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Bergarako
araztegia,
laster abian

ASTEKO GAIA: DEBA IBAIA GARBITZEKO PLANA

Deba ibaia garbi ikusteko ame-
tsa errealitate bihurtzeko bidean
doa, apurka-apurka. Izan ere,
Debagoieneko bi araztegietako
baten kokalekua onartu egin
berri du Foru Aldundiak, eta
lanak aurten hastea espero du
Eusko Jaurlaritzak. Bergaran
ipiniko dute, Mekolalden, eta Ber-
gara, Antzuola eta Elgetako urak
jaso eta garbituko ditu. Izan ere,

horrendako zubi baten lanak egu-
notan hasiko dituzte.

Horrenbestez, Deba ibaiaren
saneamendu sarea forma har-
tzen doa. Debagoienean bigarren
araztegi bat egiten hasiko dira
datorren urtean, Epelen. Eta
Debabarreneko azpiegiturak
nahiko aurreratuta daude. Era-
kundeen asmoa da araztegiok
2007an martxan egotea. /2-3

BERGARA

Euskal herritarrak administra-
zioan euskaraz egiteko eskubidea
duelako, administrazioen eus-
kalduntzea eskatzen die Euskal
Herrian Euskaraz elkarteak agin-
tariei. Hori aldarrikatzeko kan-
paldia egingo dute asteburuan
Bergaran. Manifestazioa ere
egingo dute zapatu eguerdian eta
aurretik auto karabana. /5

Kanpaldia egingo dute
eskatzeko justizia
euskalduntzea

Etxejabeen
komunitateko
agiriak zelan
idatzi jakiteko
liburua kalean
Etxejabeen komunitatean ardu-
raren bat hartzen denean egin
beharreko agiriak euskaraz egi-
ten laguntzen duen liburua argi-
taratu du Debagoieneko Manko-
munitateak. Eta eskualdean ez
ezik, Euskal Herri osoan ere bana-
tuko dituzte liburuok, doan; guz-
tira, 5.700 ale. Idatziak du izena.
Gainera, liburuarekin batera CD
bat ere banatuko dute. Atzo, egue-
na, aurkeztu zuten liburua Arra-
sateko udaletxean. /4

Epeleko araztegia
2005ean hasiko dute

Madrilek egingo du
Epelekoa, interes 
orokorreko lana delako

24 milioiko aurre-
kontua du Epelekoak

Araztegirako zubia
egunotan hasiko dute

27 milioiko aurre-
kontua dute Bergarako
araztegi eta kolektoreek

Jaurlaritzak nahi du
lanak aurten hastea Errekan eta hainbat kaletan dabiltza lanean, Bergaran, kolektorea dela-eta. ENEKO AZKARATEArgitaratzaileak, liburua eskuan dutela.

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

LANDER ARREGI / MENDIKOI
“Europatik gero eta dirulaguntza
gutxiago jasoko ditu hemengo
nekazaritza sektoreak” /7

KIROLA: IKER EGAÑA PRESTATZAILE FISIKO OÑATIARRA, REALERA /10

Europan barrena
merke bidaiatzeko
aholkuakONDOEN DISEINATUTAKO 
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ARRASATE BIDAIAK
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.ZABALDU BERRIA

Ur-araztegia egiten
hasiko dira aurten
LEIRE KORTABARRIA

Deba ibaia Gipuzkoako
ibairik kutsatuena da,
baina hori, apurka-
apurka, konpontzeko

bidean doa. Izan ere, erakunde-
ek erabaki berri bat hartu dute
egunotan: Foru Aldundiak onar-
tu berri du Bergarako arazte-
giaren kokalekua. Hain zuzen,
Mekolalden eraikiko dute, Torre
baserriaren ingurunean; hasie-
ran proposatutako kokalekua
(Narbaiza enpresa ondoan) bai-
no herritik 250 metro gertuago.
Izan ere, lehenengo kokalekura-
ko tranbiaren ibilbidea ere
aurreikusita dago. Araztegiak
eta kolektoreen lanek 11 milioi
euroko aurrekontua dute. Lanok
lehiaketara irtengo dira laster,
eta Jaurlaritzak nahi du aurten
hastea eraikuntza; kolektoreak,
bestalde, dagoeneko egiten ari
dira. Foru Aldundiak interes han-
dia du kolektoreak lehenbailehen
eginda egon daitezen: hori dela-
eta, hiru obratan banatu ditu
lanok. Hain zuzen, Bergara eta
Uberako kolektoreak dihardute
eraikitzen. 

Araztegiaren lanak oraindik
ez, baina lan osagarri bat egu-
notan hasiko dute: hain zuzen,
Bergarako Udalak eskatu zion
Diputazioari araztegira iristeko
zubia egitea, eta Diputazioak
onartu egin du. Otola baserria-
ren eta Mekolalderen artean erai-
kiko dute, industria poligonora
sarbidea emateko.

Bergarako, Antzuolako eta
Elgetako kolektoreen urak jaso
eta garbituko dituzte Mekolal-
deko araztegian. Eusko Jaurla-
ritzako Ur Domeinu Publikoko
Julian Alzate teknikariaren esa-
netan, “40.000 bizilaguneko ere-

murako dago aurreikusita araz-
tegia, hau da, egon zitekeen popu-
lazio eta industria hazkundeari
aurre egiteko moduan egongo
litzateke”. Hiri eta industria hon-
dakinak garbitzeko dago disei-
natuta. 

EPELEKO ARAZTEGIA
Datorren urterako, Debagoiene-
ko beste araztegia ere eraikitzen
hasi nahi dute erakundeek. Epe-
len ipiniko dute, eta Arrasate,
Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati
eta Leintz Gatzagako urak jaso
eta garbituko dira han. Hori egi-
tea Espainiako Gobernuari dago-
kio, Iparraldeko Konfederazio
Hidrografikoaren eskutik, izan
ere, “interes orokorreko” proiek-
tu izendatu du Madrilek. 

Bi lan nagusi egingo dituzte
Epelen: batetik, araztegia bera.
Kanpanzarrera doan bideguru-
tzean biribila egingo dute Eibar-
Gasteiz autobidearen barne; biri-
bil horren alde bakoitzean egon-
go da azpiegitura berria. Nahiko
eraikin handia izango da. Biga-
rren lan garrantzitsua izango da
Oñatiko bailarako kolektorea-
rekin lotura: horretarako tunel
luze bat eraikiko dute. Lan hauek
biok 24 milioi euroko aurrekon-
tua dute. Aurreproiektua aur-
keztuta dago.

Kolektoreek bilduko eta bide-
ratuko dituzte Deba ibaiaren adar
bakoitzaren urak araztegieta-
raino. Ibarreko kolektore sarea
ia osatuta dago; Bergara, Elgeta
eta Antzuolako zatia dago faltan,
baina hori eraikitzen dihardute.
Gero, Aramaio ibai-adarrerako
kolektoreari ekingo dio Eusko
Jaurlaritzak. Eta araztegien
lanak hasi bitartean, Foru Aldun-
dia behar diren lur eremuak des-
jabetzen ari da. 

Bergarako ur-araztegiaren kokalekua onartu dute, eta aurten hastea espero du Jaurlaritzak
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ITURRIAK: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA / OBRA HIDRAULIKO ETA HIRIGINTZA DEPARTAMENTUA. EUSKO JAURLARITZA / LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA.

DEBA
Araztegia eginda dago.

MUTRIKU
Eraikitzen ari da
Gipuzkoako Ur
Partzuergoa, eta aurten
bukatuko dute. Herriko
eta portuko urak hara
joango dira.

ELGOIBAR
Apraitzen dihardute
eraikitzen. Aldundia
arduratzen da, eta 36
milioi euro ditu
horretarako. Laster
bukatzea espero dute.

BERGARA
Joan den astean onartu
zuen Diputatuen
Kontseiluak araztegia
Mekolalden ipintzea.
Udalak eskatutako
zubia egunotan hasiko
dira eraikitzen. 11
milioi euroko
aurrekontua du.

EPELE
Espainiako Gobernuak
egingo du. Datorren
urtean hasiko dira
lanok. 11-15 milioiko
aurrekontua du. Egindako 

araztegia

Araztegia
egiten

Araztegia
proiektuan

Kutsadura maila
1: garbia / 5: oso zikina
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CLINICA DENTAL
BERGARA

FINANTZAKETA: 
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Azkaran
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Pakea

Grupo Eroski

La Previsora

Aegón

Asepeyo

Fraternidad

Fremap

BERRIAK:

Adeslas
Allianz

ASEGURUAK

• Odontologia orokorra 

• Inplanteak 

• Protesiak 

• Hortz-estetika

• Periodontzia

Bidekurutzeta 36, behea   BERGARA 943 76 05 77

BETIDANIK, EGOERA KRITIKOA
Horrenbestez, bukatuta geratu-
ko da Debagoieneko uren sanea-
mendu azpiegitura. Baina, jaki-
na, Debabarrena da horren bes-
te zatia. Hor, lanak aurreratuago
daude. Debabarrenean ipiniko
dituzte ibairako beste hiru araz-
tegiak: Deban, Mutrikun eta
Elgoibarren. Horietatik, Deba-
koa bakarrik dago eginda. Era
berean, erakunde honek posible
ikusten du Mendaron beste araz-
tegi txiki bat egitea.

Araztegien eta kolektoreen
lanak maila guztietako erakun-
deek banatu dituzte, baina buka-
tuta daudenean -gehienez ere,
2007. urterako-, Gipuzkoako Ur
Partzuergoak hartuko du bere
gain sarearen kudeaketa. 

Eta argi dago hori lehenbai-
lehen izatearen premian dagoe-
la Deba ibaia. Eusko Jaurlari-
tzako Alberto Manzano adituaren
esanetan, “Debak beti izan du oso
kalifikazio txarra, eta araztegiek
bakarrik konpon dezakete egoe-
ra hori. Izan ere, ibaia garbitze-
ko inoiz ez da ezer egin”. Hain-
bat adar nabarmentzen dira:
Manzanok aipatzen duenez, Ego
ibaia, Eibarren, da zikinena, bai-
na Debagoiena ez da libre gera-
tzen: Arantzazuko eta Elorregi-
ko neurgailuek kutsadura mai-
la gorena markatzen dute;
Oñatiko zatiak maila hobea ema-
ten du orain kolektorea dagoe-
lako. Ibaiak atseden ona hartu-
ko du, hortaz, egitasmo honekin.

ERAKUNDEEN INPLIKAZIOA
Espainiako, EAEko eta Gipuzkoako
erakundeak daude elkarlanean

Denetariko erakundeak daude
elkarlanean Gipuzkoako ibaien
saneamendu egitasmoan: Eusko
Jaurlaritza, Foru Aldundia, Gipuzko-
ako Ur Partzuergoa eta baita Espai-
niako Gobernuaren izenean. Gipuz-
koako araztegi guztiak 2007. urtera-
ko martxan egotea aurreikusi dute,
hori da-eta Europar Batasunak
agindutako muga-data. Gipuzkoan,
14 araztegi egingo dituzte, 168 milioi
euroko aurrekontuarekin.

NEURGAILUA
Uren kalitatea neurtzeko, ibaiko
animaliak zenbatzen dira

Eusko Jaurlaritzak askotariko
neurgailuak darabiltza ibaien kutsa-
dura maila neurtzeko, eta erabiliene-
tako bat BMWP izeneko neurgailu
biotikoa da. Ibai hondoko animalien
presentzia antzeman eta zenbatzen
da horren bidez. Hain zuzen, muskui-
luak, intsektuak… Horiek zenbatzen
dira uraren kalitatea delakoa dela,
ezin dutelako alderik egin; arrazoi
berberagatik, arrainak ez dira
kontuan hartzen.

AURRE-GARBIKETA
Araztegia egoteak ez du
zikintzeko askatasunik ematen

Araztegia behar du Deba ibaiak.
Baina horrekin ez da kutsaduraren
arazoa bukatuko: herritarron jarrera
aldaketa ezinbestekoa da. Julian
Alzate Jaurlaritzako teknikariak
dioenez, “kolektoreek mugak dituzte
har dezaketenari dagokionez; hortaz,
ezin dugu uretara nahi duguna bota.
Lantegiek, adibidez, aldez aurreko
garbiketa egin beharko dute”. Horre-
la egin ezean, alperrik izango da
araztegia ipintzea.

GIPUZKOAKO SAREA
Deba arroan bost araztegi izango
dira; lurralde osoan, 14

Deba ibaiko saneamendu sareak bost
araztegi izango ditu, eta kolektoreak
herri bakoitzean. Hori Gipuzkoarako
egitasmoaren barne sartzen da. Hain
zuzen, lurralde osoko araztegi sareak
beste 9 eraikin aurreikusten ditu;
guztira, 168 milioi euro inbertitu
dituzte erakundeek. Hondarribia,
Legorreta, Zarautz, Azpeitia eta
Urretxukoak eginda daude; batzuk,
baita martxan ere. Loiola, Aduna,
Getaria eta Zumaiakoak falta dira.

ENEKO AZKARATE

Bergarako kolektorea egiten ari dira.

Ura, bide
onetik

Kolektoreak dira arazte-
gien ezinbesteko
osagarria. Horien

eginkizuna da ibai-adar
bakoitzeko urak dagokien
araztegira eramatea. Hori
dela-eta, ibaiaren ibilbide
bera jarraitzen dute.

Deba arroko kolektore
sarea egiten dihardute
erakundeek; gurean, Oñati,
Arrasate, Eskoriatza, Are-
txabaleta eta Gatzagako
zatia eginda dago, eta Berga-
ra, Antzuola eta Elgetako
ingurua falta da. Debabarre-
nean, Elgoibar, Deba eta
Mutriku eginda daude; Eibar
eta Plazentzia falta dira.

LEIRE KORTABARRIA

Kanpanzarrera igoera inguruan ipiniko dute ibarreko araztegietako bat.

Gurean, 
bi araztegi

Deba ibar osoko ur
saneamendu planak
bost araztegi izango

ditu. Horietatik bakarra
dago eginda, Debakoa;
Mutriku eta Elgoibarkoak
laster bukatuko dituzte.
Gurean, Bergaran, Mekolal-
den, aurten hasiko ditu
lanak Eusko Jaurlaritzak;
horrek Antzuola, Bergara
eta Elgetako urak garbituko
ditu. Bestea Epelen ipiniko
dute, eta Espainiako Gober-
nuak egingo du. Aurre-
proiektua eginda dago eta
datorren urtean hasiko dira
lanak. Kanpanzarrera igoera
inguruan egongo da.

“Araztegiek
bakarrik konpon

dezakete Deba
ibaiaren kutsadura

arazoa”



Idatziak da liburu horren izena,
eta helburua da etxejabeen komu-
nitatean sortzen diren egin beha-
rrak euskaraz egin eta idazten
laguntzea. Liburu horrek, adibi-
dez, atariko bileraren deia eus-
karaz idazten, urteko balantze
ekonomikoa euskaraz ixten eta
atariko oharrak euskara hutsean
idazten laguntzen du.

Liburu horrek adibide prak-
tikoak jasotzen ditu, adibide erre-
alak gainera. Adibidez, atari bate-
ko igogailua hondatu egin dela-
eta hurrengo egunera arte ezin
izango dela erabili jasotzen duen
oharra euskaraz nola idatzi era-
kusten du. Edo hilero ordaindu
behar diren kuotak ordaindu ez
dituen bizilagunari, ordainketan
atzeratuta dabilela euskaraz esa-
ten dioten oharrak. 

BENETAKO ADIBIDEAK
Idatziak liburuak jasotzen dituen
adibideak biltzeko, galdezka ari-
tu dira lehenengo egileak. Eskual-
deko hainbat etxejaberi euren
komunitate edo atariko aktak
nola egiten dituzten galdetu die-
te, baita oharrak non eta nola idaz-
ten dituzten ere. 

Jasotzen diren testuak, errea-
lak izateaz gain, abokatu eta ges-
toriek gainbegiratu  dituzte beha-
rra ikusi dutenean. Adibidez, komu-
nitatearen ziurtagiriak, araudiak
edo estatutuen gaineko informazioa

ere jasotzen ditu liburuak, eta arlo
horretaz dakiten adituei eskatu
diete lehenbizi aholkua, eta testua
gainbegiratzeko eskatu diete.

Eguneroko adibideak jasotzen
dira, eguneroko euskaran idatzi-

ta. Oso testu errazak dira, hel-
burua horixe baita, erabiltzea.

CD-AN ERE BAI
Liburuarekin batera, CD bat ere
banatuko dute. CD horretan, libu-

ruak dakartzan testuak jasotzen
dira, baina, formatua dela eta,era-
biltzeko errazagoak dira. Horre-
la, erabiltzaileak edozein testu
hartu, egokitu eta bere erara mol-
datu ahal izango du; horrela, ez

du berriz idazten ibili behar izan-
go, automatikoki egingo du lana. 

