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Polo Match

Goza ezazu
bideaz
minutuz
minutu

ARAMAIO

Oraingo astean zabaldu dute Ara-
maioko III. Udako Ikastaroetan
izena emateko epea. Izan ere,
dagoeneko zehaztuta dute aurten
landuko duten egitaraua. Eus-
kal Herria XVI. mendean gizar-
te eta kultura garai erabakiga-
rrian izenburua du. Uztailaren
6an hasi  eta 9ra arte izango dira
berbaldiak kultura etxean.  /4

Jakituria handiko
jendea etorriko da
uda ikastaroetara

OÑATI

Udan turista eta bisitari asko
etortzen dira herrira, 5.000 bai-
no gehiago hurbiltzen dira
Turismo Bulegora ekaina eta
iraila bitartean. Bada, iazko
proiektuari jarraipena emanaz,
horiei zuzenduta dagoen proiek-
tua aurkeztuko dute datorren
martitzenean, 17:00etan, kultu-
ra etxean. /6

‘Udara 2004’
proiektua
aurkeztuko dute

ESKORIATZA

Atzo, eguena, zozketatu zituen
Etxebizitza eta Gizarte Gaieta-
rako sailburu Javier Madrazok
Eskoriatzan egingo dituzten etxe-
bizitza sozialak. 16 izango dira
guztira, baina hiru Udalaren esku
geratuko dira, bat Eusko Jaur-
laritzak hartuko du eta elba-
rriendako izendatutakoa hutsik
utzi zuten. /6

Hamaika etxebizitza
sozial zozketatu
zituen Madrazok 

Udaletako langileek
lanuzteekin eta protesta
ekitaldiekin segitzen dute
Gaur itxita daude Oñatiko uda-
letxea, kiroldegia, kultura etxea
eta euskaltegia. Langileek horre-
la erabakita, egun osoko greba
egin dute. Eta gainontzeko herrie-
tan ere mobilizazioekin eta lanuz-

teekin jarraitzen dute. Lan hitzar-
menaren alde lanuzteak egiten ari
dira eskualdeko herri gehienetan.
Langile gehienak ez daude ados
CCOOk eta Eudelek sinatutako
hitzarmenarekin. /5

ONDOEN DISEINATUTAKO 
TOKIKO AGERKARIA EUROPAN
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KIROLA: DEBARROKO PILOTA TXAPELKETAKO FINALAK ZAPATUAN /10

DEBAGOIENA
Gurutze Gorriak ia
7.000 kilo janari
banatu ditu /4

“Legeztatu
beharrean,
arautu egin
beharko
lituzkete
drogak”/7

XABIER ARANA

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO
ALDIZKARIA
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EDU MENDIBIL

Espaloia Kafe Antzokia zabalik dago
Elgetako Espaloia Kafe Antzokiak zabaldu ditu ateak. Lau urteko lanen ostean, antzokia guztiz
egokituta dago, eta atzo, eguena, aurkeztu zuten jendaurrean Patxi Basauri Elgetako alkateak,
Iban Retolatza Kultura batzorde buruak, Samuel Gorrotxategi antzokiko kudeatzaileak eta Iban
Arantzabal Espaloia Kooperatiba Elkarteko presidenteak; argazkian, aurkezpeneko une bat. Hel-
burua da Elgetako kultura beharrei erantzutea, baina baita Deba-
goienerako, Debabarrenerako eta kanpoko kultura bizitzan erre-
ferentzia bihurtzea ere. /13-14

Sahararrek
lagun berria
dute gurean

ASTEKO GAIA: 14 UME SAHARAR DATOZ IBARRERA

Datozen egunotan, Saharako 14
ume etorriko dira Debagoienera,
bi hilabetez behintzat, osasun
baldintza, elikadura eta giro onaz
gozatzera. Iaz ere etorri ziren
hainbat saharar, baina aurtengo
berritasuna da Nubi elkarteak
bideratu duela etorrera. Hain
zuzen, Nubi elkartea sortu berri
dute Saharako herriaren egoeraz

arduratuta dauden hainbat deba-
goiendarrek, eta euren helburua
da, urtero hainbat ume ekartze-
az gain, herri hari laguntzea.

Nubi elkartearena kasu
berriena izan arren, ez da elkar-
tasun adierazpen bakarra iba-
rrean. Esaterako, aspalditik Txer-
nobilgo umeei laguntzen dien
elkartea dago Oñatin. /3
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Euskadiko
Kutxaren

finantza-
eskaintza*

Finantza ezazu
Euskadiko Kutxarekin
Volkwagen bat

Autoaren Kreditua   EUSKADIKO KUTXA

* Eskaintzaren baldintzak:

Irekiera-komisioa: %1 – Interes
nominala: % 5,95 – UTB 7 urtetara:
%6,35

Eskaintza hori gauzatzeko beharrezkoa
da Euskadiko Kutxak ibilgailuaren
salmenta-prezioaren % 70 gutxienez
finantzatzea, eta halaber, beharrezkoa
da nomina helbideratua, hiru ordainagiri
eta Visa txartela edukitzea.

04/07/31 arte balio du eskaintza honek – EAEko eta Nafarroako Volkwagen kontzezionario guztietan

+

%15
eraino

aurreztuko duzu

Vokswagen bat

erostean

Zurekin elkarlanean
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(baita abuztuan ere)

MATRIKULA 
EPEA 

ZABALIK
Maila goreneko 

diplomatura

GASTEIZ 
Santiago etorbidea 25 

(autobus geltokiaren ondoan)
945 27 91 33

62 urte zuen zerbitzura!

San Antonio 5. BERGARA. 943 76 20 21  

LEIRE KORTABARRIA

Saharako herriak beste
lagun bat du Debagoie-
nean: Nubi elkartea.
Datozen egunotan izango

ditugu izen bi horiek ahotan;
izan ere, elkartearen eskutik, 14
ume saharar iritsiko dira Deba-
goienera uztail hasieran, iba-
rreko familiekin egoteko eta
euren bizilekuetan ez dituzten
bizi baldintzez gozatzeko, bi hila-
betez besterik ez bada ere. Saha-
rako Fronte Polisarioak urtero
antolatzen duen Oporrak Bake-
an egitasmoaren barne izango
dira egonaldiok, baina aurten,
Nubi elkarteak bere gain hartu
du deialdia zabaltzeko eta ume-
en egonaldien zehaztasunak anto-
latzeko ardura. Iaz, egitasmo
horren barne zortzi ume saharar
etorri ziren; elkarteak ilusio han-
diz antolatu du egonaldia, eta
pozik daude ume gehiago ekar-
tzea lortu dutelako. “Ea, ba, dato-
rren urtean familia gehiago ani-
matzen diren”, diote kideek.

Egonaldia ahalbidetzea izan
da Debagoieneko Nubi elkarte
berriaren lehen egitasmo garran-
tzitsuena. Baina ez da azkena
izango, eta euren elkartasuna ez
da modu horretara bakarrik
bideratuko. Izan ere, helburuak
dira saharar herriari laguntzeko
ekintzak aurrera eramatea, eta
herri horren egoeraren berri
ematea Debagoienean.

UMEENGANDIK IKASI
Familiak poz handiz dabiltza
umeen etorrerarako prestatzen.
Nuria Agirre aretxabaletarra
lehen aldiz animatu da umea har-
tzera, eta “oso animatuta” dago:
“Bi asmo ditut: batetik, umea
bera zaintzea eta gurean ondo
egon dadila; eta bestetik, neure
seme-alabei esperientzia abe-
rasgarria eskaintzea, elkartasu-
na, kultura pluraltasuna… ikas

ditzaten. Egonaldiak geu ere abe-
rastuko gaitu pertsona moduan”,
azaltzen du.

Oso antzeko motibazioek bul-
tzatu dituzte beste 13 familia deba-
goiendar udan saharar umeak
hartzera. Felix Arriaran eta
Nenus Morales arrasatearrenda-
ko, ez da esperientzia berria.
Yslem Mohamed, 11 urteko muti-
koa, bigarren urtez etorriko da
Felixen etxera: “Lekeition ikus-
ten nituen Saharako ume asko, eta
neuri ere irrika sortu zitzaidan,
halako bizi-baldintza eskasetan
daudenei elkartasuna adierazte-
ko modu bat da”, diosku. Umea-
rekin ez zuen “inongo arazorik”
izan: “Umeok berehala ikasten
dute. Eta moldatu ere, segituan
moldatzen dira egoera berrira”.

Hori bai, nekatuta eta apur bat
nahastuta iristen dira, kanpale-

kuotatik irteten direnetik gurera
heldu orduko hiru egun ere eman
ditzakete-eta bidean. Hala ere,
hori lehen uneko kontua izaten da.
Horrez gain, Saharan bizi diren
baldintza txarrak direla-eta, ume
gehienek dute osasun arazo txi-
kiren bat edo beste. 

Jeneralean, dieta aberatsa
eta bariatua izateak kentzen
dizkie arazo gehienak. “Ahalik
eta ondoen eta gehien jateak ez

ziola kalterik egingo pentsatu
genuen”, dio Felixek.

Nenusen kasuak elkartasu-
naren beste aurpegi bat erakus-
ten du. Mutikoa, Jalihina, itsua
da eta beste osasun arazo batzuk
ditu, eta bere familiak eskatu
zion familia hartzaileari luzaro-
ago eduki zezan Jalihina. “Hemen
egon den urtean, asko hobetu
da”, dio Nenusek.

OINARRIZKO BEHARRAK ASE
Nubik Saharako herriari lagun-
tzeko beste egitasmo batzuk ditu,
hala nola, udalen elikagai bilke-
tan laguntzea eta dirulaguntzak
biltzea. Horretarako kontu bat
zabaldu dute Euskadiko Kutxan,
honakoa: 3035 0001510010097799.
Ekarpenarekin, oinarrizko eli-
kagaiak eta ikasteko materiala
lortu nahi dute.

L.K.

Ibarreko hiru familia hartzaile, Saharako Jalihina umearekin. Jalihinak ia urtebete eman du Debagoienean.

Saharako 14 ume etorriko dira
Nubi elkarte berriaren eskutik
Sahararrei laguntzeko sortu dute Nubi elkartea ibarreko hainbatek

Borondate
kontua

Elkartasunak izen,
aurpegi eta nazionali-
tate asko ditu, eta

horren  bideak ez dira beti
errazak, baina Debagoiene-
ko hainbat kasuk erakusten
dutenez, borondatea dagoe-
nean, egin ahal da. Izan ere,
Nubi elkartearen kasua ez da
salbuespena Debagoienean.

Hain zuzen ere, urtero
bezala, Oñatiko Banoia
elkarteak Txernobilen bizi
diren hainbat ume eta
gaztetxoren egonaldia
antolatu du. Hamabost
ukrainar pasa den astean
iritsi ziren, bi hilabete
gurean ematera. Gehienak
Oñatin egongo dira, baita
bana Bergaran eta Arrasa-
ten ere. Hainbat oñatiar
umeak ekartzen hasi ziren,
eta, askori gertatzen zaion
moduan, esperientziak
engantxatu egin zituen:
zortzi bat urte daramatzate
familia horiek umeak
ekartzen, eta etxekoak
bezala egin dira. Arduradun
Arantxa Zubiak dioskunez,
ordea, ezin dute nahi bezain
adinako lanik egin: “Deialdi
publikoa egin gurako genu-
ke, familia berriek ere
aukera izan dezaten eta
ahalik eta ume gehien etor
daitezen, baina ez dugu
bezainbat baliabide hori
antolatzeko”. 

Baina umea ekartzeko
borondatea dutenek beti
dute bidea. Adibidez, Txer-
nobilen Lagunak eta Elorrio-
ko Kainabera elkarteek
bideratzen dituzte beharra
duten umeen egonaldiak.

Nubiren beste
helburuak dira

janari bilketa eta
dirulaguntzak

bideratzea
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Hiltegi txikien garrantzia
aipatu du berriro EHNEk
Jaurlaritzaren plana Europakoaren aurkakoa dela dio

Donostian eman zuen prentsau-
rrekoa EHNE sindikatuak. Gai
askoren inguruko iritzia eman
zuen sindikatu horrek, tartean,
hiltegi txikiak ixteko Jaurlaritzak
duen planaren ingurukoa.

ENHE sindikatuaren arabera,
gertuko hiltegien itxierak era-
gin zuzena izango du okelaren
kalitatearen jaitsierarekin. Gai-
nera, Jaurlaritzaren plana Euro-
pako Batasunaren planaren aur-
kakoa dela ere esan zuen, Euro-
pa gertuko hiltegien alde
dagoelako.

Bestalde, datorren martitze-
nean amaitzen da Mankomuni-
tateak alde guztien iritzi eta pro-
posamenak jaso eta aztertzeko
jarritako epea. Hiltegia Bizirik
plataformak, prentsaurrekoa
egingo du egun horretan hilte-
gian, eta bildu dituen sinadurak
Mankomunitatean entregatuko
ditu. Ekainaren 30ean, hileko
bilera egingo du Mankomunita-
teak Gatzagako udaletxean, eta
plataformak protesta ekitaldia
egingo du eraikinaren aurrean,
16:30ean. 

OIHANA ELORZA

Hiltegi txikiak ixteak kalitateari
ekar dakiokeen arriskua azpima-
rratu zuen EHNEk, Donostian.
Bestalde, martitzenean, San
Pedro eguna, amaitzen da
Mankomunitateak proposame-
nak jaso eta aztertzeko jarri
zituen bi hilabeteko epea.

Hiltegia Bizirik
plataformak

protesta egingo du
eguaztenean

Gatzagan

DEBAGOIENEANLABUR

‘Euskal Y’-aren alde eta kontra agertu dira
hainbat erakundetako kideak oraingo astean
Euskal Herriko 19 erakundek Euskal Y-aren proiektuari lehenta-
suna emateko eskatu diote Europako erakundeei eta Espainiako
gobernuari. Horien artean daude, adibidez, Gipuzkoako, Bizkai-
ko eta Arabako merkataritza ganberak, Eusko Ikaskuntza eta MU,
Deustuko Unibertsitatea eta EHU. Bestalde, Jose Luis Ordoñez
EHUko irakasleak esan du proiektuak ez duela irabazi ekonomi-
ko eta sozialik emango, eta proiektuaren aurka dauden beste ira-
kasle batzuek ere eman dute iritzia. Bestetik, Magdalena Alvarez
Espainiako Sustapen ministroak esan du Euskal Y-a Zaragoza eta
Valentziarekin lotuko dituela egingo duten abiadura handiko bes-
te tren baten bidez. Horrela, Kantauri aldea Mediterraneoarekin
lotu nahi ditu ministroak.

Gurutze Gorriak ia 7.000 kilo janari banatu
ditu eskualdeko 139 familiaren artean
Europako Ekonomia Elkarteak produkzio soberakina izaten du
urtero, eta Gurutze Gorriak produktu horiek beharra dutenen arte-
an banatzen ditu. Urtean birritan egiten du lan hori erakunde horrek
duela 20 urtetik hona, eta joan den asteburuan, lehenengo bana-
keta egin zuen. Debagoieneko Gurutze Gorriak 6.866 kilo janari
banatu zituen joan den zapatuan. Esnea, arroza, gailetak, pasta,
natilak eta gazta izan ziren banatu zituzten elikagaiak. Eskualde-
ko 139 familiak jaso zituzten elikagaiok; 297 lagunek. Aretxabale-
tan, zazpi familiak; Arrasate eta Bergaran, 45ek; Gatzagan, lauk;
Oñatin, 16k; Eskoriatzan 19k; Elgetan batek eta Antzuolan, bik.

Uztailaren 6an hasiko dira ikas-
taroak eta 9ra arte izango dira ber-
baldiak Aramaioko kultura etxe-
an. Lau egun horietan, XVI. men-
deko Euskal Herria aztertuko dute.
Ikastaroen antolatzaile Henrike
Knörrek esan digunez,  jakituria
handiko adituak etorriko dira Ara-
maiora. Knörren ustez, aurrene-
ko eguneko hitzaldiek erakarriko
dute jende gehien, Juan Perez de
Lazarragaren gainekoek. Horre-
kin batera, bigarren egunean ere
Jose Ignacio Telletxea eta izen
handiko beste hainbat aditu eto-
rriko direla nabarmendu digu.  

EGITARAUA EGUNEZ EGUN
Esandako moduan, uztailaren
6an, martitzena, hasiko dira ikas-

taroak. Juan Perez de Lazarraga
izango dute aztergai. Lau aditu eto-
rriko dira haren gainean berba
egitera: EHUko irakasle Joseba
Lakarra; Euskaltzaindiko kide
Pruden Gartzia; Historiaren Erre-
ge Akademiako Juan Vidal-Abar-
ca eta Eusko Jaurlaritzako kide
Borja Aginagalde. 

Bigarren egunean, erlijioa
izango dute berbagai, Erreforma
eta Kontraerreforma. Hiru aditu
etorriko dira: Salamancako Eli-
zaren Unibertsitateko Jose Igna-
cio Telletxea; Paue eta Aturri-
herriko Unibertsitateko Philippe
Chareyre eta EHUko irakasle eta
euskaltzain Henrike Knörr. 

