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BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

HENRIKE KNÖRR/ EUSKALTZAINA
“Erakundeen herria ala
‘txiringitoen’ herria nahi
dugun erabaki behar dugu” /11

KIROLA: 4X4 TRAKZIODUN AUTOEN TRIAL PROBA, ESKORIATZAN /14

Tourra: debagoiendar
ugari aurten ere
PirinioetanONDOEN DISEINATUTAKO 
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TOURREKO KAMISETA
ESKURATU NAHI?
BILATU BARRUAN!

Errauskailua
gurean ez ei
dute ipiniko

ASTEKO GAIA: BERGARA, BALIZKO KOKALEKUA

Udal gehienetan Eudelen
akordioa onartuko dute

Gipuzkoako errauskailu handia
non egin hemendik bi astera era-
bakiko dute hainbat erakundek,
tartean, gure mankomunitateak.
Hala erabaki zuten atzo, eguena,
izan zuten batzarrean. Bederatzi
hautagaietako bat Bergara da,
Aldeta-San Kristobal aldean. Hala
ere, errauskailua hartzeko auke-
ra gehienak Donostiak eta bere

inguruneak ditu, eskualde hori
da-eta zabor gehien produzitzen
duena, eta kokalekuaren baldin-
tzak ere hobeak direlako.

Distantzia horrek eragin du
ibarrean gutxi eztabaidatu izana
errauskailuaren auzia, baina
Debagoienean ere egitasmo
horren aldeko zein aurkako aho-
tsak entzun ditugu. /2-3

Eskualdeko herri batzuetako uda-
lek Eudelek proposatutako akor-
dioa onartu dute, eta beste batzue-
tan, datozen plenoetan aztertuko
dute gaia. Langile gehienak, hala
ere, ez daude ados, eta proteste-
kin jarraituko dute. Bergara eta
Arrasateko udal batzordeek, esa-

terako, onartu egin dute Eudelek
egindako proposamena. Oñatin
eta Antzuolan, aste honetako oso-
ko bilkuretan aztertu dute gaia.
Bietan, Eudelen akordioa onar-
tzea proposatu dute, eta langile-
ek euren desadostasuna azaldu
dute. /4

GOIENKARIA

Hiltegiaren gaineko hitza, udalek
Ibarreko udal bakoitzak osoko bilkuran erabakiko du Zubillagako hiltegiarekin zer egin gura duen,
eta uztailaren 28a baino lehen egin beharko du hori. Halaxe erabaki zuen Mankomunitateak here-
negun, eguaztena, hil honetako batzarrean, Gatzagan. Neurri horrek akordioei ateak zabaltzen
dizkie, baina Mankomunitateak onartzen du horren ondoren ez duela ezer aurreikusi oraindik.
Uztailaren 28ko batzarrean berriro landuko dute gaia.  

Aldez aurretik jakina zen hiltegia hizpide izango zutela aste honetan; hori dela-eta, giroa bero-
bero zegoen Gatzagan. Hiltegia Bizirik plataformako kide ugari bildu ziren Herriko Plazan, eta
berriro eskatu zuten hiltegia ez ixtea.

BEHERAPENAK
Arrasate

LORAMENDI
KIROLAK

Andramari auzunea 1
Tel./Faxa: 943 79 10 97

ARETXABALETA

Araba etorbidea 20
Tel./Faxa: 943 79 23 51

ARETXABALETA

Araba etorbidea 5
Tel./Faxa: 943 79 41 82

ARRASATE

Mitarte 3
Tel./Faxa: 943 77 04 55

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

www.ekornes.es
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Besaulkiak eta sofak

Sentsazio askatasuna
proba ezazu
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Diplomat larruzkoa 
953 eurotik aurrera

Windsor larruzkoa 2 plaza
2.705 eurotik aurrera

Bergara, nekez errau
LEIRE KORTABARRIA

Gipuzkoako hondakinen
kudeaketa plana bere
unerik polemikoenera
iritsi da: hain zuzen,

hemendik bi astera, Gipuzkoa-
rako errauskailua non egingo
duten erabakiko dute Eusko Jaur-
laritzak, Foru Aldundiak, Batzar
Nagusietako alderdi politiko guz-
tiek eta Gipuzkoako zazpi man-
komunitatek osatutako Jarrai-
pen batzordeak. Aurkako ahots
ozenak entzuten diren arren,
errauskailuarekin aurrera egitea
ez da zalantzan jartzen; orain
erabakitzeke dagoena da non ipi-
niko duten, eta hori lehenbaile-
hen egin nahi dute erakundeek;
izan ere, Foru Aldundiko Gara-
pen Eramangarri sailak dioenez,
“arazoa oso larria da”. “San Mar-
kosko hondakindegia hemendik
18 hilabetera itxiko dute, eta
horrek hartzen du Gipuzkoako
hondakinen erdia baino gehiago,
eta zabor hori beste hondakin-
degietara eraman beharko denez,
hauek ere uste baino lehenago itxi
beharko dira”, dio Aldundiak.
Horrek esan nahi du Debagoie-

nak erabiltzen duen hondakin-
degiak, Sasietak, ere bizitza oso
mugatua duela.

Errauskailu handi hori har-
tzeko bederatzi aukeretako bat
Bergara zen, baina ez dirudi auke-
ra handirik duenik. Atzo zen
bederatzi aukeretatik hiru gal-
bahetzekoa Jarraipen Batzordea;
azkenean, hemendik 15 egunera
erabakiko dute behin betiko
kokalekua. Aldundiak dioenez,
“Donostiak eta inguruneak pro-
duzitzen dutenez zabor gehien,
errauskailua han egon beharko
litzateke”. 

IBARRARENDAKO EGOKIENA
Badirudi, hortaz, errauskailuak
ez duela Debagoienean eraginik
izango. Egitasmo osoan Deba-
goiena ia ez da aipatu, eta horrek
ekarri du ibarreko gizartean
eztabaida biziegirik piztu ez iza-
na. Horrek ez du esan nahi, ordea,
alde eta kontrako ahotsak egon
ez direnik.

Debagoieneko Mankomuni-
tatea errauskailuaren alde dago,
Gipuzkoako beste guztiak beza-
laxe. Mankomunitateak nabar-
mentzen du errauskailua egitea
dela Gipuzkoako hondakinen ara-

ARGAZKI PRESS

Egitasmoaren Jarraipen batzordeak prentsaurrekoa egin zuen astelehenean. Guretik, Juan Karlos Bengoa izan zen han.

Hemendik 
bi astera lekua
hautatuko da;
Bergara ez,
seguruenik 

Errauskailua
egitearen alde
daude ibarreko
erakundeak

Eztabaidarik
ez da egon
ibarrean, baina
ahots kritikoak
badaude gurean

Hainbat datu eta aholku
ZENBAT HONDAKIN SORTZEN DA?
Ibarrak 17.500 tona zabor
produzitzen ditu urteko.
Herrialde garatuetan, per-
tsona bakoitzak egunero 4
kilo produzitzen ditu.

IBARREKO BIRZIKLATZE TASAK
Iaz, debagoiendarrok zabo-
rraren %28,2 birziklatu
genuen. Herbeheretan, adi-
bidez, %30 da tasa; Estatuan,
%11. Gure helburua da
%40ra iristea.

ORDAINDU BEHARREKO TASAK
Errauskailua egiten denean,
gipuzkoar familia bakoitzak
60-65 euro inguru ordaindu
beharko du urtero hondakin
tonako; hau da, 30 euro per-
tsonako. 

2006. URTEA
Diputazioaren helburua da
hondakin askoz gutxiago
sortzea 2006. urterako; talde
kritikoek diote oraingoz ez
duela neurririk hartu.

HONDAKIN KOPURUA MURRIZTU
Zabor gutxiago produzitzeko
gomendatzen da erabili eta
botatzekoak ez erostea, ontzi
familiarrak eta produktu
freskoak eta pisura erostea,
eta gauzak trukatzea.

GURE ZABOR-POLTSA
Zabor-poltsako hondakinen
%44 materia organikoa da;
papera eta kartoia, %21;
%15, metala, plastikoa eta
tetra-brik ontziak; beira,
%7; oihalak, %3.
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skailuaren kokaleku
zoari eman dakiokeen erantzun
“errealista” bakarra. Izan ere,
berrerabilpena eta birziklapen
maila oso ona da Debagoienean:
zaborraren %23 birziklatzen da.
Hala ere, hori ez da nahikoa:
“%40a da helburua, baina, hori
lortuta ere, beti egongo da ehu-
neko beste altu bat birziklatu
ezin ez dena”, dio Mankomuni-
tateak. 

Ekologista eta mediku askok
salatu dituzte errauskailuaren
kalte larriak, baina Mankomu-
nitateak eta Foru Aldundiak dio-
te ez dagoela inongo arriskurik.
“Ingurumen kalteari eta baita
diru-kostuari dagokionez ere,
hondakindegien egoera askoz
txarragoa da”, dio ibarreko era-
kundeak. Era berean, proposa-
tutako beste teknologiek —eko-
parkeak, hondakinen beste era
bateko tratamenduan oinarri-
tuak— “ez dute arazoa konpon-
tzen”, euren esanetan, eta gai-
neratzen dute errauskailuak oso
ohikoak direla herri aurrera-
tuagoetan: Danimarkan, Japo-
nian, Alemanian…

GUZTIOI DAGOKIGUN ARAZOA
Aldeko jarrera horrekin ez datoz
guztiok bat. Aurkako mugimen-
du indartsuenak Donostialdean
eta Txingudiko eskualdean izan
dira, eta gurean, ezer gutxi entzun
da. Besteak beste, Ezker Batua,
Aralar eta herri plataformak aur-
ka agertu dira. Talde ekologistek
ere aurkako jarrera azaldu dute. 

Horien ustez, garbi azaltzen
ez diren arazo asko daude. Eko-
logistak Martxan taldeko Jabier
Abalde arrasatearrak dioenez,
“orain esaten dute errauskailu
horrek Akeiko errauskailu zaha-
rrak egun bakarrean kutsatzen
zuena baino gutxiago kutsatuko
duela urtebetean, baina lehen
esaten zuten Akeiko errauskai-
lua ezin hobea zela. Zelan uler-
tzen da hori?” Abalderen esane-
tan, arazoa guztioi dagokigu:
“Errauskailua gizarte honen isla
da: modu arinean kontsumitzen
eta ekoizten da, eta hondakine-
kin zer egiten dugu? Bada, bide-
rik errazena: erretzera bota. Hori
da aldatu behar dena. Baina filo-
sofia hori sustatzeko ezertxo ez
dute egiten erakundeak”. Aur-
kako talde guztiek salatzen dute
ez dela giza eztabaidarik bultza-
tu, eta izan diren foroak “aurpe-
gi garbiketarako” zirela.

Iñigo Iñurrategi Bergarako
Aralarko kideak dioenez, erraus-
kailuaren aldeko apustua, fun-
tsean, “gaur egungo kudeaketa
ereduarekin jarraitzea” da. Era
berean, esaten du errauskailuak
gaurko gizartearen arazoa eta
mentalitatea behin betiko bihur-
tuko dituela: “Errauskailua egin
eta gero, jaten eman behar zaio,
eta horrek esan nahi du honda-
kinak produzitu beharko direla”. 

Gure ibarrean ez da erraus-
kailuaren inguruan
larregi berbaegin, baina

badago gai horren inguruko
kezka izan duenik ere. Iñigo
Iñurrategi zinegotziarekin
hitz egin dugu.

Errauskailuaren irtenbidea ez
da egokiena, zure ustez, ezta?

Ez. Horrek sortzen dituen
gasak, keak… kaltegarriak dira.
Hondakindegiak bezain aukera
txarra da. Ez da alternatiba.

Zein izango litzateke auke-
ra egokiena debagoienda-
rrondako eta gipuzkoar guz-
tiondako?

Egin behar dena da beste filo-
sofia bat indartu: hau da, hon-
dakin gutxiago sortu, berrera-
bili, eta birziklatu. Birziklatzea
azkenengo pausua da, horrek
energia galera dakarrelako. Eta
sortzen diren hondakinak kude-
atzeko modu ez hain kaltega-
rriak daude: adibidez, gasifika-
zioa.

Debagoieneko hondakinak
Sasietara bidaltzen dira. Hon-
dakindegi guztiak 2007an itxi
beharko dituzte…

Bai, baina arduradunek, hon-
dakindegiak ezarri zituztenean
ere, bazekiten muga bat izango
zutela. Zergatik ez zuten orduan
zerbait aurreikusi? Askok uste
dugu badagoela astia beste irten-
bide onago batzuk asmatzeko.
Epe ertainean, lehen aipatutako
jarrera aldaketa izango litzate-

ke irtenbide bat, adibidez. Hon-
dakinen konponketak ohitura
aldaketa eskatzen du.

Gure mankomunitatea ere
errauskailuaren alde dago.

Erakundeek osatu duten
batzordeak apustu garbia egin
du. Inplantazio teknologia erra-
zagoa da, beste teknologia batzuk

baino merkeagoa, eta sakonean
dagoen kudeaketa sistema orain-
go berbera da. Diputazioak ez du
zabor gutxiago produzitzea bul-
tzatzen.

Zergatik ez du gai horrek
eztabaidarik piztu gurean?

Bergara kokaleku posible
bezala aipatu zenean hasi zen jen-
dea deika eta galderak egiten.
Lehenengo Akeiko errauskai-
lua zela-eta, gero Sasietako hon-
dakindegia zela-eta, eztabaida
ez da inoiz bultzatu gurean. Hon-
dakinak urrutira bidaltzen ditu-
gu, eta badirudi inori ez zitzaio-
la ardura. Errauskailua Donos-
tialdean egiten badute, egia da
guretako kalte gutxi izango dela,
baina distantzia horrek sentsi-
bilizazio galera dakar. 

IÑIGO IÑURRATEGI / ZINEGOTZIA BERGARAN; ERRAUSKAILUAREN AURKA

“Hondakindegiak
zabaldu zirenean,

bazekiten muga bat
izango zutela, eta ez
zen ezer aurreikusi”

“Errauskailua gaurkoa bezain txarra da” 

Debagoieneko Manko-
munitateko Ingurumen
zerbitzuko arduraduna

da Mikel Jaio. Berak azaldu
digu errauskailuaren egitas-
moaren gainean Mankomu-
nitateak duen jarrera.

Zein da Debagoieneko honda-
kinen egoera?

Sasietako hondakindegira
eramaten dira, Beasainera.
Gipuzkoako hondakindegi guz-
tiak laster beteko dira, eta hau
aurreikusten da 2009. urtean
ixtea. Hortaz, hori da Debagoie-
nak duen epea hondakinon kude-
aketari irtenbidea aurkitzeko. 

Aste honetan espero zen
lehen aukeraketa bat egitea,
baina ez da hala izan. Horrek
prozesua luzatu dezake?

Espero dezagun ezetz. Foru
Aldundiaren jarrera oso tinkoa
da gauzak ahalik eta lasterren egi-
tearen alde, eta uztailerako koka-
pena behin betiko erabakita utzi
nahi du. Lekua aukeratu, proiek-
tua idatzi eta lanak egin orduko,
bost bat urte pasa daitezke, eta
oso garrantzitsua da gauzak
lehenbailehen egitea.

Zer gertatuko da Sasieta-
ko hondakindegia ixten dute-
nean?

Ozta-ozta iritsiko gara arazo
larriren bat gertatu aurretik.
Errauskailua 2009 edo 2010. urte-
rako martxan jartzea espero da.
Bestela, ez dago beste ezer aurrei-
kusita. Horregatik da hain

garrantzitsua lanak lehenbaile-
hen hastea.

Ibarrarendako, zein litza-
teke kokapen egokiena?

Donostia inguruan. Alde
batetik, Donostia eta ingurune-
ak sortzen du Gipuzkoako hon-
dakinen erditik gora, hortaz,
bertan kokatzea da zentzuzkoe-

na. Baita, komeni da hondakinak
ahalik eta gutxien garraiatzea,
kostuak eta kutsadura murriz-
teko. Bergarako kokapena, Alde-
tan, desegokienetakoa zen.

Errauskailuaren beraren
plana askok kritikatu dute.

Bai, baina ez dago beste auke-
rarik. Gasifikazioak, konposta-
jeak…  ez diote arazoari erantzun
osorik ematen. Gu bat gatoz
zabor gutxiago produzitu
behar denarekin, baina hori
epe luzerako helburua da.
Orain, bat-bateko konponbi-
dea behar da, eta errauskai-
luarekin ados daude manko-
munitate guztiak. Ekologistei
esango nieke hondakindegiak
errauskailua baino askoz kal-
tegarriagoak direla.

MIKEL JAIO / MANKOMUNITATEKO INGURUMEN ZERBITZUA

“Erraustegia da
konponbide

bakarra, bat-bateko
irtenbidea behar
duelako arazoak”

“Ezinbestekoa da lanak lehenbailehen egitea” 



Beste diseinu sari bat jaso du
GOIENKARIAk Espainia mailan
Oraingoan, ‘Goiena.net’ Internet atariak ere jaso du saria

Hain justu ere, mantxeta edo ize-
na agertzen den tokiaren ingu-
ruan, edukiak eta kolorea sar-
tzeko moduagatik saritu dute
GOIENKARIA.

Lehiaketara aurkeztu diren
kazeten mailaketa tiradaren ara-
berakoa izanda, GOIENKARIA
El Correo, Heraldo de Aragón eta

horrelako egunkarien maila bere-
an lehiatu da. Hori horrela izan-
da, aipamen bat jasotzea oso
garrantzitsua da GOIENKARIA
bezalako tokian tokiko aldizkari
batendako.

Ez da lehen aldia GOIENKA-
RIAk diseinu arloko saria jaso-
tzen duena. Gogoan izango duzue,
esaterako, orain dela gutxi Vie-
nan jaso zuela Europako tokian
tokiko aldizkari onenaren saria,
diseinu arloan. Eta aurreko urte-
an ere saritu zuten GOIENKA-
RIAko sail bat, Goienka2a, lehia-
keta berean.

Azpimarratzekoa da, bestalde,
Goiena.net Debagoieneko Inter-
net ataria ere saritu dutela orain-
goan. Kasu honetan, albisteen tes-
tua aurkezteko moduagatik.

GOIENKARIA

OIENKARIAk beste diseinu sari
bat jaso du. Oraingoan, Society
for News Design (SND) elkarte-
aren kapitulu espainolak
emandakoa. Espainia eta
Portugalgo kazeta diseinurik
onenak saritzea du helburu
elkarte horrek, eta GOIENKA-
RIAk aipamena jaso du.

Bergara eta Arrasateko udal
batzordeek, esaterako, onartu egin
dute Eudelek egindako proposa-
mena. Oñatin eta Antzuolan, aste
honetako osoko bilkuretan azter-
tu dute gaia. Bietan, Eudelen akor-
dioa onartzea proposatu dute, eta
langileek euren desadostasuna
azaldu dute. Elgetako Udalak ere
onartu du akordioa, baina ez baka-
rrik Eudelekoa. Langileek garbi-
tzaileen egoera hobetzea eskatzen
zuten, eta puntu hori ere onartu
du Udaleko osoko bilkurak. Are-
txabaletan, berriz, datorren uztai-
laren 12an egingo duten osoko
bilkuran aztertuko dute gaia.
Alkate Arritxu Oliden alkateak
esan du Eudelen akordioa onar-
tzea proposatuko dutela.

MANKOMUNITATEA
Mankomunitateak eguaztenean
egin zuen hileko bilera Gatzagan,
eta han ere, lan hitzarmenaren
gaia aztertu zuten eskualdeko
ordezkariek. 

Mankomunitateak erabaki
zuen Eudelek eta CCOOk sinatu
duten akordioa onartzea. Ordez-
kari gehienak azaldu ziren onar-
tzearen alde. Bozketa egin zuten,
eta hauxe da bozketaren emaitza:
13 boto Eudelen proposamenaren
alde, eta bi aurka. Onartutako
akordio hori aurtengo urterako
onartu dute. Izan ere, datorren
urtean berriro aztertu eta nego-
ziatu behar da langileen hitzar-
mena.

Mankomunitatearen bilera
egiten ari ziren bitartean, erai-
kinaren kanpoaldean langileak
egon ziren protesta egiten. Izan
ere, langileak ez daude ados
Eudelek eta CCOO sindikatuak
sinatu duten akordioarekin.

LANGILEAK
Oñati eta Antzuolako langileak,
adibidez, akordio horrekin ados
ez daudela esan dute. Baita Arra-
sate eta Bergarakoek ere, eta
protestekin jarraituko dutela
esan dute. Hala ere, oraindik ez
dute bilerarik egin eta ez dute era-
baki orain arteko lanuzteekin
jarraituko duten edo beste pro-
testa motaren bat egingo duten.
Arrasateko langileen komiteko
ordezkariak esan duenez, gai-
nontzeko herrietako udal langi-
leekin hitz egin nahi dute denen
artean zerbait pentsatu eta pro-
testak zehazteko.

Elgetako udal langileek,
berriz, bertan behera utzi dituz-
te protestak, eta Aretxabaletako
langileek ere ez dute protesta
gehiagorik egingo.

EDU MENDIBIL

Herri batzuetan, Bergaran esaterako, Udal langile gehienak ez daude ados Eudelek eta CCOOk egin duten akordioarekin.

Eudelen akordioa onartzearen alde
daude eskualdeko udal gehienak

OIHANA ELORZA

Eskualdeko herri batzuetako
udalek Eudelek proposatutako
akordioa onartu dute, eta beste
batzuetan, datozen plenoetan
aztertuko dute gaia. Langileak
ez daude ados, eta protestekin
jarraituko dute.

Herri batzuetan onartu dute, baina langileek protestekin jarraituko dute

Langileek ez 
dituzte zehaztu
aurrerantzean 
egingo dituzten

protestak

DEBAGOIENEANLABUR

Uztailaren 29an zabalduko dute AP-1
ordainpeko autobidearen bigarren zatia
Hil honen bukaeran, uztailaren 29an zabalduko dute Bergara-Hegoa
Bergara-Iparra zatia. Zati horrek 4,4 kilometro ditu, eta Eibar-Gas-
teiz, AP-1, ordainpeko autobidearen bigarren zatia izango da. Hasie-
ra batean, San Fermin inguruan inauguratzeko asmoa zuten, bai-
na eraikuntza arloko grebaren eraginez atzeratu egin da. Hala ere,
oso atzerapen txikia izan da, greba hasi orduko lanak aurreratu-
ta baitzeuden. Horrela, hilaren 29tik aurrera, AP-1 ordainpeko auto-
bidearen 11,6 kilometro egongo dira zabalik.