Oraingo testuez gain, aurre-
ko liburuxkan argitaratutako tes-
tuak ere sartu dituzte, gainera, CD
horretan. Duela urte parte bat
inguru atera zuten Debagoiene-
ko Mankomunitateko eta udale-
tako euskara zerbitzuek agiriak
euskaraz betetzen laguntzen duen
lehenengo liburuxka. Orduko zen-
bakiak urtebetetzeetako gonbi-
dapenak, doluminak eta zorion
agurrak euskaraz nola idatzi jaso-
tzen zuen, besteak beste.

DOAN BANATUKO DITUZTE
Guztira, 5.700 liburuxka kalera-
tuko dituzte, hasieran behintzat.
Horietatik 500 Eusko Jaurlari-
tzak eskatu ditu Erkidegoko udal
guztietara ale bana bidaltzeko.
Beste 2.000 ale UEMArendako
dira, osatzen duten herrietan
banatzeko. Gainontzeko aleak
eskualdean banatuko dituzte. Irai-
lean hasiko dira banatzen. Hasie-
ra baten, atarietako ardura era-
maten duten bizilagunei bana
emango zaie; etxe berriak erai-
kitzen direnean, Udalaren bitar-
tez emango zaie liburuxka komu-
nitateko arduradun berriei eta
gestoria edo aholkularitza enpre-
setan banatzeko asmoa ere badu-
te. Beraz, eskualdean egindako
produktua Euskal Herri osoan
banatuko da. Oraindik erabaki
gabe duten arren, beste udal
batzuek ere liburua banatu nahi
izanez gero, argitaletxeren bate-
kin jarriko lirateke harremane-
tan arduradunak, ahalik eta bana-
keta zabalena egiteko. 

Liburuxka berri hori aurre-
koaren oso antzerakoa da. Tamai-
na eta diseinu bera ditu, aldatzen
dena kolorea da; aurrekoa gorrix-
ka zen, eta oraingoa urdina da.
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Agortu dira jada Tourreko
kamisetak Debagoienean
500 kamiseta banatuko dira Tourrera doazenen artean

GOIENKARIA

Tourrera doazen debagoienda-
rren artean Euskaltelen kamise-
tak banatzeko kanpaina oso arra-
kastatsua izan da. Akaso, arra-
kastatsuegia esan behar. Izan ere,
aurreikuspen guztiak gainditu
dira. Euskaltelek 500 kamiseta
eman zizkion Goienari, kamise-
tok Debagoienean banatzeko.
Bada, astelehenerako jada 500
kamisetak agortuta zeuden.

Hain justu ere, 2.000 kamise-
tarendako eskariak jaso dira
Goienako egoitza nagusian, egue-
nera arte. Euskal Herrian ere
antzeko erantzuna izan du Eus-

kaltelen kanpainak eta berehala
agortu dira. Hala ere, Pirinioetan
ere banatu nahi dituzte eta, horre-
tarako, urtero moduan, ale batzuk
gordeko dituzte Euskaltelekoek.
Hortaz, hara kamiseta barik doa-
zenek ere izango dute aukera.

Debagoienean kamiseta jaso-
tzeko eskaria egin duzuenoi abi-
satuko zaizue zer egin behar
duzuen eskuratzeko. Edozelan
ere, esan behar da Goienak Arra-
saten (saiolaneko eraikinean),
Bergaran eta Aretxabaletan
dituen egoitzetan eta Oñatin Lai-
xan euskara elkartearen egoi-
tzan eskuratu ahal izango dute-
la egokitu zaienek.

Juan Jose Ibarretxe lehen-
dakaria Garagartzako Fagor
Egosketaren egoitzan egon
zen herenegun, San Fermin
egunean. Fagor Etxetresna
Elektrikoetako arlo hori kali-
tatearen Europako sarieta-
rako izendatu dute, eta eki-
taldi berezia egin zuten ber-
tan eguaztenean.

Ekitaldian, lehendaka-
riarekin batera, Pablo Mon-
gelos Fagor Etxetresna Elek-
trikoetako zuzendari oroko-
rrak eta Belen Kortabarriak,
egozketa arloko gerenteak,
hartu zuten parte. /O.E.

Lehendakaria
Fagorren izan da

CDa ere eramango
du liburuxkak,
erabiltzaileak

testuak bere kasura
egoki ditzan

Atarietako 
oharrak, balantze
ekonomikoak eta

aktak euskaraz nola
idatzi jasotzen du

‘Idatziak’
liburuxkaren 5.700
ale banatuko dira

guztira, doan, 
Euskal Herri osoan

ARGAZKILARIA

Jaurlaritzako eta Mankomunitateko ordezkariek egin zuten liburuaren aurkezpena, eguenean, Arrasateko udaletxean.

Etxejabeen komunitateko ardurak euskaraz
idazten laguntzen duen liburua atera dute

OIHANA ELORZA

Etxejabeen komunitatean
arduraren bat hartzen denean,
egin beharreko agiriak euska-
raz egiten laguntzen du liburu
horrek. Eskualdean ez ezik,
Euskal Herri osoan banatuko
dituzte liburu horiek, doan;
5.700 liburu guztira.

Mankomunitateko eta eskualdeko udaletako euskara zerbitzuek elkarlanean prestatu dute
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Bergaran dago eskualdeko epai-
tegi handiena, eta horregatik,
asteburuko kanpaldia Bergaran
egitea erabaki du Euskal Herrian
Euskaraz elkarteak. Izan ere, jus-
tizia administrazioa behingoz eus-
kalduntzea eskatzen ari da aspal-
dian EHE, eta asteburuko kan-
paldia eskaera hori indartzeko
antolatu dute.

Gaur, egubakoitza, iluntzean
hasiko dute kanpaldia, Usondo-
ko parkean. Aldaketarik izanez
gero, hantxe egongo dira anto-
latzaileak parte hartzaileei alda-
keten berri emateko. 19:30ean,
kalejira egingo dute, eta 20:30ak
aldera, afari-merienda izango da.
“Administrazioa euskalduntze-
ak luze joko” duela onartzen du
EHEk, baina asteburuko kan-

paldia borroka horren “beste pau-
so bat” dela dio. 

MANIFESTAZIOA
Bihar, zapatua, manifestazioa
egingo dute. 13:00etan abiatuko
da manifestazioa, Bergarako
herriko plazatik, eta inguruko
kaleak zeharkatu ondoren, epai-
tegi aurretik pasatuko dira,
berriro abiapuntura helduz.

Manifestazioa egin aurretik,
ordea, 10:00etan, auto karabana
egingo dute. Bergarako frontoi-
tik abiatuko dira eta eskualde
osoa zeharkatuko dute; Soralu-
zeraino ere joango dira.

Eguerdian, bazkaria egingo
dute guztiek elkarrekin, eta arra-
tsalderako, jolasak antolatu
dituzte. Parte-hartzaileek talde-

ak egingo dituzte; herrika anto-
latuko dituzte taldeak, eta
eskualdeko herrietako ordezka-
riak elkarren aurka arituko dira
sokatiran, zaku lasterketan, txin-
getan eta antzerako kiroletan.

Ekitaldi berezi batekin eman-
go diote bukaera kanpaldiari.
Epaitegi parean, justiziaren ingu-
ruko parodia txiki bat egingo
dute.

EHE-REN LAN ILDOAK
Administrazioa euskalduntzea
eskatzen du, besteak beste, Eus-
kal Herrian Euskaraz elkarteak,
“euskal herritarrok adminis-
trazioan euskaraz egiteko esku-
bidea dugulako”. Une honetan,
justizia administrazioa euskal-
duntzea da EHEren lan ildo
nagusia, baina “beste arlo batzue-
tan ere euskara urratzen delako”,
arlo horien euskalduntzea ere
eskatzen du; osasun arloarena,
besteak beste. 

EHEren esanetan, Bergarako
epaitegian lau epaile daude eta
bakarrak ere ez daki euskaraz;
ezta Donostiatik etortzen diren
fiskalek ere. Tramite guztiak
gaztelaniaz egiten dituzte.

GOENKARIA

Justizia euskalduntzeko sarri egin dituzte manifestazioak. Oraingoan beste bat egingo dute, hau ere Bergaran.

Justizia euskalduntzeko eskatzeko
kanpaldia egingo du asteburuan EHEk

OIHANA ELORZA

Euskal herritarrak administra-
zioan euskaraz egiteko eskubi-
dea duelako, administrazioen
euskalduntzea eskatzen die
Euskal Herrian Euskaraz
elkarteak agintariei. Bergarako
kanpaldian, justizia euskaldun-
tzea eskatuko dute.

Gaur kanpatu dute Bergaran; bihar, zapatua, manifestazioa egingo dute

Euskadiko Kutxa eta Medicus
Mundi, pozik elkarlanarekin
O.E.

Zortzi urtez etengabeko lankide-
tzan aritu ondoren, Euskadiko
Kutxako bezeroek Medicus Mun-
diri egindako diru-ekarria, milioi
bat eurotara iritsi da. Medicus
Mundi gobernuz kanpoko era-
kundeak (GKE), munduko lurral-
de pobretuenetan garapenerako
ekintzak gauzatzeko erabili du

diru hori: iaz, 175 proiektu jarri
zituen martxan Afrika, Latinoa-
merika eta Asiako 28 herrialdee-
tan. Hauetan, 51 boluntariok eta
663 langilek hartu zuten parte. 

Euskadiko Kutxa eta GKE
honen harremana 1995ean hasi
zen, Visa medicus mundi txarte-
larekin. Egun, 14.300 lagunek era-
biltzen dute eta gehiagok erabil-
tzea espero da.

DEBAGOIENEANLABUR

Jaurlaritzako ordezkari batek hiltegiari
buruzko informazioa emango du Oñatin
Ana Sarrionandia, Eusko Jaurlaritzako teknikaria, Oñatin izan-
go da gaur, egubakoitza, iluntzean. Zubillagako hiltegiaren gai-
neko informazioa ematera etorriko da, eta interesa duen edonori
zuzenduta dago hitzaldia. Ordezkari horrek Jaurlaritzak okela-
ren sektorearen etorkizunerako zer pentsatu duen azaldu nahi die
nekazari eta abeltzainei. Etorkizuneko proiektuan enpresa bat sar-
tzen da, okelaren merkaturatzeaz eta eraldatzeaz arduratuko den
elkarte anonimo bat. Ana Sarrionandiak Oñatiko institutuan eman-
go du Jaurlaritzak duen asmoen informazio guztia; bi hitzaldi eman-
go ditu, 19:00etan eta 21:00etan.

Sebastian Uribetxeberria Kolonbiako San
Klemente proiektuaz ariko da Arrasaten

Gipuzkoako autoeskolek lanuztea egingo
dute datorren uztailaren 13an, goizetik
ELA eta LAB sindikatuek deituta, sei ordu eta erdiko lanuztea
egingo dute Gipuzkoako autoeskoletako irakasleek datorren mar-
titzenean. Lanuztea lan hitzarmena negoziatzeko egingo dute,
08:30etatik 15:00etara. Horrez gain, kale bilkurak ere egingo dituz-
te, Azpeitian. Autoeskoletako irakasleek bi urteotan urtero 20 ordu
gutxiago lan egitea eskatzen dute eta baita irakasleen soldatak eta
lanorduak parekatzea ere, besteak beste. Patronalak gutxiago eskai-
ni zien asteleheneko bileran, eta horregatik egingo dute lanuztea.

Harreman gobernuz kanpoko erakundeak antolatuta, Kolonbia-
ko San Klemente proiektuari buruzko hitzaldia eskainiko du Sebas-
tian Uribetxeberriak, datorren uztailaren 14an. Hitzaldian, proiek-
tuaren gaur egungo egoera eta etorkizuneko egoeraren berri
emango du Sebastianek. Garapen bidean dauden herrialdeetako
pertsonek bizimodu duinagoa izatearen alde egiten du lan Harre-
manek. Horietako proiektu bat Kolonbiako San Klemente da. Sebas-
tian Uribetxeberria proiektu horren fundatzailea da.

EHEk eskualdean
antolatu duen

lehen kanpaldia
egingo dute gaur

eta bihar, Bergaran
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ANTZUOLA
Haurtzaindegia
2005eko otsailean
zabaltzea espero
du Udalak
Aurreko egubakoitzean
egin zuten uztaileko osoko
bilkuran, haurtzaindegia
eraikitzeko lanak esleitze-
ko baldintza pleguak onar-
tu zituen udalbatzarrak.
Gremioka esleituko dituz-
te lanak. 

Haurtzaindegia izango
denaren aurreproiektua
idatzita dago eta behin beti-
ko proiektua idazten dihar-
du orain Ingenieria 21
enpresak. Gauzak horre-
la, irailean lanekin haste-
ko moduan egongo direla
espero dute Udaleko ardu-
radunek, eta 2005eko otsai-
lean zerbitzu hori martxan
jarri nahi dute. /A.I.

ARAMAIO
Herritar ugarik
parte hartuko du
bihar goizeko
arrantza lehiaketan
Aramaioko erreka arran-
tzale txikiz beteko da bihar
09:00etatik 13:00ak arte.
Izan ere, Oilogor elkartea-
ren eskutik, arrantza lehia-
keta egingo dute. Horreta-
rako, 60 kilo amuarrain
(200 bat) askatuko dituzte
errekako zenbait lekutan. 

Urteroko emaitzei
begiratuta, antolatzaileek
60-70 bat lagun espero dituz-
te biharkoan. Eta nabar-
mendu  dute lehiaketa bai-
no gehiago denbora-pasa
dela. Hala, parte-hartzaile
guztiendako oroigarritxo-
ren bat lortzen ahalegin-
duko direla esan ziguten
Oilogor elkartekoek. /U.M.

Ekologistak Martxan talde-
ak informazio eta eztabaida
publikoa eskatu dio Arra-
sateko Udalari. Kontua da
datozen urteotarako Arra-
sateren planifikazioa lan-
tzen dabilela Udala: Egita-
mu Orokorra. Hain zuzen
ere, orain, egitamuari aur-
keztutako alegazioak azter-
tzen dabiltza eta Ekologis-
tak Martxan taldearen iri-
tzia zera da: “Orain arte
moduan segitzeko beldur
gara, eta ez dirudi egoera
aldatuko denik; herritarrek
ez dugu eztabaidaren berri
izango eta ez dugu eztabai-
da horretan parte hartuko”.

Ekologistek prentsau-
rrekoa egin zuten hori guz-
tiori azaltzeko. Hala, jaki-
narazi zuten, seguru aski,
hil honen bukaeran egita-
mua aldatzea onartuko
dutela Udalean. Eta horren
ondorioz, herriko zenbait
erakundek, elkartek…
egindako proposamenak ez
direla kontuan hartuko.
Egitamu Orokorrak herri-
tarrendako duen garran-
tzia nabarmendu zuten

Ekologistak Martxan tal-
deko kideek. Izan ere, etxe-
bizitzak, herrirako zerbi-
tzuak, instalazio indus-
trialak… Hori guztiori
lantzen du egitamuak. Hori
dela eta, Udalak eskaini
duena baino herritarren
parte-hartze zuzen eta han-
diagoa eskatu zuten. 

MAHAI-INGURUAK
Bestalde, iragarri zuten bi
mahai-inguru antolatu
dituztela uztailerako: 15ean
eta 19an. Besteak beste,
alderdi politiko guztiak
gonbidatu dituzte mahai-
inguruetara, baina orain-
dik gehienen erantzunak
falta zaizkie. 

ARRASATE

Egitamua lantzeko
herritarren parte-hartze
zuzena eskatu dute 

Zertzelada

Uztailaren 15erako eta
19rako bi mahai-inguru
antolatu ditu Ekologistak
Martxan taldeak; besteak
beste, alderdi politiko
guztiak gonbidatu dituzte 

BERGARA

Osintxun zubi berria egiteko lanak astelehenean hasiko dira

Datorren astean hastekoak dira Osintxuko zubi berria egiteko lanak. Eguaztenean Osintxuko auzotarrek ber-
tan behera laga zuten zubia eraikitzearen atzeratzea zela-eta deitutako protesta ekitaldia. Udalak eta Soralu-
ce enpresak 2002ko ekainean sinatu zuten hitzarmena. Enpresa handitzearen truke, Soralucek bere gain har-
tuko luke zubi berria eraikitzeko lanak. Kontuak kontu, aipatutako proiektuak atzerapen ugari izan ditu.
Hasiera baten, astelehenean hasiko dira zubi berria egiteko lanak. Proiektuak milioi bat euro inguruko aurre-
kontua dauka eta lanek bost hilabete iraungo dute. Altuna y Uria enpresak burutuko ditu zubi berriko lanak.
Zubi berria Gerondo parean eraikiko dute eta 35 metro luze izango da. /EDU MENDIBIL

ARTXIBOA

ESKORIATZA
Bi lanpostu aterako
ditu Eskoriatzako
Udalak aurten
lehiaketara 
Eskoriatzako Udalak bi
lanposturako deialdia egin
du. Lehenengoa udaltzai-
narena da, eta lehiaketara
aterako du. 

Bigarren lana bibliote-
kari-laguntzailearena izan-
go da. Bi postuotarako lan-
gileak oposizio bidez auke-
ratuko dituzte.

