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BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

MILA ELORTZA / ANGIOZARKO ALKATEA
“AHTk ez du arazoa konponduko;
hala ere, erakundeek ez dute
informazio guztia ematen” /8

KIROLA: PIRINIOETAKO ESKI PISTAK ELUR HANDIAREKIN DAUDE /10

‘Cocidito Madrileño’
antzezlana gurera
iritsiko da laster

EGUBAKOITZA • 2005eko urtarrilaren 28a • V. urtea • 185. zenbakia • DOAN BANATZEKOA

BERGARA

Bergarako Udalak eta Komite
Internazionalistak taldeak dei-
tutako Sahararako laguntza kan-
painak harrera bikaina izan du
aurten ere. Hala ere, iaz baino
zertxobait gutxiago batu dute
aurten. 2.800 kilo inguru jaso
dituzte, atuna, azukrea eta kon-
presak batuta. Dirutan, 4.000
euro batu dituzte. /7

Hiru tona inguru
jaso dituzte
sahararren alde

ARRASATE

Monterron parkean botatako
zuhaitzak ordezkatzeko, Belgi-
kako mintegi batean erosiko ditu
Arrasateko Udalak zuhaitz
berriak. 40 bat ekarriko dituzte.
Botatakoak baino gehiago. Izan
ere, ekarriko dituztenak txikia-
goak dira eta kopuru bera ipi-
niz gero, hutsuneak sortuko lira-
teke Monterronen. /7

Belgikatik ekarriko
dituzte arbolak
Monterronerako

Txinatarrak
gurean, eta
gu eurenean

ASTEKO GAIA: DEBAGOIENDARRAK TXINARI BEGIRA

Txinaz gero eta jakin-min han-
diagoa dago Debagoienean.
Hemengo enpresak han inberti-
tzen eta ezartzen ari dira, eta
komeni zaigu Asiako herensugea
hobeto ezagutzea. Batez ere, kon-
tuan hartuta datozen urteotako

herri boteretsuenetariko bat
izango dela arlo ekonomikoan.

Hala ere, kontraste handiak
daude: Txinaren zati handi bat
gaizki bizi da, eta emigratzen
jarraitzen dute. Debagoienean
txinatar asko bizi dira. /2-3

Elurrak eta, batez ere,
izotzak arazo larriak
sortu dituzte errepidean

Eguraldi iragarpenek zioten
bazetorrela, eta atzerapen
apur batekin bada ere, etorri
da. Elurra mara-mara, 0 gra-
du gainditu ezin zuten tenpe-
raturak, errepideetan eragoz-
penak, eskolak bertan behe-
ra... Ezohiko egunak izan dira
oraingo astekoak eta orain-
dik ere hotz egiten segituko du
hurrengo egunotan. Elurra
hainbat lekutan ezin izan dute
kendu oraindik, eta egin duen
hotzagatik ez denez urtu, izotz
plaka arriskutsuak sortu dira.
Hala ere, elurteak irudi poli-
tak ere laga digu, ohikoa den
moduan.  /4-5

Eguaztenean
kolapsatuta egon zen
Bergara eta Arrasate
arteko kaminoa

Bidaiari batzuek 
bost ordu eman 
zituzten Bergaratik
Oñatira joateko

Arantzazun 55 cm-ko
elur geruza eta Durun
metro betekoa

20 tona gatz bota
zuten errepideetan
eguaztenean

Hainbat ekitaldi
bertan behera geratu
dira denboraleagatik

GOIENKARIA

Goian, elurra kentzeko makinak Elgetan; behean, Aretxabaletako Otalora.

IRAGARRITAKO DENBORALEAK DEBAGOIENEAN UTZITAKOAK
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Laser bidezko depilazioa
Ile mota bakoitzarentzako laser bat.
Ile kolore bakoitzarentzako laser bat.

• Neodimio Yag laserra
• Alexandrita laserra
• Fotodepilazioa 

Ordua eskatuta:
diagnostikoa, proba doan eta aurrekontua. 

GIARTZU DERMOESTETIKA ZENTROA
Espainiako Azaleko Estetika Konpontzailearen Taldeko kide
Azalaren zahartzearen kontrol zientifikoaren unitatea.
Boni Laskurain 3 BERGARA

943 76 35 71 
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PLANOEN IRAKURKETA/CAD 50 2005/02/21 – 2005/03/23 18:00 - 20:40

TORNO KONBENTZIONALA 80 2005/04/04 – 2005/05/12 17:30 - 21:00

MEKANIZAZIOA TORNO C.N.C. 8050/8055 50 2005/05/09 – 2005/06/02 17:30 – 20:40

TORNO PROGRAMAZIOA C.N.C. 8050/55 40 2005/02/28 – 2005/03/23 18:00 - 20:45

PRESTAKETA ETA TORNO 
PROGRAMAZIOA C.N.C 8050/55 18:00 – 20:302005/04/04 – 2005/04/28

Izena emateko: Oñatiko Institutua, Larrañako Lanbide Heziketa Egoitzan, San Lorentzo auzoa z/g 943 78 21 50
09:00-13:00 / 15:00-17:00

OÑATIN
LANGILEENTZAKO IKASTAROAK

EUSKAL LANBIDE KUALIFIKAZIO SISTEMARI LOTUTAKO KATALOGO MODULAR BARNEAN

EPEALDIA: 2005 OTSAILA – 2005 EKAINA 

SUBENTZIONATUAK % 100

IZEN EMATEKO EPEA ZABALIK

DISEINUA eta  MEKANIZAZIOA

CNC

EUROPAKO BATASUNA

Europako Gizarte Fondoa

40

Txina, aurpegi
asko dituen
herensugea

LEIRE KORTABARRIA

Munduko ekonomian,
datozen hamarkado-
tako herensuge han-
diena Txina izango da.

Bere Barne Produktu Gordina
munduko altuena izatea aurrei-
kusten da 2050erako. Azken 25
urteotan, batez beste %9ko haz-
kunde tasa izan du, inoiz beste
inongo herrialdek baino askoz
handiagoa –Europako Batasu-
naren batez bestea %2,4 da. Gero
eta gehiago, kapitalak eta enpre-
sek Txinan dute jomuga, baita
Debagoienekoek ere.

Horren ondoan, txinatarrek
emigratzen jarraitzen dute, lan-
gileek lanordu ahalik eta gehien
egitea eskatzen dute, eta orain
dela gutxi bakarrik utzi zen ber-
tan behera nekazariek urtean 30
egun doan lan egitearen beharra.
Debagoienera txinatar asko iri-
tsi dira azkenaldian. Arrasaten
eta Bergaran, bazar bana zabal-
du dute. “Hemen hobeto, hemen
hobeto”: hori da Bergarako den-
dari gazteak gaztelaniaz esateko
gai den gauza bakarra. Ez daki-
te hemengo hizkuntzez; hala ere,
gurera etorri dira eta bizibidea
aurrera ateratzen dihardute. Txi- Arrasaten eta Bergaran bazar bana zabaldu dute txi

Debagoienera
txinatar asko
datorrela eta
gure enpresak
hara doazela,
herri harekiko
interes
handiagoa dugu

IRAGANA
Aldaketa handiak azken
mende laurdenean hasi
dira Txinan
Iraganak pisu handia du
oraindik Txinan. Azken
mende laurdenean hasi de
aldatzen, izan ere, XIX. eta
XX. mendeetan, gatazka
zibilak, gosete ikaragarriak,
porrot militarrek eta kanpo-
ko okupazioak iragan
feudalean hondoratuta
zeukaten. Hirira joaten hasi
da jendea, baina %75 orain-
dik nekazari herrixketan
bizi da, giro tradizionalean.

Bestetik, askok uste
dutenaren kontra, ez da
herri kapitalista bihurtzen
ari. Gazteek Mendebaleko
ohiturak hartzen ari dira,
baina Txinako betiko balio-
en aldekoak dira.

natarrak isilak eta langile saia-
tuak direnaren inpresioa berres-
ten dute; eta baita, han bizimo-
du errazik ez dutenarena ere.
Gurean pozik daude. “Bizimo-
dua oso desberdina da, baina gus-
tura nago hemen. Orain, gazte-
laniaz ondo ikasi nahi dut”, dio
Zhun Guang Jiang Arrasaten bizi
den txinatarrak.

Oier Etxeberria orain urte
erditik Txinan diharduen langi-
leak dio: “Txinan, batzuk izuga-
rri aberastu dira espekulazioa,
pribilegioak… edo beste kontu
batzuengatik; baina nekazariek,
ibarreko baten lan kopuru bera
egin eta hamar aldiz gutxiago ira-
bazten du. Asko hirira doaz dirua
familiari bidaltzeko”.

TXINATARREZ IKASTEN
Debagoiendarendako, Txinare-
kin hartu-emana estutzea beha-
rrezkoa izango da. Han bizi diren
ibarrekoak pozik daude: diotenez,
txinatarrak abegitsuak, langile-
ak eta harrera onekoak dira.
Shangai hirian Txinako lehe-
nengo Euskal Etxea inauguratu
dute hil honetan bertan.

Hartu-eman horren eskutik,
debagoiendarron artean ere Txi-
narekiko interesa handitzen doa:
esaterako, hizkuntza akademia
ezagun baten, txinatarrezko esko-
lak ematen dituzte aurten ezke-
ro. Dickie Lai Hong Kongeko txi-
natarrak dioskunez, “hasieran
jendeak galdetzen zidan ia japo-
nieraz egiten genuen Txinan.
Orain, oro har, gehiago dakite eta
galdetu ere, gehiago galdetzen
du jendeak”.
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FISIOTERAPIA 
KONTSULTA

BERRIA

Irene 
Unzueta

Ordua hartzeko:
San Martin Osasundegia

Ramon Mª Lili 2

943 76 59 39

LEIRE KORTABARRIA

inatar etorkinek. Negozioa aurrera ateratzeko gai dira euskaraz edo gaztelaniaz jakin gabe.

Txina gero eta erakargarriagoa
da Debagoieneko enpresenda-
ko. Fagor, Copreci (argazkian,
Txinako euren lantegiaren
inaugurazioan), Wingroup,
ezagunenen artean, Txinan
ezarri dira azkenaldian; eta ez
dira bakarrak. Debagoieneko
langile asko bizi da Txinan, eta
eurek baieztatzen digute zein
garrantzitsua den hemengo
ekonomiarendako Txinarekin
hartu-emanak izatea: “Mun-
duan fabrikatzen diren gauza
asko Txinan fabrikatzen dira.
Oso argiak eta langileak dira
eta bizkor ikasten dute. Horre-
gatik, Debagoieneko enpresek
han fabrikatzen ez dutena egin
beharko dute”, dio Oier Etxebe-
rriak, Txinan bizi den langile
aretxabaletarrak.

GURE EKONOMIA ETA
ENPRESA, TXINARI BEGIRA

DATUAK
Demografian, geografian,
ekonomian… hainbat datu
interesgarri
Munduko herri populatuena
da Txina (1.300 biztanle
inguru ditu), eta hortik
datoz desberdintasun eta
hobekuntzarako arazo asko.
Laugarren herrialde handie-
na da hedaduran. Jaiotza
tasa da 1,69 ume emakume-
ko. Herrialdearen izen osoa
da Txinako Herriaren
Errepublika, estatu komu-
nista. Hong Kong Erresuma
Batuaren aspaldiko kolonia
orain Txinaren administra-
ziopean dago. Munduko
lehen tabako ekoizlea da, eta
bigarren te ekoizlea. 1978a
ezkero ezarritako berrikun-
tza gehienak nekazari
sektorean izan dira.

Hong Kongekoa da izatez
Dickie Lai, txinatarra
hortaz, baina arrasate-

ar batekin ezkondu eta hemen
bizi da 7 urtez geroztik.

Alde handia dago Hong Kon-
gen eta Debagoienaren artean?

Bai, bizimodua oso desberdi-
na da. Han jendea lanerako bizi
da asko; hemen ere lan egiten da,
baina familia eta lagunengana-
ko gertutasun handiagoa dago.
Oso gustuko ditut hemengo bizi-
modua eta kultura. Handik, fami-
liaren falta sumatzen dut.

Urtetan gurean bizi zara;
zelan ikusten duzu zure herria?

Alde onak eta txarrak ikus-
ten ditut. Ni Hong Kongekoa
naiz, eta horren eta Txina komu-
nistaren artean ere aldea egon
da: Txina komunista tradizio-
nalagoa da; Hong Kongen kul-
tura nahasketa handiagoa dago,
mendebalarragoa da. Baina
aldea txikitzen doa orain. Oro
har, jendeak gehiago hitz egiten
du politikaz.

Txina osoan aldaketa han-
diak daude orain, ekonomian
batez ere.

Begi onez ikusten dut hori.
Txina munduari zabaltzen ari
da, eta hori ona da. Ekonomia

gero eta indartsuagoa izatea ere
oso ona da, jakina; jendeak lana
topatzeko gero eta aukera gehia-
go izango ditu. Hemengo enpre-
sendako ere aukera onak egon
daitezke Txinan.