Ameriketan ibili ziren ontzi-
jabe, misiolari eta abenturazale

euskaldunak aztertuko dituzte
hurrengo egunean, beste lau adi-
turen eskutik: Michael Barkham
historialaria; EHUko irakasle
Agustin Azkarate, Julio Nuñez
eta OscarAlvarez eta Cantabriako
Unibertsitateko Margarita Serna. 

Eta, azken egunean, foru-ohar-
penaren aurrekariak  landuko
dituzte lau adituk: EHUko ira-
kasle Jose Ramon Diaz de Durana
eta Lourdes Soriak eta Nafarroa-
ko Unibertsitateko Juan Mada-
riaga eta Gregorio Monrealek. 

ZEINI ZUZENDUTA
Hirugarren urtez egingo dituzte
udako ikastaroak Aramaion. Eus-
kara horren ondo gorde izanaga-
tik aukeratu zuten Aramaio ikas-
tarook egiteko. Eta antolatzaile-
ak pozik daude orain arteko
erantzunarekin. Henrike Knö-
rren esanetan, iaz 30-80 bat entzu-
le izan ziren, berbaldiaren ara-
bera. Aurten, berriz, entzule
gehiago espero dituzte.  Izan ere,
interesa duen edozeini daude
zuzenduta ikastaro horiek, eus-
kal kulturan eta euskal historian
interesa duen edozeini.

U.M.

Ikastaroen antolatzaile Henrike Knörren esanetan, iaz baino entzule gehiago espero dituzte Aramaioko III. Uda Ikastaroetan.

Jakituria handiko adituak etorriko
dira Aramaioko uda ikastaroetara

UBANE MADERA

Oraingo astean zabaldu dute
Aramaioko III. Udako Ikastaroe-
tan izena emateko epea. Izan
ere, dagoeneko zehaztuta dute
aurten landuko duten egita-
raua. Euskal Herria XVI. mende-
an gizarte eta kultura garai
erabakigarrian izenburua du.

XVI. mendeko Euskal Herria izango dute berbagai, lau egunez

Atzerriko
hizkuntzetan egingo

diren hitzaldietarako
itzultzaileak 
izango dira

Arrasate Aretxabaleta Institutuko irakasleek,
bigarren batxilergoko ikasleak zoriondu nahi dituzte
selektibitateko azterketan izandako 
emaitza onengatik!
Ondo pasau jaixak!

ZORIONAK!

Arrasate Aretxabaleta Institutua
Santa Teresa 25, ARRASATE
Tel.: 943 79 44 47 – 943 79 83 00
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Lan hitzarmenaren alde lanuzte-
ak egiten ari dira eskualdeko herri
gehienetan. Oñatiko udal langi-
leek, berriz, lanuzteak egin ordez
egun osoko greba egitea erabaki
zuten. Atzo, eguena, bigarren bile-
ra egin zuten, eta erabakiari eutsi
egin zioten bozketan irtendako
emaitzek. Oñatiko kiroldegia, eus-
kaltegia, kultura etxea eta udale-
txea itxita daude gaur, egun oso-
an. Gaur, hortaz, domeketako zer-
bitzua eskainiko dute bakarrik. 

Langileek protesta ekitaldia
egin dute eguerdian. 12:00etatik
12:30ak arte udaletxe aurrean egin
dute kontzentrazioa. Datorren
eguenean batzar orokorra egingo
du Udalak, eta langileak bertan
izango direla esan dute.

LANUZTEAK
Debagoieneko gainontzeko
herrietan ere mobilizazioak egi-
ten ari dira udal langileak. 

Bergaran, adibidez, marti-
tzenetan eta egubakoitzetan egi-
ten dituzte ordubeteko lanuzte-
ak. Arrasaten hiru ordukoak egi-

ten dituzte eta Aretxabaletan
astean hiru egunean egiten dute
lanuztea: martitzenetan, egue-
netan eta egubakoitzetan. Ara-
maion oraindik ez dute ezer era-
baki. Eskoriatzan alkatea prest
azaldu da Eudelek eta CCOOk
sinatutako akordioa betetzeko.
Enpresa batzordea ez dago ados
erabaki horrekin, baina orain-

goz, ez dute mobilizaziorik dei-
tu. Antzuolan, berriz, bertan
behera gelditu dira, alkateak
negoziazio mahaia zabalduko
duela esan duelako, eta Elgetan,
aldaketarik ezean, mobilizazio-
ekin jarraituko dute. Bestalde,
Gatzagan datorren asteko osoko
bilkurara eramango dute gaia,
eta Arrasaten ere astelehenean

egingo duten osoko bilkuraren
gai zerrendan  sartu dute lan
hitzarmenaren gaia.

EUDELEN AKORDIOA
Eudelek CCOO sindikatuarekin
hitzartu du langileen lan hitzar-
mena. CCOO sindikatuak, aldiz,
gutxiengo sindikala dauka
eskualdeko udaletan, eta Man-
komunitateko langileak ez dau-
de ados bien artean sinatu duten
akordioarekin. Lan hitzarmena
negoziatzeko mahai baten sorre-
ra eskatu arren, azkenean, inon-
go mahairik sortu gabe sinatu
dutela salatu dute Mankomuni-
tateko langileek.

Eudelek eta CCOOk sinatu-
tako akordioak 3,2ko soldata igo-
era jasotzen du. Mankomunita-
teko langileek, hala ere, soldata
igoeraz gain ez duela beste ezer
jasotzen salatu dute, eta igoeraz
gain, badirela aztertu behar diren
beste puntu batzuk gaineratu
dute; azpikontratazioen arazoa
eta etorkizunean hitzarmena
sinatzeko baldintzak zeintzuk
izango diren, besteak beste.
Horrekin batera, Mankomuni-
tateko langileek errespetu han-
diagoa merezi dutela esan nahi
die hitzarmena sinatu duten bi
aldeei. Mankomunitateko presi-
dente Ignacio Lakuntzaren jarre-
ra ere salatu dute. Euren esane-
tan, Lakuntza ez da langileekin
batera eseri eta erabili duen
jokoa ez da garbia izan. 

Ibarreko udaletako langileek mobilizazioekin
jarraitzen dute lan hitzarmenaren alde

OIHANA ELORZA/JULEN IRIONDO

Gaur itxita daude Oñatiko
udaletxea, kiroldegia, kultura
etxea eta euskaltegia. Langile-
ek horrela erabakita, egun
osoko greba egin dute. Eta
gainontzeko herrietan ere
mobilizazioekin eta lanuzteekin
jarraitzen dute.

Oñatiko udal langileek egun osoko greba egin dute gaur, eta eguenean Plenoan izango dira

IKER BARANDIARAN

Arrasaten hiru orduko lanuzteak egiten dituzte. Hurrengoa datorren martitzenean egingo dute.

Mankomunitateko
langileak ez daude
ados Eudelek eta

CCOOk sinatu duten
akordioarekin

Talde osoa emakumearen eskura:

CONSULTORIO GINECOLOGICO

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

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

Antzutasuna
Erditzeak

Antisorgailuak
Menopausia

Ekografiak (4D)
Titietako gaixotasunak

Minbiziaren diagnostiko goiztiarra
Hezur dentsitometria

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

• Miguel Gabarain
• Maria Jose Ruiz
• Fatima Azkue
• J. Rodriguez
• Mikel Gorostidi
• Nerea Marin
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ARETXABALETA
Interneten gaineko
hainbat ikastaro
egingo dituzte
KZGunean uztailean
Hainbat ikastaro antolatu
ditu Aretxabaletako KZGu-
neak uztailerako. Edozein
herritarrek har dezake par-
te, eta doan dira. Oinarrizko
Interneten gaineko hiru
ikastaro emango dituzte, 20
ordukoak. Nagusiei zuzen-
dutako Internet ikastaroa
ere egongo da, hamar ordu-
koa. Horiez gain, gai baten
gaineko mintegiak eskaini-
ko dituzte: bankuarekin lan
egiten erakusteko, Interne-
tez erosketak egiteko, ase-
guruak Internet bidez kon-
tratatzeko eta messengerra-
ren gainekoa. Uztaileko
ordutegia, bestalde, 08:00eta-
tik 16:00etara izango da. /M.A.

GATZAGA
GURELen bilera
atzeratu egin dute
uztaileko lehenengo
astelehenera
Gatzagako guraso elkarte-
ak ekainaren 28an bilera
egiteko asmoa zuen. Hala
ere, azken uneko eragozpen
batzuk izan direla eta,
uztailaren 5ean egitea era-
baki dute. Datorren hileko
12tik 23ra Gatzagan egin-
go diren udalekuei buruz
arituko dira bertan, eta
hainbat kontu planifika-
tuko dituzte. Nahiz eta
Gatzagan egingo diren uda-
lekuak, zenbait irteera egi-
teko asmotan dabiltzala
adierazi dute guraso elkar-
tetik. Argibide gehiago
emango dituzte uztailaren
5eko bileran. /Z.V.M.

Udan turista eta bisitari
asko etortzen dira herrira,
5.000 baino gehiago hur-
biltzen dira Turismo Bule-
gora ekaina eta iraila bitar-
tean. Bada, iazko proiek-
tuari jarraipena emanaz,
horiei zuzenduta dagoen
proiektua aurkeztuko dute
datorren martitzenean,
17:00etan, kultura etxean. 

Oñatiko Garapen eta
Turismo Agentziak, Turis-
mo Bulegoak eta Natura
Eskolak elkarrekin egin-
dako proiektua da, eta bi
produktu eskaintzen ditu.

Batetik, herria ezagu-
tzen lagunduko dien arte
eta historiako hiru propo-
samen eta natura arloko
beste zortzi: hegazti kolo-
niak ezagutzeko aukera,
mitologia eta geologiako
eraikuntzak, eta errekak
eta kobazuloak, besteak
beste. Uztaila eta abuztua
bitartean egingo dituzte
proposamen horiek.

IRAGANA, ORAINA ETA GEROA
Bigarren produktua da
Oñati, iragana, oraina eta

etorkizuna bideoa. Herria-
ren ikuspegi orokorra
eman nahi du, eta hasiera
baten, hiru hizkuntza era-
bili dituzte: euskara, gaz-
telania eta ingelesa. 

Irudi eta gai asko batzen
ditu bideo horrek. Oñati-
iragana atalean, konde-
rriak eta Erdi Aroak izan
zuten garrantzia jasotzen
du, adibidez; Oñati-oraina
atalean, berriz, Arrikrutz-
Oñatiko kobak, herriko
enpresak eta unibertsita-
tea, besteak beste; Oñati-
etorkizunean, Arantzazu-
ko proiektua, Aizkorriko
parke naturala eta uniber-
tsitate eta Teknologia Hiria
proiektua, esaterako. /O.E.

OÑATI

‘Udara 2004’ proiektua
aurkeztuko dute
datorren martitzenean

Zertzelada

Udan herria bisitatzera
datozen turistei
zuzendutako 
hamaika proposamen 
eta bideo bat aurkeztuko
dituzte kultura etxean

BERGARA
Justo Garateren
gaineko ikastaroa
UNEDen datorren
egubakoitzean
Justo Garate o la integra-
ción de saberes: una mira-
da antropológica (1900-
1994) izenburuko ikasta-
roa iragarri du UNED
ikastetxeak datorren egu-
bakoitzerako, uztailak 2.
Justo Garate orain dela 10
urte hil zen, Argentinako
Mendoza hirian.

Egubakoitzeko saioan
Felix Leturia UNEDeko
irakasleak, Begoña Sarrio-
nandia EHUko irakasleak
eta Jose Maria Urkia EAE-
ko kideak hartuko dute
parte. Bergarako udale-
txeko osoko bilkuren are-
toan izango da ikastaroa,
16:30etik 20:00etara. /E.M.

ARAMAI0
Gaixorik zeuden
zuhaitzei egindako
tratamenduak izan
du eragina
Kezkatuta zebiltzan Ara-
maion Ibargoia kaleko
zuhaitzekin. Gaixorik zeu-
den, mamorroz josita.
Haiengandik gertu egonez
gero, mamorroz beteta
bukatzen zuten herrita-
rrek; are gehiago, inguru-
ko etxebizitzetara ere sar-
tu izan dira. Hori dela eta,
tratamendu berezi bat
eman zieten, eta orain,
emaitzak aztertuta, ikusi
dute tratamenduak eragin
positiboa izan zuela. 

Edozelan ere, bigarren
tratamendu bat ere eman-
go diete zuhaitzei, arazoa
behin betiko konpondu
dutela ziurtatzeko. /U.M.

ARRASATE

Domekara arte ibiliko dira San Juan jaiak ospatzen

Atzo hasi zituzten San Juanak. Dagoeneko adierazgarriak diren zenbait ekitaldi egin dituzte, arrakasta handia-
rekin: Errementari Dantza, San Juan sua, Dragoi Jana… Baina datozen egunotan ere izango da zer egin. Beste-
ak beste, gaur gauean, Euskadi Gaztearen Disko Festa egingo dute, 22:30ean. Eta bihar gauean, Ruper Ordorikak
kontzertua egingo du, Monterronen, 22:30ean. Domekan, barrakak prezio berezian egoteaz gain, Euskal Herri-
ko makina bat lekutatik etorritako erraldoien bilkura egingo dute. Udalak 138.330 euro gastatu ditu jaiok anto-
latzen, iaz baino gehiago. Edozelan ere, guztiak ez daude konforme egindakoarekin; zenbait arrasatearrek herri-
tarren parte-hartze zuzenarekin eginiko jaiak nahi dituzte, eta hori erakusteko protestak izan dira herrian. /U.M.

XABIER URZELAI

Atzo, eguena, zozketatu zi-
tuen Etxebizitza eta Gizar-
te Gaietarako sailburu
Javier Madrazok Eskoria-
tzan egingo dituzten etxe-
bizitza sozialak. 16 izango
dira guztira, baina hiru
Udalaren esku geratuko di-
ra, bat Eusko Jaurlaritzak
hartuko du, eta elbarrien-
dako izendatutakoa hutsik
utzi zuten. Hortaz, 11 bana-

tu zituzten zerrendan zeu-
den 21 izenen artean. Gura-
so bakarreko familiendako
bi izan ziren, 35 urtez azpi-
koendako zazpi eta beste bi
gainerakoendako.

Errentan emango dituz-
ten 16 etxeok astean hasi
dira eraikitzen Intxaur-
txueta auzoan. 69,45 metro
koadrotik 89,40ra bitartean
izango dituzte. /M.A.

ESKORIATZA

Hamaika etxebizitza
sozial zozketatu zituen
Madrazok Eskoriatzan

M.A.

Eskoriatzarren, gatzagarren eta aramaioarren artean egin zuten zozketa.

ELGETA
Etxeen gaineko
arau subsidiarioak
aldatu dituzte etxe
berriak egiteko
Arau subsidiarioetan, etxe-
bizitzen gaian, aldaketa egi-
tea onartu du udalbatza-
rrak. EAJ-EAren aldeko eta
Aralarren aurkako botoe-
kin. Aldaketak eragingo du
babes ofizialekoak ez ezik,
etxebizitza tasatuak edo
bestelako babestuak ere egi-
tea. Aldaketa horiek 5, 6 eta
8 egoitza-guneetan eta I
egoitza sektorean dute era-
gina. Horren ondorioz,
orain, babes ofizialeko etxe-
ez gain, area horietan etxe-
bizitza tasatuak edo beste
babes publiko mota bate-
koak eraikitzeko aukera
egongo da. /I.A.

ANTZUOLA
Gizarte etxea
Sagastiko zelaian
egin nahi du
Antzuolako Udalak 
Gizarte etxearendako
aurreproiektua egin du
Udalak. Bertan jasotzen
denez, Sagastiko zelaian
egingo dute gizarte etxea,
eta lehen maristen eraiki-
na zegoen lekuan etxebizi-
tzak egingo dituzte. Urte-
bete barru lanekin haste-
ko asmoa du Udalak.

Gizarte etxean jarriko
dituzte kultura jarduere-
tarako lokalak eta hainbat
gizarte zerbitzu: medikua-
ren kontsulta, erretira-
tuendako lokala, zinema,
kafetegia eta nagusienda-
ko eguneko zentroa… Bi
solairu izango ditu gizarte
etxe berriak. /U.A.
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OIHANA ELORZA

Drogen erabilera desegokiaren eta
legez kanpoko trafikoaren aurkako
nazioarteko eguna da gaur, egubakoi-
tza. Zein da drogen erabilera egokia?

Erabilera desegokia legez kanpoko
drogei buruz hitz egiten dutenean erabil-
tzen dute, gehienetan. Beste behin, ikusi
egin behar da drogen erabilera zenbate-
rainoko egokia edo desegokia den, eta
norendako. Eta muga horiek nork eta zer-
gatik jartzen dituen ere jakin behar da.

Tabakoaren, alkoholaren, botikaren
eta kafearen erabilera zaintzen bada, pro-
duktu horien erabilera arduratsua egiten
baldin badu jendeak, zergatik ez ditu era
berean erabiliko legez kanpoko drogak? 

Zer esan nahi du erabilera ardura-
tsua izateak?

Batetik, erabileraren ardura hartzen
duzula esan nahi du horrek; bestetik, zer
egin behar duzun jakin behar duzula. Adi-
bidez, lanera baldin bazoaz, jakin behar
duzu ez duzula drogarik hartu behar;
legezkoak zein legez kanpokoak zaku bere-
an sartzen ditut kasu horretan. Horrek ez
du esan nahi, ordea, zapatu gauean hiru
konbinatu edan ezin dituzunik. Izan ere,
kontua da zer, non eta zenbat har daite-
keen ondo jakitea.