Oraingoz Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean ager-
tu da deialdia. Baina Esta-
tuko Buletin Ofizialean
kaleratu eta hogei egun
izango dute interesatuek
izena emateko. Bitartean,
informazio gehiago nahi
izanez gero,  Eskoriatzako
udaletxera jo daiteke. /Z.V.M.

GATZAGA
Andramari jaiak
iragarriko dituen
kartela aurkeztuko
dute bihar
Gaur, egubakoitza, amai-
tzen da Leintz Gatzagako
jaiei buruzko kartel lehia-
keta. Jende guztiari egin-
dako deialdia izan da.

Bihar, berriz, aurkez-
tutako lan guztietatik one-
na aukeratu eta datorren
iraileko Andramari jaiak
zein kartelek iragarriko
dituen adieraziko dute.
Horretarako, baina, Toki
Eder elkartean bilduko
dira, 13:00ak aldera.  

Sariei dagokienez,
lehen sarituak 50 euro jaso-
ko ditu, eta gainerakoei
liburu sorta emango diete
udal ordezkariek. /Z.V.M.

OÑATI
San Migel jaietako
programaren azala
aukeratzeko
lehiaketa zabalik 
Aurtengo, 2004ko, San
Migel jaietako programa-
ren azala aukeratzeko
lehiaketa zabalik dago.
Uztailaren 23a da lanak
aurkezteko azken eguna.
Lehiaketa horretan parte
hartzeko, Oñatikoa edo
Oñatin bizi beharra dago.
Bestalde, edozein teknika
erabil daiteke, baina derri-
gorrezkoa da testu hau azal-
tzea: Oñatiko Jaixak 2004.
Lanak Turismo Bulegoan
edo kultura etxean entre-
gatu behar dira. Lehenen-
go saria irabazten duenak
250 euro eskuratuko ditu,
eta bigarren lan onenak,
berriz, 125 euro. /O.E.

ELGETA
Uriarte auzora ura
eramateko lanak
uztailean amaitzea
espero dute
Uriarte auzoan orain arte-
an urarekin izan dituzten
arazoak konpontzeko hain-
bat obra egin dituzte. Erai-
kuntzako greba dela-eta
bigarren zatiko lanak egi-
ten uste baino geroago hasi
diren arren, horretan
dihardute jadanik, eta
uztailaren amaierarako
lanak amaituta izatea espe-
ro dute. 110.905 euroko kos-
tua izango dute Uriarteko
lanek eta Mendi Nekaza-
ritza Elkarteak, Ur Par-
tzuergoak eta Udalak finan-
tzatuko ditu. Baserritarrek
ere kuota bat ordaindu
beharko dute. / I.A.

Gipuzkoako Foru Aldundiak
onartu egin du Aretxabale-
ta sarreran Cerrajera Valle
Leniz lantegia kokatzeko
Udalak hautatutako kokale-
kua. Martxoan atzera bota
zuen Udalaren proposame-
na Foru Aldundiak eta
hainbat aldaketa egiteko
eskatu zion; tartean, indus-
trialdeari dagokion mugak
zehaztea. Aldaketak eginda,

behin betiko onartu du
Aldundiak.

Errotetxe baserri oste-
an, Arrasatera doan erre-
pidearen eta Deba erreka-
ren artean, hain zuzen, izan-
go du kokalekua orain
Lausitta kalean dagoen
CVL enpresak. Ortuibar SA
da sustatzailea, eta 6.500
metro koadro izango ditu
CVLren eraikinak. /M.A.

ARETXABALETA

Aldundiak onartu egin 
du Cerrajera Valle Leniz
kokatzeko leku berria

M.A.

Errotetxe baserri ostean dauden lurretan izango du kokalekua CVLek.
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OIHANA ELORZA

Zer da Mendikoi?
Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arran-

tza Departamentuak duen enpresa publi-
ko bat da, eta nekazari prestaketa eta lan-
da garapena bultzatzen ditu.

Nori zuzenduta dago prestaketa?
Hiru prestaketa mota ditugu: lanbide

profesionala, etengabeko prestakuntza eta
prestakuntza trinkoa. 2003. urtean, adi-
bidez, 320 ikastaro inguru egin genituen,
bi eta 80 ordu bitartekoak. Ikastaro batzuk
errepikatu egiten ditugu, baina 250 ezber-
dinak izan ziren. Guztira, 14.500 ikastaro
ordu egin genituen iaz, eta 4.600 ikasle izan
genituen.

Nolako ikastaroak dira?
Lehen nekazaritza arloko ikastaroak

antolatzen genituen, baina egun, landa
garapenaren ingurukoak antolatzen ditu-
gu gero eta gehiago. Hauek orokorragoak
dira, eta nekazariei ez ezik, landan bizi
direnei ere zuzenduta daude.   

Bestetik, ikastaro eta prestaketa horren
eta lanbide profesionalaren artean dago-
en hirugarren prestaketa da prestakun-
tza trinkoa. Horren adibidea Arantzazu-
ko Artzain Eskola da. Helburua, gazte jen-
dea nekazaritzan jardutea. Urte guztian
12 bat prestakuntza trinko egiten ditugu,
300 ikasle baino gehiago, joan den urtean.

Belaunaldi ordezkapenaren arazoa
konpontzea da helburua?

Argi dago horixe dela nekazaritzan
dagoen arazo handienetakoa: gazte gutxi
hasten direla arlo honetan lanean. Ikas-
taro horiekin gazteak nekazaritza arloan
sartzea da helburua, bai.

Arantzazuko Artzain Eskolak emai-
tza onak ematen ditu, ezta?

Bai, aurten jende askok eman du ize-
na eta aukeraketa zaila izan da. Talde han-
dia baldin bada, zailagoa da enpresetan
praktikak egitea, eta horregatik, ikasta-
ro bakoitzean 15 ikasle hartzen ditugu. Aur-
ten ere, 15-17 bitartean ariko dira.

Nola egiten diezue jarraipena hor-
tik ateratzen diren ikasleei?

Ikastaroetara etortzen direnean, proiek-
tu batekin edo beren ustiaketa berriztatzera
datoz. Hortaz, guk monitorizatuegiten ditu-
gu. Hau da, urte eta erdian edo bi urtean
laguntza ematen zaie; Mendikoiko tekni-
kariak harremanetan daude haiekin, eta
astean bost bat orduko laguntza eskaintzen
zaie proiektua aurrera ateratzeko. Batzuek
nahiko finkatuta dute proiektua, eta beste
batzuek, aldiz, ez dute ezer. Hortaz, lehe-
nengo gauza ideia zentratu eta lurra topa-
tu eta finkatzea da.

Hala ere, zaila da gazteak nekaza-
ritzan hastea.

Bai, zaila da. Batetik, arazo konkretuak
daudelako. Horietako bat lurraren arazoa
da. Herri honetan balio handia du lurrak,
ekonomikoki zein sentimentalki. Bestetik,
inbertsioak ere gero eta handiagoak dira;
teknika eta makinaria sartu behar dira
eta horrek dirua esan nahi du. Eta, nos-
ki, produktu berri batek beti dakar arris-
kua berarekin.

Baserritarra enpresaburu bihur-
tuz doa, hortaz?

sozialak bultzatu ditugu. Batetik, umeen-
dako eta gazteendako zerbitzuak bultza-
tu ditugu; eskolak eta haurtzaindegiak, adi-
bidez. Eta berdin, hirugarren adinekoen-
dako zerbitzuekin ere. Zerbitzuak oso
garrantzitsuak dira eta zerbitzuak baldin
badaude, jendea herrian gelditzen da.

Haiei zuzendutako ikastaroak ere
antolatzen dituzue?

Bai; batzuk prestaketa ikastaroak dira,
baina herria dinamizatze aldera ekitaldi
asko antolatzen ditugu. Adibidez, herri-
ko biztanleendako sukaldaritza ikastaro-
ak, lorezaintza ikastaroak eta antzerako-
ak. Aurretik, dinamizatzaile batek herria
ezagutzen du eta bertan antola daitezke-
en ikastaro egokienak zeintzuk diren azter-
tzen du.

Dagoeneko gaindituta dago neka-
zaria ezjakina den ustea?

Bai, ez da horrela eta. Profesionalek
badakite prestakuntza, prestakuntza behar
dela. Etekin ekonomikoari begiratzen ez
diotenak ere gero eta gehiago jabetzen dira
prestakuntzaren beharraz. Arrasaten,
nekazaritza ekologikoari buruzko jardu-
naldiak egin ditugu. Aurten, 25 lagun egon
gara, baina datorren urtean, 50 inguru izan-
go garela diote. Denak zaleak dira, ez dira
profesionalak, baina konturatu dira neka-
zaritzan aritzeko, nahiz eta maila baxuan
aritu, prestakuntza behar dutela.

Baserritarrak oporretara joan dai-
tezen, ordezkapen zerbitzua ere bada-
goela irakurri dut egunkarian.

Zerbitzu berria da, eta gero eta erraz-
tasun handiagoak ematen ditugu, baina
oso zaila da. Baserritarrak bere enpresa,
negozioa, beste lagun bati uzten dio, eta
apustu gogorra da. Beste arlo batzuetan
gertatzen den edo ez gustura ikusiko nuke. 

Zer behar da etorkizunari begira?
Nire ustez, batetik, produktua; kalita-

tea eta produktore bat. Adibidez, ez da Eus-
kal Okela soilik; kalitate maila horren
barruan, okela hori zein baserritakoa den
ere agertu beharko luke. Errioxako ardo-
arekin, maila berean egon arren, zein upe-
lategikoa den agertzen da botilan. Beste-
tik, jendea dago, dinamismoa.

Europako dirulaguntzei begira ego-
ten da sektore hau. Europaren zabal-
kundea dela-eta, zer gertatuko da?

Argi dago dirulaguntza gutxiago jaso-
ko ditugula. Hemendik 10-15 urtera, desa-
gertu egingo dira produkzioarekin lotuta
dauden laguntzak; ez da dirua emango
esnea edo okela ekoizteagatik. Produk-
zioarekin batera, ingurumena zaintzen da,
eta arlo horretarako emango da dirula-
guntza. Diru aldaketa bat egongo da, beti
galera batekin.

Normalean, nekazaritzaren gaine-
ko  albiste gutxi eta txarrak kontatzen
dituzte komunikabideek. Zergatik?

Askotan kritikatu dugu geure burua
arrazoi horregatik. Argi dago kexatzeko
arrazoiak badaudela, eta kexa horiek kale-
ratu egin behar direla, baina gauza onak
ere gertatzen dira, eta horiek ez dira ager-
tzen. Adibidez, Orioko proiektu batek
Gipuzkoako sari bat irabazi du. Produk-
tu ekologikoak eraldatzen dituen proiek-
tua da. Albiste hori ez da komentatu neka-
zaritza arloan.

Debagoienak ideia eta proiektu
berritzaileen sariketa antolatu du. Zer
iruditzen zaizu?

Oso ondo. Goierrin eta Lea Artibai iba-
rretan duela urte batzuk hasi ziren egi-
ten. Saria irabaztea baino gehiago, auto-
estimua sendotzea lortzen dute sariketa
horiek, eta oso garrantzitsua da hori.

Azkenik, zer iritzi duzu Zubillaga-
ko hiltegiaren inguruan?

Ulertzen dut hiltegia eskualdean ber-
tan izateren garrantzia, baina inbertsio
handiak egin behar dira, eta ez dut ikus-
ten diru hori berreskuratzeko biderik.

Nekazaria ez da nekazaria bakarrik,
enpresa bat sortu du eta horrek beste arlo
batzuk ezagutu  beharra eskatzen dio: pro-
dukzioa, produktuaren eraldaketa eta,
azkenik, salmenta. Oso zaila da arlo guz-
tietan ondo moldatzea eta horretarako, gero
eta beharrezkoa ikusten da prestaketa,
prestakuntza. Gaur egun ezin da nekaza-
ri enpresa bat etxean ikasitakoarekin
bakarrik eraman, eta sektoreak ondo onar-
tu du hori. Gero eta enpresaburu handia-
goa da nekazaria, bai.

Landan ere gero eta jende gehiago
bizi da.

Azken bost urteotan, %6 igo da landa
eremuan bizi den jende kopurua. Alde
batetik, moda sozial bat dago; herri txi-
kietan handietan baino merkeagoak dira
etxebizitzak, eta azkenik, badago inguru
naturalean bizitzeko filosofia duen jendea.

Alde honetan landa garapena dezente
bultzatu du Mendikoik. Batetik, azpiegi-
tura aldetik: errepideak, ura, argia, gasa,
telefonoa. Baina azken urteotan, zerbitzu

N
ekazarien prestaketaz, hezi-

ketaz, arduratzen da Men-

dikoi, eta bertako kudea-

tzaile zuzendaria da Lander Arregi.

Ikastaroez, dirulaguntzez, egungo ego-

eraz eta nekazaritzaren etorkizunaz

hitz egin dugu Landerrekin.

“Europatik gero eta
dirulaguntza

gutxiago jasoko ditu
nekazaritza sektoreak”

MENDIKOIKO KUDEATZAILE ZUZENDARIA

Lander Arregi

GERO ETA ENPRESABURU HANDIAGOA DA NEKAZARIA
“Gaur egun ezin da nekazari enpresa bat etxean

ikasitakoarekin eraman; prestakuntza behar-beharrezkoa da,
eta hori ondo hartu eta ikusten du sektoreak”

PRODUKTUA DA ETORKIZUNAREN GILTZA
“Produktuaren kalitatea asko zaindu behar da; 

kontua ez da izendapenarekin soilik saltzea, produktua zein
baserritakoa den ere erakutsi behar da”

O.E.
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DEBAGOIENEKO ASTEKARIA

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

LEHENDAKARIA
Estepan Plazaola

ZUZENDARI NAGUSIA
Iñazio Arregi

Gutunak

Arrasate eta
Bergarako alkate
jaunei

Eta Debagoieneko Mankomunitateko
azken Gobernu Batzarrean bildu

ziren guztiei. Batzar horretan gai ezber-
dinen inguruan izan ziren zoritxarreko
irain eta gutxiespenak alde batera laga-
ta, publikoki herritarrei adierazi nahi
diegu (zuetako batzuek hala eskatu zeni-
guten, gainera) bailarako udaletako eta
Mankomunitateko langileen lan hitzar-
menaren gainean gure iritzia (lehendik
ere hainbat aldiz aditzera emandakoa).

Guk ordezkaritza daukagun era-
kunde guztietan EAJ, EA, PP eta PSE-
EE-k Eudelen bitartez CCOOrekin pak-
tatu duten hitzarmena onartzearen aur-
kako jarrera azaldu dugu. Langileen
ordezkaritzaren %13ren babesa duen
hitzarmenak zilegitasun nahikorik ez
duela iruditzen zaigu. Beharrezkoa eta
derrigorrezkoa da langileen gehiengoa-
ren babesa izango duen hitzarmen kolek-
tibo bat negoziatzea, eta horren ardura
Eudelek eta sindikatuek daukate. Hitzar-
men sektorial hori lortu ez izanaren
erantzukizun nagusia Eudelek eta 2002an
dekretazoa sinatu zuten alderdiek dau-
katela uste dugu. Alderdiek Eudeli sines-
garritasun guztia lapurtu ziotelako.
Eudelek negoziazio mahaia osatu ahal
izateko dekretazoa-ren emaitza bazter-
tu eta sindikatuekin hitzartutako azken
hitzarmena oinarritzat hartu nahi ez due-
lako.

Horrek ez du esan nahi euskal sin-
dikatu nagusien jokaerarekin guztiz
ados gaudenik. Bai batzuei zein besteei
hitzarmen sektoriala lortzeko ahalegi-
na egitea eskatu genien eta eskatzen die-
gu. Jar daitezela guztiak mahaian nego-
ziatzen. Bitartean, ez dago udaletan
Eudelen proposamena inposatu edo
lekuan lekuko negoziazio mahaiak zabal-
du eta bertan negoziatu beste biderik.
Guk, inolako zalantza barik, bigarren
bidea aukeratzen dugu, negoziatzea. Bai-
na horrek ere ez du esan nahi sindika-
tuen eskaera guztiekin derrigorrez bat
egiten dugunik. Horregatik, Eudelen
hitzarmen proposamena eta sindika-
tuen gehiengoarena mahai gainean jarri
eta negoziatzea eskatzen dugu.

Lan hitzarmena negoziatzeko zein-
tzuk liratekeen gure irizpideak? Berga-
rako eta Arrasateko alkateek interes
berezia dutenez gai horren aurrean gure
iritzia herritarrei adierazteko (horrela
esan zuten Mankomunitateko Gobernu
Juntaren bileran eta aktan jasotzeko
eskatu, gainera), hona hemen, jendeak
jakin dezan:

- Lehenengo eta behin adierazi nahi
dugu udal langileen gaur egungo lan
hitzarmena ona dela iruditzen zaigula,
orokorrean, bai baldintzen aldetik eta
baita soldaten aldetik ere. Horrek ez du

esan nahi ezer negozia ezin daitekeenik,
Eudelek CCOOrekin egin duen bezala.
Beraz, alkate jaunok, argi gera dadin,
zuek eskatu bezala publikoki adierazten
dugu udal langileen lan hitzarmena ez
dela batere lotsatzekoa. 

