da Iri-
zar jauregiko gutunontzitik.
Aurkitzen duenak eraman
dezala mesedez udaltzain-
gora. 943 76 35 37 edo 637
52 89 83.

Aretxabaleta. Kurtzebarri
mendiko Elizabarriko ingu-
ruetan betaurreko graduatu
batzuk galdu nituen maia-
tzaren 17an. 943 79 36 25.

Aretxabaleta.Rollei marka-
ko argazki kamera galdu nuen
maiatzaren 15ean,Euskararen
Egunean. 619 54 18 56.

Bergara. Aurreko asteko
eguaztenean, txamarra gorri
bat galdu nuen, Ibargaraitik
Simon Arrieta plazarako bide-
an. 943 76 09 89.

Bergara.Belarritako bat gal-
du dut San Antonio eta Espo-
loia bitartean.Aurkitu duenak
dei dezala. 943 76 17 21.

Canon argazki kamera gal-
du nuen Mendiolan.Aurkitzen
baduzu deitu mesedez. 943
77 15 81.

9/ HARREMANAK
904. BESTELAKOAK

Arrasate. Talderen batek
mutila behar badu futbitoan
edo frontenisean egiteko,dei
diezadala.Eskerrik asko.617
71 56 06.

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

Ikasi ingelesa Irlandan

GAZTEAK / NAGUSIAK

Uztaileko taldean lagun
gutxi batzuendako lekua

dago! Eman izena! 

678 30 42 02
shane@eirlingua.com

www.eirlingua.com

INGELESA UDAN

AUKEA
Kirol Erakundea

LAN ESKAINTZA

AUKEA Kirol Erakundeak 
udako denboraldirako 

LAN-POLTSA
hau osatzeko dei egiten du:

KIROLDEGIKO ATEZAINAK

Oinarriak: 
Musakolako kiroldegian 

Tel.: 943 77 16 77.
Izena emateko epea:

ekainaren 7ko eguerdiko hamabiak arte.

MATRIKULA EPEA 
ZABALIK

Maila goreneko diplomatura

GASTEIZ 
Santiago 

etorbidea 25
(Autobus 

geltokiaren
ondoan)

945 27 91 33

SARE

Erdiko kalea 26
ARRASATE 
943 79 12 79

SALGAI
ARRASATE
• 67 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Egoera onean.

Dena kanpoaldera. 18 m2ko garaje itxia aukeran.
• Erdialdean apartamentua salgai. Bi logela, egongela, sukaldea eta bai-

nugela. Igogailua eta 21 m2ko garaje itxia.
• 73 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Ganbara. Dena

kanpoaldera. Oso eguzkitsua.
• 45 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Erdi berrituta. Oso

eguzkitsua.
• 59 m2. Bi logela, egongela, sukaldea, bainugela eta 6 m2ko sotoa.

Bizitzera sartzeko moduan.
• 50 m2ko etxebizitza 35m2ko terrazarekin. Bi logela, egongela tximi-

niarekin, sukaldea eta bi bainugela. Guztiz berrituta. Oso ondo dago.
• 78 m2ko etxebizitza erdialdean. Hiru logela, egongela, sukaldea eta

bainugela. Oso eguzkitsua. Balkoi handiarekin.

ARETXABALETA
• 110 m2 etxebizitza ia berria 21 m2ko garaje itxiarekin. Hiru logela,

egongela, sukaldea eta bainugela bi. Balkoia eta terraza. Oso ondo
dago.

• 85 m2. Hiru logela, egongela-jangela, sukaldea eta bainugela.
Ganbara eta igogailua.

Etxebizitza berrien promozioa ANTZUOLAn. Zatoz eta erosi!

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
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Jose 
Rodriguez Mazo 

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, maiatzaren 30ean, 

12:00etan, 
Arrasateko San Frantzisko elizan.

URTEURRENA

Antonio 
Ansoategi Iregi 

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, maiatzaren 30ean, 

12:30ean, 
Arrasateko San Joan parrokian.

URTEURRENA

Maria 
Martin Mateos 

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Gasteizen hil zen 
2004ko maiatzaren 18an, 

50 urte zituela.

