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ELGETA

Gaur, egubakoitza, goizean inau-
guratu dute Domingo Iturbe kale-
an Elgetako nagusiendako zentro
balioanizduna. Udaleko eta Foru
Aldundiko ordezkariez gain,
herriko hainbat edadetuk ere
egin du bertara bisita. Bi solairu
ditu zentroak: goian, etxebizitza
babestua, eta beheran, eguneko
zentroa. /7

Gaur inauguratu
dute nagusiendako
zentroa

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

FELIX IRIARTE / KAZETARIA
“Arabako Diputazioak badu
zerikusirik ‘El Periódico de
Álava’-ren itxierarekin” /8-9

ATLETISMOA: IBARREKOAK, BIKAIN ESPAINIAKO TXAPELKETAN /10

Kamisetak:
ibarrekook ere, 
moda berriekin batONDOEN DISEINATUTAKO 
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Gurean ere,
gidabaimena
berbagai

ASTEKO GAIA: PUNTUKAKO BAIMENA EZARRI NAHI DA

Fagorrek negozio unitate
berria aurkeztu du

Puntu bidezko gidabaimena eza-
rri nahi du Espainiako Gobernu-
ak datorren urtean. Horrek, jaki-
na, debagoiendarron gidatzeko
moduan eragina izango du. Izan
ere, neurri horren helburua da
istripu kopurua murriztea, eta
horretarako, arau-hauste bakoi-
tzeko puntuak kenduko zaizkio
gidariari. 

Urtebete falta den arren, ezta-
baida piztu da dagoeneko, baita
geurean ere. Oro har, hemengo
adituek ondo ikusten dute gida-
baimen mota berria; hala ere,
hainbat arazo ikusten dizkiote.
Besteak beste, esaten dute ez dela
nahikoa izango istripuak murriz-
teko, baldin eta gizartea kon-
tzientziatzen ez bada. /2-3

Etxerako sistema eta zerbitzu
aurreratuak garatzeko eta saltze-
ko negozio area berria aurkeztu
zuen Fagorrek eguenean, Oñatin.
Datozen hiru urteetan, 2.000 etxe
baino gehiagotan sistema domo-
tikoak ezartzea aurreikusten du
Fagorrek.

Gaur egun Espainiako estatua
da area berri honen merkatu
nagusia. Hala ere, etorkizunean,
Europa eta Hego Amerikako mer-
katuetara zabaltzea ez dute baz-
tertzen. 2004-2007 epealdirako fak-
turazioak 9 milioi euro gaindi-
tuko dituela esan zuten. /4

LEIRE KORTABARRIA

Debagoienetik Tourrera
Kamiseta laranja jantzi eta Pirinioetara abiatu da Debagoienetik ere jende piloa Tourra ikustera. Gaur-
ko eta biharko etapa menditsuetan, kamino bazterrean egongo dira txirrindulariei animuak ematen.
Goiko argazkian ageri direnak atzo, eguena, atera ziren Oñatitik. Garmendia eta Odriozola lagunar-
teek eta Lizarralde Kirolak dendak antolatutako bidaian joan dira, 200 lagun inguru, hiru autobus eta
kamioneta bat. Kirolariak ikusteaz gain, asteburua jai giroan pasatzea da helburua. Goienako lantal-
de bat ere haiekin joan da Pirinioetara, eta han ateratako argazki eta irudiak Asteleheneko Goienka-
ria-n eta GOITBk astelehen iluntzean eskainiko duen saio berezian ikus ahal izango dituzue.

‘ASTELEHENEKO GOIENKARIA’-N, DEBAGOIENDARRAK TOURREAN!
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Zorroztasuna baino l

LEIRE KORTABARRIA

Joan den asteburuan, 32
lagun hil ziren Estatuko
errepideetan, auto-istri-
puz; horietako 21 gazteak

ziren, 30 urtetik beherakoak, hain
zuzen. Zoritxarrez, Debagoiene-
an eta Euskal Herri osoan ere
sarri jasotzen ditugu auto-istri-
pu larrien gaineko berriak.
Horrekin bukatzeko asmoz, gure
gidatzeko modua aldatuko duen
neurria eztabaidatzen ari da
Espainiako Gobernua: puntu
bidezko gidabaimena. Horren
arabera, gidari bakoitzak hain-
bat puntu ditu; araua hausten
doan eran, eta arau-haustearen
arabera, puntuak kentzen zaiz-
kio. Hutsean geratzerakoan, gida-

baimena berriro atera beharko
du, eta baliteke epe bat ematea
ateratzeko aukerarik gabe. Azken
berrien arabera, datorren urte-
an indarrean jarriko dute Esta-
tu osoan. Iparraldean, 1992.etik
erabiltzen dute hori. 

Europako herri aurreratue-
netan —Frantzian, Alemanian,

Erresuma Batuan…— aspaldi-
tik erabiltzen da sistema hori, eta
hainbat desberdintasun daude
ereduon artean, baina guztietan
lortu da istripu gutxiago egotea.
Orain eztabaidatzen ari dena da
geurean zein eredu ezarriko den.
Ezbairik ez duena da neurri
horrekin gidariok askoz ere arre-

ta eta kontu handiagoz ibiliko
direla bolantearen aurrean.

“DENBORAK ESANGO DU”
Galdetutako Debagoieneko adi-
tuek denetariko iritziak dituzte.
Oro har, puntu bidezko gidabai-
mena ez dute txarto ikusten, bai-
na jarrera berri baten osagarri

bakarrik izan daitekeela uste
dute. 

Rafa Etxabe auto-saltzaile
eta eskarmentu handiko gida-
riak dio: “gidabaimen mota hori
ondo dago, istripu kopurua
gutxitzen laguntzen badu; bai-
na, hori baino garrantzitsuago
deritzot kontzientziazio eta hez-

LEIRE KORTABARRIA

Arau-urratze arin zein larriek izango dute puntutan eragina, baina erabakitzeke dago arau-hauste bakoitzari zein zigor ipiniko dioten.

Puntuzko
gidabaimena
ezarri nahi du
Madrilek

Helburua da
auto-istripu eta
heriotza
gutxiago egotea

Debagoieneko
adituek ez dute
txarto ikusten,
mentalitate
aldaketaren
barne badago

Hainbat sistema, gurerako eredu

Erabakitzeke dago Debagoienean zein
sistema ezarriko den, baina badirudi
Frantziako Estatuan erabiltzen dutena-

ren oso antzekoa izango dela. Han, 12 puntu-
rekin abiatzen da gidaria; 6 puntu ditu gidari
berriak. Frantziar sistema puntuak kentzean
oinarritzen da. Adibide batzuk ematearren,
segurtasun-gerrikoa ez eramateak puntu bat
galarazten du; abiadura-muga 26-40 km.
bitartean gainditzeak, 3 puntu; gorriz dagoen
semaforoan ez gelditzeak lagun hurkoa
arriskuan jartzen duela kontsideratzen da,
eta 4 puntu kentzen ditu; eta istripu-lekutik
alde egitea zaurituei lagundu barik 6 puntu-
ko arau-haustea da. Baimena kentzen dioten
batek 6 hilabetez itxaron behar du berriro
ateratzeko aukera izateko.

Metodo frantsesak %25ean jaitsi du
errepideetako hilkortasun tasa, baina gogor
kritikatzen dute, prebentzioan baino, erre-
presioan oinarritzen ei delako. 

Gurerako eztabaidatzen ari den sistemak
Frantziakoarekin du antzekotasun handiena;
izan ere, guretako ere 12 puntuko eta pun-
tuak kentzeko metodoa ari da eztabaidatzen.
Baina Erresuma Batukoaren hainbat elemen-
tu hartzen ditu: nagusiena da arau-haustek
hiru multzotan sailkatzen direla, larritasuna-
ren arabera. Era berean, hainbat berriren
arabera, urte erdi edo urtebete itxoin behar-
ko litzateke gidabaimena berriro lortu ahal
izateko. 

Benetan zelakoa izango den ikusteko,
ordea, oraindik denbora behar izango dugu.

Autoeskoletan greba

Ibarreko autoeskolei, oro har, gutxi eragin die Gipuzkoako
autoeskolendako greba deialdiak. Joan den martitzenean,
hilak 13, Azpeitian azterketa zuten ibarreko hainbat

eskolek, baina ezin izan zuten egin. Beasainen egiten dutenei,
ordea, ez zien lanuzteak eragin.

Gurean, jarraipena erdipurdikoa izan da. Izan ere, greba
autoeskoletako langileek bultzatzen dute. ELA eta LAB
sindikatuek deitu dute, eta helburu batzuk dira irakasleek
lan egiten dituzten ordu guztiak ordaintzea —salatzen dute
urteko 100 lan-ordu aurreikusten duela komenioak,  baina
askoz gehiago egiten dituztela— eta teoria eta praktikako
irakasleak neurri berean egotea, besteak beste. Kontua da
Debagoieneko autoeskola gehienak familia-enpresak direla,
eta ez dituztela langilerik, salbuespenak salbuespen. Ibarre-
koen iritziak denetarikoak izan dira: batzuek “zentzuzkoa”
ikusten dute greba, beste batzuek uste dute “guztion onera-
ko” akordio batera iritsi beharko liratekeela laster.
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ehenago, hezkuntza

kuntza kanpaina egitea”. Etxa-
beren ustetan, jarrera aldaketa
hori erakundeek ere hartu
beharko lukete: “Ertzaintzak-
eta, zigorrak ipintzearen jarre-
ra dute; hori baino hobeto litza-
teke errepidea zaintzeko jarre-
ra izango balute, ezer gerta ez
dadin”. 

Metodo horri kritikatzen zaion
alderdi bat da sarrien ibiltzen diren
gidariak kaltetuko dituela, kasu
askotan adituenak direnak, gai-
nera. Juanito Saizar autobus gida-
ri debagoiendarrak honela diosku:
“Nik 9 ordu ematen ditut egunero
errepidean, eta ez zait bidezkoa iru-
ditzen pare bat ordu ematen ditue-

naren puntu berberak edukitzea,
edo puntuok galtzeko aukera ber-
bera”. Saizarrek gaineratzen du,
hala ere, sistemak trebezia gutxie-
na duena saritzen badu ere, gogo-
rren horixe zigortzen duela, baita. 

Gidabaimen horren helburu
nagusia beteko den ere zalan-
tzan jartzen du: “Azken baten,

istripu gutxiago izatea kultura
eta hezkuntza kontua da. Den-
borak esango du neurri horrek
arrakasta duen edo ez”. 

UDALTZAIN ETA ERTZAINAK
Hezkuntza, hortaz; baina ez gida-
riondako bakarrik, zigorrak ipin-
tzen dituztenendako ere bai. Hala

uste dute galdetutako hainbatek.
Tartean, zenbait taxilarik.

Bergarako hainbat taxi-gida-
rik diotenez, “zigorrak ipini
behar dituenaren umorearen
arabera doa. Guk eskatzen dugu
udaltzainek, ertzainek… gauzak
behar bezala egitea”, diote. More-
no bergarar taxilariak dioenez,
“udaltzain batek isuna ipini zidan
autoa taxi-geltokian aparkatuta
edukitzeagatik. Aurrerantzean,
gure geltokian egoteagatik pun-
tuak kenduko dizkigute, bada?
Arau-urratze larrietarako, oso
ondo deritzot; baina eurek ere
egin ditzatela gauzak behar beza-
la”, da bere kexua.

Beste gidari baten iritziz, gida-
baimen mota berriak “ez gaitu
kaltetuko; alderantziz, ondo gida-
tzen dugunon onerako izango da.
Baina guretako salbuespenak
sartuko nituzke, eta ez ditzatela
arauak guztiondako berdin apli-
katu”. 

ADMINISTRAZIOEN ELKARLANA
Oraindik urak bidea egin deza-
ke, hortaz, neurri eztabaidatu
hori indarrean jarri arte. Epe
horretan, arazo teknikoak ere
konpondu beharko dituzte era-
kundeok. EAEn, adibidez, erre-
pideen eskumena Eusko Jaurla-
ritzak du, baina puntuak ken-
tzeko eskumena Espainiako
Trafiko Zuzendaritza Orokorrak
izango du, eta gidari bakoitzaren
gaineko informazioa zentraliza-
tu beharko da. Jaurlaritzak dio-
enez, “neurria onartzeke dago,
bai, baina guk behar diren ego-
kitzapen guztiak egingo ditugu”.

Profesionalek diote
isun-jartzaileek

lana ondo egiteak
zeresan handia

izango duela

Gurean zein sistema
ezarriko den

eztabaidatzen ari
dira; Frantziaren
antzekoa, akaso

Ibarrekoek diote
istripuak saihestea,

azken baten,
gidarion esku

dagoela

Txalekoa, beti aldean

Bukatu da epea: uztailaren 23tik aurrera, derrigorrezkoa
izango da txaleko islagailua autoan eramatea. Urtarrila
ezkero, autobus eta kamioilariendako da derrigorrez-

koa; orain, baita gainerako gidariondako ere. Arau garrantzi-
tsu bat da txalekoa aldean eraman behar dugula, ez maletate-
gian, izan ere, errepidean gaudela autotik irten behar badu-
gu, dagoeneko txalekoa soinean irten behar dugu. 

Debagoiendarrok ez gara atzera begira geratu, saltzaileen
esanetan. “Jendea berehala etorri zen erostera, ez dute epe
bukaerara arte itxaron”, diosku auto osagarriendako denda
bateko arduradunak. 

Oraindik txalekoa ez dutenek gasolindegi, supermerkatu,
burdindegi, auto osagarriendako denda eta baita farmazietan
ere eros dezakete. Neurri bakarra dago, eta bi koloretan,
horia eta laranja, nahiz eta hori kolorekoa izan gehien
saltzen dena. Bost eta hamar euro arteko prezioa du, saltokia-
ren arabera.

Arrasaten autoeskolako irakaslea
da Iban Peñakoba. Ibarreko beste
aditu batzuen antzeko iritzia du

berak: puntuzko gidabaimena ona da,
baina kultura aldaketa barik, ez du era-
ginik izango. 

Zer iruditzen zaizu puntu bidezko gida-
baimena?

Printzipioz, ondo iruditzen zait. Fran-
tzian, Alemanian… istripu gutxiago dago
horren eraginez, eta onerako baldin bada,
ondo deritzot. Hainbat zehaztapen egingo
nituzke, ordea: gidari guztiok berdinak ez
garen bezala, aplikazioa ere ez litzateke
kasu guztietan berbera izan beharko. Kamioi-
lari, taxilariek… marjin handiagoa izan
beharko lukete.

Eta gidabaimena lortu berri dutenei
hasieratik puntu gutxiago emateari, zer
deritzozu?

Hori ere ez dut argi ikusten. Ikasi-berriek
kontu handiagoa dute, arreta handiagoz
ibiltzen dira. Urtebetera-edo galtzen dugu
arreta, orduan uste dugulako dagoeneko
oso ondo gidatzen dugula. Ordutik aurrera
izaten dira istripu gehienak.

Debagoieneko errepideetan egunero
ibiltzen zara. Debagoiendarrok zer
moduzko gidariak gara, zure iritziz?

Maila ertainekoak. Ez oso onak, ez eta
oso txarrak ere, baina beste toki batzuetan
bezala. Konparaketak egiteko, adibidez,
Frantziara jo beharko genuke: Frantziare-
kin konparatuta, badago aldea, bai; han, mai-

la altuagoa da. Esan bezala, uste dut gidari
guztiok gidatzen duguna baino hobeto gida-
tzen dugula sinistuta gaudela. Gidatzea egu-
neroko gauza bihurtzen denean, ohitu egi-
ten gara eta ahaztu egiten dugu oso ekintza
arriskutsua dela. Segurtasun neurriak ere
ez ditugu beti betetzen: segurtasun-gerrikoa,
umeak lotuta eramatea… Azken baten, gida-
tzerakoan hiru faktore daude: autoa, erre-
pidea eta gizakia, eta azken hori da eraba-
kigarria. Beste biak hobeak edo txarragoak
izan daitezke, baina gizakiak erabakitzen du.