- Soldata igoerari dagokionez, Eude-
lek CCOOrekin hitzartutako proposa-
mena txarra dela iruditzen zaigu. Gehie-
gizkoa iruditzen zaigu udal langile guz-
tiei soldata %3,2 igotzea, iruditzen
zaigulako maila batetik gorako langile-
ek lehen ere nahikoa irabazten dutela.
Bidezkoagoa, nahiz eta oraindik gehie-
gizkoa, iruditzen zaigu ELA eta LABen
eskaera, soldatari dagokionez: KPI gehi
600 euroko igoera langile guztiei. Guk
eskatzen duguna da bi proposamen
horiek mahai gainean jarri eta nego-
ziatzea. Egoki ikusiko genuke hasteko,
langile guztiei KPI igotzea, nahiz eta lege-
ak %2ko gehienezko soldata igoera zehaz-
ten duen. Hortik gora, soldata maila
jakin bateraino igoera linealen bat nego-
ziatzea ere, ontzat hartuko genuke. Ez,
ordea, langile guztientzako igoera.

- Soldatarekin bezala langileen
gehiengoak mahai gainean jarritako
beste puntuak ere negoziatu beharko lira-
tekeela uste dugu, egoera prekarioak eta
azpikontratatuen baldintza eskasak
hobetzeko neurriei buruzkoak, eta ondo-
ren erabaki proposamenak bideraga-
rriak diren edo ez.

Hori da gure jarrera, eta horri eutsi-
ko diogu. Zuek paktu politiko bat egina
daukazue gai horren inguruan eta ego-
ki baderitzozue defenda ezazue zuen
jarrera. Baina, mesedez, errespetatu gai-
nontzekoon iritzia.

DEBAGOIENEKO ARALARKO
ZINEGOTZIAK
Debagoiena

Milesker 
guztiagatik, ‘Pitxi’ 

Ume batzuk ginen, Pitxi, duela zazpi
urte, zurekin lehen aldiz topo egin

genuenean. Gogoan ditugu zure ahale-
gin eta izerdiak, guretzat hain konpli-
katua zen kirol baten, eskubaloiaren,
oinarrizko arauak azaltzeko. Zenbat pau-
so egin, noiz pasatu, nola defendatu…
Egia esan, ez ginen ikasle finegiak izan,
eta oraindik ere marmarrean aritzen
zinen gure akatsak ikustean.

Zazpi urte, badira urte mordoxka
bat, eta mota guztietako momentuak
bizi izan ditugu elkarrekin. Gipuzkoa-
ko kiroldegietatik egiten genituen tour
turistikoak, arbitroen plantoak, gure
porrot eta garaipenak, sagardotegiko
bazkari hura, Federazioko komeriak…

Eguneko hogeita lau orduetan bizi
zenuen eskubaloia, eta guri kirola eta
talde giroa maitatzen irakatsi zenigun.

Zure irakaspenak ez ziren mugatu kirol
esparrura soilik, eta beste hainbat gau-
za on eta lezio eman zenizkigun. Talde-
an lan egitearen garrantzia, bizitzako
arazoei duintasunez aurre egitea, erres-
petua… Horrek ere fruituak eman ditu,
eta honela hainbat urte beranduago tal-
de bat izaten jarraitzen dugu.

Zuk utzitako hutsunea, nekez bete
ahal izango da. Nekez bete ahal izango
dira zuk Iturripen egindako ordu guz-
tiak, era desinteresatu batean gurekin
pasatako aste bukaeretan… Eskerrik
asko gugatik eginiko lan eskergagatik.

Amaitzeko, zaila da zuk guri eman-
dakoa hitz gutxi batzuetan laburtzea.
Urte asko dira, momentu goxo ugari, oroi-
tzapen ugari… Zu gabe eskubaloian jolas-
tea ez da berdina izango, baina zuk ira-
katsitako gisara hortzak estutu eta aurre-
ra jarraituko dugu. Milesker guztiagatik.
Doluminak sendiari momentu gogor
hauetan, eta bereziki Ane eta Josuri.

ARRASATE ESKUBALOIKO 
1998KO KADETEAK
Arrasate

EH-Batasuna-
Hamalauri erantzuna

Hauteskunde orokorretako bezperan
Aramaion banatu zen panfletoan,

PNV-EAJri Aramaioko Udaleko araue-
tan jasotakoa baino asignazio altuagoa
kobratzea leporatzen zaio.

Lehenik eta behin, PNV-EAJtik zera
eskatu nahi dugu: panfleto batean aku-
sazio, irain edota manipulazioak aipa-
tzen direnean, Udal gestioarekin lotutako
pertsona konkretuak inplikatuz, pan-
fletoa sinatzen dutenen izen-abizenak
agertzea, akusazio horien egileak iden-
tifikatzeko. Izan ere, gauza bat da egoe-
ra konkretu baten aurrean kritika poli-
tikoa egitea, eta beste bat demokratiko-
ki  Aramaioko herriarengatik
aukeratuak izan diren pertsonak barre-
garri uztea.

Gure aldetik, PNV-EAJk beti salatu
eta erantzungo ditu horrelako manipu-
lazio guztiak. Argi dugu gainera zeintzuk
dauden panfleto hauen atzean; betikoak
dira: harria bota eta eskua ezkutatzen
dutenak; mehatxatzen dutenak; pertso-
nak difamatzen dituztenak, eta nahiz eta
egia ez izan gezur horiek hor geratzen
dira.

Baina inportanteena zera da:
Aramaioko herriak ez dituela Udal

instituzioen aurrean pertsona horiek
nahi. Aramaion guztiok ezagutzen gara
eta herritarrek ondo dakite zeinen eskue-
tan jarri zerbitzuak, gestioa eta bizila-
gunen bizi kalitatea hobetzeko konfian-
tza. Eta horrela ziurtatzen dute gainera
hauteskundeak ospatzen diren bakoi-
tzean.

Asignazioen inguruan, egia da horiek
jaso zirela, bidezkoa da eta lana egin ondo-
ren horiek kobratzea, eta guk horrela egin
genuen. Dena den, Udaleko aktak oina-
rri hartuz, gertatutakoa azaldu nahi dut
Aramaioko herriak ezagutu dezan. 

Osasun arazoengatik, Hirigintza
batzordeko zinegotzi lehendakariak dimi-
titu egin zuen eta lehenbailehen batzor-
deko arduradun bat izendatzeko premia
egon zen, inportanteena Udalean arlo
honetan izaten diren eskaerak erantzu-
tea baitzen. Osoko bilkuran alkateak
egoera azaldu ondoren, Korporazioko
kideen artean norbaitek kargua boron-
datez hartzea eskatu zuen, baina eran-
tzuna ezezkoa izanik, alkateak berak
hartu behar izan zuen Hirigintza batzor-
dearen ardura. 

Hori dela eta, Hirigintza batzordea-
ren ordutegia aldatu eta goizez egin
behar izan ziren bilerak, horrela alka-
tetzaren ardurei ere erantzunez. 

Udaletxeko egoera hauxe zen:
Idazkaria berria zen, oposizioetan

lanpostua lortu ondoren inkorporatu
berria, beraz. Diruzaina, berriz, ia urte-
beteko osasun bajarekin zegoen; zinegotzi
batek dimititu egin zuen eta ez zen agin-
taldi osoan beste inorengandik ordez-
katu; beste batek infartu baten ondorioz
atsedenaldia hartu behar izan zuen.

Arazo hauekin guztiekin, Udalean
sortutako arazoei erantzuna ematen saia-
tu ginen eta legealdia Aramaioko herri-
tarrei eragozpen handirik sorrarazi gabe
bukatu genuen.

Aramaioko Udaleko arauak dio “ez
direla pilatuko edo gehituko” Korpora-
zioko kideen asignazioak. Hala ere, alka-
te eta Hirigintzako lehendakariaren asig-
nazioak gehitu egin ziren.

Asignazioen araua barruko araua
zen eta legealdi hasieran guk ezarri
genuenez, gure esku zegoen hori alda-
tzea. Gehiengoa genuen hori egiteko eta
gogoratuz gero, seguruenik egingo genu-
keen. Izan ere, lana aurrera atera
genuen eta Hirigintza batzordera hel-
tzen ziren herritarren eskaerak ere
bete egin ziren.

Hala ere, PNV-EAJk jasotako dirua
bueltatu zuen, nahiz eta eginiko lana
ondo egin eta nahiz eta pentsatu arau
hori Udal zinegotzien lana eta ardurak
ordaintzeko pentsatua zegoela. Lanak
ez gaitu beldurtzen, eta guk gurea egin
genuen, Aramaioko Udaleko egoera
agintaldi bukaeraraino egokiena izan
ez arren.

Idatzi hau bukatu baino lehen Ara-
maioko herritarrei hauxe esan nahi
diegu: PNV-EAJ beraien alde eta herria-
ren alde lan egiteko prest dagoela, udal
gaietan dugun esperientziak horrela
erakutsi duelako, gure helburu inpor-
tanteena herritarren bizi kalitatea hobe-
tzea izanik.

ARAMAIOKO EAJ-REN
URI BURU BATZARRA
Aramaio
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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?

Laguntzailea:

CONSULTORIO GINECOLOGICO

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

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

Antzutasuna

Erditzeak

Antisorgailuak

Menopausia

Ekografiak (4D)

Titietako gaixotasunak

Minbiziaren diagnostiko goiztiarra

Hezur dentsitometria

• Antonio Estomba

• Fernando Cristobal

• Alfredo Otalora

• Jose M. Gomez

• Ainhoa Larrea

• Domingo Murgiondo

• Miguel Gabarain

• Maria Jose Ruiz

• Fatima Azkue

• J. Rodriguez

• Mikel Gorostidi

• Nerea Marin

Talde osoa emakumearen eskura:
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Realak eguaztenean aurkeztu zuen talde txuri-
urdinak datorren denboraldian jantziko duen
elastikoa. Mikel Arteta gura zuten modelo lanak
egiteko, baina ez zen posible izan. Datorren
denboraldiko elastikoa Astorek egin du, Japo-
nian garatutako ehundura berritzailea erabilita;
kolore urdina nabarmendu dute.

Japonian garatutako ehundura
berritzailea, Realeko elastikoan

Kirolabur

ANTZUOLA/TXIRRINDULARITZA

Domekan, hilak 11, jokatuko dute Antzuolako 59. Txi-
rrindularitza Saria, Iñaki Lete memoriala. Laster-

keta horretan hemeretzi eta hogei urte bitarteko gazte-
ek hartuko dute parte. Lasterketa 09:30ean hasiko da. Eta-
pak 125 kilometro izango ditu, eta tartean, Deskarga gaina,
Asentzio gaina eta Elgeta pasa beharko dituzte. Laster-
keta 12:40 aldera amaituko da, Antzuolan. 

ARETXABALETA/UDA-K BATZAR OROKORRA

Aretxabaletako kirol elkarteak, UDAk, urteroko batzar
orokorra egingo du bihar, zapatua, 11:30ean. Batza-

rra udaletxe zaharraren eraikinean egingo dute, Dura-
na kalean. Batzar orokorrean, besteak beste, datorren
denboraldirako aurrekontuak aurkeztu eta kirol arloan
elkartea nola dagoen aztertuko dute. 

BERGARA/NESKEN FUTBOL TXAPELKETA

Ipintzako nesken futbol txapelketa amaitzear dago,
gaur bertan, egubakoitza, jokatuko dute-eta txapelke-

ta horretako finala. Norgehiagoka 19:45ean izango da, eta
Ogizun eta Potzu eta Zapaburuak taldeak izango dira nor
baino nor gehiago finalean.

Bai. Reala moduko tal-
de profesionaletan lantal-
dean jardutea garrantzi-
tsua da, eta bakoitzak bere
esparrua dauka. Presta-
tzaile fisikoen arloan, Rea-
lean bost laguneko lantal-
dea egongo gara, eta Julen
Masach izango da gure
arduraduna. Gainera, ilu-
sio handia egiten dit nire
irakaslea izan zenarekin
lan egitea.

Azkenean, ez zara
orain arte lankide izan
duzun Amorrorturen-
gandik urrun ibiliko.

Podiuma

Zorionak. Aurrerantze-
an Realaren harrobiko
prestatzaile fisiko izan-
go zaitugu.

Eskerrik asko. Bai,
orain arte Eibarko lehe-
nengo taldean lankide izan
dudan Jose Luis Riberak
eta biok Realeko harro-
biarekin egingo dugu lan.

Orain dela gutxi izan
zintugun GOITBn, bai-
na orduan ez zenuen gau-
za handirik esan. Aspal-
ditik zeneukan Realaren
eskaintza?

Orain dela hiruzpalau
aste egin zidaten eskain-
tza, baina orduan ez nekien
Eibarren jarraitzerik izan-
go ote genuen ala ez. Bage-
nekien Jose Mari Amo-
rrortuk ez zuela jarraituko,
eta gu zain geunden. Horre-
gatik, goiz zen ezer aurre-
ratzeko. 

Eibarren jarraitzeko
aukera izanda ere, Rea-
lera joatea erabaki duzu.

Bai. Eibarko entrena-
tzaile berriak bere presta-
tzaile fisikoa ekarri du, bai-
na niri jarraitzeko eskai-
ni zidaten. Realak, baina,
ilusio handia egiten didan
eskaintza egin dit, eta tal-
dez aldatzea erabaki dut.

Badirudi Eibarrek
egin duen lan onak emai-
tzak eman dituela.

Bai, ematen du jendeak
aintzakotzat hartu gaituela,
baina ez dut uste aurten
egin dugun denboraldiaga-
tik bakarrik izan denik.
Urte dezente daramatzagu
lanean, eta aurtengoa aurre-
ko urteotan egindako lana-
ren emaitza izan da. 

Iker Egaña IREALAREN HARROBIKO PRESTATZAILE FISIKOAI

“Niretako gauza erakargarrienetako bat da
Realean gauza asko ikasteko aukera izango

dudala, punta-puntako taldea da-eta”

“Eibarren lagun asko utziko dut, eta horrek
ematen dit pena handiena; urte asko egin

ditugu-eta elkarrekin lanean”

Bai, hori ere egia da.
Orain arte Eibarren izan
garen Amorrortu, Ribera
eta hirurok Realean izango
gara. Joan den egunean
elkartu ginen hirurok Zubie-
tan, eta polita izan zen. Berak
lehenengo taldean egingo
du lan, eta gu beste zeregin
baten ibiliko gara, baina
edozer gauzetarako hortxe
izango gara.  

Realera joanda, zer
utzi duzu Eibarren?

Lagun asko, eta horrek
ematen dit pena handien.
Jokalari askorekin urte
asko egin ditut taldean:
Iban Fagoaga eta biok, adi-
bidez; hirugarren mailan
geundenetik egon gara
elkarrekin. Eta, azkeneko
bi urteotan lanean ibili nai-
zen jokalariekin ere oso
ondo moldatu naiz: Jon
Urzelai, Ander Alaña,
Garitano, Karmona... Izen
asko daude hor; eta, baita
Eibarren lanean izan diren
beste asko ere. 

Eta, zer espero duzu
Zubietan aurkitzea?

Asmoa Sanserekin
entrenatzea da, eta nor-
gehiagokak ere Zubietan
jokatuko ditugu, segu-
ruenik. Niretako gauza
erakargarrienetako bat
da Donostian gauzak ikas-
teko izango dudan auke-
ra. Bost prestatzaile fisi-
ko izango gara, guztiak
lan egiteko eta ikasteko
gogoekin eta Zubietak
horretarako eskaintza
ezin hobea ematen du: lan
egiteko dauden instala-
zioak, materiala, medi-
kuak, fisioterapeutak,
punta-puntako jokala-
riak...

Aloñan hasi, Eiba-
rren sei urte egin, orain
Realeko harrobiarekin
lanean... Zein da Iker
Egañaren ametsa?

Egia esan, ez daukat
amets konkreturik. Nire
helburua lana egunero
ahalik eta ondoen egitea
da, ikasten jarraitzea eta
ilusiorik ez galtzea.

XABIER URZELAI

Iker Egañak Zubietan egingo du aurrerantzean lan.

Zein izango da Zubie-
tan egingo duzuen lana?

Realeko zuzendaritzak
erabaki du gazte mailatik
bigarren mailara jauzi han-
diegia dagoela, eta horre-
gatik preferente mailan
izango den beste talde bat
sortu dute. Eta, talde horre-
tako prestatzaile fisikoa
izango naiz; Jose Luis Ribe-
ra izango da entrenatzailea. 

Eibarren, entrena-
tzaileekin batera talde-
lan handia egiten zenu-
ten. Realean berdina
izango da?