ESKER ONA

Elisa 
Gantxegi Telleria

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Osintxun hil zen 
2004ko maiatzaren 19an, 

91 urte zituela.

ESKER ONA

GOIENKARIA
Astero 21.500 etxetan.

Eskelen prezioa: 80 €.

Eskela, urteurren
meza edo
eskertzarik jarri
nahi baduzu, zatoz
GOIENKARIAren
ordezkaritzetako
batera.

Maria 
Martin Mateos 

Laket-ekoak, Nerea, Lorea, Joane eta Marian.

Maitasunez.

ESKELA

Gasteizen hil zen 2004ko maiatzaren 18an, 50 urte zituela.

HILDAKOAK
Maria Martin Mateos. Bergaran, maiatzaren 18an. 50 urte.
Elisa Gantxegi Telleria. Bergaran, maiatzaren 19an. 91 urte.
Maria Angeles Arzamendi. Arrasaten, maiatzaren 20an. 83 urte.
Manuel Garcia Sanchez. Arrasaten, maiatzaren 20an. 71 urte.
Jose Luis Egino Zabaleta. Bergaran, maiatzaren 20an. 52 urte.
Cecilia Jesusa Esposito Castaños. Arrasaten, 21ean. 84 urte.
Felix Sanchez Martin. Bergaran, maiatzaren 22an. 42 urte.
Armando Gallastegi Etxaniz. Bergaran, maiatzaren 22an. 63urte.
Maria Goiz Urgumez. Eskoriatzan, maiatzaren 22an. 94 urte.
Luis Mª Gredilla Sainz. Aretxabaletan, maiatzaren 22an. 47 urte.
Francisco Javier Loiola Arando. Arrasaten, 24an. 56 urte.
Maritxu Celaya Letamendi. Oñatin, maiatzaren 26an.
Rosa Mª Artiz Telleria. Antzuolan, maiatzaren 26an. 52 urte.

Nahia Saez Vicandi
Arrasate • Maiatzaren 24a • 3,180
Kg. • Gurasoak: Clara Vicandi
(Durango) eta Jose Eugenio Saez
(Lemoa).Argazkian,umea amaren
besoetan.

AIPAGARRI

Leire Varela Gonzalez
Arrasate • Maiatzaren 25a • 2,800
Kg. • Gurasoak: Marta Gonza-
lez (Arrasate) eta Rafael Varela
(Valladolid).Argazkian, umea gura-
soekin batera.

Maite Toledo
ANTZUOLA

Maite Toledo antzuolarrak
Arrasateko Emakume
Txokoak antolatutako

argazki lehiaketan lehenengo saria
eraman zuen. Emakumea eta lana
zen lehiaketaren gaia. Toledok Son
melodia lanarengatik 300 euroko
saria jaso du. Aste Santuan Kubara
egindako bidaian egin zuen argazkia.

Gorka Zubizarreta
ARRASATE

Gorka Zubizarreta diseinugile
arrasatearra izan da San
Juanetako irudia aukeratzeko

lehiaketaren irabazlea. 27 lan
aurkeztu dituzte guztira, eta Gorka
Zubizarretak eskuratu du 750 euroko
saria. Zubizarretak fotomuntatze bat
egin du, eta bertan argazki bat eta
marrazkiak uztartu ditu

Juanjo Altuna
BERGARA

Juanjo Altuna margolariak Tutera
Hiria lehiaketa irabazi du.
Espacios en construccion lanari

esker nagusitu zen Altuna. Tuterako
sariaz gain, Bizkaiko UNEDen margo
lehiaketan sari nagusia jaso du eta
Ibercajak eta Diario de La Riojak
estatu mailan deitutako lehiaketan
bigarren saria eraman zuen.

Yolanda Ezkurra eta Alex
Martiarena arrasatearrak
maiatzaren 15ean ezkondu ziren
Dorletako elizan. Orain, Nepal
aldean daude eztei bidaian.
Zorionak, bikote, familia osoaren
partetik!