Gakoa mentalitatea aldatzea izan dai-
tekeela, hortaz.

Bai. Egoera hau dugun kultura motori-
zatuarenbarne dago. Auto-eskolara 18 urte-
rekin datorren gaztetxoa ez dator gidatzen
ikastera, gidabaimena ateratzera baizik.
Txikitatik beste modu batera heztea da
garrantzitsuena: etxean, ikastetxean… 

Trafiko lege berriak segurtasun neu-
rriak zorroztu ditu… txalekoa dugu
horren azken adierazpena.

Bai, eta ezinbestekoak dira. Autoak ere,
gero eta seguruagoak egiten dituzte. Neurri
horiek, gidabaimen berria… ondo daude, bai-
na ez dute ezertarako balio jendeak ez badu
jarrera aldatzen.

“Garrantzitsua da txikitatik beste modu
batera heztea: etxean, ikastetxean…”

IBAN PEÑAKOBA / AUTOESKOLAKO IRAKASLEA



Espainiako Estatua
merkatu nagusia

bada ere, Europa eta
Hegoamerikara

zabaldu nahi dute

Besteak beste, Andoni Gartzia
Oñatiko alkatea, Jesus Catania
MCC taldeko presidentea, Pablo
Mongelos Fagor Etxetresnetako
zuzendari orokorra eta Jose
Ramon Arenaza Fagorreko Sis-
tema Aurreratuen gerentea izan
ziren eguenean Oñatin, Santxo-
lopetegi auzoan, egindako aur-
kezpenean. Ana Agirre Indus-
tria sailburuak ez zuen azken
orduan etortzerik izan eta Jose
Ignacio Zudaire Industria sail-
buruordeak bete zuen haren
lekua.

Pablo Mongelosek azpima-
rratu zuen moduan, orain dela 20
urte egin zuen Fagorrek domo-
tikaren aldeko apustua: “Giza
kapitala eta teknologikoa ditugu
atzetik, eta negozio berri honi
esker produktu eta zerbitzu
domotiko berritzaileen eskaintza
oso bat sortu eta salduko dugu”.

PRODUKZIOA HIRUKOIZTU
Etxerako Fagor Sistema Aurre-
ratuen Areako planen arabera,
datozen hiru urteotan 2.000 etxe

baino gehiagotan sistema domo-
tikoak ezartzea aurreikusten da.
Aurreko 9 urteetan beste horren-
beste lortu dutela kontuan izanik,
hazkunde erritmoa hirukoiztea
ekarriko luke horrek. Jose
Ramon Arenazak emandako
datuen arabera, 2004-2007 epeal-
dirako fakturazioak 9 milioi euro

gaindituko ditu: “Alde batetik
Fagor Etxetresnetako Ikerketa
eta Garapena jarduera bikoitze-
tik etorriko dena eta bestetik Gil-
tzak Eskura proiektuak egitea-
gatik”.

Gaur egun, Espainiako Esta-
tua da area berri honen merka-
tu nagusia. Hala ere, etorkizu-

nean, Europa eta Hego Ameri-
kako merkatuetara zabaltzea ez
dute baztertzen Fagorreko ardu-
radunek. “Etxean erosotasuna
eta bizi-kalitatea eskaintzen
duten elementu guztien batera-
tzea geldiezina da, etxetresnen eta
erabiltzailearen arteko kontrola
eta komunikazioa laster behar
bihurtuko da, eta behar horri
erantzuteko gertu egongo behar
dugu”, adierazi zuen Arenazak.

PUNTA-PUNTAKO TEKNOLOGIA
Jesus Cataniak, sektore honetan
Fagor aitzindari izan dela eka-
rri zuen gogora: “Azken 20 urte-
otan proiektu oso garrantzi-
tsuak aurrera eraman ditugu;
besteak beste, Phillips eta Nokia
marka prestigiotsuekin. Iker-
lanen eskutik, punta-puntako
teknologia garatu du Fagorrek
eta, era berean, gurean lana sor-
tzeko konpromisoa erakutsi
dugu”.

Azkenik, Jose Ignacio Zudai-
re Industria sailburuordeak hitza
hartu zuen hitza: “Nagusiki Asia
aldetik zetorren lehiakortasuna
zela-eta, zalantza garaia bizi izan
dugu azken urteotan. Lehiakor-
tasun Foroa 2015 zabaldu genuen,
tartean MCC taldearen lagun-
tzarekin, eta hor ikusi da Euskal
Herriko enpresak gertu daudela
etorkizunari garantia osoz aurre
egiteko. Hortaz, zorterik onena
opa dizuet erronka berri hau
abian jartzeagatik”.

E.M.

Jose Ramon Arenaza, Jesus Catania, Jose Ignacio Zudaire eta Pablo Mongelos, egueneko aurkezpenean.

Etxerako sistema eta zerbitzu aurreratuak,
Fagor enpresak egindako apustu berria

EDU MENDIBIL

Etxerako sistema eta zerbitzu
aurreratuak garatzeko eta
saltzeko negozio area berria
sortu du Fagorrek. Eguenean
egin zuten komunikabideen
aurreko aurkezpena Fagor
Etxetresna Elektrikoak koope-
ratibak Oñatin duen plantan.

Datozen hiru urteotan, 2.000 etxe baino gehiagotan, sistema domotikoak ezarri nahi dituzte

FAGOR ETXETRESNAK TALDEA
Abian jarritakoarekin, zortzi
negozio area integratuta
Fagorrek domotika arloan lortutako
aurrerapen teknologikoak, erabat
berritzaileak diren produktuen
garapenak, merkatuko eskaintzaren
areagotzeak eta salmenten hazkunde-
ak ekarri dute, besteak beste, jardue-
ra domotikoa enpresaren zortziga-
rren negozio area bihurtzea.

Beste zazpi areak hauek dira:
Hotza, Garbiketa, Ontzi-garbigai-
luak, Egosketa, Konforta, Etxetresna
Txikiak eta Sukaldeko Altzariak.

IKERKETA ETA GARAPENA
Produktu berriak garatzeko,
elkarlana ezinbestekoa
Etxerako sistema eta zerbitzu aurre-
ratuen area Fagorrek, Oñatin,
Santxolopetegi auzoan duen plantan
kokatuko da. Hasiera baten, zazpi
langilek jardungo dute bertan lane-
an, eta ondoko sailak izango ditu:
Marketina, Ikerketa+Garapena,
Erosketak, Komertziala eta Bezeroa-
ren Zerbitzua. Produktuak garatzeko
orduan, berriz, Ikerlan, Fagor Elek-
tronika edota Fagorreko I+G zentra-
larekin elkarlanean arituko dira.

ETORKIZUNA, BERTAN
Ezkutuko izaki inteligente 
bat gure esanetara
Gure etxeko tresnekin nolako harre-
mana izan dezakegun ikusi ahal izan
genuen eguenean. Nolabait esateko,
ezkutuko izaki inteligentea izango
dugu etxean eta ahotsaren edo
irudiaren bitartez jarri ahal izango
gara harremanetan harekin. Hainbat
aukera eskainiko dizkigu eta zintzo-
zintzo beteko ditu guk emandako
aginduak: labea martxan jarri,
garbigailua programatu... eta zerbait
oker doanean abisatu egingo digu.  

ESPERIENTZIA
Etxerako sistema aurreratuekin
20 urteko esperientzia
Ikerlan zentro teknologikoarekin
elkarlanean, Fagorrek 20 urte inguru
daramatza etxerako sistema aurrera-
tuen esparruan lanean. Besteak
beste, Fagor Domotika Sarea eta
Maior-Domo Fagor garatu dituzte.
Dagoeneko Espainiako 2.000 etxetan
baino gehiagotan instalatu dituzte
eta Maior-Domoaren hirugarren
belaunaldia iritsi da dagoeneko.
Etorkizuneko teknologiak dira
domotikaren oinarria.

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

•20 minutuan etxean 
•Arrasaten bakarrik

943 79 85 33

ABUZTUAN ZABALIK!

Araba etorbidea 3 ARRASATE
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Herri Lagunak 6, behea.
Bergara . Tel.: 943 76 05 24

•Haur kotxeak
•Segurtasun aulkiak
%10 %15 %20

•Arropak
%50  %60
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Uliazpi Fundazioak orain dela
hiru urte zabaldu zuen Bergaran
adimen atzerapen zorrotza duten
pertsonendako eguneko zentroa.
Zubillaga Doktorea izena du etxe
horrek. Gaixotasun hori duten
debagoiendarrendako zerbitzua
ematea du helburu. Tokieder pla-
zan dago kokatuta zentro hori eta
400 metro koadro ditu. 15-20 bat
pertsona hartzeko prestatuta dago. 

Bai eguneko atentzioa eta bai-
ta egoitza iraunkorra eta atsede-
nekoa ere eskaintzen ditu. Egoi-
tza honen goiko aldean beste lokal
bat dago, adimen atzerapen larri-
ko hamar pertsona helduren etxe-
bizitza babestu izateko egokitu-
ta dagoena. Lokal hori ere Dipu-
tazioak erosita dauka lehenago.

Gipuzkoako Foru Aldundiak
oraingo astean eman du eroske-

ta horren berri, Diputatuen Kon-
tseiluak erosteko erabakia har-
tu eta gero. Koldo Azkoitia Dipu-
tatuen Kontseiluaren bozera-
mailearen esanetan, “lokala
erostea Debagoienerako Uliazpi
Fundazioak egindako proiektu
aitzindari batean sar genezake”.
Koldo Azkoitiaren ustez, Dipu-
tazioak erosi duen lokal hori toki
egokian dago —Espaloiaren ondo-
an— erabiltzaileen gizarteratzea,
komunitatean parte hartzea eta
autonomia bultzatzeko: “Bai
Uliazpi Fundazioak eta baita
Gipuzkoako Diputazioak ere nahi
dugu etxe honetako jarduerak
leku komunitarioetan egitea, era
guztietako pertsonekin harre-
manak izanez, ez ezinduekin
bakarrik”, esan du Koldo Azkoi-
tia bozeramaleak.

GOIENKARIA

Bergarako Tokieder plazan dago kokatuta zentroa, eta ibar osorako eskaintzen du zerbitzua.

Uliazpi Fundazioaren eguneko
zentroa erosiko du Diputazioak

ENEKO AZKARATE

Uliazpi Fundazioak Bergaran
daukan eguneko zentroa
erosiko du Gipuzkoako Foru
Aldundiak. 690.167 euro (ia 112
milioi pezeta) bideratuko ditu
erosketa hori egiteko. Oraingo
astean hartu du erabakia
Diputatuen Kontseiluak.

Bergarako zentroa adimen atzerapen zorrotza duten pertsonendako da

690.167 euro, hau
da, ia 112 milioi

pezeta, bideratuko
ditu erosketa 
hori egiteko

DEBAGOIENEANLABUR

Ingurumeneko berrikuntza proiektuak
abian jarriko dituzte MUk eta Jaurlaritzak
Mondragon Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzak ingurumene-
ko prestakuntza eta berrikuntza proiektuak abian jartzeko hitzar-
mena sinatu dute. Hitzarmenak 280.000 euroko aurrekontua du,
eta ingurumenari buruzko proiektuak garatzea ahalbidetuko du.
Hitzarmenari esker Mondragon Unibertsitatean Ekodiseinu gela
sortuko dute datorren ikasturtean; alegia, unibertsitarioak eta pro-
fesionalak ekodiseinu tekniketan trebatzeko gela. Horrekin bate-
ra, ingurumen kudeaketa berritzeko proiektuak garatuko dituz-
te; besteak beste, enpresetan ingurumena kudeatzeko sistemak
ezartzeko prestakuntza. 

Autobidearen lanetarako lurren desjabetze
prozesua hasi dute Eskoriatzan

‘Euskal Y’-a 2010. urterako abian egoteko
konpromisoa dute Gasteizek eta Madrilek
Madrilgo eta Gasteizko gobernuek Abiadura Handiko Trena 2010.
urterako abian jartzeko konpromisoa hartu dutela adierazi du, orain-
go astean, Alvaro Amann Garraio sailburuak, Espainiako Azpie-
gituretako estatu idazkariarekin izandako bileraren ostean. Bes-
talde, AHT Gelditu! Elkarlana taldeak esan du Jaurlaritzak Eus-
kal Y-a inposatu nahi duela. Horretaz gain, udazkenerako protesta
ekitaldiak iragarri ditu taldeak, “egitasmoa gelditzeko une egokia
delako”. Azpiegitura horretako lanak aurten hasi nahi dituzte.

Autobidearen lanetarako lurren desjabetze prozesua astelehene-
an hasi zuten Eskoriatzan. Kaltetuen elkarteko kideak, hala ere,
ez dira ados azaldu prozesuarekin, haien ustez, agindutako alda-
ketak kontuan izan gabe hasi delako Diputazioa Eskoriatzarren
lurrez jabetu nahian. Kaltetuen elkarteak gutuna bidali dio Kol-
do Azkoitia Lurralde Antolamendu diputatuari prozesua atzera-
tu dezan eskatuz, egin beharreko aldaketak kontuan izanda behin
betiko proiektua nola geratzen den jakin arte.

Poloniar talde bat Arantza-
zun da egunotan, euskara
praktikatzeko eta Euskal
Herria ezagutzeko helburua-
rekin. Bilboko Ulibarri eus-
kaltegiaren bitartez etorri
dira, eta bertan egongo dira
zapatura arte. Dozena bat
lagun dira orotara Arantza-
zuko Hospederian daudenak.
Uztaileko lehen hamabostal-
dia igarotzera etorri dira, eus-
kara praktikatzeko asmoz.
Gramatika, entzumena eta
mintzamena lantzen dituzte,
besteak beste, eskola orduetan.

Poloniar talde bat
Arantzazun
euskara ikasten
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ZUZENDARIA
Eneko Azkarate 

ERREDAKZIO KONTSEILUA
Edorta Mendieta,
Miguel Angel Elkoroberezibar,
Josemari Velez de Mendizabal

ADMINISTRAZIOA
Agurtzane Gaintzarain,
Iratxe Bengoa, Ane Berezibar

SAILETAKO ARDURADUNAK
Iñaki Iturbe (Diseinua)
Gotzon Arzelus (Publizitatea)

PUBLIZITATEA
Mireia Larrañaga, Natali Martínez,
Izaskun Bolinaga, Ziortza Martín,
Imanol Elortza,Amaia Mundiñano

PRODUKZIOA
Iban Arantzabal

TESTUEN ZUZENKETA
Sergio Azkarate

HARPIDETZA ETA BANAKETA
Marta Leturia

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA

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

LEHENDAKARIA
Estepan Plazaola

ZUZENDARI NAGUSIA
Iñazio Arregi

Gutunak

Eskerrak emanez

Gutun honen bitartez AEDko kideok
Dragoi Janera hurbildu zineten lagu-

noi, laguntzaileak barne, eskerrak eman
nahi dizkizuegu. Dragoi Jana San Juan
egunean urtero plazan antolatzen dugun
ekintza da. Aurtengoan, AEKrekin
elkarlanean burutu dugu.

Zoritxarrez, afari erdialdean euri
zaparradak guztia zapuztu nahi izan
zuen, baina ez zuen lortu. Egoera honen
aurrean, zuek hartu zenuten erantzuna
txalotzekoa izan zen, bertan jarraitu
baitzenuten jai giroan. Horregatik, ber-
tan zeundetenok emandako erantzuna
eskertu nahi dugu, eta jakin hurrengo
urtean ere bertan egoteko apustua egin-
go dugula. 