Lan hitzarmena lantzen ari diren metalaren
enpresa gehienek greba egin zuten 

Enpresaren modernizazioaren inguruko
hitzaldiak egingo ditu Banestok Arrasaten
Enpresaren modernizazioa izenburupean, jardunaldiak antolatu
ditu Banestok. Datorren martitzenean, uztailaren 6an, egingo dituz-
te, Arrasateko Eskola Politeknikoan. Teknologiaren azken berri-
kuntzak enpresetan erabiltzeak zein garrantzi eta onura duen gogo-
rarazteko antolatu dituzte jardunaldiok. Guztira, bost hitzaldi eskai-
niko dituzte, eta MCC, Banesto eta bestelako erakundeetako
ordezkariak etorriko dira hitzaldiak ematera. 

Metalaren hitzarmen duinaren aldeko greba deialdiak askotari-
ko erantzuna izan zuen astelehenean. Hitzarmena negoziatzen ari
diren lantegien %80-90ek egin dute greba: besteak beste, Oñatiko
Nemesio Zubia, Stadler, Garai eta Txintxurretak; Aretxabaleta-
ko Laminados eta Azbe Zubiak; Bergarako Torunsak; eta Linazi-
soro eta Arrasateko Joma eta Mugarri enpresek. Hitzarmena dago-
eneko adostuta zutenen erantzuna, aldiz, nahiko eskasa izan zen.
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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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Bigarren urtez antolatu ditu MUk
kooperatiba eta gidaritzari buruz-
ko jardunaldiak. Aurten, MCCk
horrenbeste lanpostu zergatik sor-
tzen duen aztertu dute. Eguazte-
nean hasi ziren aurtengo jardu-
naldiak, eta gaur, egubakoitza,
eguerdian amaitu dituzte. Lehe-
nengo bi egunetan, hitzaldiak izan
dituzte Oñatiko Unibertsitateko
bigarren solairuko areto nagu-
sian, eta hirugarrenean, bisitak
egin dituzte eskualdeko hainbat
enpresatara. 

Guztira, 80 lagunek hartu dute
parte jardunaldi horietan. Ame-
rikako, Europako eta Afrikako
bederatzi herrialdetatik etorri
dira; besteak beste, Venezuela,
Txile, Italia, Portugal eta Fran-
tziatik. Gaur, taldeak antolatu
dituzte, eta talde bakoitzak enpre-
sa bat bisitatu du, kooperatiba ber-
tatik bertara ezagutzeko. Adibi-
dez, talde batek Fagor Etxetres-
nak enpresa bisitatu du; beste
batek Oñatiko Ulma Packaging;
hirugarren bat Eskoriatzara joan
da, Fagor Ederlan ikustera; eta
azken taldeak Bergaran dagoen
Geyser Gastech bisitatu du.

KONTSEILU SOZIALA
MCC kooperatiba nolakoa den
eta nola lan egiten duen azaldu
dute hizlariek jardunaldi horie-
tan. Gai bat baino gehiago jorra-
tu dituzte, eta punta-puntako hiz-
lariak izan dira; besteak, beste,
Koldo Saratxaga Irizarko koor-
dinatzailea, Javier Mongelos
MCCko Kontseilu Orokorreko
presidente ohia, Jose Luis Madi-
nagoitia Ulma taldeko presi-
dentea, Iñazio Irizar MUko ira-
kaslea eta Jesus Catania MCC-
ko Kontsei lu  Orokorreko
presidentea. 

Jorratu dituzten gaien arte-
an, kontseilu soziala izan da bat.

Jose Ignacio Martin Euskadiko
Kutxako Kontseilu Sozialeko
presidenteak organoak zein lan
egiten duen eta lan horrek zein
garrantzi duen azaldu zuen, adi-
bidez, eguenean egindako hitzal-
dian. Kooperatiba batean parte
hartzea oso garrantzitsua dela
azpimarratu zuen, eta organo
horrek parte-hartze hori bultza-
tzen duela, langileen eta goi kar-
guen arteko zubi-lana eginda.

Gai horretaz gainera, koope-
ratibaren barruan dauden asko-
tariko organoen zeregina zein

den eta MCCk etorkizunari begi-
ra dituen asmoak eta plangintzak
zeintzuk diren ere azaldu zituz-
ten, besteak beste.

JARDUNALDI BETEAK
Kooperatiba eta gidaritza jardu-
naldietarako programa betea
antolatu du MUk. Eguaztenean
eta eguenean, goiz eta arratsal-
dez izan dituzte hitzaldiak. Bisi-
tak, berriz, egubakoitzerako utzi
dituzte. Gaur goizean, lau ordu-
ko bisitaldiak egin dituzte eskual-
deko enpresetara, eta Bergarako
jatetxe batean egin duten baz-
kariarekin amaitu dituzte aur-
tengo jardunaldiak.

Parte hartzaileek arretaz
jarraitu dituzte adituek eman-
dako hitzaldiak, eta jardunal-
diak hasi baino lehen emanda-
ko txostenak kontsultatu eta ira-
kurri dituzte. Gauzak horrela,
orain, nor bere herrialdera joan-
go da ikusi duena azaltzera.

O.E.

Jose Ignacio Martinek kontseilu sozialari buruz hitz egin zuen eguenean.

Kooperatiba eta gidaritzari buruzko
jardunaldiak egiten dihardu MUk

OIHANA ELORZA

Gaur, egubakoitza, goizean,
eskualdeko hainbat enpresa
bisitatu dituzte kooperatibak
bertatik bertara ikusteko.
Aurreko bi egunetan, hitzaldiak
egin dituzte Oñatiko Unibertsi-
tatean, eta aditu askok hartu
dute parte.

Bederatzi herrialdetako 80 lagun etorri dira kooperatibak ezagutzera

MCCk hainbeste
lanpostu

zergatik sortzen
dituen 

aztertu dute

AMAGOIA LASAGABASTER

Saharar Errepublikako eta  Mundukideko ordezkariak, martitzenean Otaloran.

Sahararrak egon dira
Mundukide elkartekoekin
Hemengo esperientzia kooperatiboa ezagutu nahi dute

AMAGOIA LASAGABASTER

Badira 13 urte Sahara eta Maro-
kok su etena izenpetu zutela, eta
egoerak bere horretan jarraitzen
du. Urte hauetan, kanpotik jaso-
tako laguntzei esker egin diote
aurre bizimoduari sahararrek,
baina su etena luze doala ikusi-
rik, beraien ekonomia antolatzea
erabaki dute sahararrek, eta
Debagoienera etorri dira koope-

ratibismoaren eredua ikastera.
Aretxabaletako Otalora etxean
elkartu dira Mundukidekoekin.

Saharako kanpamenduetan
izan dira orain gutxi Munduki-
deko kideak, eta orain sahara-
rrak etorri dira gure artera.
Horregatik proiektu bat jarri
dute abian, formazio plan bat
diseinatzea eta iniziatiba pro-
duktiboak martxan jartzea hel-
buru dituen proiektua.

Osintxu
Tel.: 943 76 48 63 

DOMEKETAN ZABALIK

BEREZITASUNA: 
txerrikumea eta 

bildotsa egur-labean 
•

Eguneko menua 
•

Asteburuetan menu bereziak 
•

Karta 
•

Ezkontzak, 
jaunartzeak eta bataioak

Sukaldeko altzariendako 
akzesorio eta osagarriak

Tel.: 943 76 19 95
Faxa: 943 76 07 49

BERGARA
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Hileroko batzarra izan zuen Man-
komunitateak eguaztenean, hilak
30, Leintz Gatzagan. Hainbat atze-
rapenen ondoren, ziurtzat jotzen
zen azkenean atzo erabakiko zute-
la Zubillagako hiltegiaren etor-
kizuna zein izango zen. Erabakia
hauxe izan zen: Mankomunitate-
ak Debagoieneko udal bakoitza-
ren esku utziko du erabakia. Hau
da, udal bakoitzari proposatzen
dio uztailaren 28rako banakako
erabaki bana har dezatela hilte-
giaren inguruan. Izan ere, Man-
komunitateak egun horretan egin-
go du datorren batzarra, eta gai
hori landu nahi du bertan. Era-
baki hori gehiengoz hartu zuen
Mankomunitateak: zazpi aldeko
bozka izan ziren, aurkako bi, eta
bost abstentzio.

Mankomunitatearen neurri
horrek ez du beste aurreikuspe-
nik egiten, baina negoziazioa dela
bidea ematen du. Izan ere, udalek
erabakitzen dutenaren arabera,
“akordioak hartu beharko dira”,
dio Mankomunitateak. Arazoa
da, ordea, ez dagoela honen ingu-
ruko aurrekaririk. Honakoa gai-
neratzen dute Mankomunitateko
iturriek: “Udalerri bakoitzak du
eskubidea erabakitzeko zerbitzu
hori ez zaiola interesatzen, eta ber-
tatik irteteko. Baina, irteera hori
zelan egin, edo gainerakoak zelan
antolatu, horren gainean ez dago
araurik. Ikusi egin behar”.

Zerbitzua udal guztiek finan-
tzatzen dute, eta hori arazoa izan
daiteke, etorkizunean gertatzen
denaren arabera. Horren gaine-
an ere ez dago aurreikuspenik;
Mankomunitateko iturriek dio-
tenez, “logikoa dirudi zerbitzua-
rekin jarraitu nahi dutenek gehia-

go ordaindu behar izatea. Eta egin
beharko diren inbertsioei, kos-
tuei… aurre egiteko gai izango
diren udalak edo ez, hori ere ezta-
baidatu beharko da. Horregatik,
akordioak egin beharko dira”.

Hiltegiarekin aurtengo kon-
tratua azaroan bukatzen da, eta
ikusi egin behar ordurako hilte-
giaren etorkizuna orain baino
argiago dagoen.

AURRESATEN ZAILA
Osoko Bilkurek zein jarrera har-
tuko duten, zaila da aurresaten.
Printzipioz, Eskoriatzako eta
Oñatiko udalek proposamen
bana aurkeztu zuten atzoko Man-
komunitatearen batzarrean.
Eskoriatzako Osoko Bilkurak
eta Oñatiko Gobernu Batzorde-
ak denbora gehiago eskatzen
zuten gaia aztertzeko. Era bere-

an, alderdi politikoei begira, Ara-
larrek eta Ezker Batuak hiltegia
ixtearen aurkako iritzia garbi
azaldu dute pasa diren hilabete-
otan; eta, nahiz eta errepresen-
tazio politikorik ez izan, herri pla-
taformak ere aurka daude. Era
berean, PSE-EE alderdiak
mozioa aurkeztuko duela adie-
razi du, urtebeteko luzapena pro-
posatuaz, eta Eusko Jaurlari-

tzari bideragarritasun txostena
egin dezala eskatuaz.

Udal ordezkari batzuen iri-
tziz, herri handien jarrera era-
bakigarria izango da, izan ere,
“Arrasatek eta Bergarak, esate-
rako, zerbitzua uztea erabaki-
tzen badute, txikiek ezin izango
diote aurre egin”.

Mankomunitateak, berez,
aspaldian jarri zuen zalantzan
Zubillagako hiltegiaren eredua.
Batetik, galera handiak eragi-
ten dituela esaten du, baina bai-
ta, aurrera jarraituz gero, alda-
keta handiei aurre egin beharko
diela, besteak beste, gaur egun-
go segurtasun neurriak ez ei
dituelako betetzen.

HILTEGIA BIZIRIK TALDEAREN IRITZIA
Aldez aurretik, gauza jakina zen
Mankomunitateak hiltegiaz jar-
dungo zuela atzo. Mankomuni-
tateko presidente Ignazio Lakun-
tzari eta gainerako Gobernu
Batzordeko kideei ez zieten ongi
etorri gozorik egin Hiltegia Bizi-
rik plataformako kideek, Gatza-
gako udaletxe aurrean bildu
ziren-eta, protesta egiteko. 

Hiltegia Bizirik plataforma-
ren iritziz, Mankomunitatearen
azken erabakia “ez da zuzena,
arazoa udalei pasatzen die-eta,
erabakitzeko tresnarik edo datu
nahikorik eman gabe”. Ibarreko
ordezkarien esanetan, “hiltegiak
zerbitzu publiko izaten jarraitu
behar du, eta hala eskatzen dugu
ez bakarrik baserritarrok, baita
kontsumitzaileok ere. Badakigu
orain arteko ereduak ezin duela
iraun, baina guk proposatu
genion Mankomunitateari azter-
keta sakonago bat egitea eta guri
behar ditugun datu guztiak ema-
tea. Gu prest gaude kudeaketan
parte hartzeko, baina beti egon
behar da erakunde publikoen
interbentzioa”. Plataformak dio
Mankomunitateak erabaki berri
hau hartu duela inorekin kon-
tsultatu gabe, eta hainbat udal,
alderdi politiko zein platafor-
maren beraren proposamenak
kontuan hartu gabe.

Ibarreko udal bakoitzak erabakiko
du hiltegiarekin zer egin nahi duen

LEIRE KORTABARRIA

Hil honetako batzarrean,
Mankomunitateak ez zuen
erabaki Zubillagako hiltegia
ixtea edo ez. Horren ordez,
erabaki zen udal bakoitzari
proposatzea uztailean, osoko
bilkura bidez, zerbitzuaren
barne jarraitu nahi duen edo ez.

Mankomunitateak nahi du udalbatza bakoitzak uztailean har dezala bere erabakia

GOIENKARIA

Hiltegia Bizirik plataformak pasa den astean eman zizkion Mankomunitateari ixtearen aurka bildutako 10.000 bat sinadura.

Udalek erabakia
hartuta, akordioak

ezinbestekoak
izango dira

irtenbidea topatzeko

Hiltegia Bizirik
taldeak neurri

berria kritikatzen
du, eta informazio
falta salatzen du

Mankomunitateak
uztailaren 28ko

batzarrean landuko
du berriro

hiltegiaren auzia

ALDERDIEN JARRERAK
Mankomunitatea, ixtearen alde;
alderdi gehienak, kritiko

Mankomunitateak hiltegia ixtearen
aldeko iritzia azaldu zuen eztabaida
hasieratik. Alderdiei dagokienez,
denetarik egon da. EAJ eta EAk dute
gehiengoa Mankomunitatean, baina
alderdi bezala, ez dute modu ofiziale-
an jarrerarik aditzera eman. Aralar,
Ezker Batua eta legez kanporatutako
ezker abertzaleko herri plataformak
aurka egon dira. PSE-EEk ibarreko
hiltegiaren jarduera urtebetez
luzatzea eskatu zuen.

EUSKO JAURLARITZA
EAEn hiltegi gutxi, pribatuak eta
lehiakorrak egin nahi ditu

Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako
eskualde hiltegiak ixtea gomendatu
zuen, 2002an txosten bat egin ondo-
ren. Hain zuzen ere, bere argumen-
tuak ziren EAErako hiltegi handi
bakarra egin behar zela, edo, gutxie-
nez, gaur egun baino askoz gutxiago.
Edozelan ere, alderdi politiko gehie-
nak kritiko azaldu dira egunotan
Eusko Legebiltzarrean eztabaidatuta-
ko okelaren sektorearen etorkizuna-
ren gaineko egitasmoarekin.

MANKOMUNITATEAK DIOENA
Erabiltzaileen %30 bakarrik ei
dira debagoiendarrak

Hiltegia ixtearen aldeko arrazoien
artean, honakoak nabarmentzen ditu
Mankomunitateak: batetik, defizit
handia duela; bestetik, erabiltzaileen
%30 bakarrik direla Debagoieneko
baserritar eta abeltzainak, eta
gainerakoak Bizkaitik, Arabatik eta
Nafarroatik datozela, eta debagoien-
darrok ez dutela zertan hiltegi
zerbitzua ibarretik kanpoko erabil-
tzaileei. Azkenik, zaharkitua dagoela
ere arrazoitu izan da.

BASERRITARREN JARRERA
Hiltegiak, baserritarrendako
ezinbesteko zerbitzua

Ibarreko eta Euskal Herri osoko
baserritar, abeltzain eta harakinek
beti eskatu izan dute Oñatiko hilte-
giak zabalik jarrai dezan, eta Hiltegia
Bizirik plataforma osatu zuten.
Plataforma horrek azpimarratzen du
eskualdeetako hiltegiak zerbitzu
publikoa direla eta lehen sektoreak
bizirik jarrai dezan ezinbestekoak
direla. Herritar askoren babesa jaso
dute: horren froga, hilabetean jaso
dituzten 9.868 sinadurak.
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Harpidedunen

txokoa

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

09:00etatik 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!

BALDINTZAK

Harpidedun egiteko:

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

AQUARIUMerako

sarrerak:

• Rosa Mondragon

(Arrasate)

• Luis Mari

Arantzeta

(Arrasate)

• Miren Amozarrain

(Bergara)

• Ramon Aranzabal

(Bergara)

• Jose Ramon

Arizaleta

(Arrasate)

• Arantza

Muruamendiaraz

(Bergara)

YELMO

Cineplexerako

sarrerak:

• Arantza Arenaza

(Aretxabaleta)

• Jon Bilbao

(Bergara)

• Rosario Guridi

(Arrasate)

• Nekane Zelaia

(Oñati)
Jose Angel
Luarizaristi 

Arrasate

SARIA: 
Bergarako 

ZUMELAGA
jatetxean 

bi lagunendako afaria

• Umeentzako liburu sorta EREIN argitaletxearen
eskutik.

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

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

Uztailaren 5a: 008 zozketa

007

zozketa

Uztailaren 5eko sariak

Sariak, astero!
Astelehenean, uztailak 5, sari hauek izen-abizenak izango dituzte. 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke sari hauen irabazleetako bat!
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ELGETA
Lankidetza
hitzarmena sinatu
dute Udalak eta
Foru Aldundiak
Udalak lankidetza hitzar-
mena sinatu du Diputa-
zioko Gizarte Politikara-
ko Departamentuarekin.
Helburu nagusia da zentro
balioanizdunaren bidez
adineko ezinduei lagun-
tzea. Hilaren 16an inaugu-
ratuko dute Elgetako zen-
troa. Bertan, zazpi plaza
egongo dira eta babespeko
etxebizitzan, berriz, hiru.
Zentro balioanizduna egi-
teak 143.637 euroko kostua
du. Hain zuzen ere, Gizar-
te Politikarako Departa-
mentuak 30.000 euroko
ekarpena egingo du urtero
eguneko zentrorako. / I.A.

ESKORIATZA
Datorren urtera
arte agurtu dute
eskoriatzarrek 
San Pedro
Amaitu dira San Pedro
jaiak. Ez da jende askorik
ibili, astean zehar izan bai-
tira jaiak. Hala ere, bertan
izan direnek oso ondo ibili
direla adierazi dute. Esko-
riatzako areto futbol talde-
ak esan du pregoia, saski-
baloi taldeko neskekin bate-
ra. Eta Euskal Jaiak eman
zion amaiera jai egitaraua-
ri. Atzo ospatu zuten, eta
herri bazkaria izan zen egu-
neko ekimen nagusia. Gaur
gauean, bestalde, Gazte
Asanbladak antolatuta, Bri-
gada Criminal, Captain
Nemo eta Valium Genera-
tium taldeek joko dute
herriko gaztetxean. /Z.V.M.

GATZAGA
Eneko Etxebarrieta
abenturazaleak
hitzaldia egingo du
bihar, zapatua
Bihar, zapatua, Gatzagako
kultura etxean Eneko Etxe-
barrieta abenturazaleak
hitzaldia egingo du. 45 mila
kilometro egin ditu mun-
duan zehar bizikletaren
gainean, eta horren berri
emango die gatzagarrei
19:00etan.

Bestalde, domekan San
Martin ermitan erromeria
egingo dute. 12:00etan etxa-
fuegoak botata hasiko dute
ospakizuna, eta mezaren
ondoren, luntxa eta doke
txapelketa egingo dituzte-
la adierazi dute antola-
tzaileek. Gainera, musikak
giroa alaituko du. /Z.V.M.

ARETXABALETA
Etxebizitza
politikaren gaineko
hitzaldia egingo
dute eguenean
Udal etxebizitza politika
izango dute berbagai da-
torren eguenean, hilak 8,
19:30ean, udaletxe zaha-
rrean, Aralar alderdiak
antolatuta. Aretxabaleta-
ko 2-B zonan, hau da, Deba
ibaiaren beste aldean, etxe-
bizitzak egiteko hitzarme-
na Udalak eta promotore-
ak laster onartuko dutela
jakinda, erabaki dute
hitzaldia egitea. Laudioko
udal arkitekto Fernando
Heviak udaletako etxebi-
zitza politikaren gainean
egingo du berba eta Ara-
larko zinegotziek, berriz,
Aretxabaletako egoeraren
berri emango dute. /M.A.

ARAMAIO
Ekainari dagokion
ohiko osoko
batzarra egin dute
oraingo astean
Aramaioarrak jaiei begira
dauden arren, martitzene-
an udalbatzarrak batzarra
egin zuen. Landutako pun-
tuen artean pare bat nabar-
mentzekotan, udal zerbi-
tzuen esleipena eta bi mozio
aipatuko ditugu. Udal zer-
bitzuen kasuan (herriko
garbiketak, ur kontagai-
luen irakurketa, lorate-
giak…) ez zuten esleipena
erabaki. Mozioei dagokie-
nez, berriz, apartheida sala-
tzen duen Hamalauren
mozioa ez zuten onartu.
Bai, ordea, EAJrena: demo-
kraziaren, askatasunaren
eta aniztasunaren aldeko
adierazpena. /U.M.

ANTZUOLA
Herriko hiru
enpresa elkartu
dira euskara
bultzatzeko
Martitzenean, hilak 29, egin
zuten lehendabiziko batza-
rra Goizper, Elay eta Matz-
Errekako ordezkariek.
Hiru enpresek dituzte eus-
kara planak, eta orain arte,
enpresa bakoitza bere kasa
ibili da lanean. Orain hasi
berri dituzten harremane-
kin, euren helburua da
batak bestearen berri iza-
tea eta euren esperientziak
elkar trukatzea. 

Hain zuzen, martitze-
neko batzarra izan zen
lehen hartu-emana, eta
euren asmoa da elkarlane-
an jarraitzea, enpresetako
euskararen erabilera nor-
malizatzeko bidean. /A.I.

Bergarako Udalak 19.785.166
euroko aurrekontua izango
du aurten. Era berean, Miz-
pirualde egoitza (2.448.692
euro), Udal Euskaltegia
(379.061 euro) eta Bergara-
ko Bihargintza SA (1.798.480
euro) erakundeen aurre-
kontuak ere onartu zituen
udalbatzak astelehenean.
Udalbatzak EAJ-EA koa-
lizioaren aldeko botoe-
kin onartu zuen aurre-
kontua.

2003ko aurrekontuare-
kiko, %11ko igoera izan du
aurtengo aurrekontuak.
Gastuen kasuan, gastu
arruntek (pertsonal gas-
tuak, erosketak, interesak
eta transferentzi arruntak)
hartzen dute aurrekontuko
zatirik handiena: 12.882.773
euro.

ARALARREN ABSTENTZIOA
Inbertsioek hazkunde
nabaria izan dute. Iaz
2.351.069 euro bideratu
zituzten inbertsioetarako,
eta aurten, berriz, 3.123.807
euro zuzenduko dira.
Bihargintzaren bitartez,

Agorrosingo kirolgune
berrirako 1.777.480 euro
bideratuko ditu Udalak.