Erabilera arduratsuak esan nahi du,
era berean, nire kontsumoak ezin diola
ondokoari kalterik egin. Ahal den neurrian,
gainera, neure burua ere ez dut kaltetuko. 

Erabilera arduratsua ez egiteak
dakar dependentzia?

Era guztietako kontsumoak daude;
bat, akaso, nahi duelako mozkortuko da;
beste bat, berriz, ohartu gabe. Hala ere,
asko eta asko ez dira gustura bizi euren
lanagatik, bizibideagatik, osasunagatik,
umoreagatik edo dena delakoagatik, eta
neurririk gabe kontsumitzen dituzte subs-
tantzia bat baino gehiago. 

Gu bizi garen gizarte honetan, bada-
kigu nola kontsumi daitezkeen droga
batzuk, droga kulturalak dira-eta. Ardoa,
adibidez, jatorduetan edaten dugu, eta
kafea goizetan hartzen dugu. Horren ingu-
ruko informazioa badugu: nola hartu
behar ditugun, noiz, zenbat aldiz, eta bai-
ta zein ondorio ekarriko dizkiguten ere.
Baina hori ere legezko drogekin bakarrik
gertatzen da. 

Adibidez, duela aste batzuk  gastro-
nomiaren astea egin zuten Donostiako
Intxaurrondo auzoan, eta purua nola erre
eta dastatu behar den erakutsi zuten ber-
tan. Milaka lagun hiltzen dira, urtero, taba-
koaren eraginez, baina gizartean ondo
ikusita dago tabakoa erretzea.

Beti esan izan da informazioa eta
hezkuntza direla kontsumo egokirako
biderik zuzenenak. 

Botikak ezin ditugu edozein moduta-
ra hartu. Lehenbizi, arloan aditua den pro-
fesional batek esaten dizu zein botika har-
tu eta egunean zenbat aldiz. Medikamen-
tuak berak berari buruzko informazio
guztia jasotzen duen papera dakar, eta
ondorioak zeintzuk diren ere azaltzen du.

Baina legez kanpoko substantziekin,
ez dago informazio eta tratu hori, eta

handia egin dute arlo horretan, eta gaur
egun ez dira hitz horiek hala-hola erabil-
tzen. Toki publiko guztietan kontzeptu
bakoitza definitzen duten hitz egokiak
erabiliko dira, adibidez. Bada, drogekin
ere gauza bera egin beharko litzateke. 

Ezberdinak izan arren, droga guz-
tiek ematen dute dirua.  

Bai legezkoek baita legez kanpokoek
ere, bai. Ikerketa ekonomiko batzuek era-
kusten dute legez kanpoko drogen nego-
zioa legezko ekonomiaren parean doala.
Legezko substantzia batek publizitatean
inbertitzen du dirua, jendeak substantzia
hori kontsumi dezan. Legez kanpoko subs-
tantziak, berriz, ustelkerian inbertitzen du. 

Kontua da substantzia bati nondik
begiratu behar diogun, legezkoa den edo
ez esateko eta substantzia bat erregulatuta
dagoen edo ez esateko. Une honetan, legez-
ko substantziek ere arazoak dituzte, eta
legez kanpoko drogak arautzeak ez du
esan nahi arazo guztiak amaituko direnik.

Orduan, legeztatzeak ez du dena
konponduko?

Nik nahiago dut legeztatzea esan beha-
rrean arautzea esatea. Gure kulturan, era
oso desberdinetan araututa dauden legez-
ko substantziak ditugu. Botika bat har-
tzeko, adibidez, errezeta behar da; adin txi-
kikoek ezin dute alkohola duen edaririk
edan; tabakoa ere ezin da toki guztietan
erre. Isunak jartzen dituzte, baina legez
kanpoko substantziei jartzen dizkieten
isunak informazioa eta prebentzioa bal-
dintzatzen ditu.

Izan ere, jende asko bizi da drogen
kontura.

Bai, mugak jarri zituztenetik batez ere.
Legez kanpoko substantziak saltzen dituz-
tenen artean ere hainbat maila daude. 

Baina Afganistanen opioa eta
Kolonbian koka lantzen ere jende asko
bizi da, herritar asko.

Kokaina eta heroina oso droga berriak
dira. 100 urte inguru dituzte. Koka orriek
eta opioak, aldiz, mende asko dituzte, oso
aspaldikoak dira biak. Arlo askotan era-
bili izan dira urtetan: osasunean, jakie-
tan, kulturan edo erlijioan. Errioxan ardoa
eta Euskal Herrian sagardoa ditugun beza-
laxe, herrialde horietan substantzia horiek
dituzte.

Kokaren orria eta opioa ez dira dro-
gak; bai, ordea, kokaina eta heroina; saga-
rra ez, baina sagardoa bai. Herrialde horie-
tako kulturak era naturalean erabiltzera
erakutsi du, baina egun, negozioari ete-
kina atera nahi diote askok, produktu
horietatik atera daitezkeen substantziekin.
Adibidez, Indiako emakume batek konta-
tu zigun duela hilabete gutxi han gerta-
tzen dena: hango gizarteak kalamuari eta
opioari erabilera terapeutikoa eman die
mendetan zehar. Indiako herritar gehie-
nek ezin dituzte mendebaleko botikak
ordaindu. Beraz, beraiek euren osasun bide
propioa dute. Egun, ordea, legez kanpo-
koa da substantzia horiek kontsumitzea,
eta trafikatzaileari erosi behar diote, oso
garesti,  kalitate txarragoa duen produk-
tua, beraien medikamentua egin ahal iza-
teko.

Kasualitatea da legez kanpoko dro-
gak Hirugarren Munduko herrialde-
tako produktuak izatea?

Ez. Nazioarteko irizpide batzuk jarri
dituzte estupefazienteak sailkatzeko eta
arautzeko. Substantzia batzuk legez kan-
poko zerrendan sartu dituzte, heroina eta
kokaina, adibidez. Beste batzuk, ordea, ez,
tabakoa eta alkohola, esaterako. 

Sailkapen hori da lehenengo legezko
tranpa. Zerrenda horiek substantziak
horrelaxe arautzea behartzen dituzte mun-
duko herrialde gehienak. Eta kasualita-
tez, hirugarren munduko herrialdeetan
lantzen dituzten substantziak dira legez
kanpo utzi dituztenak.

bakoitzak nahi duenean eta nahi duen bes-
te kontsumitzen ditu.

Legez kanpokoa izateak ez duelako
esan nahi kontsumitu ezin direnik.

Ez, gaur egun kontsumitu nahi duen
edonork kontsumi ditzake.

Oraindik ere ez da legez kanpokoei
buruzko informazio guztia ematen.

Legez kanpoko substantziek ondorio
batzuk izaten dituzte, legez kanpokoak
direlako, eta ondorio batzuk oso larriak
izan daitezke: aizuntzea (adulterazioa)... 

Ardo ona eskatzen baduzu, badakizu
asko ordaindu behar duzula, baina kali-
tate oneko ardoa edango duzula ere bai.
Aditu batzuek aholkua eman diezazukete
zein ardo har dezakezun arrainarekin edo
okelarekin. Legez kanpoko substantziekin,
baina, ez da hori gertatzen. 

Drogen inguruko hitzak zuzen era-
biltzen direla uste duzu?

Marikoia edo tortillera hitzak esanda,
denok ulertzen dugu zer esan nahi duten.
Hala ere, gayen eta lesbianen elkarteek lan

X
abier Aranak Kriminologia-

ren Euskal Institutuan egi-

ten du lan, eta drogak iker-

tzen ditu. Apirilean, Oñatiko Lege

Soziologiako Institutuan eman zuen

hitzaldia, eta harengana jo dugu dro-

gen erabilerari buruz hitz egiteko. 

“Legeztatu beharrean,
arautu egin

beharko lituzkete
legez kanpoko drogak”

DROGEN IKERKETAN ADITUA

Xabier Arana

LEGEZKO ETA LEGEZ KANPOKO DROGAK
“Aditu batzuek aholkua eman diezazukete zein ardo 

har dezakezun arrainarekin edo okelarekin.
Legez kanpoko drogekin, baina, ez da hori gertatzen”

DROGEN ETA SUBSTANTZIEN SAILKAPENA
“Nazioarteko irizpide batzuk jarri dituzte legezko eta legez

kanpoko drogak sailkatzeko. Bigarren zerrendan,
kasualitatez, Hirugarren Munduan lantzen direnak daude”

ENEIDA ITURBE
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Gutunak

Aurreko asteko 
AHTri buruzko
artikulua dela-eta

Joan zen asteko GOIENKARIAn, 2. eta
3. orrialdeetan, argitaratu zen erre-

portajea irakurtzen ari nintzela ez nuen
denbora gehiegi egin kuriositatetik harri-
durara eta harriduratik haserrera pasa-
tzen.

Azkenaldian guztion poltsikotik
ordaintzen ari garen Eusko Jaurlari-
tzaren AHTren aldeko kanpaina erral-
doiaren kutsua hartu nion. Batez ere,
aldeko eta kontrako arrazoiak aurkez-
tean. Larregi ez luzatzearren, aldeko
arrazoien artean azaldutako gezur eta
funts gabezia argitzen saiatuko naiz.
Eta, bide batez, eskatuko nieke kazeta-
riei era horretako informazioa azaltze-
rakoan iturria zehaztu dezaten, irakur-
leok jakin dezagun era horretako argu-
mentu demagogikoen atzean zein dagoen.

Hamar arrazoietatik lehenengoak
“AHTk errepide sarearen garraio ahal-
menaren bikoitza du” zioen. Gezurra.
Asko jota AHT linea bat errepide linea
batekin konpara dezakegu (eta hori ere
ez), baina errepide sare guztiarekin?
Hurrengo arrazoian ematen du eran-
tzuna: “Eguneko 6.000 auto eta kamioi
gutxiago ibiliko dira”. A8 autopistak
bakarrik egunero 285.000 erabiltzaile
jasotzen ditu (abuztuan 350.000); beraz,
lekutan geratzen da AHTren garraio
ahalmena.

6.000 auto eta kamioi gutxiago aipa-
tzen dituen bigarren arrazoi horrek
barrea eragingo lidake esku artean dara-
bilgun gaia hain grabea ez balitz. Baka-
rrik A8a kontuan hartuko dugu: bero-
nek azken hilabeteetan %12ko igoera izan
du erabilerari dagokionez (batez ere
ordainsariaren merkatzearen ondorioz,
baina aurreko hilabeteetako igoera
%8,8an mantentzen zen). Beraz, AHT ez
litzateke gai izango A8aren urtebeteko
trafiko gehikuntza xurgatzeko ere. Baka-
rrik merkantzien garraioa kontuan har-
tuta, hurrengo 15 urteetan trafikoa ia
bikoiztu egingo da mugan (aurreikuspen
kontserbadore bat hartuta). Beraz, zer
eragin izango dute AHT proiektuan
xahutuko diren milaka milioi euroek?
Arazoa larriagotu egingo da eta kon-
ponbideak hipotekatuta izango ditugu.

3., 4., eta 7. argumentuak (27.000 gaso-
lio litro aurreztuko direla, negutegi efek-
tua eragiten duten 425.000 kilo gas eki-
ditea eta erregai, istripu eta abarretan
634.000 euro aurreztea) 2. arrazoian oina-
rrituta daude, biderketa hutsa eginez, eta
datuak ikusgarriak izan daitezkeen arren,
gorago azaldu dudan bezala 6.000 ibil-
gailuren murrizketa eta honen ondorio-
ak hutsaren hurrena dira benetako ara-
zoarekin konparatuz gero. Bestalde, inon-
dik inora ez da aipatzen emaitza berdinak
edo hobeak lortuko lituzkeen beste garraio
eredu alternatiboren bati buruz. 6.000 ibil-
gailu errepidetik beste era bateko garraio
motara pasatzeko ez dago AHT proiek-
tuaren beharrik. Are gehiago, askoz ere
diru gutxiagogatik askoz ere ibilgailu
gehiago atera ditzakegu errepideetatik
beste garraiobide batzuetara benetan hel-
buru hori lortu nahi duen proiektu bat
martxan jarriz gero.

5. arrazoiaren arabera “errepideek
baino 10 zarata puntu gutxiago eta aire-

portuek baino 100 gutxiago eragingo
ditu”. Ez dute esaten, baina, hori batez
bestekoa dela, orokorrean, eta neurke-
tak lokalki eginez gero emaitzak erabat
bestelakoak direla.

6. arrazoia antologia baten gordetzeko
modukoa da: “Gaur egungo autobideek
hartzen duten leku fisikoa baino hiru
aldiz gutxiago hartuko du AHTk”. Eta?
Horrek zer esan nahi du, autobideak desa-
gertu, bidegorri bihurtu eta AHTren
bidea bakarrik erabiliko dugula? Ba ez,
besterik gabe Europan bide azpiegitu-
retan okupazio tasa handienetarikoa
daukagun gure lurralde honi (batez bes-
tekoaren bikoitza) beste azpiegitura
erraldoi bat gehituko diogula.

8. arrazoia bukaerarako utziko dut,
onargarria den bakarra da eta. 9.enaren
arabera “Ibarra bezain gune ekonomiko
garrantzitsu batentzako Europarekin
lehiatzeko ezinbesteko azpiegitura da”.
Arrazoia barik iritzi hutsa da hori. AHT
proiektuak ezarri diren herrialde ezber-
dinak aztertu besterik ez dago (begiratu
Espainian edo Frantzian) herrialde haue-
tako ekonomiaren lehiakortasunaren-
gan izan duten eragina ikusteko. Ondo-
rioa garbia da: lehiakortasunaren klabeak
beste batzuk dira. Mahai gainean jarri
enpresariei ea zer duten nahiago beraien
enpresentzat, AHT proiektu bat edo mer-
kantzien garraiora egokitutako sare bat
(AHTrekin zerikusirik ez duena, hain
zuzen ere).

10. arrazoia, karamelu hutsa: hurren-
go 20 urteetan 25.000 lanpostu sortuko
omen lituzke proiektuak. Eta eraikuntza
sektorean interesak dituzten zenbaiten-
tzako irabazi imajina ezinezkoak. Proiek-
tuak 3.000 milioi euroko (gobernuaren
hasierako aurreikuspena, erabat desfa-
satua, orain bikoitzaz hitz egiten ari dira
eta hurrengo urteetan auskalo) kostua
badu, lanpostu bakoitzeko 120.000 euro
(20 milioi pta) inbertituko dira. Garbi dago
dirutza hori beste edozein proiektutan
inbertituz gero ere horrenbeste mila lan-
postu sortzea ez dela batere zaila.

Azkenik, 8. arrazoia, “EAEko hiri-
buruak elkarrekin modu azkar eta segu-
ruan lotuko ditu”. Arrazoi bezala onar-
garri den bakarra, aldekoa iruditzen ez
zaidan arren. Izan ere, proiektu hau
80ko hamarkadaren bukaeran joan zen
mamitzen euskal hiri polinuklearraren
ideiaren baitan. Horretarako da, bai, hiri-
buruak lotzeko, gaur egun hiriburuen
arteko mugikortasun tasa %0,45 dene-
an (mugikortasunaren %97 eskualde
artekoa da). Mugikortasun osoaren %0,45
modu azkar eta seguruan egiteko gas-
tatuko ditugu milaka milioi euroak.
Garraiobideen kolapsoa ez duela kon-
ponduko? Ingurumenari kalte jasanezi-
nak eragingo dizkiola? Bailara, herri eta
auzoak erdibituko dituela? Herri honek
dituen beste hainbat beharri aurre egi-
teko aurrekonturik gabe geratuko gare-
la? Eta horrek guztiak zer axola dio ba?

Eta tristeena da gezur handi honi
buelta emateko aukera gehiegi ere ez
dudala ikusten. Berriz ere kaka egingo
digute burutik behera: berriz ere hez-
kuntza eta ikerkuntzarako diru nahi-
korik ez dugu izango, berriz ere pobre-
ziaren aurkako laguntzak murriztuko
dira, berriz ere etxebizitza politika era-
ginkor baterako aurrekonturik ez da
izango, berriz ere etorkinen laguntza eta
integraziorako dirua faltako da… eta
berriz ere AHTrentzat Yproiektua aurre-
ra aterako dute, Pasaiako kanpoko por-

tua egingo dute, autopista gehiago egin-
go dituzte… eta txistua eta danbolina
joaz munduan parekorik ez dugula pen-
tsatzen jarraitu eta zoriontsu biziko
gara.

Oharra: idatzi honetan aipatutako
datu guztiak Eusko Jaurlaritzaren sail
ezberdinetako txostenetatik ateratako-
ak dira.

IÑIGO IÑURRATEGI
Debagoiena

Eskerrik asko,
San Joxepe

Badira egun batzuk, San Joxepe Ber-
gara eta Antzuolako erretiratuen

elkarteak aurten 87 urte bete ditugun edo
beteko ditugun bergararrei omenaldia
eskaini zigula. Bada, nire eskerrik bero-
enak eman nahi dizkiet omenaldi hori
aurrera ateratzeko parte hartu zuten guz-
tiei, maiteminez eta arreta handiz zain-
du gintuztelako. 