Gure ekintzaren helburuak ondo-
rengoak dira: herritarrekin ekintza ludi-
koak izatea, euskal kultura bultzatzea,
kultur ekintzak euskaraz bideratzea
erabilera normalizatzeko asmoz. Azke-
nik, jaietan presentzia izatea. AED diru
irabazi asmorik gabeko elkartea den hei-
nean, afari honetan ere ez du inongo ete-
kin ekonomikorik lortzen. 

Besterik gabe, jarraitu euskararen
alde egiten eta hurrengo urtean ere bat
egingo dugu.

AED
Arrasate

Elgetako Jai
batzordea eskerrak
ematera

Elgetako Jai batzordetik eskerrak
eman gura dizkiegu lagundu digu-

ten guztiei. Izan ere, hainbat jenderen
laguntzarik gabe ezinezkoa izango litza-
teke jaiak antolatzea. Inor ez ahazteko
ez dugu pertsonen izenik aipatuko, bai-
na, modu batera edo bestera lagundu
diguzuen guztioi eskerrak berriz ere.
Gogoratu jaietan parte hartuz ere jaiez
goza daitekeela. Jaiak nola joan diren
aztertzeko eta hurrengo urterako balo-
razio idatzi bat izan dezagun, astelehe-
nean, uztailaren 19an, 21:00etan, bilera
egingo dugu udaletxean. Bilerara herri-
tar guztiok gonbidatuta zaudete zuen
ekarpenak egiteko.

Hona hemen aurten jaietan lagun-
tzaile izan ditugunak: Gaztetxea, Txi-
rrindulari elkartea, Pilota elkartea,
Ozkarbi, Guraso elkartea, Espaloia Koo-
peratiba Elkartea, Tabernarien elkar-
tea, Kutxa, Altube okindegia, Galgorri,
Elgetako dendariak, Oñatz dantza tal-
dea, Debagoieneko dantza taldeak eta
Soraluzekoa, Eskoriatzako Udala, Are-
txabaleta, Bergara eta Oñatiko kirol
zerbitzuak, dantzako argazki erakusketa

prestatzen lagundu digutenak, Euskal
Jaian lagundu zigutenak, afari herri-
koian lagundu zuten guztiak, Larrain
dantzarekin lagundu eta dantzatu zute-
nak, jubilatuen bazkarian lagundu zute-
nak, bolo txapelketak antolatzen ibili
direnak, animaliekin lagundu digute-
nak, buruhandiekin ibili direnak, pla-
zako txokolatea prestatu zutenak, azo-
kan lagundu zutenak, dantza lehiaketa
antolatzen lagundu digutenak, sardi-
nak prestatu zituztenak, bailak mugi-
tzen ibili zirenak... 

ELGETAKO JAI BATZORDEA
Elgeta

Negoziatzeko
eskubidea

Ekain eta uztailean zehar udal admi-
nistrazioko langileok hainbat lanuz-

te egin ditugu lan hitzarmenaren defen-
tsan. Udal ordezkari politikoek auke-
ratuko dute udal autonomia alde batera
utzi, eta Leioako alkate edo Berrobiko
zinegotzien eskuetan jartzea Arrasate-
ko langileon lan baldintzak. Baina, inon-
dik inora ezin dutena egin guk Arrasa-
teko langileok aukeratu ez dugun ordez-
karitza batekin sinatu guri ezarri nahi
diguten konbenioa. Hori guk bakarrik
ordezkatu dezakegu, hala nahi izanez
gero!  Zenbat ikastaro egin beharko dute
hain errazak diren gauzak ulertzeko?

Idatzi honen bitartez, adierazten
dugu guk ezin dugula negoziatu lan egu-
tegia, adibidez, UPNrekin, baina politi-
koek ere ezin dutela negoziatu gure
hitzarmena CCOO sindikatuarekin.

Orain hilabete batzuk zalantzan
geunden gehiengoa duten sindikatuek
zuzen jokatu ote zuten Eudelekin dago-
en negoziazio mahaitik alde egin zute-
nean. Haien argudioak entzun eta gero,
batez ere Eudelen “jarraibide berri-
tzaileak” irakurri eta gero, planteatzen
duten zer bakarra baita sinatu edo ez
haiek nahi dutena, arazoa argiago dago.

Baina, batez ere, “tokiko negoziazio
mahaia”-ren azken eta, orain arte, bile-
ra bakarra egin denean ekainaren 22an;
izan ere, Arrasateko Udaleko ordezka-
ri sindikalak (ELA, ESK eta LAB) joan
ginen bilerara, alde batetik eszeptiko
joan ginen eta, bestetik, zer edo zer espe-
ro genuen, borondate oneko zirrikitu-
ren bat edo zentzuzko zer edo zer izan-
go zutelakoan ordezkari politikoek,
haien gidari Ignacio Lakunza alkatea-
rekin batera.

Ezin da negoziatu jarrera horrekin,
Mahaiaren izena bera ere ukatu egiten
denean, ez dituzte proposamenak entzun
nahi eta udal autonomia hauxe bakarrik
da, “legezko zama astuna”, udalbatza-
rrak egiten behartzen duena eta ordez-
kari sindikal burugogor batzuekin bile-

rak pairatzen behartzen duena. Ez dugu
etsi nahi, eta ez dugu jarraitu nahi ego-
era honekin! 

Ez duzue hau ere jakin nahi: Ez
dugula eskatzen diru gehiago, dirua
hobeto banatzeko baino; gutxien duten
langileen baldintzak hobetzea plantea-
tzen dugula; familia zaintzak hobetze-
ko aukera; zerbitzu publikoen kalitatea
mantentzea bertako langileekin eta sis-
temaz behar izan gabe azpikontratarik
eta, gainera, koste ekonomiko handirik
gabe eskatzen dugu.

Jakina, ez du zerikusirik zuek alder-
di kideok duzuen kostuarekin!

Ez dugu nahi funtzionatu honela,
dekretazoen bidez, elkarrizketa barik eta
negoziatzeko aukera barik. 

Horregatik, jarraitzen dugu exiji-
tzen: Lan akordioa Arrasateko Udale-
an; Derrigorrezkoa den Negoziazio
mahai bat Arrasateko Udalean. Elgeta
herrian langileen lan baldintzak nego-
ziatu badira, zer eragozten dio Arrasa-
teko alkateari arazoa konpontzeko aha-
leginak jartzea eta udal langileen elkar-
bizitza hobetzeko neurriak hartzea?

Idatzi honen bitartez, ordezkari poli-
tikoei gonbidatzen diegu herri komu-
nikabideetan mahai inguru batera, non
alde bakoitzak hitza izango duen,herri-
tarrak gai honen inguruan iritzia izan
dezan.

Eta aldi berean, adierazi nahi dugu
lan uzteak egiten jarraituko dugula,
horrela uztailaren 21ean, udal langile-
ok egun osoko greba egingo dugu.

ELA, ESK, LAB
Arrasate

Oihane Errazkin,
maite zaitugu!

Gure senide, herri honen alaba Oiha-
ne Errazkin gazte donostiarraren

irribarrearekin amaitu dute, hil egin
digute. Heriotza eta samina eragin dute
berriro gure eta preso dituzten gure
senide eta lagunen aurka politika sun-
tsitzaileak indarrean dituzten Pariseko
eta Madrileko gobernuek. Askatasun
nahia erbestearekin, kartzelarekin, tor-
turekin, heriotzarekin ordainarazten
digute. Mendeku goseak bultzaturik
lagunen bisitak ukatu egiten dituzte,
gure senide eta lagunak bakartu egiten
dituzte, euskal preso politikoak isola-
mendu osoan bizitzera kondenatu nahi
dituzte. Politikoki eta pertsona gisara
suntsitu nahi dituzte eta horretarako,
esku artean dituzten bitarteko guztiak
erabiltzen dituzte, sakabanaketa politika
ez baita soilik gure senide eta lagunak
Euskal Herritik eramatea, atzerrira-
tzea, sakabanaketa politika gure eta
preso dituzten gure senide eta lagunen
heriotza helburu duen politika baita,

hilabete buruan, Oihaneren eta Leoren
heriotzak eragin dituen politika.

Bizi nahi dugu eta bizirik nahi ditu-
gu, eta horrenbeste samin eragiten ari
den gatazka politiko honek irtenbide poli-
tiko, demokratiko eta behin betikoa
baduela badakigu. Irtenbide hori lor-
tzeko bidean ezinbestekoa da, ordea,
euskal preso politikoak Euskal Herri-
ratzea, egun hitza ukatzeko urrundurik,
bakarturik, egunero heriotzari aurre
egiten ari diren lagun eta senideak Eus-
kal Herriratzea. Oihaneri hitza kendu
diote eta bere omenez antolatuak izan
diren ekimenetan dispertsioa bultzatu
zuten beraiek guri ere hitza kendu nahi
izan digute. Aurrera jarraituko dugu,
ordea, euskal preso politikoak Euskal
Herriratzeko bidean Oihane bidelagun
izango dugula bai baitakigu, bere inda-
rra eta kemena gure egingo baititugu.
Negar tanta bakoitzarekin osatu deza-
gun guztiok euskal preso politikoak Eus-
kal Herriratuko dituen uholdea. Oiha-
ne, maite zaitugu, zure irribarrea gure
artean izango da beti!

ETXERAT
Debagoiena

Zurkutzeko
gurutzea: desegitea
beti da errazago

Joan zen domekan jakin genuen Arro-
la Mendizale Elkarteak Zurkutzen,

Oñatin, otsailean jarritako gurutzea
moztu egin dutela. Gurutzea desagertu
egin da eta ez dakigu nork eta zergatik
kendu duen.

Guk ez genuen aparteko helbururik
gurutzea jartzerakoan. Onartzen dugu
erlijio kutsuko ikur bat dela eta orain
dela urte asko han gurutzea jarri zute-
nek izango zuten asmo edo itxaropenen
bat. Guk, ahal genuen neurrian, gure
arbasoek jarritako ikur bat berresku-
ratu besterik ez genuen egin. Ez genuen
baimenik eskatu; hori bai, Aloña Men-
di Elkartea jakinaren gainean jarri
genuen.

Iritzi asko egon daitezke gure men-
dietan dauden gurutze, ikur, plaka eta
halakoen gainean. Ados ez egon ezke-
ro, jakinekoa zen nork jarri zuen guru-
tze hura Zurkutze, plakan Arrola tal-
dearen izena agertzen zen eta. Hala ere,
inork ez zuen guregana jo kexatzera,
horren ordez gurutzea apurtu dute.

Entzun eta hitz egiteko gertu geun-
den lehen eta hala jarraitzen dugu. Hori
bai, ez dugu gurutzea apurtu eta desa-
gerraraztea ontzat jotzen; are gutxiago
egin den moduan eginda.

ARROLA MENDIZALE ELKARTEA
Antzuola



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko uztailaren 16a HERRIZ HERRI /7

ANTZUOLA
GOITBko jaietako
programa berezia
ikusi ahal izango
dugu astelehenean
Datorren astelehenean,
hilak 19, Antzuolako jaien
gaineko programa berezia
eskainiko dute GOITBn,
gaueko hamarretan, hain
zuzen ere. Eguaztenean,
berriz, errepikapena eskai-
niko dute, 20:30ean.

Dagoeneko herriko
hainbat etxebizitzatan ikus
daiteke GOITB. Kontua da
antena kolektiboa duten
etxebizitza-multzoetan 40.
kanalerako anplifikadorea
jarri behar dela. Edozein
instalatzailek jar dezake
anplifikadorea. Antena
arrunten kasuan, berriz,
nahikoa da telebista sin-
tonizatzea. /A.I.

ARETXABALETA
Etxebizitzak egingo
dituzte Deba
ibaiaren beste
aldean: 428 etxe
Kirol etxe inguruan hasi
eta Lausitta kalera bitar-
tean 428 etxebizitza egingo
dituzte, Deba ibaiaren bes-
te aldean, hain zuzen. Aste-
leheneko osoko bilkuran
onartu zuen udalbatzak
Bruesa enpresa sustatzai-
learekin sinatzea hitzar-
mena etxeok egiteko. Egin-
go dituzten 428 horietatik
100 babes ofizialekoak izan-
go dira, 185ek Udalak fin-
katutako prezioa izango
dute, 45 sustatzailearen
eskuetan geratuko dira lur-
sailen jabeendako, 80k
prezio librea izango dute,
eta 18 familia bakarrekoak
izango dira. /M.A.

ESKORIATZA
Lajarin artista
eskoriatzarraren
lana ikusgai 
Artium Museoan
Aitor Lajarin artista esko-
riatzarraren artelana
Artiumen dago ikusgai
uztailaren 7tik irailaren
12ra. Aitorren asmoa izan
da pintura margolanetatik
haratago eramatea, betiko
euskarritik ateratzea.
Hala, eskultura eta bideo-
arekin ere jolastu du esko-
riatzarrak. Kontsumoaren
gizartetik hartutako zen-
bait irudirekin, asmatuta-
ko espazioak sortu ditu,
arte abstraktua eta figura-
tiboa nahastuta. 

Lajarinekin batera,
beste sei euskal artistak
ere erakusgai dute euren
lana Gasteizen. /Z.V.M.

Gaur goizean inauguratu
dute Domingo Iturbe kale-
an Elgetako  nagusiendako
zentro balioanizduna. 

Udaleko eta Foru Aldun-
diko ordezkariez gain,
herriko hainbat edadetuk
ere egin du zentro berrira
bisita.

Goiko solairuan etxe-
bizitza babestua  dago. Ber-
tan, sukaldea, egongela,
hiru logela eta bainugela
daude, eta hiru lagunen-
dako tokia izango da.

Beheko solairuan,
berriz, eguneko zentroa ipi-
ni dute. Bertan, bi mahai
jarri dituzte aulkiekin eta
baita besaulki batzuk ere.
Erabilera anitzeko gela
horrekin batera bainugela
geriatrikoa, bulegoa eta bil-
tegia ere badaude bertan.

Zentro hori zabalduta,
herriko hirugarren adine-
koek dituzten beharrei
erantzun nahi diete.  

DOMEKAN, ZABALIK
Inaugurazio ofiziala gaur
egin arren, irailean hasiko
da funtzionamenduan. 

Izan ere, oraindik era-
bakitzeko dago zeinek
kudeatuko duen egoitza.
Lehiaketa publiko bidez
egingo da bertako ardura-
dunen aukeraketa eta  inte-
resatuek uztailaren 26ra
arteko epea dute euren pro-
posamenak aurkezteko.

Irailera arte, baina, ez
da itxita egongo zentroa, eta
herritarrek  aurrez izango
dute ezagutzeko aukera.

Gaur bertan zentroa
ezagutzerik izan ez dute-
nek, domekan, uztailaren
18an, ateak zabalik izango
dituzte, honako ordute-
gian: 11:00etatik 13:00eta-
ra eta 18:00etatik 20:00eta-
ra bitartean. /I.A.

ELGETA

Gaur inauguratu dute
Domingo Iturbe kaleko
nagusiendako zentroa 

Zertzelada

Zentro balioanizdunaren
goiko solairuan etxebizi-
tza babestua dago hiru
logelarekin, eta azpian,
berriz, eguneko zentroa
zazpi lagunendako

OÑATI
Chateaubernard
herriarekin dagoen
senidetzea ospatuko
dute asteburuan
Duela bost urte senidetu
ziren Oñati eta Frantziako
Chateaubenard herria, eta
urteurren hori ospatuko
dute asteburu honetan. 50
lagun etorri dira guztira,
eta Oñatiko 29 familiak
etxean hartuko dituzte.
Alemaniako Dürbach
herriko eta Kantabriako
Puente Viesgoko ordezka-
ri bana ere etorri dira.
Gaur, egubakoitza, ongie-
torria egin diete udaletxe-
an, eta herria bisitatu dute.
Bihar eta etzi, Legazpiko
Lenbur zentroa eta Aran-
tzazu bisitatuko dituzte eta
kontzertuak egingo dituz-
te Santa Anan.  /O.E.