Herri edo eskualde batean kutxa eta banku bulego asko ego-
tea toki aberatsa izatearen seinale omen da. Aberatsa ote da
Debagoiena? Egia esanda, gure ibarreko eta EAEko propor-

tzioak oso antzekoak dira. Baina asmatuko ote zenuke eskualdeko
63.500 biztanleondako (Aramaio ere kontatuta), zenbat banku eta
kutxa bulego dagoen?

• 50
• 31
• 27
• 82

Erantzun zuzena:50.

Zenbat banku-bulego 
daude Debagoienean?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Jardunean dituzun proiektu guztiak sendotu
egingo dira, eta horrek segurtasuna eta zeure
buruarengan konfiantza emango dizu. Ondo senti-
tuko zara.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Trebea zara, limurtzeko gaitasun handia duzu eta
komunikatzaile ezin hobea zara. Horik guztiak
batuta, gura duzun guztia lortuko duzu. Arazoa
zera da, nahiko alferra zarela, eta horren ondorioz
lanean aurrera egiteko aukera polita gal zenezake.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Energiaz gainezka zaude, jarduera berriak abian
jartzeko irrikan zaude eta oso kalkulatzailea eta
zuhurra zara. Bada, horiek guztiak batuta, edozer
lor zenezake.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Gaizki-ulertzeak sortuko dira, baina familiakoei
esker –batez ere anai-arrebei esker– konpondu
egingo dira. Bestalde, ohi baino sarriago irten
beharko duzu herritik, bai lan kontuengatik, bai
aisialdi hutsagatik.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Zenbat eta zenbat gutizia erosten dituzu? Batez
ere etxea janzten gastatzen duzu dirua, diru asko.
Horren ondorioz zure poltsikoak astindu ederra
jasoko du. Bestalde, gogor lan egin beharko duzu,
norbaitek etekin handia atera diezaioke-eta zure
konfiantza eta utzikeriari.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Seme-alabekin arazo bat baino gehiago izango
duzu, haiekin oso zorrotz jokatzen duzulako.
Eztabaidek muga gainditu aurretik, egiozu galdera-
txo bat zeure buruari: eskatzen diezun guztia ez da
gehiegitxo izango? 

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Berri ezin hobeak lanean: mailaz igoko zaituzte
eta, horrekin batera, soldata bere ere igoko dizute.
Horren harira, gusturago egingo duzu lan.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Proposamen bat egingo dizute: lan egitera herritik
kanpo joatea. Baina ez duzu onartuko. Eta lanik ez
baduzu, berehala topatuko duzu zure neurrira
egina dagoen bat.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Edozer lo dezakezu, den-dena manipulatzeko gai-
tasun handia duzu-eta. Bestalde, sex-appeal-a
gori-gorian izango duzu, eta batek baino gehiagok
sexu harremanak izatea proposatuko dizu. Horrek
bikotekidearen haserrea sortuko du.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Zure inguruan gertatuko den zerbaitek erabat
astinduko du daramazun bizimodua. Bestalde,
proiektuak geldi daude; hortaz, hobe duzu atseden
hartu.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Baduzula lana? Ez duzula lanik? Berdin dio, hain-
bat lan proposamen egingo dizkizute-eta. Baina
argi ibili behar duzu, proposamen guztiak ez dira-
eta zintzoak izango. Osasunez ondo ibiliko zara,
baina ez egin gehiegikeriarik.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Lagun berriak egingo dituzu: hasieran ez zara oso
eroso sentituko haiekin, baina azkenean harreman
polita sortuko da. Bestalde, hainbat proiektu hasi-
ko dituzu, baina denak batera hasten badituzu ez
duzu bat bera ere ondo egingo.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
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LENGO PATROIA IL
Itxura denez, San Huber-
toren aurretik San Eusta-
kio izan zen ehiztari edo
kazarixen patroi. Felix Txa-
tua Plaentxian oso kazari
aundixa zan. Egun baten
esatetse:

- Zu, Felix, badakizu
zein den kazarixen patroia?

- Jakingo etxuat ba! San
Eustakio!

- Bai, zera!, oiñ San
Huberto da.

- A, orduan lengua il eiñ
dok.!