Dena egon zen oso ondo antolatua:
meza, dantzarien emanaldia, abesbatza-
rena, oparien banaketa (plaka oroigarria),
luntxa… Hitz bitan esateko: ezin hobeto.

Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, anto-
latzaileei. 

OMENDUTAKO BAT
Bergara

EHNA egin,
bizi eta erabili

Europar hauteskunde hauetan, Ber-
garako euskal herritar sentitzen

garen gehienok lotsarazi gaituzte. Lotsa-
razi baino gehiago, espainol sentiarazi.
Bergaran, jada, 800 bat EHNA helarazi
ditu Udalbiltzak eta hauteskunde egu-
nean ezin izan dugu erabili. Ez digute
euskal herritar gisa bozkatzen utzi.

Gogoratuko duzue joan zen ekaina-
ren 6an, Ondarroan egin zen naziotasun
egunean, Udalbiltzak eta Bai Euskal
Herriari herri ekimenak EHNArekin
bozkatzera joateko deialdia egin zutela.
Ba ikusarazi dutenez, Euskal Herriko
instituzio eta herritarren hitzak ez du
ezertarako balio. Espainiak inposatu-
riko aginduak denaren gainetik jartzen
dira. Ezin dute asumitu herri honen
bakarrik bizitzeko nahia, ezin dute asu-
mitu herri hau inoren eskutik joan gabe
bizi izateko gai dela eta ez duela Espai-
niak inposaturiko legerik ikusterik ere
nahi.

Lehenago ere ikusia da herri txiki
honetan lotsagabe asko direla, eta hau-
teskunde hauetan ere ikusi da lotsaga-
be hauek nortzuk diren, herri hau lotsa-
razten nortzuk ibiltzen diren, herri hau
espainiar komunitate gisa jartzen nor-
tzuk ibiltzen diren, zeren partidu horiek,
“nazionalista” sentitzen diren partidu
horiek eurek ez digute euskal herritar
gisa bozkatzen utzi. Herri honek aske
bizitzeko duen gogoari ez baitiote nahi
duen bezain aske bizitzen uzten. Kate
motzean dute lotua eta kateak tope egi-
tean lepoa estutu eta atzera egitera derri-

gortzen baitute. Horietako partidu
batzuek, gainera, atxikimendua eman eta
konpromisoa hartu zuten EHNArekin
bozkatu eta bultzatzeko, baina betiko
moduan hitzak izan ziren, zeren igande
honetan berretsi zuten Espainiarekin bat
doazela, gainera burua tente, lotsarik
gabe.

Gure galdera ondorengoa da: nor egi-
ten da honen erantzule? Zuek al zarete
“nazionalistak”? Zenbatean saldu duzue
Euskal Herria? 

Bergarako Bai Euskal Herriari herri
ekimenak oso argazki txarra atera dio
Europar hauteskundeetan partidu
“demokratiko” eta “nazionalistek” egin
duten paperari, euren legeari zin egin
eta espainiar gisa bozkatzera derrigor-
tu gaituztelako, eurek nahi izan duten
bezala.

BERGARAKO BAI EUSKAL HERRIARI
HERRI EKIMENA
Bergara

Protagonismo
banaketa

Debagoieneko Mankomunitateko lan-
gileok lan hitzarmen bat lortzeko

ahaleginetan egin ditugun mobilizazio-
ak direla-eta, zenbait gogoeta egin ditu-
gu eta Debagoieneko biztanleei gure iri-
tziaren berri eman nahi diegu.

Jakina denez, administrazioko lan-
gileak geldialdiak egiten egon gara azken
asteotan lan hitzarmen bat negoziatu
ahal izateko  mahai baten sorrera eska-
tzeko. Azkenean, inongo negoziaketa
mahairik sortu gabe, administrazioak
(EUDELek) gutxiengo sindikala duen
CCOO sindikatuarekin urte honetarako
lan hitzarmena sinatu du Gipuzkoan, Biz-
kaian eta Araban, gainerako sindikatuen
iritzi eta eskaerak kontuan izan gabe.

Lan hitzarmena negoziatzea eska-
tzeko mobilizazioak egiten ari ginen lan-
gileoi lelo aurpegia gelditu zaigu; hitzar-
mena sinatuta gelditu da eta ez dauka-
gu zereginik nahiz eta langileriaren
gehiengoa izan.

Administrazioak (EUDELek) eskuak
garbitzeko aitzakia ezin hobea aurkitu
du eta CCOO sindikatuak, berriz, pun-
tuak irabazi nahi izan ditu langile kolek-
tiboaren aurrean: protagonismoa bere
gain hartu nahi izan du. Negoziatzea eta
hitz egitea bultzatu beharra dagoela
aldarrikatzen den aldi berean ezin dai-
teke gutxiengo batekin tratua itxi eta
gehiengoaren iritzia alboratu. Ez zaigu
postura demokratikoa iruditzen, nahiz
eta “legezkoa” izan. Subasta batean ari-
ko balira bezala “eskaintza onena” egin
dienarekin sinatu dute hitzarmena bes-
te guztiok kanpoan utziaz. Esan behar
da, gainera, hitzarmen honek 3,2ko sol-
data igoeraz gain ez duela beste ezer jaso-
tzen (lan baldintza eskasekin egiten
diren kontratazioak, azpikontratazioen
arazoa edo etorkizunean hitzarmena
sinatzeko baldintzak zeintzuk izango
diren, besteak beste).

Badakigu sindikatuen artean harre-
manak ez direla onak, baina onartu ezin
dena da langileriaren interes orokorren
gainetik sindikatu baten siglak egotea.
Lehenengo langileen defentsa egin behar
da, eta hau lortzen bada, gero, sindika-
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tuarena egon beharko litzateke, eta hau
sindikatu guztiei esan nahi diegun zer-
bait da.

Mankomunitateko lehendakari Ina-
zio Lakuntza ere ez da gurekin eseri eta
hark erabili duen jokoa ez da garbia izan.
Errespetu falta nabaria da gure nagu-
siak langileokin erakutsi duena, hitz egi-
tera ere ez baita gurekin jarri.

Protagonismo guztia banatuaz
“hitzarmen” hau sinatu duten bi aldeei
zera esan nahi diegu: langileok errespetu
gehiago merezi dugula, gauzak ondo egi-
ten direnean ez dagoela hitz politekin ezer
zuritzen ibili beharrik, erabaki demo-
kratikoak gehiengoa kontuan hartuta
egiten direla, negoziazioa dela bidea bai-
na negoziatzeko hitz egiten jarri beha-
rra dagoela lehenengo (guk hala eskatu
genuen otsailean).

Sindikatuek langile guztien interesak
defendatu beharko lituzkete eta admi-
nistrazioak, berriz, eredu izan beharko
luke gizartearen aurrean lan hitzarme-
nak sinatzeko orduan. Administrazioak
horrela adarra jotzen badigu zer gerta-
tuko da gainerako sektoreetan?

Soldata igoeraren gozokiarekin, aldi
baterako kontratua dutenen edo azpi-
kontrataturik daudenen lan baldintzak
hobetzea, behin-behineko kontratuak
murriztea eta gurekin hitz egitea ekidin
nahi da.

Langileen eskubideak krisian dau-
de gure artean dauzkagun batzuen jarre-
ra eta ekintzei esker, hitz politak esan
arren gero nahi dutena egiten dutelako.
Noiz hasiko gara gauzak ondo egiten?

MANKOMUNITATEKO LANGILEAK
Debagoiena

Epaitegian euskaraz

Euskal Herrian bizi garen arren eta eus-
kara bertako hizkuntza izan arren,

euskal herritarrok jarduerak egiterako-
an euskara erabiltzeko oztopoak besterik
ez dugu aurkitzen. Funtzio publiko gehie-
nek gaztelera erabiltzera behartzen gai-
tuzte, gure hizkuntza eskubideak siste-
matikoki urratzen dituztelarik.

Hau ikusirik, eta egoeraz larriturik,
hauek euskalduntzeko prozesua martxan
jarri genuen. Horrela, justizia adminis-
trazioa herritarrok egunero erabiltzen
dugun gune bat izanik, gure euskal-
duntze-prozesua bertara bideratu genuen
bereziki, herri ekimen indartsu bat abian
jartzearekin batera.

Herri ekimen honen abiapuntua
ondorengoa zen: Bergarako epaitegian
lanean diharduten lau epaile eta hogei-
ta bost funtzionarioetatik %100 eta %68,
hurrenez hurren, erdaldunak direla.
Hau da, euren eguneroko jardun judi-
zialak euskaraz egiteko ezintasuna zute-
la eta, beraz, euskaldunon hizkuntza
eskubideak bazterturik zirela.

Honelako eta bestelako egoerak behar-
turik, Bergaran, euskararen normaliza-

zioaren alde lanean dihardugun elkarte-
ak batuz, kontzentrazio eta salaketa kan-
painari ekin genion, herrian hainbat
mobilizazio eginez. Hauetan, herritarren
parte-hartze bikaina ikusirik, herriak
egoera honen aurrean duen sendotasu-
naz ohartu ginen. Baina hau guztia ez da
nahikoa, gure helburua lortzeko urrats
bat baizik. Horregatik, lanean jarraitu
behar dugula argi dago; horretarako,
herritarren parte-hartze eta laguntza
beharrezkotzat jotzen dugularik.

Beraz, aurrerantzean ere antolatuko
diren mobilizazioetan parte hartzera
gonbidatzen zaituztegu zuen laguntza
ezinbestekoa baita justizia administra-
zio euskaldun bat lortu ahal izateko.

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
Bergara

Hauteskundeen
balorazio ona

Honako hauek izan ziren Europako
Hauteskundeetako emaitzak Are-

txabaletan: EAJ: 649; HZ: 541; PSOE: 392;
EA: 302; PP: 150; Aralar: 144; EB/IU: 70;
Besteak: 37; Baliogabeak: 10; Zuriak: 8.

Emaitza hauek ikusita egiten dugun
balorazioa honako hiru puntuetan labur-
biltzen dela iruditzen zaigu: batetik,
hauteskunde hauetako abstentzioa esan-
guratsua izan da, Aretxabaletan %55-56
izan delarik. Bestetik, Herritarren
Zerrendaren (HZ) emaitzak oso onak
izan direla baiezta genezake, zehazki
botoen %23 jaso du zerrenda honek.
Azkenik, Herritarren Zerrenda izan da
aukera guztien artean boto kopurua
mantentzea lortu duena, beste guztien
jaitsiera nabarmena izan delarik.

Honela, bada, hainbat adierazpen
egin nahi genituzke hauteskunde hauei
dagokienez. Batetik, (argi dago) hau-
teskunde hauek egoera ez demokratiko
baten eman direla, non gure zerrenda
aurkezteko aukera ere espainiar legediak
bahitu egin duen. Bahiketa honek mila-
ka euskal herritarron eskubide politiko
eta zibilak ezerezean utzi ditu. Bestetik,
egoera honen ondorioz, HZk ez ditu izan
beste alderdiek izan dituzten baldintza
berak: komunikabideetan hautesle
zerrenda bezala zegokion tarterik ez,
dirulaguntzarik ez... eta orokorrean, ez
dugu kanpaina era normal baten egite-
ko inongo posibilitaterik izan. 

Horregatik, berriz ere, egoera honi
aurre egiteko erakutsi dugun gaitasuna
agerian gelditu da. Azpimarratu nahi
dugu hau atxabaltar askoren konpro-
misoagatik ere izan dela posible. Bate-
tik, 270 sinadura bildu ziren Herritarren
Zerrenda hauteskundeetara aurkeztu
ahal izateko. Bestetik, kanpainan zehar
egin diren ekintza ezberdinetan atxa-
baltar askoren parte-hartze eta laguntza
izan dugu. Horrela, bada, aukera politi-
ko hau posible egin duzuen atxabaltar

guztiok eskertu  eta zoriondu nahi zai-
tuztegu. Aurrerantzean ere, etorriko
diren erronkei aurre egiteko, bide bera-
ri eustera animatzen zaituztegu.

Era berean, azpimarratu nahi dugu
naziotasun klabean Euskal Herri osoan
presente egon den hauteskunde zerren-
da bakarra izan dela. Uste dugu argi gel-
ditu dela hauteskunde hauetan botorik
baliagarriena HZrena izan dela.

Bestalde, gure eskerrik beroena adie-
razi nahi diegu NOS-UP alderdi Gali-
ziarrari, HZko 3.000 apoderaturi botoen
zenbaketaren jarraipenean parte hartzea
ahalbidetu baitigu.

HZ-REN HAUTESKUNDE BATZORDEA
Aretxabaleta

Gizatasunik ez
erietxeetan

Maiatzaren 13a egun gogoangarria
izango da guretzat: Aitxitxari biho-

tzeko ebakuntza arriskutsu bat egin zio-
ten Gipuzkoako Poliklinikan. Artean
ere birikak osatu gabe zituen baina Men-
daroko sendagileek adorea eman zioten
aurrera egiteko. Egin zioten zabaltze-lana
eta sendagilea bera ikaratuta geratu zen
barnean ikusi zuena zela-eta. Barrega-
rria, teknologiaren aroan ez ziren gai izan
azken 25 urteotan izandako biriketako
gaitz kronikoa aldez aurretik diagnos-
tikatzeko. Poliklinikan egunak luze egin
zitzaizkigun baina azkenean Mendaro-
ra ekarri zuten. Guretzat, etxera ekar-
tzearen antzekoa-edo zen, egoera hain
larria izanik gertuago izango genuela-
ko, guk ere handik edo hemendik argi-
izpi bat ikusi nahi genuelako. Bihotze-
ko ebakuntzaren ondorengo prozesua
bide onetik zihoan, ez, ordea, birikena.
Egunak luzeak ziren, 24 eguneko zain-
tzak eta gau amaigabeak. Ostiralean,
ekainak 18, Donostiara eraman zuten,
Matia zentroan berreskuratze proze-
suari heltzeko. Nolanahi den, iritsi zen
Matia famatura eta harrigarria, gure
aitxitxa, berreskuratze eta indartze pro-
zesuari ekin behar ziona, gaixo termi-
nalen sailean jarri zuten. Asteburua zen
gainera eta Matian asteburuak bereziak
dira, bereziak zentzurik sarkastikoene-
an. Asteburuko txandan ez da sendagi-
le “ofizialik” egoten, “zaintzakoa” ego-
ten da. Erizainei deitzeko gelako tinbrea
konektatu gabe zegoela ikusi zuen larun-
bat goizean osaba batek, eta aitxitxa,
lokartuta zegoela. Orduan jakinarazi
zioten gauean lasaigarri bat eman zio-
tela urduri samar zegoelako. Esnarazi,
garbitu, jantzi, bazkaltzen eman eta
dominoan jolastu zen senide eta gelaki-
deekin. Horiek horrela, larunbatean
lasaigarri gehiago emango zioten bel-
durrez utzi genuen Matian. Izan ere, Men-
daron esana ziguten tratamenduak bere-
kin zituela hamaika botika eta ezin
zitzaiola lasaigarri gehiago eman. Igan-

dea ere iritsi zen eta aitxitxa ezin zuten
esnatu. Egun osoan “erdi lo” egon zen
(sendagileak berak “grogi” hitza erabi-
li zuen), altxatu, kolpeak eman, astindu.
Ezer ez. Hilda bezala. Berriz ere gauean
lasaigarriak eman zizkiotela esan zigu-
ten, deika eta laguntza eske aritu zela-
ko. Astelehen goizean deitu ziguten:
“Zuen aitxitxa hilda aurkitu dugu ohe-
an”. Bertara joan eta gelakideak esan
zigun goizeko seietan bizirik eraman
zutela erizainek. Medikuaren agirian goi-
zeko zazpi eta erdietan hil zela ageri da.
Agiriaren behealdean ostiraletik aste-
lehen goizera emandako lasaigarri-
dosien zerrenda.

Bi egunen buruan, azken 40 egune-
tan egindako lan eta ahalegin guztia
zapuztu dute Matia zentro ospetsu eta
arranditsuan. Zergatik? Guardiako sen-
dagileari ez ziotelako gure aitxitxaren
egoeraren berri eman, zentroen arteko
koordinaziorik ez dagoelako eta azken
batean, Euskal Herriko erietxeetan giza-
tasunik ez dagoelako. Gutun hau sala-
ketatzat hartuko du askok. Izan dadila
bederen etorkizuneko kasu askoren
gogoetarako bide. Adineko jendea ozto-
po da gizartearentzat eta osasun zentroen
sistemak ere hari beretik. Muxu handi
bat, aitxitxa.

AINHOA LENDINEZ
Elgoibar

Bergarako San
Martzialgo erromeria
eta mahaiak  

Bergarako San Martzialgo erromeria
uztailaren 4an ospatuko dugunez,

dagoeneko jarri ditu Udalak mahaiak alo-
kairuan. Joan zen urtean domekatik
astelehenera norbaitek mahaiak lapur-
tu egin zituen eta Udalak multa bat
ordaindu behar izan zuen bueltatu ez
ziren mahaiengatik. 