Bestalde, Udalaren zor-
petze maila 15,26 puntu da
momentu honetan.

Aurrekontuaren boz-
ketan, Udal gobernuan
dagoen Aralar alderdia abs-
tenitu egin zen: plan eko-
nomiko-finantzarioa eta
inbertsio proiektu nagu-
sienetarako jarraipen plan
bat ezartzea faltan suma-
tzen zituztela adierazi zuten
Aralarkoek. Bozketan,
PSE-EEko zinegotziak ezez-
koa botoa eman zuen eta PP
eta Ezker Batuko zinego-
tziak ez ziren udalbatzan
izan. /EDU MENDIBIL

BERGARA

EAJ-EA koalizioaren
babesarekin onartu dira
udal aurrekontuak

Zertzelada

Inbertsioen artean,
Agorrosingo kirolgune
berrirako 1.777.480 euro
bideratuko ditu Udalak,
Bihargintza SA 
elkartearen bitartez

Legearen arabera, kaleek
eta herriko zerbitzu publi-
koek egokituta egon behar
dute pertsona guztiendako,
zailtasunak dituztenenda-
ko ere bai.Baina Arrasaten
oraindik ez dute hori lortu.
Monterronen, esaterako, ez
dago ezer egokituta. Horrek
esan nahi du erruberadun
aulki batean ezin dela hara
sartu, ezta, jakina, hango

zerbitzuak erabili (liburu-
tegia, bideoteka…). Udale-
txean ere badira akatsak:
sarrerako ateak estuegiak
dira eta osoko bilkuren are-
tora sartzeko maila bat igo
behar da. Bestalde, herriko
kaleei begiratzen badiegu,
oraindik koskak daude egon
behar ez duten lekuan. Hala-
koak eta gehiago salatu ditu
herriko ezindu batek. /U.M.

ARRASATE

Arrasateko zenbait
lekutan oztopoak daude
ezinduendako

U.M.

Ezinduek ez ezik, bestelakoek ere zailtasunak dituzte Monterronen.

OÑATI

Ezker Abertzalea taldeak egingo ditu Herri Eguneko taloak

Ekainaren 19an amaitu zen Herri Eguneko taberna hartzeko izena emateko epea. Aurten talde bakarra aur-
keztu da, Oñatiko Ezker Abertzalea, eta hark izango du taloak egin eta zerbitzatzeko ardura. Hirugarren urtez
egingo du lan hori talde berak. Etxaluze elkarteak 25 urtean egin du lan hori, baina errelebua eskatu zuen. Ez
zen inor aurkeztu, eta Udalak kanpoko talogileak ekartzea erabaki zuen. Hurrengo urteetan ere herriko tal-
deak aurkezteko aukera eman du Udalak, eta urte batean zozketa ere egin zen aurkeztu ziren taldeen artean.
Aurten, ordea, talde bakarra aurkeztu da epe barruan, eta hark hartuko du Herri Eguneko herri tabernaz ardu-
ratzeko lana. Datorren urriaren 2an egingo da aurtengo Herri Eguna. /OIHANA ELORZA

AINTZANE IRIZAR
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OIHANA ELORZA

Euskal Herria XVI. mendean gizarte eta
kultura garai erabakigarrianda ikas-
taroen gaia. Bakarra baina zabala.

Bai, XVI. mendean sartuko gara, bai-
na hainbat arlo ikusiko ditugu. Adibidez,
protestantismoa, kontrarreforma eta foru
erakundeen eratzea. Baita garai hartan
zegoen kontzientzia ere; Espainiako ordu-
ko errege-erreginek gurekin negoziatu
behar zuten.

Amerikaz ere hitz egingo dugu, eta bai-
ta aurten espero ez genuen berri on horre-
taz ere: Lazarraga.

Lazarragaren eskuizkribua ala
autorea bera izango duzue mintzagai?

Hainbat alde jorratuko ditugu. Bate-
tik, Joseba Lakarraren hitzaldia Laza-
rragatarren euskara izango da. Kontua ez
da, erabat, Arabakoa edo Oñatikoa zen;
hor badago continium edo jarraipen bat.
Behin mapa batean erakutsi nuen bezala,
untxaur esaten zen mendikatearen alde
bietan, eta ez intxaur. Joseba Lakarraren
erantzukizuna hori izango da: nolako eus-
kara zen Lazarragarena.

Bestetik, Lazarraga bera nor zen, zer
ikasi zuen eta non ibili zen ere aztertuko
dugu. Alcalan bizi izan zela, adibidez,
badakigu. Horren inguruan Pruden Gar-
tzia oñatiarrak hitz egingo du, Euskal-
tzaindiko liburuzainak: Lazarraga, Gari-
bai eta Lizarraga, euskararen hiru bide-
ak pizkunde garaian. Azkeneko biak goi
mailakoak izango dira: aspaldiko familien
loturak, ahaidegoak eta leinuak izango
ditugu hizpide. Gorka Aginagaldek, berriz,
Juan Perez de Lazarraga, poeta eta kro-
nista hitzaldia emango du eta haren fami-
liaren genealogia-kronikaren historia eta
ezaugarriak azalduko ditu.

Eta testua bera aztertuko duzue?
Horretarako denbora luzea behar da eta

hitzaldien ordutegi mugatua ez da denbo-
ra nahikoa izango. Hala ere, Joseba Laka-
rrak eginda dauka lan hori eta ezaugarri
nagusiak aurkeztuko ditu: zer-nolako sin-
taxia, hitzak eta aditzak erabiltzen dituen,
adibidez. Lazarragaren euskararen koka-
pena eta beste argibide batzuk emango ditu.

Zenbat aditu etorriko dira?
Lau eguneko ikastaroa izango da, dato-

rren martitzenetik egubakoitzera, eta guz-
tira 15 aditu-hizlari etorriko gara.

Saiatu gara egun bakoitzeko gaiaz daki-
ten pertsona adituak ekartzen. Dena dela,
euskal kultura eta gizartean interesa duen
edonorendako dira ikastaro horiek, edo-
nor joan daiteke. Hitzaldia bukatzean, gai-
nera, mahai inguru bat egingo da egune-
ro, parte-hartzaileen iritziak, komenta-
rioak eta galderak erantzuteko. 

Ikastaroak abian jarri genituenean, hori-
xe zen asmoa eta helburua, edonorendako
zabalik egongo diren ikastaroak egitea.

Zergatik aukeratu duzue aurten
XVI. mendea?

Hain zuzen ere, konturatu gara gehie-
nak zuzenean pasatzen direla Erdi Arotik
Ilustrazio garaira. Badirudi ez diogula
kasu handirik egiten garai hari, XVI. men-
deari, eta gauza garrantzitsu asko, alda-
kuntza handiak gertatu ziren.

rak. Gai hori oso interesgarria da eta
sakon arituko dira honi buruz hitz egite-
ra datozen adituak.  

Zerbait pareka edo konpara daite-
ke gaur egungo gizartearen eta XVI.
mendekoaren artean?

Bai eta ez. Gaur ere aldakuntza sako-
nak ikusten ari gara, baina oso ezberdina
da egoera. Historia ez da behin ere erre-
pikatzen.

Protestantismoa sartu zenean eta eli-
za katolikoak ikusi zuenean protestan-
tismoa ez zela gelditzen, Trentoko Kon-
tzilioa jarri zuen martxan. Gaur egun,
ordea, beste egoera batean, beste inguru
batean bizi gara.

Zergatik aukeratu duzue Aramaio
ikastaroak egiteko?

Aurreko Kulturako foru diputatuaren
asmoa izan zen. Guk herri batean egin
nahi genituen, ez hiri batean. Horrekin
batera, euskaraz hitz egiten den ibarre-
an eskaini nahi genituen hitzaldi horie-
tako batzuk. 

Aramaio herri ederra da. Udalak ere
interes bizia erakutsi zuen hasiera-hasie-
ratik eta ez genuen arazorik aurkitzen.

Gai ezberdinak aztertzen dituzue
urtero, ezta?

Bai. Lehendabiziko urtean, Europako
Hizkuntza Gutxituak izan genituen ardatz
eta iazko udan, berriz, Euskal Herria erro-
matarren garaitik X. mendea arte. Gauza
interesgarri asko entzun genituen, eta
aurten ere horixe egin nahi dugu.

Hitzaldiaren gaiaren arabera edo egu-
naren arabera, gorabeherak izan dira par-
te-hartzaileen artean, baina orokorrean
jendea etortzen da. Gainera, hitzaldien
osteko parte-hartze aktibo hori eraginko-
rra eta interesgarria izaten da.

Hitzaldi horiek paperera pasatzea
pentsatu duzue inoiz?

Bai, eta horretantxe ari gara, hain jus-
tu ere. Aurreko bi urteotako ikastaroeta-
koak eta aurtengo hitzaldiak pasa nahi
ditugu paperera. Denbora behar dugu hori
egiteko ere, baina lanean gabiltza eta las-
ter izango du jendeak aukera hitzaldi
horiek liburuan irakurtzeko.

Euskaltzaindiko kide ere bazara. Zer
moduz dago euskararen osasuna?

Euskal Herria inertzia hutsean bizi da.
Mende askotan zehar, euskara goi zirku-
luetatik kanpo egon da. Esan nahi dut goi
eskoletatik eta goi administraziotik kan-
po egon dela, eta hori igarri egiten dugu
orain.

Bilboko notario batek kontatu zidan
istorioa askotan gertatzen da. Orduan, eus-
karaz egin zituen eskriturak Bizkaiko
lagun batek; hark euskaraz egiteko eska-
tu zion notarioari. Notarioak agindu beza-
la egin zituen, eta bezeroari entregatu eta
gero, “honek ez du ezertarako balio, bai-
na tira”, erantzun zion. Jarrera hori oso
sartuta daukagu guztiok: automatikoki
erdara datorkigu burura.

Agintariek euskara ez dutela zain-
tzen ere askok kritikatzen dute.

Hiru administrazio politiko bizi ditu-
gu eta egoerak oso ezberdinak dira. Ipa-
rraldean, Frantziako administrazioaren-
dako frantsesa da hizkuntza bakarra. Nafa-
rroan ere ikusten dugu zein egoeratan bizi
den. EAEn, ordea, askok uste dute osa-
suntsu dagoela euskara, egoera onean
dagoela uste dute, eta lasaitasun hori
arriskutsua izan daiteke.

Bestalde, noizbait erabaki behar dugu
zer nahi dugun: edo erakundeen herria edo
txiringitoen herria. Edo sinesten dugu
erakundeetan, gustukoak izan edo ez, edo
jarraitzen dugu elkarteak eta taldeak sor-
tzen eta birsortzen. Behatokiak ere sor-
tzen dira, ondo dago, baina agintariek
egin beharko lukete lan hori. 

Euskaltzaindiak, berriz, dirua falta du
lana txukun egiteko.

Zeintzuk, adibidez?
Kontuan hartu behar dira Pizkunde

garaiko haize berriak heldu zirela Euskal
Herrira. Hegoaldean, protestantismoa sar-
tzeko debeku larriak egon ziren; Iparral-
dean, erro sakonak bota zituen, batez ere
Joane erreginaren erreinuan, Biarnon eta
Nafarroa Beherean. 

Amerikaren aurkikundeak goitik
behera aldatu zuen Euskal Herria. Fami-
lia ugarietan gertatu zen norbait Ame-
riketara joatea. Misiolari, soldadu eta

abentura-zale asko joan ziren hemendik
hara.

Bestalde, gure foru erakundeak ez datoz
Santimamiñetik. Horiek sortu eta eratu egin
ziren. Euskaldunak, lau probintzietan, harro
ziren erakunde horietaz, aske sentitzen ziren.
Agian, menpekoak izango ziren, baina Espai-
niako errege-erreginek errespetatu egin
behar zituzten erakunde horiek. Berdinta-
sunezko sentsazioa zegoen, espiritua.

Askok uste izan dute erabateko aska-
tasuna genuela, baina baziren gorabehe-

U
ztailaren 6tik 9ra egingo

dira Aramaioko III. Uda

Ikastaroak. Lau egunean,

XVI. mendeko Euskal Herria izango

dute berbagai. Jakituria handiko adi-

tuak etorriko dira, eta edozeini dau-

de zuzenduta ikastaro horiek. 

“Erakundeen herria edo
‘txiringitoen’ herria

nahi dugun
erabaki behar dugu”

ARAMAIOKO UDA IKASTAROEN ANTOLATZAILEA

Henrike Knörr

EUSKARA ETA AGINTARIEN LANA
“Elkarteak, taldeak eta behatokiak sortzea 
eta birsortzea ondo dago, baina agintariek

hartu beharko lukete behatze eta zaintze lan hori”

ARAMAIOKO UDA IKASTAROAK
“Erdi Arotik Ilustrazio garaira joaten gara zuzen,

baina XVI. mendean aldakuntza handiak 
gertatu ziren, baita Euskal Herrian ere”

UBANE MADERA
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Gutunak

Oñatiko hiltegia:
elkarrizketa da bidea 

Azken asteotan gizarteko sektore asko-
ren ahotan egon den Oñatiko Zubi-

llaga auzoan kokatuta dagoen hiltegia-
ren etorkizunaren inguruan Ereitten
Herri Ekimena osatzen dugunok ere
gure ikuspuntua eman nahi dugu; alde
batetik, herritar orok ezagutu dezan eta,
bestetik, bere mantenuaren alde beste
iritzi ezberdin bat azaltzeko; kalteturik
dauden sektoreekiko gure elkartasun
osoa agertuz. 

Ildo honetan, hiltegiaren itxieraren
lehen zurrumurruak entzun zirenean
Ereitten Herri Ekimeneko ordezkariok
pasa den apirileko Osoko Bilkuran gal-
dera bat mahaiaren gainean jarri genuen,
gaia zertan zegoen jakiteko. 

Horren ondoren, hiltegiaren gakoa
gizartean zabaldurik egon da bai komu-
nikabideen bitartez (antolatu diren age-
rraldi publikoak...), bai mobilizazio
ezberdinen bitartez. Era berean, herri
plataforma bat osatu da, Hiltegia Bizi-
rik izena duena, hain zuzen; bere baitan
baserritar, harakin zein kontsumitzai-
le elkarteak daude. Hauek azken aste
hauetan hainbat aldarrikapen burutu
dituzte, zeintzuekin Ereitten Herri Eki-
mena oro har bat datorren. 

Gure herrietako baserri txikiek kali-
tatean oinarritu behar dute euren pro-
dukzioa, eta haragiari dagokionez hil-
tegi txikiak derrigorrez behar dira; ber-
tan, ganaduari dagokion tratua ematen
zaiolako eta gertutasunak harreman
zuzena duelako haragiaren kalitateare-
kin. 

Gure herrietako harakinen etorki-
zuna ere bide beretik landu behar da. Aza-
lera handiekin konpetentzia latza da eta
bertako kalitatea da harakinen erron-
ka. Kalitate hau azkenean gizarte osoa-
ri helarazten zaionez, bere onurarako,
hiltegiak zerbitzu publikoa behar due-
la pentsatzen dugu. 

Era berean, azpimarratu Oñatiko
hiltegiak gizarte mailan funtzio garran-
tzitsu bat betetzen duela bistako adie-
razpena dela, eta sektore ezberdinei
eskaintzen zaien zerbitzua da. Esate
baterako: baserritarrei (bailarako base-
rrietako ekoizpen txiki eta artesanalak,
modu egoki batean hiltzea eskatzen du.
Haragiaren kasuan, ganaduaren ekoiz-
penak bezainbesteko garrantzia du
garraioak eta kanalak maneiatzeko era
egokiak, kalitatezko produktu bat lor-
tzeko garaian); harakinei (komertzio
txikiari dagokion merkatu gunea kali-
tatea landu eta saltzea dela nahiko nabar-
mena da azken urteetan. Horretarako
derrigorrezkoa da kalitatezko produk-
tu bat eskainiko dion ekoizleekin kon-
tatzea eta kalitatezko produktu hori
egoki tratatzen duen hiltegi bat eduki-
tzea); gizarteari (Euskal Herrian hain
ospetsua den kultura gastronomikoa
lehengaien kalitate eta freskotasunean
oinarritzen denez, hiltegiak ematen
duen zerbitzua ez da harakin eta base-
rritar gutxi batzuei mugatzen; baizik eta
Euskal Herriak duen ondare hori man-
tentzeko beharrezkoa den beste zerbi-
tzuetako bat da). 

Hiltegiaren aldeko beste hainbat
arrazoi ere hausnarketarako balioko
dutenak idazten ausartuko gara, hau da:
bailaretako hiltegi txikiak ixteak gana-

duak hiltegirako bide luzeagoak egitea
suposatzen du, eta honek ondorio eko-
nomikoez gain, kalitatearen galera
larriak ekarriko ditu, estresa... (gizakia
lez, hau ere bere onetik aterata dagoe-
nean ez duelako behar bezala funtzio-
natzen) direla eta; merkatuan dagoen
gunea txikia zein zaila denez eta elika-
gaien kalitatea premiazkoa denez, bera
defendatu beharra dago gizarte osorako
onuragarria izango delako; abeltzaintza
ekologikoaren garapenerako hiltegien
gertutasuna beharrezkoa da; ez dago
arazo tekniko sanitariorik hiltegia ixte-
ko, baimen guztiak eguneratuta baitau-
de; hiltegia itxita baserritar txiki guz-
tiak desagertuko dira eta hektarea asko
erabilerarik gabe geratuko dira eta honek
hainbat afekzio (inguruarekiko ere) sor
ditzake ikertzekoak direnak. 

Eta amaitzeko galdera xume bat: afe-
ra honetan, zein da Mankomunitatearen
jarrera? Plataformako kideek behin eta
berriro salatu dutena Debagoieneko
Mankomunitateak erabakiak hartzeko
garaian hasieratik baztertu dituela izan
da, zuten informazioa “manipulatuz”;
hainbat bilera egiteko eskaerei ere muzin
eginez. 

Beraz, gure ustez, Oñatiko hiltegia-
ren etorkizunaren inguruan eztabaida
sakona ireki behar da afektaturiko alde
guztiekin mahai bat osatuz, non aspek-
tu positiboak zein negatiboak aztertu
behar diren. Eta ekimen hau elkarriz-
ketan oinarritu beharko litzateke, filo-
sofia nagusitzat elkarrizketa bera har-
tuz, irtenbide errealak aurkituz; bakoi-
tzak bere jarrera pertsonalak albo batera
utziz, eztabaidaren oinarrian gizartea eta
herritarren onura kokatuz. 

Azkenik, hausnarketarako esaldi
honekin bukatu nahiko genuke: “Orain
arte baserritarrak dohain zaindu du bere
ingurua eta bera gizarte osoaren (gu geu
guztiok barne) erabilerarako izan da”. 

EREITTEN
Oñati

Noaingo Gudua,
1521eko ekainaren
30a-2004ko
ekainaren 27a 

Iruñeko errege Antso III.a Handiaren
mila urteurren honetan euskaldunok

izan genuen batasuna ekarri digute gogo-
ra. Urtemuga honen inguruan batek bai-
no gehiagok lehenengo aldiz izan du
gure historiaz historiografia espainia-
rrak sekula ez dioenaren berri. Gure his-
torian urtemuga asko dago, baina. Antso
III.aren handitasun, batasun eta subi-
ranotasunetik oraingo egoerara ekarri
gaituzten gertaera zerrenda etsigarria,
alegia. Utrinque roditur (alde guztieta-
tik hozka ari zaizkit) zioen Bianako Prin-
tzearen armarriak. Oso egokia Euskal
Herriaren Estatu Nafarraren ibilbidea
azaltzeko.

1176. Gaztelak, Errioxa eta Bizkaiko
zati bat inbaditu zuen. Bilboko sarreran
Malbasin-eko gaztelua harrapatu zuten
gaztelarrek, Nafarroako erregearen
tenienteak ziren Haroko Lopeztar trai-
doreen laguntzaz.

1193. Ingelesek Gaskonia (Baskonia
> Waskonia > Gaskonia > Gaskuña)
aurreko urteetan euren mendean hartu
ondoren,  Lapurdi ere hartu zuten. 

1200. Gaztelak Mendebaldeko Nafa-
rroaren inbasioa burutu zuen. Harrez-
kero, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa —Gaz-
telarren nahierara— Baskongadak beza-
la egituratzen joango dira. Gaztelarren
dokumentuetan nafar armadari kon-
kistatutako gazteluen zerrendan Deba-
goieneko, Arrasate eta Aramaio ager-
tzeaz gain, Aitzorrotzeko eta Elosukoak
aipatzen dira.

1265. Gaskoniako Bigorra berresku-
ratu zuen Nafarroak.

1368-1374. Nafarroak Araba, Gipuz-
koa eta Errioxako zati bat berreskura-
tu zuen.

1453. Frantsesek Gaskonia inbaditu
zuten.

1461. Oraindik Nafarroa subiranoa-
ren barruan zegoen Sonsierra, edo Errio-
xa Arabarra, okupatu zuten gaztelarrek.

1481. Nafarroako Estatuan Pirinioe-
tako lurrak berriro elkartu ziren Fran-
ces Febus Biarnoko jauna Nafarroako
erregea koroatzerakoan.

1512ko uztailaren 21ean, Gaztelako
armadak Nafarroa Garaia eta Behera
inbaditu zituen. Irailerako garai bateko
Nafarroa Osotik gelditzen zena ia osorik
okupatua zuten, baina erresistentzia
gerrak 12 urte luzez iraun zuen (1512-1524). 

Usurpazio honen ondoren, Nafarroa
birkonkistatzeko hainbat eraso burutu
zituen Labriteko Joan III Errege legiti-
moak. Honen seme Enrike IIak Nafarroa
birkonkistatzeko Armada sortu zuen
nafarrez, biarnotar eta beste gaskoiez osa-
tua; garai hartan, nafar hiritarrak denak
eta asko oraindik euskaldunak hizkun-
tzaz. 1521ean, Asparroseko Jauna eta
Nafarroako Pedro buruzagi zituela,
Armadak Biarnotik Behe Nafarroan sar-
tu eta Donibane Garazi hiriburua libe-
ratu zuen. Erronkarikoak izan ziren
lehenak Nafarroako independentziaren
bandera jasotzen. Araba, Gipuzkoa, Biz-
kaia eta Errioxako gaztelarren aldeko
tropak, Loiolako Inazio Oñaztarra tar-
tean, mobilizatu egin ziren. Loiolako Ina-
zio hanka batean larri zauritu zuten Iru-
ñeko setioan, maiatzaren 20an, Espai-
niako historialarien arabera hiria
frantsesengandik defentsan nonbait.
Haiek ez ziren frantsesak, nafar hiritar
leialak baizik. Iruñean, Gaztelako erre-
geordeak okupatzen zuen Erregeen Jau-
regian sartu eta Espainiako Karlos I.a
edo V.a enperadorearen armarria lokatz
artean arrastaka erabili zuen herri
matxinatuak; armarri hori gaur egun
Iruñeko harresietako Zumalakarregi-
ren Atean ikus daitekeen bera omen da.
Hiriko erregidoreek zin egin zioten Nafa-
rroako Enrike II.ari eta gotorlekuak
kapitulatu egin zuen. 