ARRASATE

Kalean produktuak erakustea arautu nahi du Udalak

Saltoki askok kalearen edo espaloiaren zati bat aprobetxatzen dute produktuak erakusteko; baita ere oztopoak
ipintzeko (lorontziak) saltokien aurrean ibilgailuek aparka ez dezaten. Udaltzaingoak egoera horiek aztertu eta
txostena aurkeztu du, eta Udalak erabaki du espazio publikoaren erabilera hori arautu egingo dutela. Esaterako,
janari-dendek legez ezin dituzte jakiak kalean ipini; horrenbestez, Udalak laster debekatu egingo diete jardunbi-
de hori. Ibilgailuek aparkatu ez dezaten ipinitako oztopoen gainean, berriz, Udalak ez du zehazten kendu behar-
ko diren edo ez, baina bai zehazten du udaltzaingoak arreta handiagoarekin zaindu beharko dituela gaizki apar-
katutako autoak. Eta gainerako saltokiek baimena eskatu beharko dute produktuak kalean ipintzeko. /U.M.

U.M.

Angiozarko San Migel
parrokia berritzeko lanak
udazkenean hasiko dira.
Aspaldian egoera txarre-
an dago eliza. Lehenbizi
teilatua konpontzeko lanak
egingo dira eta horren oste-
an azterketa geoteknikoa
egingo da, egin beharreko
lan integrala zehazteko.

Erreteila egiteko lanek
126.212 milioi pezetako

aurrekontua daukate.
Horietatik 60.101 euro Dipu-
tazioak ordainduko ditu.

Pitzadurak eta itoginak
azaldu dira azken urteotan
parrokian. Behin azterke-
ta geoteknikoa egin eta
gero, egin beharreko lanak
zehaztuko dituzte. Edozein
modutan ere, berritze sako-
na beharko du Angiozarko
parrokiak. /EDU MENDIBIL

BERGARA

Angiozarko San Migel
parrokia konpontzen
hasiko dira uda ostean

ARTXIBOA

San Migel parrokiako XV. mendeko aurrealde platereskoa.

GATZAGA
Udalekuetan
dabiltzan gazteek
kanpaldia egingo
dute bihar Dorletan
Bihar, eguraldi ona eginez
gero, kanpaldia egingo
dute udalekuetan dabil-
tzan gazteek eta haien
gurasoek. Dorleta aldera
joango dira 18:00etan. Kan-
pamendua prestatu, eta
afaltzera erreka aldame-
nera joango dira. 

Domekan, berriz, men-
di ibilaldiren bat egin gura-
ko luketela adierazi dute
guraso elkartetik. Hain
zuzen ere, astelehenean hasi
zituzten udalekuen lehe-
nengo astea osorik aprobe-
txatuko dute gatzagar gaz-
teek, jolastu eta lagunekin
egoteko. /Z.V.M.

ARAMAIO
Oporrak iritsi baino
lehen esleitu nahi
ditu udal zerbitzuak
Aramaioko Udalak
Udalak esleitu ditu eskola-
ko, udaletxeko, kultura etxe-
ko eta anbulatorioko gar-
biketa lanak. Herriko enpre-
sa batek egingo ditu; herriko
kaleak ere garbituko ditu
enpresa berak harik eta
lanon behin betiko esleipe-
na egin arte. Edozelan ere,
oraindik zerbitzu dezente
falta zaizkio Udalari eslei-
tzeko. Mertxe Mondragon
alkateak esan digunez, jaso-
tako eskaintzak aztertzen
dabiltza orain, bereziki,
herrikoek egindakoak. Eta
gaineratu zigun Udalaren
asmoa dela oporrak baino
lehen esleitzea guztia. /U.M.
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OIHANA ELORZA

tako bat aipatzearren, Arabako
Diputazioak eta Gasteizko Uda-
lak gurekin izan duten jokabi-
dea.

Jakinekoa da PPk Espainian
izan duen agintaldian irakurke-
ta bakarra ezarri nahi zuela; eta
kontuan izan behar da Araban
oraindik PPk agintzen duela.
Pentsamendu bakar hori ezar-
tzeko, ahalegin guztiak egin ditu
gu hondoratzeko. Adibidez, publi-
zitate instituzionala, hau da, legez
ezarri behar duena, ukatu egin
digu azken bi urteetan behin-
tzat. Denbora horretan, ez dugu
euro bakar bat ere jaso ez Ara-

bako Diputaziotik ez eta Gas-
teizko Udaletik.

Baina hori gutxienekoa da;
jazarpena egin digu Alderdi
Popularrak. Gaur egun, egun-
kariko kazetari bat auzipetuta
dago informazio bat argitara-
tzeagatik. Epaiketak izan ditu-
gu, epaileak hirutan eman digu
arrazoia, errekurritu egin dute
eta orain, diru kantitate handia
eskatzen digute. Kazetariak
emandako informazioa, berriz,
ondo dokumentatutako infor-
mazioa zen, PPk Araban egin
zituen maniobra batzuen ingu-
rukoa. Epaileak arrazoia eman

dio kazetariari, baina horiek ez
dute amore ematen eta, beraz,
jazarpenak oraindik jarraitu
egiten du.

Beste arrazoiren bat?
Administrazio Kontseiluan

lau lagun geratu dira. 20 ingu-
ru ziren hasieran, baina jendea
ixten joan dira eta egun, lau bai-
no ez dira gelditzen. Zergatik?
Ezin dut guztia esan, baina
Diputazioak asko jakingo du
horretaz. 

Euskadi Buru Batzarrean
izan diren aldaketek eduki
dute eraginik egunkariaren
itxieran?

OIHANA ELORZA

Ia bederatzi urte egin ditu kale-
an El Periódico de Álava-k.

Bai, abenduan beteko zituen
bederatzi. Araban bertan sortu
zen edizio bakarra izan da. Urte
hauetan ez da beste edizio loka-
lik egon Araban, eta egun ere ez
dago. Beste egunkari batzuk
badaude, noski, baina ez Araban
bertan sortutakorik.

Sortu ere, asmo horrekin
sortu zen? 

Ni azken ia hiru urteetan izan
naiz El Periódico de Álava-n, ez
nituen hasierako egunak bizi
izan, baina gehienbat hutsune
hori betetzeko sortu zen, bai. 

Arabako biztanle gehienek,
ordea, El Correo egunkaria
irakurtzen dute.

Marcaegunkaria, esaterako,
El Correo baino gehiago irakur-
tzen da, baina tira, ez naiz ize-
nekin sartuko.

Gu bigarren irakurrienak
ginen, eta hirugarrenari alde
handia ateratzen genion; guk
baino erdia baino gutxiago sal-
tzen zuen hirugarrenak. Zenba-
kiak jasotzen dituzten neurgai-
luek emandako datuek erakusten
dute hori. Emandako azken
datuen arabera, 21.000 irakurle
genituen Arabako lurraldean. 

Araban, 200.000 pasatxo biz-
tanle gaude. Horietatik, adine-
koak eta 20 urtetik beherakoak
kentzen baditugu, biztanleria-
ren %10ek El Periódico de Álava
egunkaria irakurtzen zutela dio-

te datuek. Kopuru hori oso
garrantzitsua da. 

Azken bi urteetan igo zen,
batez ere, zuen irakurle kopu-
rua, ezta?

Bai, 9.000tik 21.000ra. Igoera
horrek publizitatean ere eragina
izan du, noski; azkenaldi honetan
publizitate gehiago izan dugu, eta
horrek zorrak gutxitzen lagundu
digu. Azken urteetan, erdia bai-
no gehiago murriztu dugu zorra;
%60, hain zuzen ere. Hala ere, itxi
egin behar izan dugu.

Zergatik?
Arrazoi bat baino gehiago

egongo dira, baina pisutsuene-

U
ztailaren 9an kale-

ratu zuen azken

zenbakia El Perió-

dico de Álava egunkariak.

Duela ia bederatzi urte sortu

zen egunkari hori, eta arrazoi

ekonomikoak direla-eta itxi

behar izan dute. Azken bi urte

pasatxotan, egoera hobetzen

hasi zen sasoian, Felix Iriar-

te aretxabaletarra izan da

Arabako Egunkaria-ko zuzen-

daria. Itxieraren arrazoiak

kontatu dizkigu Felixek.

“Arabako Diputazioak badu zerikusirik
‘El Periódico de Álava’-ren itxierarekin”

‘EL PERIÓDICO DE ÁLAVA’ EGUNKARIKO ZUZENDARIA

Felix Iriarte
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Uztailaren 19an, astelehena,
20:30ean

Aurkezlea:
Julen Iriondo

Ikustekoa!

SAIO BEREZIA GOIENA TELEBISTAN 

Tourra 2004

TOURRA 2004 
Babeslea:

MUEBLES FERNANDEZ

Egoera ekonomiko larria izan
du azken urte hauetan, beste
enpresa askotan gertatu den beza-
la. Ordainketa-etendura egoera-
ra iritsi zenean, dirulaguntza
eskatu zuen aurrera egiteko.
Gero, noski, ordainketa-etendu-
ra jasotzen denean, itzuli egin
behar da diru kopuru hori.

El Periódico de Álava-k duela
urtebete inguru jaso zuen diru-
laguntza Jaurlaritzatik, eta PSO-
Ek eta PPk ez zuten gura, nahiz
eta beste enpresa batzuei lagun-
tzeko arazorik jarri ez. PSOEk
diru kopuru horren kudeaketari
eta legezkotasunari buruzko gal-
derak egin zituen, baina PPk aur-
kako jarrera izan du, erabatekoa.

Beti izan duzue aurka PP?
Bost urtetik hona  agintzen du

PPk Araban. Azken bi urteetan,
ni egunkarian egon naizen den-
boran, behintzat, oso jarrera zuze-
na izan du, aurkakoa eta zuzena.
PPren jokabidea joan den egu-

bakoitzean gelditu zen garbi,
egunkariaren azken zenbakia
kaleratu genuen egun berean. 

Ramon Rabanera Arabako
diputatu nagusiari, hiru aldiz
galdetu behar izan zioten El Perió-
dico de Álavaegunkariaren itxie-

rari buruzko iritzia. Azkenean,
langile asko langabezian geldi-
tzen direla deitoragarria zela
esan zuen bakarrik. Ez zuen ezer
esan enpresa desagertzen delako
damututa, haserre edo kezkatu-
ta zegoela. Erantzun horretan

Ez dut uste. Enpresaburuak
enpresaburuak dira, eta Admi-
nistrazio Kontseiluan ez dago inor,
ez EAJ, ez beste alderdi baten ize-
nean, nahiz eta bakoitza gertua-
go egon alderdi batetik bestetik bai-
no. Egoera politikoak beti agintzen
du kasu hauetan, baina beste alde
batetik agintzen du; Araban ego-
era politikoa da dena. Azken urte-
etan egunkariak zuen zorra
murriztu egin dugu, baina ez dugu
guztia ordaindu; arrazoi ekono-
mikoengatik itxi da El Periódico
de Álava egunkaria, baina ikusi
beharko da egoera hori zerk era-
gin edo sortu duen. EBBn egon
diren aldaketei baino, gehiago
begiratzen diot PPk izan duen
jarrerari; hori bai izan dela era-
bakigarria.

Jaurlaritzatik ere dirula-
guntza jaso zenuten gorabe-
herei aurre egiteko. Alderdi
guztiek ez zuten ondo hartu
laguntza hori ematea.

IRAKURLE KOPURUA HANDITZEN ZIHOAN
“Azken bi urteetan, 9.000tik 21.000ra igo da irakurle 
kopurua, horrek eragina izan du publizitatean, eta

zorra murriztea lortu dugu, baina ez guztia ordaintzea”

‘DIARIO DE NOTICIAS’-EN PROIEKTUA
“Guk gertuko informazioari ematen genion garrantzia,

bertakoari, eta zaila iruditzen zait lurralde bateko
proiektua beste batean errotzea”

PP-REN JOKABIDEA
“Publizitate instituzionala ukatu egin digute Arabako
Diputazioak eta Gasteizko Udalak azken bi urteotan;

kazetari bat epaitegietara eraman dute”

LANGILEEN EGOERA
“Enpresak hartu ditu konpromiso batzuk, kitapena 
(finikitoa) eta uztaileko paga ordaintzea, adibidez,

baina hortik aurrera langabezia bakarrik gelditzen zaigu”

“Guk egin dugun egunkari
hau ordezkatzea zaila 
izango dela uste dut”
Azken editorialean argi sala-
tu duzue PPren jarrera.

Gogorra izan da azken edito-
riala idaztea, baina ideiak garbi
azaltzeko momentua ere izan da,
eta Arabako Diputazioa ezin
genuen aipatu gabe utzi. Diputa-
zioaren jokabide maltzurra sala-
tu genuen, daturik eman gabe,
jakina, eta horrela geldituko da. 

Langileek irakurleei eske-
rrak emanaz agurtu dira.

Bai. 50 langile inguru genbil-
tzan, argazkilariak kontatu gabe.

Eta hemendik aurrera, zer?
Joan den egubakoitzean kale-

ratu genuen azken zenbakia, bai-
na astean zehar lanean ibili dira
langile asko, burokraziak eska-
tzen dituen paperak bete bitar-
tean. Berez, enpresak hartu ditu
konpromiso batzuk, kitapena edo
finikitoa eta uztaileko paga
ordaintzea, adibidez, baina hor-
tik aurrera, langabezia gelditzen
zaigu. Asko gazteak dira eta uste
dut nola edo hala moldatuko dire-
la. Egun hauek gogorrak dira
guztiondako, baina uda ostean,
gauza berrietan pentsatzen hasi-
ko garela sinetsi gura dut.

Diario de Noticias egunka-
riak Arabako Egunkaria
berria kaleratuko duen

zurrumurruak daude.
Nafarroarako egiten du lan

Diario de Noticias-ek, eta ez dakit
Arabarako Egunkaria sortuko
duen edo ez. Gipuzkoan ere antze-
rako egunkari bat ateratzeko
asmoa dutela entzun dut duela lau
urtetik ona. Egia esan, nahiko lan
zaila ikusten dut, behintzat asmoa
El Periódico de Álava ordezkatzea
bada. Gure egunkaria Araban
sortu zen, Araban egiten zuen lan.
Guretako gertuko informazioa
zen garrantzitsuena, bertakoa,
eta guk geuk lantzen genituen
ondoen eta gehien. Zaila da lurral-
de bateko proiektu bat beste bate-
an errotzea eta sendotzea.

OIHANA ELORZA

dago benetako bere ardura. Berez,
edozein enpresa ixtea da kezka-
garria, torlojuena, ehungintza-
rena edo komunikabideena izan,
baina Rabanerak ez zuen hori
esan, langileen egoera bakarrik
aipatu zuen. 
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URKIOLA
Barrenkalea 13. 943 76 16 48

BERGARA %

Debagoieneko atletak ondo baino
hobeto ibili dira uztailean

Espainiako Atletismo Txapelketetan lau domina eskuratu dituzte

Arkulari bergararra sasoi betean dago, joan
den asteburuan Euskadiko Txapelketan eraku-
tsi zuen moduan. Fernando Markina trebeena
izan zen 70 metroko distantzia olinpikoan.
Azken hilabetean hiru txapelketa eskuratu ditu
Fernandok; uztailaren 31n Espainiako Txapel-
ketan izango da, Lleidan.

Fernando Markinaren bolada
onak ez du behera egiten

Kirolabur

ELGETA/TOURRA

Espaloia Kafe Antzokiak Pirinioetako etapak ikuste-
ko aukera ezin hobea eskainiko du gaur, bihar eta

etzi, 4x3 metroko pantaila erraldoia jarriko dute-eta
horretarako. Gainera, sariak banatuko dituzte: Euskal-
teleko kamisetak eta zapi laranjak.