Hala ere, kontraste handia
dago Txina kapitalistaren eta
nekazariaren artean. Nekazarien
bizimodua oso eskasa da orain-
dik; gauzak hobetu dira baka-
rrik kapitalarendako. 1.000 milioi
biztanle dituen herri batendako,
hobekuntza oso poliki etorriko
da. Horregatik, txinatar askok
oraindik handik joan nahi dute,
baina oso gogorra da Mendeba-
leko bizimodura egokitzea, des-
berdintasun handiak daudelako.

“Txinatar askok
handik joan nahi dute”

DICKIE LAI / GUREAN BIZI DEN TXINATARRA
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IRAGARRITAKOELURTEADEBAGOIENEAN

Pedro Arriaran Txarrasko-k izan-
go du zer kontatu. Nikolas Segu-
rola frantziskotarrak esan zida-
nez, Durun, hau da, Aloña ingu-
ruan duen txabolara joan zen
Txarrasko astea pasatzera. Niko-
lasek eguaztenean egin zuen ber-
ba oñatiarrarekin, eta “ondo eta
lasai” zegoela esan zion. Hori bai,
20 metroko ibilbidea egitea kos-
tatu egin zitzaiola eta metro bate-
ko elur kapa bazela esan zion. Txa-
rrasko-ren kontakizunaren zain,
gainontzeko debagoiendarrek
bizi izandakoa aipatzera goaz.
Askok izan dute bizipenen bat edo
beste elurtea dela eta.

ERREPIDEETAN MAKINA BAT ARAZO
Leintz Gatzaga, Elgeta eta iba-
rreko auzo garaietan elurra zapal-
tzeko aukera martitzenean izan
bazuten ere, eguazten goizean
esnatu ziren Debagoieneko herri
guztiak zuri jantzita. Gauez elu-
rra egin zuen, eta goizean arazo-
ak hasi ziren errepideetan. Arra-
saten, Epele inguruan, kamioi
batek izandako istripuaren ondo-
rioz Arrasate, Bergara eta Oñati
bitarteko zirkulazioa kolapsatu
egin zen. Batek baino gehiagok
bi ordu eman zituen auto barruan.
Arratsaldeko 17:00 aldera beste
istripu bat izan zen Elorregin,
Oñatitik irtetea ezinezkoa izate-
raino. Oñatitik Aretxabaletara
joateko, adibidez,  bost ordu behar
izan zituen batek baino gehiagok.
Autobus geltokietara hurbildu
zirenek ere, itxaronaldi luzeak.
Jakina, inguruko mendateak itxi-

ta egon ziren kamioiendako une
askotan, eta  kateak erabiltzea
beharrezkoa zen autoendako.
Bien bitartean, elurra kentzeko
makinak lanez gainezka. Errepi-
deak garbitzen eta gatza botatzen
nahikoa lan, eguaztenean 20 tona
gatz bota zuten bailarako errepi-
deetan. Arrasateko Udalekoei ere
agortu egin zitzaien gatza, eguaz-

tenean hiru tona bota baitzituz-
ten. Gainontzean, bailarako uda-
lek ohiko neurriak hartu zituz-
ten. Oinezkoendako kaleak gar-
bitzen eta gatza botatzen ikusi
ditugu udaletako langileak. Izo-
tzaren eraginez, kaleak arrisku-
tsu izan dira, eta eguaztenean
Arrasateko emakume bat ospi-
talera eraman zuten, irrist egin

eta kolpea hartuta. Hala ere,
Eskualde Ospitaleko larrialdi zer-
bitzuetan lan egiten duen Iñaki
Agirianok esan digunez, eguaz-
tena oso egun lasaia izan  zen,
“azken hilabeteetako lasaiena”. 

HOTZ HANDIA ETA ELURTE GALANTA
Siberiatik etorritako denboralea
izan dugu astean, eta elurra gogo-

GOIENKARIA

Denetariko irudiak utzi ditu denboraleak: kaminoan arazo ugari ibilgailuendako, udaleko langileak kaleak garbitzen eta umeak jolasean. Ohiko irudiak elurteetan.

Siberiako elurtearen ostean izotza
eta hotz handia datozen egunotan 

MARIA AGIRRE

Eguraldi iragarpenek zioten
bazetorrela, eta atzerapen
apur batekin bada ere, etorri
da. Elurra mara-mara, 0 gradu
gainditu ezin zuten tenperatu-
rak, errepideetan eragozpenak,
eskolak bertan behera...
Ezohiko egunak.

Debagoieneko errepideetan arazo handiak eragin ditu egunotan egindako elurteak

Eguaztenean 20 tona
gatz bota zuten
Debagoieneko

errepideetan. Agortu
egin zen gatza.

SALMENTA BATZUEK, GORA EGIN
Mendiko botak eta eskularruak
erraz saldu dira elurrari esker

Hotzari aurre egiteko arropa eta
oinetakoak saltzen dituzten dende-
tan, salmentek gora egin dute nabar-
men. Arrasateko Sportland dendan,
esaterako, egunotan mendiko bota
ugari saldu dituzte. Cesar Azkarate
dendako arduradunak zera esan digu:
“Mendiko boten salmenta izugarria
izan da, gutxienez bikoiztu egin da”.
Era berean, eskularru, txapel eta
txamarrak erostera ere hurbildu da
jendea, Azkarateren esanetan.

LANERA ERE EZIN JOAN
MUko eskolak bertan behera eta
azterketak atzeratu egin behar

Mondragon Unibertsitatearen
Eskoriatzako campusean, martitzen
arratsaldean geratu ziren bertan
behera eskolak. Eguazten goizean,
berriz, gainontzeko campusetara ere
ez joateko abisua helarazi zieten
ikasleei. Azterketak, gainera, atzera-
tu egin zituzten. Fagorren San
Andresko eta Garagartzako lantegie-
tan, berriz, horniketa arazoak izan
ziren eta langile gehienek etxean
geratu behar izan zuten.

ARANTZAZUN KOMERIA UGARI
Arantzazun 55 cm-ko elur geruza
eta Durun metro betekoa

Nikolas Segurola, Gomistegi base-
rrian bizi den frantziskotarra,
neurgailua eskuetan etxe aurrera
atera, eta 55 cm-ko elur geruza
neurtu zuen eguazten goizean.
Komeriak ere  izan zituzten gauez:
argi barik geratu eta linterna eskue-
tan lagundu zion Nikolasek ardi bati
arkumea erditzen. Bestalde, Durun,
txabola batean zegoen oñatiar batek
esan zion Oñatiko inguru hartan
bazela metro beteko elur geruza.

ARANTZAZURA JOANDAKOAK
Elurteak ezustean harrapatu, eta
Sindikan lo egiten geratu behar

Nahiz eta eguraldi txarra zetorrela
jakin, astelehenean Arantzazura
bilera egitera joan ziren Oñatiko
enpresa bateko langileak. Iluntzera-
ko Arantzazu elurtuta zegoen, eta
bidea arriskutsu zegoela ohartarazi-
ta, Sindikan lo egiten geratzea
erabaki zuten 25 langilek. Hurrengo
egunean ahal bezala jaitsi ziren,
baina batzuek automobila bertan utzi
behar izan zuten. Bilera ere, jakina,
bertan behera geratu zen.
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tik egiteaz gain, tenperatura
hotzak izan dira. Debagoieneko
termometroek zaila izan dute 0
gradu gainditzea, eta askotan zero
azpitik markatzen zuten. Pello
Zabala eguraldi adituak adiera-
zitakoaren arabera, Arantzazun
-7 gradu izan ziren eguazten goi-
zean, eta -5 gradu baino gehiago
ez zuten izan.  Siberiatik etorri-
tako denboralearen inguruan,
berriz, honako azalpena eman
zigun: “Polotik etorritako fron-
teak itsasoak zeharkatu eta elur
maluta handiak ekarri ohi ditu.
Siberiatik etorritako honek,
berriz, Errusia, Polonia eta Ale-
mania zeharkatuz hotz lehorra eta
haize handia ekarri ditu. Elurra
ere desberdina da, elur hautsa
egin du, asentatzea kostatzen
zaion horietakoa”. Aste bukaeran
eta datorren astean egingo duen
eguraldiaren gainean, berriz,
Pellok esan digu tenperatura
baxuak izango direla asteburuan,
eta datorren astean eguzkia izan-
go dela goizetan, baina gauez hotz
handia egingo duela. Era horre-
tan, izotza izango da bazterretan.
Errepideetan, horrenbestez,
kontuz ibili behar.

ETXEAN GERATU EDO KALERA IRTEN
Elurtea dela eta, etxean geratu
edo kalera irtetea izan dira auke-
rak. Etxean bero-berotan gera-
tzea erabaki dute batzuek, baina
asko izan dira elurrak utzitako
paisaiekin gozatzeko auzoetara
hurbildu direnak. Eta zelan ez,
batzuek eskiak atera dituzte.
Eguazten goizean, Arrasaten,
Takolo inguruan, iraupeneko
eskia egiten ari ziren lagun
batzuk. Elur pilotak  eta panpi-
nak ere ez dira falta izan. Azke-
naldian mendi eta basoetan ikus-
ten diren quads delakoak,  berriz,
kalean ikusi ditugu.

Ezohiko egunak izan dira, eta
debagoiendarren janzkera ere

berezia izan da. Hotzari aurre egi-
teko arropak nagusi, inoiz baino
bota gehiago saldu dira.

FAGORKO LANGILE ASKO ETXEAN
Lantegi eta ikastetxeek ere egu-
neroko jarduera eten egin behar

izan dute. Eguaztenean, Fago-
rrek lanera ez joateko dei egin
zien San Andresko langile guz-
tiei, eta baita Garagartzako lan-
tegiko  askori ere.  Horniketa ara-
zoak izan ziren, kamioiak ezin
zirelako iritsi. Astelehenera arte
ez dute lanik izango. Ikasleei
dagokienez, Leintz Gatzaga, Ara-
maio eta Elgetako ikasle askok
ezin izan zuten eskolara joateko
autobusik hartu, eta denboralea
ikusita, Mondragon Unibertsi-
tateak ez joateko dei egin zien
ikasleei.  Inoiz ez du guztion gus-
tura elurra egiten, baina norbe-
raren lana izan da alde ona aur-
kitzea. Txarrak berez etorri dira.

Siberiatik etorritako
denboralea izan
dugu. Datorren

astean eguzkia eta
izotza izango dira.

GOIENKARIA

Arrasateko Goi Eskola Politeknikoaren ingurua elurtuta eta ia hutsik eguaztenean.

GOIENKARIA

Leintz Gatzagako mendatea itxita eta herria inkomunikatuta egon zen eguaztenean hainbat ordutan.

DEBAGOIENEANLABUR

Plataforma eratuko dute 18/98 sumarioan
auziperatuta dauden debagoiendarren alde
Datorren eguaztenean, otsailaren 2an, aurkeztuko dute Bergarako
kultura etxean 18/98 lege prozeduran auziperatuta dauden lagunen
aldeko Debagoieneko plataforma. Ezker abertzale historikoko eta Egun-
karia kasuagatik auzipetutako hainbat kideren aurkako auzia da
18/98 ezaguna. Ibarreko zazpi lagun daude auziperatuta sumario horre-
tan. Hain justu, honako hauek: Natale Landa eta Amaia Arrieta arra-
satearrak; Xabier Arregi, Jose Luis Elkoro, Fermin Lazkano eta Iñi-
go Elkoro bergararrak eta Bixente Enekotegi eskoriatzarra.

Ibarreko presoek itxialdiak egiten segitzen
dute, “estatus politikoa onar dakien”
Debagoieneko euskal presoek itxialdiak egiten jarraitzen dute, Eus-
kal Herri osokoak bezala, eskatzeko euren estatus politikoa onar
dakiela. Hamar eguneko txandak antolatu dituzte. Datorren egue-
nera arte lau preso daude itxialdian: Frantziako Fleury Merogis
espetxean dauden Igor Letona arrasatearra eta Ane Miren Alber-
di bergararra; Jose Ignazio Gaztañaga arrasatearra, Alboloten dago-
ena, eta Joseba Arregi oñatiarra, Jaen IIan dagoena. Bestalde, otsai-
laren 3tik 13ra bitartean, beste honako hauek egingo dute itxial-
dia: Jon Mikel Illarramendi eskoriatzarrak, Fleury Merogisen;
Kristina Goirizelaia arrasatearrak, Fresnesen; Mikel Askasibar
bergararrak eta Joseba Erostegi antzuolarrak, Herrera de la Man-
chan; Xabin Usandizaga oñatiarrak, Badajozen; Xabier Lazkano
bergararrak, Alcazar de San Juanen; eta Txus Goikoetxea arra-
satearrak, Albaceten.

Debagoieneko zerbitzu turistikoak jasotzen
dituen gida kaleratu du Mankomunitateak
Debagoieneko zerbitzu turistikoak jasotzen dituen gida kalera-
tu du Mankomunitateak. Eskualdeko jatetxeak, ostatuak, kul-
tura eta kirol eskaintzak, azokak, hainbat telefono erabilgarri
eta beste informazio ugari jasotzen ditu gidak. Bertakoondako
ez ezik, kanpotik gure eskualdea bisitatzera datozenendako ere
erabilgarria da gida, eta turismo bulegoetan zein hainbat toki
publikotan egongo da eskuragai. Horrez gain, turismo arloko
informazioa jasotzen duen buletina ere argitaratu du Manko-
munitateak, 11. zenbakia, hain justu ere. 