Hori dela eta, aurten Bergarako Uda-
lak ondorengo neurriak hartzea eraba-
ki du: talde bakoitzeko 100 euroko fidan-
tza ordaindu beharko da eta, horretaz
gain, mahai bakoitzeko 20 euro; bestal-
de, mahaiak domekan, 19:00etatik
21:00etara, Udalak esandako tokira era-
man beharko dira. San Martzialera igo-
tzen den edozeinek badaki arratsaldeko
ordu horretan herri kirolak eta dan-
tzaldia egoten direla eta jaia ez dela
amaitzen, gutxienez, 21:00etan jaitsiera
egiten den arte. Hortaz, ez dauka inon-
go zentzurik jaiaren unerik gorenean,
jendea alde batera eta bestera ibiltzea
mahaiak eramaten. 

Nik uste dut askoz hobe dela mahaiak
zaintzeko norbait edo norbaitzuk jartzea
domeka gauetik astelehen goizera arte.

M. LARRAÑAGA
Bergara
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Kirolabur

BERGARA/ARKU TIROKETA

Fernando Markina bergararra da domeka ezkero
Espainiako arku tiroketako txapelduna, beterano

mailan eta poleadunen esparruan. Lorpen hori, baina,
ez da berria, laugarren urtez izan da-eta bere kategorian
onena. Horrez gain, Euskadiko marka berria ezarri
zuen domekan: 1.346 puntu, hain zuzen ere. Txapelketa
Madrilen jokatu zuten, eta Estatu osoko 42 arkularik har-
tu zuten esku. Fernandoren esanetan, aurtengo txapel-
keta oso lehiatsua izan da.

OÑATI/TORREAUZOKO LASTERKETA

Domekan jokatuko da, goizeko hamaiketan, Torre-
auzoko VII. Lasterketa. Lasterkariek Torreauzotik

Olatera egin beharko dute joan-etorria, eta ibilbideak
7,6 kilometro  izango ditu. Izenematea sei euro da, eta
lasterketa hasi baino ordu erdi lehenagora arte egongo
da izena emateko aukera. 10:30ean, gainera, infantil, ale-
bin eta kadete mailetakoen lasterketak izango dira. Gaz-
tetxoen ibilbidea motzagoa izango da, bi kilometro luze
izango da.

OÑATI/TOURRERAKO AUTOBUSAK

Aurten ere Oñatiko Garmendia eta Odriozola lagu-
narteek eta Lizarralde Kirolak dendak Tourrera

bidaia antolatu dute. Mendiko bi etapa ikusiko dituzte,
La Mongie-koa eta Andorrakoa. Dagoeneko debagoien-
dar askok eman dute izena, baina oraindik badago lekua.
Joan den urtean bete-beteta joan ziren jarri zituzten auto-
busak, eta aurten ere bi edo hiru autobus jarriko dituz-
te. Argibide gehiago gura duenak Lizarralde Kirolak den-
dara joan besterik ez du, bai Oñatiko dendara (943 78 29
86) edo bai Arrasatekora (943 79 91 47).

ARRASATE/ARKU TIROKETA

Azkeneko lau urteotan egin duten moduan, Arrasa-
teko SP-10 taldeak Arku Tiroketako Txapelketa

antolatu du aurtengo San Juanetarako. Txapelketa Zal-
dibarren izango da, bihar, zapatua, 18:00etan. Oñati, Eibar,
Durango, Zornotza eta Bilboko taldeak lehiatuko dira
Robin Apple modalitatean. Modalitate horretan, arku-
lariak 18 metrora jartzen dira, eta puxika bi eta uztai
eta sagar bana izaten dituzte helburu. Jakin, gainera,
txapelketa amaitutakoan bertara hurbildutakoek arku
tiroketa probatzeko aukera izango dutela.

Debarroko Pilota Txapelketako
finalak, bihar, Eskoriatzan

Martxoan hasi zen Deba-
rroko Txapelketa azken
txanpan dago, bihar arra-
tsaldean jokatuko dituzte-
eta Eskoriatzan finalak.

Kadete mailan, Elgoi-
barko eta Antzuolako pilo-
tariak izango dira nor bai-
no nor gehiago, eta gazte
mailan, berriz, Elgoibar eta
Eskoriatza lehiatuko dira.
Ziurtatuta dagoen gauza
bakarra da seniorretan txa-
pelduna ibarrekoa izango
dela, Bergarako eta Are-
txabaletako pilotariek neur-
tuko dituzte-eta indarrak.

NORGEHIAGOKA PAREKATUAK
Biharko partiduen gainean
faborito nortzuk diren esa-
tea ez da batere erraza, mai-
la guztietan indarrak pare-
parean egongo dira-eta.
Kadete mailan, Portu eta
Txurruka elgoibartarrek
Antzuolako Jauregi eta
Mendizabalen kontra joka-
tuko dute. Bi bikote horiek
partidurik galdu barik iri-
tsi dira finaleraino, eta ikus-
teko dago bietako nor den
onena. 

Gazte mailan, Elgoi-
barko Agirrebeñak eta
Arrietak Eskoriatzako
Atxotegiren eta Axperen
kontra jokatuko dute. Elgoi-
bartarrak ez dira makalak,
baina Axpe adin horretako
gainontzeko pilotarien gai-
netik dago, eta Atxotegik
ondo laguntzen badio fina-

la irabazteko aukera han-
dia izango dute. Gainera,
bikote moduan nahiko erre-
gularrak dira, eta hori ere
kontuan hartzekoa da.

Azkenik, senior maila-
ko finalean Aretxabaleta-
ko Errasti anaiak eta Ber-
garako Muguruza eta
Gutierrez lehiatuko dira.
Eta zeingehiagoka horre-
tan ere ez da erraza fabori-
to nor den esatea. Errasti
anaiek ondo baino hobeto

ezagutzen dute txapelketa
hori, eta badakite finala
jokatzea zer den, bost aldi-
tan iritsi dira-eta Debarro-
ko Txapelketako finalera.
1995ean, aretxabaletarrak
txapeldunorde izan ziren,
baita 2002an ere. Lehenen-
go txapela 1999an jantzi
zuten. Ez zen, baina, azke-
na izan, 2001ean eta 2003an
ere eurak izan ziren-eta txa-
peldun. Curriculum horre-
kin batek baino gehiagok

esango du eurak direla
seniorretan faborito, baina
azkenaldian Bergarako
Muguruza eta Gutierrez
ondo baino hobeto dabil-
tza, eta kontuan hartzeko
moduko bikotea da.

Ezin ahaztu, baina, fina-
lean pilotalekuak berak
izango duen eragina. Esko-
riatzako pilotalekuari neu-
rria lehenengo hartzen dion
bikoteak izango du txapela
eskuratzeko aukera han-
dien. Eta, arlo horretan,
Errasti anaiek badute aban-
taila txiki bat.

Biharko finalean, Deba-
barrenak ordezkari baka-
rra izango du: Elgoibar. Gai-
nontzeko bikoteek ibarreko
herriak ordezkatzen dituz-
te. Egia da Debagoienean
Debabarrenean baino pilo-
tari gehiago daudela, eta
hori konpentsatzeko Elge-
tak Debabarreneko mul-
tzoan jokatu du aurten.

17:30ean hasita, kadete, gazte eta senior mailetako finalak izango dira

GOIENKARIA

Errasti anaiek joan den urtean eskuratutako txapela defendatzeko egingo dute bihar lan.

XABIER URZELAI

D
enboraldiko azken
txapelketa behar den
moduan amaitu gura
dute ibarreko pilota-

riek: txapela jantzita.
Ibarreko lau herrik ordezka-
ritza izango dute finaletan:
Bergara, Antzuola, Aretxa-
baleta eta Eskoriatza dira
herri horiek.

Ziurtatuta dago seniorretako bikote 
txapelduna ibarrekoa izango dela, Bergarak

eta Aretxabaletak jokatuko dute-eta

Eskoriatzako pilotalekuari neurria lehenengo 
hartzen dion bikoteak aukera handiak izango

ditu finala irabazteko

DAMKAR’T
Estetika eta ile-apaindegi profesionalen eskola
ANCEPEk homologatua

• Kalitatezko prestakuntza osoa
• Etorkizun handiko lanbidea
• Irakasle kualifikatuak
• Ikasturte hasieratik praktikak

20 urtean 
prestatutako 
profesionalak 
dira gure bermea

Bittor Sarasketa 7, 3. solairua
Tel.: 943 127 152 Faxa: 943 121 518
20.600 EIBAR
Posta-e: damkar.t@terra.es

Matrikula zabalik! 
Plaza mugatuak!
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Uda gaztea!

INFORMAZIOA ZEHATZAGOA: GAZTE BULEGOA • 943 77 00 65 • gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net

“GOMENDATZEN DIZUT…”
SARIA

• Emaguzu zure oporren inguruan
gomendioa: egon zaren ostatua, ikusi
dituzun paisaia eta txokoak, deskontu
txartelak… 

• Parte-hartzaile guztien artean zozketa
egingo dugu. Saria: bi lagunentzako
asteburua Euskadiko landetxe baten.

• Eskatu parte-hartze orria Gazte
Bulegoan.

• Gomendioak jasotzeko azken eguna:
irailaren 24a.

GAZTERIAREN MUNDUKO
JAIALDIA

• Non: Bartzelonako Forumean
• Noiz: abuztuaren 8tik 14ra
• 18 eta 30 urte arteko gazteei zuzenduta
• Jaialdi autogestionatua, mundu osotik

etorritako gazteen arteko esperientziak
eta kultura adierazpenak
elkartrukatzeko aukera aparta.

• Animatu eta parte hartu zuk ere;
Udalak bidaia ordaintzeko 50 euroko
laguntza emango dizu.

• Izena emateko epea: ekainaren 30a

Gazteria saila

GAUR EGUNGO DANTZA
IKASTAROA

• Irakaslea: Saioa Ibañez
• Egutegia: uztailaren 9tik 19ra
• Egunak: astelehena, eguaztena eta

egubakoitza
• Ordutegia: 20:15-21:45
• Lekua: Arrasate Musikalen
• Matrikula: 20 euro / 10 euro ikasle edo

langabeentzat
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Ekainaren 25etik

uztailaren 2ra

Kultura
eta

aisialdia

AZALA: IÑAKI ITURBE / JATORRIZKO ARGAZKIAK: AITOR LIZARRALDE

ESPALOIA: 
DEBAGOIENEKO 
KAFE 
ANTZOKIA

Elgetako Espaloia Kafe
Antzokia inguruko

kultura gune bihurtzeko
hornituta dago.
Kontzertuak eta
antzezlanak egiteko tokia,
Internetera konektatzeko
baldintza modernoenak,
enpresendako bilera
aretoak, taberna-jatetxea
eta beste hainbat zerbitzu
eskaintzen ditu. /15
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Zabalik dago ibarreko kafe antzokia
DEBAGOIENEKO ETA KANPOKO KULTURA BEHARRAK ASETZEKO SORTU DUTE, GOIBEKO EUSKARA ELKARTEAREN EKIMENEZ

ESPALOIA KAFE ANTZOKIA INAUGURATU BERRI DUTE ELGETANAURKEZPENA/

Espaloia Kafe Antzokiak, Elge-
tako eta ibarreko kultura egitas-
mo garrantzitsuenetako batek,
zabaldu ditu ateok elgetar eta
debagoiendar guztiondako. Atzo,
eguena, aurkeztu zuten egitas-
moa Elgetako Udalak eta kudea-
tzaileek, Espaloia Kooperatiba
Elkarteak. Aurrerantzean, egu-
nero egongo da zabalik. 

Debagoien osoko kafe antzo-
kia izateko bokazioz jaio da Espa-
loia. Ez hori bakarrik: Debaba-
rreneko eta Bizkaiko publikoari
zabaldutako eskaintza izango du,
eta “hainbat ekitalditan, baita
Euskal Herri osorakoa ere”, dio-
te Espaloia Kooperatiba Elkarte-
ko arduradunek. Erakarpen horri
lagunduko dio Elgetaren kokapen
estrategikoak: herri handiak ditu
inguruan, eta 100.000 lagunek
dute hara erraz hurbiltzeko
modua.

Espaloia antzokia denetariko
kultura egitasmoetarako erabi-
liko dute. Besteak beste, haueta-
rako: antzezlanak egiteko —eta,
estreinaldia behar bezala izan
dadin, bihar, zapatua, izango da
lehen saioa, Albadulake taldearen
Malaje lanarekin, 22:30ean—; kon-
tzertuetarako, herri-jaialdieta-
rako, hitzaldietarako, erakuske-
tak ipintzeko, diapositiba ema-
naldiak egiteko, zinemarako…
Beste bi aukera gehiago izango

ditu: hain zuzen, enpresendako
bilera leku ezin hobea izango da,
bideoproiekzioak egiteko, Inter-
netera modu azkarrean konek-
tatzeko… aukera eskainiko du-
eta. Azkenik, aretoak eguneko
menuak ere emango ditu, 70 lagu-
nendako taberna-jatetxea egoki-
tu dute-eta. Asteko zazpi egune-
tan bazkaldu ahal izango da Espa-
loian. Astelehen, martitzen eta
eguaztenetan, 12:30etik 16:00eta-
ra izango da zabalik. Asteburue-
tan emango dira bazkari eta afa-
ri bereziak ere.

“HERRITAR GUZTIENDAKO PLAZA”
Kafe antzokiaren erabilera ez da
soilik kultura egitasmoetara
mugatuko; herritarren zerbitzu-
ra egoteko bokazio indartsua ere
badu, eta hala azpimarratzen du
Espaloia kooperatibak. Izan ere,
antzokia erabili zuten lehenengoz,
herriko ikastetxeko umeek ikas-
turte amaierako jaia egin zuten
han, eta aurreikusita dago Elge-
tako musika ikasleek ere erabil-
tzea.  Arduradunek dioten
moduan, “aretoa herritar guz-
tiendako plaza berria izango da,
kulturarendako leku zaindua
denondako: ume, gazte, guraso,
erretiratu eta herritar guztien-
dako”. Eskaintza kanpora zabal-
du nahi duten arren, kafe antzo-
kiaren zeregin garrantzitsuene-
tako bat da Elgetako bertako
herritarren kultura eta giza beha-
rrei erantzuna ematea.

Bestalde, kudeatzaileek ikus-
pegi jakin batekin kudeatuko dute
antzoki berria: “Kultura eraman
nahi dugu jendea dagoen tokira,
ez alderantziz. Hori dela-eta ipi-
ni dugu taberna-jatetxea. Gure
asmoa da Espaloia izatea jendea
kultura egitasmoen eta giroaren
inguruan ibiltzeko lekua”.

DATU TEKNIKOAK
Horretarako guztirako txukun-
txukun egokitu dute eraikina.
Udalak eta kooperatiba elkarte-
ak 400.000 eurotik gorako inber-
tsioa egin dute aurten. Lehengo
eraikina itxuraldatuta dago, eta
Espaloia antzokia aurrerapen
teknologiko eta baliabide onene-
kin hornitu dute 500 metro koa-
droko eraikin hori.

Arduradunek bereziki nabar-
mendu nahi dute soinu egokitza-
pena. Izan ere, hasieran, eraiki-

nak oihartzun handia zuen, bai-
na soinu aditu talde batek egin-
dako gomendio guztiak jarraitu-
ta, ezin hobeto geratu da.  

Beste datu batzuk ematearren,
honakoak: telebistendako presta-
tuta dago, eta egoitza osoa kablez
hornitu dute kamerak entxufatu
ahal izateko. Mikrofonia mota guz-
tiak kubritzen ditu: musika-tres-
nendako, ahotsarendako… Ager-
tokia inguruko  zabalenetarikoa da.
Argiztapena ere modu berezian
zaindu dute; guztira, 72 foko ditu. 

Telematika aukera berrienak
ere txertatzen ditu kafe antzo-
kiak: WIFI gunea —hau da, Inter-
netera modu azkarrean eta uhi-
nen bidezko konexioa— ipini
dute, eta Internetera doan konek-
tatu ahal izango dira erabiltzai-
leak. Horrez gain, ordenagailu
portatila konektatzeko aukera
ere izango da.

Horrenbestez, kultura eta giza
harreman aukera gehiagoz goza-
tzeko moduko antzokia dugu
orain debagoiendarrok. 

LEIRE KORTABARRIA

B
adakigu Elgeta ez dela Bil-
bo, baina herri txiki batek
ere kultura eskaintza dui-
na izan dezake”. Espaloia

Kooperatiba Elkarteak asmo horri
jarraituz ekin zion proiektu bati. Eta
azkenean, gauzatu da: zabalik dago
Elgetako Espaloia Kafe Antzokia.
Atzo, eguena, inauguratu zuten.

Eredu berritzailea

Kafe antzokia bere motako lehenengo eredua dugu, ez
bakarrik Debagoienean, baizik eta, alderdi askotik,
baita Euskal Herri osoan ere.

Izan ere, kultura elkarte batek osoki kudeatutako antzoki
bakarrenetarikoa da; bakarra Debagoienean. Hain zuzen,
Espaloia Kooperatiba Elkarteak kudeatuko du, eta horren
akziodun nagusia Elgetako Goibeko kultura elkartea da.
Horrek esan nahi du kudeaketa, hasieratik bukaerara,
independentea izango dela. Hala ere, berritasun nagusia da
Elgetako Udalak ere bere ekintzak egin ahal izango dituela
antzokian. 