Olite eta Tutera altxatu egin ziren.
Lizarrako herritarrek gaztelarren men-
pe zegoen gotorlekua hartu zuten. Bir-
konkistarako Armada Nafarrak Erre-
suma osoa zeharkatu zuen garaile, Piri-
nioetatik Ebroraino. 

Asparros jeneralak ez zuen jakin, ala-
baina, nafarren berotasuna aprobetxa-
tzen eta Nafarroa fortifikatu eta gaine-
rako nafar armadaren zain itxaron beha-
rrean, Logroñorantz abiatu zen. Han
enperadorearen indarrak askoz han-
diagoak izanik, Asparros jeneralak atze-
ra egin behar izan zuen Iruñerriraino,
gaztelarrak orpoz orpo segika zituela. 

Ez zuen kontuan izan etsaien arma-
da hiru bider handiagoa zela eta ez zien
itxaron Iñigo Etxauz eta Ollokiko Jau-
naren agindupean Tafallan zeuden 2.000
nafar eta gaskoiei eta ezta Iruñean kon-
tzentratuta ziren 6.000 gaskoiei ere. Noai-
nen aurre egin zien Espainiako tropei.
Gudua 1521eko ekainaren 30eko igandeko
ordu bietan piztu zen eta arratsaldearen
erdialdera amaitu. Gaztelar armadak
Nafarroa Birkonkistatzeko Armada
inguratu eta egundoko sarraskia buru-
tu zuen. Nafar Armadaren 5.000 gizon
Eskiroz, Noain eta Barbataingo zelaie-
tan lurrean zerraldo geratu ziren. 

Hura izan zen Nafarroako bandera
gorria Nafarroa Garaian ikusiko zen
azken aldietakoa. Berrehun bat guda-
rik Amaiurrera eta Hondarribira ihes
egin zuten erresistentziari eusteko.
Nafarroako Erresumak Nafarroa
Garaia galdu zuen, lehenago Errioxa,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa galdu
zituen bezalaxe. Errege-erregina eta
Gortea Nafarroa Beherean eta Biarnon
gotortu ziren.

Noaingo guduak berebiziko garran-
tzia du gure historian; izan ere, sarras-
ki haren ondorioz, Euskal Herriko Nafar
Estatuaren bihotz politikoak indepen-
dentzia galdu eta zapalketa abiatu bai-
tzen. Nazioartean ordezkatzen gaituz-
tenak konkistatu gintuztenen zerbitza-
riak dira. 

Gaurko euskaldunok ez dugu ezelako
pedigri historikoaren beharrik gure etor-
kizuna erabakitzeko. Egia da. Baina, bai-
ta ere esan genezake libre izan garenean
nafar hiritarrak izan garela eta batasun
nazionala izan dugunean Nafarroako Eus-
kal Estatuaren barruan izan dela. 

Ezin zaio inori beste garai bateko
Arkadia zoriontsu bat saldu. Orduan ere,
baserritar-nekazariak neguan hotzak
eta udan beroak, itsasaldeko arrantza-
le nafarrak beti busti eta arriskuan, eta
herri xumeak oro har…, gehienetan
goseak aberatsen azpian. Baina hori ere
gure historia da. Ezkutatu eta lapurtu
nahi izan diguten gure historia. Denok
ikasi behar izan dugu “El glorioso alza-
miento del pueblo de Madrid en el 2 de
Mayo” delakoaz, edo Granadako kon-
kistaz, edo Trafalgar edo ez dakit zertaz.
Baina zer dakigu gure historiaz? Noain-
go gudaz, eta gugan izan duen eragina-
ren gainean adibidez?

Mendebaldeko edo itsasaldeko Nafa-
rroa eta 1512tik konkistatutako Nafarroa
murriztua ez ziren beren borondatez
Gaztelaren mende gelditu. Lurralde zati-
ketek Gaztelaren aldian aldiko konkis-
tetan dute jatorria, eta hortik sortu ziren
probintzia banaketak, zein ustezko esku-
bide historikoak eta foruak; izan ere, gal-
dutako independentziaren apur inposa-
tuak. Faltsutze historiografiko intere-
satuek gezurrezko anexioa justifikatu
nahi dute, beharrezkoa eta naturala izan
zelako itxura emanez, halabeharrez era-
bakita balego bezala. Zenbaitek, dina-
mika horretan, nafarren egoeraren gezu-
rrezko hobekuntza ere argudiatu dute,
euskal sena desagertuko balitz ere,
denentzako hobe izango zitzaigula sen-
tiarazi arte. Horiek guztiak askoz gero-
agoko asmakeriak dira. Horren lekuko
Noaingo Guduan bizia galdu zuten 5.000
gudari nafarrak.

Joan zen domekan, ekainaren 27an,
12:30ean, 1521ean erori zirenen omenez
Euskal Herriko koloreak bat egin ziren
Noaingo Getzeko zelaietan: Nafarroa
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Osoaren bandera gorria, Euskal Nazio-
aren berde, gorri eta zuria, eta euskal
herri guztiak batzen gaituzten Estatu
Nafarraren kateak, arrano beltzaren
babespean.

Pro libertate patria gens libera sta-
te. Aberriaren askatasunagatik beude
libre herritarrak (Obanoseko infantzoien
goiburua).

RAFA SANTXEZ
(KANPOSENEKO NAPARRA)
Bergar

Txanponaren 
bi aurpegi 

Honako izenburu honek unibertsita-
tean bizi dugun egoera azaltzeko

balio digu Mondragon Unibertsitateko
Injinerutza kanpuseko Ikasle Batzordea
osatzen dugunoi, eta aldi berean, apiri-
laren 10ean Berria-k Iñaxio Oliveriri
egindako elkarrizketa irakurri genue-
netik gordetako sentimenduak kanpo-
ratzeko ere bai.

Aipatu elkarrizketa honetan gure
errektore jaunak honako adierazpenok
egin zituen: lehenengo eta behin uni-
bertsitateak ageriko izaera kooperatiboa
daukala, bigarrenik, euskarazko lerro-
ak erabat garatuta izanik, ikasleei elea-
niztasunean oinarritutako hezkuntza
eskaintzen zaiela, eta azkenik, ikasleek
gestio organoetan parte hartzen dutela.
Gutun honetan Ikasle Batzordeak hiru
baieztapen hauen gainean duen iritzia
adierazi nahi du.

Gogoan dugu oraindik unibertsitate
honetara sartu ginen lehen egunean, aur-
kezpen egunean, “...eta gogora ezazue
unibertsitate kooperatibo baten zaude-
tela...” esan zigutela. Ordutik hona bere
burua kooperatibistatzat duen uniber-
tsitate honetan ez dugu inongo balore koo-
peratiborik jaso, are gehiago, urte haue-
tan bizi eta ikusitako hainbat jokabide eta
jarrerek benetan “kooperatibismo” hitza
matrikulazio kanpainetako foiletoetan
marketing arrazoiek eraginda erazten ez
ote den kuestionatzera eraman gaituzte.

Gure ustez, mugimendu kooperatibo-
ak merkatu kapitalistan teorikoki plan-
teatzen dituen zeinu identitario oina-
rrizkoenak mantenduz garatu nahi bal-
din badu, bere unibertsitatean ikasleei
formazio sozial sendo bat emateaz ardu-
ratu beharko da. Unibertsitateko lorate-
gian kontu handiz zaintzen duzuen eta beti-
danik idealaren erreferentetzat jo duzuen
Jose Maria Arizmendiarrietak esanda-
koari kasu eginez: “Formación es tanto
como cultivo de todas las virtudes huma-
nas, entre las que destaca especialmente
la capacidad de pensar”. Baina hori ez da
egiten. Horren ordez, zuzendari nagusia-
ren kargua 4.7ko indize baten truke bete-
ko ez den beldurrez (indizeen arabera
kobratzen da kooperatibetan), kargu
horren indizea 5,3ra igotzeko proposa-

mena egin du unibertsitateko zuzenda-
ritzak. Hau al da zuen ikasleei, eta beraz
etorkizun hurbilean enpresetako goi kar-
guak beteko dituztenei ematen diezuen
adibidea? Baldin pertsona bat 5,3ko indi-
ze baten truke zuzendari izateko prest
badago, baina 4,7ko indize baten truke ez,
zuzenean pertsona horrek ez ditu uni-
bertsitate “kooperatibista” honetako
zuzendari izateko baldintzak betetzen. 

Azkenaldian oso modan dagoen kon-
tua da hezkuntza eleaniztunarena. Inge-
lesa horren beharrezkoa omen den lan
munduan arituko den ikasleak hiru hiz-
kuntzak menperatu behar ditu. Orain
arte ados. Arazoa da hizkuntza bakoitza-
ri ematen zaion funtzionalitatea zein den.
Hau da, zein da MUko injinerutza kan-
pusean praktikara eramaten den mode-
lo eleaniztuna? Ikasleek beste hizkuntza
batzuetan mintzatzeko gaitasuna izatea
oso ondo dago, baina non gelditzen da gure
hizkuntza? Eta kuriositatez, gazteleraz
matrikulatzen direnei, euskaldunak ez
direnei, exijitzen al zaie euskaraz ikas-
gairik ematerik? Benetan euskara lan
esparruan harremanetarako lehen hiz-
kuntza izateko beharrezkoa den ahalegi-
na egiten da? Are gehiago, ba al dago ino-
lako kontzientziarik euskararen norma-
lizazioaren bidean urratsak emateko?
Hau badiogu, eta batez ere horrela badio-
gu, unibertsitatean hizkuntza eskubide-
ak urratzen dizkigun hizkuntza politika
negargarri bat pairatzen dugulako da.

Mondragon Unibertsitateko injine-
rutza kanpusean ikasleen gehiengoa eus-
kalduna da, betidanik D ereduan ikasi-
takoa, eta unibertsitatean ere euskaraz
matrikulatu dena. Alderantziz, ikasketak
gazteleraz egitea hautatzen dutenak
gutxiengoa dira. Testuinguru honetan, 1.
mailan ez da arazorik sortzen espeziali-
tate guztiak komunak direlako, eta beraz
aukera dagoelako gazteleraz eta euskaraz
matrikulatu direnak bereizteko. Era
horretan, MUk injinerutza euskaraz ikas-
teko aukera eskaintzen die euskal herri
askotatik datozen ikasleei. Arazoa, behin
eta berriz errepikatzen dena, 2.mailatik
aurrera sortzen da, bakoitzak bere espe-
zialitatea hautatzen duenean: Klase baten
hogei eta bost ikasle baldin badaude, eta
hogei eta bost horietatik bostek euskaraz
ez badakite, ikasgaiak gazteleraz ematen
dira. Hau al da euskarazko lerroak guz-
tiz garatuta izatea? Inork esango du ez
dagoela bitartekorik euskaraz ez dakiten
bost ikasle horiekin beste klase bat sor-
tzeko. Beste gauza batzuetarako bilatzen
dira baliabideak ordea, Mendeberri
proiekturako adibidez.

Era berean, gertatu izan da euska-
raz dakien irakaslerik ez dagoelako ikas-
gaia gazteleraz ematea. Zenbat irakasle
euskaldundu dira azken bost urteetan?
Sartzen diren irakasle berriei exijitzen
zaie euskara mailarik? Bigarren maila-
tik gora material didaktiko gehiena gaz-
telera hutsean dago. Galderekin jarrai-
tuz, euskaratu al da material didakti-
korik azken urteetan?

Afera honen inguruan bi ohartxo
helarazi nahi genizkioke Oliveri jauna-

ri: Lehengo eta behin iruzurrik ez mese-
dez, eta bigarrenik, ez erabili eleanizta-
suna ikasleoi euskaraz ikasteko esku-
bidea bermatzeko daukazuen bo-
rondaterik eza estaltzeko gortina gisa.

Oso erraza da ikasleok gestio orga-
noetan parte hartzen dugula esatea, bai-
na gauza bat da ikasleok teknikoki aipa-
tu organo horien herena ordezkatzea
(boto kopuruari dagokionean), eta bes-
te bat ikasleak edozein erabakitze espa-
rrutan subjektu aktibo izateko baldin-
tzak sortzea. Eta horretarako gaur egun
ez dauden mekanismoak sortu behar
dira, informazioa helaraziz, eta gure
partehartzea unibertsitatearen funtzio-
namendua definitzen duten politikak
diseinatzen direnean bilatuz.

Adibidez, greba araudiari dagokio-
nean, edota hizkuntz politikaren auzian,
ikasleok izan ahal dugu gure emendaki-
nak, aldarrikapenak zein aurkakotasunak
islatzeko aukerarik? Eta beste adibide bat
jartzearren baino ez, MUko errektorea
hautatu denean ikasleok ez dugu inongo
erabakitze prozesutan parte hartu.

Beste behin Jose Maria Arizmen-
diarrietak esandakoa gogoraziz bukatu
nahiko genuke: “Las buenas ideas en
hombres incapaces de llevarlas a la prác-
tica pueden ser una morfina peligrosa”.

ARRASATEKO FAKULTATEKO
IKASLE BATZORDEA
Arrasare

San Martzialeko
fidantza eta beste

San Martzialeko erromeria egunerako
aspalditik jartzen ditu alokatzeko Ber-

garako Udalak mahaiak eta aulkiak. Aur-
ten, ordea, neurri berria hartu da: eska-
tzaile bakoitzeko 100 euroko fidantza eska-
tzea erabaki da, mahai bakoitzaren
alokairuaz gain (20 euro). Erabaki hori
hartu da urtetik urtera desagertutako eta
hautsitako materialak gora egin duelako,
eta iaz, esate baterako, Udalak ia 3.000 euro-
ko faktura ordaindu behar izan zuelako
entregatu ez ziren mahai, aulki eta gai-
nerako materialengatik. Horixe izan da
arrazoia, ez besterik.

Horretaz gain, dei egiten diegu dato-
rren igandean San Martzialera joan
asmo duten herritar guztiei, ingurugi-
roa zaindu dezaten eta sortzen duten
zaborra San Martzialen jarrita izango
diren zabor ontzietan bota dezaten. 

Era berean, herritarrak autoa etxe-
an uztera eta autobus urbanoa erabiltzera
animatu nahi ditugu. Autobusa dohai-
nekoa izango da, eta martxan ibiliko da
goizeko 10:00ak ingurutik iluntzeko
20:00ak arte. 

Besterik gabe, gozatu jai giroan!

BERGARAKO UDALEKO
KULTURA ZERBITZUA
Bergara

Kantuz bizi, kanpoan hil

Kanpoan hil da Imanol. Ni umea nin-
tzela, 1950eko diktadura-garai ilun

haietan, hiltzeak berak baino kanpoan
hil beharrak bihotz-ikara handiagoa era-
giten zuen gurean. Heriotza tristea bal-
din bazen, are tristeago erbestean, ezku-
tuan, ihesik edo etxetik kanpo, bakar-
dadean, hiltzea.

Imanol gure azken berrogei urteotako
kontraesan eta ziburuen adierazgarri
dugu. ETAkoa izategatik 1968an atxilo-
tua eta 2001ean “Todos contra el miedo”
kontzertuan parte hartzeagatik Basta ya
ingurukoa ote zen salatua. Segurutik
Imanol dugu Txabi Etxebarrietaren hile-
tan zein Yoyes-en alde kantatu izan duen
abeslaririk bakarra.

Zenbait kontzientziaren zirikatzaile
ere izan genuen Imanol. Izan ere, eza-
gunak dira Imanolen kontra aritu izan
zirenak, ezagunak diren bezalaxe Ima-
nolez baliatu nahi izan zutenak. Hala ere,
ez dira horren ezagunak, askoz ere gehia-
go izan arren, ez kontra eta ez alde, iso
eta mutu, geratu izan zirenak.

Imanolek inork hobeto erakutsi zigun
euskarak ez gaituela euskaldunok bil-
tzen. Ez behintzat beste interesik tarte-
an baldin bada. Euskarak biltzen gaitu
aldez aurretik biltzeko gertu gauden
neurrian. Ez gehiago.

Kantari izan zen aldetik, ETBn gra-
batutako “Kantuz bizi” hamahiru pro-
gramek eta Euskadi Irratian bospasei
urtez aurkeztutako “Kantata autore”
astekariak laburbiltzen dute Imanolen
musika-guraria. Behar bada bere diskoek
baino hobeto gainera, telebistan eta irra-
tian gustukoen zituen kanta, letra, auto-
re, maisu eta adiskideen antologia hau-
tatzeko aukera izan zuen-eta.

Kantuz bizi nahi izan zuen eta kantuz
bizi izaterik lortu zuen. Zenbaitek esan du
Imanol "galtzaile" izan zela beti. Behar bada
bizi izan zen artean bai, baina ez gero hil
ostean, bere bizitzaren kronista gehienek
normalean esan eta idazten ez dituztenak
esan eta idatzi baitituzte oraingoan.

Euskal Herrira etortzekotan zen Ima-
nol. Orain dela hogei egun eskas berriro
ere “Kantata autore” irratsaioari ekiteko
asmoa azaldu zuen. Imanolek beti jakin
izan zuen ze ate ez zitzaion sekula itxi.

AMATIÑO
‘Deia’. 2004-06-28

Imanol gurea
(...)

Behin amets egin nuen abesti frantses
antimilitaristen bilduma bat euska-

ratzen nuela, Imanolek kanta zitzan.
Ikasiko ahal nuen, hurrengoan Herio bai-
no bizkorxeago ibiltzeko!

GERARDO MARKULETA
‘Asteleheneko Goienkaria’. 2004-06-28

Hemeroteka
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Pertsonal Saila

BAKE EPAILEA
Arrasate herriko BAKE EPAILEAren kargua betetzeko deialdia:

Baldintzak:
- 18 urte beterik izatea.
- Arrasateko udalerrian bizitzea.
- Euskara: 3. HE.

Izena emateko epea: ekainaren 30etik uztailaren 22ra arte (biak barne).

Oinarri-arauak: Udaletxean eta web orrian jaso daitezke: 
www.arrasate-mondragon.org

Kirolabur

DEBAGOIENA/MEXIKARRAK GUREAN

Mexikoko Nuevo Leon eskubaloiko emakume taldea
Debagoienean izan da egunotan. Gazte mailako eta

kadete mailako jokalariak izan dira ibarreko eta Gipuz-
koako beste talde batzuen kontra lagunarteko norgehia-
gokak jokatzen. Elgoibarko, Gasteizko, Oñatiko eta Ber-
garako taldeen kontra jokatu dute, eta Donostian ere izan
dira bisitan. Besteak beste, hemengo kirol maila zein den
ezagutzera etorri dira. 

ARRASATE/‘PITXI’ HERRERO HIL DA

Eguazten goizean hil zen Jesus Mari Herrero, 49 urte
zituela. AGR Arrasate Eskubaloi Taldeko entrena-

tzaileak ia urtebete egin du minbiziari aurre egiten. Kol-
pe gogorra jaso du Arrasateko eskubaloiak, Pitxi-k 24 urte
egin ditu-eta Arrasateko taldean, bai entrenatzaile lane-
tan eta baita zuzendaritzan ere. Arrasateko kirol talde-
ek —eta eskubaloi taldeak bereziki— atzo agurtu zuten
Arrasateko eskubaloiaren alde hain lan handia egin duen
gizona.

DEBAGOIENA/GOLF TXAPELKETA

Joan den astean jokatu zuten Legution, Larrabeako
zelaian, Debagoieneko bosgarren golf txapelketa.

Aurreko edizioak Larrabeako bazkide debagoiendarrek
antolatu dituzte, baina aurtengo txapelketa Oñatiko Ire-
lore klubak antolatu du; talde horrek dagoeneko ehun
bazkide baino gehiago ditu, ibarreko hainbat herritakoak.
Irabazleei dagokienez, gizonezkoetan Jon Galdos izan zen
onena, eta emakumezkoetan Conchita Zumalakarregi tre-
beena. A kategorian, berriz, Ignazio Garatek irabazi zuen
eta B kategorian Javier Ruiz de Munainek.    

BERGARA/FRONTENIS TXAPELKETA

Bihar jokatuko dituzte Angiozarren Bergarako Uda-
berriko Frontenis Txapelketako finalerdiko eta fina-

leko norgehiagokak. 09:00etan izango da lehenengo par-
tidua. Candido Hurtado eta Jose Izquierdo bikoteak
Patxi Vallejosen eta Xabier Albisuaren kontra jokatuko
du. Eta norgehiagoka hori amaitzean jokatuko dute bes-
te finalerdia. Zeingehiagoka horretan Iñaki Sanchezek
eta Kepa Garciak David Bellanco eta Carmelo Barcada
izango dituzte aurrez aurre. Finalerdietan aurrera egi-
ten duten bikoteek 12:00etan jokatuko dute finala.  

4x4 trakziodun autoen trial
proba, bihar, Eskoriatzan

4x4 trakziodun autoek ikus-
kizun ederra emango dute
bihar arratsaldean Boliba-
rren. Eskoriatzako Motor-
zale Elkarteak antolatuta,
30 parte-hartzaile inguru
izango dira bihar euren
autoekin daukaten trebe-
tasuna erakusten. 

Ibon Aranburuzabala
da probako antolatzailee-
tako bat. Bere esanetan,
bihar autoek abiadurarik
hartuko ez badute ere pro-
ba oso ikusgarria izango
da: “Horrelako probetan
abiadura ez da garrantzi-
tsuena, autoa gidatzen tre-
bea izatea da balio duena.
Bolibarko zelaietan zir-
kuitu bat prestatu dugu,
zortzi gunekin osatua.
Gune bakoitzean hainbat
malda eta zailtasun daude,
eta erlojupeko proba da.
Gune guztiak ondoen gain-
ditzen dituena izango da
irabazlea”.

Horrelako probak
hemen ezagunak ez badira
ere, Nafarroa aldean jarrai-
tzaile asko dituzte: “Lehe-
nengo aldia da horrelako
proba bat antolatzen dugu-
na, baina etorkizunean
horrelako gehiago antola-
tu gura ditugu, baita Eus-
kal Herri mailako txapel-
keta bat ere”.

HIRU KATEGORIA
Biharko proban hiru kate-
goria izango dira: “Lehe-
nengo kategorian serieko

autoek hartuko dute esku.
Bakoitzak gura duen gur-
pilak erabili ahal izango
ditu, baina autoak ezin du
hobekuntza nabarmenik
izan. Bigarren kategorian
hobetuak izan diren autoak
ditugu. Auto horietan hain-
bat hobekuntza egin daitez-
ke, suspentsio garaiagoak
jarri... Eta, azkenik, proto-
tipoen kategoria dago. Kate-
goria horretan autoari hain-
bat moldaketa egin dakiz-

kioke: xasisa moztu, adibi-
dez. Kategoria horretan, bai-
na, auto gutxi izaten dira,
horrelako auto bat gerta-
tzeko dirua behar delako, eta
matrikulatuta egoten ez
direnez leku batetik beste-
ra eramateko atoia behar
delako”. 