Plataforma eratu dute Udalatx azpitik harria
ateratzeko egitasmoaren aurka daudenek
Udalatx azpitik harria ateratzeko dagoen egitasmoaren aurka
daudenek plataforma eratu dute, Udalatxen Aldeko Plataforma
izenekoa. Bultzatu nahi dituzten ekimenen berri eta Udalatx
barrutik ustiatzeko proiektuaren aurka egoteko arrazoien berri
emango dute plataformako kideek datorren astelehenean,
18:30ean, Monterronen. Plataforma horretan daude ezkerreko
alderdi nagusiak (Batasuna, Aralar, Ezker Batua, Zutik…) eta
sindikatu gehienak (CCOO, LAB eta ESK). Horiekin batera, Arra-
sateko beste hainbat talde ere bai. 

AHTren ordez Tren soziala aldarrikatzeko
manifestazioa deitu dute zapaturako Bilbon
Lastertasun Handiko Trenaren ordez beste alternatiba bat pro-
posatzen dutenek manifestaziorako dei egin dute zapaturako, Bil-
bon. Aldarrikatzen dutena da tren soziala, diotenez Abiadura han-
diko Trenak “ez dituelako konponduko Euskal Herrian merkan-
tzien garraioak gaur egun duen arazorik nagusia, hau da, etengabeko
handitze-bide zoro batean murgilduta izatea”. Gainera, tren horrek
“hainbat kalte ekarriko dituela” diote, “bai ingurumenean, gizar-
tean eta ekonomian”. Sindikatu nagusiek eta ezkerreko alderdiek
egin dute dei manifestaziorako, baita beste hainbat gizarte taldek
ere. 18:30ean hasiko da Jesusen Bihotza plazan.

Hainbat ekitaldi bertan behera geratu dira
denboraleak sortutako arazoengatik
Egunotarako iragarrita zeuden hainbat ekitaldi bertan behera gera-
tu dira. Hauek dira batzuk: Kilometroak jaiaren alde Elgetako Espa-
loian egitekoa zen musika jaialdia; bestalde, Txantxiku ikastolak
zapaturako Oñatin iragarrita zituen umeendako jolasak ere suspenditu
egin dira, eta baita hainbat hitzaldi ere Aretxabaletan egitekoak zio-
renak: eskualdeko kondairen gaineko kontaketa eta Udaleko Ingu-
rumen Sailaren Aizkorriko parke naturalaren gaineko hitzaldia. 
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Gutunak

Belodromotik Bakea
Euskal Herrira

Ziur gaude, bakea hitza, Euskal
Herrian, gure inguruan, gehien entzu-

ten den horietakoa dela. Bakea, elka-
rrizketa egunsentia arte, autodetermi-
nazioa, bizitzeko eskubidea, herriari
galdetu behar zaiola, XXI. mendean eus-
kal unibertsoko Google bilatzailearen
hitzik bilatuenak dira. Beraz, zergatik
ez gara bakean bizi?

Aspalditik, Ezker Abertzalea galde-
ra honi erantzuna bilatu nahian dabil.
Saiakera desberdinak egin eta gero (Liza-
rra-Garazi akordioa, adibidez), urteta-
ko lan eta esperientziatik abiatuta, Bata-
sunak prozesu baterako metodologia bat
aurkeztu zuen Belodromoan. Orain bai,
bakea lortzeko, betiko.    

Eta zergatik orain bai, eta aurreko-
etan ez? Batasunan uste dugu baldintza
politikoak daudelako, hau da, orain dela
25 urte bezala, marko juridiko-politiko-
aren eztabaida irekita dago. Orduan,
Gernikako Estatutuarekin eta Nafarro-
ako Foru Hobekuntzarekin arazoa fal-
tsuan itxi zen, gatazkaren oinarriak uki-
tu gabe: zenbait proiektu politikoak
(beraien artean gurea, independentis-
moa) ezin dira aurrera eraman.

Hogeita bost urte hauetan denetarik
izan dugu, su-etenak, negoziazioak, bik-
timak, presoak, gerra zikina, tortura…
Etapa honetan, Ezker Abertzaleak baka-
rrik aldarrikatu izan du aldaketaren
beharra, hori bai, borroka konpromi-
soarekin eta sufrimendu askorekin. Bai-
na, esan bezala, aukera berri bat ireki
zaigu. Orain, Euskal Herri osoan, ia
agente guztiak, PSE-EEtik PNVraino,
proiektu bat dugu herriari galdetzeko.
Goazen hitz egitera, ba!

Eta nola? Ba, orain arte balio ez due-
na baztertuz eta bide berriak arakatuz,
ez dago irtenbide magikorik. Hasteko,
Batasunak uste du prozesu luze batez hitz
egin behar dela, edo beste hitz batzue-
kin esanda, bakea ez dela programa elek-
toral bat. Euskal herritar guztien esku-
bideak errespetatuak izateko elkarriz-
keta prozesu bat martxan jartzea da
gure proposamena, herriari galdeketa
batekin bukatuko duena.

Elkarrizketa hau benetakoa izate-
ko, merezi duen seriotasunarekin ari-
tzeko, eragileak konpromiso zehatzak
hartu beharko dituzte. Batasunak publi-
ko egin ditu eta beraien artean hiru
hauek azpimarratu nahiko nituzke: gal-
deketaren emaitza errespetatzeko kon-
promisoa, bide baketsu eta demokrati-
koak soilik erabiltzeko konpromisoa eta
eragile guztien parte-hartzea ahalbide-
tzeko konpromisoa. Gainera, akordioan
ONUren Adierazpenak onartzeko kon-
promisoa hartzen dugu.

Teoriatik praktikara jaisten, Bata-
sunak, bi akordio maila planteatzen
ditu: bata, Euskal Herriko eragileen

arteko akordioa, gaurko egoeratik abia-
tuta, gure herria egituratzeko dauden
proposamen guztiak aurrera eraman
ahal izateko. Euskal herritarren ones-
pena beharko zuen eta sinatzaileek Espai-
nia eta Frantziarekin negoziazio proze-
sua martxan jarriko zuten. Eta bestea,
ETAren eta Estatuen arteko akordioa:
desmilitarizazioa, presoak, iheslariak eta
biktimak.

Eta miloi euroetako galdera: zer egin
behar du ETAk? Hasteko, argi dago
beraien militanteen eskuetan gelditzen
direla beraien erabakiak. Hori esan eta
gero, askotan adierazi du bakearen alde-
ko hautua egin duela, bere lehentasuna
dela, domekan publiko egin zen azken agi-
rian garbi azaltzen zuen Anoetako pro-
posamena azkeneko muturreraino era-
mateko prest dagoela. Beraz, zergatik
hainbeste aitzakia eta eskaera kadukoak?

Baina badago bi miloi euroetako gal-
dera bat baino gehiago: noizko Guardia
Zibilaren tregua? Noizko torturaren
amaiera? Noizko dispertsioaren amaie-
ra? Noizko gure herriaren eskubideen
onarpena?

Preso politikoen kolektiboak eta erre-
fuxiatu eta iheslarien kolektiboak Ano-
etako proposamenaren aldeko iritzia
plazaratu zuten.

Hau da hainbeste komentario eta
ilusio piztu duen ekarpena. Batasunak
aurrerapauso bat eman du, busti egin
da. Beste alderdi politiko eta eragileei
sakonki aztertzeko deia egin diegu. Mugi-
tuko al dira? Orain dela 25 urte eginda-
ko akatsak errepikatuko ditugu? Bake-
az hitz egin beharko dugu ala bakean bizi-
ko al gara, behingoz?

DEBAGOIENEKO BATASUNA
Debagoiena

Inposatu nahi
diguten AHTri buruz

Abiadura Handiko Trenaren proiek-
tua batzuen interesekoa dela esan dai-

teke, denon diruarekin eraikiko delako.
Proiektuak gobernuak planteatzen due-
naren kostu handiagoa du, eta herrita-
rrengandik jasoko duten diru kantita-
tea 6.000 milioi eurokoa izango da. Beraz,
AHT kontsumismoan oinarritzen da,
eta boterea eta aberastasuna batzuen
esku gelditzen dira. 

Proiektua burutu nahi dutenek soi-
lik euren interesei begiratzen diete eta
oso kontziente dira basakeria hori,
herriari erakutsiko balitzaio, herriak
ezetz esango lukeela. Horregatik dabil-
tza ezkutuka eta gezurretan.   

Bien bitartean, milioiak xahutzen
dituzte engainatzeko egindako iragar-
kiekin.

Alvaro Amann Lakuako Garraio eta
Herri Lanen sailburuaren esanetan,

Espainiak ez badu parte hartzen proiek-
tuan, hala eta guztiz ere, egin egingo da.
Bere ustetan, atzeratzen ari direla-eta,
antza denez, sekulako grina du lehen-
bailehen hasi eta bukatzeko.

Hori guztia kontuan izanik, proiek-
tua produktu politikoa da eta produktu
horrek marka du. Inoiz eztabaidatu ez
dena euskal herritarrekin, baina era-
bakitakoa dena.

Hori aurrera eramango balitz, zatitu-
tako Euskal Herri batean biziko ginateke.

ARAMAIOAR BAT
Aramaio

Abaroaren ordez,
zer?

Arrasateko Udalak hainbat hedabide-
tan aditzera eman du epe zehatz

batzuetan Iturbide egoitzako instala-
zioetan hobekuntza lanak egingo ditue-
la, gaur egun dituzten premiei hobeto
erantzuteko.

Abaroa erretiratuen elkarteko batza-
rrak esku artean daukan informazioa-
ren arabera, uste du Udalak gaur egun
Abaroa dagoen lekutik laster bota gura-
ko gaituela. Eta batzar honek ez du uste
Udalak Abaroaren ordezko leku apro-
posik aurkituko duenik, hau da, orain-
goaren baldintza berberak edo hobeak
betetzen dituztenak.

Horren aurrean, Abaroaren batza-
rrak bazkideei aditzera eman gura die gai
horrekin oso arduratuta daudela, ez daki-
telako noiz eta nora eramango dituzten.

ABAROA ERRETIRATUEN
ELKARTEKO BATZARRA
Arrasate

Konstituzio honi ez

Hona hemen 11 arrazoi euskaltzale-
ok ezezkoa emateko Europako Itun

Konstituzionalari:
1. Hizkuntz eskubideak ez dira oina-

rrizko giza eskubideak. Are gehiago,
Eskubide ekonomikoek hizkuntz esku-
bideek baino garrantzi handiagoa dute.

2. Hizkuntz komunitateen inguruko
aipurik ez dago. Hau da, geure hizkun-
tzak zokoratu egiten ditu.

3. Europako herritarren arteko
bereizkeria eragingo du.

4. Europar hiritar gaitu, soilik, Itu-
neko hizkuntza batean jardunez gero. Ez
bestela.

5. Europaz kanpoko hizkuntzen sta-
tus eta tratu bera izango dugu.

6. Geure hizkuntzak ez dira inon egon-
go presente. Ordezkari politikoek ere ezin
izango dute berezko hizkuntza erabili.

7. Ituna geure hizkuntzetara itzul-
tzeko aukerara mugatuko dute sustapen
guztia.

8. Geure hizkuntzen normalizazioa
galgatuko du.

9. Ez dituzte abian jarriko geure hiz-
kuntzen garapenerako eta sustapenera-
ko proiektuak.

10. Estatuetako hizkuntzen arteko
lehia sustatuko dute eta geure hizkun-
tzak joko horretatik at utziko dituzte.

11. Hizkuntzen arteko hierarkia
nabarmenagoa eragingo du.

ARRASATEKO EHE
Arrasate

Eskerrik asko, 
Aita Menni

Arrasateko Aita Menni I osasun egoi-
tzari eskerrak emanez, Luzia Aran-

tzabal Askasibar zenaren (G.B.) familiak
eta bere senitartekook gure esker ona
azaldu nahi diogu Aita Menni I osasun
egoitzari eta bere egitekoa bideratzen
duten guztiei: sendagile, erizain, ardu-
radun eta gainontzeko guztiei.

Jakin nahi duten guztiei, argi eta gar-
bi hauxe azaldu nahi genieke, egoitza
honetan gure senidea, Luzia, oso ondo
zaindu dutela; eta ondorioz, premian
legokeen beste edonori bihotzez gomen-
datzen diogula zentro honetara jo deza-
ten, ez baitute damurik izango.

Eta Aita Mennikoei, esker onez,
horrelaxe jarrai dezazuela opa dizuegu.

SERAPI ARANZABAL
Arrasate

Ganorazko tranbia

Debagoienean barrena igaroko den
tranbiaren gaineko artikuluak ira-

kurtzeko aukera izan dut azken asteo-
tan GOIENKARIAn. Oso ideia ona iru-
ditzen zait tren txiki horrena, herri
barruko zein eskualdeko herrien arteko
komunikazioa erraztuko duelako. 