Egitasmoa, neurri handi baten, Goibekoren ekimenari
esker burutu da. Orain dela lau urte, Elgetako Udala hasi zen
Maala kaleko eraikina moldatzen, herrirako erabilpen
askotarako areto bihurtzeko asmoz. Orduan, Goibekok bere
proposamena aditzera eman zion Udalari: hain zuzen, antzo-
kia kultura bilgune zabal bihurtzea, eta hori eurek kudea-
tzea. Udalak lehiaketa publikora atera zuen proiektua, eta
kudeaketa Espaloia Kooperatiba Elkarteak lortu zuen. 

EDU MENDIBIL

Hainbat arduradun, egueneko aurkezpenean.

Egitarau
propioa

Espaloia Kafe Antzokiak
ostatu emango die
besteek proposatutako

hainbat ekintzari, baina
programazio propioa antola-
tuko du. Hain zuzen, hiru
hilabetean behin hainbat
ekitaldi izango dira. Hasteko,
gaurtik aurrera dago ikusgai
Euskal jaiak argazki erakus-
keta. Bihar, Albadulake
antzerki konpainiak Malaje
lana taularatuko du. Urri,
azaro eta abendurako egita-
raua prestatzen ari dira, eta
hainbat ekintza lotu dituzte.

AITOR LIZARRALDE

Espaloia Kooperatiba Elkarteak kudeatuko du antzokia. Argazkian, elkarteko hiru kide.
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Eka. 25-Uzt. 2
ESKORIATZA

Museo Eskolak udako programa
inauguratuko du etzi, domeka,
13:30ean, hiru erakusketarekin: Aita
Emiliano Barandiaranen gainekoa,
baserriko txerri lanen ingurukoa, eta
trenaren eboluzioaren ingurukoa.

A-1 autopista Eskoriatzan:
inpaktua gutxitzeko proposame-
nak delako erakusketa inauguratuko
dute ekainaren 29an, martitzena,
kultura etxean, 10:00etan.

OSPAKIZUNAK
ESKORIATZA

Aita Emiliano Barandiaranen
jaiotzaren mendeurrena dela-eta,
hainbat ospakizun antolatu dituzte
astebururako. Bihar, zapatua, Karmel
aldizkariak haren omenez egindako
monografikoaren aurkezpena egingo
dute udaletxean, 20:00etan. Aretxaba-
letako Abesbatzak hainbat pieza
abestuko ditu. Etzi, domeka, Aita
Emiliano Barandiaranek egindako
Euskal Meza izango da San Pedro

elizan, 12:00etan, Aretxabaletako
Abesbatzaren eskutik. Azkenik,
13:30ean, haren inguruko erakusketa
inauguratuko dute Museo Eskolan.

OÑATI
Afari-merienda izango dute Elkar

Hezi ikastetxeko gurasoek gaur,
egubakoitza, Santa Marina plazan,
arratsaldez. Irakasleek antolatu dute.
Biduri Sound disko jartzaileak girotuko
du arratsalde pasa.

Torreauzoko jaiak ospatuko
dituzte bihar eta etzi.

Zubillaga auzoko jaiak hasiko
dira datorren egubakoitzean, uztailak 2.
Egun horretan, txupinazoa, herri
txikiteoa… izango dira. 22:30etik
01:00etara bitartean, film labur
emanaldia izango da pilotalekuan.

MUSIKA
ARRASATE

Ruper Ordorika kantautoreak
emanaldia egingo du bihar, zapatua,
Monterronen, 22:30ean.

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

eta Iruñea bisitatuko dituzte. Izena
emateko, jo elkarteko bulegoetara,
astelehen edo eguaztenean, 18:30etik
20:00etara bitartean.

Oñati Udara 2004 eta Oñati
iragana, oraina eta etorkizuna
egitasmoak aurkeztuko ditu Garapen
eta Turismo Agentziak martitzenean,
hilak 29, kultura etxean, 17:00etan.

ERAKUSKETAK
ANTZUOLA

Mairuaren Alardearen gaineko
erakusketa izango da zabalik Olaran
etxean, bihar eta etzi, 12:00-14:00 eta
18:30-20:00 ordutegian.

ARRASATE
Homosexualitatearen inguruko

erakusketa dago zabalik Monterro-
nen, ekain bukaerara arte.

ELGETA
Euskal jaiak izeneko argazki

erakusketa dago Espaloia Kafe
Antzokian etzira bitartean, domeka.

DEIAK
ARAMAIO

Bertso bazkaria izango da bihar,
zapatua, eguerdian, Anjel Mari
Peñagarikano bertsolariarekin.

Odol-ateratzeak izango dira
eguaztenean, ekainak 30, osasun
zentroan, 16:30etik 20:00etara
bitartean. Arabako Odol Emaileen
Elkarteak egin du deialdia.

ARRASATE
Herrixa jaixen garra! egitarauaren

barne, hainbat ekintza izango dira
egunotan: gaur, egubakoitza, Etxeratek
deitutako kale-bilkura, Herriko Plazan,
19:30ean; segidan, sagardo eta pintxo
dastaketa eta triki-poteoa. Bihar,
zapatua, herri bazkaria, batukadarekin
txikiteoa eta kirolak izango dira,
besteak beste.

Toki Argi erretiratuen egoitzako
ile-apaindegia lehiaketara atera du
Udalak. Baldintza guztien zerrenda udal
bulegoetan eskura dezakezue.

Munduko Gazteen Topaketan
parte hartu gura duten 18-30 urte

bitarteko arrasatearrei Bartzelonara
joan-etorria ordainduko die Udalak.
Hain zuzen, 50 euroko dirulaguntza
izango da. Topaketa Forumean izango
da, abuztuaren 8tik 14ra bitartean.
Argibide gehiago, gazte bulegoan (943
77 00 65).

BERGARA
San Martzialgo erromeriarako

mahai eta aulkiak alokatzeko, jo
kultura etxera, ekainaren 29ra
bitartean, 16:00etatik 19:00etara.

OÑATI
Baserri eta baso inguruko

erantzukizun zibila hitzaldia izango
da gaur, egubakoitza, Nekazarien
Elkartean, 19:00etan. Baserritar eta
baso jabeei zuzenduta dago.

79an jaiotakoek kinto batzarra
izango dute uztailaren 17an. Poteoa,
bazkaria eta dantzaldia izango dituzte.
Izena emateko, sartu 30 euro Kutxako
honako kontuan: 2101 0057 57
0124516295. Uztailaren 7a da
mugaeguna.

San Ferminetara irteera antolatu
du Pake Leku erretiratuen elkarteak
uztailaren 12rako, astelehena. Lizarra

JAIAK

ESKORIATZAKO JAIAK BETE-BETEAN IZANGO DIRA ASTE OSOAN
San Pedroak, herriko jai nagusiak, ospatuko ditu Eskoriatzak aste osoan. San Pedro eguna martitzenean, hilak 29, izango
da, eta hor izango dira ospakizun garrantzitsuenak. Edozelan ere, asteburuan bertan, Aita Emiliano Barandiaran zenaren
jaiotzaren mendeurrena gogoratuko dute; besteak beste, hark konposatutako Euskal meza abestuko dute parrokian, etzi,
domeka. San Pedro bezperan, astelehenean, hasiko dira jaiak modu ofizialean; etxafuegoak, musika, nagusien danborra-
da… izango dira. San Pedro egunean, prozesioa, antzerki eta musika saioak, pilota partiduak eta beste hainbat izango
dira aukeran. Eguaztena Umeen Eguna izango da; eta eguena, uztailak 1, Euskal Jaia.

Non: Eskoriatzan. Noiz: ekainaren 26tik uztailaren 3ra bitartean, egunero hainbat ekintza izango dira.
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OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

El día de mañana
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

ANTZUOLA
FRONTOI TXIKIA

Lágrimas del sol
Egubakoitza, hilak 2: 22:30.

EIBAR
UNZAGA

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
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

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

Martitzena, ikuslearen eguna.

GASTEIZ
GURIDI

Troya
18:00, 22:00.

Van Helsing
17:00.

El día de mañana
17:30, 20:00, 22:30.

Mystic river
17:00, 19:45, 22:30.

Blueberry
Egubakoitzetik domekara:
22:30.

Venganza ciega
17:30, 20:00, 22:30.

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
17:00, 19:45, 22:30.

Whale rider
Egubakoitza eta domeka:
17:30, 20:00, 22:30.
Zapatua: 20:00, 22:30.

MIKELDI ZINEMAK

Ladykillers
17:30, 20:15, 22:45.

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
17:00, 19:45, 22:45.

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

Blueberry, esperientzia
sekretua
17:05, 19:50, 22:35.

Troya
Egubakoitza: 19:45, 22:45.
Zapatua: 16:45, 19:45, 22:45.
Domeka: 17:30, 20:30.

El tiempo del lobo
(J.B.A.)
17:15, 20:00, 22:30.

Full frontal (J.B.A.)
17:15, 20:00, 22:30.

El castigador
17:30, 20:15, 22:45.

Hermano oso
Zapatua eta domeka: 17:15.

El día de mañana
17:15, 20:00, 22:30.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

Janis y John
18:00, 22:30.

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

Cinco condiciones
(J.B.A.)
18:00, 22:30.

Capturing the
Friedmans (J.B.A.)
20:15.

Confesiones de una
mente peligrosa
18:00, 20:15, 22:30.

Las mujeres de verdad
tienen curvas
18:00, 20:15, 22:30.

Wilbur se quiere 
suicidar
18:00, 20:15, 22:30.

The mother
20:15.

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

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

FBI
Egubakoitza: 16:10, 18:20,
20:20, 22:40, 00:45.
Zapatua: 18:20, 20:20, 22:40,
00:45.
Domeka: 18:20, 20:20, 22:40.

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

La pasión de Cristo
17:00, 19:30.

Shrek 2
Eguaztena eta eguena: 16:10,
18:20, 20:20, 22:40.

Amor sin condiciones
16:30, 19:30, 22:20, 00:45.

El misterio de Wells
Egubakoitza: 16:45, 19:45,
22:30, 01:00.
Zapatua: 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 19:45, 22:30.

La matanza de Texas
Egubakoitza eta zapatua:
00:45.

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.

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

El día de mañana
16:30, 19:30, 22:20, 01:00.

Hermano oso
Zapatua eta domeka: 17:15.

Scooby doo 2
Zapatua eta domeka: 16:10.

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

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Van Helsing
12:15, 17:35, 20:05, 22:35,
00:55.

FBI
12:15, 16:15, 00:15.

Blueberry
19:55, 22:30, 00:50.

A contrarreloj
20:25, 22:35, 00:45.

El efecto mariposa
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, 16:00, 18:15.

Shin Chan, 
operación rescate
12:15, 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 00:30.

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

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

La puta y la ballena
21:50, 00:20.

Big fish
12:15, 16:35, 19:05.

El castigador
12:15, 17:10, 19:40, 22:25,
00:45.

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

El día de mañana
12:15, 17:30, 20:00, 22:30,
01:00.

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

Chicos de la lluvia
12:15, 16:10, 18:10.

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
12:15, 15:30, 18:30, 21:30,
00:30.

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

ÁBACO BOULEVARD

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
12:00, 16:00, 19:00, 22:00,
01:00.

Van Helsing
Egubakoitza: 16:30, 19:30,
22:10, 01:00.
Zapatua: 19:30, 22:10, 01:00.
Domeka: 19:30, 22:10.

Por amor al arte
Egubakoitza: 16:15, 18:20,
20:30, 22:40, 00:45.
Zapatua: 18:20, 20:30, 22:40,
00:45.
Domeka: 18:20, 20:30, 22:40.

Hermano oso
Zapatua: 17:00.
Domeka: 12:20, 17:00.

Ladykillers
12:10, 17:30, 20:00, 22:30,
01:00.

La matanza de Texas
Egubakoitza eta zapatua:
22:20, 00:30.

El efecto mariposa
18:00, 20:20, 22:40, 01:00.

Giro inesperado
22:20, 00:30.

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

Shin Chan, 
operación rescate
12:10, 16:10, 18:15, 20:15.

Tánger
12:10, 16:00.

Venganza ciega
12:15, 16:15, 18:15, 20:20,
22:30, 01:05.

Scooby doo 2
Zapatua: 16:15.
Domeka: 12:15, 16:15.

El día de mañana
12:00, 17:00, 19:45, 22:30,
01:00.

Blueberry
12:20, 16:30, 19:15.

El castigador
12:20, 17:15, 20:00, 22:45,
01:05.

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

Zinema

Anger eta Kuraia taldeen
emanaldia izango da bihar, zapatua,
gaztetxean, 22:30ean.

BERGARA
Angel eta Kaiet disko jartzaile-

ek emanaldia egingo dute bihar,
zapatua, Go-Jam aretoan, 01:00etan.

Peste taldeak emanaldia egingo du
etzi, domeka, gaztetxean, 19:30ean.

ELORRIO
Musikaire jaialdiaren barne,

honako emanaldiak izango dira datozen
egunotan: gaur, egubakoitza, Brazuka
Matraka (Brasil) taldearen emanaldia,
Argiñetan, 22:30ean; bihar, zapatua,
Ballet Biarritz taldeak dantza emanaldia
egingo du, 22:30ean; etzi, domeka,
Alacanteko Les Bouffons antzerki
taldearen saioa izango da, frontoian,
20:00etan; eta egun horretan baita,
Young Performers Philadelphia
Orchestra (AEB) taldearen kontzertua
elizan, 22:30ean.

OÑATI
Burlatako San Blas abesbatzak

emanaldia egingo du bihar, zapatua,
Agustindarren elizan, 19:30etako
mezaren ondoren. Eslava, Mendelssohn
eta Aita Madinaren piezak abestuko
dituzte, besteak beste.

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Txalaparta ikastarorako
izenematea zabalik dago hil osoan,
Loramendi elkartean. Ikastaroa
uztailean izango da, eguenero,
19:00etan. Matrikula orokorra 10 euro
da; ikasle eta langabeendako, 6.

ARRASATE
Gaur egungo dantza ikastaroa

antolatu du Udalak uztailaren 9tik 19ra
bitartean, Saioa Ibañez arrasatearraren
eskutik. Astelehen, eguazten eta
egubakoitzero izango dira eskolak,
Arrasate Musikalen, 20:15etik 21:45era
bitartean. Izena emateko, jo gazte
bulegora. 20 euro da; 10, ikasle eta
langabeendako.

BERGARA
Gaztetxoendako margo

ikastaroa antolatu du Beart elkarteak
uztailerako, 10:00etatik 12:00etara
bitarteko ordutegian. Argibideak,
honako zenbakiotan: 653 71 53 82
(Mayra), 665 70 31 75 (Oihana) edo
635 71 32 69 (Maite).

Peter Pan, la gran aventura: •••• / Ladykillers: ••• / Bowling for Columbine: ••• / Troya: ••• / La pasión de Cristo: ••• / Van Helsing: • /

ZUZENDARIA: Neil LaBute.
AKTOREAK: Rachel Weisz, Paul Rudd.

N
eil LaBute idazle eta zinema gidoi-
lari eta zuzendaria da. Duela
hilabete batzuk Posesión filma

ikusteko aukera izan genuen. Hartan,
LaButek beste batek idatzitako gidoia
erabili zuen, eta bere estilotik nahiko
urrun zegoen filma egin zuen. Orain,
beste idazle batzuen gidoiak zuzendu
ondoren —Posesión eta Persiguiendo
a Betty, hain zuzen ere—, Por amor al

arte-n gidoilari eta zuzendari lanak bete
ditu.

The Shape of Things, LaBute-k ida-
tzitako antzerki obra, Londresen estrei-
natu zen, New Yorkera ere iritsi zen, eta
Espainian,Gerardo Verak zuzendu zuen.
Geroago, LaButek berak obra gidoi
bihurtu zuen eta gidoia irudi. Filmaren
jatorria argi eta garbi nabaritzen da bere
egituran.Istorioan lau pertsonaia nagu-
si ditugu (bi beste biak baino garran-
tzitsuagoak), eta horien arteko topake-
tak (launaka, hirunaka eta binaka) eta
elkarrizketak erakusten saiatzen da.
Multzo dramatiko luzeetan banatzen da
filma, eta alde horretatik antzerki-egi-
tura du. Testuan eta aktoreetan asko
oinarritzen da, gizakien harreman sen-
timentalei buruz oso ikuspegi ziniko eta
desengainatua eskaintzeko. Filmaren
bukaerak, nahiz udan egon, ikuslea

zinema-gelatik benetan izoztuta irtetea
lortzen du.

Por amor al arte oso lotuta doa LaBu-
teren lehenengo bi filmekin, En compa-
ñía de hombres (bi gizonek, apustu bat
dela medio,emakume gormutu bat bere-

ganatu nahi dute) eta Amigos y vecinos-
ekin (30-40 urteko bikoteen arteko harre-
man konplexuak eta maltzurrak), hain
zuzen ere. Bi film horiek nahasten badi-
tugu, horren emaitza Por amor al arte
izan daiteke. Jelosiak, gezurrak, mesfi-
dantzak, sumindurak, botere eta men-
peratze harremanak, manipulazioa ohi-
ko osagaiak dira LaButeren istorioetan.
Artista horrek ez du konfiantza handirik
gizakiarengan, edo behintzat gizakien
harremanen alde suntsitzailea azpima-
rratzen ahalegintzen da.Begirada garra-
tza, argia, baina agian ezezkorregia.