EGURALDI ONAREKIN, HOBETO
Horrelako probak ikusga-
rriagoak izateko lokatz apur
bat egotea ia ezinbestekoa

da. Horrek ez du esan gura,
baina, euriaren zain dau-
denik: “Duda barik, zapa-
tuan ez dugu euririk gura.
Batzuendako 4x4ko auto-
ekin ibiltzeko derrigo-
rrezkoa da lokatzara apur
bat egotea, eta horretara-
ko gertatu ditugu bi putzu.
Baina, eguraldi ona egin
dezala”. 

Parte-hartzaileei dago-
kienez, besteak beste, Etxa-
rriko, Urretxuko, Gernika-
ko, Zornotzako eta Donos-
tiako auto gidariak etorriko
dira, baina probako parte-
hartzaileen erdia ibarre-
koak izango dira.

Eskoriatzako Motorza-
le Elkartekoak gogor ibili
dira lanean biharko proba
antolatzen. Astebete egon
dira hondeatzeko makina-
rekin zirkuitua egokitzen,
eta bihar hiru garabi izan-
go dira apurtzen diren auto-
ak zirkuitutik ateratzeko. 

Proban 30 auto inguruk hartuko dute esku; horietako erdia ibarrekoak dira 

GOIENKARIA

Hiru kategorietatik prototipoak dira ikusgarrienak, goitik behera moldatutako autoak izaten dira-eta.

XABIER URZELAI

B
ihar 15:30ean hasiko
da Eskoriatzako
Bolibar auzoan 4x4
trakziodun autoen trial

proba. Nafarroan ezagunak
badira ere lehenengo aldia
da Debagoienean horrelako
proba bat antolatzen
dutena.

“Horrelako probetan abiadura ez da 
garrantzitsuena, 4x4 trakziodun autoa 
gidatzen trebea izatea da balio duena”

“Debagoienean horrelako probarik egin ez
bada ere, gero eta zaletasun handiagoa dago.
Nafarroan horrelako proba asko izaten dira”

Araba etorbidea 3 ARRASATE

Etxera eramaten
dizugu janaria
•Ostiral eta zapatu gauetan izan ezik
•Gutxieneko eskaria 12 euro 
•1,8 euro etxera eramateagatik

•30 euro baino gehiagoko
eskarietan, garagardo txinatarra
opari
•40 euro baino gehiagoko
eskarietan, botila bi txinatar likore
edo garagardo txinatar bi opari

•20 minutuan etxean 
•Arrasaten bakarrik

943 79 85 33
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Maalako Errabala, 13 • ARRASATE • 943 79 50 78

BENE-BENETTON,
ESKAINTZA ON!

%50arte
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Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00 ZAPATU GOIZETAN ZABALIKKataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34

ALMACENES ARRASATE

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.

Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

FAGOR eta ASPES etxetresna elektrikoetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

HOZKAILUA 1FA255

265€44.092 pta

1.460
X
550
X
590 mm

GARBIGAILUA LA383 

295€49.084 pta

GARBIGAILUA LA4163 

345€57.403 pta

HOZKAILUA COMBI 1FAC495

359€59.733 pta

LABEA
H21410 BN 
BITROZERAMIKA 
VAP1400

HOZKAILUA COMBI F7017

669€111.312 pta

HOZKAILUA COMBI F7007D

649€107.985 pta

GARBIGAILUA L7110D 

529€88.018 pta

800 b/min
5 kgr.

1.000 b/min
6 kgr.

1.100 b/min
6 kgr.

1.850
X
600
X
600 mm

1.850
X
600
X
600 mm

%10eko
deskontua

Renove 
Planarekin

%10eko
deskontua

Renove 
Planarekin

%10eko
deskontua

Renove 
Planarekin

LABEA eta BITROZERAMIKA

345€57.403 pta

1.850
X
598
X
590 mm

NO FROST

TELEBISTA SANYOAIRE EGOKITUA
HOTZA ETA BEROA

290€tik aurrera
48.252 pta CE-25FV21 25" 299 € 49.749 pta.

CE-28FV21 28" 309 € 51.413 pta.

Zerkaosteta 1 eta 2   ARRASATE Tf. 943 79 27 27 / 943 79 13 55

LASAGABASTER

M E R K E A L D I A % 30
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Uztailaren 
2tik 9ra

Kultura
eta

aisialdia

Tourrera!
Euskaltelekin 
eta Goienarekin
Pirinioetako kamino bazterrak laranja kolorez ikusiko ditugu
aurten ere. Horixe da, behinik behin, Euskaltelen helburua.
Horretarako, 60.000 kamiseta kaleratu dituzte, eta agortzeko
bidean dira, eskariak ugariak izan dira-eta.

Debagoienean, Goienaren bitartez banatuko dira kamise-
tok, Euskaltelek eta Goienak egindako akordioari esker. Aur-
ten Tourrera doazen debagoiendarrek, hortaz, Goienaren har-
pidetza sailarekin harremanetan jartzea nahikoa izango dute
kamiseta eskuratzeko.Doan banatuko zaizkie txirrindularitza-
zaleei.

Elastikoak prest, zaleak prest eta txirrindulariak ere prest,
beraz, txirrindularitza lasterketarik garrantzitsuenerako.Tou-
rra bihar hasiko da, Liejan (Belgika).

AZALA: IÑAKI ITURBE



DEBAGOIENDARRAK TOURREAN18/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko uztailaren 2a

60.000 kamiseta laranja Tourrerako
GOIENAK BANATUKO DITU EUSKALTELEKO KAMISETAK DEBAGOIENEAN, TOURRERA DOAZEN TXIRRINDULARITZA-ZALEEN ARTEAN

EUSKALTELEKO KAMISETAK DEBAGOIENEAN

Euskaltelek Tourrerako kalera-
tu duen kamiseta joan den egue-
nean aurkeztu zuten. Haimar
Zubeldia eta Dabid Etxebarria
Euskalteleko txirrindulariek aur-
keztu zuten kamiseta. Azken urte-
otan bezala, Kukuxumusu etxe-
ak diseinatu du oraingoan ere.
Laranja kolorekoa da eta bular
aldean marrazkia du: txirrindu-
lariak (batzuk zezenak) eta zale-
ak (txistua eta danborra jotzen)
ageri dira marrazkian.

60.000 kamiseta egin dituzte,
Tourrera doazen txirrindulari-
tza-zaleen artean banatzeko. Izan
ere, Euskaltelen helburua da, aur-
ten ere, Pirinioetatik Tourra iga-
rotzen denean laranja kolorez
betetzea kamino bazterrak.

HIRIBURUETAN, DATORREN ASTEAN
Gaur (uztailak 2) arte izan du jen-
deak kamiseta eskuratzeko auke-
ra, poltsikoko telefonoaren bitar-
tez SMS mezuak bidalita. Eguaz-
tenerako dagoeneko 20.000
eskaera jasota zituzten Euskal-
telekoek. Mezuok bidali dituzte-
nek Euskal Autonomia Erkide-
goko hiriburuetan eskuratu ahal
izango dituzte kamisetok dato-
rren astean. Gasteizen (Turismo
Bulegoan, Loma Jeneralaren pla-
zan) uztailaren 7an, 10:00etatik
14:00etara; Donostian (Kursaal
jauregian) uztailaren 8an, ordu
berean; eta Bilbon (Euskalteliu-
men, Kale Nagusia 19- 21) uztai-
laren 9an, ordu berean. 

Pirinioetan ere kamiseta
eskuratzeko aukera izango dute
bertara doazenek, uztailaren 16ko
eta 17ko etapetan.

DEBAGOIENEAN, GOIENAK
Asko izango dira, ordea, kamise-
tak eskuratzeko ohiko bidea auke-
ratuko ez dutenak. Horiek, Deba-
goienekoak izanez gero, Goiena-

ren bitartez eskuratu ahal izan-
go dute, Euskaltelek eta Goienak
egindako akordioari esker. Tou-
rrera doazen guztiei banatuko
zaie kamiseta (agortu arte), doan. 

Lehentasuna izango dute
antolatutako bidaian, hau da,
taldeka, doazenek. Baina bakar-
ka doazenek ere izango dute auke-
ra. Horretarako, nahikoa izango

da Goienako harpidetza sailare-
kin harremanetan jartzea 902 36
38 51 telefonora deituta. Astele-
henetik aurrera egin daitezke
deiak. Jakina, lehentasuna izan-
go dute lehenengo deitzen dute-
nek, ze kamiseta kopuru muga-
tua izango da.

Eskaria egin dutenen datuak
jasoko dituzte Goienako harpi-
detza sailekoek, eta, horren ondo-
ren, harremanetan jarriko dira
eskaria egin dutenen artean,
kamiseta non eta noiz jaso deza-
keten zehazteko. Goienako egoi-
tzetan banatuko dira kamisetak.

GOIENKARIA

E
uskaltelek eta Goienak
akordioa egin dute Tourre-
ko kamisetak Debagoie-
nean banatzeko. Hain jus-

tu ere, Tourrera doazen debagoien-
darrei banatuko die kamiseta
Goienak.

ARGAZKI PRESS

Joan den astean aurkeztu zuten Euskaltelek Pirinioei begira atera duen kamiseta. Argazkian, Zubeldia eta David Etxebarria.

Kamiseta jaso nahi
dutenek nahikoa

izango dute
902 36 38 51

telefonora deitzea

Aurten 60.000
kamiseta kaleratu
ditu Euskaltelek,

baina baliteke beste
20.000 kaleratzea

Tourrera joateko
asmoa dutenek doan

jaso ahal izango
dute Euskalteleko

kamiseta
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Kamiseta gainean eta ibili munduan
HAINBAT ZALERI GALDETU DIOGU PIRINIOETAKO LARANJA KOLORE UHOLDEAREN ETA TOURRERAKO FABORITO NAGUSIEN GAINEAN

JANTZI LARANJAZ PIRINIOAK

Oso garrantzitsua da Eus-
kaltel taldea animatzea,
eta kamisetak horren zati

dira. Iazko zaleen irudia buruan
daukat oraindik. Euskaltel taldea
oso ondo arituko dela uste dut;
primerako taldea dute aurten,
gero eta indartsuago ibili dira.
Iban Mayok sekulako etapak egin
ditu, eta oso ondo ikusten dut.

JESUS IBABE
MONTE TABERNA, ARRASATE

Duela zortzi-bederatzi urte
izan nintzen Tourra ikus-
ten, eta orduan ez zegoen

kamiseta uholdea. Telebistaz iku-
si ditudanean, ordea, beti galde-
tu izan diot neure buruari non
demontre lortuko ote zuten
horrenbeste lagunek kamiseta
bana. Oso ideia ona iruditzen
zait Goienarekin banatzea.

GURUTZE ALTUNA
TXIRRINDULARIA, OÑATI

Urtero joaten gara gu kami-
seta laranja jantzita, eta
aurten ere joango gara,

ematen badizkigute. Pirinioeta-
ra eta Alpetara goaz aurten. Giro
ikusgarria egoten da eta prime-
ran pasatzen dugu. Euskaltel oso
indartsu ikusten dut, eta aur-
tengo Tourrean lan ona egingo
duela uste dut.

PELLO GARITANO
LOKATZA ELKARTEA, BERGARA

Gu ere urtero joaten gara,
Ikurrina eta guzti. Oso giro
ona egoten da Pirinioetan,

denak kamiseta laranjak jantzi-
ta. Laisekak irabazi zuen etapan
zegoen giroa ikaragarria izan
zen. Aurten etapa motelak ikus-
ten ditut. Tourra gogorra eta zai-
la da, baina Mayo podiumean
egongo da, akaso.

JESUS ARANZABAL
‘MAXIMS’ TABERNA, BERGARA

Euskal txirrindulari gehia-
go ere izango dira Tourre-
an, baina Euskaltel-Eus-

kadikoak indarberritu egingo
dira horrenbeste zale laranja jan-
tzita ikustean. Taldea, gainera,
oso ondo ikusten dut, indartsu,
eta Iban Mayo ondo ibiliko dela
uste dut. Aukera asko ditu aurre-
an egoteko.

JONE MUXIKA
TXIRRINDULARI OHIA, ELGETA

Txirrindulariei ilusio handia
egingo die horrenbeste jen-
de laranja jantzita ikustea.

Horrek indarra emango die, eta
oso ondo iruditzen zait kamise-
tak eskualdean banatzea. Dau-
phine-Libereko lasterketa ikusi
eta gero, Iban Mayo derrigor ikus-
ten dut podiumean, eta Haimar
Zubeldia lehenengoen artean.

MANOLO ZUBILLAGA
ERRETIRATUA, ARETXABALETA

Zortzi urte jarraian egon naiz
Tourrean, baina aurten ez
noa. Gu Ikurrinekin joan

izan gara beti. Hala ere, ideia ona
iruditzen zait Euskaltelen kami-
setak banatzea, taldea animatzen
lagunduko dutela uste dut. Gai-
nontzean, zaila izan arren, badut
esperantza Mayo podiumean
ikusteko.

UNAI ARANTZABAL
TXIRRINDULARIA, BERGARA

Oso ondo iruditzen zait Eus-
kaltelen kamisetak opari-
tzea. Aurtengoa ez dut

oraindik esku artean eduki, bai-
na ikusi dut. Pirinioek laranja
kolorea hartzen dute eta herria
txirrindulariekin eta taldeare-
kin dagoela ikusten da. Sekula-
ko giroa egoten da. Podiumean
ikusten dut Iban Mayo.

ANTON ELORTZA
ANTON TABERNA, OÑATI

Ideia bikaina iruditzen zait.
Laranja Euskaltelen kolorea
da, eta bizitasun handia

emango die etapei. Doan ematea
ere oso ondo dago: izan ere, jarrai-
tzaileek nahikoa diru eta denbo-
ra ipintzen dute bestela ere. Eus-
kaltel taldea oso indartsu ikus-
ten dut; lan polita egingo dutela
ziur nago.

JON OREGI
MARKELEN LAGUNART. PRESID.

Euskaltel taldearen eta eus-
kaldun jarraitzaileon ikur
bihurtu dira kamisetak,

hortaz, oso ondo iruditzen zait
horiek banatzea. Iban Mayo oso
ondo ikusten dut; Armstrong
%100-era ez badago, arazoak sor-
tuko dizkio Mayok. Neure anaia
Unai inoiz baino motibatuago
doa Tourrera.

OIHANE ETXEBARRIA
TXIRRINDULARI OHIA, ARETXABA.

Sukaldeko altzariendako akzesorio eta osagarriak

Tel.: 943 76 19 95  Faxa: 943 76 07 49  BERGARA
Gora euskal txirrindulariak!
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Zale onenak,
euskaldunak!

Debagoiendar asko Pirinioetan
TALDEKA, NORBERAREN KONTURA, BIDAIA ANTOLATUETAN... MODU ASKOTARA, BAINA JENDE ASKO JOANGO DA IBARRETIK TOURRERA

DEBAGOIENEKO ZALEAK

Oñatiko Garmendia eta Odriozo-
la lagunarteen eta Lizarralde Kiro-
lak dendaren ekimenez, esate bate-
rako, aurten ere ia 200 lagun abia-
tuko dira Pirinioetara gure
ibarretik, gehienak Oñatitik. Eus-
kal Herri osoan ez dago horren-
beste lagun talde Tourra ikustera
joango denik. Eta hori, jendea tal-
deka toki guztietatik abiatzen dela
Pirinioetara. Hiru autobus ero-
ango dituzte hauek, “berri-
berriak”, gainera,  Mikel Liza-
rralde antolatzaileetako batek
adierazi digunez. “Eta, horretaz
gain, furgoneta bat eta kamione-
ta handi samar bat, janaria eta
azpiegitura kontu guztiak garraia-
tzeko”. Tokiak-eta hartuta dituz-
te: La Mongieko etapa amaieratik
bost kilometrora kokatuko dira
lehenengo egunean. “Joan zen
astean izan nintzen Frantzian,
Pirinioetan, hainbat nekazarire-
kin harremanetan, zelaien jabee-
kin, guretako moduko zelai baten
bila, eta topatu dugu toki egokia”,
diosku Mikelek.

Giroa ere bikaina izango dute,
trikitilari eta bertsolari eta guzti.
Izan ere, kirolaz gozatzeaz gain,
ondo pasatzea da helburu nagusia.

Bi egunerako doa talde handi
hau: uztailaren 15ean, eguenean,
aterako dira Oñatitik eta eguba-
koitzeko eta zapatuko etapak iku-
si ostean, zapatu gauean bertan
egingo dute itzulerako bidaia.

MOTOA ALTERNATIBA ONA
Talde txikiagoetan, binaka, hiru-
naka… joaten direnak ere badi-
ra. Batzuek, gainera, kirola egi-

teko ere aprobetxatzen dute, bizi-
kleta hartu eta Pirinioetako men-
date gogor eta ospetsuak igotze-
ko. Horixe da, esaterako, Esteban
Lazkano eta Iñigo Arantzabal ber-
gararren kasua, iaz Peyresour-
deko mendate gainean aurkitu
genituenak. 

Motoan joaten direnak ere
badira. Oso garraiobide egokia da,
gainera, kontuan izanda etapa
amaitzen denean, mendateetatik
gertu sortzen diren auto ilarak.
Jon Ander Egaña eta Bittor Zan-
gitu bergararrek horixe garraio-
bide horixe erabili zuten iaz Pey-
resourdeko eta Luz Ardideneko
etapak ikusteko. Eta oso ondo
moldatu ziren moto gainean, alde
batetik bestera ibiltzeko. Aurten
oraindik ez dute erabaki joango
diren edo ez. 

ALPEETARA, URTERO
Pirinioetara ez, baina Alpeetara
urtero doazenak ere badira,
gutxiago izan arren. Aurten ere
joango dira hara Pello Garitano,
Juan Luis Arregi, Fernando Eze-
narro, Felix Maiztegi… bergara-
rrak, hamar bat lagun guztira.
Urteak daramatzate —28 urte aur-
ten— uztailean Tourreko plana
egiten: mikrobusa hartu eta, bizi-
kleta eta guzti Alpeetara. Pirino-
etako Andorrako etapa ikusiko
dute eta handik Alpeetara abia-
tuko dira. Uztailaren 16an irten
eta 24an itzuliko dira etxera.

EROSKI BIDAIAK
Eroski Bidaiak agentziaren bitar-
tez ere joan ahal izango da Tou-
rrera. Pirinioetako bi etapak ikus-
teko antolatu dute irteera: uztai-
laren 15ean gaueko 10etan atera
hemendik eta 17an, zapatuan, eta-
pa amaitutakoan, itzuli. Bidaia-
tu eta lo egin autobusean bertan,
literetan. Prezioa: 65 euro. Infor-
mazio gehiago 943 76 53 79 telefo-
noan eskura dezakezue. Busa
irten dadin 35 lagunek gutxienez
eman beharko dute izena.

ENEKO AZKARATE

E
uskaldun askok jarraituko
ditu gertu-gertutik eta
zuzenean Tourreko etapak.
Gehienak Pirinioetara hur-

bilduko dira uztaileko hirugarren
asteburuan; beste batzuk Alpeeta-
ra. Gure ibarrean ere piloa joango
dira, batez ere Pirinioetara.

JULEN IRIONDO

Iaz bezala aurten ere zale debagoiendarrek Pirinioetako kamino maldatsuak hartuko dituzte.

Etapak banan-banan

Eguna Etapa Ibilbidea Luzera, km. Zailtasuna

3 Atarikoa Lieja (Erlojupekoa, banaka) 6,1 •••••
4 1.goa Lieja-Charleroi 202,5 •••••
5 2. Charleroi-Namur 197 •••••
6 3. Waterloo-Wasquehal 210 •••••
7 4. Cambrai-Arras (Erlojupekoa, taldeka) 64,5 •••••
8 5. Amiens-Chartres 200,5 •••••
9 6. Bonneval-Angers 196 •••••
10 7. Chateaubriant-Saint Brieuc 204,5 •••••
11 8. Lamballe-Quimper 168 •••••
12 - Atsedena -
13 9. St. Léonard de Noblat-Guéret 160,5 •••••
14 10. Limoges-Saint Flour 237 •••••
15 11. Saint Flour-Figeac 164 •••••
16 12. Castelsarrasin-La Mongie 197,5 •••••
17 13. Lannemezan-Plateau de Beille 205,5 •••••
18 14. Carcassone-Mimes 192,5 •••••
19 - Atsedena -
20 15. Valréas-Villard de Lans 180,5 •••••
21 16. Bourg d’Oisans-L’Alpe d’Huez (Erlojupekoa, banaka) 15,5 •••••
22 17. Bourg d’Oisans-Le Grand Bornand 204,5 •••••
23 18. Annemasse-Lons le Saunier 166,5 •••••
24 19. Besancon-Besancon (Erlojupekoa, banaka) 55 •••••
25 20. Montereau-Paris 153 •••••

Oñatikoek
antolatuta, aurten

ere ia 200 lagun
abiatuko dira

Pirinioetara hiru
autobusetan

Bergarako 10 bat
laguneko koadrila
Alpeetara abiatuko
da aurten 28. aldiz;
Andorrako etapa ere

ikusiko dute
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Bidaiatu Eroskirekin Tourrera

65€
BUSA LITEREKIN 

Irteera uztailaren 15ean 22:00etan

Uztailak 16 Mongien etapa amaiera.
Uztailak 17 Ax Les Thermesen etapa amaiera.

Etapa hori amaitu ondoren itzulera. 

Busa irten dadin 35 lagunek gutxienez 
eman behar dute izena

IRTEERAK HAINBAT HERRITATIK

Informazio zabalagoa Eroski Bidaiak 
agentziako bulegoetan 

edo 943 76 53 79 telefonoan

EROSKI BIDAIEKIN TOURRERA!

PERFILAK

12. etapa / Uztailaren 16a / 197 km
CASTELSARRASIN - LA MONGIE

172 km

COL D’ASPIN 
1.489 m
1.maila

197 km

13. etapa / Uztailaren 17a  / 205 km
LANNEMEZAN - PLATEAU DE BEILLE

42 km

COL DES ARES
797 m

3. maila

99 km

COL DE CORE
1.395 m
1. maila

131 km

COL DE 
LATRAPE

1.111 m
2. maila

146

COL D’AGNES
1.395 m
3. maila

155 km

PORT DE LERS
1.517 m
1. maila

205 km

PLATEAU DE BEILLE
1.780 m
3. maila

64 km

COL DU
PORTET

D’ASPET
1.059 m
2. maila

Etapa gogorra benetan, Tourreko nagusietako bat, Alpe d’Huez-eko
kronoigoerarekin batera; aldeak sortuko ditu, batez ere azken
igoerak. Bereziki gogorra da Plateau de Beilleko azken kilometroa.