ELGETA/MENDIKO BIZIKLETA LASTERKETA

Euskadiko Mendiko Bizikleta Lasterketa jokatuko
dute domekan Elgetan. 23 urte azpikoek eta elite mai-

lakoek korrituko dute. Goizeko 10:00etan hasiko da pro-
ba eta 13:15ean amaituko da Elgetan bertan. Debarroko
eta Durangaldeko herrietan barrena 124 kilometro egin
beharko dituzte txirrindulariek.

ANTZUOLA/AEROMODELISMOA

Antzuolako jaiak direla-eta, aeromodelismo erakus-
taldia egingo du Helimodel talde zaragozarrak dome-

ka goizean. Ekitaldia 11:00etan hasiko da, eta 13:00ak arte
ibiliko dira; auto telegidatuekin, hegazkinekin eta heli-
kopteroekin egingo dute erakustaldia. 

GASTEIZ CUP/FUTBOLA

Joan den asteburuan, Gasteiz Cup futbol txapelketa
ezagunean, ibarreko taldeek maila polita erakutsi

zuten. B-12 kategorian, Arrasateko Aldi Trans nagusitu
zen, eta B-14 kategorian aretxabaletarrek irabazi zuten.
Gainontzeko taldeek ere lan ona egin zuten.

tu zuen, 15 minutu eta 52
segundo behar izan zituen-
eta bost kilometroko pro-
ba egiteko.

Merezitako atsedenal-
dia hartuko du Oñatiko
atletismoko promesak,
Espainiako Txapelketan
brontzea eskuratzeaz gain,
Gipuzkoako Txapelketan
urrea lortu zuen-eta 1.500
eta 5.000 metroko probetan.
Horrez gain, Gipuzkoako
Kros Txapelketan ere lehe-
na izan zen, eta bigarrena
Euskadiko Txapelketan. 

Uztailean egin dituzte hain-
bat kategoriatako Espai-
niako Atletismo txapelke-
tak, eta ibarreko hiru
ordezkari dominekin itzu-
li dira. Markel Blancok
zilarrezko domina ekarri
zuen Huelvatik. Maria Jose
Gilek urrezko bi domina
ekarri ditu Sevillatik, eta
Yerai Varela brontzeare-
kin etorri da Galiziatik.  

MARKEL BLANCO, KADETETAN
Uztaileko lehenengo aste-
buruan egin zuten Huelvan
Espainiako kadete maila-
ko atletismo proba, eta
Markel Blanco gazte arra-
satearra bigarrena izan zen
1.000 metroko lasterketan.
Lehenengo sailkatu zenak,
gainera, justu-justu iraba-
zi zion, metro bateko aldea
baino ez zuen lortu-eta.
Hala, balio handiko zila-
rrezko domina ekarri zuen
Markelek Huelvatik. Arra-
sateko atleta gaztearenda-
ko, baina, denboraldia ez
da oraindik amaitu. Espai-
niako Federazioak uztail
amaieran kontzentrazioa
egingo du Estatuko atleta
gazte onenekin, eta arra-
satearra kontzentrazio
horretan izango da.

YERAI VARELA, GAZTE MAILAN
Hamazazpi urte egin berri
dituen Yerai Varela bron-
tzezko dominarekin etorri
berri da Galiziatik, El
Ferrolen egin duten gazte
mailako Espainiako Txa-

Markel Blancok zilarra, Yerai Varelak brontzea
eta Maria Jose Gilek urrezko bi domina ekarri

dituzte Espainiako Txapelketetatik

Espainiako Txapelketetara joan aurretik, 
hiru atleta horiek Euskadiko Atletismo

Txapelketetan nagusitu dira

MARIA JOSE GIL, BETERANOTAN
Ibarreko atletek egin duten
lan ona borobildu du aste-
buruan Maria Jose Gilek.
Beterano mailako atleta
arrasatearra Sevillan izan
da, eta urrezko bi domina
ekarri ditu handik. Lehe-
na zapatuan eskuratu
zuen, 5.000 metroko las-
terketan; eta, asteburua
ondo baino hobeto amai-
tzeko, domekan, 1.500
metroko lasterketan ere
bera izan zen azkarrena.
Orain dela hilabete Eus-
kadiko Txapelketa egin
zuten Durangon, eta
orduan ere, mondragoeta-
rra azkarrena izan zen bi
kategoria horietan. Sevi-
llan, baina, Durangon egin-
dako markak hobetu egin
ditu. 5.000 metroko laster-
ketan, 22 minutu eta 42
segundoko denbora egin
zuen, eta 1.500 metroko las-
terketan, 6 minutu eta 14
segundo; 40 graduko ten-
peraturarekin, gainera.

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Nabarmendu diren debagoiendar korrikalari gehienak Arrasate-Oñati lasterketan ikusi genituen maiatzean.

pelketatik. Oñatiarrak
5.000 metroko lasterketan
esku hartu zuen, eta aur-
ten pistan baino krosean
gehiago ibili bada ere,
Yeraik faborito asko atze-
an utzi eta hirugarren pos-
tuan helmugaratu zen.

Atleta oñatiarrak sei-
garren marka onena zuen,
baina ustez bera baino
azkarragoak zirenei aurrea
hartuta eskuratu zuen
brontzea. Gainera, domina
eskuratzeaz gain, Yeraik
bere marka onena gaindi-

XABIER URZELAI

U
ztailean, Markel Blanco
eta Maria Jose Gil
arrasatearrak, eta Yerai
Varela oñatiarra

Espainiako Atletismo
Txapelketetan izan dira.
Maila polita erakutsita,
ibarreko hiru atleta horiek
lau domina eskuratuta itzuli
dira etxera.
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Olarte 1
ARRASATE
Tel. 943 79 18 86

milar da erraza da

• Etxetresna elektrikoak
• Aire girotua
• Elektronika
• Telefonia

uda’04

ELKORO
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KAMISETA BERRI ETA KOLORETSUENAK     IBARREKOOK MODAN GUSTUKO DUGUNA     ZAPI, BAINU-JANTZI 
ETA OSAGARRI MODERNOENAK     MARKAKOAK ZEIN ARTISAUAK     PERTSONALIZATZEA, BESTE AUKERA BAT

15. or.

Egubakoitza / 2004ko uztailaren 16a
Uztailaren 
16tik 23ra

Kultura
eta

aisialdia

AZALA: IÑAKI ITURBE
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Ikustekoa!

MAGAZIN BEREZIA BERGARAKO LASA JATETXETIK 

Udagiro
Gonbidatuak:
Aintzane Gardoki, Andoni Urtzelai, Pello Zabala…

Martitzenean, uztailaren 20an,
20:30ean

Aurkezleak:
Amagoia Lasagabaster eta Maider Arregi

UUddaaggiirroonn......

ZZOOZZKKEETTAA
KKAARRIIBBEERRAA  BBIIDDAAIIAA
BBII  LLAAGGUUNNEENNDDAAKKOO

AAsstteelleehheenneekkoo  
GGooiieennkkaarriiaa--rreenn  

harpidedunen artean 

ZZoorrttee  oonn!!
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Ibarrekook ere, moda berriekin bat
KAMISETA MODERNO ETA BIZIETATIK ABIATUTA, IBARREKOOK BAT EGIN DUGU BOLADA BERRIEKIN, ARROPA ETA OSAGARRIETAN

GAUR EGUNGO KAMISETAKMODA/

Atzean geratu dira kotoizko kami-
seta zuri-zuriak gehiengoa zire-
neko garaiak. Euskaldunok gero
eta ausartago bihurtu gara moda
kontuetan, eta kolore biziak eta
diseinu berriak ditugu orain gus-
tukoago. 

Kontua kamisetekin hasi zen:
90eko hamarkadan loratu zen
Loreak Mendian marka, eta San
Ferminen eskutik sortu zen Kuku-
xumusu. Biak ala biak, gaur egun,
oso marka ezagunak dira, Euskal
Herrian eta baita kanpoan ere, eta
hainbat denda dituzte Estatuan
eta beste herri batzuetan. Horrek
lagunduta, aro berri bat hasi zen
eguneroko jantzien arloan, Eus-
kal Herrian. Kamiseten sukarra
hedatzen joan zen, eta horren era-
kusgarri dira, esaterako, hainbat
herritan egiten diren kamiseta
jaialdiak edo lehiaketak: hor dago,
esaterako, Ondarroako Euskal
Herriko Kamiseta Azoka. Aurten,
zazpigarren edizioa egin du.

Baina guretik irten gabe ere,
badago moda horren adierazga-
rririk. 

AUKERATUTAKO ARGAZKIA, SOINEAN
Debagoienean, oraindik behin-
tzat, ez da kamiseta markarik

sortu, baina badago gure arropa
itxuraldatzeko modua ere.

Izan ere, abangoardiako kami-
seta markak sortu aurretik jar-
dunean zebiltzan Bergarako
Akort dendakoak; 14 urte dara-
mate lanean, eta arrakasta han-
diarekin. Hor, aukerako kamise-
ta erosi, edozein kolore eta tan-
kerakoa, eta nork bere gustuko
egiteko modua dago, argazki edo
bestelako irudiren bat plantxa
berezi batzuen bidez bertan seri-

grafiatu edo inprimatuz. Fatima
eta Juan arduradunek diotenez,
“makina bat aukera dago. Asko-
tan, jendeak ekartzen digu nahi
duten argazkia, gurean erosten du
kamiseta eta guk argazkiarekin
apaintzen dugu. Horrelako baka-
rra edo nahi beste egin daitezke,
adibidez, agur afarietarako, jaie-
tarako, kirol taldeetarako… eska-
kizun asko izaten ditugu”. 

Beste aukera bat da norberak
ideia eramatea eta dendakoek

ideia hori egi bihurtzen laguntzea.
Artisautzak ere bere lekua du

diseinuaren munduan. Besteak
beste, Debagoienera sarri etortzen
da Sandra Fernandez artisaua.
“Pintzela hartu eta burura dator-
kidana margotzen dut”, diosku
berak. Batik bat, umeendako arro-
pa diseinatzen du Gipuzkoan fin-
katutako diseinatzaile katalanak,
eta horren ikur bereizgarria da
janzki bakoitza beste guztietatik
desberdina dela.

LEIRE KORTABARRIA

K
ukuxumusu edo Loreak
Mendian bezalako marka
ezagunek markatu zuten
hasiera, baina diseinuaren

mundua ez da horietan bukatzen.
Kolore eta diseinu gero eta bizia-
goetako kamisetak eskatzen ditu jen-
deak, baita geurean ere, eta horiek
lortzeko, irudimena da nagusi.

LEIRE KORTABARRIA

Akort dendan, Bergaran, kamisetak pertsonalizatzen dituzte.

Diseinuko
opariak

Diseinuaren mundua
sofistikatu egin da urte
batzuetatik hona.

Kamisetek hartzen dute
oraindik merkatuaren
gehiengoa, baina beste
produktu batzuk agertzen
hasi dira, bai jendeak eska-
tuta, bai eta kamiseta mar-
kek komertzializatuak. 

Bergarako Akort dendan,
adibidez, denetarik pertso-
nalizatzen dute: boligrafoak,
metxeroak, banderak… nahi
dena. Oparitarako mila
aukera daude: argazkia
eraman eta horrekin ‘puzz-
lea’ egin, edo, azken moda,
hauxe: latan sartutako
opariak. “Nahi den oparia
sar daiteke latan, eta beneta-
koak dira, lata-irekigailua-
rekin ireki beharrekoak”,
dio Akort-eko Fatimak.

ISTILU

Euskal zapia da moda eskaintza berrienetako bat.

Deba arroan ere, diseinu
eta arropa moderno
banaketa enpresak lora-

tzen ari dira. Horren eredu bat
da Istilu, Debabarrenean sor-
tutako enpresa, baina Euskal
Herri osoan lan egiten duena.
Nahia Merino Larrañaga da
sortzaile eta arduraduna. 

Zein da Istiluren lan esparrua?
Gure marka propioa dugu,

baina beste euskal marka
batzuen produktuak ere bana-
tzen ditugu: Rajasthan, Kili-
Kili, Kiliken… Hasieran, kata-
logoak-eta egiten genituen;
orain bi urtetik, buru-belarri
hasi ginen produktuak saldu
eta banatzen.

Eta zein da zuen eskaintza?
Kamisetak izango dira nagusi…

Denetariko arropa saltzen
dugu: kamisetak, bai, baina bai-
ta tangak ere; euskal zapia,
buruan zein gerrian erabil dai-
tekeena, adibidez; barruko zein
kanpoko arropa eta osagarriak,
udako eta negurako arropa…
Adin guztietako jendearendako
arropa dugu, eta baita haurdu-
nendako ere. Denetarik, hortaz.

Euskaldunok gero eta ausar-
tagoak gara arroparekin, ala?

Kolore aldetik, bai; oso kolo-
re biziak eskatzen ditu orain jen-
deak. Beltza beti egon da modan.
Orain, urdina, berdea, morea…
horiek ere asko eskatzen dituzte.
Horretan asko aldatu dira gauzak.

Diseinu aldetik, egoera guztie-
tan, egunero erabiltzeko arropa
egiten dugu.

Zein motatako diseinuak
lantzen dituzue?

Betiere, euskal kulturaren
inguruko diseinu eta marrazkiak
erabiltzen ditugu. Baita, gurean
gertatzen diren kontuak edo albis-
teak aintzat hartuta, diseinuak
egiten ditugu, edo omenaldi txi-
kiak ere.

Non saltzen dituzue pro-
duktuok?

Gehienbat, herrietako azoka-
tan. Bizitasun handia ematen dio
azokari, jende gaztea berehala
hurbiltzen da eta berritasun uki-
tua ematen dio horrelako arropa
salmenta postua egoteak. Hala

ere, Gipuzkoako azoketan parte
hartzea oso garestia eta zaila da;
Bizkaian errazago lortu izan ditut
parte hartzeko baimenak. Istilu-
ren izena aditzera ematea ez da
zaila izan; zailena da azoketara-
ko baimenak lortzea.

Istiluren produkturen bat
erosi gurako lukeen deba-
goiendar batek zein bide du
horretarako?

Gipuzkoan, esan bezala, azo-
ka gutxiagotan egoteko aukera
izan dugu; azkena, Oreretan.
Debagoienetik gertuen, Elorrio-
ko azokan egon gara. Edozelan
ere, Interneten ere ikusi eta eros
daitezke gure produktuak,
www.istilu.comwebgunean, hain
zuzen ere.

“Kolore biziagoak eskatzen ditu orain jendeak”
NAHIA MERINO LARRAÑAGA / ISTILU BANAKETAK

Nahia Merino Larrañaga.
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Uztailak 16-23
LEHIAKETAK
DEBAGOIENA

Nekazal mundurako ideia
berritzaile lehiaketa deitu du Deba
Garaia Elkarteak. Lehenak 1.000
euroko saria irabaziko du; bigarrenak,
500. Ideiak berria izan behar du, eta
aurreproiektua aurkeztu behar da.
Mugaeguna da irailaren 20a, eta euren
egoitzan aurkeztu behar dira proiek-
tuok, Bergarako Urteaga kaleko 23an.
Argibideetarako, deitu 943 76 02 94
telefono zenbakira.

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
ANTZUOLA

Mairuaren Alardea ospatuko dute
bihar, zapatua, kaleetan eta Herriko
Plazan, 18:00etan.

ARRASATE
Santa Marina jaiak ospatuko

dituzte auzo horretan gaur hasi,
egubakoitza, eta domekara bitartean.
Gaur, egubakoitza, umeendako
txokolatada, bandera igoera, Estampas
de Mexico mariachiaren emanaldia, eta
diskoteka ibiltaria izango dira. Bihar,
zapatua, diana, Interpueblos pilota
txapelketako finalak, Makatzenan; bolo
palma txapelketa, erretiratuendako
bazkaria, hainbat txapelketa, pailazoak
eta dantzaldia izango dira, besteak
beste; eta etzi, domeka, umeendako
jolasak eta puzgarriak, txapelketetako
finalak, dantzaldia… izango dira.