XABIER URZELAI

A
zkeneko hiru urteotan
Eibarko lehenengo
taldean ibili da Iker
Egaña, eta datorren

urtean Realean izango da,
behe-kategorietan presta-
tzaile fisiko lanak egiten.
Ezcarayn harrapatu dugu
Iker, urtero egiten duten
futbol topaketan, lanean.

Intxartxueta 16 behea
ESKORIATZA

Tel.: 943 71 48 45
Faxa: 943 71 30 58

Garbiketetan
profesionalak gara

www.hemen-garbiketak.comIndustri hornidurak

943 71 24 25

M
MEMESA SL

Arruriaga z/g (Correos parean) - Tel.: 943 76 03 04 - BERGARA
Astelehen goizetan zabalik

%30
eta 

%50

Lois Levi’s

%10
eta 

%20
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astelehenean, astebukaera osoa



Bidaia merke eta
alternatiboa egin nahi

dutenek inoiz baino
informazio eta baliabide

gehiago dituzte eskura

BIDE 
GUZTIAK

EUROPARA
DOAZ

Urte askoan zatiketa eta istilu sozial eta
politikoak jasan ondoren, Europa gero eta

muga gutxiago dituen lurraldea da. Eta
Europa ezagutzeko modu onena, askoren

ustez, motxila eta Interraileko txartela
hartu eta nork bere bidea egitea da. Era

horretara bidaiatu gura dutenek Europa
gida dute orain eskura, eta egileak, Alvaro

Muñoz eta Ibon Martin, Arrasaten izan
ziren horko aholku batzuk emateko: ostatu

eta hotel merkeak nola aurkitu, non jan,
zelan mugitu, osasun eta dokumentazio

kontuak, eta beste asko. /14
LEIRE KORTABARRIA

Egubakoitza / 2004ko uztailaren 9a
Uztailaren 
9tik 16ra

Kultura
eta

aisialdia

AZALA: IÑAKI ITURBE / JATORRIZKO ARGAZKIAK: ALVARO MUÑOZ ETA IBON ALVAREZ
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B E H E R A P E N A K
Arrasate

LORAMENDI KIROLAK

Europa, poltsiko guztietarako
EUROPAN MODU MERKE ETA DUINEAN BIDAIATZEKO ‘TRAVEL BUG. EUROPA’ GIDAREN EGILEAK DEBAGOIENEAN IZAN ZIREN

GURE KONTINENTEAN BIDAIATZEKO AHOLKUAK EMAN ZITUZTEN MARTITZENEAN ARRASATENAISIALDIA/

Alternatiboa, independentea,
motxileroa… Izen horiekin eza-
gutzen dugu bidaia agentzien zir-
kuitutik kanpo egiten den bidaia
mota. Gutxi batzuek bakarrik egi-
ten zuten abentura mota bezala
ikusten zen orain gutxira arte, bai-
na gero eta gehiagok aukeratzen
dute oporrak horrela antolatzea. 

Horrela antolatzen dutenek
gero eta baliabide gehiago dituz-
te, eta hori frogatzera etorri ziren
Arrasatera horretan oso aditu
diren bi lagun: Alvaro Muñoz eta
Ibon Martin. Travel Bug bidaia
giden bildumaren barne, Europa
izeneko gidaren egileak dira: ahol-
kuz betetako 1.000 orrialde. Euren
esanetan, gidak kostatzen dituen
25 euro inguruak “ondo amorti-
zatu” ahal izango ditu bidaiariak.
Muñoz eta Martinek hitzaldia
egin zuten Arrasaten, hainbat
gomendio eta ideia emateko.
Gidak Europako 38 herriren gai-
neko informazioa biltzen du.

GARRAIOA, OSTATUA ETA JANARIA
Gazteak izan arren, 10 urteko
esperientzia dute biek Europan
bidaiatzen. Eta euren iritziz, Inte-
rrail bezalakorik ez dago bidaia-
tzeko: “Gero eta baliabide hobe-
ak daude. Lehen, 26 urtetik behe-
rakoendako txartel berezia
zegoen; baina orain, adin horre-
tatik gorakoek ere badute aban-
taila asko dituen txartela eroste-
ko aukera. Europako edozein txo-
kora iristen da trena; oso erosoa
da, eta jendearekin harremana
egiteko paregabea”. Hegazkinez

bidaia merkeak eskaintzen dituz-
ten Internet webguneak ere ahol-
katzen dituzte.

Eta trenetik jaisten garenean,
zer? Bidaiari aditu hauek diote-

nez, “geltokira iritsi eta lo egite-
ko lekua lehenbailehen aurkitu
nahi du bidaiariak. Gida on bat
edukiz gero, geltokitik telefono dei
bat egin eta aterpea aurkitu dai-

teke arazo barik eta erreserba
egin barik”. Gidan ematen dituz-
te nazioarteko sareko aterpetxe-
en telefonoak. “Aterpetxeez bel-
dur direnek hoteletan lo egiteko
aukera ere badute, merke. Pari-
sen, adibidez, erdigunean dago-
en hotel batean, gaueko 25 euro
kostatzen du logelak”, diote.

Eta janariari dagokionez, zer?
Hizlariek diote: “Edozein super-
merkatutan, janaria prezio one-
an erosi dezakegu. Baina jate-
txeetan ere aukera bikainak ditu-
gu. Parisen, esaterako, jatetxe
greziar eta turkiarrek eguneko
menu onak eskaintzen dituzte 6
bat eurotan”.

GIZA ETA KULTURA HARREMANA
Bidaia mota hau gazteendako edo
abenturazale sutsuendako kontua

ez dela, hortaz. Alvaro Muñozek
eta Ibon Martinek jendeari ani-
muak ematen dizkiote bidaia esti-
lo horri beldurra galtzeko: “Guk
familiak eta guzti ikusi izan ditu-
gu Interrailean motxilarekin
bidaiatzen. Honetarako ez dago
adinik. Bestalde, orain ez dago
lehengo giza eta politika arazorik;
Europa guztiondako zabalik
dago”, diote.

Bi lagun hauen iritziz, era
honetako bidaiek aukera berri
ugari zabaltzen dituzte: “Monu-
mentuak baino, beste modu bate-
ra bizi den jendearekin harre-
mana egiten duzu, eta eurengan-
dik asko ikasten duzu”. Biek
diotenez, euren kontaezineko
bidaietan ezagutu dituzten atze-
rritar askorekin harremana dute
oraindik.

LEIRE KORTABARRIA

O
porretan, motxila hartzea
eta munduan barrena nork
bere bidea egitea gero eta
aukera hedatuagoa da,bai-

na arazoa da hori egin nahi dutenei
kosta egiten zaiela bidaia nahi beza-
la antolatzea: beldurra, informazio
falta… Hori gainditzeko modu erra-
za badago, ordea.

L.K.

Ibon Martin eta Alvaro Muñoz, Europa gidaren egileak, Arrasaten izan ziren.

Ibarrekoen
aukerak

Arrasateko gazte infor-
mazio zerbitzuak
antolatu zuen martitze-

neko hitzaldia, eta, herrita-
rrei oporrak errazteko asmo
berberarekin, beste egitasmo
bat ere abian dute, Bergarako
eta Oñatiko gazte bulegoekin
batera: Gomendatzen dizut…
lehiaketa, gazteek eurek
aholkuak eman ditzaten.
Gero, aholkuok bulegoan
banatuko dituzte.

Gazte asko joaten da
bulegootara informazio mota
horren eske. Dorleta Korta-
zar Arrasateko bulegoko
arduradunaren esanetan,
“Andaluzia eta Kataluniara
joaten dira gehienak, eta,
Estatutik kanpo, Herbeheree-
tara, Belgikara, Txekiara…”.
Hori bai, batik bat Europan
mugitzen dira ibarrekook.

Uste oker asko ei dago oraindik Europan bidaiatzearen
inguruan, eta horietako bat da “garestia” dela, Alvarok
eta Ibonek esaten dutenez. Hori gezurtatzeko, Parisen

egonaldi labur baten aurrekontu modukoa egin digute:
erdigunean lo egin dezakegu 15 euro ingurugatik; hotelean
baldin bada, 25. Supermerkatuan edo eguneko menu duin
baten, 6 euro gastatuko ditugu; garraioa 120 bat euro izango
da… guztira, 190 euro inguru, hiru egunetarako, adibidez. 

Europa erdialdea oraindik merkeagoa da: esaterako,
Txekiar Errepublikan leku on baten lo egin daiteke 6 bat
eurogatik, eta jan, 5 eurogatik.

Paris, hiri merkea



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko uztailaren 9a KULTURA DEBAGOIENEAN /15

Zinema da udako gauetako aisial-
di eskaintza nagusia ibarrean.
Aire zabaleko nahiz barruko ema-
naldiak egongo dira Bergarako
Herriko Plazan, abuztuko eguen
guztietan, 22:00etan; Aretxabale-
tan; Eskoriatzako Herriko Plazan,
astelehen, eguazten eta eguba-
koitzero, 22:15ean; Elgetako Espa-
loia Kafe Antzokian, abuztuan; eta
Aramaioko liburutegian, eguba-
koitzero, 22:30ean. Bestalde,
Antzuolako Zinema Izarpean egi-

tasmoa hilaren 23an bukatuko
da; Mystic River filma eskainiko
dute frontoi txikian, 22:30ean.
Emanaldiok euskaraz eta gazte-
laniaz dira.

Udako zinema eskaintzan kla-
sikoak izaten dira Arrasateko
aire zabaleko saioak, Monterron
parkean; baina aurten, parkeko
zuhaitzak aztertu behar dituzte-
lako, eta baita Udala orain arte-
ko zinema emanaldien balora-
zioa egiten ari delako ere, ez da
emanaldirik egongo.

Bestalde, Oñatin, datorren
astean bukatuko dira zinema ema-
naldiak.

JAZZA, ROCKA ETA DANTZA TALDEAK
Musika da udako gauetarako bes-
te eskaintza garrantzitsuena. Adi-
bidez, Bergarako Udako Gauak
egitarauaren barne, urtero beza-
la, Espoloian kontzertuak izango
dira. Gaur, egubakoitza, Basin

Street Cafe taldeak joko du; dato-
rrenean, hilak 16, Los Fastuosos
de la Rivera taldea izango da, eta
23an, Kebab. Guztiok ere blues eta
jazz estiloko taldeak dira. 

Hori Bergaran; baina Arra-
saten ere badaude bi musika eta
folklore emanaldi aurreikusita,
hauek ere, urteroko hitzorduak.
Batetik, Lore Gazteak euskal dan-
tza taldeak ikasturte amaierako
erakustaldia egingo du uztailaren
21ean, eguaztena; eta bestetik,
Portugaleten urtero egiten den
Nazioarteko Dantza Ikuskizune-
ko bi talde etorriko dira Arrasa-
tera, Polonia eta Maltakoak, hain
zuzen. Saio hori 27an izango da,
martitzena. Lekua eta ordua fin-
katzeke daude.

Oñatiko gaztelekuan ere kon-
tzertuak izango dira hilaren 10ean
(Amonal), 16an (Neubat eta Bugi
Van) eta 24an (Black Ship eta A
Pico y Pala), 22:30ean.

Kultura, sasoi beroko freskagarria
UZTAIL ETA ABUZTURAKO ZINEMA ETA DENETARIKO MUSIKA EMANALDIAK ANTOLATU DITUZTE DEBAGOIENEKO HERRI GEHIENETAN

UZTAIL ETA ABUZTUKO KULTURA EMANALDIAKAISIALDIA/

LEIRE KORTABARRIA

M
usika eta zinema izango
dira uda honetako kul-
tura eta aisialdi eskain-
tza nagusiak Debagoie-

nean, aire zabalean nahiz ohiko
lekuetan. Berritasun nagusiak izan-
go dira Elgetako eta Aramaioko zine-
ma emanaldiak. Ekintza gehienak
gauez izango dira.

BASIN STREET CAFE

Basin Street Cafe taldeak gaur, egubakoitza, joko du Bergaran.

Udako jaialdiak Elorrion
MUSIKA, ANTZERKIAMUSIKAIRE/

Aurten 20 ekitaldi antolatu dituz-
te Musikairen, Elorrioko udako
jaialdietan. Ekitaldi guztiak dira
aste bukaeretan eta aire zabale-

an, aprobetxatuta Elorriok dauz-
kan paraje eta eraikin bikainak:
baselizak, jauregiak, elizak, herri-
ko plaza…

Hogei jaialdi horietan, batik bat
musika (estilo guztietakoa gaine-
ra: klasikoa, jazza, etnikoa…), bai-
na baita antzerkia eta dantza ikus-
kizunak ere eskaintzen dituzte
Musikairen. Euskal Herritik ber-
tatik, Kataluniatik, Espainiatik
eta munduko beste herrialde
batzuetatik ekarri dituzte taldeak.

Jaialdia, udarekin batera,
ekainean hasi zen eta hil honen
amaieran bukatuko da. Oraingo
asteburuan hiru ekitaldi izango
dira, gaur, egubakoitza, zapa-
tuan eta domekan. Gaur, Mos-
kuko Ganbera Orkestrako bakar-
lariak izango dira 22:30ean San
Agustin elizan. Zortzi maisu erru-
siar biltzen dituen taldea da, Bols-
hoiko kantari bakarlaria lagun.
Errusiarren ohiko perfekzioa,
bizitasunez jantzia, eta indarrez

emana. San Agustin eliza Elo-
rriotik Abadiñora bidean dago,
Eroskiren egoitza nagusiaren
parez pare. 

Bihar, bestalde, Madrilgo Tea-
tro Meridional taldeak Cyrano
obra klasikoa antzeztuko du. Eliz-
pean izango da 22:30ean. Dome-
kan, azkenik, Al fondo a la dere-
chakale antzerkia egingo du Beke-
reke talde arabarrak, pilotalekuan,
20:00etan. Komiki ziragarria,
hezur-haragizko pertsonaiekin.

ENEKO AZKARATE

A
urrera doa Musikaire jaial-
dia Elorrion. Hil amaierara
arte, hainbat musika eta
antzerki ikuskizunekin goza-

tzeko aukera izango da aire zabale-
an. Asteburu honetan ere bai.

ARRAKASTAZ EGITEN DIHARDUTE ELORRION MUSIKAIRE JAIALDIA, AURTEN ZAZPIGARREN URTEZ

Asteburuko
egitaraua
UZTAILAK 9, egubakoitza:
22:30ean, San Agustin elizan.
• Musika: Moskuko Ganbera
Orkestrako bakarlariak
(Errusia).

UZTAILAK 10, zapatua: 
22:30ean, elizpean. 
• Antzerkia: Teatro Meridio-
nal "Cyrano" (Madril).

UZTAILAK 11, domeka: 
20:00ean, frontoian. 
• Kale antzerkia: Pikor y
Zanguango Teatro Al fondo a
la derecha (Euskal Herria).

URKIOLA
Bidekurutzeta 42. 943 76 16 48

BERGARA

eraino%
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Uztailak 9-16
du, eguneko lau orduko lana egiteko.
Taldearen helburua da euskaldun berriei
euskaraz egiteko aukerak ematea,
euskaldun zaharrekin. Bidali curriculu-
mak honako helbidera: AED, Pablo
Uranga 4, 20500 Arrasate. Mugaeguna
uztailaren 17a duzue.

DEBAGOIENA
San Ferminetara joateko

autobus zerbitzu berezia antolatu
du Pesa enpresak. Gaur eta bihar
izango dira irteerak, Eskoriatzatik
abiatuta, 18:00etan.

Atzegi taldeak aisialdiko
begiraleak behar ditu Bergarako
Txolarte aisialdi kluberako. Baldintza
bakarra da 18 urte beteta izatea.
Harremanetarako, deitu 943 42 39 42
telefonora eta galdetu Aitor Rodrigue-
zengatik.

ESKORIATZA
Jaietako argazkiak ikus daitezke

www.festak.com webgunean.
Argazkiak erosteko aukera ere badago.
Kultura Batzordeak gogorarazten du
liburutegiko (ordutegia: 16:30-19:30)
eta KZGuneko (08:00-11:30) ordena-
gailuak erabili daitezkeela horretarako.

OÑATI
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
bestea abuztuan. Uztail eta abuztukoak
Sancti Spiritus unibertsitatea eta San
Migel parrokia erakusten ditu. Bestalde,
natura ondarearen gaineko zortzi
ibilbide daude abian. Datozen
egunotan, hauek daude antolatuta:
bihar, zapatua, Arantzazu ibaia eta
kobazuloak ezagutzeko ibilbidea; eta
etzi, domeka, basoen eta ikazkinen
lanbidearen ingurukoa; Argibideak,
943 78 34 53 telefonoan.

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.

Tourreko Pirinioetako etapak
ikusteko irteera antolatu dute Odriozola
eta Garmendia lagun-arteek uztailaren
15etik 18ra bitartean. Hain zuzen, La
Mongie eta Andorrako etapak ikusiko
dituzte. Izena emateko azken eguna
bihar duzue, zapatua, Lizarralde kirol
dendan (943 78 29 86). 110 euro da,
50 euro 12 urtetik beherakoendako.