Pirinioetako lehenengo etapa izanik, eta batez ere Aspin eta Tourma-
let gainak igo beharko dituztela kontuan izanda, aldeak eta usteka-
beak sor daitezke. Mayo eta Herasendako aukera.

0 km

CASTELSARRASIN
76 m

0 km

LANNEMEZAN
649 m

LA MONGUIE 
1.715 m
1.maila

DEBAGOIENEKO ZALEAK

TOURREKO PORRAK

Mikel Lizarralde da gure
ibarretik Pirinioetara
joango den 200 laguneko

bidaiaren antolatzaileetako bat.

Noiz hasten zara hau dena anto-
latzen?

Denboraz, bi hilabete lehena-
go-edo. Hala ere, hartu diogu
eskua. Izan ere, urtetik urtera
dena apuntatzen dugu, jakiteko zer
egin zen ondo, zerk egin zuen huts,
janaririk falta izan den edo ez…

Zenbat janari eroango
duzue?

60 bat kilo saiheski, hiru-
giharra beste 50 bat kilo, txorizoa
ere beste kaxa piloa, 150 kilo pata-
ta, 300 ogi, gailetak, madalenak,
esnea… Eta, edateko ere, piloa:
20 barril garagardo 50 litrokoak,
50 kaxa ardo, beste horrenbeste
kaxa xanpain, pattarra…

Kirol kontuei dagokienez,
zein ikusten duzu Tourra ira-
bazteko faborito?

Gurako nuke Iban Mayok ira-
baztea, baina uste dut aurten goi-
zegi dela. Oraindik ere amerika-
rra da faborito nagusia, baita Jan
Ullrich ere. Eta gero, Hamilton hor
dago, Herasek ere auskako zer
egiten duen...

Non erabakiko da aurten
lasterketa?

Lehenengo etapak oso lauak
dira, baina arriskutsuak ere bai,

haizeagatik eta erorketengatik
batik bat. Gero, azken zortzi egu-
nak oso gogorrak dira: Pirinioak
eta jarraian Alpeak. Uste dut
Alpeetan erabakiko dela guztia.

Gero, mendiko etapak bai, baina
taldekako erlojupekoa, hori ere
erabakigarria izan daiteke.

Jon Odriozola ez da Tou-
rrean izango. Zer iritzi duzu
Kelmerekin gertatu denaren
inguruan?

Tourrak irudia zuritzeko era-
bili ditu Kelme eta Cofidis. Baina
Kelmeko Valverde da aurten karre-
ra gehien irabazi dituena, eta dopi-
naren aurkako kontrol ugari pasa
ditu; ez du positiborik eman.

Belokirena ere pena izan da.
Bai, hala da. Hark ere mere-

zi zuen egotea, baina...

“Uste dut aurten goizegi
dela Mayok irabazteko”

MIKEL LIZARRALDE / LIZARRALDE KIROL DENDAKOA

OIHANA ELORZA

Kamiseta laranja jantzita daukala, Tourrera joango da Mikel aurten ere.

Aurten, 10.000 euro saritan

Horiek dira kalkuluak: Monteko
porra eta Lokatza txirrindulari
eskolarena batera hartuta, diru-
tza ederra banatzea espero da.
Debagoienean, hitzordu oso eza-
guna dute apustu-zaleek Arrasa-
teko Monte tabernako porrarekin;
izan ere, 14. aldia du aurten, eta
antolatzaileek aurreikusten dute
9.000 bat euro banatzea. Ez da
harritzekoa, porraren ospea kon-
tuan hartuta: kanpotik ere jende
asko etortzen da apustua egitera.

Bergarako Lokatza taldeak
bigarren urtez antolatzen du
porra. Iaz 200 lagunek parte har-
tu zuten eta 1.500 euro banatu

ziren saritan. Aurten, marka hori
gainditzea espero dute Lokatza-
koek, eta Interneteko www.nahi-
kari.com/lokatzagunean emango
dute lehiaketaren berri.

Apustua egiteko mugaeguna

domeka izango da, 14:00etan. Izan
ere, zerrenda ofizialak bihar, zapa-
tua, aditzera emango dira, eta
aitzinetapa, prologoa, ez da porre-
tan kontuan hartuko.

LEIRE KORTABARRIA

I
barreko apustu-zaleek bi auke-
ra dituzte Tourreko porretan
parte hartzeko: Arrasateko
Monte tabernakoa, klasikoa,

eta Bergarako Lokatza taldearena.
10.000 euro banatuko dira saritan.

GOIENKARIA

Arrasateko Monte tabernarena da Tourrerako antolatzen den porrarik ospetsuena.

“Aurten Tourreko
azken zortzi egunak
oso gogorrak dira:

Pirinioak eta
jarraian Alpeak”
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Ikustekoa!
EUSKAL 
HERRIKO 
ITZULIA 
Babeslea:

MUEBLES FERNANDEZ

Tourra 2004
Uztailaren 19an, astelehena, 20:30ean

SAIO BEREZIA GOIENA TELEBISTAN

MARKEL IRIZARREKIN BERRIKETAN

“Talde moduan, azken urteetako Euskaltel
Euskadi onena joan da aurtengo Tourrera”
OIHANA ELORZA

T
aldekideak sekulako maila
onean daudela esan digu
Markel Irizarrek. Hala ere,
Tourra irabaztea edono-

rendako dela zaila gaineratu du.Eus-
kaltelek bi lider eta zazpi langile izan-
go ditu aurtengo Tourrean.

Derrigorrezko galdera: Mayok
irabaziko du Tourra?

Nahiko nuke, bai. Asturiasen
egon ginenean, elkarrekin egon
ginen gelan, eta askotan hitz egi-
ten genuen Tourraz. Mayok bada-
ki oso zaila izango dela, baina
saiatzeko gertu dago. Armstrong
eta Ullrich maila berean ikusten
ditut nik, eta horien ondoan,
Mayo, Hamilton eta Heras. Nik
uste dut bost  horien artean bana-
tuko direla lehen hiru postuak.
Haimar Zubeldia, berriz, Man-
ceboren eta Bassoren ondoan
ikusten dut.

Nolako Euskaltel-Euskadi
joan da Frantziara? 

Dabid eta Iban oso ondo dau-
de; Haimar ere jendeak uste bai-
no hobeto dago. Orokorrean, tal-
de osoa dago ondo, sasoi betean.

Azkenaldian, ordea, presio
handia ari da sufritzen. Inoiz
egin ez diren gauzak egin dira aur-
tengo Tourrari begira: kronoi-
goerarako bizikleta berezia izan-
go dute taldekideek, adibidez. 

Manolo Saizek esan du
Armstrong eta Ullrich direla
faboritoak, gainontzekoek ira-
bazi egin behar dutela.

Lehen, ONCE eta Banesto tal-
deen artean zeuden tirabira han-
dienak. Orain, berriz, Banesto-
ren eta Euskaltelen artean. Iban
Mayo da, ziurrenik, Estatuan
dagoen figura garrantzitsuena,
eta normala da besteek protago-
nismoa kentzen saiatzea. Hala
ere, argi dago Armstrong eta Ull-

rich direla faborito nagusiak,
Tourra irabaztea zer den bada-
kitelako; eta Iban Mayo irabaz-
teko hautagaien artean dago,
Hamiltonekin batera.

Iban Mayori eta Haimar
Zubeldiari laguntzeko osatu
du taldea Euskaltelek?

Bai, bai. Argi dago gure tal-
deak bi lider eta zazpi langile izan-
go dituela. Aurreko urteotan
Dadid Etxebarriak eta Roberto
Laisekak etaparen bat edo beste
irabazteko egin zuten lan, baina
aurten, zazpi txirrindulariak
Mayori eta Zubeldiari begira
egongo dira. 

Horrelaxe prestatu du talde-
ak Tourra. Dauphine-Libere las-

terketan egin duen lana, adibidez,
sekulakoa izan da. Nire iritziz,
talde moduan azkenaldiko Eus-
kaltel-Euskadi onena izango da
Tourrean.

Zer iruditzen zaizkizu Tou-
rreko etapak?

Nik uste dut guretako izan
daitekeen aproposena dela aur-
tengo Tourra. Erlojupekoan,
oraindik ez dute argi, baina ezin
dezakete bi minutu eta erditik
gora galdu; eta ziurrenik, postuen
arabera izango da. Bestalde, erlo-
jupeko lau bat kendu egin dute
eta kronoigoera bat sartu. Erlo-
jupeko lau bakarra azkena da, eta
hor indarrak zerikusi handia
izango du, eta Ibanen ezauga-
rrietarako hori ona da. 

Zeri diote beldurra?
Beldur handien lehenengo

asteko etapei diete, Liejakoari
batez ere. Hala ere, lehen egun
horietan ondo ibiliz gero, kon-
fiantza hartuko dutela uste dut. 

Beste era batera prestatu da
aurten Euskaltel-Euskadi?

Bai, prestaketa osoa da ezber-
dina: kronoigoerarako (L’Alpe
d’Huez), adibidez, bizikleta bere-
zia eraman dute; Liejako ibilbi-
dea ikusteko egun bat lehenago
joan dira. Taldea indartsu dago,
eta antolaketa beste urte batzue-
tan baino hobeto egin dute.  

Zer gertatuko da Mayok
irabazten ez badu? 

Berez, ez luke ezer gertatu
behar. Egia da hasieran Mayo
podiumean ikusten duela jende-
ak. Askok baita irabazlearen
tokian ere. Horien iritziz, galtzen
badu, badirudi ez duela ezer egin,
eta hori larregikoa da. Duela egun
batzuk esan zuen Dabid Etxeba-
rriak jendeak konturatu behar
duela nortzuk garen, taldea nola-
koa den. Taldekide guztiak
hemengoak gara, etxekoak, eta
horrelako talde bat Tourrean ego-
tea eta horrelako mailan egotea
sekulakoa da. UCIren zerrendan
zazpigarren talde onena da Eus-
kaltel. 

Asko dago jokoan, ezta?
Bai. Tourra dena da momen-

tu honetan Euskaltelendako. Egia
da denok laino antzerako batean
gaudela. Asturiasen eta Dauphi-
nen egindako lasterketa onak eta
txirrindulariek emandako mai-
la onak dena ondo aterako dela
iragartzen dute, baina errespetua
ere ematen du Tourrak. 

Zortea ere behar da, bestalde.
Egia esatearren, beldur handia-
goa diot gurpila zulatzeari edo
haize-babesa (abaniko famatuak)
sortzeari, taldekideek duten mai-
lari baino. 

Joango zara Tourrera?
Bai. Gainera, taldekideek

esan didate egunen batean euren
hotelera joateko, bisitan. Orain-
dik ez dut erabaki non ikusiko
ditudan, baina joango naiz.

MARKEL IRIZAR / EUSKALTELEKO TXIRRINDULARIA

“Nire iritziz,
guretzat izan

daitekeen 
Tour aproposena 

da aurtengoa”

O.E.

Telebista eta egunkari bidez jarraituko du Markel Irizarrek Tourra; porra ere egin du lagunekin eta etxekoekin.
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Goi mailako euskal ordezkaritza
AURTEN 16 EUSKAL TXIRRINDULARI DOAZ TOURRERA, ETA BATZUK AURRE-AURREAN IBILIKO DIRA: MAYO, ZUBELDIA, GALDEANO...

EUSKAL TXIRRINDULARIAK

IBAN MAYO 
EUSKALTEL-EUSKADI

Sailkapen nagusian goren
geratzeko aukera handien

dituena da. Boladan dago.

HAIMAR ZUBELDIA
EUSKALTEL-EUSKADI

Iaz baino finago dabilela
diote harekin dabiltzanak

entrenamenduetan. Laster-
ketetan, hala ere, ez da
horren fin ibili. Iaz bosga-
rren egin zuen eta aurten
podiuma du helburu.

DAVID ETXEBARRIA
EUSKALTEL-EUSKADI

Esperientzia handikoa,
zazpigarren Tourra du.

Etaparen bat irabaz dezake.

UNAI ETXEBARRIA 
EUSKALTEL-EUSKADI

Mayo eta Zubeldiarendako
ezinbesteko taldekidea.

Bosgarren Tourra du.

IKER FLORES 
EUSKALTEL-EUSKADI

Esperientzia handirik ez
izan arren, mendian lan

handia egin dezake eta Zubel-
diari zein Mayori lagundu.

IÑIGO LANDALUZE 
EUSKALTEL-EUSKADI

Gorabehera gutxikoa,
erregularra batik bat,

edozein arlotan bikain

erantzuten du, laguntza
handia eskainiz taldeari.

IKER CAMAÑO 
EUSKALTEL-EUSKADI

Lehen Tourra izango du,
baina Mayok konfiantza

handia du Camañorengan.

EGOI MARTÍNEZ 
EUSKALTEL-EUSKADI

Sendotasun handikoa da,
eta sasoiko dago, gainera.

Nafarrarendako ere lehenen-
go Tourra izango bada ere,
Euskaltelendako laguntza
handikoa izango da.

AITOR OSA 
ILLES BALEARS-SANTANDER

Anaia Unai ez du alboan
izango. Untzueren taldeko

ardatzetako bat izango da.
Udaberrian gogor ibili da.

MIKEL PRADERA
ILLES BALEARS-SANTANDER

Hirugarren Tourra malla-
biarrarendako. Talde-

gizona, Mentxov eta Mancebo-
rendako laguntza handikoa.

TXENTE GARCIA ACOSTA 
ILLES BALEARS-SANTANDER

Tourrera doazen euskaldu-
nen artean, esperientzia

handien dutenetakoa. Etapa
lauetan irabaz dezakeena. 

XABIER ZANDIO 
ILLES BALEARS-SANTANDER

Iruindarra, oso txirrindula-
ri egokia da taldeko lide-

rrari laguntzeko.

IGOR GONZALEZ GALDEANO
LIBERTY SEGUROS

Euskalteleko Mayorekin
batera, sailkapen nagusi-

rako faboritoetako bat.

MIKEL ASTARLOZA 
AG2R

Osasun arazoak izan ditu
udaberrian, baina sasoi-

ko iritsiko da Tourrera.

AITOR GONZALEZ  
FASSA BORTOLO

Orain dela urte bi irabazi
zuen Espainiako Itzulian

erakutsi zuen hiru asteko
lasterketetarako egokia dela.

GOIENKARIA

T
ourrak beti izan du euskal
ordezkaritzarik:zaleek beti
erantzuten dute, batez ere
Pirinioetan; zuzendariak,

medikuak, masaje emaileak, tekni-
kariak...Asko dira.Txirrindulariak 15
izango dira aurten. Euskaltelek 8
izango ditu,Gorka Gonzalez kanpoan
geratu delako ematokrito tasa gain-
ditzearren.

Igor Gonzalez de Galdeano (Liberty).Iban Mayo (Euskaltel-Euskadi).

Txente Garcia Acosta (Illes Balears). Haimar Zubeldia (Euskaltel-Euskadi).Mikel Pradera (Illes Balears).

Aitor Osa (Illes Balears).
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Uztailak 2-9
ERAKUSKETAK
ARRASATE

Maitasuna eta askatasuna
izeneko argazki erakusketa dago Jai
Zale tabernan etzira bitartean, domeka.
Mikel Zabalaren lanak dira. Gay eta
lesbianen Nazioarteko Eguna dela-eta
antolatu dute erakusketa.

ELGETA
Euskal Jaiak delako argazki

erakusketa ikusteko aukera izango da
Espaloia Kafe Antzokian uztailaren 9tik
11ra bitartean.

ESKORIATZA
Museo Eskolan hiru erakusketa

daude zabalik: Aita Emiliano Barandia-
ranen gainekoa, baserriko txerri lanen
ingurukoa, eta trenaren eboluzioaren
ingurukoa. Hauxe duzue uztaileko
ordutegi berria: 09:00-13:30 eta 16:00-
19:00.

A-1 autopista Eskoriatzan:
inpaktua gutxitzeko proposame-
nak delako erakusketa dago zabalik
kultura etxean.

OSPAKIZUNAK
ARAMAIO

San Martin jaiak ospatuko dituzte
hilaren 2tik 5era bitartean. Gaur,
egubakoitza, pregoia, etxafuegoak,
bertso poteoa… izango dira. Bihar,
zapatua, Txirritolinpiadak, sagardo-
poteoa, umeen antzerkia eta abesba-
tzaren emanaldia, erromeria… Etzi,
domeka, meza, herriko dantzari eta
trikitilarien saioa, jolas parkea,
txaranga, herri kirolak, bertso saioa eta
mariachiaren emanaldia izango dira.
Astelehenean, hilak 5, umeendako
jolasak, Arrasate Musikalen emanaldia,
txaranga, herri afaria, eta beste hainbat
ekintza egingo dituzte.

ARRASATE
Errozioaren erromeria izango da

etzi, domeka, Arruena parkean (Eroski
ondoan). Al-Andalus kultura elkarteak
antolatu du.

ELGETA
Azoka Nagusiko jaien barne,

honako ospakizunak izango dira
egunotan, beste batzuen artean: bihar,
zapatua, paella jana, Herriko Plazan;
fanfarea, zezenak, dantzaldia, rock
kontzertua… eta etzi, Azoka Nagusiko
egunean, azoka hasiko da 09:00etan,
eta pilota partiduak, dantzaldia eta
antzerkia ere izango dira.

OÑATI
Zubillaga auzoko jaiak hasiko

dira gaur, egubakoitza. Txupinazoa,
herri txikiteoa… izango dira. 22:30etik
01:00etara bitartean, film labur
emanaldia izango da pilotalekuan.
Bihar, zapatua, 16:30ean, Kuko, Truko
eta Bolenwaider pailazoen emanaldia
izango da frontoian, eta baita umeen-
dako jolasak eta txokolatada ere.
17:00etan, Mus Azkar txapelketa.
19:30ean, Amets Arzallus, Mañukorta,
Jexux Mari Irazu eta Sustrai Colinaren
bertso emanaldia. 22:30ean, Hator
taldearekin dantzaldia, pilotalekuan.
Etzi, domeka, nagusiei omenaldia
egingo diete. Besteak beste, 11:00etan,
meza izango da, eta 12:00etan,
hamarretakoa, dantzariak… Arratsalde-
an, zinta lasterketa eta dantzaldia
izango dira.

IKASTAROAK
ARRASATE

Umeei masajeak ematen
ikasteko tailerra antolatu du
Sexologia Zerbitzuak uztailaren 16rako
eta 23rako. 0-1 eta 1-3 urteko umeen
gurasoei dago zuzenduta, adinaren
arabera. Argibideetarako, deitu 943 79
80 10 telefono zenbakira.

Gazte bulegoak honako ordutegia
izango du uztailean: 10:00-14:00 eta
17:00-20:00.
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bestea abuztuan. Uztail eta abuztukoak
Sancti Spiritus unibertsitatea eta San
Migel parrokia erakusten ditu. Bestalde,
natura ondarearen gaineko zortzi
ibilbide daude abian, uztailaren 15era
bitartean. Honakoak dira gaiak:
Orkatzategiko hegaztiak, mitologia eta
aurre-historia, Arantzazu erreka eta
kobazuloak, basoak eta ikazkinen
lanbidea, larreak eta artzaintza,
Araozko nekazal ingurunea, uraren
ibilbidea eta Aizkorriko tontorrak.
Argibide gehiagorako, deitu 943 78 34
53 telefonora.

79an jaiotakoek kinto batzarra
izango dute uztailaren 17an, zapatua.
Poteoa, bazkaria Etxe-Aundi jatetxean,
eta dantzaldia izango dituzte, besteak
beste. 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
eta Iruñea bisitatuko dituzte, eta San
Ferminetako giroaz gozatu. Izena
emateko, jo elkarteko bulegoetara,
astelehen edo eguaztenean, 18:30etik
20:00etara bitartean.

MATRIKULAK
BERGARA

Ipintza institutuak 2004/2005
ikasturterako matrikulazio epea zabaldu
du uztailaren 7ra bitartean, eguaztena.
Horretarako, jo ikastetxeko bulegoetara,
09:00etatik 13:30era bitartean.

DEIAK
ARAMAIO

Bertso saioa izango da etzi,
domeka, honako bertsolariekin: Estitxu
Eizagirre, Estitxu Arozena, Ander
Arriolabengoa eta Jon Martin.
20:00etan izango da.

Zuiako koadrilara bisita
gidatuak antolatu dituzte, egun
osokoak edo egun erdikoak. Datozen
egunotan, hauek daude aukeran: etzi,
domeka, Urjauzien Ibilbidea; hilaren
10ean, Dorretxeen Ibilbidea. Bisita
egunaren bezperan eman behar da
izena. Argibideetarako, deitu 945 14 55
99 telefono zenbakira.

ARETXABALETA
Kantabriara irteera antolatu du

Basotxo erretiratuen egoitzak uztailaren
8rako, eta gaur, egubakoitza, duzue
izena emateko mugaeguna. Laredo,
Islares eta Castro Urdiales bisitatuko
dituzte.

ARRASATE
Europan bidaiatzeko aholkuen

gaineko hitzaldia izango da martitzene-
an, hilak 6, Monterronen, 19:00etan.

BERGARA
San Martzialgo erromeriarako

mahai eta aulkiak jasotzeko, jo San
Martzialgo kantina ondora bihar,
zapatua, 17:00etatik 20:00etara
bitartean. Berriz, alokairuari dagokion
fidantza jasotzeko honako egun eta
ordua finkatu du udalak: hilaren 5etik
9ra bitartean, kultura etxean, 16:00eta-
tik 19:00etara.

San Martzialera joateko
autobus zerbitzua antolatu du
udalak. Hain zuzen, egun horretan, etzi,
domeka, herri-autobusa doan izango da
10:30etik 20:00etara bitartean.
Bestalde, bertara autoz igo nahi
dutenek kontuan hartu behar dute
igoera Santa Marinatik egingo dela, eta
jaitsiera, Kilometroetarako ibilbidetik.
15:00etan itxi egingo dute Santa
Marinako igoera autoendako.

Odol-ateratzeak izango dira
hilaren 7an, eguaztena, Seminarioan,
18:30ean.

ELGETA 
Bertso emanaldia egingo dute

Beñat Ugartetxea, Mikel Arrillaga,
Andere Arriolabengoa eta Jokin
Labaienek gaur, egubakoitza,
13:00etan.

OÑATI
Hego Ameriketako mendien

inguruko diapositiba emanaldia
egingo du Jabier Atxak eguaztenean,
uztailak 7, kultura etxean, 19:30ean.
Makalena elkarteak antolatu du, 25.
urteurreneko ekitaldien barne.

Danborradan parte hartzeko
izenemate epea zabalik dago hilaren
23ra bitartean, kultura etxean edo
gaztelekuan. Hain zuzen, jaietako
danborradan danbor-jotzaile moduan
irteteko 18 urtetik gorakoak behar
dituzte, eta dantzari izateko, 1987.
urtean jaiotako lagunak.