BERGARA
Santa Marina jaiak ospatuko

dituzte egunotan. Gaur, egubakoitza,
erretiratuendako ibilaldia, hainbat
jokotako finalak eta sari banaketa, XIII.
Boccia Txapelketa eta petrikol dastaketa
izango dira. Bihar, zapatua, Santamari-
nako XIII. Txirrindularitza Saria jokatuko
dute; 19:00etan, meza eta Aritzetaren
emanaldia izango dira; eta gauean,
disko festa. Azkenik, etzi, domeka,
Santamarinaren Eguna ospatuko dute:
txistularien eta Bandaren kalejira, meza
nagusia udal korporazioarekin, eta
Bandaren kontzertua izango dira,
eguerdira bitartean.

Basalgo auzoko jaiak ospatzen
hasiko dira datorren egubakoitzean,
hilak 23. Egun horretan, 09:00etan,
kanpai jotzearekin eta etxafuegoekin
jakinaraziko dute jaien hasiera. Gero,
makala jasoko dute.

ANTZERKIA
ELORRIO

La Banda taldeak kale antzerki
emanaldia egingo du etzi, domeka,
frontoian, 20:00etan. Musikaire
jaialdiaren barne antolatutako ekintza
dugu hau.

MUSIKA
ANTZUOLA

Rock kontzertua izango da gaur,
egubakoitza, Zurrategin, 23:00etan.

ARETXABALETA
Never Surrender taldearen

kontzertua izango da gaur, egubakoitza,
Ezkutu tabernan, 22:30ean. Euskal
Presoak Euskal Herrira Astearen barne
antolatu dute ekintza hori.

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

jaiotakoak, dantzari moduan irteteko.
Izena emateko, jo kultura etxera edo
gaztelekura.

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, Mendiko larreak eta
artzantza delakoa (8 euro pertsonako);
eta etzi, domeka, Araotzeko auzuneak
(5 euro pertsonako). Argibideetarako
eta izena emateko, deitu 943 78 34 53
telefonora.

DEIAK
ARETXABALETA

Euskal Presoak Euskal Herrira
astearen barne, honako ekintzak
izango dira bihar, zapatua: Kurtzebarrira
mendi martxa (Herriko Plazan bilduko
dira, 09:00etan); herri-bazkaria
Urbaltzeko plazan, 14:30ean, eta
segidan, bertso emanaldia eta argazki
erakusketako sari banaketa; arratsalde-
an, batukada, eta 19:30ean, trikitilarien
kalejira Durana kalean. Etzi, domeka,
hitzaldia izango da Orlyn, 22:00etan.

KZGuneak hainbat promozio
antolatu ditu hil honetarako. Hain
zuzen, uztailean Interneteko ikastaroa
egiten duenari autorako parasola
oparituko diote; beste lagun bat ekarriz
gero ikastaroa egitera, zira emango
diote; eta Interneteko doako ikastaroren
bat egiten duten guztien artean, baserri
turismoan lau egonaldi zotz egingo
dituzte.

80ko kintoek batzarra izango
dute bihar, zapatua. Poteoa eta afaria
izango dute Taberna Berrin. Izena
emateko, eman 10 euro jatetxe
horretan edo deitu 943 79 61 42
telefonora.

ARRASATE
Gazteen Munduko Jaialdian

parte hartzeko izenemate epea luzatu
egin dute etzira arte, domeka. Udal
Gaztedia batzordeak joan-etorria
ordainduko die parte hartzen duten
arrasatearrei. Argibideetarako, jo Gazte
Informazio Zerbitzura (943 77 00 65).

Musakolako kiroldegiak honako
ordutegia izango du udan: astegunetan,
08:30-21:30; asteburuetan, 08:30-
21:00. Kanpoko igerilekuak zabalik
izango dira egunero, 09:30etik
20:30era bitartean.

Zahar Berri taldeak eragilea behar
du, eguneko lau orduko lana egiteko.
Taldearen helburua da euskaldun berriei
euskaraz egiteko aukerak ematea,
euskaldun zaharrekin. Baldintzak dira
euskara maila ona izatea, jendearekin
harremanak egiteko erraztasuna, eta
Arrasatekoa edo ingurukoa izatea.
Bidali curriculumak honako helbidera:
AED, Pablo Uranga 4, 20500 Arrasate.
Mugaeguna bihar duzue, zapatua.

BERGARA
Aritzeta abesbatzaren zozketan,

3.282 zenbakidun txartelak irabazi du
lehen saria. Horren jabea ez bada
agertzen, 2.695 izango da zenbaki
sariduna. Abuztuaren 4ra bitartean
duzue saria jasotzeko epea.

Odol-ateratzeak izango dira
eguaztenean, hilak 21, seminarioan,
18:30ean.

DEBAGOIENA
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
Bi udal lanposturako deialdia

egin dute: udaltzaina eta liburutegi
laguntzailea. Baldintzak, frogak, gaiak
eta bestelako informazioa www.esko-
riatza.net webgunean duzue, edo
Eskoriatzako udaletxeko bulegoetan.

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
Igerilekuko eta solariumeko

udako ordutegia honakoa izango da:
uztailean, astelehenetik egubakoitzera,
09:00-21:00; zapatu, domeka eta jai
egunetan, 10:00-20:00.

Danborradan parte hartzeko
izenemate epea datorren egubakoi-
tzera arte, hilak 23, dago zabalik. Hain
zuzen, honakoak behar dituzte: danbor-
jotzaile moduan irteteko gertu dauden
18 urtetik gorakoak, eta 1987.ean

KONTZERTUA

RAFA RUEDA,
ARRASATEN
Topagunearen Kultur Errota
egitasmoaren barne, Rafa Rueda
musikariaren emanaldiaz gozatzeko
aukera izango dugu gaur, egubakoi-
tza. Mondragoen izango da
emanaldia, aire zabalekoa, gainera.
AED euskara elkarteak antolatu du
kontzertua, Topagunearen eskutik.
Musikari mungiarrak bakarkako
ibilbideari eutsi zion PiLT taldeko
abeslaria izan ondoren; Metak
diskoetxearekin, Kea izeneko diskoa
grabatu zuen. PiLT taldearen metal
estiloa alde batera utzita, pop-rock
doinuak jorratzen ditu orain
Ruedak, eta horiexek eskainiko
dizkigu gaurko emanaldian.

Non: Arrasateko Ferreriasko plazan.
Noiz: gaur, hilak 16, egubakoitza.
Ordua: 23:00.
Antolatzailea: AED, Kultur
Errotaren eskutik.
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ARRASATE
MONTERRON

Atún y chocolate
Egubakoitza, hilak 23: 22:30.

OÑATI
OÑATIKO ZINEMA

El castigador
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

ARAMAIO
KULTURA ETXEA

El señor de los anillos:
la comunidad 
del anillo
Egubakoitza, hilak 16: 22:30.

ARETXABALETA
HERRIKO PLAZA

Euskal pilota
Egubakoitza, hilak 16: 22:30.

Chihiroren bidaia
Martitzena: 22:30.

Te doy mis ojos
Egubakoitza, hilak 23: 22:30.

ESKORIATZA
HERRIKO PLAZA

Recién casados
Egubakoitza, hilak 16: 22:15.

Atrápame si puedes
Astelehena: 22:15.

Asterix menhirkada
Eguaztena: 22:15.

Piratas del Caribe
Egubakoitza, hilak 23: 22:15.

EIBAR
UNZAGA

Spider-man 2
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

Shrek 2
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.

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

El día de mañana
17:30, 20:00, 22:30.

Spider-man 2
17:30, 20:00, 22:30.

Whale rider
20:00, 22:30.

Seres queridos
17:30, 20:00, 22:30.

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

MIKELDI ZINEMAK

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

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

Secretary
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.

Kill Bill I
17:15, 20:00, 22:30.

El día de mañana
17:05, 19:50, 22:35.

Spider-man 2
17:30, 20:15, 22:45.

Antonia, una historia
de Chile
17:15, 20:00, 22:30.

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.

Cuentos de Tokio
(J.B.A.)
18:00, 22:00.

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

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

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

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

ABACO-LAKUA 
ZINEMAK

FBI
16:10, 18:00.

Spider-man 2
16:30, 19:20, 22:20, 01:00.

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

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

El misterio de Wells
20:00, 22:30, 00:45.

Seres queridos
16:20, 18:20, 20:30, 22:40,
00:45.

Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban
16:10, 19:10, 22:10, 01:00.

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

El día de mañana
16:45, 19:30, 22:20, 01:00.

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

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Van Helsing
Egubakoitza: 17:00, 19:45.
Zapatua: 17:00.
Domeka: 12:15, 16:10, 22:30.

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

Dirty dancing 2
12:15, 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 00:30.

El efecto mariposa
Egubakoitza: 16:30, 19:00,
21:45.
Zapatua: 16:30, 19:00, 21:45.
Domeka: 12:15, 22:45.

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

La valiente (laburra)
Incautos
20:15, 22:35, 01:00.

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

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

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

El castigador
19:40, 22:25, 00:45.

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

El día de mañana
12:15, 17:35, 20:05, 22:35,
01:00.

Scooby doo 2
12:15, 16:10, 17:55.

Spider-man 2
12:15, 16:00, 17:15, 18:45,
20:00, 21:30, 22:45, 00:15.

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

Pinocho 3000
12:15, 16:40, 18:40.

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

ÁBACO BOULEVARD

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

Dirty dancing 2
12:20, 16:15, 18:10, 20:10,
22:15, 00:30.

Spider-man 2
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
19:00, 19:30, 22:00, 22:30,
00:45, 01:00.

Pinocho 3000
12:20, 16:05, 18:00.

Ladykillers
20:00, 22:30, 01:00.

Spartan
12:00, 16:00, 18:10, 20:20,
22:35, 01:00.

Incautos
20:00, 22:30, 01:00.

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

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

Tánger
12:20, 16:30.

Shrek 2
12:15, 16:10, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.

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

El castigador
20:20, 22:40, 01:00.

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

Zinema

BERGARA
Los Fastuosos de la Rivera

taldeak emanaldia egingo du gaur,
egubakoitza, Espoloian, 22:30ean.
Rhythm & blues eta funky musika
emanaldia izango da.

Aritzeta abesbatzak emanaldia
egingo du bihar, zapatua. Izan ere,
meza izango da Santa Marinan,
19:00etan, eta abesbatzak horren
ondoren egingo du emanaldia.

Virulentos (Bartzelona), Hasta
enkontrar algo mejor (Iruñea) eta
Hachazo (Leon) taldeek kontzertua
eskainiko dute bihar, zapatua,
gaztetxean, 22:30ean.

Udal Musika Bandak bi emanaldi
egingo ditu etzi, domeka: 11:00etan,
kalejira, eta 12:30ean, frontoian,
kontzertua.

ELORRIO
Musikaire jaialdiaren barne,

honako kontzertuak izango dira
egunotan: gaur, egubakoitza, Savina
Yannatou & Primavera en Salonico talde
greziarra, elizpean, 22:30ean; bihar,
zapatua, Lewis Trio talde kubatarra,
Berrio-Otxoa kalean, 22:30ean; eta
hilaren 23an, egubakoitza, Vox Vocis
talde madrildarra, elizan, 22:30ean.

OÑATI
Neubat talde gasteiztarrak

Dantzaldiko erreginak lana aurkeztuko
du. Oñatiko Sharon Stoner taldeak
parte hartu du disko horretan.
Gasteiztarrekin batera, Boogie Van
taldea izango da. Saioa gaur, egubakoi-
tza, izango da, gaztelekuan, 22:30ean.

ERAKUSKETAK
ARRASATE

Zeramika erakusketa zabaldu
dute Loixe elkarteko ikasleek. Gaur eta
bihar dituzue erakusketa ikusteko azken
egunak, Monterron jauregian,
18:00etatik 20:00etara bitartean.

ESKORIATZA
Museo Eskolan hiru erakusketa

daude zabalik: Aita Emiliano Barandia-
ranen gainekoa, baserriko txerri lanen
ingurukoa, eta trenaren eboluzioaren
ingurukoa. Hauxe duzue uztaileko
ordutegi berria: 09:00-13:30 eta 16:00-
19:00. Asteburuetako ordutegia da
12:00-14:00 eta 18:00-20:00.

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

Te doy mis ojos: •••• / Shrek 2: ••• / Kill Bill I: ••• / Ladykillers: ••• / Troya: ••• / El señor de los anillos: ••• / Atrápame si puedes: •• / Van Helsing: • /

ZUZENDARIA: David Mamet.
AKTOREAK: Val Kilmer, William H. Macy.

D
uela hilabete batzuk, zinemari
eskainitako tarte honetan, David
Mamet-en El último golpe-ren

komentarioa egin genuen. Gaur, idazle,
gidoilari eta zuzendari honen azkeneko
filma dakargu:Spartan.Egia esateko,lan
honek erabiltzen dituen osagaiak eta
dauzkan akatsak kontuan izanda,El últi-
mo golpe-rekin antz eta lotura nabar-
menak dituela esan daiteke.

El último golpe-k lapurreta handi bat
burutu nahi duen talde bat erabiltzen zuen
lapurreta hori zehaztasun handiz azal-
tzeko.Spartanbahiketa baten istorioa da.
Ikasle gazte batek neska bat bahituko du
emakumezkoen salerosketaren munduan
sartzeko. Neska hori Ameriketako Estatu
Batuetako presidentearen alaba da, eta
hortik  aurrera guztia trabatu egingo da.
Bi filmetan, ikuslea harritu nahian, efek-
tu kolpe handiak ematen dira,baina horren
azpitik,gainazaleko pertsonaiak eta isto-
rio nahiko hutsak daude. Lapurren mun-
dua Ameriketako Estatu Batuetako adi-
men zerbitzuen munduarengatik aldatzen
den arren, lortutako emaitzak antzeko-
ak dira:dotoreziaz,sendotasunez eta errit-
mo egokian filmatutako lanak, baina
gidoi aldetik interes gutxi duten istorio-
ak. Ez dakigu ia ezer pertsonaien gaine-
an, agertzen eta desagertu egiten dira

pantailan,eta horrela ezer gutxi axola zai-
gu horiei gertatzen zaiena. Spartan-en
gidoiak ezuste eta biraketa handiak ditu,
baina azken finean,kontatzen zaigun isto-
rioa oso arrunta da.

Hau dela eta, beharrezkoa egiten
zaigu Mamet zuzendaria eta Mamet

gidoilaria bereiztea. Mameti asko gus-
tatzen zaio ezuste, korapilo eta birake-
ta handiak dituzten istorioak azaltzea;
zalantza barik, honen adibide distira-
tsua dugu Casa de juegos. Tamalez,
ordea,azkeneko urteetan,La Trama-rekin
edo gaur aipatutako bi filmekin, El últi-
mo golpe eta Spartan,bistan da Mamet
nahiko galduta dagoela mota honeta-
ko lanetan.

Dena den, zuzendaritza aldetik, fil-
mak badu estilo urria, zuzena eta era-
kargarria,eta horrela,Spartan,nahiz inte-
res handia ez eduki, ikus daitekeen lan
bihurtzen da.

Azaldutako guztia kontuan eduki-
ta, Homicidio edo El caso Winslow egin
zituen artistaren berragerpenari itxoi-
tea besterik ez zaigu geratzen.

SPARTAN

KRITIKA

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

PUNTUAZIOA: ••

ANTONIO ZABALA
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an. 619 37 51 18 edo 943
79 63 49.

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

Chiclana (Cadiz). Lau men-
diko bungalow errentan ema-
ten ditut, eguneko. Hondar-
tzatik 3 km-ra. Barbakoa,
garajea birendako eta bi estra-
rendako lekua. 60 euro bun-
galow eta gaueko.Amaia.620
26 80 24.