LEHIAKETAK
OÑATI

San Migel jaietako kartela
aukeratzeko lehiaketa deitu du
Kultura Batzordeak. 250 euroko lehen
saria banatuko dute, eta 125 euroko
bigarren sari bat. Oñatin jaio edo bizi
den edozeinek parte hartu ahal izango
du. Teknika librea izango da, eta
Oñatiko Jaixak 2004 testuak derrigorrez
agertu beharko du. Lanak turismo
bulegoan edo kultura etxean utzi
beharko dira, uztailaren 23a baino
lehen.

OSPAKIZUNAK
ARAMAIO

San Kristobal eguna ospatuko
dute Uribarri auzoan. Meza izango dute
12:00etan; gero, dantza emanaldia,
salda, pintxoak… Herri-bazkaria,
erromeria eta bolo txapelketa ere
izango dira aukeran.

Leire Kortabarria / Zuon ekitaldien berri iragarri ahal izateko bidali informazioa eguazteneko eguerdiko 12:00ak baino lehenago • Posta elektronikoa: kultura@goiena.com • Tel.: 943 76 03 97 • Faxa: 943 76 29 77

ARETXABALETA
UDA kirol elkarteak batzar

orokorra egingo du bihar, zapatua,
kultura etxeko bideo gelan, 11:30ean.
Zuzendaritza batzorde berriak ardura
guztiak hartuko ditu.

Osoko bilkura egingo du udalba-
tzak astelehenean, hilak 12, udaletxe-
an, 18:30ean.

Euskal Presoak Euskal Herrira
astea deitu dute, eta honako ekintzak
izango dira: astelehenean, hilak 12,
prentsaurrekoa 18:30ean eta murala,
Durana kalean; martitzenean, 13, eta
eguenean, 15, hitzaldiak udaletxe
zaharrean, 19:00etan; eta eguaztenean,
14, bideo emanaldia Orlyn, 21:30ean.

ARRASATE
Harreman Gobernuz Kanpoko

Erakundeko Sebastian Uribetxebarriak
hitzaldia egingo du hilaren 14an,
eguaztena, Monterronen, 19:00etan.
Uribetxebarria Kolonbiako San
Clemente proiektuaren sortzaile eta
aitzindaria da, eta herritar guztiok dute
aukera bere ahotik proiektu horren gaur
eguneko eta etorkizuneko egoeraren
berri jasotzeko.

Zahar Berri taldeak eragilea behar

MATRIKULAK
OÑATI

Musika Eskolak 2004/05
ikasturterako matrikulazio epea
zabalduko du irailaren 1etik 6ra
bitartean. Horretarako, euren bulegoe-
tara jo beharko duzue, 18:00etatik
20:00etara bitarteko ordutegian.

ERAKUSKETAK
BERGARA

Hizkuntza eskubideen gaineko
erakusketa dago ikusgai kultura etxean,
bihar arte, zapatua.

ELGETA
Euskal Jaiak delako argazki

erakusketa ikusteko aukera izango da
Espaloia Kafe Antzokian. Gaur,
egubakoitza, zabalduko dute erakuske-
ta, eta domekara bitartean izango da
zabalik.

ESKORIATZA
Museo Eskolan hiru erakusketa

daude zabalik: Aita Emiliano Barandia-
ranen gainekoa, baserriko txerri lanen
ingurukoa, eta trenaren eboluzioaren
ingurukoa. Uztaileko ordutegia: 09:00-
13:30 eta 16:00-19:00; asteburuetan,
12:00-14:00 eta 18:00-20:00.

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

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Sentimendu eta gorputz
espresioa lantzeko ikastaroa
antolatu du Gozatu Ekimena taldeak.
Uztailaren 14an eta 28an izango da,
Otala Zelaiko hariztian, 18:00-20:00.
18 urtetik gorakoei dago zuzenduta eta
6 euro da. Eraman beharrekoak dira
toaila, arropa erosoa eta lepoko zapia.
Izena emateko, jo Azkena tabernara
uztailaren 13a baino lehen, martitzena.

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.

BERGARA
Txalaparta ikastaroa antolatu du

Jardun elkarteak uztailaren 19tik 23ra
bitartean, Arrizuriagako jauregian,

18:30etik 20:00etara. Izenemate epea
zabalik dago hilaren 15era bitartean.
Horretarako, deitu 943 76 36 61
telefonora. Bazkideendako, 6 euro da;
gainerakoendako, 8.

DEIAK
ARAMAIO

Udako Ikastaroetako azken
saioa izango da gaur, egubakoitza.
Foru-oharpenaren aurrekariak:
erakundeetatik ideologiara izeneko
mahai-ingurua egingo dute Jose
Ramon Diaz de Durana, Lourdes Soria,
Juan Madariaga eta Gregorio Monreal
adituek kultura etxean, 16:00etan. 6
euro da, eta nahi duen oro joan
daiteke. Horretarako, deitu honako
zenbakira: 902 19 96 47.

Zuiako koadrilara bisita
gidatuak antolatu dituzte, egun
osokoak edo egun erdikoak. Bihar,
zapatua, Dorretxeen ibilbidea dago
aukeran. Bisita egunaren bezperan
eman behar da izena. Argibideetarako,
deitu 945 14 55 99 telefono zenbakira.

ANTZEZLANAK

‘EUSKARA SENCILLOAREN MANIFESTOA’ ANTZEZLANA, GAUR OÑATIN
Estatuko arte eszeniko saririk garrantzitsuena, Max saria, irabazi duen lan bat ikusteko aukera dugu gaur, egubakoitza:
Euskara sencilloaren manifestoa, hain zuzen ere. Patxo Telleriak Euskal Egile Onenaren saria irabazi zuen lan horrekin, eta
bera eta Mikel Martinez dira antzezleak. Umorez eta ironia biziz betetako begirada proposatzen digu antzezlan horrek eus-
kararen gainean.Antzezlaneko protagonistak “munduko euskaldun berririk zaharrenak” dira: orain dela 40 urte hasi ziren
euskara ikasten, eta horretan dihardute oraindik. “Engantxaturik gaude, euskaltegi-adiktoak gara, euskara-dependente-
ak, baldintzomano eta subjuntibopatak”, diote. Sarrerak salgai daude kultura etxean, 6 eurotan; bertan, 8 euro izango da.

Non: Oñatiko Santa Ana antzokian. Noiz: gaur, uztailak 9, egubakoitza. Ordua: 22:30.
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OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

El efecto mariposa
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

ANTZUOLA
FRONTOI TXIKIA

Días de fútbol
Egubakoitza, hilak 9: 22:30.

ARAMAIO
KULTURA ETXEA

Seabiscuit. Más allá 
de la leyenda
Egubakoitza, hilak 9: 22:30.

ESKORIATZA
HERRIKO PLAZA

Pegado a ti
Egubakoitza, hilak 9: 22:15.

El último samurai
Astelehena: 22:15.

Buscando a Nemo
Eguaztena: 22:15.

Recién casados
Egubakoitza, hilak 16: 22:15.

EIBAR
UNZAGA

Van Helsing
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

La matanza de Texas
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.

Pinotxo 3000
(Euskaraz)
16:30, 18:30, 20:30.

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

El día de mañana
17:30, 20:00, 22:30.

Mystic river
22:00.

Whale rider
17:30, 20:00, 22:30.

Seres queridos
16:30, 18:30, 20:30, 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.

El día de mañana
17:15, 20:00, 22:30.

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

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

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

Ladykillers
20:15.

El último beso
18:00, 20:15, 22:30.

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

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

La casa de los Baby
18:00, 20:15, 22:30.

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

Lee mis labios
18:00, 20:15, 22:30.

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

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

Van Helsing
22:30, 01:00.

Spider Man 2
Eguaztena eta eguena: 19:00,
22:30.

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

Amor sin condiciones
17:00, 19:30, 22:20, 00:45.

El misterio de Wells
17:00, 19:30, 22:30, 01:00.

Seres queridos
16:30, 18:30, 20:30, 22:40,
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.

Gauerdiko saioak,
egubakoitzean eta zapatuan.

Eguaztena, ikuslearen eguna.

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

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

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

Blueberry
12:15, 17:55, 22:20.

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.

La valiente (laburra)
Incautos
12:15, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.

Shin Chan, 
operación rescate
12:15, 16:35, 18:25.

La matanza de Texas
16:05, 20:20, 00:50.

Giro inesperado
18:40, 20:40, 22:40, 00:40.

La puta y la ballena
22:30.

Spartan
12:15, 16:10, 18:15, 20:20,
22:25, 00:30.

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, 16:40.

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

Pinocho 3000
12:15, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:00.

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
22:10, 01:00.

Por amor al arte
20:10, 22:15, 00:30.

Pinocho 3000
12:00, 16:15, 18:10, 20:10.

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

Spartan
12:00, 16:00, 18:10, 20:20,
22:40, 01:00.

El efecto mariposa
22:20, 01:00.

Incautos
12:15, 17:00, 19:30, 22:00,
00:30.

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

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

Tánger
12:00, 16:30.

Venganza ciega
12:20, 16:15, 18:15, 20:20.

Shrek 2
12:10, 16:10, 18:15, 20:30,
22:45, 01:10.

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

El castigador
19:15, 22:20, 01:00.

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

Zinema

BERGARA
San Kristobal jaiak ospatuko

dituzte Aldaiegia auzoan. Gaur,
egubakoitza, 22:00etan, pinua sartuko
dute, eta etxafuegoak eta kanpai
hotsak izango dira. Auzo txokolatada
izango da jarraian. Bihar, zapatua, meza
nagusia, autoen bedeinkapena, Aimar
Irigoien harri-jasotzailearen erakustal-
dia, erretiratuendako luntxa, eta
erromeria izango dituzte; eta etzi,
domeka, meza, autoen bedeinkapena,
erretiratuendako luntxa, erromeria eta
Bergarako dantza taldeko dantzari
txikien jardunaldia izango dira.

Santamaiña jaiak ospatuko dituzte
Oxirondo auzoan. Eguenean, hilak 15,
etxafuegoekin aditzera emango dute
jaien hasiera; egubakoitzean, erretira-
tuendako ibilaldia, hainbat joko
txapelketa eta sari banaketak, eta
petrikol dastaketa izango dira.

OÑATI
Triana auzoko jaiak izango dira

asteburuan. Gaur, egubakoitza,
Astotrasto jaitsiko dute, 19:00etan;
gero, kalejira izango da. 23:00etan,
dantzaldia izango dute. Bihar, zapatua,
goizean, umeendako marrazki saioa
izango da; eguerdian, auzo-poteoa,
arratsaldean, mus txapelketak, mendiko
bizikleta zeharkaldia, jolasak, magia,
kalejira, erromeria… Etzi, domeka,
Ganbara Abesbatzak lagundutako meza
izango da San Martinen; segidan,
luntxa, herri bazkaria, dantzaldia, eta
beste hainbat ekintza.

MUSIKA
ARAMAIO

Saudade Gasteizko talde polifoni-
koak kontzertua eskainiko du bihar,
zapatua, Barajuengo elizan, 20:00etan.

BERGARA
Basin Street Cafe taldeak

kontzertua eskainiko du gaur, egubakoi-
tza, Espoloian, 22:30ean. Blues klasiko
eta dixie jazz estiloko doinuak jorratzen
dituzte.

Los Fastuosos de la Rivera
taldeak emanaldia egingo du datorren
egubakoitzean, hilak 16, Espoloian,
22:30ean. Rhythm & blues eta funky
musika emanaldia izango da.

OÑATI
Amonal talde oñatiarrak kontzertua

eskainiko du, aspaldiko partez.
Gaztelekuan izango da, bihar, zapatua,
22:30ean.

Peter Pan, la gran aventura: •••• / Wilbur se quiere suicidar: ••• / Ladykillers: ••• / Troya: ••• / Van Helsing: • /

ZUZENDARIA:Andrew Adamson,Kelly
Asbury, Conrad Vemon.
Marrazki bizidunak.

D
uela urte gutxi, Shrek-ekin, Dre-
amWorks estudioak marrazki bizi-
dun zinema arloan arrakasta izu-

garria lortu zuen. Filma maitagarri ipui-
netara hurbiltzen zen eta ipuin horien
pertsonaiak eta egitura ezagunak era-
biltzen zituen, horiei biraketa diberti-
garria, berria, eta jostalaria emateko.
Aldi berean, betiko ipuinen parodia eta

omenaldia zen, eta lehengo eta gaur
egungo garaietako ezaugarriekin joka-
tuz, anakronismoei emaitza dibertiga-
rriak ateratzen zizkion. Ipuinen betiko
eskemak jarraitzen zituen,bi pertsonaia
nagusirekin: ogro batek, asto berritsu
baten laguntzarekin,arrisku ugari gain-
dituko du hain babesgabea ez den prin-
tzesa baten amodioa lortzeko. Hori bai,
filmak pertsonaiak aldatzen zituen:jene-
ralean,txarrak edo glamour gutxiko per-
tsonaiak onak eta distiratsuak ziren,eta
alderantziz, askotan onak diren pertso-
naiek bere alde gaiztoa erakusten zuten.
Horrela, tradizioarekin apurtu barik,
ekoizpen berria eta originala lortzen zen.

Orain,Shrek 2filmarekin ez dira gau-
zak askorik aldatzen.Bigarren film hone-
tan, ogroak printzesaren gurasoekin
topo egingo du.Printzesa eta ogroa gizar-
te maila desberdinetako pertsonaiak dire-

nez, lan asko egin eta gertakizun uga-
ri gainditu beharko dute euren amodio
istorioa sendotzeko. Shrek 2-k, norma-
la den bezala, lehen filmaren ezauga-
rri nagusiak mantentzen ditu: ogroak
eta astoak, arazo guztiei aurre egin
nahian, elkarrekin jarraitzen dute, bai-
na, errepikapenean ez erortzeko, biko-

tea, botadun katuaren agerpenarekin,
hirukote bihurtzen da; pozoi magikoek
eta sorginkeriak garrantzi handia dute;
maitagarriak eta printze dotoreak per-
tsonaia maltzurrak dira;zinemaren bes-
te film batzuei keinuak botatzen zaiz-
kie, baita gaur egungo abesti komer-
tzialei, eta abarri ere.

Osagai horiekin guztiekin, ondo
ikusten den film bat lortzen da. Filma
oso ondo hasten da,baina aurrera doan
neurrian indar pixka bat galtzen du;batez
ere,amaiera ez da oso ona,gaileta erral-
doia agertzen denetik aurrera,gutxi gora-
behera.Hau da, istorioari bukaera ikus-
garria eman nahi zaionean, inspirazio
falta sumatzen da, eta horrela, filma
gomendagarria eta gustagarria baldin
bada ere, zerbait motz geratzen da.

SHREK 2

KRITIKA

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

PUNTUAZIOA: •••

ANTONIO ZABALA
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Donostia.Amaran etxebizi-
tza errentan uztailean,abuz-
tuan eta irailean. Hiru loge-
la. 615 77 00 01.

Donostia.Ategorrieta auzo-
an apartamentua errentan
udan. Merke. Deitu arratsal-
dez. 943 79 04 70.

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

Oñati. Etxebizitza errentan
emango nieke ikasleei Ola-
kua auzoan. Bi logela, igo-
gailua,kanpora begira,ondo
dago. Unibertsitatetik oso
gertu. (Pilar). 943 71 81 06
edo 943 78 16 33.

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.

Sancti Petri-Chiclana
(Cadiz).Apartamentua erren-
tan uztailean eta irailean.
Telefonoa:616 14 65 54 edo
678 78 39 10.

Santander. Etxebizitza
emango nuke errentan uztail
eta abuzturako. Bi logela.
800 euro hamabostaldi bakoi-
tza. 943 53 27 09 edo 690
11 48 58.

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

Torrevieja. Bungalowa alo-
katzen da Torreviejan.3 loge-
la ditu, eta hondartzaren
ondo-ondoan dago. Telefo-
noa: 943 79 52 94.

Torreviejan.Apartamentua
errentan uztailean,abuztuan
eta irailean. Hiru logela ditu
eta hondartzaren ondoan
dago. 943 79 52 94.

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

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate.Bikote batek etxe-
bizitza errentan hartuko luke,
irailetik aurrera. Telefonoa:
620 34 51 53.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Arrasate.Loramendi kalean
etxebizitza salgai, Eguzki
dorrean. 943 79 52 99.

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

Bergara.Ganbara saldu edo
alokatzen dut.652 73 19 00.

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.

103. ERRENTAN EMAN

Alcossebre (Castello).Apar-
tamentu berria errentan ema-
ten dut,4-7 lagunendako.Ige-
rilekua, aparkalekua, alde
guztietatik kanpora begira.
Jantzia. Hondartzatik 350
metrora. 943 79 28 23 edo
662 05 40 86.

Aretxabaleta. Etxebizitza
errentan emango nuke. 656
72 14 82.

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

Arrasate. Etxe berritua. 3
gela. Hirigunean kokatua.
652 77 13 77.