Por amor al arte antzerkia eta zine-
ma biltzen dituen lan distiratsua da.Ondo
idatzita dago,ondo interpretatua (biko-
te protagonistak lan ederra egiten du),
eta nahiko mingarria da.

POR AMOR AL ARTE

KRITIKA

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

PUNTUAZIOA: •••

ANTONIO ZABALA
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Aretxabaleta. Etxebizitza
alokatuko nuke. Telefonoa:
943 79 40 19.

Arrasate. Etxebizitza dau-
kat errentan emateko. Ikas-
leendako. 943 79 18 95.

Arrasate. Etxea errentan
ematen da.Hiru logela,komu-
na, egongela eta sukaldea.
Berritua. 652 77 13 77.

Arrasate. San Andres ingu-
ruan, MUko Goi Eskola Poli-
teknikotik hiru minutura,ikas-
leendako moduko etxea,dato-
rren ikasturterako.Telefonoa:
943 79 81 05.

Benidorm. Apartamentua
alokatzen da.Igerilekuarekin.
Hondartzatik gertu. Telefo-
noa: 666 18 53 87.

Benidormenapartamentua
alokatzeko daukat abuztuko
bigarren hamabostaldian eta
irailean. Sei lagunendako.
Ponienteko hondartzatik ger-
tu. Igerilekuak. Garajea. 945
29 33 80.

Bergara. Etxea alokairuan
Matxiategin.Altzariz hornitua.
943 76 46 15.

Calpen apartamentua ema-
ten da errentan.Bi logela ditu.
Garbigailua eta telebista.
Terraza. Hondartzatik 100
metrotara. 655 74 57 97.

Cambrils. Etxebizitza ema-
ten da errentan uda partera-
ko.Berri-berria.Oso leku one-
an. 619 37 51 18 edo 943
79 63 49.

Conil. Logela bat, sukalde-
egongela eta bainugela
dituen apartamentua. Terra-
za komun handia dauka.615
75 11 47.

Conilen (Cadizen) aparta-
mentua alokatzeko daukat,
Batelen hondartzaren ondo-
an. Iraileko bigarren hama-
bostaldian, urrian eta baita
neguan ere. 943 81 23 65.

Donostia. Etxebizitza erren-
tan ematen da Amaran. Ikas-
leendako. 943 71 50 87 edo
619 43 69 89.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Aretxabaleta.Erdigunean.
80m2. Hiru logela eta egon-
gela. Berogailua gas natura-
larekin. Berehala sartzeko
gertu. Deitu 17:00etatik
21:00etara. Pegora. Telefo-
noa: 627 34 92 27.

Arrasate.Etxebizitza salgai.
Jantzita. Orain bi urte berri-
tuta.Alde guztietatik kanpo-
ra begira.Prezio interesgarria.
686 89 98 84.

Bergara. Zubiarren etxebi-
zitza salgai.51 m2.Hiru loge-
la,egongela,sukaldea eta bai-
nugela. Eguzkitsua. 646 03
24 93.

Bergaran, duplex bat dago
salgai.605 72 85 31 edo 615
79 41 02.

Plazentzian,etxea eta gara-
jea salgai.Bi logela eta sukal-
de jantziak,bi komun eta txo-
koa ditu.134m2 neurtzen du.
656 78 07 48.

102. EROSI

Bergara.Etxea erosiko nuke.
Asun. 665 72 74 82.

Bergaran etxebizitza erosi
gura nuke. Erdialdean eta
igogailuarekin.669 83 40 41.

Debagoiena. Baserri bat
erosi edo epe luzerako erren-
tan hartuko genuke, Deba-
goienean edo inguruko herrie-
tan.Telefonoa: 650 244 137
edo 650 24 41 37.

103. ERRENTAN EMAN

Alcossebre (Castelló).Apar-
tamentu berria errentan 4-6
lagunendako. Igerilekua eta
parkinga ditu. Alde guztiek
kanpora ematen dute.Jantzia.
Cargador hondartzatik 350
metrora. 943 79 28 23 edo
662 05 40 86.

Donostia.Etxebizitza eman-
go nuke errentan Matia auzo-
an. Uztailerako eta abuztu-
rako. Bi logela. Garajea ere
badu. 615 68 07 71.

Donostiako Antigua auzo-
an gela bat alokairuan dato-
rren ikasturterako.Telefonoa:
635 73 85 54.

Haro. Apartamentua erren-
tan uztail, abuztu eta iraile-
an. Igerilekua.659 72 35 87.

Saloun apartamentua alo-
katzeko daukat.Novelty erai-
kinean, itsas pasealekuan.
Aire girotua, igerilekua eta
garajea dauzka. Irailean,
urrian eta neguan ere bai.943
81 42 38 edo 629 98 98 99.

Sancti Petri-Chiclana
(Cadiz).Bi apartamentu erren-
tan uztailean, abuztuan eta
irailean.Urbanizazio berrian.
Leku zoragarria. La Barrosa
hondartzatik oso-oso gertu.
Telefonoa:616 14 65 54 edo
678 78 39 10.

Tarragonan, Sant Carles de
la Rapita herrian, etxebizitza
ematen da errentan, uztaile-
an edo abuztuan. 100 metro
koadro ditu eta hiru logela.
Telefonoa:943 79 29 23 edo
669 92 53 44.

Vera (Almeria). Apartamen-
tua errentan gune naturista
batean. Jantzia. Hondartza
naturista. Igerilekua. Telefo-
noa: 657 73 94 25.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Beste lagun
batzuekin etxebizitza bat
errentan hartuko nuke. Tele-
fonoa: 615 00 32 31.

Bergara. Etxebizitza erren-
tan hartuko genuke. Deitu
15:00etatik aurrera. Telefo-
noa: 618 18 54 04.

Oñati edo Arrasate. Etxe-
bizitza errentan hartuko nuke
(ez naiz ikaslea). 660 61 32
85 edo 943 78 25 73.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Hiru bizilaguneko
etxebizitza osatzeko 25 urte-
tik gorako neska bat behar
da. Uztailaren 1etik aurrera.
626 71 96 80.

Arrasate.Lanean diharduen
neska bat behar dugu etxea
osatzeko beste bi lagunekin.
Logela indibiduala edukiko
luke. Ezaugarriak: etxea guz-
tiz jantzia, egongela, bero-

Bergara. Neska euskaldun
batek umeak zainduko lituz-
ke uztailean. Garazi. 679 63
71 44.

Bergara. Umeak zainduko
nituzke uztailean, arratsal-
deetan. 650 23 34 98.

Debagoiena. Mutila lane-
rako prest. 650 30 86 35.

Debagoiena. Neska arra-
tsaldetan lan egiteko prest:
garbiketak egiten eta umeak
edo nagusiak zaintzen. 676
55 15 46.

Debagoiena. Neska garbi-
keta lanak egiteko gertu,
astean bizpahiru egunean,
goizez edo arratsaldez.Tele-
fonoa:696 53 34 15 edo 636
55 52 46.

Debagoiena. Neska gertu
abuztuan lan egiteko. Auto
propioa. 636 16 30 10.

Debagoiena. Neska gertu
uztailean edozein lanetan jar-
duteko. 646 15 21 20.

5/ IRAKASKUNTZA
502. EMAN

Arrasate. Ingelesko esko-
lak ematen ditut uztailean
zehar.Talde mugatua.635 73
77 21.

Arrasate. Uztailean, behar
bereziak dituzten umeei
laguntza eskolak emango niz-
kieke. 645 73 04 69.

Ingeleseko eskola partiku-

larrak ematen dira.Maila guz-
tiak, azterketak... Deitu
10:00etatik 16:00etara.610
97 49 68.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Citroën Xsara 1.6 VTR Cou-
pe autoa salgai. 90.000 km.
Estrak. 6.000 euro. 628 26
65 93.

FiatTipo autoa salgai. 5 ate.
1800 motorra, 16 balbula
eta 138 ZP. Bizikletak era-
matekoa ere badu, bi. Tele-
fonoa:943 53 24 69 edo 665
74 81 35.

Galloper monobolumena
salgai. 2000. urtekoa da.
Ondo dago. 943 79 47 43.

Jeep Cherokee 2.5 TDI men-
diko autoa salgai. 1998koa.
Estra guztiak. 659 04 20 99.

JeepGrand Cherokee 3.1 TD
Laredo mendiko autoa salgai.
1999koa.92.000 km.140 ZP.
Automatikoa.Oso ondo dago.
679 73 63 29.

Mercedes Sprinter furgo-
neta salgai. ABS, estra ugari
eta gurpil berriak.Telefonoa:
690 26 70 27.

Peugeot 405 GR 2.0 autoa
salgai.Gasolinazkoa.12 urte.
Aire girotua. 1.500 euro,
negoziagarriak.943 78 28 18
edo 617 99 14 40.

Renault21 autoa salgai.SS-
Z matrikula. Gasolinazkoa.

500 euro. Telefonoa: 619 65
10 87.

Seat Leon FR TDI (150 ZP)
autoa salgai. Urte eta erdi.
40.000 km. Oso ondo zain-
dua. 636 64 90 60.

VolkswagenGolf GTI autoa
salgai. 60.000 km. Egoera
onean.Deitu arratsaldez.646
42 84 55.

YamahaAEROX 50 motobi-
zikleta dago salgai.Gorria da,
kilometro gutxi ditu eta oso
ondo zainduta dago. 619 70
39 45.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Setter ingles arrazako txa-
kurkumeak salgai.Apirilaren
20an jaioak. Gurasoak, epe-
rretan eta oilagorretan ari-
tuak. 943 53 30 48 edo 615
79 39 84.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Kanpin-denda bi salgai.
Bata sei lagunendako egokia
eta bestea laurendako. 639
27 32 00.

Karro-denda saltzen dut.
943 78 70 52.

Tronpeta salgai.Telefonoa:
943 78 70 52.

gailua, ganbara, igogailua,
aparkalekua eta erdigunetik
10 minutura. 626 00 80 19.

Oñati.Baserrian logelak alo-
katzen ditut. 943 78 70 52.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Aretxabaleta. Garajea sal-
gai Araba etorbideko 27.zen-
bakian. 943 79 69 83.

Bergara. Ozaetan garaje
itxia salgai. 646 03 24 93.

203. ERRENTAN EMAN

Bergara. Garajea ematen
da errentan. Koldo Eleizalde
4. 943 76 32 54.

Bergara. Garajea errentan
Burdiñaten.Oskar.Telefonoa:
649 22 52 48.

204. ERRENTAN HARTU

Aretxabaleta. Garajea
errentan hartuko nuke, Are-
txabaletan edo inguruan,
denbora luzez erabiliko ez
diren bi auto gordetzeko.Ber-
din dio ate aurrean aparka-
tutako autoek sarrera ozto-
patzen badute.650 24 41 37.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Arrasate. Neska euskaldu-
na gertu udan umeak zain-
du edo zerbitzari lanak egi-
teko. 943 79 97 58.

Bergara. Emakumea behar
da etxeko lanak egiteko.Goi-
zez. 639 76 80 99.

402. ESKAERAK

Aretxabaleta. Haur Hez-
kuntzan diplomatutako nes-
ka euskalduna umeak zain-
tzeko gertu. 635 71 67 52.

Arrasate.Neska arduratsua,
atariak,etxebizitzak edo ume-
ak zaintzeko gertu. 636 64
90 60.

Bergara. Erizain laguntzai-
le ikasketak dituen neskak
zaharrak edo umeak zaindu-
ko lituzke. 652 77 45 05.

PIPIEN, TERMITEN, 
ETA ABARREN 

AURKAKO TRATAMENDU 
ANTIXILOFAGOAK EGURREAN, 

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA:
•Ozaeta 70 m2. Berriztua.
•Zubiaurre 50 m2. Duplexa.
•Martoko 60 m2. Berriztua.
•Zabalotegi 60 m2. Argitsua.
•Zubiaurre 51 m2. Eguzkitsua.

Garajea.
•Erdialdea 78 m2. Berriztua.
ANTZUOLA:
•11 etxebizitza berri.
•Kalebarren 84 m2. Berritzeko. 

BASERRIAK
•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.
• Masterreka 75 m2. Berrizteko.
• Zabalotegi 60 m2. Eguzkitsua.
• Alkabieta 88m2. Terraza 58m2.
Antzuola:
• Hamaika etxebizitza eraikin

berrian. Ondo kokatuta.
Garajea aukeran.

• Beheko Auzoa 60 m2. Ondo.
• Erdialdean 86 m2. Garajea.

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

KOMERTZIALAK
BEHAR DITUGU 

Bokazioarekin 
eta presentzia

onarekin. 

Baldintzak
adosteko.

Aukera dago
enpresako

bazkide izateko.

943 77 06 09

DEGAGOIENA

ESPERIENTZIADUN
ZERBITZARIA

BEHAR DA.
659 45 24 62

BERGARA

TORREKUA
ERRETEGIAN 

NESKA BEHAR DA
ZERBITZARI

LANETARAKO.
943 76 50 99

BERGARA

ZERBITZARIA
BEHAR DA

TABERNARAKO.
943 76 53 64

BERGARA

ZERBITZARIA
BEHAR DA ASTE

BUKAERETAN.
647 05 42 75
652 70 82 46

ARETXABALETA

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

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

Matrikula zabalik!

Olagibel kalea 61 B, GASTEIZ. Tel.: 945 12 03 60
Posta-e: ces-llongueras@ya.com

•Titulu ofiziala
•Erresuma Batuan 3. maila
•Llongueras titulua

Ile-apainketa eta 
estetika

LLONGUERAS AKADEMIA
I R A K A S K U N T Z A  Z E N T R O A  
Ez zaitez gutxiagorekin konformatu

Bergarako Udala

LAN POLTSA
Bergarako Udalak Obra eta Zerbitzuetako
lantalderako peoien lan poltsa osatu
behar du lehiaketa-oposizio bidez.

Lehiakideen baldintzak
- Eskola ziurtagiria edo parekoa izatea.
- Euskaraz jakitea. Lehen hizkuntza

eskakizunari dagokion maila, ez
derrigorrezkoa.

Instantziak
Instantziak aurkezteko epea 2004ko uztailaren
9an bukatuko da, 13:30ean.

Oinarriak, udaletxeko idazkaritzako
bulegoetan daude.

Bergaran, 2004ko ekainaren 22an.

ALKATEAK

JAKIAK ELABORATZEKO
ETA ONTZIRATZEKO
LANGILEAK 
(Erref.: JEE)
Baloratuko dute:

• Ezagutza ostalaritzan eta
elikagaietan

• Esperientzia industriala
• Pertsona arduratsu eta

kolaboratzailea.

MANTENTZE LANETAKO
TEKNIKARIA 
(Erref.: MT)
Baloratuko dute:

• Esperientzia mantentze
lanetan.

• Ontziratze lineak,
elektrizitatea, hotz-
sistemak...

MCCren barne dagoen elikagai arloko enpresak behar ditu:

Hona zuzendu: 
140 posta-kutxa, 20500-Arrasate (Gipuzkoa)

multifood@multifood.es

DEBAGOIENA

802. EROSI

Txanponak eta bankuko
bileteak erosiko nituzke. Bila
joateko gertu nago. 945 44
50 44.

806. GALDU

Aretxabaleta. Dolce Gab-
bana markako eguzkitako
betaurrekoak galdu ditut Itu-
rrigorri frontoia eta Ilargi pla-
za bitartean. Telefonoa: 943
79 10 05.

807. AURKITU

Aretxabaleta. Otala Zelai-
tik Larrinora bidean giltza bat
aurkitu nuen ekainaren 13an,
domeka.Udaletxeko harreran
utzi dut.

808. BESTELAKOAK

Disko jartzailea behar da,
ezkontza baterako, datorren
urteko ekainerako.Leire.680
70 88 16.

9/ HARREMANAK
902. HARREMANAK

Mutilekin harremanak.38
urte dauzkat eta 35 urtetik
beherako mutilekin harre-
manak izan gurako nituzke.
Asmo bera baduzu,idatzi hel-
bide honetara: 91 P.K. Oñati
20.560. Koldo.
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Harpidedunen

txokoa

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

9:00etatik 21:00etara.

Urte amaierara arteko harpidetza: 20 €

UZTAILEAN, ADI!
Karibera bi lagunendako bidaia zoragarria

zozketatuko dugu.
Astebete Dominikar Errepublikan, 

bost izarreko hotelean, guztia barne!

Hauek izan dira 
aurreko zozketako irabazleak. 
Zure izena zerrendan badago,

ZORIONAK!

Harpidedun egiteko:

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

AQUARIUMerako

sarrerak:

• Irati taberna

(Arrasate)

• Jose Lasa (Arrasate)

• Luis Etxeberria

(Bergara)

• ETEO kafetegia

(Oñati)

• Asier Etxaniz

(Bergara)

• Jesus M. Arrese

(Aretxabaleta)

YELMO

CINEPLEXerako

sarrerak:

• Ana Ilarduia (Bergara)

• Naiara Olabarria

(Aretxabaleta)

• Juan Antonio Uriarte

(Eskoriatza)

• Maite Beitia

(Arrasate)

‘Euskal Herriko

hezeguneak’ LIBURUA:

• Markel Nafarrate

(Arrasate)

Jose Mari
Mondragon 

Arrasate

SARIA: 
UMEENDAKO 

LIBURU SORTA

• Bergarako ZUMELAGA jatetxean bi lagunentzako
afari zoragarria.