LURRA GASTATU
Gerra denporan, bi eibar-
tar, Eibar, Bilbo eta San-
tander galdu ondoren,
bazoiazen, oiñez gaiñera,
Asturiasko lurraldietan
ziar. Onetan, nagusixenak
esaten detsa bestiari:

- I, jarri eiñ bihar gai-
txuk.,

Jarri dira eta gaztiak
diño:

- Au dok komerixia.
Zapatak be gastau eiñ bihar
jakuz.

Bestiak:
- Zapatak diñok? Lurra

gastau bihar jakuk.

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

Ebasten
duena

* Deitura

Eskumen

Kasik

Zaldiei,
gelditzeko

* Izena

Tona

Saihestu

Txirotasun

Urtebeteko
zaldi

Onarpen

Nafarroako
ibarra

Ukatzeko

Espinaka

Bi

Letra izena

Omen (bizk)

Ezin 
etenezko

Pieza 
kubiko

Azken urta-
ro

Modu

Aleak haus-
tu

Areago

Artsenikoa

Sufrea

Idi hitz-
elkarketan

Nire

Nahaste

Magal

Euskal 
jeinua

Maitale

Herri giputz

Egokia

Entzuten ez
duena
Atzizki

femeninoa

EE
UBERA

AHAL
PISOT

MOXALEZ
BAIEZKO

ORBAII
EIDADO

ETENEZIN
AREENE

ASGORS
USURBIL

ONAEATE
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Harpidedunen

txokoa

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

9:00etatik 21:00etara.

Urte amaierara arteko harpidetza: 20 €

Sariak, astero!
Datorren astelehenean, maiatzaren 31n, sari hauek izen-abizenak izango dituzte. 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke sari hauen irabazleetako bat!

UZTAILEAN, ADI!
Karibera bi lagunendako bidaia zoragarria

zozketatuko dugu.
Astebete Dominikar Errepublikan, 

bost izarreko hotelean, guztia barne!

Hauek izan dira aurreko
egubakoitzean argitaratu genituen

sarien irabazleak. 
Zure izena zerrendan badago,

ZORIONAK!

BALDINTZAK

003 zozketa

Harpidedun egiteko:

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

002

zozketa

AQUARIUMerako
sarrerak
• Alberto Loiti

Agirre (Arrasate)
• Ana Azkarate

Larrañaga
(Bergara)

• Pili Gorostiaga
(Aretxabaleta)

• Koldo Esnaola Loiti
(Bergara)

• Mila Kerejeta
Urtaza (Oñati)

• J.L. Bengoa
Belategi
(Eskoriatza)

YELMO
CINEPLEXerako
sarrerak
• Joanes Plazaola

Madinabeitia
(Bergara)

• Iñaki Beloki Heriz
(Eskoriatza)

• Ignacio
JuaristiGallastegi
(Bergara)

• Patxi Zubizarreta
Okina
(Aretxabaleta)

“LOS MONOLOGOS
DE LA VAGINA”
antzezlanerako
sarrerak:
• Antonio Azkarate

Zabarte (Arrasate)
• Marcelina

Araiztegi Irizar
(Antzuola)

ELHUYAR JOKOA
• Jose Ignacio

Beltran Uranga
(Antzuola)

EH SELEKZIOA
BIDEOJOKOA
• Rufina Aranburu

Gorostidi (Oñati)

KUTXIDAZU
BIDEA, IXABEL
antzezlanerako
sarrerak:
• Maria Jesus Ibabe

(Aretxabaleta)
• Pedro Altuna

Anasagasti
(Eskoriatza)

Francisca
Sasiain 

Aretxabaleta

SARIA: 
HP ESKANERRA

Aste honetan sari hauek
zozketatuko ditugu:

• SONY DVD-
irakurgailu
zoragarri bat.

• Donostiako
AQUARIUMera
joateko sei
gonbidapen.
Saritu
bakoitzarendako bina.

• YELMO CINEPLEX zinemetara joateko lau
gonbidapen (Gorbeia merkataritza-gunean). 
Saritu bakoitzarendako bina.

• ‘DOLOREAN’ Zarautz musika ikuskizuna izango da
Elorrioko Arriola kultura aretoan, ekainaren 4an,
22:30ean. Bi lagunentzako bina sarrera zozketatuko
ditugu.