Arrasate. Ikasleendako etxe-
bizitza alokatzeko daukat,
Unibertsitatetik hiru minutu-
ra. San Andresen. Oso mer-
kea. Gauez deitu. Telefonoa:
943 79 81 05.

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

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

Chiclana (Cadiz).Etxebizitza
errentan. Leku ezin hobean.
Hondartzatik oso gertu. Dei-
tu gauez. 670 37 71 03 edo
945 06 00 24.

Chiclana (Cadiz). Lau men-
diko bungalow errentan ema-
ten ditut, eguneko. Garajea
birendako.60 euro bungalow
eta gaueko.Amaia.Telefonoa:
620 26 80 24.

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. Telefo-
noa: 618 18 54 04.

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

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Hiru pertsona
behar dira Uribe auzoan etxe-
bizitza osatzeko. Telefonoa:
677 63 74 61.

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

Bergara. Logela errentan
ematen da. 943 53 29 98.

Logela alokatzeko daukat
Arrasaten, sukaldea erabil-
tzeko aukerarekin.Telefonoa:
696 11 01 94.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Arrasate. Zigorrola auzoan
garaje itxia salduko nuke.
Estrella taberna ondoan.606
66 18 69.

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

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

Bergara.Neska gaztea lane-
rako prest uztailean. Telefo-
noa: 649 36 13 47.

Debagoiena.Neska gaztea
arratsaldeetan lan egiteko
gertu, irailetik aurrera. Tele-
fonoa: 646 15 21 20.

Debagoiena.Neska gaztea
eskaintzen da edozein lan
egiteko (garbiketa, banake-
tak, ostalaritza...). Berehala
lanean hasteko moduan.635
70 31 01.

5/ IRAKASKUNTZA
501. JASO

Bergara. Italierako eskolak
jasoko nituzke uztailean eta
abuztuan. Oinarrizko maila-
tik hasita. 943 76 70 46.

Bergara. Enpresa ikasketak
egiten diharduen ikasle batek
kontabilitate eskolak jasoko
lituzke udan. 626 00 74 08.

502. EMAN

Arrasate. Esperientziadun
Zuzenbidean lizentziadunak
I. eta II. Hezkuntzako eskola
partikularrak emango lituzke,
euskaraz zein gaztelaniaz.
943 79 83 46.

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

6/ MOTORRA
601. SALDU

Citroen ZX autoa salgai.
Egoera onean.167 ZP.1.015
kilometro. Zuria. Matrikula
SS-AV. Josu. 659 71 57 22.

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

Gallopermonobolumena sal-
gai. 2000koa. 943 79 47 43.

Jeep Cherokee. 2.5 TDi. Full
equiped. 659 04 20 99.

Karro-denda salgai. 4-5
lagunendako. 943 76 40 54.

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

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

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Bull terrier arrazako txa-
kurkumeak salduko nituzke.
943 78 27 15.

Setter eme bi salduko nituz-
ke.Apirilaren 18an jaioak.Aita
eta ama oso onak oilagorre-
tan.Deitu 18:00etatik aurre-
ra. 652 71 46 54.

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. 943 79 97 06.

704. BESTELAKOAK

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

8/ DENETARIK
801. SALDU

Bateria salgai.Mapex mar-
kako bateria saltzen da xafla,
euskarri eta aulkiarekin.Gutxi
erabilita dago.900 euro.Aitor.
646 52 64 78.

Birkiendako sehaska,Pre-
natal markako umee-kotxea

3/ LOKALAK
301. SALDU

BergarakoMekolalde auzo-
an, 82 metro koadroko loka-
la saltzen edo alokatzen da.
620 17 80 47.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Aretxabaleta. Abuztuan
elkarte bat garbitzeko per-
tsona bat behar da. 943 79
62 63.

402. ESKAERAK

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

Arrasate. Esperientziadun
neska umeak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko prest.
618 03 65 02.

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. Berrituta.
•Martoko 60 m2. Berrituta.
•Zabalotegi 60 m2. Argitsua.
•Zubiaurre 51 m2. Eguzkitsua.

Garajea.
•Erdialdea 78 m2. Berrituta.
ANTZUOLA:
•11 etxebizitza berri.
•Kalebarren 84 m2. Berritzeko. 
•Beheko auzoa 60 m2. Berrituta.

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.
• Azkarruntz 80m2. Berrituta.
• San Pedro 150m2. Ondo.
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

KOMERTZIALAK
BEHAR DITUGU 

Bokazioarekin 
eta presentzia

onarekin. 

Baldintzak
adosteko.

Aukera dago
enpresako

bazkide izateko.

943 77 06 09

DEGAGOIENA

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

eta Maxi-Cosia salgai. Kol-
txoiak,edredoiak eta zakuak
opari. 635 75 42 90.

Bizikleta salgai. BMX One.
Sei hilabete. 125 euro. 637
20 43 80.

Emaztegai-soinekoa sal-
gai. Neurria: 38. 2004koa.
Organtzazkoa. Evase gona
dandarrarekin.Ikusgarria.Oso
dotorea.Prezio negoziagarria.
667 04 15 97.

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

Sofa-ohea,1,5 m zabalekoa
(400 euro) eta besaulki mugi-
korra salgai. Berri-berriak.
665 74 91 50.

Ume-kotxea. Prenatal mar-
kakoa da eta erraz batu dai-
teke. 30 euro. 943 79 41 31.

806. GALDU

Eguzkitako betaurrekoak
galdu nituen zapatu iluntze-
an. O. Marine marka. Norbai-
tek aurkitu baditu deitu. 943
76 56 34 edo 617 51 27 71.

Futboleko kopa galdu
dugu. Bergarako Ipintza txa-
pelketan,neska gazteen mai-
lan, laugarren sailkatuari
zegokion kopa. Eskertuko
genuke aurkitzen duenak dei-
tzea. 943 76 28 44.

Oñati. Perla txuridun esku-
muturrekoa galdu nuen Kale-
barria eta plaza artean.Balio
sentimental handikoa.Esker-
tuko da. 943 78 10 26.

ZERBITZARIA 
BEHAR DA 

ASTE 
BUKAERETARAKO.

647 05 42 75
652 70 82 46

ARETXABALETA

ABUZTUAN 
ELKARTE 

GASTRONOMIKO
BAT GARBITZEKO

PERTSONA BAT
BEHAR DA.

943 79 62 63

ARETXABALETA

ZERBITZARIA 
BEHAR DA 

TABERNAN LAN
EGITEKO.

943 76 53 64

BERGARA

UNTZA SL 
ENPRESAK KLINIKA-

LAGUNTZAILEAK 
EDO GERONTOLOGIAN

DIPLOMADUNAK
BEHAR DITU.

ABUZTURAKO.
620 93 85 77

DEBAGOIENA

PERTSONA
BEHAR DA

OPARI DENDA
BATEAN LAN

EGITEKO. 
Curriculumak 

aurkeztu 
zapatuan eta

astelehenean 
(uzt. 10 eta 12), 

Eroski 
merkatal zentruko 
Rafa giltza dendan 

943 79 76 03

ARRASATE

ASEGURUAK 
SALTZEKO 

PERTSONA 
BEHAR DA

Aretxabaletako 
bulego baten 

lan egiteko

Eskatzen da:
- Administraria 

merkatari 
profilarekin.

- Aretxabaletarra edo
eskoriatzarra izatea

baloratuko da.

Bidali curriculumak:
73 posta-kutxa 

20550 Aretxabaleta 
Edo deitu: 677 56 74 78.

ARETXABALETA

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

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

Bergarako Udala

LAN ESKAINTZA
Bergarako Udalak liburutegirako laguntzailea
errelebu kontratuarekin kontratatzeko lehiaketa-
oposizioa egingo du.

Izangaien baldintzak:
- LH II, Batxilerra  edo parekoa den titulua izatea.
- Euskara, 3. hizkuntza eskakizuna.

Eskabideak aurkezteko epea:
- 2004ko uztailaren 21eko eguerdiko 13:30ak arte.

Oinarriak udaletxeko Idazkaritzako
bulegoetan.

Bergaran, 2004ko uztailaren 2an.
ALKATEAK

INJEKZIOZKO MOLDEAK 
FABRIKATZEN DITUEN GIPUZKOAKO
ENPRESA BATEK ONDORENGO 
LANPOSTUAK BETETZEA BEHAR DU:

Moldeen diseinatzailea
Moldearen diseinu guztia egiteko (Erref. MD)
Lanpostuaren eskakizuna: 
Ingeniari teknikoa edo goi mailakoa, 
Diseinu Mekanikoan espezializatua.

Lantegiko ofizialak 
Ondorengo lanetarako:
• Fresatzeko makina konbentzionalean eta

makina konbentzional laguntzaileetan
jarduteko (Erref. FK)

• Mekanizazio-zentroan edo CNC fresatzeko
makinetan jarduteko (Erref. MZ)

• Moldeen muntaia eta doikuntza (Erref. MM)
Lanpostuaren eskakizuna: LHII (FPII) 
edo antzekoa.

Lanpostu guztietan esperientzia
baloratuko da.

Interesatuok bidali curriculuma,
erreferentzia aipatuz, 
uztailaren 16a baino lehen helbide honetara: 

INCRESS 
48 posta-kutxa 
20870 Elgoibar
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HILDAKOAK

Isabel Garcia-Etxabe Zuazua. Aretxabaletan, 2an. 91 urte.

Jose Mari Arzelus Arruabarrena. Bergaran, 2an. 77 urte.

Daniel Gorritxo Arza. Oñatin, uztailaren 2an. 90 urte.

Jose Asuncion Davila. Arrasaten, uztailaren 2an. 79 urte.

Maria Natividad Aguado Gezala. Arrasaten, 3an. 100 urte.

Klara Muruamendiaraz Alberdi. Bergaran, 4an. 80 urte.

AIPAGARRI

Aitzol Aramaio
ONDARROA

Aitzol Aramaioren Terminal film
laburrak sari berri bat irabazi
du. La Navaja de Buñuel saria

irabazi du orain. Sari hau TVE2 eta
SGAEk ematen dute, urtero. Sari
banaketa gaur bertan, egubakoitza,
egingo dute. Ondarrutarra izan arren,
Arrasaten bizi izan da urtetan Aitzol,
eta lotura handia du herriarekin.

Markel Blanco
ARRASATE

Zilarrezko domina irabazi du
Markel Blanco arrasatearrak
atletismoko Espainiako

txapelketan. Huelvan jokatu dute
txapelketa, eta 1.000 metroko
distantzian, bigarren egin zuen
Markelek, kadete mailan. Lehenen-
goarengandik oso hurbil gelditu zen,
gainera. Bikain aritu zen Markel.

Asier Altuna
BERGARA

Telmo Esnalekin batera, lehen
film luzea egiten hasiko da
Asier Altuna abuztuaren

amaieran. Aupa Etxebeste izango da
film honen izena, eta Bergaran
hasiko dira grabatzen. Itxurakeriari
buruzko istorio bat da. Aurreko bi
lanak bezala, euskara hutsean
grabatuko dute Aupa Etxebeste.

Jaione eta Alberto bihar, zapatua, uztailak 10, ezkonduko dira 
Arantzazuko Santutegian. Lagunek argazki hauxe ekarri digute, zuekin
batera ospatu nahi dutela eguna. Beraz, zorionak, bikote,
Oñatiko koadrila osoaren partetik!

Ana eta Herno zapatuan, uztailaren 10ean, ezkonduko dira
Arantzazuko santutegian. Eztei-bidaian, itsas bidaia bat egingo dute
Mediterraneo aldetik, eta gero Menorkara joango dira. Ondo pasa eta
zoriontsuak izan familiaren partetik!

Juan Antonio Ena bergararra eta Ainhoa Gorroño algortarra,
bihar, zapatua, ezkonduko dira Neguriko El Carmen elizan. Bazkaria,
Getxoko Aixerrota jatetxean egingo dute. Zorionak bioi familia
osoaren partetik!

Julian Aranzabal eta Rosario Aranzabalek bihar, zapatua,
beteko dituzte 50 urte ezkonduta. Lehenengo meza izango dute
Angiozarko elizan eta gero, bazkaria. Besarkada handi bat bikote, eta
zorionak familia osoaren partetik!

Terexe
Mugika Agirre

Fermin Mugikaren alarguna

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 11n, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina parrokian.

URTEURRENA

Jose Luis
Sanz Candamio

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 11n, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina parrokian.

URTEURRENA

Karmelo 
Gandiaga Larrinaga

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 11n, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina parrokian.

URTEURRENA

Prudencio 
Belategi Elkoro

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 11n, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina parrokian.

URTEURRENA

Jose Antonio
Maiztegi Gantxegi

Bergaran, 2004ko uztailaren 9an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Gasteizen hil zen 2004ko ekainaren 29an, 73 urte zituela.

GOIENKARIA
Astero 21.500 etxetan.

Eskelen prezioa: 80 €.

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

Jone eta  Andoni bihar, zapatua, ezkonduko dira Dorletan,
eta gero, Gure Ametsa jatetxean egingo dute bazkaria.
Ezkon bidaian, Mexikora doaz.
Lagun guztien partetik, zorionak bikote!



Debagoieneko herri batekin baino gehiagorekin muga egiten
duen herria da Elorrio. Ekain eta uztailean Musikaire udako
jaialdiak izaten dira bertan, musika, dantza, antzerki, eta aba-

rrez hornituak. Albo-herria ezagutzeko aukera ona. Elorriorekin lotu
dugu, bada, gaurko galdera. Elorrio ala Aretxabaleta da biztanlez han-
diagoa? Zein da hauetan egia?

• Elorriok 7.110 biztanle, Aretxabaletak 6.282.
• Elorriok 5.302 biztanle, Aretxabaletak 5.850.
• Elorriok 4.775 biztanle, Aretxabaletak 5.925.
• Elorriok 9.225 biztanle, Aretxabaletak 6.555.

Erantzun zuzena:Elorriok 7.110 biztanle,Aretxabaletak 6.282.

Aretxabaleta 
ala Elorrio handiagoa?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Arazo ugari izango dituzu ingurukoekin, bai
lanean bai familiartean ere. Izan ere, gauza asko
inori galdetu barik egiten dituzu. Hortaz, inguruko-
ek dituzten ideiak kontuan har itzazu, zure proiek-
tuetarako garrantzitsu izan daitezke-eta.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Erabaki garrantzitsuak hartzeko gaitasuna izango
duzu, betiere lanean hobetze aldera.Hala ere, alda-
keten beldur zara, eta baliteke behar-beharrezko
dituzun aldaketa horiek bertan behera geratzea.
Horrek kalte egingo dizu.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Seme-alabaren batek arazoak izango ditu, eta
laguntza beharko du; ahalegin zaitez harekin adei-
tsu eta tolerante jokatzen. Bestalde, emakumea
bazara, min izango duzu bularrean, baina ez da
larria izango.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Astean lan proposamen ugari egingo dizkizute.
Bestalde, hainbat proiektu bete egingo dituzu, bal-
din eta berria den guztiarekiko beldurra uxatzen
baduzu.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Ingurukoen akatsekin toleranteago izaten ahale-
gindu; izan ere, zuk zeuk ere badituzu zureak.
Osterantzean, betiko lagunak galtzeko arriskua
izango duzu.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Askotan esaten duzu ez daukazula nahiko diru;
horren ondorioz, ez duzu estimatuko benetan dau-
kazuna eta zaituzte aseko lagunekin eta familiako-
ekin pasatuko dituzun une atseginek.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Ziurtasunik eza, beldurra eta babes nahia. Horien
ondorioz, bikotekidearekin arazoak izango dituzu;
izan ere, egun osoa harekin pasatu gura izango
duzu, baina hura estututa sentituko da.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Jendaurrean lan egiten baduzu, ahalegin zaitez lan
hori uzten; izan ere, jendeak gogaitu egiten zai-
tuen sentsazioa duzu, eta, halako baten, burua
galdu eta edozer astakeria esan zeniezaieke.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Argitasuna, objektibotasuna eta intuizioa. Horiek
erabilita edozein arazo konpon zenezake. Bestalde,
barreiatzen duzun energia positiboari esker, bat
baino gehiago aholku bila hurreratuko zaizu.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Min emango dizun arren, nahigabeak besterik
eman ez dizun pertsona batengandik urrundu
egingo zara. Bestalde, hotzeriak eta eztarriko mina
izateko joera.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Aldaketa beharra duzu eta estimulu berriak bilatu
gura dituzu. Edozelan ere, argi ibili, benetan esti-
matzen duzun pertsonaren bat atzean utzi eta epe
luzera damutu egingo zaizu-eta.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Ez jokatu arinkeriaz merkataritza eta finantza kon-
tuetan, ezta kontratuei dagozkien kontuetan ere.
Bestalde, nahigabe txikiak izango dituzu, zure
erruagatik lapurreta txikiak egingo dizkizute-eta.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko uztailaren 9a

LORAK BOTATZEN
Urlixa oso lora botatzaillia
zan. Egun baten esatetsa
neska bati:

– Agur, Maitxu, guapi-
sima.