• Donostiako AQUARIUMera joateko sei gonbidapen
(saridun bakoitzarendako bi sarrera)

• YELMO CINEPLEX
(Gorbeia merkataritza-
gunean) zinemetara
joateko lau
gonbidapen (saridun
bakoitzarendako bi
sarrera)

Ekainaren 28a: 007 zozketa

006

zozketa

Ekainaren 28ko sariak

Sariak, astero!
Astelehenean, ekainak 28, sari hauek izen-abizenak izango dituzte. 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke sari hauen irabazleetako bat!

BALDINTZAK
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ARRASATE ARETXABALETA INSTITUTUA

Helbidea:
Arrasate Aretxabaleta BHI
Santa Teresa 25
Tel.: 943 79 44 47 / 943 79 79 00
www.goieskola.net/iarrasatearetxabaletabhi

IPINTZA INSTITUTUA BERGARA

Helbidea:
Ipintza BHI
Boni Laskurain 19
Tel.: 943 76 31 42
www.goieskola.net/ipintzabhi

R.M. ZUAZOLA-LARRAÑA OÑATIKO 
BH INSTITUTUA
Helbidea:
R.m. Zuazola-Larraña BHI
San Lorentzo auzoa z/g
Tel.: 943 78 21 50 / 943 78 12 08
www.onati.net

• Batxilergoak (D eta A ereduetan)
-Natura eta osasun zientziak
-Giza eta gizarte zientziak
-Teknologia
-Artea (modalitate berria), D eredua

• Heziketa zikloak
Goi mailakoak (A ereduan):

-Metal eraikuntzak
-Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioa

Erdi mailakoak (D ereduan):
-Mekanizazioa
-Soldadura eta galdaragintza
-Kontsumorako ekipo elektronikoak
-Elektromekanika
-Erizaintzako zaintza osagarriak

• Batxilergoak 
-Natura eta osasun zientziak
-Giza eta gizarte zientziak
-Teknologia

• Heziketa zikloak
Erdi mailakoak
-Mekanizazioa
-Makineria eta linea eroanbide
en instalazioa eta mantentze-
lan elektromekanikoa.
-Natura ingurumenean gorputz 
eta kirol ekintzak gidatzea

• Batxilergoak 
-Natura eta osasun zientziak
-Giza eta gizarte zientziak
-Teknologia

Jai zoriontsuak opa dizkizuegu guztioi!

MATRIKULAZIO EPEA ZABALIK
Uztailaren 1etik 7era

Debagoieneko Euskal Eskola Publikoa
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Vitoriana
Ribera Etxeberria

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
zapatuan, ekainaren 26an, 

19:30ean, 
Aretxabaletako Parrokian.

URTEURRENA

Lucia 
Urrutia Otxoa

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, ekainaren 27an, 

12:30ean, 
Gatzagako San Millan elizan.

URTEURRENA

Fernando 
Santamaria Franco

Bergaran, 2004ko ekainaren 25ean.

Laugarren urteurreneko meza zapatuan, 
ekainaren 26an, 19:00etan, Bergarako San Pedro
parrokian. Bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik 

eskerrik asko sendikoen izenean. 
—

Beti gure bihotzean izango zaitugu.

Alarguna, seme-alabak eta senideak.

URTEURRENA

2000ko ekainaren 26an hil zen, 37 urte zituela.

GOIENKARIA
Astero 21.500 etxetan.

Eskelen prezioa: 80 €.

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

HILDAKOAK

Millan Arenaza Urizar. Aretxabaletan, ekainaren 18an. 88 urte.

Jesus Beristain Aldalur. Bergaran, ekainaren 18an. 81 urte.

Esteban Garitano Eguren. Bergaran, ekainaren 18an. 71 urte.

Maribi Azpiazu Zubiaurre. Arrasaten, ekainaren 18an. 77 urte.

Maria Luisa Vitoria Zabarte. Arrasaten, ekainaren 19an. 90 urte.

AIPAGARRI

Fernando Markina
BERGARA

Arku tiroketan Espainiako
txapelduna da, laugarren
aldiz, Fernando Markina,

beteranoen mailan. Joan den
asteburuan Madrilen jokatutako
txapelketan eskuratu zuen titulua.
50 metroko distantzian Euskadiko
errekor berria du, eta Espainiako
errekorretik bost puntura dago.

Arrate Fernandez
ARRASATE

Andoaindarra da Arrate, baina
Arrasateko mitologiaren
gaineko film laburra aurkeztu

berri du: Arbasoen argi iraunkorra.
Ume batzuek kontatutako istorioa
jasotzen du filmak, eta Arrasateko
toki ugari agertzen dira. Txatxilipurdi-
ko jendea, Irungo talde bat eta
herritarrak ibili dira aktore lanetan.

Larraitz Ugarte
OÑATI

Larraitz Ugartek bere tesina
defendatu zuen euskaraz, atzo,
eguena, Oñatiko Lege

Soziologiako Institutuan. Kanada eta
Espainiar estatuko emakume
espetxeratuen egoeraren gaineko
analisi gonbaratiboa da tesinaren
izenburua. Institutuan euskaraz
aurkeztu duten bigarren tesina da.

Asier Kortabarria eta Iratxe Maskariano arrasatearrak joan den
zapatuan ezkondu ziren Arrasateko San Baleixoko ermitan. Atxondoko
Makatzena jatetxean egin zuten bazkaria, eta orain Perun daude biak,
eztei bidaian. Familiaren eta lagunen partetik, zoriontsuak izan!

Eladio Morais eta Pascua Garcia Antzuolako senar-emazteak
duela 50 urte ezkondu ziren, 1954ko ekainaren 20an. Ospakizun
bereziarekin ospatzeko moduko urteurrena.
Zorionak, familia osoaren partetik!

Victor Cuesta eta Obdulia Andres bergararrek 50 urte ezkonduta
bete zituzten astelehenean, ekainaren 21ean. Bihar, zapatua,
etxekoekin eta senitartekoekin ospatuko dituzte urrezko ezteiak.
Zorionak, bioi, etxekoen partetik!

Edurne Begiristain eta  Juan Luis Arregi
(ezkerreko argazkian) eta Gema Iturralde
eta Pedro Vicente bergararrak duela 25
urte ezkondu ziren. Bihar, zapatua,
Bergarako Zabala jatetxean ospatuko dituzte
zilarrezko ezteiak lagunekin batera.
Zorionak, koadrilaren partetik!
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Txinako aurkezleen
janzkera arautu dute
Herritarren etika babestu
guran, Shangain kultura-
ren, zinemaren, irratiaren
eta telebistaren gaineko
legea onartu berri dute.
Horren arabera, telebista-
ko emakumezko aurkezle-
ek ezin izango dute erabili
zilborrestea erakusten
duen prakarik, ezta belau-
netik gora 15 zentimetro
baino laburrago den mini-
gonarik ere. Era berean,
ezin izango dute eskote
handirik eraman, bizkarra
erakusten duen soinekorik
eraman edo sorbaldetan
zati gardenak edo zinta oso
finak dituen jantzirik era-
bili. Gizonezkoen kasuan,
ezin izango dute besoetako
muskulatura askorik era-
kutsi; ezta gomina asko
duen orrazkerarik erabili
ere. Eta ez gizonezkoek ez
emakumezkoek ezin izango
dute ilea tindatu.

TELEBERRIAK

Espaloia Kafe Antzokiaren
gaineko erreportajea

Amaitzear daude Elgetako Espaloia
Kafe Antzokiko lanak. Eguaztenean
prentsaurrekoa egin zuten, horren

berri emateko. Astebete saioan, nola gel-
ditu den erakutsiko dizuete. Besteak bes-
te, Elgetako alkatearekin izan dira. 

EGUBAKOITZA 25 / 20:30 eta 22:30
Astebete

Gatzagaren gazia eta
Oñatiren gozoa

Leintz Gatzagako gatz produkzioa eta
Oñatiren bereizgarri izan den txokola-
tegintza izango dira gaurko erreporta-

jearen ardatz nagusiak. Saio horrekin amai-
tuko du denboraldia antzinako kontuak esku-
ra jarri dizkigun Iragana Gogoratuz-ek. 

MARTITZENA 29 / 20:30 eta 23:30
Iragana gogoratuz

Arrasateko San Juan jaien
gaineko programa berezia

Arrasate jaietan murgildurik dago.
Keparen gidaritzapean, San Juan
jaietako saio berezia eskainiko dute

GOITBn. Kaleko elkarrizketak egiten Mikel
Aranburu, Oihan Vega, Ainhoa Alberdi eta
Imanol Gallego ibiliko dira. 

MARTITZENA 29 / 21:15 eta 23:15
San Juan jaiak

Arteaga jatetxeko azken
zozketa ‘Sarrera doan’ saioan

Oporraldien aurretiko etenaldia egin-
go dute Sarrera doan-en. Eta saioa
agurtzeko Arteaga jatetxean bi lagu-

nendako afariaren azken zozketa egingo
dute. Sarrera doan urrian itzuliko da erre-
portaje eta sail berriekin.

EGUENA 2 / 21:15 eta 23:15

Sarrera doan

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

ASTELEHENA 28 MARTITZENA 29 EGUAZTENA 30 EGUENA 1

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:

Lehenengo
finalerdia.

15:30 Eskuak elkarri
17:15 Sarrera doan
17:45 Iluntzean:

Jose Antonio
Ardantza 
elkarrizketatuko du
Aintzane Gardoki
kazetariak.

18:15 Txintxaun:
Bigarren finalerdia.

18:45 Emisio 
amaiera

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

Lehenengo
finalerdia.

15:30 Eskuak elkarri
17:15 Sarrera doan
17:45 Iluntzean:

Jose Antonio
Ardantza 
elkarrizketatuko du
Aintzane Gardoki
kazetariak.

18:15 Txintxaun:
Bigarren finalerdia.

18:45 Emisio 
amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

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

berakatza

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
23:45 Emisio amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

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

tertulian
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 San Juan jaiak
21:45 Gatza eta

berakatza
22:00 Berriak
22:30 Iragana

gogoratuz
23:00 Gaurkoak
23:15 San Juan jaia
23:45 Emisio amaiera

13:30 Gatza eta 
berakatza

14:00 Iragana
gogoratuz

14:30 Berriak
15:00 San Juan jaiak
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 Soinuz blai
21:45 Gatza eta

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

13:30 Gatza eta 
berakatza

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

berakatza
16:30 Emisio amaiera

19:45 Gatza eta 
berakatza

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

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

EGUBAKOITZA 25 ZAPATUA 26 DOMEKA 27

Ekainaren 25etik uztailaren 1eraASTEKOPROGRAMAZIOA/

20:30
Astebete

15:30
Eskuak elkarri

17:15
Sarrera doan

21:15
Harmailatik tertulia

20:30
Iragana gogoratuz

15:00
San Juan jaiak

21:15
Iluntzean

ER-0633/1998 ES-0633-1998

Azkue auzoa 1 - 20870 Elgoibar
Tel.: 943 74 4132. Faxa: 943 74 41 53
ingenieria@imh.es
www.imh.es

Makina
Erremintaren
Institutua

TXANDAKAKO INGENIARITZA

Ateak zabalik:
ekainaren 30ean, 18:30ean

Ingeniaritzaren ezaugarriak eta instalazioak ezagutu itzazu

• Lana eta ikasketak tarteka itzazu hiru urtez
• Lan kontratua formazioaren lehen egunetik
• Enpresarekin  elkarlanean prestatutako ingeniaria izango zara
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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



Atzeskua

Urtea bete du Berria-k.
Eta, adinez txiki izanda
ere, aise ondu ditu

aurreko Egunkaria-ren
markak: erosleak, irakurleak,
harpideak... Gainera, edukiz
hobea da, jantziagoa, landua-
goa. Formaz ere polita da,
modernoa, argia. Ildo edito-
riala ireki egin da, lehengoa-
rekin alderatuta. Irabazi egin
dugu batetik bestera. Egunka-
ri oso duina jasotzen dugu
euskaraz. Hutsune nagusiena,
nabarmena, astelehenetakoa.

Honenbestez, Berria
argitaratzen duen EKT
enpresa bihurtu da euskaraz-
ko komunikazioaren espa-
rruan eragile indartsu,
prentsaren arloan. Beste
horrenbeste da EITB irrati-
telebistarenean. Toki hedabi-
deetan ez dago harrokeria
handirik, Goiena bakar
antzean gelditu da. Aldizkari
orokorretan egon dira
mugimenduak, baina ez dute
indarrik soberan. Interneten
badago ekimen interesgarri-
rik, nahiz oraindik eremu
urrian.

Eta falta da esparru
osoaren diseinua, zehaztuz
euskal komunitateak behar
lukeen hedabide antolaketa,
euskarri guztietan, eta plan
bat gaurko egoeratik diseinu
horretara hurbiltzeko.
Egitasmo faltan, bakoitza
berean ari da. EKT esparruak
hartzen, bereziki tokiko
prentsan. EITB, audientziak
eta barne antolaketak harra-
patuta, besteekiko autista.
Eta gainontzekoak, ahul. Ea
azaroan egitekoa den Euska-
razko Kazetaritzaren Kongre-
suak zerbait ekartzen duen!

Bitartean, Berria-k
urtebete eta guk poza. Katea
ez da eten.

MIKEL IRIZAR

Urtebete

PIPERRAUTSA

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA
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OIHANA ELORZA

Z
enbat urte pasa dira
pilotako epaile
lanetan hasi zinene-
tik? 

20 inguru; semeak zortzi bat
urte zituenean hasi nintzen.

Zaletasuna ala ofizioa
da zuretzat pilota? 

Zaletasuna, duda barik.
Txikitatik gustatu izan zait
pilota. Makina bat pilota
partidu jokatu izan dut
Udalako frontoian.
Horietako asko, gainera,
Barandiaran profesionalare-
kin batera.

Inoiz epaitu duzu
semearen partidu-
ren bat?

Ez. Hura ere
pilotan hasi zen,
baina futbolak

gainontzeko kirol guztiak
jaten ditu. Lagunak ere futbo-
lean hasi ziren eta gure
semea ere bai, haiekin batera.

Zuri gustatzen zaizu
futbola? 

Kirol guztiak gustatzen
zaizkit, baita futbola ere.
Eskola kirolarekin batera
Frantzian egon nintzen
behin, eta 26 kirol inguru
egin nituen. 

Futbolean epaileak iza-
ten du normalean errua.
Eta pilotan? 

Futbolean, penalti batek
partidua erabaki dezake.

Pilotan gutxitan gerta-
tzen da tanto baka-

rra izatea erabaki-
garria. Bestalde,
futbolean ez da

ezer jokatzen, eta erredioska
eta mekauenka ibiltzen da
jendea; frontoietan diru
asko jokatzen da, eta ez da
ezer pasatzen. 

Errespetu handiagoa
dago frontoian futbol
zelaian baino?

Baietz uste dut.  
Epaile baten gastroen-

teritisa bada arrazoia
finala atzeratzeko? 

Ez, ez, haren tokian beste
epaile bat jarriko dute eta
aurrera. Gipuzkoan, adibi-
dez, zortzi gaude. 

Oraingo pilotariak
lehengoak baino makala-
goak dira? 

Gogorra izan da beti
pilotaria, eta gaur egungoak
ere gogorrak dira. Behin,
Esainek azazkala hautsi
zuen Astelenan, Eibarren,
eta batu egin zioten eskua.
Dirua, hala ere, bere alde
zegoen. Nik ez nuen uler-
tzen. Azkenean, gainera, ira-
bazi egin zuen partidua.

Asko aldatu dira
arauak lehendik hona? 

Pilotako epaileaPatxi Murgoitio/

“Diru asko jokatzen da pilotan, baina 
futbolean baino errespetu handiagoa dago”

“Uarkapen, zarata faltsua ateratzen du
pilotak zabalerako zentimetro pare 
batean, eta pilotariek falta eskatzen dute”

“Askotan egunkarian irakurrita jakiten
dugu non diren partiduak” 

Arrasate / 52 urte / Gipuzkoako pilota epaileen arduraduna

Arauak ez, baina pilota
bai. Guk ez genuen ezer jar-
tzen eskuetan; ebaki eta
handitu egiten zitzaizkigun
eskuak, baina ez genuen
horrenbesteko minik izaten.
Orain, oso pilota azkarra
erabiltzen dute. 

Egiten dute tranparik
pilotariek?

Arrasateko frontoian,
Uarkapen, zarata faltsua
ateratzen du pilotak zabale-
rako zentimetro pare bate-
an. Horrela gertatzen dene-
an, eztabaida handiak izaten
ditugu. Pilotariek ere ondo
ikusten dute tantoa ona izan
dela, baina zarata ezberdina
ateratzen duenean, falta
eskatzen dute berehala,
nahiz eta balekoa izan dela
jakin.

Epaileok ere izango
dituzue, ba, kexak?

Askotan, egunkarian
irakurrita jakiten dugu
partiduak non diren edo
bertan behera gelditu
diren. Inor ez da oroitzen
guri deitzeaz.
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