Hala ere, zalantza asko dauzkat proiek-
tuaren inguruan eta eszeptiko samarra
naiz; ez dakit inoiz ikusiko dugun mar-
txan… Esate baterako: nondik pasatuko
da? Kaletik? Tokirik badago? Eta apar-
kalekuak (herri batzuetan 300 aparkale-
ku-eta galduko dira)? Eta bidegorriak?
Paseatzeko tokiak? Eta geralekuak (Ber-
garako kiroldegian ez ei da geratuko)?

Ilusioa piztu duen proiektua da tran-
biarena, baina egin dezatela ganoraz,
mesedez. Eskerrik asko.

A. LASKURAIN
Bergara
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ARRASATE

Belgikatik ekarriko dituzte Monterronerako zuhaitz berriak
Monterron parkean botatako zuhaitzak ordezkatzeko, Belgikako mintegi batean erosiko ditu Arrasateko Uda-
lak zuhaitz berriak. 40 bat ekarriko dituzte. Botatakoak baino gehiago. Izan ere, ekarriko dituztenak txikia-
goak dira eta kopuru bera ipiniz gero, hutsuneak sortuko lirateke Monterronen. Udaletik jakinarazi digute-
nez, espezie autoktonoak ekarriko dituzte: haritzak, pagoak, ezkiak… Otsailaren erdialde inguruan ekarriko
dituzte zuhaitzok. CESPA arduratuko da haiendako zuloak egiteaz eta gero, zuhaitzak landatzeaz.      

Monterron parkea Arrasateko leku esanguratsuenetako bat da. Zuhaitz ikusgarriak ditu, tartean, 100 urte
baino gehiago dituzten sekuoiak. Baina, iaz zenbait zuhaitz bota egin behar izan zituzten, gaixorik zeudelako.
Orain, haiek utzitako hutsuneak bete gura dituzte. Eta aurrerago, parkea diseinatuko dute berriro. /U.M.

U.M.

ARAMAIO
Aratusteetarako
eta Santa Ageda
bezperarako
prestatzen dabiltza
Datorren asteburuko ospa-
kizunetarako lanean dabil-
tza Aramaion. Batetik,
barikuan, Santa Ageda bez-
pera ospatzeko kalez kale
eta auzoz auzo ibiliko dira
bai eskolako umeak baita
Bizente Goikoetxea abes-
batzako kideak ere.  

Bestalde, zapatuan,
Aratusteetako mozorro
lehiaketa egingo dute.
17:30ean hasiko da kaleji-
ra ,  kiroldegian;  eta
18:00etan egingo dute sari
banaketa, plazan. Lau sari
izango dira: taldeka mozo-
rrotzen direnendako bi eta
mozorroaren orijinaltasu-
na saritzeko beste bi. /U.M.

Bergarako Udalak eta
Komite Internazionalistak
taldeak deitutako Sahara-
rako laguntza kanpainak
harrera bikaina izan du
aurten ere.

Antolatzaileek eman-
dako datuen arabera, 2.800
kilo inguru jaso dituzte,
atuna, azukrea eta kon-
presak zenbatuta. Dirutan,
4.000 euro inguru jaso dituz-

te. Oraindik ere dirua ema-
teko aukera dago.Udaleko
zein Komite Internaziona-
listak taldeko ordezkariek
eskerrak eman nahi diz-
kiete kanpainan parte har-
tu duten guztiei.

Bestalde, Asiako hego-
ekialdeko itsasikarak kal-
tetutakoei laguntzeko
18.000 euroko laguntza ema-
tea onartu du Udalak. /E.M.

BERGARA

Hiru tona inguru jaso
dituzte sahararren
aldeko kanpainan

E.M.

Materiala kaxetan sailkatu ondoren Donostiara eramango dute.

ELGETA
Debagoieneko Kirol
Txapelketa
Zirkuituaren azken
jaia zapatuan
Bihar, zapatua, Elgetan
elkartuko dira Debagoie-
neko Kirol Txapelketa Zir-
kuituko parte-hartzaileak
eta antolatzaileak, denbo-
raldiaren azken jaia ospa-
tzeko. Masterretako ira-
bazleak daude gonbidatu-
ta jaira. 10:00etan kirol
jolasak egongo dira eta
12:30ean, berriz, squash,
tenis eta frontenisko sariak
banatuko dituzte. 2005eko
Kirol Txapelketa Zirkui-
tuaren aurkezpena egingo
dute ondoren, eta 13:00etan
partaide guztiendako lun-
txa egongo da Bolatoki
tabernan. /I.A.

ESKORIATZA
Aurkeztu dute
Anoetako
proposamena
Eskoriatzan
Anoetako proposamena
aurkeztu zuten martitzen
iluntzean Eskoriatzako
udaletxean. Jon Gorrotxa-
tegi aritu zen hizlari lane-
tan. Bilkuren aretora 50
lagun inguru gerturatu
ziren. Antolatzaileak pozik
azaldu dira, “izan ere, herri-
ko hainbat elkarte eta
alderdi politikotako jendea
izan da bertan. Hasteko,
bideo bat ikusi zuten ber-
taratutakoek eta ondoren,
proposamena zertan datzan
azaldu zien Gorrotxategik.
Amaitzeko, herritarrek
askotariko galderak egin
zituzten; Ibarretxe Planari
buruz, esaterako. /Z.V.M.

GATZAGA
Gaztetxoentzako
jokoak eta
guztientzako afaria
Inauterietan
Antolatu dituzte dagoene-
ko Inauteriak Leintz
Gatzagan. Otsailaren 5a,
zapatua, izango da egun
handia. Guraso elkarteak
hainbat ekimen prestatu
ditu egun horretarako.
Udalak ere, bere aldetik
afaria antolatu du joan
nahi duten guztiendako. 

Aurten Garro jaure-
gian dagoen elkartean
egingo dute afaria. Zapatu
gauean izango da hitzor-
dua. Hala ere, bertara joan
gura izanez gero, otsaila-
ren 3a, eguena, baino lehen
eman beharko da izena
Labidea dendan. /Z.V.M.

ANTZUOLA
Astelehenean
zabalduko dute
haurtzaindegia,
bost umerekin
Datorren astelehenean,
hilak 31, zabalduko ditu
ateak herriko haurtzain-
degiak. Oraingoz, bost
umek ekingo diote ikas-
turteari, baina gehiago-
rendako tokia ere badago,
guztira, hogei umerenda-
ko. 0 eta urtebete bitarte-
ko umeendako gelan, zor-
tzirendako; urtebete eta bi
urte bitarteko umeendako
gelan, berriz, hamabi ume-
rendako tokia dago.

Oraingo asteburuan
inaugurazio ekitaldi ofi-
ziala egitekoak ziren, bai-
na, Jaurlaritzako ardura-
dunek ezin zutela eta, atze-
ratu egin dute. /A.I.

ARETXABALETA
Kutxa jarri dute
udaletxeko
harreran Asiarako
dirua batzeko
Asia hego-ekialdean tsu-
namiaren erruz kaltetuak
izan ziren herriei lagun-
tzea erabaki du Aretxaba-
letako Udalak. Hala, bada,
nazioarteko herriei eta
proiektuei laguntzeko
duen diru partidatik %15
bidaliko du, ia 7.900 euro.
Era berean, herritarrei
egin die dei ahal duten neu-
rrian dirua eman dezaten.
Horretarako kutxa jarri
dute udaletxeko harreran,
eta otsail osoan egongo da
bertan. Batutako dirua zein
Udalak emandakoa Kari-
tasko Nazioarteko Lanki-
detzaren bitartez bidera-
tuko dute Asiara. /M.A.

Errekaldeko herri eskolak
25 urte betetzen ditu aurten,
eta otsaileko lehen hama-
bostaldian, euskal kultura-
ren hamabostaldia egingo
dute urteurrena ospatzeko.
Egitarau zabala prestatu
dute eta denetarik antolatu
dute: antzerkia, zinema, DJ
emanaldia eta hitzaldiak,
besteak beste. 

Errekalde herri eskola-
ko guraso elkarteak anto-
latu du euskal kultura
hamabostaldia, eta guraso,
ikasle zein herritarrendako
ekitaldiak antolatu ditu.
Adibidez, martitzenean,
Beckham izan nahi nuke  fil-
ma emango dute Santa
Anan; Santa Ageda bezpe-
ran, kopla kantari aterako
dira kalera eta horren ondo-
ren DJ emanaldia izango
dute plazan. Natur eskola-
koekin baserriaren gaineko
hitzaldia antolatu dute,
txango eta guzti. 

Berez, abuztuan beteko
ditu 25 urte Errekalde herri
eskolak, baina urte osoan
egingo dituzte urteurrene-
ko ospakizunak. 

25. URTEURRENA
1980ko abuztuan amaitu
zituzten Errekaldeko erai-
kineko lanak eta irailean
hasi ziren lanean han.
Aurretik plazan egon ziren,
gaur egun ikastola dagoen
eraikinean. Errekaldeko
herri eskola bertako ira-
kasleekin estreinatu zuten,
eta ordutik hona euskal-
duntze prozesuan lan han-
dia egiten ari dira eta D ere-
dua dute orain dela 12 urte-
tik. Umeak Gorritxitxira
joaten ziren lehen, baina
Errekaldeko eraikinera
joan zirenetik, Haur Hez-
kuntza ere indartu egin
dute. Gaur egun, 2 eta 12 urte
bitarteko 220 ikasle daude
eta 23 irakasle. /O.E.

OÑATI

Errekalde herri eskolak
hamabostaldi kulturala
antolatu du otsailerako 

Zertzelada

Errekalde herri eskolak
25 urte beteko ditu
aurten, eta otsailean ez
ezik, aurrerago ere
ekitaldiak egingo ditu
urteurrena ospatzeko.
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OIHANA ELORTZA

AHT Gelditu! Elkarlana eta Tren Sozia-
lerako Sarea. Helburu bera dute talde
biek?

Abiadura Handiko Trena gelditzea da
bien helburu nagusia; biak daude proiek-
tu horren aurka. Tren Sozialerako Sare-
ak ez du uste proiektu horrek gizarteak
duen beharrari erantzungo dionik; eta
AHT Gelditu! Elkarlanak, berriz, ingu-
rumenean, kulturan eta gizarte mailan egi-
ten duen sarraskiagatik.  

Eta zer da tren soziala?
Abiadura Handiko Trenak hiriburue-

tan bakarrik izango ditu geltokiak. Tren
sozialak, aldiz, ferrokarrilaren antz han-
diagoa du trenarena baino, hau da, erdi-
bideko herrietan ere geltokiak izango
lituzkeen trena da. 

Herri batetik bestera joateko arazo
gehiago daude hiriburutik hiriburura joa-
teko baino, eta Abiadura Handiko Trenak
arazo hori ez duela konponduko dio Tren
Sozialerako Sareak. Egun, hiriburu bate-
tik bestera dagoen zirkulazio fluxua %0,15
baino ez da. Horietatik gehienak ikasleak
eta enpresaburuak dira: ikasleek ez dute
dirurik Abiadura Handiko Trena ordain-
tzeko eta enpresaburu gehienek ere ez dute
erabiliko, autoz joango direlako gero ere.

Zer planteatzen du tren sozialak?
Donostiatik Bilbora kostatik doan tren-

bidean, adibidez, ez da dirurik inbertitu
egin zenetik. Beste toki batzuetan, dauden
trenbideetan egin dituzte inbertsioak eta
hobekuntzak eta 180 eta 220 kilometro
orduko abiadura hartzen dute. Sistema
pendularra eta beste sistema batzuk era-
biliz dagoen sarea aprobetxatuz trenbide
bera erabiltzen dute. Noski, hemen ere
gune batzuetan inbertsio handiagoak egin
beharko lirateke trenbide berriak egite-
ko, baina gehiena aprobetxatu ahal izan-
go litzateke. Gainera, bai Zumarraga alde-
koek eta bai Tolosa aldekoek badute tre-
na erabiltzeko ohitura. 

Europako gainerako herrietan iku-
si dute abiadura handiko trenaren
beharra?

Menditsuak diren lurralde gehienetan
ez dute planteatu ere egiten horrelako
proiekturik. Suitzan, esaterako, ez dago
abiadura handiko trenik, eta ez dago Espai-
nia baino atzerago. Eurek diote euren oro-
grafian ezin dela sartu hain azpiegitura
handia duen proiekturik, eta dutenarekin
moldatu behar dutela. Suitzan, hango kons-
tituzioak jasotzen du ezin dela horrelako
proiekturik egin, eta ezin da aldatu puntu
hori, nahiz eta agintari ezberdinak egon
gobernuan. Badakite turismoa oso garran-
tzitsua dela euren herriarendako, eta zain-
du egin gura dute. Zerbitzu publikoek
lehentasuna dute Suitzan. Hemen, ordea,
norbanako autoak bultzatzen dituzte.

Alemanian badute. Merkantziak eta
bidaiariak eramateko asmoa zuten, bai-
na mantentze-lanetarako dirutza behar
zela ikusi zuten. Biak garraiatzeko abia-
dura moteldu behar zuten, eta abiadura
handiari eusteko, aldiz, garraio bat edo bes-
tea aukeratu behar zuten.