• Bergarako ZUMELAGA jatetxean bi lagunendako 
afari zoragarri bat.
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Ikustekoa!

Martitzenean, ekainaren 1ean 
20:30ean eta 22:30ean

IRAGANA GOGORATUZ
Arrasateko kooperatibismoaren sorrera

IRAGANA GOGORATUZ
Goienak eta Fagor-ek lankidetzan egindako saioa

‘Hirukiak’ 
marrazki bizidunen
ipuin bilduma 
kaleratuko dute  
ETB1eko Hirukiak marraz-
ki bizidunetako Elene,
Terese eta Ane haur bihu-
rrien kontakizunak euska-
raz irakurtzeko aukera izan-
go dute hemendik aurrera
haurrek. EITBk marrazki
bizidunetan oinarritutako
sei liburuxka kaleratuko
ditu eta ekainaren hasiera-
tik aurrera erosi ahal izan-
go dira liburu dendetan.

Inoiz baino jende
gehiagok ikusi zuen
telebista zapatuan
Inoiz baino jende gehiagok
ikusi zuen telebista larun-
batean, Asturiasko printze-
aren eta Letizia Ortizen
ezkontza zuzenean eman
zuten orduan. 25.145.000
lagun gelditu ziren etxean
ezkontza ikusten.

TELEBERRIAK

27. Euskadiko Dantza
Txapelketa Bergaratik

Domekan jokatuko dute, Bergaran, 27.
Euskadiko Dantza Txapelketa. San
Martin plazan elkartuko dira 15 urte

azpiko dantzaririk onenak. GOITBk ekital-
di guztia eskainiko dizue 21:00etan. Errepi-
kapena eguaztenean izango da, 22:30ean.

DOMEKA 30/ 21:00
Mendekoste jaiak 2004

Kooperatibismoaren sorrera
Arrasaten zelan izan zen 

Datorren urtean mende erdi beteko du
Arrasateko kooperatibismoak. 1956an
zabaldu zuten Ulgor lantegia Arrasa-

ten. Hori dela eta, kooperatibismoa hasiera-
tik bizi izan zuten lagunak elkarrizketatu eta
erreportajea osatu dugu.

MARTITZENA 1/ 20:30 eta 22:30
Iragana gogoratuz

Mendekoste jaietako giroa
bizi-bizirik GOITBn

Beste behin ere, Kepa Errastik eka-
rriko digu festetako giroa GOITBra.
Oraingoan, Bergarako Mendekoste

jaietan izan da Kepa. Hango parrandaren
eta festaren irudi politenak ikusgai izan-
go dituzu eguaztenean.

EGUAZTENA 27/ 21:15 eta 23:15
Mendekoste jaiak 2004

Xabier Arzalluz ‘Iluntzean’
saioko fokuen argipean

Lehenengo ilaratik erretiratu arren,
Xabier Arzalluzek oraindik ere zere-
san handia ematen du. Hori dela-eta,

Aintzane Gardokik Iluntzean saiora gon-
bidatu du. Galderak zuzenak izango dira,
segur aski, baita Xabierren erantzunak ere.

EGUENA 3/ 21:15 eta 23:15

Iluntzean

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

ASTELEHENA 31 MARTITZENA 1 EGUAZTENA 2 EGUENA 3

13:30 Gatza eta 
berakatza

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

berakatza
16:30 Emisio

amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

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

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

13:30 Astebete
14:15 Soinuz blai
14:45 Txintxaun
15:30 Goienan 

herriz herri:
Alberto Gorritibereak
azken saioa
Debagoienari 
eskainiko dio.

16:30 Sarrera doan
17:15 Iluntzean:

Jose Maria Setien
Donostiako gotzain
izandakoarekin
solasean.

17:45 Emisio amaiera

13:30 Astebete
14:15 Soinuz blai
14:45 Txintxaun
15:30 Goienan

herriz herri:
Alberto Gorritibereak
azken saioa
Debagoienari 
eskainiko dio.

16:30 Sarrera doan
17:15 Iluntzean:

Jose Maria Setien
Donostiako gotzain
izandakoarekin
solasean.