Donostia. Abuztuaren 8tik
15era etxebizitza ematen da
errentan (Aste Nagusia).Hiru
logela. Bost ohe. 943 88 08
89 edo 660 79 44 63.

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

Donostia. Antigua auzoan
etxebizitza ematen dut erren-
tan ikasleendako.Telefonoa:
687 78 50 45.

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 edo ira-
kasleei Olakua auzoan. Bi
logela. 943 78 16 33.

San Carles de la Rapitan
(Tarragona).Etxebizitza erren-
tan.Uztaila,abuztua edo irai-
la. 943 79 29 23 edo 669 92
53 44.

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

Santander.Hiriburuan etxea
errentan ematen dut uztaile-
ko bigarren hamabostaldian
eta abuztuan. 800 euro,
hamabost egun. 943 53 27
09.

Santanderren etxebizitza
alokatzeko daukat.600 euro,
hamabostaldia.943 53 27 09
edo 690 11 48 58.

Solares (Kantabria). Etxea
errentan uztaileko bigarren
hamabostaldian eta abuz-
tuan. 700 euro, hamabost
egun. 943 53 27 09.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Arrasate. Iturriotz kalean
etxebizitza salgai. 3 logela,
egongela,sukaldea, jantokia
eta komuna.Etxeak 93 m2 ditu
eta terrazak 16 m2. 943 13
04 71 edo 629 70 83 84.

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

Bergara. Etxebizitza salgai
Zubiaurren.Hiru logela.Eguz-
kitsua. 646 03 24 93.

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

103. ERRENTAN EMAN

Alcossebre (Castello).Apar-
tamentu berria errentan ema-
ten dut,4-7 lagunendako.Jan-
tzia.Hondartzatik 350 metro-
ra. 943 79 28 23 edo 662 05
40 86.

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

Aretxabaletan etxebizitza
errentan. Hiru logela ditu.
676 32 95 73.

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. 943 79 81
05.

Benidorm. Apartamentua
errentan emango nuke. 945
29 33 80.

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

Benidormenestudioa erren-
tan abuztuan, El Rincón de
Lois gunean, itsasotik gertu.
Hamabostaldi bat, 600 euro.
626 61 77 12.

Cambrils. Etxebizitza ema-
ten da errentan uda partera-
ko.Berri-berria.Oso leku one-

Solaresen (Kantabrian) etxe-
bizitza alokatzeko daukat.
700 euro, hamabostaldia.
Uztaila eta abuztua. 943 53
27 09 edo 690 11 48 58.

Torrevieja. Apartamentua
alokatzen dut uztaileko biga-
rren hamabostaldian, abuz-
tuan edo irailean. Hiru loge-
la. 943 79 52 94.

Vera (Almeria). Apartamen-
tua  errentan gune naturis-
tan. Jantzia. Igerilekua. 657
73 94 25.

104. ERRENTAN HARTU

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

Arrasaten etxebizitza alo-
katu gura dut. 615 00 32 31.

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

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

Donostia. Logela bat erren-
tan hartuko nuke urritik aurre-
ra. Langile etxebizitza bate-
an bada,hobe.943 77 17 86.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Gela bat ematen
dan errentan, erdialdean.
Sukaldea erabiltzeko eskubi-
dea. Jende arduratsua eska-
tzen da. 686 74 01 95.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Arrasate. Saltzailea behar
dute arropa denda batean.
945 22 82 55.

402. ESKAERAK

Antzuolan, arratsaldez biz-
pahiru ordu lan egiteko ger-
tu dago neska bat; Antzuola
edo Bergara. 629 30 43 38.

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

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

Debagoiena.Neska gaztea
arratsaldeetan lan egiteko
gertu,irailetik aurrera.646 15
21 20.

Debagoiena.Neska gaztea
edozein lan egiteko gertu.
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.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Citroen ZX  autoa salgai.
Ondo dago. 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.

Galloper monobolumena
salgai. 2000koa. 943 79 47
43.

Jeep Cherokee. 2.5 TDi, full
equipe. 1998. urtekoa. 659
04 20 99.

Karro-denda salgai. 4-5
pertsonarentzako.Telefonoa:
943 76 40 54.

Opel Corsa 1700 autoa sal-
gai. Diesela. Aire girotuare-
kin. 2000koa da. Telefonoa:
655 70 73 77.

Volkswagen California
Coach furgoneta salgai.Aire
girotua, eguzki-oihala eta
berogailu gehigarria ditu.
Auto-parrillarekin;baita bizi-
kletak eramatekoa ere. 629
42 21 90.

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.

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.

Bikiendako Prenatal mar-
kako haur-kotxea, autoaren-
tzako aulkia eta sehaska sal-
gai. Edredoia eta zakua opa-
ri. 635 75 42 90.

Bikiendako sehaska,
umee-kotxea eta Maxi-Cosia
salgai. Koltxoiak, edredoiak
eta zakuak oparituko ditugu.
635 75 42 90.

Arrasate.Hiru pertsona behar
dira Uribe auzoan etxebizitza
osatzeko. 677 63 74 61.

Arrasaten. Mutil bat aloka-
tzeko logela bila dabil. 615
00 32 31.

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 aukera. 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. 646 03 24 93.

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

3/ LOKALAK
301. SALDU

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

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

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

Emaztegai-soinekoa sal-
gai.Neurria:38.2004koa.Oso
polita. Prezio negoziagarria.
667 04 15 97.

Karro-denda salgai.943 78
70 52.

Lau lanpara salgai, forjaz-
koak.Egokiak txoko edo soto-
etan jartzeko. 943 79 31 66
edo 635 75 09 47.

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

Musikaekipoa salgai.Taber-
netarako eta musika talde-
endako aproposa.Telefonoa:
600 71 10 09.

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.

802. EROSI

Granpoiaketa pioletak ero-
siko nituzke.Deitu 20:00eta-
tik aurrera. Arantza. 943 03
78 56.

Txanponak eta bankuko
billeteak erosiko nituzke,mota
guztietakoak. Bila joateko
gertu nago. Deitu 17:00eta-
tik aurrera. 945 44 50 44.

806. GALDU

Futboleko kopa galdu
dugu. Bergarako Ipintza txa-
pelketan,neska gazteen mai-
lan, laugarren sailkatuari
zegokion kopa galdu dugu.
Eskertuko genuke aurkitzen
duenak deitzea. Telefonoa:
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.

808. BESTELAKOAK

Bergara. Autodun laguna
behar dut. Egunero Bergara-
Oñati bidea egiten duena.
Ordua: goizeko 6:30etik
7:00etara. 637 90 57 15.

ZERBITZARIA 
BEHAR DA 

ASTE 
BURUETARAKO.

647 05 42 75
652 70 82 46

ARETXABALETA

ILE 
APAINTZAILEA

BEHAR DA.
BEREHALA 
HASTEKO.

943 71 30 31

ESKORIATZA

UNTZA SL 
ENPRESAK KLINIKA-

LAGUNTZAILEAK 
EDO GERONTOLOGIAN

DIPLOMADUNAK
BEHAR DITU.

ABUZTURAKO.
620 93 85 77

DEBAGOIENA

ZERBITZARIA
BEHAR DA ASTE
BURUETARAKO.

626 75 91 04
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205. BESTELAKOAK

3. LOKALAK

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

4. LANA

401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
502. EMAN
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA

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

7. ANIMALIAK

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

8. DENETARIK

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

9. HARREMANAK

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

10. RELAX

sailkatuak@goiena.com
943 76 92 71

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

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

Iragarki sailkatuak
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Klara
Muruamendiaraz Alberdi

Victoriano Arriaranen alarguna

Bergaran, 2004ko uztailaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Donostian hil zen 2004ko uztailaren 4an, 90 urte zituela.

Juana 
Iparragirre Alberdi

Antzuolan, 2004ko uztailaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Antzuolan hil zen 2004ko uztailaren 10ean, 91 urte zituela.

Teodora
Bolinaga Uriarte
Fermin Larrañagaren alarguna

Bergaran, 2004ko uztailaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Bergaran hil zen 2004ko uztailaren 7an, 81 urte zituela.

Isidra
Markiegi Laskurain

Valentin Larrañagaren alarguna

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 18an, 

09:30ean, 
Bergarako San Pedro parrokian.

URTEURRENA

Ramon 
Arregi Eguren

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 18an, 

09:30ean, 
Bergarako San Pedro parrokian.

URTEURRENA

Goienkaria
Astero 21.500 etxetan.
Eskelen prezioa: 80 €.

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

Xalbador
Mugarza Uribarren

Goian Bego

Fagor Etxetresna Elektriko Altzari negozioko langileak.
Oñatin, 2004ko uztailaren 15ean.

Nahiz eta bihar guk lankideok ez zaitugun aurkituko
Nahiz eta zure lanari egin beharko diogun uko

Nahiz eta jakin joan zarela
Ai! Xalbador lagun hurko

seguru egon ez zaitugula inoiz ere ahaztuko

ESKELA

Oñatin hil zen 2004ko uztailaren 15ean

HILDAKOAK

Maria Natividad Aguayo Gezala. Arrasaten, hilaren 3an. 93 urte.

Eladia Argarate Arana. Arrasaten, uztailaren 6an. 94 urte.

Esteban Isasti Gagor. Oñatin, uztailaren 8an. 57 urte.

Maria Trojaola Ugarte. Arrasaten, uztailaren 9an. 88 urte.

Juana Elgezua Arrube. Bergaran, uztailaren 9an. 79 urte.

Juana Iparragirre Alberdi. Antzuolan, uztailaren 10ean. 91 urte.

Victoriano Isasisasmendi Elortza. Aretxabaletan, 11n. 72 urte.

Pedro Gallastegi Gabilondo. Bergaran, uztailaren 14an. 69 urte.

Salvador Mugarza Uribarren. Oñatin, uztailaren 14an. 56 urte.

Jose Joaquin Aranguren Zendoia. Bergaran, 15ean. 85 urte.

AIPAGARRI

Igotz Urtzelai
ARETXABALETA

Igotz Urtzelai aretxabaletarrak
egindako lana izango da Andra
Mari jaietako egitarauaren azala.

Lau lan aurkeztu dira guztira, eta Jai
batzordeak Igotzen lana aukeratu du
herriko jaiak iragartzeko. Azalean,
Txikiteroak taldearen esaldia
agertuko da. Eskoriatzako jaietako
azala ere Igotzen lana zen.

Mikel Barrenetxea
ARETXABALETA

Mikel Barrenetxea gazte
aretxabaletarrak batxilergo-
ko aparteko saria jaso berri

du. Bi sari eskuratuko ditu honi
esker: atzerrira ingelesa ikasteko
hilabetez joateko aukera eta
unibertsitatean sartzeko beka.
Mikelek 18 urte ditu eta 
Arizmendi ikastolako ikaslea da.

Yerai Varela
OÑATI

Yerai Varela korrikalari
oñatiarrak brontzezko domina
lortu zuen Espainiako

atletismoko txapelketan. 17 urte ditu
Yeraik, eta hirugarren egin zuen,
gazte mailan, 5.000 metroko
distantzian. Eta bere marka hobetu
egin zuen. Txapelketa domekan
jokatu zuten Galizian, El Ferrolen.

Mikel Esnaola eta Aitziber
Osinaga oñatiarrak bihar,
zapatua, ezkonduko dira Uribarri
auzoko San Andres elizan.
Bazkaria Arantzazuko Zelai Zabal
jatetxean egingo dute. Zorionak,
bikote, familia osoaren partetik!

Aitor Pastor eta Ainara
Alonso zapatuan, uztailaren
17an, ezkonduko dira Dorletako
elizan, Gatzagan.
Zorionak, bioi, eta zoriontsuak
izan, lagunen eta  familia
osoaren partetik! 



Euskal Herriko lehen enpresa-taldea izatera iritsi da MCC,
1956an petroliozko berogailuak eta sukaldeak egiten hasi zen
kooperatiba txiki batetik abiatuta. Gaur egun munduko leku

ugaritan ditu lantegiak eta horietatik hainbat ez dira, gainera, koope-
ratiba. Asmatuko zenuke, adibidez, 2003ko bukaeran MCCk guztira
zenbat enpresa zituen eta horietatik zenbat ziren kooperatiba?

• 57; %85 kooperatiba.
• 218; erdia inguru kooperatiba.
• 102; %62 kooperatiba.
• 142; %78 kooperatiba.

Erantzun zuzena:218;erdia inguru kooperatiba.

Zenbat enpresa ditu MCCk 
eta horietatik 

zenbat dira kooperatiba?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Indarrez gainezka egongo zara, baina ez
gastatu indar guztiak tontakeriatan; izan ere,
gogotik egin beharko duzu lan, eta indarrok ez
badituzu horretarako gordetzen, estres eta
tripetako arazoak izan ditzakezu.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Talde-lanean jardutea ez duzu gustuko, baina
emaitza onak lortzeko ezinbesteko da. Komunika
zaitez jendearekin eta entzun egiezu, oso
onuragarri izango diren lankidetzak egingo dituzu-
eta.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Une latza ari zara bizi izaten, familian gustuko ez
dituzun aldaketa batzuk gertatzen ari dira-eta.
Proposa itzazu alternatibak aldaketok hoberako
izan daitezen, eta horrela, familian zelanbaiteko
oreka lortuko duzu.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Une honetan familiarteko harremanak oso
onuragarriak dira zuretako, baina argi ibili, ez
nahastu familia eta lana. Bestalde, norbait
kontratatu beharko duzu, lanez gainezka zabiltza-
eta.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Zuri dagozkizun lanak zuk zeuk egin behar dituzu,
ez besteok; bestela, lanean ezustekoren bat izan
zenezake-eta. Edozelan ere, nahiko denbora izango
duzu gura duzuna egiteko, lasai zaitez.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Ohi baino sentikorrago zaude, eta horren ondorioz
larrituta sentituko zara izango duzun lan
eskergarengatik eta familiagatik. Zera egin behar
duzu, lehentasunak finkatu eta lan egin kantsatu
barik.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Gauzei hamaika buelta eman beharrean, hobe
duzu lanean gogor hasi. Izan ere, ondo
diseinatutako proiektua daukazu esku artean, eta
orain da unea hura aurrera eramateko. Horrek
onurak besterik ez dizu ekarriko.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Aldaketa onuragarriak lanean, baina ez bakarrik
diruari dagokionez; izan ere, zure autoestimua
igotzeko balio izango dute aldaketok.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Aurretik egindako esfortzuen fruituak jasotzen
hasiko zara. Edozelan ere, jarraitu lanean. Bestalde,
familiak zure beharra izango du

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Lanez gainezka zabiltza, larri, baina horren errua
zurea besterik ez da, dena zuk zeuk egin
dezakezula uste duzu-eta. Eskatu laguntza, hobeto
sentituko zara-eta.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Hausnarketarako garaia da; orain arte lortu
duzunarekin konforme zauden ikusteko unea iritsi
da. Horren harira, zure bizimoduko hainbat gauza
aldatu egin beharko dituzu, beti ere hobetze
aldera.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Ez pentsatu beste batzuek zuk baino hobeto egiten
dituztenik gauzak. Beldurra alde batera utzi eta has
zaitez gauzak zeure kabuz egiten, horrela,
ekimenerako daukazun gaitasuna ikusiko duzu-eta.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2004ko uztailaren 16a

GRANUJA ALPERRA
Eibarren esaten dan gra-
nuja “aprendiz” bat zan.
Itxura danez, oso alperra.
Juan jako ugeazaba:

- Zer, zelan ago geldirik?
- Eztago argirik-eta.
- Eztagoala argirik?

Beian biarrian dabixak
barren…

- A, orduan bonbillia
egongo da funditxuta.

- Juari eskillarian billa!
—diñotsa ugezabak—.

Alako baten badator
gure granujia.

- Eztok billatzen eski-
llaria.

- Ik zer billau! Bueno,
neu jarriko nok azpixan eta
i jarri ari gañian bonbilla
ipintzeko.