Euskal Y-a ere merkantzia garraia-

Lurra kentzeaz gain, gainera, Abiadura
Handiko Trena hesi moduko baten barruan
doa. Zehaztuta dute lauzpabost kilome-
troko egitea pasabide bat. Beraz, etxe pare-
ko lursailera joateko zenbat kilometro
egin behar ditu baserritarrak?

Erakundeek Euskal Y-ari buruzko
informaziorik ez dutela eman diozue.

Informazio publiko garbirik ez da egon.
Udalek ere ez dituzte eman. Enpresetako
langileak probak egiten eta laginak ate-
ratzen hasi dira pribatuak diren lursai-
letan, eta udalak ez dira harremanetan jarri
jabeekin, ez diete ezer esan. Hor ere ikus-
ten da gauzak ezkutuan egiten ari direla.
Gainera, alderdi politikoetako kideek
euren artean ere gai horretaz ez dutela
askorik hitz egin uste dut.

Abiadura Handiko Trena gelditze-
ko eskatuz elkarretaratzeak egiten
hasi zareten herrietan. Bergaran aste-
lehenean egingo duzue.

Bai. Lehenengo udaletxera joango gara
eta edozein herritarrek izan ditzakeen
galdera logikoak egingo ditugu, eta horren
ondoren, elkarretaratzea plazan.

Europak ez du dirurik eman Euskal
Y-a egiteko eta Madrilek ere ez du eska-
tu. Jaurlaritzak, ordea, egin egingo
duela esan du. 

Azkenean gu guztion diruarekin egin-
go dute proiektua, baina arazoa hemen
dugu, ez Europarekin dugun loturarekin.
Alvaro Amam sailburua dago proiektua-
ren alde. Abenduan onartu zituzten aurre-
kontuetan, behintzat, ez dute diru nahi-
korik proiektu hori egiteko, ezta hurrik
eman ere. Beraz, nondik aterako dute
dirua? Gainerako arloetatik: hezkuntza-
ri, osasunari, kulturari edo kirolari ken-
du beharko diote hori egiteko. 

Europan ari dira planteatzen ez dire-
la azpiegitura gehiago egingo abiadura
handiko trenetan, eta dauden sistemak
hobetuko dituztela. Eta hemengoak, aldiz,
lehengora. Jaurlaritzakoak Europari begi-
ra daude eta lotura hori izan nahi dute,
baina Madrilek Madril defendatu nahi du.
Bilbotik Gasteizerako bidea aztertu du, bai-
na Gipuzkoakoa ukitu ere ez du egin. Bil-
bo, Gasteiz, Burgos eta Madril lotu nahi
ditu horrela. Eta Jaurlaritzak lanak Gipuz-
koatik hasiko dituela esan du. 

Zer konponduko du proiektu horrek?
Ezer ez. Hasteko, ez da bertako arazoa

konpontzeko. Paris eta Madril arteko line-
aren barruan, Euskal Herria ere abiadu-
ra handiko tren barik ez gelditzea nahi dute
agintariek. Demostratuta dago errepide eta
garraiobideetan egiten diren azpiegitura
handiak ez direla proportzionalak herrial-
dearen garapenarekin. Debagoiena pun-
ta-puntan dago, eta inoiz ez du azpiegitu-
ra handirik izan errepideetan, autobidea
egin duten arte. Horrelako proiektuetan,
polarizatu egiten dira gauzak eta beti han-
dienak ateratzen dizkio etekin handie-
nak. Hemen ere badirudi Bilbok aterako
dizkiola, baina benetan, Madrilek eta Pari-
sek irabaziko dute, Bilbok ez. 

Merkataritza etxe handiak herrien
kanpoaldean egiten dituzte eta autoz joan
behar dugu bertara; eskualde bakoitzak
ere osasun zerbitzu bakarra dauka, eta
gehienok autoz joan behar izaten dugu.
Batetik kontsumoa jaitsi behar dugula esa-
ten digute, baina nola egingo dugu hori ez
badaukagu egiteko bide egokirik? Zerta-
rako behar dugu Abiadura Handiko Tre-
na ezin badugu erabili? Hori eginda ere
autoak erabiltzen jarraituko dugu.

Zapaturako tren sozialaren aldeko
manifestazioa deitu duzue Bilbon. Zer
aldarrikatzeko?

AHTk ez duela Euskal Herriak duen
merkantzien eta bidaiarien garraioaren
arazoa konponduko eta ingurumenean
kalte larriak eragingo dituela.

tzeko izango dela esan dute.
Konturatu direlako bidaiariekin baka-

rrik inoiz ez dela errentagarria izango
proiektua. Merkantzia arina garraiatuko
duela esan dute, baina behar hori tartean
dauden herrietan dute, ez hiriburuetan.
Gainera, ingurumen-inpaktua pertsonak
garraiatzeko proiektuarendako bakarrik
egin dute. Merkantziak ere eramateko bes-
te ikerketa bat egin behar da, eta aldake-
tak ez dituztela erakutsiko esan dute.

Lur asko kenduko ditu Abiadura

Handiko Trenak?
Bai. Gainera, egin dituzten horren-

beste planekin, lurrak kendu dizkigute.
Gaur egun, Bergaran ez dago lurrik herria-
ri jaten emateko. Berez, obligazioa du
herri bakoitzak herritarrei jaten emateko
beste lur erreserba edukitzeko. Deba-
goienean, zonako lur partzialei buruzko
txostena egiten hasi dira eta konturatu dira
herriek ez dituztela lur horiek, eta area
funtzionala egin dute, hau da, eskualdeko
lurrak batu eta denen artean banatu.

D
uela sei urte hasi zen Mila

Elortza Abiadura Handiko

Trenaren aurka borrokan.

Eta oraindik ere horretantxe jarraitzen

du. Zapatuan, tren sozialaren aldeko

manifestazioa egingo dute Bilbon,

“AHTk zentzurik ez duelako”.

“AHTk ez du hemengo
arazoa konponduko; hala
ere, erakundeek ez dute

informazio guztia ematen”

AHT GELDITU! ELKARLANEAN

Mila Elortza

TREN SOZIALAREN ALDE
“Tren sozialak dauden trenbide sareak aprobetxatzea

planteatzen du, Euskal Herrian dagoen merkantzien eta
bidaiarien garraioaren arazoa ez du-eta AHTk konponduko”

PARISEN ETA MADRILEN ARTEAN
“Jaurlaritza Europari begira dago eta lotura hori izatea 

nahi dute, baina argi ikusten da Madrilgo gobernuak 
Madril indartu nahi duela”

OIHANA ELORTZA
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Gazte ikastaroak

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

ARGAZKIGINTZA 
DIGITALA
Antonio Murilloren eskutik

• Hastapen mailakoa
• Otsailaren 15etik – martxoaren 17ra
• Astearte eta ostegunetan, 19:00-21:00
• HHI-EPAko informatika gelan

(Ferrerias kalean)
• Matrikula: 20 €

ikasle eta langabeek 12 €
• Plaza mugatuak

ALBOKA
Angel Agirianoren eskutik

• Hastapen eta sakontze mailak
• Otsailaren 19tik San Juanak arte
• Larunbat goizetan, hiru txanda:

10-11, 11-12, 12-13
• Arrasate Musikalen
• Matrikula: 20 €

ikasle eta langabeek 12 €

Gazteria saila

TXALAPARTA
Ttakun taldearen eskutik

• Hastapen eta sakontze mailak
• Otsailaren 18tik maiatzaren 28ra
• Ostiral (20:00-22:00) eta 

larunbatetan (11:00-13:00)
• Musakolako Saloian
• Matrikula: 20 €

ikasle eta langabeek 12 €
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Elurra bai, baina joateko zail

Joan den astean eski estazio gehie-
nak elur beharrean zeuden, eta
azken egunotan nahiko lan izan
dute langileek, bota duen elur
guztia zapaldu eta estazioak txu-
kuntzen. Orain, arazoa bestelakoa
da. Lehen ez zegoen elurrik, eta
orain larregi, zailtasunak daude-
eta eski estazioetara joateko. Elu-
rrak baino gehiago, arazo horiek
izotzak sortu ditu; egunotan iba-
rretik irteteko ere auto gidariek
nahiko komeria izan dituzte.

GURA BESTE ELUR ERRIOXAN
Errioxako Valdezcaray eski esta-
zioa adibide hartuta, joan den
asteburuan 20 zentimetro eta 50
zentimetro arteko elur geruza
zegoen. Elurraren kalitatea ezin
eskasagoa zen, eta elur kanoiei
esker lortzen zuten pistak, behin-
tzat, zuri egotea. Astean zehar
bota duen elurrari esker, baina,
60 eta 140 zentimetroko elur
lodiera dago. Egin duen egural-
di txarraren ondorioz, hainbat
pista itxita izan dituzte, baina
eguraldiak hobera egiten duen
momentuan, estazio txikiak bere
aurpegi politena erakutsiko du.
Hori bai, kateak behar dira Ezca-
raytik gora.

PIRINIOETAN BERDIN
Frantzia aldeko eta Aragoi alde-
ko eski estazioen egoera ere ber-
dintsua da. Joan den asteburuan
ere elurra bota zuen han, eta
eskiatzen ibili zirenek asteburu
borobila izan zuten, estazio

gehienetan bai, behintzat. Aste-
an zehar bota duenarekin esta-
zio batzuk itxita egon dira, bai-
na astebururako ezin hobeto
egongo dira. Hori bai, Astunera
edo Candanchura igotzeko kate-
ak behar dira, eta ikusi egin
behar hemendik eta Jacaraino-
ko bidea nola dagoen. Behin
Jacara iritsita, badirudi Formi-
galera joateko ez dagoela arazo-
rik. 42 pista dituzte zabaldik, 50
kilometro pasatxo eskiatzeko.

BAQUEIRA BERET, EZIN HOBETO
Betiko moduan, Baqueira Beret
da Pirinio aldean itxura politen
daukan estazioa. Gehienez ia bi
metro elur dituzte, eta gutxien
dagoen lekuan 125 zentimetroko
geruza dago. Errepideak garbi
daude, eta 72 pista dituzte zaba-

lik. Horrela egonda merezi du
forfaitak balio duen 37 euroak
ordaintzea. Hori bai, haraino joa-
teko kilometro asko egin behar
dira, 400 kilometro, hain zuzen.

EGURALDIAK, HOBERA
Iragarpenen arabera, badirudi
eguraldiak hobera egingo duela.
Pirinio aldean hodeiak eta ostar-
teak izango dira. Frantzia alde-
an baino eguraldi hobea egingo
du Espainia aldean. 1.500 metro-
ra, gehienez, zero azpitik hiru gra-
du egingo ditu, eta tenperatura
hotzena zero azpitik hamar gra-
du izango da. Bistan da egural-
diak laguntzen badu ere sekula-
ko hotza egingo duela.   

Hori bai, gogoratu oraingo egu-
notan eskiaz gozatzeko ez dagoe-
la zertan estazioetara joan.

Pirinioetara eta Errioxa aldera joateko zailtasunak izango dira

WWW.VALDEZCARAY.ES

Astean zehar horrela zegoen Valdezcarayko eski estazioa.

ARTXIBOA

Argazkian, Zuhaitz Ezpeleta korrikalari arrasatearra.

XABIER URTZELAI

I
barretik ehunka lagun joaten
dira astebururo Pirinioetako
eski estazioetara. Errioxako
Valdezcaray estazioak ere gero

eta bisitari gehiago ditu. Elur
gutxirekin egon dira orain arte;
baina egun gutxian erabat aldatu
da estazioen egoera.

Kirolabur

DEBAGOIENA/FUTBOLA

Aretxabaletak eta Mondrak jokatuko dute oraingo asteburuan etxe-
an. Mondrak Hondarribiaren kontra (zapatuan, 16:00etan) eta

UDAk Real Unionen kontra (domekan, 16:30ean). Zestoan jokatuko
du Aloña Mendik (zapatuan, 16:00etan), eta Lesakako Beti Gazteren
kontra neurtuko ditu indarrak Bergarak (domekan, 16:30ean).

DEBAGOIENA/ESKIATZERA JOATEKO IRTEERAK

Besaide eta Aloña Mendi mendi elkarteek eskiatzera joateko irte-
erak antolatu dituzte. Besaidekoak astebururo joaten dira For-

migalera eskiatzera. Aloña Mendikoek, berriz, otsailaren 25eko, 26ko
eta 27ko astebururako irteera antolatu dute Baqueira Beret esta-
ziora. Aloña Mendi tabernan eman behar da izena. 

ELGETA/KIROL ZERBITZUEK ANTOLATUTAKO JAIA

Eguraldiak laguntzen badu, zapatuan egingo dute Elgetan Man-
komunitateko kirol zerbitzuek antolatutako jaia. Joan den ikas-

turtean zehar egin zituzten kirol masterretan onenak izan zirenak
elkartuko dira Elgetan. Sariak jasotzeaz gain, badmintonean eta bolo-
etan jokatuko dute. 