Haitiko eta Dominikar Errepu-
blikako kaltetuei laguntzeko diru-
bilketa deitu dute Udal Ongizate
Batzordeak eta Elizbarrutiak. Hain
zuzen, maiatzaren 24ko euri-jasa
bortitzak kaltetutakoei lagundu gura
diete. Bi kontu zabaldu dituzte
horretarako: Kutxan, 2101 0057 57
123325870; Euskadiko Kutxan, 3035
0005 30 0050032138.

Oñatiko ondarea ezagutzeko
hainbat ibilbide gidatu antolatu ditu
Turismo Bulegoak. Hain zuzen, arte eta
historiaren inguruko bi ibilbide daude
aukeran, bata uztail eta abuztuan eta

IKUSKIZUNAK

‘PAS DE BASQUE’, EUSKAL DANTZEN GAINEKO IKUSPEGI BERRIA
Pas de Basque dantza ikuskizuna eskainiko du Argia Dantza Taldeak bihar, zapatua, Aretxabaletan. Emanaldia kirol etxe-
an izango da, 22:30ean. Juan Antonio Urbeltz dantzari eta ikertzaile iruindarrak zuzentzen du talde hori, eta bere muntaia
guztietan, euskal folklorearen gaur eguneko ikuspegia eskaintzen dute, guztiz berria eta originala, hortaz. Horixe da bai-
ta Pas de Basque ikuskizunaren kasua ere. 40 dantzarik eta hamar musikarik parte hartzen dute emanaldian. Desafio Dan-
tzak egiten dituzte lehenengo, inprobisazioari tarte handia emanaz. Gero, Patuaren Dantzak etorriko dira. Zinta Dantza da
ekitaldi garrantzitsuenetako bat, eta bizitzaren arbola irudikatzen du. Azkenik, Aratuste dantzak eskainiko dituzte.

Non: Aretxabaletako kirol etxean. Noiz: bihar, uztailak 3, zapatua. Ordua: 22:30.
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OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

Troya
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

Romasanta
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.

Shrek 2
16:30, 18:30, 20:30, 22:30.

El día de mañana
17:30, 20:00, 22:30.

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

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

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

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
17:00, 19:45, 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
17:15, 20:00, 22:30.

Shrek 2
16:45, 18:45, 20:45, 22:45.

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

Joyas de Sundance
Astelehenetik eguenera:
22:30. Egunero Sundance
jaialdiko film bat eskainiko
dute: Sexo, mentiras y cintas
de vídeo; Tres estaciones;
Bloody Sunday; eta Vías cru-
zadas, hurrenez hurren.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

La herencia
18:00, 20:15, 22:30.

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

El último beso
18:00, 20:15, 22:30.

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
Egubakoitza: 18:00, 20:15.
Zapatua eta domeka: 18:00,
20:15, 22:30.

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

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

FBI
16:10, 18:20, 20:20.

Van Helsing
22:30, 00:45.

La pasión de Cristo
17:00, 19:30.

Shrek 2
16:10, 18:20, 20:20, 22:40,
00:45.

Amor sin condiciones
16:30, 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: 16:30.

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

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

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

Shrek 2
12:15, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.

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.

Peter Pan: la gran
aventura
12:15, 16:00, 18:15.

Shin Chan, 
operación rescate
12:15, 16:45, 18:55.

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
00:55.

Big fish
21:45, 00:15.

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.

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

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
19:15, 22:10, 01:00.

Por amor al arte
12:15, 17:15, 20:20.

Hermano oso
Zapatua: 17:30.
Domeka: 12:20, 17:30.

Ladykillers
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30, 01:10.
Zapatua: 20:00, 22:30, 01:10.
Domeka: 20:00, 22:30.

La matanza de Texas
22:20, 00:45.

El efecto mariposa
22:10, 00:30.

Giro inesperado
12:20, 16:15, 19:30, 22:30.

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

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

Tánger
12:10, 16:30.

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

Scooby doo 2
Zapatua: 17:15.
Domeka: 12:15, 17:15.

El día de mañana
12:10, 16:30, 19:10, 22:15,
01:00.

Blueberry
20:15, 22:20, 00:30.

El castigador
Egubakoitza: 17:15, 20:00,
22:45, 01:10.
Zapatua: 20:00, 22:45, 01:10.
Domeka: 20:00, 22:45.

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

Zinema

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. Astelehenean
hasiko da, hilak 5. Argibideak, honako
zenbakiotan: 653 71 53 82, 665 70 31
75 edo 635 71 32 69.

MUSIKA
ARRASATE 

G3 gitarra jaialdia izango da gaur,
egubakoitza, Musakolako kiroldegian,
21:00etan. Joe Satriani, Steve Vai eta
Robert Fripp gitarra jotzaileak arituko
dira. 21:00etan izango da emanaldia.
40 euro da. Jam aretoak antolatzen du.

Eltziegoko gaitariek eta beste
hainbat taldek emanaldia egingo
dute bihar, zapatua, Maisu Aranon,
Monte taberna parean, 20:00etan.
Arrasateko gaitarien 25. urteurrenaren
ospakizunen barne dago emanaldia.

BERGARA
Bergarako Orfeoiak eta Musika

Eskolako hainbat taldek kontzertua
eskainiko dute gaur, egubakoitza,
Mariaren Lagundiko elizan, 20:30ean.
Lehenengo, hainbat kantu ikaslek
Mozart, Pergolesi, Aita Donostia eta
Haydn-en zenbait pieza abestuko
dituzte. Gero, Bergarako Orfeoiak,
kantu ikasleen eta soka taldearen
laguntzarekin, Membra Jesu Nostri
pieza eskainiko du. David Azurtzak
zuzenduko ditu talde guztiok.

Electric Eel Shock eta Surfin’
Kaos taldeek kontzertua eskainiko dute
gaur, egubakoitza, Go-Jam aretoan,
22:00etan. Sarrerak 18 eurotan izango
dira salgai.

Hainbat talderen musika
emanaldia izango da bihar, zapatua,
gaztetxean, 22:00etan.

Surgeon, Regis, Female eta beste
talde batzuen emanaldia izango da
bihar, zapatua, Jam aretoan, 00:00etan.
Techno estiloko emanaldia izango da.

Igelaren Banda taldeak kontzertua
eskainiko du eguenean, hilak 8, Pol-Pol
tabernan, 22:00etan.

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

ZUZENDARIA: Lone Scherfig.
AKTOREAK: Jamie Sives,
Adrian Rawlins, Shirley Henderson.

A
zken urteotan,, Europan Dani-
markako zinema modan dago,hori
bai, neurri murriztu baten hitz

eginda. Ez da aste bukaera baten mila-
ka eta milaka ikusle biltzen dituen zine-
ma horietakoa, baina bai astero zine-
ma-gelan mantentzea lortzen duen
zinema.Hau frogatzeko Wilbur se quie-
re suicidar dugu. Duela hilabete pasa-

txo estreinatu zen eta oraindik hortxe
dago.

Lars Von Trier da Danimarkako
zuzendari ospetsuena. Honek zinema
munduan urte dezente zeramala, beste
zuzendari batzuekin elkartu eta Dogma
mugimendua sortu zuen. Mugimendu
honek zinemaren artifizialtasuna gutxi-
tu nahian,filmatzeko erregela batzuk eza-
rri zituen.Dogma mugimenduak indarra
eta entzutetsu izatea lortu zuen,film asko
estreinatu dira azken urteetan erregela
horiek jarraitzen,eta orain,Lars Von Trier
eta beste batzuek, horien artean Lone
Scherfig-ek,erregelak alde batera utziaz
(azken finean, nire ustez Dogma, batez
ere, zinemagintza bat indartzeko eta
ezagutzera emateko modu bat da) zine-
ma egiten jarraitu dute.

Eskandinaviako kulturan drama
gustukoa dute, pertsonaiak oso gauza

latzak esan eta euren barnean begira-
tzen ahalegintzen dira. Hau dela eta,
sortutako film asko zorrotzak eta dra-
matikoak dira, baina badira ezaugarri
horiek guztiz ahaztu barik,komedia egi-
ten duten zuzendariak. Esate baterako,
Lone Scherfig.Honek duela urte batzuk
Italiano para Principiantes zuzendu
zuen, eta orain, Wilbur se quiere suici-

dar-ekin, sentimenduzko komedia dra-
matiko bat egin du.

Zuzendariak bizitza modernoan
moldatu gabeko pertsonaiak biltzen
ditu. Pertsonaiak bitxiak dira, eta alde
horretatik komedia sortzen da. Bai-
na, beste aldetik, pertsonaiek badi-
tuzte arazo existentzialak,bakarrik sen-
titzen dira, eta besteen laguntza behar
dute. Eta hauxe da filmak aldarrika-
tzen duena, bizitzan elkarren arteko
laguntasunak eta kemena izateak
duen garrantzia. Istorioak komedia-
rekin eta egoera tristeekin jokatzen
du; zuzendariak, oso aktore onen
lanaren laguntzarekin, sentimental-
tasuna ondo erabili eta indartu egi-
ten du, ikusleak gustura ikusiko duen
lan polita lortzeko.

WILBUR SE QUIERE SUICIDAR

KRITIKA

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

PUNTUAZIOA: •••

ANTONIO ZABALA



PUBLIZITATEA26/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko uztailaren 2a

LANBIDE HEZIKETA
heziketa zikloak

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

GOI MAILAKO 
HEZIKETA ZIKLOAK
Matrikulazio epea: 
Uztailaren 1etik 7ra

• Fundizioa eta pulbimetalurgia
bidezko produkzioa

• Metal eraikuntzak

ESKAINTZA 
PARTZIALA
Aurrematrikulazio epea: Uztailaren 1etik 23ra.
Izen-ematea: Iraila

• A) Erdi eta goi mailako heziketa zikloak:
- Mekanizatua
- Eraikuntza metalikoak
- Fundizioa eta pulbimetalurgia 

bidezko Produkzioa

• B) Erdi eta goi mailako 
Heziketa zikloetarako sarbide-probak
egiteko oinarrizko heziketa

zure etorkizunerako
biderik onena

LANPOSTUA LORTZEKO
AUKERA HANDIA

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

09:00etatik 21:00etara.

Urte amaierara arteko harpidetza: 20 €

Harpidedun egiteko:

Egin zaitez Asteleheneko Goienkaria-ren
harpidedun uztailaren 16a baino lehenago

(20 €), eta Karibera bi lagunendako bidaiaren
zozketan parte hartu ahal izango duzu.

Ez galdu aukera. Harpidetu zaitez!

Zozketaren gaineko 
SAIO BEREZIA 

GOIENA TELEBISTAN
uztailaren 20an, 20:30ean

Karibera bi lagunendako 
bidaia zoragarria irabazi nahi?

Karibera bi lagunendako 
bidaia zoragarria irabazi nahi?

Laguntzaileak:
BASTER ALDE

jatetxea
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Orain 100 urte auto banakaren bat izango zen gure herrietan,
60ko hamarkada inguruan etxe bakoitzean auto bat; geroago
hasi ginen esaten etxe bakoitzean bi eta hiru auto zeudela.

Gaur zer gertatzen ote da? Etxebizitzak ala autoak ote dira gehiago?
Ondorengoetan zein ote da egia?

• Etxebizitzak, 23.214; turismoak, 27.023
• Etxebizitzak, 20.214; turismoak, 33.023
• Etxebizitzak, 19.214; turismoak, 25.023
• Etxebizitzak, 23.214; turismoak, 21.023

Erantzun zuzena:Etxebizitzak,23.214;turismoak,27.023.Berez,
datuak ez dira urte berekoak.Etxebizitzena 1996ko erroldakoa da eta
autoena 2002koa.Gaur egun,ia seguru etxebizitza-kopurua zerbait
handiagoa izango da eta aldea,beraz,txikiagoa.

Etxebizitzak ala 
autoak gehiago?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Arrakasta eta asebetetasuna esparru guztie-
tan, batez ere lanean. Izan ere, jendea konbentzi-
tzeko eta denetik fruitua ateratzeko gaitasun han-
dia duzu. Bestalde, atzerrira bidaia egingo duzu,
lan kontuengatik.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Segurtasunik eza handia bizi duzu, eta hori ez da
batere ona proiektuak aurrera eramateko orduan.
Izan konfiantza zeure buruarengan. Bestalde, gastu
handia egingo duzula-eta, ingurukoekin diskusio
bat baino gehiago izango dituzu.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Zure ekonomiak bultzadatxoa izango du, aurretik
egindako inbertsio batzuk fruituak ematen hasi
dira-eta. Bestalde, ohi baino aktiboago ibiliko zara,
eta edozer egiteko beste energia izango duzu.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Ahalegin zaitez gaizki ulertzeak ekiditen eta gau-
zak argi uzten; osterantzean, lan-proiektu garran-
tzitsu bat bertan behera gera daiteke, eta ekonomi-
koki astindu ederra jaso zenezake.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Zure sexu berekoengan inbidia piztuko duzu, kon-
trako sexukoendako erakargarri egongo zara-eta.
Bestalde, osasunari dagokionez, zuhurtzia aholka-
tzen dizut.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Diru-sarrera handiagoak izango dituzu, lanean
hobekuntzak izango dira-eta. Bestalde, ez zaitez
presaka ibili, orkatila-zaintiratuak eta estropezuak
izateko joera izango duzu-eta.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Buruan baldin bazeneukan plazerrezko bidaiaren
bat egitea, ahaztu ezazu, oraingoz; izan ere, ardura
gehiegi izango dituzu esku artean, eta ez duzu
izango denborarik bidaietarako.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Diru-sarrera handiagoak izango dituzu, lanean
hobekuntzak izango dira-eta. Bestalde, energiaz
gainezka egongo zara, eta energia hori guztia
ondo zuzentzen baduzu, helburuak beteko dituzu.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Gauza askotan hartzen duzu parte, baina ez zara
inoiz buru-belarri sartzen; edozelan ere, pertsona
bat sartuko da zure bizitzan, eta jarrera hori bir-
planteatzen lagunduko dizu.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Ez egin aurka lanean gertatuko diren aldaketei,
epe luzera oso onuragarriak izango dira-eta.
Bestalde, transformazioak amodio kontuetan.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Oso ondo dago ideia onak izatea, baina ez da
nahiko; izan ere, horiek praktikara eramatea ere
behar-beharrezkoa da. Aurrera egin. Ondo irtengo
da. Bestalde, dirua edo agiri garrantzitsuren bat
galduko duzu, oharkabean.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Gara ezazu zure alde tekniko eta praktikoena.
Bestalde, urduriegi eta suminkorregi ibiliko zare-
nez, ingurukoekin eztabaida inozoren bat izango
duzu.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

BAI, ERMURUNTZ
Egun baten, juan da Balbo-
tin ugazabangana. Auxe
eskabide auxe eitxen zetsan:
jornala altxatzeko. Ugaza-
bak orduan:

- Baiña, ez hago kon-
forme irabazten duanakin?
ALFAtik urrengo geu gai-
txuk barren!

- Balbotinek zoli-zoli:
- Bai, Ermuruntz.

MOTOTXENIAN
Kaporala ta bere laguna juan
dira Mototxenera. Edan

dabez bi bermut eta juan
dira kalera ordaindu barik.
Mototxek, ikusitxa orduan
be sartu zetsela zirixa, diño:

–Ez ba, gaur pagau biar-
ko juek. Ordu bi eta erdie-
tan badatoz barriz bi lagu-
nok eta eskatzen dabe bi txi-
kito.

Mototxek:
– Lenengotik lengua

pagau!
Kaporalak:
– Ara ba!, konfundidu

ei aiz. Guk, oiñ, etxakau
dirurik. Len bai!

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

Mendizaleren 
galtzerdia

Asmoa

Jasangaitz

Alabaina

Hondarra

Talde, pila

Lekaime,
serora

Tamala,
zoritxarra

*Izena

Futbolean,
hutsa

50

Arre, gris

Lehen 
bokala

Itogin

Ugaritasun
atzizkia

Atera

Ibaietako
pasabide

Ezeztatzeko
partikula

Salto

*Deitura

Modu 
atzizkia
Idi hitz-

elkarketan

Uranioa

Herri hizk,
eta

Zaude

Hegazti
mota

Larrua

Telebista
italiarra

Landare 
bati 

adarrak
ebaki

Hauts

Nirea

Bai zera!

2. musika
nota

PB
GOGOA

LATZ
MHAREA

DOMAIAL
JUANINA

FALTAA
TIIBI

HIZKETAN
ROZARA

ITATXU
ERRAUTS

ENEARAI

Berbetan,
solasean
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osoan, irail osoan eta abuz-
tuaren 1etik 15era.Igerilekua
eta aparkalekua ditu.943 74
20 31 edo 943 74 38 27.

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.

Bergara. Etxebizitza erren-
tan Ibargarain.Garajearekin.
943 76 36 35.

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

Chiclana (Cadiz). Etxebizi-
tza errentan.Leku ezin hobe-
an. Hondartzatik oso gertu.
Deitu gauez. 670 37 71 03
edo 945 06 00 24.

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.

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.

Jaca.Etxea ematen dut erren-
tan, garaje eta guzti. 650 39
85 16.

Peñiscola (Castello). Apar-
tamentua alokatuko nuke
uztail eta irailean. Igerilekua,
aparkalekua,hondartzatik 50
metrora. 943 79 48 82.

Pinedan, Tarragonan, etxe-
bizitza ematen da errentan
abuztuan.Igerilekua eta apar-
kalekua ditu. Hondartzatik
gertu dago. 606 76 11 37.

Saloun apartamentua alo-
katzeko daukat.Novelty erai-
kinean, itsas pasealekuan.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Arrasateko Erguin auzoan.
Berriztatuta eta egoera one-
an dago. 647 29 93 44.

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

San Vicente de la Son-
sierra. Etxebizitza salgai. Bi
logela,sukaldea,egongela eta
komuna. 60 m2. 943 76 60
32 edo 617 09 02 79.

Soraluze. Etxea eta garajea
salgai. Bi logela eta sukalde
jantziak,bi komun eta txokoa
ditu. 134 m2. 656 78 07 48.

102. EROSI

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

103. ERRENTAN EMAN

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

Arrasate. Erguin auzoan
ikasleendako etxebizitza
errentan: sukaldea, komuna
eta lau logela.943 79 40 44.

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. Abuztuko biga-
rren hamabostalditik aurre-
ra etxebizitza alokairuan.666
67 06 94.

Benidorm. Apartamentua
alokatzen da.Igerilekuarekin.
Hondartzatik gertu. 666 18
53 87.

Benidorm. Apartamentua
errentan ematen da uztaile-
ko lehen hamabostaldian.
Levanteko hondartzatik 5
minututara. 945 21 34 70.

Benidorm. Apartamentua
errentan ematen dut, Levan-
teko hondartzan, abuztuko
bigarren hamabostaldian. Bi
logela ditu. Igerilekua eta
garajea ditu. 666 67 06 94.

Benidorm. Levanteko hon-
dartza ondoan apartamentua
ematen da errentan  uztail

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).Apartamentua erren-
tan uztailean, abuztuan eta
irailean.Urbanizazio berrian.
La Barrosa hondartzatik oso
gertu.616 14 65 54 edo 678
78 39 10.

Santander. Etxebizitza
emango nuke errentan uztail
eta abuzturako. Bi logela,
egongela, sukaldea eta bai-
nugela. 800 euro hamabos-
taldi bakoitza. 943 53 27 09
edo 690 11 48 58.

Santander. Hiriburuan ber-
tan etxebizitza errentan. Bi
logela,egongela,sukaldea eta
komuna. Uztailerako eta
abuzturako. Hamabostaldi
bakoitzeko 800 euro.690 11
48 58 edo 943 55 27 09.

Torremolinosen aparta-
mentua errentan ematen da.
Igerilekua dauka. Uztailetik
irailera arte. 943 76 33 65
edo 952 05 32 27.

Vera (Almeria). Apartamen-
tua errentan gune naturista
batean. Jantzia. Hondartza

Arrasate. Logela bat hartu-
ko nuke errentan. Arrasate
erdialdean.Langilea naiz.650
59 93 91.

Bergara. Bikote batek etxe-
bizitza alokatuko luke. Deitu
15:00etatik aurrera. 618 18
54 04.

Bergara.Emakumezko batek
etxea hartuko luke errentan:
Bergaran edo Arrasaten.609
46 07 07.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Bi pertsona behar
dira etxebizitza osatzeko.Etxe-
bizitza berria, oso egoera
onean. Rakel eta Egoitz. 619
52 61 61 edo 657 77 11 25.

Bergara. Emakumezko bat
naiz eta lagun bat behar dut
abuztutik aurrera etxea osa-
tzeko. 609 46 07 07.

Bergaran edo Antzuolan
logela bat hartuko nuke alo-
kairuan.Borja.605 75 20 85.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

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

Bergara. Ozaetan garaje
itxia salgai. 7.813,16 euro.
618 02 02 58.

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.

3/ LOKALAK
301. SALDU

Bergaran, ganbara bat sal-
tzen da. 653 73 05 73.

303. ERRENTAN EMAN

Bergaran,ganbara errentan
ematen da.Telefonoa:653 73
05 75.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Bergara.Pertsona bat behar
da umea zaintzeko, arratsal-
dez. 943 76 09 89.

402. ESKAERAK

Arrasate. Emakume eus-
kalduna gertu umeak zain-
tzeko edo etxeko lanak egi-
teko.Telefonoa,honakoa:659
82 75 18.

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

Bergara. Erizain laguntzai-
le ikasketak dituen neska
batek zaharrak edo umeak
zainduko lituzke. Telefonoa:
652 77 45 05.

Bergara. Mutil gaztea zer-
bitzari modura lan egiteko ger-
tu. 686 62 22 55.

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.

5/ IRAKASKUNTZA
502. EMAN

Arrasate.Esperientzia duen
Zuzenbidean lizentziadunak
Lehenengo eta Bigarren Hez-
kuntzako eskola partikula-
rrak emango lituzke, euska-
raz zein gaztelaniaz. Telefo-
noa: 943 79 83 46.

Bergara.Matematikan lizen-
tziaduna gertu uztail eta abuz-
tuan matematikako eskola
partikularrak emateko. Mai-
la guztiak.Telefonoa:635 74
66 82.

6/ MOTORRA
601. SALDU

CitroënZX  autoa salgai.Ego-
era onean. 167 ZP. 1.015
kilometro. Zuria. Matrikula
SS-AV. Josu. 659 71 57 22.

Citroën ZX Break Advanta-
ge TD autoa salgai. Oso ego-
era onean. 1995ekoa. 3.000
euro. 943 77 10 51.

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

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

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

Volkswagen Passat autoa
salgai. 110 ZP. Bost urte. Eki-
pamendu osoa.190.000 km.
9.900 euro. Telefonoa: 629
43 38 81.