Igo da gure mutilla uge-
zaban sorbaldan gaiñera.
Baiña an zegoan geldi.

- Ez aiz allegatzen ala?
—diñotsa ugezabak.

Bai, baiñan…
Zer eitxen dok pa?
Eske… zaiñ nago zeuk

bueltak emoteko, olan bon-
billia arixan sartu deiñ.

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

Izaera, jite

*Deitura

Behizain

Arerio,
aurkako

Arrautzak
jarri

Galera,
galtzapen

Lokarri 
sendoa
Iritzi-

multzoa

Ia-ia

Jaurtigai 
txikia

Agurtzeko
hitza

Adore

Azken letra

Hegazti
izena

Muskulu-
uzkurdura

Galtza

Alderdi 
karlista

Erara

Pare bat

Gar

Galdera

*Izena

Roentgen

Jaunaren
lurralde

Astiro

Otsoaren
oihu

Oinzola

Mintza

Gorputz
atala

Tribu

Jabe, nagusi

Egoki

Gramoa

AI
NIETO

UNAI
SERRUN

DOKTRINA
KASIKZ

BALAEUP
TIKBI

EPEEKA
REMARO

JAURERRI
KLANON

JAUNGIA

Denbora
mugatu
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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:

• Juanjo Madinabeitia

(Arrasate)

• Iñaki Mujika

(Bergara)

• Luis Etxeberria

(Arrasate)

• Nuria Agirre

(Aretxabaleta)

• Maite Solau

(Bergara)

• Javier Arevalillo

(Bergara)

YELMO

Cineplexerako

sarrerak:

• Iñaki Martinez

(Bergara)

• Susana Altuna

(Oñati)

• Roberto Maiztegi

(Bergara)

• Lurdes Arrue

(Arrasate)

EREIN

argitaletxearen

Umeentzako liburu

sorta:

• Asier Gonzalez

(Bergara)

Iker Akizu
Aretxabaleta

SARIA: 
Bergarako Zumelaga

jatetxean bi
lagunendako afaria

• Bi lagunendako KARIBERA BIDAIA.

• 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 20a: 010 zozketa

009

zozketa

Ekainaren 20ko sariak

Sariak, astero!
Martitzenean, uztailak 20, 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.
Ikus ezazu zoketa Goiena Telebistako Udagiro saioan,

uztailaren 20an, 20:30ean! Zorte on!

Laguntzailea:
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San Ferminetako entzierroetan lagun asko harrapatu dituzte
aurten zezenek, baina jaien ostean ospitaleek emandako datuen
arabera, kaleko istilu eta borroken ondorioz lagun gehiago

zauritu dira zezenen adarkadez baino; joan den urteko bikoitza.
Julen Madina entzierro-zale hernaniarra zezenak harrapatuta

zauritu zela guztiok ikusi ahal izan genuen. Behin ez, bost aldiz egin
zion adarka zezenak plazako sarreran. Ezaguna da oso Julen eta
egunkari, irrati eta telebista kate gehienek aipatu dute. Batek, ordea,
ez du ezagutu. Entzierro-zalea den lagun batek esan zidanez, telebista
kate batek borobil baten barruan sartu zuen Julen harrapatu zuen
entzierroaren irudiak bota zituztenean. Borobil barruko aurpegia,
ordea, ez zen Julenena, bere antza duen beste korrikalari burusoil
batena baizik. Hurrengo egunean, Julen ospitalean zegoen bitartean,
han agertu omen zen berriro zezenaren aurrean lasterka haren antza
duen korrikalaria, bere bibote eta guzti.

Julen Madina
“Klubaren —UDA— antolaketa
guztiz aldatu gura dugu. Kirol
guztiak mahai bakarraren gainean
jarri gura ditugu. Horren ondoren
hasiko gara proiektuak definitzen”.

Jokin Antxia/ UDAko presidentea
‘Berriak’ (2004/07/12)

“Kamioi ugari ibiltzen dira
Osintxuko zubitik eta uste dugu 
ez dela horiendako bide egokia.
Gainera, zubia zaharberritu
beharrean dago”.

Luis Mari Alberdi/ Osintxuko auzo alkatea
‘Berriak’ (2004/07/13)

KAMERAAURREAN Oihana ElorzaTELEBEGI/

Hasi dira Goiena 
Telebista Antzuolan
ikusten
Orain dela aste batzuk
jarri zuen GOITBk telebis-
ta ikusteko antena
Antzuolan, Altzeta base-
rrian, eta dagoeneko zen-
bait etxebizitzatan ikustea
lortu dute. Edozelan ere,
antena kolektiboa duten
etxebizitza-multzoetan 40.
kanalerako anplifikadorea
ipini behar dute. Horren
ondorioz, oraindik GOITB
ez dute Antzuolako etxebi-
zitza guztietan ikusten. 

Miguel Lopez Legazpiren
gaineko dokumentala
ikusgai Zumarragan 
Gaur, barikua, Miguel
Lopez Legazpi euskal kolo-
nizatzailearen gaineko
dokumentala aurkeztuko
dute Zumarragan.
20:00etan hasiko da doku-
mentala, El tiempo recobra-
do: la obra de Legazpi ize-
nekoa. Iazko azaroan hasi
ziren aipatutako dokumen-
tala grabatzen eta harrez-
keroztik Filipinetan,
Mexikon eta Estatuko zen-
bait lekutan erakutsi dute.
Orain, Zumarragara eka-
rriko dute. Eta seguru
aski, aurrera begira, tele-
bistetan emango dute.  

Telebistan erabiltzen
den gaineko liburua
Behin baino gehiagotan
entzun izan ditugu astake-
riak telebistan. Bada, hala-
ko zenbait batu eta liburu
batean argitaratu ditu
Rafael Martinez Simancas
kazetariak: Estoy en el can-
delabro.Y otros nardos en
la palabra. Besteak beste,
Aznar, Van Gaal eta
Esperanza Agirre moduko
pertsonaien esanak jaso
ditu liburu horretan.

TELEBERRIAK

Udagiro izeneko saioa gertatu
dute GOITBkoek. Udako oporren
aurretik azken saioa izango da eta
uztailaren 20an emitituko dute,
datorren martitzenean. Izenak
berak dioen moduan, programa
uda girokoa izango da. Errepor-
taje arinak, elkarrizketa interes-
garriak... eta baita zozketa bat ere.
Saio horretan zozkatuko da bai-
ta, Asteleheneko Goienkaria-ren
harpidedunen artean, Domini-
kar Errepublikara joateko bi lagu-
nendako astebeterako bidaia.
Horixe izango da orain arte Aste-
leheneko Goienkaria-ren harpi-
dedunen artean zozkatuko den

saririk garrantzitsuena. Orain
arte, beste hainbat sari banatu
dituzte, astero, baina txikiago-
ak. Bestalde, Gabon inguruan,
beste bidaia zoragarri bat zozka-

tuko da: itsas bidaia Mediterra-
neoan barrena, bi lagunendako
eta astebeterako; hura ere Aste-
leheneko Goienkaria-ren harpi-
dedunen artean egingo da zotz.

ELKARRIZKETAK ETA ERREPORTAJEAK
Udagiro saioa Bergarako Lasa
jatetxean grabatuko dute. Hango
lorategi ederretan egingo dizkio-
te elkarrizketak, besteak beste,
Aintzane Gardoki kazetariari.
Aintzanek Iluntzean elkarrizke-
ta saioa aurkeztu du ikasturtean
eta Udagiro-n gonbidatuen gai-
neko txutxu-mutxu ugari konta-
tuko ditu. Bestalde, Andoni Urtze-
lairekin ere izango dira. Aretxa-
baletarrak duela gutxi argitaratu
du Zirkulua izeneko liburua. Bai-
na, elkarrizketez gain, hainbat
erreportaje ere eskainiko dituz-
te, guztiak udarekin harreman
estua dutenak: bidaien inguru-
koak, eguzkitako betaurrekoen
gainekoak... Bide batez, Lasa jate-
txean egonda, Koldo Lasa sukal-
dariak udarako plater goxoa nola
egin erakutsiko dizue. 

Udagiro saioa martitzenean,
hilak 20, izango duzue ikusgai,
20:30ean. 

Abuztuko oporretara joan aurretiko azken programa
berezia aurkeztuko dute Goiena Telebistan: ‘Udagiro’
Uda giroko saio berezia Lasa jatetxean grabatuko dute, eta bi lagunendako bidaia zozkatuko dute

GOIENKARIA

Oporren aurretik, GOITBk saio
berezia gertatu du. Elkarrizketez
eta erreportajeez gain, Astelehe-
neko Goienkaria-ren harpidedu-
nen artean Dominikar Errepubli-
karako bidaia zozketatuko dute.

GOIENKARIA

Maider Arregik eta Amagoia Lasagabasterrek aurkeztuko dute Udagiro saioa.

Pirinioetan euskal
zaleen eta ibarrekoen
animuak nagusi

Euskal txirrindularitzak
hitzordu garrantzitsua
izango du oraingo astebu-

ruan Pirinioetan. Tourreko bi
etapa garrantzitsu jokatuko dira
egubakoitzean eta zapatuan, eta
euskal zale ugari gerturatuko
da Pirinioetara. Gure ibarretik
ere asko izango dira bertaratu-
ko direnak. Oñatiko Garmendia
eta Odriozola lagunarteekin abia-
tuko  da Goiena Telebistako lan-
taldea. Astelehenean, ibarreko
zaleen irudirik ikusgarrienak
ikusi ahal izango dituzue
GOITBn, adierazpen eta guzti.

ASTELEHENA/20:30 
‘Harmailatik’

Badatoz Antzuolako
jaiak Goiena
Telebistara!

Atzo, uztailak 15, hasi zituz-
ten antzuolarrek herriko
jai nagusiak. Debagoiene-

ko gainerako herrietan bezala,
GOITB han izango da. Kepa
Errastik gidatuko ditu Jaiaksaio-
ko kolaboratzaile xelebreenak.
Antzuolako ekitaldirik nagusie-
netan izango dira. Hala nola,
udalbatzaren arreskuan, eta nos-
ki, Mairuaren Alardean. Hala,
jaietako girorik onena ekarriko
digute asteleheneko saio berezi-
ra. Antzuolan bertan egon ez
arren, gogoratu jaiekin hitzordua
duzuela, 22:00etatik aurrera. 

ASTELEHENA/22:00
‘Jaiak 2004’
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Atzeskua

Amona Juana erreumak
jota bizi izan zen urte
askotan, gelatik ia irten

ere egin gabe. Tarteka
bisitatzen genuen, eta
gustura aritzen zen berrike-
tan, baina lagunik leialena
irratia zuen. Eta irratian
gustukoen “Perrer, gauzak
esaten dituelako ondo”.

Perrer hura, Mariano,
oraintxe jubilatu da. Eta, ohi
den bezala, jubilatu denean
sekulako laudorioak jaso
ditu. Ez dago jubilatzea edo
hiltzea modukorik, loreak
jasotzeko. Baina lehen
egurra sendo hartutakoa da
Mariano. Alde eta alderdi
guztietatik. Hain zuzen,
horixe izaten da zintzotasun
seinale, txandaka guztiek
egurtzea inork bereganatu
ezin duena.

Marianoren ezaugarri
nagusia horixe izan da,
askatasuna. Aldioro esan du
pentsatu eta nahi izan duena,
agindurik eta morrontzarik
onartu gabe. Ez du komenen-
tziazko jarrerarik hartu,
gehiago izan da mandeuli
gogaikarria ustez egiaren
jabe zirenentzat.

Neuri eredugarri egin zait
Marianoren zintzotasuna.
Aukerak izan ditu gora
egiteko, hedabide handietan,
baina jubilatu da irrati
txikiko esatari zela, libre
jarduteko toki aproposenean.
Hanka sartutakoan, ez du
lotsarik izan okerra aitortze-
ko eta barkamena eskatzeko.
Eta aurpegia eman du apurtu-
ko zioten beldur barik,
beharrezko iruditu zaionean.

Badoa Perrer, lore artean.
Amaitu zaio goizago jaiki
beharra. Merezi ditu, loreak
eta loa. Hutsune latza
igarriko dut nik goizetan.

MIKEL IRIZAR

Perrer
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OIHANA ELORZA

Z
enbatgarren aldiz
egingo duzu aurten
mairuarena
Antzuolako jaietan?

Aurtengoa, 33. aldia izango
da; Jesukristok bete zituen
beste.

Eta zenbat urterekin
hartzen da kargu horren
erretiroa? 

Ni oso gustura nago lan
honekin, eta nik neuk ezina
etorri arte jarraituko dut.
Antolatzaileek eta herrita-
rrek ere ez dute ni erretira-
tzerik nahi; mairuarena
ondo egiten dudala esaten
didate guztiek.

Honezkero ondo ikasi-
ta izango duzu mairuaren
alardearen historia, ezta? 

Bai, noski. 33 urte egingo
ditut aurten alardean, eta
buruz dakit dagoeneko.

Zure papera ez da bate-
re zaila, ezta? 

Ez. Kapitainak hiru aldiz
egiten dit galdera bera.
Lehenengo bietan ezetz eran-
tzun behar diot buruarekin;
hirugarrenean, baietz. 

Hasierako urteetan
urduri sentitzen nintzen,
baina dagoeneko ez dut
larritasunik sentitzen, ezer-
tan pentsatu gabe betetzen
dut nire papera.

Nork janzten eta mar-
gotzen zaitu? 

Arropak Udalarenak
dira eta herriko emakume
batek laguntzen dit janzten.

Duela bi urte euria
egin zuen, eta mairu
zuriak hartu zuen parte
alardean. 

Bai, ez dut ahaztuko.
Aurpegiko pintura guztia
gorputzean barrena zabaldu
zitzaidan euriaren erruz, eta
gorputz guztia  zikindu
zitzaidan.

Gainera, erabiltzen den
margoa oso gogorra da, eta
gorputzeko atal batzuetan
erredurak egin zizkidan.
Nahiko gaizki pasa nituen
ondorengo egunak.

Gainontzean, izan
duzu beste anekdotaren
bat? 

Egia esan, ez.
Ezta astoarekin ere?
Ez, ez. Hainbat astoren

gainean ibili naiz urte haue-
tan guztietan, baina ondo
moldatu naiz guztiekin. Bat
edo beste bihurria tokatu
da, baina ez zait aparteko
ezer gertatu.

Serio joan beharrean,
jendea agurtzen joaten
omen zara alardean.

Antzuolako ‘mairua’Salvador Peña/

“Dagoeneko buruz dakit alardearen nondik
norakoa, ez dut prestatu beharrik izaten”

“Ez da beti gertatzen, baina aurtengo
alardean badago nobedaderik: haginik
gabeko mairuak hartuko du parte”

“Duela bi urte euria egin zuen, eta mairu
zuriak hartu zuen parte alardean” 

Antzuola / 72 urte / 33 urte daramatza mairuarena egiten

Lagun asko ditut, eta
alardea ikusten daudela
konturatzen banaiz,
eskuarekin agurtzen ditut,
bai. Zergatik ez ba?

Badago nobedaderik
aurtengo alardean?

Urtero ez da gertatzen,
baina aurten badago
nobedaderik, bai. Aurtengo
mairua, hagin gabeko
mairua izango da. Ahoz
erantzun beharrean,
buruarekin erantzuten diot
beti kapitainari, eta gaitz
erdi.

33 urte mairuarena
egiten, eta mairu deitu
ordez, maño deitzen dizute
Antzuolan.

Zaragozako herri txiki
batean jaio nintzen, eta
horregatik deitzen didate
maño. Hala ere, azken urte
hauetan hasi dira nire
izenez deitzen ere, Salvador.

72 urte ditut eta duela 46
heldu nintzen hona, lan bila.
Bergarako Labegaraieta eta
Zubiaurreko dantzaldietan
ezagutu nuen emaztea.  
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