DEBAGOIENA/MENDIKO LASTERKETEN SELEKZIOA

Datorren egubakoitzean, otsailak 4, aurkeztuko dute Donostian
Euskadiko Mendiko Lasterketen Selekzioa. Donostian izango

da ekitaldia; selekzio horretan egongo dira ibarreko Asier Urdan-
pilleta eta Joxe Mendiola oñatiarrak eta Isa Casado eta Zuhaitz Ezpe-
leta arrasatearrak. 
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Unzueta jatetxea
Eskaintza

• Eguneko menua
• Karta
• Bataio eta jaunartzeak
• Lagun afariak

Berezitasunak
• Parrilla: okela  eta arraina
• Etxeko postreak

Egunero zabalik

Zabola auzoa / ARAMAIO
945 44 50 95

Baster-Alde
Eskaintza

• Menua eta karta
• Ezkontzak 
• Jangela: 160 lagunendako
• Jaunartze eta bataioak
• Kintadak
• Terraza
• Aparkalekua

Astelehenetan itxita

Galartza auzoa / ARETXABALETA
943 79 24 58

Añai erretegia
Eskaintza

• Bataio eta jaunartzeak
• Kintadak 
• Karta

Berezitasunak
• Arraina eta okela parrillan
• Etxeko postreak

Egubakoitzetan, zapatuetan eta domeketan zabalik

Nardeaga 32 / ARAMAIO
945 44 51 01

Nekazal
etxea

Zotz jatetxea
Eskaintza

• Eguneko menua
• Ogitartekoak
• Hamarretakoak

Berezitasunak
• Menu bereziak egubakoitz eta zapatuetan

Igandeetan itxita

Zubillaga auzoa 1 / OÑATI
943 78 35 45

Eguzkitza erretegia
Eskaintza

• Eguneko menua
• Karta
• Plater konbinatuak
• Ogitartekoak

Berezitasunak
• Behi txuleta
• Bakailaua

Martitzenetan itxita

Arane Erreka 30 / BERGARA
943 76 97 01

Dragon Oriental

Txinatar jatetxea

Eskaintza
• 140 lagunendako jangela
• Aparkaleku ezin hobea
• Janaria etxera eramaten dizugu

Eguneko menua eta karta

Araba etorbidea 3 (Super BM ondoan) / ARRASATE
943 79 85 33

Leku berri jatetxea
Eskaintza

• Menua eta Karta
• Bataioak eta jaunartzeak
• Kintadak

Berezitasunak
• Bakailaua, kokotxa eta almejekin
• Bildotsa erreta • Txuletak
• Etxeko postreak

• Astelehen arratsaldetan itxita

Irimo barrena / ANTZUOLA
943 76 60 94

Zuhaizti jatetxea

Eskaintza
• Eguneko menua, aste barruan
• Pizzak, konbinatuak eta karta 

egubakoitz eta zapatu gauetan

Berezitasunak
• Etxeko postreak

Espoloia 6 / BERGARA
943 76 59 22
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H
ainbat komunikabidetan Eus-
kal Herriaz esaten direnek
kexu eta haserre asko piztu
dituzte. Horri aurre egiteko

beste modu bat proposatzen digu
orain Glu Glu antzerki taldeak: hain
zuzen, hango osagaiekin lapikokoa
egin eta irribarre batekin jan. Eus-
kal politikaz, kirolaz, kulturaz… ter-
tulia-kide ezagun askok botatako
harribitxiakbatu eta horietaz barre
egiten du Cocidito Madrileñoantzez-
lanak, eta hori ikusteko aukera izan-
go dugu Oñatin, Arrasaten eta Ber-
garan otsailaren 4tik maiatzaren 6ra
bitarteko emanaldietan. 

Askok badakite zertaz den, izan
ere, izen bereko irratsaio arrakas-
tatsu baten oinarrituta dago. Gure-
an, emanaldiotarako sarrera gehie-
nak saldu dira; antzezlanaz gozatu
gura dutenek Arrasaten eta Berga-
ran aukera bana dute oraindik.
/14/LEIRE KORTABARRIA

COCIDITO
MADRILEÑO
Madrilgo zenbait komunikabidetan Euskal Herriaz esaten direnei
aurre egiteko barrea proposatzen duen ‘lapikoko’ goxoa. On egin!

AZALA: GOIO ARANA / JATORRIZKO ARGAZKIA: GLU GLU  PRODUZIOAK
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Iturrieta

EGIN TXOTX! sagardotegietan

• Urte guztian zabalik
• Sagardotegi garaian, sagardotegiko menua
• Etxeko sagardoa Debagoieneko sagarrekin egina
• Ziburuak umeendako
• Bertako janaria
• 100 lagunendako lekua, eserita edo zutik

Iturrieta baserria / Arraga auzoa 
ARAMAIO / 945 44 53 85 Ixaun

• Egubakoitzak, zapatuak eta domekak zabalik
• Sagardotegiko menua
• Baserriko oilaskoa eta arkumea enkarguz
• Bertako janaria
• Martitzen eta eguaztenetan itxita
• 55 lagunendako lekua

Elosu auzoa / BERGARA
943 85 32 50

Iparragirre
• Zutik edo eserita
• Eguaztenetik zapatura gauez bakarrik
• Zapatu eguerdietan zabalik
• Sagardoa botilan saltzen da
• Autobusak aparkatzeko tokia gordetzen dugu
• “Zabadiz” banatzaile ofiziala
• “Tolare” sagardotegia

Iparragirre baserria / HERNANI
943 55 03 28Gurutzeta

• Urtarriletik apirilaren 16ra arte zabalik
• Urte osoan sagardoa botilan salgai
• Janaria eraman daiteke
• Zutik jateko sagardotegia
• Eguenetan 18 eurotako menua
• Eguaztenetan “Asteazkena kantuz” otxote taldea

Oialume bidea 63 / ASTIGARRAGA
943 55 22 42

Rezola
• Urte osoan egunero zabalik igande gauetan izan ezik
• Enkarguz: Arkumea eta txarrikumea burduntzira 

eta arraina parrillan
• Berritua eta handiagoa
• Zabalik: Aste barruan iluntzean, zapatuetan egun 

osoa eta igandetan eguerdian.
• “Tolare” sagardotegia

Ipintza baserria / ASTIGARRAGA
943 55 66 37 Zabala

• Urtarriletik maiatz hasiera arte zabalik.
• Zapatu eta domeka eguerdietan enkarguz 

bakarrik.
• Bertako janaria.
• Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako 

III. Sagardo lehiaketako irabazlea
• “Tolare” sagardotegia

Garagartza baserria / ADUNA / (Andoain
eta Billabona artean) / 943 69 07 74

Aulia
• Abendutik maiatz bukaerara arte zabalik.
• Bertako janaria.
• 110 lagunendako lekua, eserita edo zutik.
• “Tolare” sagardotegia

Aulia Enea baserria / LEGORRETA
943 80 60 66

Elutxeta
• Apiril bukaerara arte zabalik. 
• Aste barruan egun osoan txotxetik. 
• Astelehenetan itxita.
• Erretegia urte osoan.
• Bertako janaria.
• 200 lagunendako lekua, eserita edo zutik.
• “Tolare” sagardotegia

Elutxeta baserria / URNIETA
943 55 69 81

Otatza
• Maiatz bukaerara arte zabalik 
• Domeka gaua eta astelehena egun osoa itxita
• Bertako janaria
• Aste bukaera eta jai egunetan egun osoz zabalik
• 170 lagunendako lekua eserita
• Eguerditan enkarguz zabalik
• “Tolare” sagardotegia

Otatza baserria / ZERAIN
943 80 17 57
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Larraitz Ugarte
Maider Morras

Abokatutza eta bitartekaritza

Lege arazoen konponbide 
labur eta baketsuak

Nafarroa etorbidea 23
ARRASATE

943 71 25 22/23
659 59 71 21

Urt. 28-Ots. 4
dago otsailaren 3ra bitartean. Gaia da
euskal mitologia.

ARRASATE
Emakumearen Nazioarteko

Egunaren kartela aukeratzeko
lehiaketa deitu du Udal Emakume
Sailak. Aurtengo leloa da Martxoak 8:
Arrasaten eta Munduan. Lanak
aurkezteko mugaeguna da otsailaren
16a. Argibideetarako, deitu 943 79 41
39 telefono zenbakira.

ERAKUSKETAK
ARRASATE

Adur, adur, ez naiz hire beldur
beldurraren aretoa bisitatzeko aukera
dago gaur, egubakoitza, eta astelehene-
an, hilak 31, Monterronen, 18:00-20:00
ordutegian. Umeei zuzenduta dago.

BERGARA
Maria Victoria Medrano

margolari donostiarraren erakusketa
ikusteko aukera dago gaurtik domekara

bitartean, kultura etxean. Ordutegia:
gaur, egubakoitza, 18:00-21:00, eta
bihar eta etzi, 12:00-14:00 eta 18:00-
20:00.

Pello Alberdi margolari elgetarra-
ren lanak ikusteko aukera dago
Nahikari tabernan urtarril osoan.

ELGETA
Ezotzi Gandariasbeitia margolari

bilbotarraren akuarelak ikusteko aukera
dago Espaloia kafe antzokian otsailaren
6ra bitartean, egunero, 11:00etan.

ANTZERKIA
BERGARA

Peli ETB2ko Más Humor saioko
aktoreak bakarrizketa egingo du etzi,
domeka, Go Jam aretoan, 20:00etan.
Sarrera, doan.

OÑATI
Zapaldu marra antzezlana egingo

du Pikor taldeak etzi, domeka, Santa Ana
antzokian, 19:30ean. Gazteen eta drogen

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

OÑATI
Euskal kulturaren hamabostaldi

berezia antolatu du Errekalde Herri
Eskolak, 25. urteurrena ospatzen ari
dira eta. Otsailaren 1ean hasiko dira
ekitaldiak; egun horretan, martitzena,
Beckham izan nahi nuke filma emango
dute Santa Anan, 18:00etan, doan.
Herritar guztiak daude Hamabostaldian
parte hartzera gonbidatuta.

Aizkorri-Aratz parke naturalaren
gaineko hitzaldia izango da otsailaren
1ean, martitzena, kultura etxean,
19:00etan.

Tolosako Aratusteetara irteera
antolatu dute herriko erretiratuek.
Otsailaren 8an izango da. Izena emateko,
jo Pake Leku egoitzara, astelehen edo
eguaztenetan: 18:30-20:00.

LEHIAKETAK
ARETXABALETA

I. Tabernen arteko mozorro
lehiaketa deitu du Loramendi
elkarteak, eta izenemate epea zabalik

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Munduko dantza ikastarorako
izenematea zabalik dago hilaren 29
arte, Arrasateko Tattoo dendan eta
Aretxabaletako Azkena tabernan eta
kultura etxean. 35 euro da langileenda-
ko, 25 gainerakoendako. Ikastaroa,
otsailaren 1etik apirilaren 26ra arte.

ARRASATE
Hainbat ikastarorako izenema-

tea zabalik dago Emakume Txokoan:
barreterapia, altzari txikiak berritzea,
autoestimua, asertibitatea eta komunika-
zioa, jazz eta funky dantza, autoaren
mekanika eta mantenua eta tailer
libreak. Izena emateko: 943 79 41 39.

BERGARA
Haurdun edo ume jaioberria

zaintzen dabiltzanendako taldea dago
Eibarren, eta Bergarako jendearekin ere
osatu nahi dute. Argibideetarako, deitu
943 12 71 56 telefonora.

DEIAK
ANTZUOLA

Puntu Berde Mugikorra azoka
aldean egongo da gaur, egubakoitza,
09:00-13:00, etxean erabilitako olioa
eta hondakin arriskutsuak batzen.

ARAMAIO
Arabako Taldekako Bertso

Txapelketako finala jokatuko dute
etzi, domeka, Iturrieta sagardotegian,
14:00etan. Honakoek parte hartuko
dute: Josu Ormaetxea, Andere
Arriolabengoa, Manex Agirre eta Hodei
Lopez de Arkautek (Gorbeialdea) eta
Juan Mari Lopez, Alberto Martine,
Rikardo Gonzalez de Durana, Xabier
Rico eta Felipe Zelaietak (Gasteiz).

ARETXABALETA
Odol ateratzeak egingo dituzte

urtarrilaren 31n, astelehena, osasun
zentroan, 16:00-20:00.

ARRASATE
Atzerritarren erregularizazioaren

erregelamendua dela eta, hitzaldia
egingo du Bergarako Udalak gaur,
egubakoitza,Arrasateko udaletxeko
osoko bilkuren aretoan, 18:30ean.

Udalatx zulatzearen aurkako
plataformak prentsaurrekoa egingo
du hilaren 31n, astelehena, Monterro-
nen, 18:30ean.

Arizmendi ikastolak, matrikula-
zioa dela eta, ate ireki egunak deitu
ditu: Umezaintzan (hilak 31, astelehe-
na), Basabeazpin (28 eta 31) eta Jose
Aranan, edozein egunetan.

BERGARA
Genealogiaren gaineko hitzaldia

egingo du Francisco de Borja Aginagal-
de adituak otsailaren 1ean, martitzena,
Miguel Altuna institutuan, 19:30ean,
Bergara, historia topagunia zikloaren
barne. Genealogiaren alde dibertiga-
rriaz egingo du berba, batez ere.