17:45 Gatza eta 
berakatza

18:00 Astebete
18:30 Soinuz blai
19:00 Txintxaun
19:30 Goienan

herriz herri
20:30  Iluntzean
21:00 XXVII.

Euskadiko 
Dantza suelto
txapelketa 
Bergaratik

13:30 Gatza eta 
berakatza

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

berakatza

19:45 Emisio hasiera
19:45 Gatza eta 

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

tertulia
21:45 Gatza eta

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

tertulia

13:30 Gatza eta 
berakatza

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

tertulia
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza

19:45 Emisio hasiera
19:45 Gatza eta 

berakatza
20:00 Berriak
20:30 Iragana

gogoratuz
21:00 Gaurkoak
21:15 Lanabesak
22:00 Berriak
22:30 Iragana

gogoratuz
23:00 Gaurkoak
23:15 Lanabesak
23:45 Emisio amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

13:45 Iragana
gogoratuz

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

berakatza

19:45 Emisio hasiera
19:45 Gatza eta 

berakatza
20:00 Berriak
20:30 Txintxaun
21:00 Gaurkoak
21:15 Mentekoste 

jaiak 2004
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 XXVII.

Euskadiko 
Dantza
txapelketa

23:15 Gaurkoak
23:30 Jaiak 2004

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Txintxaun
14:30 Berriak
15:00 Mendekoste 

jaiak 2004
15:30 Berriak
16:00 Gatza eta 

berakatza
16:30 Emisio amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

20:00 Berriak
20:30 Sarrera doan
21:00 Gaurkoak
21:15 Iluntzean:

Jose Maria
Setien

21:45 Gatza eta
berakatza

22:00 Berriak
22:30 Sarrera doan
23:00 Gaurkoak
23:15 Iluntzean:

J.M. Setien
23:45 Emisio amaiera

EGUBAKOITZA 28 ZAPATUA 29 DOMEKA 30

Maiatzaren 28tik ekainaren 3raASTEKOPROGRAMAZIOA/

22:30
Astebete

21:15
Harmailatik tertulia

20:30
Iragana gogoratuz

21:15
Mendekoste jaiak

21:15
Iluntzean
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Bla, bla, bla, bla, bla...
Zenbat eta gehiago berba egin, 
orduan eta aukera gehiago telefono mugikor berri bat eskuratzeko Euskaltelekin.

Zatoz Arrasateko bulegora eta galdetu 
ea ze telefono eraman dezakezun!

Maalako errabala 8, behea (Garibai)
Tel. 943712781
Faxa 943711785
ARRASATE

-en banatzaile ofiziala

Atzeskua

Urte ona izan du koopera-
tiba taldeak, eta hobea
izango ei zuen Eroski eta

Consumer-en arteko banaketa
izan ez balitz. Aurrera begira,
hazten jarraitu nahi du
taldeak, lanpostuak sortzen,
eta tinko eusten dio atzerrian
hedatzeari.

Atzerriko kontu honek
piztu ditu kezka batzuk.
Enpresak joateari beldur dio
edozein gizartek, eta mamua
ari da zabaltzen lehen etorri-
tako enpresa asko joan egingo
dela, Europa handitu den
honetan, orduan hemen
aurkitutakoa orain han
izango dutelakoan. 

MCC ez da etorritakoa,
baizik hemen sortua. Eta
atzerrian zenbait atal garatze-
ak ez ei du zalantzan jarriko
kokapen nagusia. Hobe
horrela. Ze taldearen arrakas-
ta ez zaio zor bakarrik formu-
la juridiko bati edo pertsona
jakinen lidergoari. Esango
nuke garapen ikusgarriaren
funtsa dela azpian dagoen
komunitatea, izaera kolekti-
boa, gizarte jakinduria.
Ekosistema, hitz bakarrean
esateko. Debagoieneko
ekosistema humanoak
esplikatzen du, beste ezerk
baino hobeto, ibarraren
garapena. Eta formulak edo
pertsonak alda daitezke tokiz,
baina ekosistemak ez. MCCk
Debagoienean ditu erroak,
hemen behar du enborra.
Adarrak bai, munduan.