Neskiak, berriz:
– Nik, naiz eta pena aun-

dixakin, ezin ori zuregai-
txik esan.

Orduan Urlixak:
– Ori ezta problemia,

Maitxu. Nik lez, esaidazu
gizur bat eta kitto.

TRAPU PESKAN
Plaentxiako Trapu Santa
Agedara eruan zeben. Den-
bora pasa, urten zeban etxe
aunditxik eskalluak pes-

katzeko asmotan. Bada-
roiaz berakin kapazo eta
botilla be. An ziarduan pes-
kan, eta alako batian etorri
jakoz guardia zibillak:

– ¿Qué hace usted aquí?
Peskan, jaunak.
– ¿No sabe usted que

está prohibido? Dónde vive
usted?

– Or, etxe aundixan.
– Vamos alli mismo a

hacer diligencias.
Eta eruan zeben Trapu

guardia zibillen erdixan.
Etxe aundira eltzian, an
zeguan medikuari esate-
tsa:

– Diretore jauna, emen
dakartzudaz beste bi.

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

Moldakor

Lesakako
auzoa

*Deitura

Zati, puska

Apika,
akaso

Erne

*Izena

Nekatu

Udara

Mutualdi,
isialdi

Kilogramo

Aspertu

Zoro, ergel

Olatu

Potasioa

Festa

Kasik

Ahuntzaren
ar

Aurpegiaren
atal

Motxaile,
buhame

Sufrea

Albiste, berri

Sarraski

Baiezta-
tzeko

Janzki,
arropa
Oso,

erabat

Kupela

Niobioa

Hanka

Ahalegindu

Etenaldi

Jatorri,
iturburu

Izan ezik,
salbu

Uranioa

MM
NABAZ

LASA
AAGIAN

UNATUKG
UDAERO

ISILUNE
KAHOS

JAIIAIA
JANTZI

ONIKUPA
ETENAT

ETORBURU

Ongi
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Harpidedunen

txokoa

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

09:00etatik 21:00etara.

Urte amaierara arteko harpidetza: 20 €

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:

• Iñigo Irazabal

(Elgeta)

• Igor Unamuno

(Bergara)

• M. Luisa Elorza

(Oñati)

• Anabel Larrinaga

(Arrasate)

• Uratz-alde elkartea

(Aretxabaleta)

• M. Angeles

Mendizabal 

(Oñati)

YELMO

cineplexerako

sarrerak:

• Arantzazu

Altzerreka

(Antzuola)

• Elixabet

Txintxurreta

(Arrasate)

• Taberna Berri

(Aretxabaleta)

• Bernardo Aranzabal

(Arrasate)
Domingo 

Jauregi de
Mendibil 

Bergara

SARIA: 
Umeendako 
liburu sorta

• ZUMELAGA
jatetxean bi
lagunentzako 
afari zoragarria.

• Umeendako liburu
sorta EREIN
argitaletxearen
eskutik.

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

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

Uztailaren 12a: 009 zozketa

008

zozketa

Uztailaren 12ko sariak

Sariak, astero!
Astelehenean, uztailak 12, sari hauek izen-abizenak izango dituzte. 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke sari hauen irabazleetako bat!

Karibera, Asteleheneko Goienkaria-rekin!
Karibera bi lagunendako bidaia zoragarria 

zozketatuko dugu uztailaren 20an.
Oraindik harpidedun ez bazara, egin zaitez uztailaren 16a
baino lehenago (20 €), eta zozketan parte hartuko duzu!

Laguntzailea:
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Espainiako futbol-zaleen paradigma. Oso estimatua TVEko ikus-
entzule gehienen artean: jatorra, graziosoa, txispa berezidu-
na...; ze ondo egiten duen berba!

Merengeen eta furia espainolakoen futbol partiduak komentatzen
ditu, Jose Angel de la Casa… blanca, lagun duela. Espainolak — Real
Madrilgo galaktikoak batik bat— dira beti onenak. Haien aurkariak
beti kaskarragoak, kalitateko futbolaren aurkakoak eta baloia hanke-
tan ganoraz erabiltzeko dohainik gabekoak. Denendako dauka zerbait,
beti aholkuak emateko prest. Haren komentarioak hain dira jarraituak,
zaleak sinistuta daude onenak direla. Burbuila batean bizi dira.

Errealitatea gordinagoa da, ordea: goi mailako txapelketetan sekula
ez dute ezer lortu, itxura eskasa erakutsi ohi dute eta barregarri geratu,
bai futbolariak, bai Michel handia (futbolari zenean ere bai: “¡Me lo
merezco!”, Balderrama...) eta baita torero jantzitako zaleak ere. “Espa-
ña!, España!”. Hala ere, orain, Hortalezako jakintsuak salbatuko ei ditu.

Michel
“Epaitegietako hizkuntza egoerak
bere horretan jarraitzen duen arren,
euskararen alde egindako herri
ekimenak normalizaziorako urrats
berriak ematen dabiltza”.

Irati Pagoaga/ Euskal Herrian Euskaraz
‘Berriak’ (2004/07/06)

“Etorkizuna eta Euskal Herria
eraikitzeko gakoa hiru ‘P’-ak dira:
pakea, pertsonak eta prestakuntza.
Eta zuok, Fagorreko langileok,
gauzak ondo egin dituzue”.

Juan Jose Ibarretxe/ EAEko lehendakaria
‘Berriak’ (2004/07/07)

KAMERAAURREAN Eneko AzkarateTELEBEGI/

EiTBko hedabideek
emaitza onak lortzen
segitzen dute
EGM Hedabideen Ikerketa
Orokorrak aditzera eman-
dako datuen arabera, ia
milioi eta erdi lagunek
jarraitzen dituzte egunero
EiTBko komunikabideak.
Horien artean, ETB2k
lortu ditu emaitzarik one-
nak: 765.000 ikus-entzule
egunero. ETB1 datorkio
atzetik, 291.000 ikus-entzu-
lerekin. Eta Radio
Euskadi gero, 250.000
entzulerekin. Edozelan
ere, orokorrean, euskaraz-
ko irratiek (Euskadi
Gazteak eta Euskadi
Irratiak) eskuratu dituzte
emaitzarik onenak; izan
ere, iazko datuekin konpa-
ratuz, %20 igo dira bi kate
horien ikus-entzuleak.   

Exekuzioak telebistaz
ikusi nahiko lituzkete
amerikarrek 
Egin berri duten inkesta
batek dioenez, amerika-
rren %67k (hirutik bik)
exekuzioak telebistaz ikusi
nahiko lituzkete. Horien
artean, bostetik batek Bin
Ladenen exekuzioa ikusi
nahiko luke. Bestalde, %54
gertu leudeke autopsien
transmisioak ikustearren
ordaintzeko.  

Zinemaren gaineko
telebista kate berria
Azken hilabeteotan iragar-
tzen ibili eta gero, oraingo
hastean hasi da emititzen
zinemaren gaineko kate
berria: MGMk Estaturako
prestatu duena. Kable
bitartez lortu ahal izango
da kate hori. Oraingoz,
uztailerako Rocky ezaguna-
ren film guztiak eta wes-
tern motako film klasikoak
emango dituztela iragarri
dute, besteak beste. 

TELEBERRIAK

Bergarako Lasa jatetxean graba-
tuko dute uda giroko saio bere-
zia. Udarekin lotutako saioa izan-
go da. Esate baterako, ibarreko
bainulekuen gaineko erreporta-
jeak, eguzkia hartzeko kontuan
hartu beharreko aholkuak, uda-
rako proposamenak eta horrela-
koak izango dituzte mintzagai.

Baina, horretaz gain, bidaien
gaineko erreportajeak ere eskai-
niko dituzte. Izan ere, saio horre-
tan zozkatuko da Asteleheneko
Goienkaria-ren harpidedunen
artean Dominikar Errepublika-
ra joateko bi lagunendako aste-
beterako bidaia. Horixe izango

da orain arte Asteleheneko Goien-
karia-ren harpidedunen artean
zozkatuko den saririk garran-
tzitsuena. Orain arte, beste hain-
bat sari banatu dituzte, astero,

baina txikiagoak. Bestalde,
Gabon inguruan, beste bidaia bat
zozkatuko da: itsas bidaia bat
Mediterraneoan barrena, bi
lagunendako eta astebeterako;

hura ere Asteleheneko Goienka-
ria-ren harpidedunen artean
egingo da zotz.

TOURRA GOIENA TELEBISTAN
Saio berezi hori uztailaren 20an
eskainiko dute Goiena Telebis-
tan. Bezperan, uztailaren 19an,
astelehenarekin, izango da bes-
te saio berezi bat: Tourraren gai-
nekoa. Pirinioetako etapetan,
uztailaren 16 eta 17an, hara joan-
dako debagoiendarrei hartutako
irudiekin egindako saioa izango
da. Horretarako, GOITBko bi
lagun, Gorka Etxabe kazetaria
eta Andoni Goiti kameralaria,
Garmendia eta Odriozola lagu-
narteek antolatutako bidaian
joango dira ibarreko ia 200 lagu-
nekin batera. Saio berezi horre-
tan, Euskalteleko kamisetak zoz-
katuko dituzte ikus-entzuleen
artean. Bestalde, GOITBko ardu-
radunen asmoa da txirrindulari
bat gonbidatzea solaserako.

Bi saio berezi eskainiko ditu uztailean Goiena Telebistak:
uda giroko bat eta Tourraren gaineko beste bat
Uda giroko saio berezia Lasa jatetxean grabatuko dute, eta bi lagunendako bidaia zozkatuko dute

GOIENKARIA

Bi saio berezi eskainiko ditu
GOITBk uztailean zehar. Bata,
uda girokoa; bestea,Tourraren
gainekoa. Lehenengoan, Domini-
kar Errepublikara bi lagunenda-
ko bidaia zozkatuko da.

GOIENKARIA

Tourrera joandako debagoiendarrekin saio berezia eskainiko du GOITBk.

Gaueko albistegian,
ibarreko informazio
osatuena

Ohiko programazioak ete-
na izan duen arren, albis-
tegiak eskaintzen jarrai-

tzen dugu Goiena Telebistan.
Ibarreko albiste nagusiak bil-
tzen ditugu egunean zehar, eta
arratsaldean,  20:00etatik aurre-
ra Deiane Arrietak eskaintzen
ditu albistegian. Ondoren, bes-
te bi hitzordutan berriro ere
albistegi bera ikusteko aukera
eskaintzen dizuegu: gaueko
21:30ean eta 23:00etan. Hain
zuzen ere, Debagoieneko herrie-
tan gertatu den guztiaren berri
izateko aukera zabala!

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

Programa berriak
gertatzeko etenaldia
hartu du GOITBk

Urritik aurrera emisio
orduak zabaldu egingo
ditugu. Hori dela eta, hila-

bete hauetan zehar saio berriak
prestatzen gabiltza debagoien-
darrei eskaintza erakargarria
egiteko asmoz. Baina, ibarreko
telebista izanik, ibarretik hurbil
egotea da gure helburu nagusia;
debagoiendarrak telebistara hur-
bildu nahi ditugu. Horretarako,
batetik, aurpegi berriak behar
ditugu, eta bestetik, saio berriak
egiteko ideia berriak. Gogoratu
Goiena Telebistako ateak zabal-
zabalik dituzuela!

2004-05 PROGRAMAZIOA
Saio berriak
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Eraman dotoretasuna
zure etxera

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

Atzeskua

Ekainaren bigarren
astean, bazebilen
euskaldun bat Saharan

arkeologia lanetan, EHUk eta
RASD sahararren errepubli-
kak hitzartutako egitasmoa-
ren baitan. Derrepente, non
aurkitzen dituen hogeita bost
gizakume indiar itxurakoak.
Euskalduna luze ibilia zen
Indian eta hurbildu egin
zitzaien, irrikan. Orduan
jakin zuen historia harriga-
rria.

India eta Bangladesh-tik
irten ziren, Europara etorri
guran, mafia baten eskutik.
Arabiar emirerri eta Etiopian
zehar, ekarri zituzten Casa-
blancaraino (Maroko),
pateran sartu eta Espainiara
pasatzeko. Baina seko engai-
natu eta eraman zituzten
Sahara aldera, RASDen
lurralde askeen mugaraino.
Hemen utzi zituzten militar
marokoarren esku, eta hauek
jare egin zieten basamortuan,
tiroz hiru hil ondoren. Egun
batzuetara aurkitu zituen
Polisarioko patruila batek,
hilzorian. Aurkikuntzaren
berri eman zioten Nazio
Batuetako Minursori, baina
hauek erantzun ez daudela
horretarako, bakarrik bake
plana aurrera eramateko. Eta
han daude harrezkero hogeita
bostak, Polisariokoen base
militarrean, inorako bidean. 

Han aurkitu zituen
euskaldunak, eta itzuli
denean mugitzen hasi da.
Haiek emandako gutunak
helarazi dizkie familiei. Eta
egin duen zaratari esker,
badirudi azkenean Nazio
Batuek helduko diotela
gaiari. Euskaldun honek
Errasti du abizena, eta
bergararra da. Lagunek
Jerras esaten diote.

MIKEL IRIZAR

Jerras
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OIHANA ELORZA

Z
enbat lagun ari
zarete Leze Txikiko
indusketetan lane-
an? 

Une honetan 15 laguneko
lantaldea gaude. Nirekin
batera daude Zaragozako
bat, bi nafar, donostiarra,
Oviedoko beste bat,
Madrilgoa, Leongo beste bi
eta baita Malagatik,
Frantziatik, Extremaduratik
eta Valentziatik etorri dire-
nak ere. Gazteak dira, 22 eta
27 urte bitartekoak, eta
Arkeologiako ikasleak dira.

Uda guztietan etortzen
da talderen bat ustiaketa
lanetan laguntzera, ezta? 

Bai, gura genuke gehia-
gotan etortzea, baina dirula-

guntzak ez dira heltzen talde
gehiago ekartzeko. 

Orain Arrasaten gaude,
eta abuztuan Zestoan egon-
go gara beste talde batekin,
hiru astez.

Toki klasikoa bihurtu
da Leze Txiki. 

Bai. 1956-1968 bitartean,
Joxe Migel Barandiaran
ibili zen hemen, eta gu
1996an hasi ginen.

Zer bilatu duzue
harrezkero? 

Gehienbat animalien
hezurrak eta harrizko lana-
besak aurkitu ditugu. Hala
ere, itsaso maskorrak ere
topatu ditugu; koilareak egi-
teko edo apainketarako era-
biltzen zituzten lehen.

Zer tresna erabiltzen
dituzue zuen lanean?

Esku-tresna oso finak:
labanak, orratzak eta antze-
rakoak. Lurra azal finetan
ateratzen dugu, kuboetan
sartu eta, azkenik, galbahe-
an pasatzen dugu, elementu
txikiak berreskuratzeko. 

Eta nora eramaten
dituzue hor aurkitutako-
ak? 

Epe batean, garbitu egi-
ten ditugu, EHUko
Gasteizko campusean. Gero,
handik denbora batera,
Donostiara eramaten ditu-
gu. Irailetik aurrera hasiko
gara Donostian bildutako
materiala aztertzen; indus-
ketekin batera egin behar da
lan hori, paraleloki.

Kopurua baino gehia-
go, informazioa ateratzen
da Leze Txikitik, ezta? 

Bai. Berez ez da oso abe-
ratsa, ez da munduko leku
arkeologiko aberasgarrie-
na. Hona gizaki gutxi eto-
rri dira, noizbehinka baka-
rrik; beraz, ez dago ondare

ArkeologoaAlvaro Arrizabalaga/

“Ez da oso aberasgarria kopuru aldetik,
baina balio handiko informazioa dago”

“Lou Grant’ aspaldiko saioak antz 
handiagoa du kazetarion lanarekin,
‘Indiana Jones’-enak gurearekin baino”

“Aurkitu dugunarekin, 117.000 urte egin
dugu atzera, baina gehiago egingo dugu”

Oñati / 38 urte / Arantzadi zientzia elkarteko kidea

askorik kopuru aldetik.
Informazio aldetik, aldiz
bai.

Ze garaira arte eraman
zaituzte hor jasotako
informazioak?

Aurten guk geuk eginda-
ko indusketa lanen arabera,
117.000 urte atzera egiten
dugu. Hala ere, hauen
azpian badaude ondare
zaharragoak. Hortik gorako
datazioak izango ditugula
ere badakigu, baina ezin
dugu zehaztu, oraindik.

Noiz arteko lana izan-
go duzue hor?

Ematen diogun martxa-
ren arabera. Dirulaguntzak
urriak dira eta lantalde
batek martxa hartzen dione-
rako, amaitu egiten zaio
lanerako zuen epea.

Indiana Jones-en
antzera ibiltzen zarete?

Gogoratzen duzu Lou
Grant aspaldiko saioa? Ba
antz handiagoa du saio hark
zuen, kazetarion, lanarekin,
Indiana Jones-enak gureare-
kin baino. 
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