Bedelkar merkatarien elkarteak
egindako zozketan, honako zenbakiak
saritu dituzte: 13.847 (lehen saria) eta
24.220, 35.369, 7.263 eta 37.854.

ESKORIATZA
Astrologiaren eta norberaren

ezagutzaren gainean berba egingo du
Enriqueta Caballerok eguaztenean,
otsailak 2, kultura etxean, 18:30ean.
Urtarrilaren 26an zen egitekoa, baina
atzeratu egin da.

KZGuneak honako ordutegia
izango du gaur, egubakoitza: 09:00-
13:00.

KONTZERTUA

KAUTA, KEIKE, ROTTEN TEENAGERS ETA DJ-AK GAUR BERGARAN
Hiru talderen emanaldia izango dugu gaur, egubakoitza, Jam aretoan. Kautako laukotea Andoaindik datorkigu; 2001ean
sortu zuten taldea eta hurrengo urtean eman zuten lehen kontzertua. Euskadi Gazteak talde berriei ematen dien saria jaso
zuten iaz; disko bakarra dute kalean, Izan zaitez zu. Keike, berriz, rock talde ondarrutarra dugu; talde berria hau ere, 2002.
urtean sortua, hain justu. Oinetan kea diskoa dute kalean. Harrikada taldearen parte hartzea ere iragarrita zegoen arren,
azkenean, ez dute parte hartuko. Hiru talde horietaz gain, DJ gonbidatuen emanaldia ere izango dugu, gaurko musika gaua
osatzeko.

Non: Bergarako Jam aretoa. Noiz: gaur, urtarrilak 28, egubakoitza. Ordua: 20:00etan. Sarrera: 6 euro; aurrez, 5 euro.
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PIPIEN, TERMITEN, 
ETA ABARREN 

AURKAKO TRATAMENDU 
ANTIXILOFAGOAK EGURREAN, 

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA:
•Erdialdea 72 m2. Oso ondo. Ganbara
•Masterreka 75 m2. Berrituta.
•Erdialdea 90m2. Oso ondo dago.
•Erdialdea 78 m2. Berrituta.
•Erdialdea 75 m2. Ondo dago.
•Zubiaurre 45 m2. Erdi berriztua.  
ANTZUOLA:
•11 etxebizitza berri.
SORALUZE:
•Errekalde 82 m2. Ondo dago.
•Rabal 42 m2. Ondo dago.
•Ezozi 83 m2. Ondo dago.
DEBA:
•73 m2 . Itsasora begira.

BASERRIAK
•Angiozar 600 m2 eta lursaila. 
•Elosua 246 m2. Egoera onean.

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:
• Erdialdea 80 m2. Eguzkitsua.
• Martoko 85 m2. Eguzkitsua.
• Zubiaurre 45m2. Berrituta.
• San Pedro 150m2. Ondo.
• Zubieta 70 m2. Eguzkitsua.
Antzuola:
• Hamaika etxebizitza eraikin

berrian. Garajea aukeran.
• Erdialdea 88 m2. Berria.
ETXEBIZITZA ERRENTAN
Jaka:
• Apartamendua errentan.
BASERRIAK SALGAI
• Elosun, Angiozarren, Soraluzen

eta San Juanen.
LOKALAK ETA GARAJEAK 
Salgai eta errentan.

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

Tel.: 943 73 05 25

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

DEKORATZAILEA
BEHAR DA 

ALTZARI DENDA
BATERAKO. 
BIDALI C.V. 
125 POSTA 

KUTXATILARA

ARRASATE

ZERBITZARIA
BEHAR DA ASTE

BUKAERETAN 
LAN EGITEKO.
647 05 42 75

ARETXABALETA

TXOFERRA 
BEHAR DA. 
KAMIOIAK 
GIDATZEKO
BAIMENA 

BEHARREZKOA.
609 47 94 43

BERGARA

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Antzuola.Bi logela,sukaldea,
egongela, bainugela, trastele-
kua. Berritua, bizitzera sartze-
ko. Gasa eta berogailua kana-
lizatuta. 168.000 euro.
666 80 09 32 edo 
627 21 87 49.

Aramaio. Etxebizitza salgai.
Ortua eta txoko edo trasteleku
bihurtzeko sotoa dauzka. Dei-
tu 18:00etatik 22:00etara.
615 73 91 28.

Aretxabaleta. 72 m2. Sukal-
dea, egongela, bainugela, hiru
logela,bi terraza.Dena berritu-
ta eta garajea aukeran.
943 79 30 63 edo 
656 73 12 80.

Aretxabaleta. Hiru logela,
sotoa.Deitu 20:00-22:00 bitar-
tean. 646 06 86 29.

Aretxabaleta. Lau logela,
egongela, sukaldea eta bainu-
gela ditu.Bi balkoi.Eguzkitsua.
943 79 02 61.

Arrasate. 160 m2. Kanpoal-
dera ematen du. Teilatupeare-
kin etxebizitza lotzeko aukera.
Jardin pribatua dauka.Bi gara-
je erosteko aukerarekin.
686 04 65 41 edo 
628 53 27 78.

Arrasate.Agerre kalean etxe-
bizitza salgai. 649 55 48 10.

Arrasate. Etxebizitza salgai
Erguinen.Erdi jantzia eta eguz-
kitsua.3 logela,egongela,sukal-
dea eta bainua.636 21 77 40.

Arrasate. Etxebizitza salgai
Zerrajera kalean. 110 m2. Dei-
tu 19:00etatik 21:00etara.
615 70 29 18.

Arrasate. Galizia kalean.
58 m2: bi logela, sukaldea,
egongela, komuna,
atondoa. Sotoa, Guztiz
berrituta, Jantzita.
665 72 71 65 edo 
655 71 86 13.

Arrasate. Sukaldea, egonge-
la,bainugela eta hiru logela.Bi
terraza ditu. Erguin auzoan
dago. 615 75 04 72.

Arrasate.Uribe auzoan.80 m2.
Erabat berriztatua.Garajea,tras-
telekua eta ganbara ditu. 659
77 18 57.

Arrasaten. Etxebizitza salgai
daukat Uriburun.Goizetan dei-
tu. Concha. 943 79 66 98.

Bergara. Erdialdean etxebizi-
tza salgai. 943 76 05 75.

Bergara.Erdialdean.Hiru loge-
la,egongela, sukaldea eta bai-
nugela. Igogailua. Oso eguzki-
tsua.Prezio ona.647 58 95 86.

Bergara.Etxebizitza salgai herri
erdialdean.70 metro koadro.Era-
bat berritua. /0 metro koadro-
ko ganbara du.Hirugarren solai-
rua. 605 73 37 39.

Bergara.Etxebizitza salgai herri
erdian.75 m2,eguzkitsua,berri-
tua. 943 76 72 01.

Elgeta.Etxebizitza salgai.Biga-
rren solairuan dago. Igogailua
dauka. 946 81 71 97 edo 
645 71 76 25.

Gasteiz. Etxebizitza salgai.
943 76 34 33.

Oñati. Bi logela, sukaldea,
egongela eta bainugela.
677 21 81 19.

Oñati.Kale Zaharrean etxea  sal-
gai.65 metro koadro.Hiru loge-
la,egongela,bainugela,ganbara
eta ortua d i tu.
690 61 61 23 edo 943 78 13
47.

Soraluze.Etxe berritua salgai.
Sukaldea eta bainugela jantzi-
ta. Garajea, solairuartea eta
txokoa. 615 77 99 20.

102. EROSI

Bergara. Apartamentua edo
etxe txiki bat erosiko nuke.
Igogailua badu askoz hobe.
653 71 44 25.

103. ERRENTAN EMAN

Benidorm.Apartamentua.Ige-
rilekua, aire girotuarekin, hon-
dartza ondoan. 666 18 53 87.

Benidorm.Levante hondartzan
apartamentua errentan ematen
da. Bi logela eta garajea ditu.
666 67 06 94.

Costa Sancti Petri Chiclana
(Cadiz).Apartamentua errentan.
La Barrosa hondartzatik oso ger-
tu. 616 14 65 54 edo 
678 78 39 10.

Oñati. Ikasleendako etxebizi-
tza Olakuan. Bi logela.
943 78 16 33.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate.Etxebizitza errentan
hartuko nuke.
615 00 32 31.

Arrasate.Etxebizitza errentan
hartuko nuke.
626 00 99 67.

Bergara. Etxebizitza errentan
hartu nahi dut. 682 22 30 03.

Bergara. Etxebizitza errentan
hartuko nuke. 685 70 46 97.

Debagoiena. Etxebizitza edo
baserria hartuko nuke errentan.
609 42 15 92.

105. ETXEAK OSATU

Aretxabaleta.Lagun bat behar
da etxebizitza osatzeko.615 72
15 17.

Arrasate.25 urtetik gorako nes-
ka bat behar da beste batekin
etxea osatzeko.
626 71 96 80.

Arrasate. Erdialdean dagoen
etxebizitza osatzeko laguna
behar dugu. 665 70 46 13.

Arrasate. Lagun bat behar
dugu etxebizitza osatzeko.Uni-
bertsitatetik eta erdialdetik ger-
tu dagoen pisua.Igor edo Xabi.
669 28 05 30 edo 
661 73 74 59.

Bergara.Logela bat behar dut
otsailetik ekaina bitartean.
943 76 91 30.

Bergaran logela hartuko nuke
alokairuan. 616 45 00 20.

Gasteiz. Neska bat behar da
etxebizitza osatzeko Gorbeia
kalean.337 euro,guztia barne.
665 72 20 85.

Lagun bat behar da etxebizi-
tza osatzeko. 615 72 15 17.

Bergara.Etxebizitza osatzeko
pertsona behar da. Euskaldu-
na bada hobeto.Etxeak 3 loge-
la, egongela handi bat, bainu-
gela bat,terraza handi bat,bal-
koi bat eta sukalde bat dauzka.
685 77 23 72.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Antzuola. Garaje itxia salgai
prezio onean. 670 49 87 40.

Antzuola. Garaje itxia salgai.
670 49 87 40.

Arrasate. Eguzki dorrean 
gara je  i tx ia  sa lgai .
670 26 34 01.

Bergara. Garajea saldu edo
errentan emango nuke, San
Lorentzo kalean.943 76 58 28.

Bergara.Ibaiondon,Lasai  Toki
elkartearen ondoan. Bi altura
ditu. 617 82 36 74.

203. ERRENTAN EMAN

Aretxabaleta.Garaje itxia Ilar-
gi plazan. 943 79 08 87.

Arrasate.Garaje leku bat Kon-
tzezino kalean. 655 71 81 84.

204. ERRENTAN HARTU

Bergara. Bolu auzoan garaje
bat  a lokatuko nuke.
Interesatuek deitu gauez.
943 76 39 61 edo 
652 71 58 93.

Bergara. Garaje itxia hartuko
nuke errentan Ozaeta edo
Zubiaurre inguruan.
679 62 69 64.

Bergara.Garajea hartuko nuke
errentan Bolun edo Burdiñaten.
628 85 92 88 edo 
943 76 33 68.

3/ LOKALAK
301. SALDU

Arrasate. Musakolan,30 m2,
kaletik sarrera. 943 79 66 44.

303. ERRENTAN EMAN

Bergara.Bulego moduan era-
biltzeko lokala, 20 m2.
Fleming Doktorea 3an.
943 76 20 00.

Bergara.Kruz Gallastegi kale-
an,100m2-ko lokal komertzia-
la errentan ematen da.
943 76 11 89.

304. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Gazte talde batek
lokal bat errentan hartu gura
du. 680 61 87 72.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

‘Au pair’lan egiteko neska eus-
kaldun bat behar dute Ingala-
terran. 656 72 05 25.

Arrasate. Emakume euskal-
duna gertu dago astean bi edo
hiru a ld iz  lan egi teko.
943 77 16 01.

Bergara. Etxeko lanak egite-
ko eta umeak zaintzeko pertsona
bat behar da. Etxean bertan 
b iz iko l i tzateke. Dei tu 
629 33 26 34.

Bergara. Umeak zaintzen lan
egingo nuke, arratsaldez.
652 71 86 41.

402. ESKAERAK

Aretxabaleta. Emakume
batek umeak edo adinekoak
zainduko lituzke. Harremane-
tarako 615 72 15 17.

Arrasate. Emakumea gertu
etxeko lanak egiteko edo ume-
ak zein nagusiak zaintzeko.
943 08 12 80.

Arrasate. Neska egubakoitz
arratsalde eta asteburutan, lan
egiteko prest. 666 16 71 37.

1. ETXEBIZITZAK

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

2. GARAJEAK

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

3. LOKALAK

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

4. LANA

401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
502. EMAN
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA

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

7. ANIMALIAK

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

8. DENETARIK

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

9. HARREMANAK

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

10. RELAX

sailkatuak@goiena.com
943 76 92 71

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

PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU. GAINERAKOAK, 16 € (+BEZ) ORDAINDU BEHARKO DITUZUE MODULUKO.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

Talde osoa emakumearen eskura:

CONSULTORIO GINECOLOGICO

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

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

Antzutasuna
Erditzeak

Antisorgailuak
Menopausia

Ekografiak (4D)
Titietako gaixotasunak

Minbiziaren diagnostiko goiztiarra
Hezur dentsitometria

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

• Miguel Gabarain
• Maria Jose Ruiz
• Fatima Azkue
• J. Rodriguez
• Mikel Gorostidi
• Mikel Arroyo
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Maxima
Azkoaga Azurmendi

Arrasaten, 2005eko urtarrilaren 28an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko urtarrilaren 21ean, 89 urte zituela.