Yamaha Drag Star 650
motoa salgai. 1997koa.
15.000 km. Beltza. Ondo
zaindua. 667 66 12 40.

Yamaha XJ 600 Diversion
motoa salgai. Bost urte ditu
eta 33.000 kilometro.943 53
39 26.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Setter ingeles arrazako txa-
kurkumeak salgai.Apirilaren
2an jaioak. Gurasoak, epe-
rretan eta oilagorretan ari-
tuak. 943 53 30 48 edo 615
79 39 84.

Txakurkumea.Border Collie
arrazakoa.Telefonoa:943 79
97 06.

naturista. Igerilekua. 657 73
94 25.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Beste lagun
batzuekin etxebizitza bat
errentan hartuko nuke. 615
00 32 31.

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.
• Zubieta 50m2. Eguzkitsua.
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.

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

Tel.: 943 73 05 25

OÑATIKO GARAPEN
ETA TURISMO
AGENTZIA SAk

GERENTE
LANPOSTUKO

ORDEZKAPENA
EGITEKO HONAKOA

BEHAR DU: 

• Ekonomia eta
Enpresa Zientzian
edo Enpresa
Administrazio eta
Finantzan
lizentziaduna. 

• EGA titulua izatea. 

Gestioan
eskarmentua izatea
baloratuko da.

Bidali curriculuma
2004ko uztailaren 31

baino lehen 
honako helbidera:

OGTA. FORUEN PLAZA 1
20560 OÑATI

DEGAGOIENA

KOMERTZIALAK
BEHAR DITUGU 

Bokazioarekin 
eta presentzia

onarekin. 

Baldintzak
adosteko.

Aukera dago
enpresako

bazkide izateko.

943 77 06 09

DEGAGOIENA

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

704. BESTELAKOAK

Bergara. Animaliak eduki-
tzeko txabola salgai. Lursail
txikiarekin .655 74 80 07 edo
943 76 99 76.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Kanpin-dendabi salgai.Bata
sei lagunendako eta bestea lau-
rendako. 639 27 32 00.

Mendiko bizikleta salgai.
AGC markakoa, ondo gerta-
tuta. 943 76 71 31.

Moto-krosean ibiltzeko pra-
kak, kaskoa eta betaurreko-
ak salgai.Aurtengoak.667 66
12 40.

806. GALDU

Eguzkitako betaurreko-
ak galdu nituen zapatu ilun-
tzean. O. Marine. Norbaitek
aurkitu baditu deitu. 943 76
56 34 edo 617 51 27 71.

Oñati. Berokia galdu nuen
ekainaren 21ean, Bideba-
rrieta errekako pasabidean.
Boboli, zuri eta txanoduna.
943 78 07 04.

808. BESTELAKOAK

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

MARGOLANAK ETA
ESKULTURAK SALGAI. 

ARTISTAREN 
ESTUDIOAN BERTAN. 

OPARI EZIN POLITAGOA!
943 76 25 54. 

BALENTZIAGA15@terra.es

OPARIAK

OHARRA

Kooperatiba Elkartearen egoitza sozialaren aldaketa

Indarrean dagoen legediak xedatutakoaren arabera, 
jakitera ematen da: 

2004ko maiatzaren 28an Goiena Komunikazio Zerbitzuak
Kooperatiba Elkarteak egindako batzar orokorrean, honako

erabakia hartu zuten batzarkideek, aho batez: egoitzaren helbide
soziala Arrasateko Nafarroa etorbideko 2 zenbakira aldatzea.

Arrasaten 2004ko uztailaren 2an.
GOIENA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

LAN POLTSA
Goiena Komunikazio Zerbitzuak

Kooperatibak

LAN POLTSA OSATZEKO 
KAZETARIAK BEHAR DITU 

Batik bat, Goienako prentsa adarreko
hedabideetan lanean jarduteko.

Eskatzen da:

• Euskaraz idazten maila ona izatea.
• Ordenagailuak erabiltzen jakitea.
• Ahal dela, gidatzeko baimena edukitzea.

Interesatuok bidali curriculuma:

Goiena Komunikazio Zerbitzuak
Nafarroa etorbidea 2, 20500 ARRASATE
Edo: goienkaria@goiena.com

Curriculumak aurkezteko azken eguna:

2004ko uztailaren 12a

Elgetako
Udala

IRAGARKIA

UDAL KIROLDEGIAREN ETA BOLA-TOKI
TABERNA-JATETXEAREN

USTIAKETARAKO ZERBITZU-KONTRATUA

Elgetako Udalak Udal Kiroldegiaren eta Bola-
Toki taberna–jatetxearen ustiaketa, kontrola eta

garbiketa zerbitzu-kontratua egin nahi du
lehiaketa-oposizio bidez.

Instantziak:
Lehiaketan parte hartzeko instantziak Elgetako

udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztu
beharko dira uztailaren 13a baino lehen, goizez,

09:00etatik 13:00etara bitartean.

Baldintza ekonomiko-administratiboen
plegua udaletxeko idazkaritzako

bulegoetan dago eskuragai.

Elgetan, 2004ko ekainaren 28an

ALKATEAK

1. ETXEBIZITZAK

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

2. GARAJEAK

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

3. LOKALAK

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

4. LANA

401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
502. EMAN
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA

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

7. ANIMALIAK

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

8. DENETARIK

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

9. HARREMANAK

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

10. RELAX

sailkatuak@goiena.com
943 76 92 71

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

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

Iragarki sailkatuak
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HILDAKOAK

Antonia Aguado Portalo. Arrasaten, ekainak 24. 86 urte.

Concesa Alvarez Castellanos. Arrasate, ekainak 25. 79 urte.

Claudio Heriz Ezkurra. Arrasaten, ekainak 26. 80 urte.

Maria Kortabarria Galdos. Oñatin, ekainak 26. 90 urte.

Jose Antonio Maiztegi Gantxegi. Bergara, ekainak 29. 73 urte.

Pedro Martin Zabaleta Zurutuza. Bergara, ekainak 30. 51 urte.

AIPAGARRI

Aitor Mendizabal
ANTZUOLA

Debarroko pilota txapelketan,
atzelari onenaren saria jaso
du Aitor Mendizabal

antzuolarrak. Joan den zapatuan
Eskoriatzan jokatu zen txapelketa,
eta, kadete mailan, Aitor Jauregirekin
batera azken partidua ere irabazi
egin zuen. Elgoibarko bikotearen
aurka jokatu zuten finala.

Mikel Araiztegi
BERGARA

Eibarren, margolan lehiaketa
egin zuten pasa den
domekan, eta Mikel Araiztegi

bergararrak irabazi zuen. Adin
guztietako ia 50 lagunek hartu zuten
parte lehiaketan. Guztiek Eibarko
margolan bana egin zuten. Mikel
Araiztegik 700 euroko saria irabazi
zuen, eta baita trofeo berezia ere.

Mari Jose Gil
ARRASATE

Euskadiko atletismo txapelke-
tan, bi urrezko domina irabazi
ditu, beteranoen mailan.

Durangon jokatu zen txapelketa, joan
den asteburuan. Urrezko dominak
hainbat distantziatako lasterketetan
irabazi ditu. Hain zuzen ere, 1.500
eta 5.000 metroetan irabazi zituen
dominak arrasatearrak.

Jon Urtzelai eta Leire
Arietaleanizbeaskoa
zapatuan ezkonduko dira,
uztailaren 3an, Oñatiko
udaletxean. Ondoren, Kenya eta
Maurizio uharteetara joango dira
eztei bidaian. Zorionak, eta oso
zoriontsuak izan zaiteztela opa
dizue zuen familiak.

Felix Igartza eta  Kontxi
Arejolaleibar bergararrek 25
urte beteko dituzte ezkonduta.
Domekan, uztailaren 4an,
ospatuko dituzte zilarrezko
ezteiak familiakoekin batera.
Zorionak, bioi, baserriko guztien
partetik!

Igor Carrillo eskoriatzarra eta
Leire Diaz de Zerio
arrasatearra joan den ekainaren
19an ezkondu ziren Dorletako
santutegian, Gatzagan. Orain,
Australian daude, ezkon bidaian.
Zorionak, bikote, etxeko guztien
partetik!

Carla eta Eneko zapatuan,
uztailaren 3an, ezkonduko dira
Loiolako basilikan. Bazkaria,
Oñatiko Etxeaundi jatetxean
egingo dute eta ezkon bidaian,
Brasilera doaz. Aretxabaletako
koadrilakoen partetik,
zoriontsuak izan!

Angiozargo Lide Gomez eta
Iñigo Pagaldai zapatuan,
uztailaren 3an, ezkonduko dira
Angiozargo San Migel elizan.
Zorionak, bioi, lagunen partetik,
zapatuan parranda ederra
egingo dugun esperantzarekin!

Goienkaria
Astero 21.500 etxetan.
Eskelen prezioa: 80 €.

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

ARRASATE BIDAIAK, S.L

ZABALDU BERRIA

Konfiantza osoko zure bidaia agentzia:

• Enpresa bidaiak.
• Hegazkin txartelak: Nazionalak, nazioartekoak eta hegaldi bereziak.
• Tren eta itsasontzi txartelak.
• Antolatutako bidaiak eta zirkuituak.
• Turismo aktiboa eta baserri turismoa.
• Hondartzan edo mendian egonaldiak.
• Gizarte Turismoa (3. adina).
• Autoen alokairua. Kontzeziño kalea 12 – ARRASATE

Tel.: 943 71 25 30 
Faxa.: 943 79 74 45
E-posta: d4051@marsans.es

INORK EZ DIZU GEHIAGO EMANGO
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Politikari biek telebistan egindako agerraldiek eman dute
hizpiderik. Lehena, Otegi, ETB 2ko Vaya Semanita saioko
gonbidatu izan zen joan den eguenean. Azkenaldian baino

lasaiago sumatu nuen. Independentzia lortuz gero, Euskal Herrian
txortan gehiago, edo, behintzat, lasaiago egingo litzatekeela esan
zuen, besteak beste. Bukaeran, Iturgaitz edo Arzalluz aukeratzeko
eskatu, eta jesuitaren alde egin zuen inolako zalantzarik gabe.

Astelehenean, berriz, Arzalluzen txanda Sorginen Laratza-n.
EAJren buru ohiak, lore galantak bota zizkion Otegiri, oso tipo argia
dela eta curriculum interesgarria duela esanez. Ondoriorik atera
daiteke, bereziki Arzalluzek Otegiri aitortutako miresmenetik?
Azkenaldian entzuten da su-eten baten zurrumurrua, eta EAJk aitortu
du Batasunarekin berba egiten ari dela. Beti esan ohi da sukaldeko
lan handia eskatzen duela bakeak, eta sorginen laratza ere sukaldean
izaten da.

Otegi eta Arzalluz
“Oñatiko hiltegia ixtearen aurka ia
10.000 sinadura batu ditugu, beraz,
erantzuna oso ona izan da. Gainera,
sinadura horietako gehienak
kontsumitzaileenak izan dira”.

German Arbulu / Hiltegia Bizirik ekimena
‘Berriak’ (2004/06/29)

“Proiektua begi onez ikusten dugu.
Etorkizunean fruituak emango
dituela uste dut. Gure herriko jendea
lan egiteko modu kooperatiboaz
kontzientziatu behar dugu orain”.

Mohamed Embbarek/ (SEADeko ordezkaria)
‘Berriak’ (2004/06/30)

KAMERAAURREAN Maria AgirreTELEBEGI/

Janet Jacksonen
kasuarengatik isunak
ipiniko dituzte
AEBetako CBS telebista
katearen 20 telebista esta-
ziori 550.000 dolarreko isu-
nak ipin diezaiekete, Janet
Jackson abeslariaren kan-
taldia dela-eta. Kontua da
pasa den otsailean, futbol
amerikarreko finalean,
Super Bowl-ean, Janet
Jacksonek titi bat erakutsi
zuela kontzertuaren amaie-
ran. Amerikarrendako
egundoko lizunkeria izan
zen hura. Bada, AEBetako
Senaturaino iritsi da
kasua, eta joan den astean,
senatariek erabaki zuten
halako kasuetan ezarri
beharreko isunen zenbate-
koa areagotu egin behar
dela. Eta Super Bowl-aren
kasuan, 500.000 dolarreko
isuna ipintzea proposatu
zuen Ordezkarien
Ganberak. Orain, neurri
hori onartu edo ez erabaki
beharko dute.    

Vocento taldeak 80
bat milioi euro irabazi
ditu Telecincori esker
Telecinco burtsara irten
izanak irabaziak ekarriko
dizkio Vocento taldeari.
Kontua da talde hori
Telecincoren %25en jabe
zela, eta iaz, zati horren
%12 saldu zuela. Baina sal-
menta horretan hitzartu
zutenaren arabera,
Telecinco burtsara ateraz
gero, bere akzioen kotiza-
zioaren arabera, berrazter-
tu egingo lukete 2003ko sal-
menta prezioa. Kontua da
Telecincoren akzioak 10,15
euroan atera baziren ere,
batez beste 12 euro pasatxo-
an saldu zituztela aurrene-
ko jardunean. Horrek esan
nahi du orain, Vocentok 77
eta 88 milioi euro arteko
konpentsazioa izango duela.

TELEBERRIAK

Eskoriatza, Elgeta eta
Aramaioko jaietako
girorik alaiena

Debagoieneko hainbat
herri jai giroan murgildu
dira. Eskoriatzan eta

Elgetan astean eman diete
amaiera herriko festa nagusiei.
Aramaioarrek, berriz, oraingo
asteburuan egingo dituzte euren
festak. GOITB horietan guztie-
tan izan da. Irudi eta elkarriz-
keta xelebreekin  osaturiko saio
berezia eskainiko dizue marti-
tzenean. Jaiak zuzentzen Kepa
Errasti ibili da. Laguntzaile lane-
tan, berriz, Mikel Aranburu,
Oihan Vega, Ainhoa Alberdi, eta
Imanol Gallego izan ditu. 

MARTIZENA/ 20:30
‘Jaiak’

Gaueko albistegietan,
egunak eman duen
informazio guztia

Uztailean sartu gara, eta
Goiena Telebistak ohiko
programazioa aldatu egin-

go du. Abuztuko oporrak hartu
bitartean albistegi bakarra izan-
go da, arratsaldeko zortzietakoa.
Deiane Arrietak aurkeztuko ditu
eguneko berririk aipagarrienak.
Arratsaldeko zortzietan albiste-
ak ikusi ez dituztenendako,
berriz, errepikapenak egongo
dira. Lehenengoa 21:30ean eta
bigarrena 23:00etan. Emisio
orduek ere aldaketa izango dute.
Izan ere, 19:45ean hasi eta
23:30etan amaituko da emisioa.

EGUNERO/ 20:00 / 21:30 / 23:00
‘Berriak’

Uztailean eta irailean zehar Goie-
na Telebistak arratsaldeko emi-
sioari eutsiko dio. 20:00etatik
aurrera informatiboak izango
dira nagusi GOITBn. Gainera,
urtean zehar ikusi ahal izan ditu-
zuen hainbat saio berriro ikus-
teko aukera izango dituzue. Aste-
lehenean, esaterako, gaueko
22:00etan hasita Ternuko uretan
erreportajea eskainiko dizuegu.
Martitzenean, berriz, jaiei eskai-
nitako saio dibertigarria izango
duzue ikusgai. Oraingoan, gure
erreportaririk xelebreenak
Debagoieneko hiru herritako
jaietan ibili dira jendea zirika-
tzen: Eskoriatzan, Elgetan eta
Aramaion. Saio hori albistegia-

ren ostean, gaueko 20:30ean, iku-
si ahal izango duzue. Eguazte-
nean, 1936, belaunaldi etena izen-
burupean, Espainiako gerraren
inguruan egindako erreporta-

jea eskainiko dizuegu, 20:30ean.
Horrez gainera, 21:00etan hasi-
ta, San Juanetan Arrasaten
Ruper Ordorikak eman zuen
kontzertuaren eta Malaje ikus-

kizunaren zati batzuk eskaini-
ko dizkizuegu. Eguenetan, aur-
ten Iluntzean saioaren txanda
izan da Goiena Telebistan; dago-
eneko makina bat aurpegi eza-
gunekin izan da solasean Ain-
tzane Gardoki. Beraz, eguenetan
zenbait saio berreskuratuko
ditugu artxibotik; hala, aste
honetan, Arzalluzi eginiko elka-
rrizketa ikusteko aukera izango
duzue. Eta egubakoitz honetan
bi erreportaje eskainiko ditugu:
bata, Arrasaten San Juanak nola
ospatzen zituzten kontatzen
diguna, eta bestea, Gatzagako
gatzaren eta Oñatiko txokolate-
aren ingurukoa. Lehenengoa
20:30ean izango da eta bigarre-
na, 22:00etan. 

Aste bukaerako emisioei
dagokienez, astean emandako
hainbat saio errepikatuko ditu
Goiena Telebistak. Zapatuan eta
domekan, 13:30ean izango duzue
emisioaren hasiera. 

Uztailean ohiko programazioa aldatuko du GOITBk, eta
urtean zehar ekoiztutako hainbat saio eskainiko ditu
Astelehenean, ‘Ternuko uretan’ eta eguaztenean ‘1936, belaunaldi etena’ erreportajeak eskainiko dira

GOIENKARIA

Goiena Telebistak uztaila eta
iraila aprobetxatzen ditu
urritik aurrera eskainiko dituen
saio berriak prestatzeko.

GOIENKARIA

Saio berriak prestatzen hasiko da GOITBko lantaldea.
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Atzeskua

Azkenean argitu dira
zalantzak. Abiadura
Handiko Trenak ez

gaitu lotuko ez Madrilekin, ez
Europarekin. Lotuko gaitu
nagusiki Teruelekin, nahiz
eta azken geltokia Valencia
izango den.

Gobernu sozialistak
adierazi du, Patxi lehendaka-
rik zirikatuta, gure tren
grekoa luzatuko dela Gasteiz-
tik Logroñora, gero Zaragoza-
ra eta handik Valenciara,
Teruel ondotik igarota. Eta
nik sekulako deskantsua
hartu dut. Kezkatuta nenbilen
frantsesek esan zutenetik tren
azkarrerako hobesten zituzte-
la Italiako eta Kataluniako
loturak. Hau da, ez zutela
ekarriko tégévérik Hendaia-
ra. Loa galduta nenbilen
entzun nuenean Europak ez
duela presazko proiektuen
artean gure tren txapligua,
eta seguru asko ez dela
handik dirurik etorriko.
Harrituta nindukaten aginta-
ri gorenen iragarpenak
esanaz tren tximistak hustu-
ko zituela kamioiez gure
errepideak. Nola demontre, ez
badago ibilbidean geltokirik,
eta 250 km/h-ko abiadan?
Urduri, pentsatzen hasia
nengoen trena egiteko
tematuta zeudela agintariak,
eta kosta ahala kosta egin
nahi zutela, helburuak ilun
samar eduki arren. Proposa-
tzeko ere banengoen apaltasu-
nez ea ez ote zen komeni
hausnarketa egitea gaiari
buruz, oraindik garaiz
gaudenez.

Baina orain argi daukat.
Akabo zalantzak. Has dadila
txikizioa, aurten bertan bada
hobe. Txistu biziko trenari
esker, eskura izango zaitut,
Teruel mon amour...

MIKEL IRIZAR

Teruel

PIPERRAUTSA

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA
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OIHANA ELORZA

N
ora doa aurten
jendea oporretan?
Aste Santua baino
askoz zabalagoa da

uda, eta bazter guztietara
heltzen da jendea. Kostara,
uharteetara, Europako zir-
kuituak egitera, Kanadara,
Thailandiara...

Opor egunen arabera? 
Bai. Bidaia handiak egin

nahi dituztenak hiru bat
asterako joaten dira.

Adinak finkatzen ditu
opor lekuak? 

Gazteek, adibidez, hegaz-
kinaren txartela bakarrik
erosten dute, eta euren kasa
mugitzen dira gero, Hego
Amerikan, Australian...

Europako zirkuituak egitea
pentsatu dutenak ere gazte-
ak eta edozein adinetako
bikoteak dira. Haur txikien
gurasoak direnak, aldiz,
uharteetara edo
Penintsulako kostaren bate-
ra doaz.

Zeintzuk dira eskaera
handien izan dituzten
herrialdeak? 

Txekia eta Europako
erdialdeari buruz askok gal-
detu dute; baita Holanda eta
Herbehereei buruz ere.
Urterokoak dira horiek. 

Eta modan jarri den
tokia? 

Joan den urtean jende
asko joan zen Kroaziara, eta

baita aurten ere. Iaz joan
zirenak oso gustura bueltatu
ziren. 

Hala ere, aurten jende
askok eskatu du herrialde
baltikoen gaineko informa-
zioa: Lituania, Estonia
aldea. Poloniara ere saldu
ditugu bidaiak, eta hori ere
berria da, lehen ez zen
horrenbeste eskaera jaso-
tzen Poloniarako. 

Eta Europatik kanpora
doazenak nora doaz?

Argentinara, Mexikora,
AEBetara eta azken urtee-
tan Kanadara ere bai. 

Egipto, Tunisia eta
Marokora ere urtero joaten
da jendea, baina hortxe gel-
ditzen dira Afrikarako
bidaiak. Senegalera ere
badoaz batzuk, baina gehie-
nek nahiago dute Amerika
Afrika baino.

Hasi dira hotelak eta
hegaldiak betetzen? 

Uharteetako hainbat toki
beteta daude jadanik eta
hegaldietan ere hasi dira
arazoak izaten.  

Bidaia agentziako langileaIdoia Altuna/

“Herrialde baltikoak eta Polonia dira
aurtengo opor leku berriak; jende asko doa”

“Postal gutxi jasotzen ditugu, baina bueltan
datozenean, gero eta gehiago etortzen dira
zer moduz ibili diren kontatzera”

“Hotel batzuk beteta daude dagoeneko 
eta hegaldietan ere hasi dira arazoak” 

Soraluze / 28 urte / Eroski Bidaietan egiten du lan

Noiz hasi da jendea
tokia hartzen? 

Bezero finkoak, urtero
toki berera doazenak,
Benidorm edo Saloura, adi-
bidez, Aste Santuko oporrak
baino lehen hasten dira.
Gainontzean, Aste Santuko
oporren ostean.

Asko gelditzen dira
azken eskaintzen zain? 

Gero eta gehiago. Ez zaie
axola nora joan, eta heltzen
diren eskaintzen artean
aukeratzen dute. Eskaintzak
datozenean datoz, eta jendea
sarri etortzen da galdezka.
Abuztuko lehen hamabostal-
dian, adibidez, zoratzeko
beste jende etortzen da. 

Jasotzen dituzue beze-
roen postalak?

Bakarren bat edo beste,
baina oso gutxi. Bueltan
datozenean, ordea, etortzen
dira zer moduz ibili diren
kontatzera.

Zuek noiz hartuko
dituzue oporrak?

Guk ere oraintxe, uztail
eta abuztuan, txandaka.
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