Areago. Ekosistematik
hartzen duena jornaletan
itzultzen du, hori da oinarriz-
ko tratua. Baina falta zait
ibarrarekiko mezenasgoa,
gizarte dinamikan inplika-
zioa, ekosistema bera indar-
tzeko apustua. Denon mesede-
rako, MCC barne.

MIKEL IRIZAR

MCC

PIPERRAUTSA

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA
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USOA AGIRRE

P
ozik Abdon
Juaristi
sariarekin?
Oso gustura nago.

Bergaran saria jasota, eta
gainera, bigarren urtez segi-
dan. Ezin da gehiago eskatu. 

Jendea gaizki pentsa-
tzen ere hasiko zen; izan
ere, bigarren urtez sari
bera irabazita...

Jende guztiari esaten
diot diru asko behar izan
dudala saria irabazteko,
antolatzaile taldeko kide
bakoitzari ordaindu behar
izan diodalako. Baina, ez.
Egia esan, erakusketa bisi-
tatu duten guztiek esan

didate nire lana zela saria
merezi zuena. Abdon
Juaristi hil zenetik, urtero
parte hartu dut lehiaketan,
eta bi sari irabazita ere, ber-
din-berdin jarraituko dut.  

Zezenzalea zara?
Bai, oso zezenzalea naiz.

Nire ustez, gaur egun ikus
daitekeen ikuskizunik poli-
tena da. Zezenek duten guz-
tia gustatzen zait, baita
beraien ibiltzeko modua ere.  

Orduan, Bergarako
jaietan joango zara zezen-
ketak ikustera.

Bai, bai, joango naiz.
Inguruan izaten diren zezen-
keta guztietara joaten saia-

tzen naiz. Baina gaur egun
ez dira benetako zezenak
ikusten. Izena duten torea-
tzaileendako fabrikatutako
zezenak besterik ez da ego-
ten. Hala ere, espero dut
oraindik ere bukaerara arte
indartsu egoten diren zezen
horiek noizbait ikusiko ditu-
gula.

Ausartuko zinateke
zezen baten aurrean jar-
tzen?

Jarri izan naiz zezenaren
aurrean, eta ziztu bizian
joan ere bai bere ondotik.
Orain, noski, ez nintzateke
zezen baten aurrean jarriko. 

Zezenekin lotutako
gaiak margotzen dituzu
bakarrik?

Ez. Zezenak asko gusta-
tzen zaizkit eta asko margo-
tzen dut zezenen gainean.
Figurak, mugimendua...
margotzea gustatzen zait,
eta horretarako egokiak
dira zezenak. Baina beste
gai batzuk ere erabiltzen
ditut nire lanetan. Orain,
adibidez, ehiza, zaldi laster-

ketak... margotzen ari naiz;
mugimendua eta bolumena
dutenak margotzea gusta-
tzen zait.  

Nola definituko zeni-
tuzke zure margoak?

Ikusteko erraza den mar-
goa da nirea; begira dagoe-
nak erraz ikusiko du nik zer
adierazi nahi izan dudan
margotutakoarekin.   

Erretiratuta egonda,
denbora luzea izango duzu
margotzeko.

Ez pentsa. Batzuetan jar-
tzen naiz pentsatzen, ea non-
dik ateratzen nuen nik
lehen lanera joateko denbo-
ra. Orain ez dut nahi dudan
guztia egiteko denborarik
edukitzen.   

Baina ikasteko denbo-
ra baduzu.

Bergarako Luis
Laskurainekin ari naiz
orain margotzen ikasten;
hura da nire zuzendari
artistikoa, nolabait esateko.
Inoiz ezin da esan dena ika-
sita dugunik; oso gustura
nago ikasten dudanarekin.

Abdon Juaristi Margo Lehiaketa irabazi duFelix Ayala/

“Oso zezenzalea naiz; ikus daitekeen 
ikuskizunik politena da zezenena”

“Egun ez dira benetako zezenak ikusten.
Izena duten toreatzaileendako egindako
zezenak besterik ez da egoten”

“Mugimendua eta bolumena duten figurak
eta gauzak margotzea gustatzen zait” 

Arrasate / 64 urte / Erretiratua eta zezenzalea
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