Bixenta
San Miguel Lozano

Casiano Sanzen alarguna

Bergaran, 2005eko urtarrilaren 28an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko urtarrilaren 10ean, 89 urte zituela.

Pedro
Gorrotxategi Zubizarreta

“Elgetako harakina”

Elgetan, 2005eko urtarrilaren 28an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Galdakaon hil zen 2005eko urtarrilaren 3an, 86 urte zituela.

Germana 
Larrea Larrañaga
Francisco Trojaolaren alarguna

Arrasaten, 2005eko urtarrilaren 28ean.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko urtarrilaren 22an, 89 urte zituela.

Luzia 
Arantzabal Askasibar

Tomas Gorosabelen alarguna

Angiozarren, 2005eko urtarrilaren 28an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Angiozarren hil zen 2005eko urtarrilaren 20an, 83 urte zituela.

AIPAGARRI

Mireia Gabilondo
BERGARA

Jorge Oteiza artistak egindakoak,
idatzitakoak eta esandakoak
taula gainera eramango dituen

ikuskizuneko zuzendaria da Mireia
Gabilondo; gidoia ere Gabilondok
berak egin du. Otehitzari biraka lana
Kukaik eta Tanttakak prestatu dute
elkarrekin, eta dantza, musika, poesia
eta ikus-entzunezkoa batzen ditu.

Mikel Laskurain
BERGARA

Estreinatu berri dute Euskara-
ren zazpi bekatu nagusiak
antzezlana. Aktoreetako bat

Mikel Laskurain da, Niko Lizeaga eta
Lierni Fresnedorekin batera.
Antzezlan horrek Korrika Kulturalaren
beka irabazi du eta euskarak
egunerokotasunean sortzen dituen
egoera bitxiak antzezten ditu.

Edorta Arana
ARRASATE

Programagintza Irrati-
telebistetan liburua argitaratu
du Edorta Arana arrasatearrak

Udako Euskal Unibertsitatearen
babesarekin. Bi hedabide horien
bilakaera, eskaintza eta kontsumoa
aztertu ditu programazio-ereduak
zeintzuk diren eta nola 
funtzionatzen duten ulertzeko.

Tina Hernandez eta Iñaki
Galdos arrasatearrak, 1970eko
urtarrilaren 31n ezkondu ziren
Arrasateko San Joan Bautista
elizan. Egun berean, Iñakik bere
urtebetetze eguna ospatzen du.
Zorionak, familiaren partetik!

GOIENKARIA
Astero 18.000 etxetan.

Eskelen prezioa: 82 €.

Eskela, urteurren meza edo eskertzarik
jarri nahi baduzu,

etor zaitez GOIENKARIAren 
ordezkaritzetako batera.
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Aurrera doa Debagoieneko tranbiaren proiektua.Oraingoz,behin
behineko proiektua jendaurrean dago Arrasate,Bergara eta Are-
txabaletako udaletxeetan. Gauzak ondo badoaz, 2008. urtera-

ko-edo martxan egongo da tranbia, hasieran Bergaratik Aretxabale-
taraino, ia 16 kilometro. Zortzi tranbiak jardungo dute, lauk noranzko
bakoitzean, eta ordu laurdenero aterako da bakoitza. Baina, jakingo
zenuke zenbat denbora beharko duen Bergaratik Aretxabaletaraino?

• 15 minutu inguru.
• 30 minutu inguru.
• 45 minutu inguru.

Erantzun zuzena:30 minutu inguru.

Zenbat denbora beharko du 
Debagoieneko tranbiak Bergaratik
Aretxabaletarainoko zatia egiteko?

Luma

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

Letra izena

*Izena

Ur izoztu

Itsasontzi
txikia

Tona

Barrez

Ezezkoa

Egokia

Burdinazko
lokarri

Errukarriak

Lasai

Ostretan
eratzen den

bitxia
Herri hizk.,

eta

Damu

3. eta 5.
bokalak

Beldurtu

Nafarroako
herria

Koipe

Eguzki-argi 
askokoa

Biloak

Azkena

Akuri

Bi

Indioaren
ikurra

Elektroia

Erbioaren
ikurra

Emeak ez
direnak

Inguru

Zakurra

Garoa,
iratzea

Laiatzeko
ekintza

4 paretako
pilotaleku

Merezidun

EE
IÑIGO

ELUR
KTEZA

GAIXOAK
TRANKIL

PERLATA
IUUSI

AIZPURUA
ZARRAK

KUIIIE
TRINKET

DUINIRA

*Deitura

BABAK EZIN BIGUNDU
Plaentxiar bat, forjako biar-
giña gaiñera, baziarduan
Gilanian bazkarixa jan nai-
xan. Jan baiño geixago,
burua mobitxu, ixilleko
berbak esan eta aurpegi
asarratua ipintzen zeban.

Etxekoandriak esaten
detsa:

- Zer, ez jatsu jana
gustatzen ala?

- Zelan gustauko jatan
ba! Guk, forjan,
burdiñakin saldia eitxen
jonau, eta emen, zuen
taberna onetan, babak
ezin biguntzeko. Zer
arraixo egitten dozue?

DANAK KABITZEN DIRA?
Ama bat gaixorik zeguan
oian. Estutu zan, gaiñera,
40ko kalenturia zeukala
konturatu zanian. Prisa-
ka bialdu zeban bere ala-
batxua Artadi medikua-
rengana. Alako gizon aun-
dixari erderaz berba eiñ
bihar jakuelakuan, medi-
kuaren aurrera e ldu
zanian, umetxuak, estu ta
larri:

- Señor médico, !la
madre está con 40 en la
cama!

Artadik:
- !Con 40 en la cama!,

ta danak kabitzen dira?

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

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Zure ingurukoekin arazoak izango dituzu; izan ere,
indibidualistegia zara eta gauzak zeure erara egi-
ten dituzu. Hori dela eta, bai zuri bai zure inguru-
koei eragingo dieten erabaki garrantzitsuak hartu-
ko dituzu, inori galdetu barik.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Taurus zeinua dutenen bizitzako alderdi guztietan
nahaste-borrastea izango da nagusi. Dagoeneko ez
dakizu zer gura duzun, zein diren zure helbu-
ruak… Eta erreflexionatu egin beharko duzu hel-
buruak finkatzeko.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Zure nekaezintasunari eta konstantziari esker, hain
denbora luzean borrokatzen ibili zaren helburuak
bete egingo dira. Astean barrena konprobatuko
duzu hori.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Lanean arazoak izango dituzu; hanka-sartze baten
eraginez, zure postua hobetzeko aukera galduko
duzu. Bestalde, jaten eta edaten egingo dituzun
gehiegikeriek kalte egingo dizute; hortaz, zaindu.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Hainbat lan-proposamen egingo dizkizute, eta
duda-mudatan ibiliko zara, ez duzu jakin izango
zein aukeratu; izan ere, soldata hoberena eskain-
tzen duen lanak ez zaitu aseko, eta alderantziz.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Zure bizitzako hainbat alderditan geldirik eta ase-
bete egongo zara; hori dela eta, aldaketa beharra
izango duzu. Baina orain ez da aldaketa horiek
egiteko sasoia; horiek egin aurretik, informazioa
eta aholkularitza eskatu.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Eginbehar ugari edukiko dituzu, eta ezin izango
duzu egin aurretik pentsatuta zeneukan bidaia
atsegingarria. Bestalde, ingurukoekin arazoak izan-
go dituzu; izan ere, zure irizpide eta ikusmoldeak
inposatzen ohituta zaude.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Zure ekimen eta proiektuak geldirik daude, aldake-
ta batzuk egin behar dira-eta. Besteen iradokizunei
kasu egiezu, oso erabilgarriak izango zaizkizu-eta.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Hartu-emanetan krisialdia; uste duzu hartu-ema-
nok ez dizutela ekarpenik egiten. Harreman berriak
egiten ahaleginduko zara, estimulu berrien premia
duzu-eta.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Lanean erantzukizun handiagoak izango dituzu,
eta gaizki sentituko zara arrazoi birengatik: bate-
tik, ez duzu soldata-igoerarik izango; eta, bestetik,
ez duzu esker onik jasoko egindako lanagatik.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Bikotekidearekin duzun harremana sendotuz eta
indartuz joango da. Eta ez bikotekiderik ez badau-
kazu, mutil/neska bat ezagutzeko aukera izango
duzu, baita harreman egonkorra hasteko ere.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Amets egiteko eta fantasien munduan bizi izateko
daukazun joerak kalte egin diezazuke, batez, ere,
lanean; izan ere, oso kontratu aproposa sinatzeko
aukera gal dezakezu.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

Gipuzkoako Astrologi Elkartea

ASTEKOHOROSKOPOA
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902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera, 09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

Harpidetza kuota, 35 euro!
2004 eta 2005 osoko harpidetza kuota: 35 euro.

ESKAINTZA  BEREZIA

Harpidedunen

txokoa

Hauek izan dira aurreko
egubakoitzean argitaratu genituen

sarien irabazleak. 

Zure izena zerrendan badago,

ZORIONAK!

BALDINTZAK

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

Urtarrilaren 24a: 028 zozketa

028

zozketa

Zorionak irabazleoi!
Urtarrilaren 24, egin zen zozketako saridunak azpiko zerrendan datoz. Zu tartean bazaude, zorionak! 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke hurrengo zozketako irabazleetako bat!

Otsailaren 7ko sariak

Kike Amonarrizen ‘888

TXISTE’ liburua.

• Jose Antonio Azpiazu Elorza

(Oñati)

‘MAITEMINDUAK’ umeendako

liburua.

• Angel M. Zabaleta Iturbe

(Bergara)

‘LONDRESEN NAGO

AITONAREKIN’ liburua

• Jon Bilbao Jauregi 

(Bergara)

Bi gonbidapen 

FLORIDA-GURIDI

zinemetara joateko eta beste bi

gonbidapen Gasteizko San

Prudentzio kaleko BOCATTAn

bi menu jateko.

• Jesus Akizu 

(Eskoriatza)

• Aitor Alberdi Aperribai

(Aretxabaleta)

• Bi gonbidapen FLORIDA-
GURIDI zinemetara joateko
eta beste bi gonbidapen
Gasteizko San
Prudentzio kaleko
BOCATTAn bi menu
jateko (saridun
bakoitzari bina
emango zaizkio). 

• KIKE AMONARRIZEN
888 txiste liburua,
Argia-ren eskutik..

• Bi gonbidapen Igandetan
PIRATEK jai umeendako
antzerkia ikusteko, Markeliñe
taldearen eskutik. Elgetako
Espaloia antzokian..

Kike
Amonarrizen 
‘888 TXISTE’
LIBURUA 
Argia
argitaletxearen
eskutik
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Saltzeko eta erosteko 
•

Nahi duzun modeloa ez badaukagu, 
bilatu egingo dizugu

•
Ia berriak eta bigarren eskukoak 
(bost urte baino gutxiagokoak)

ZABALDU BERRIA!

4QUATTRO4 
Aukerako 4x4 ibilgailuak
Musakola auzoa 21 (Roneo parean)
ARRASATE

Tel.: 605711576 eta 943 79 52 32
E-posta.: 4quattro4@telefonica.net

4x4
aukera zabalena

Emakumea eta indus-
tria aztertzen dabiltza
‘Gaur Egun’ eta
‘Teleberri’ saioak
Joan den domekaz geroz-
tik, EiTBko Gaur Egun eta
Teleberri saioetan emaku-
mea eta industria uztartzen
dituen erreportaje sorta
emititzen dabiltza. Arantxa
Larrañaga kazetariaren
gidaritzapean, besteak
beste, industrian dagoen
emakumearen presentzia
urria eta hori gainditzeko
egiten dabiltzan ahaleginak
aztertuko dituzte. 

‘Aquí no hay quien
viva’-ri Urrezko TP
Urtarrilaren 24an banatu
zituzten 2004ko TP sariak.
Honako saioak saritu
dituzte aurten: Aquí no
hay… , A tu lado, Homo
Zapping, Pecado Original,
Pasapalabra, Eurojunior
eta Los Lunnis. 

TELEBERRIAK

‘Mendebalderantz’ filma
astebururako

Munduko naziorik boteretsuena zen
1572. urtean. Queen Elizabeth
ontzia mundu berritik etxerantz

dator urrez eta espeziez beteta. Barruan,
Williams eta bere alaba doaz, Lucio gaz-
tetxoarekin batera.

ASTEBURUA /* ikus beheko taula
‘Filma’

Arrasateko Ointxe saskibaloi
taldeari tarte berezia

Astero bezala asteburuan izandako
kirol kontu guztiak bilduko ditu Goie-
na Telebistako Harmailatik kirol

saioak. Horrez gain, aste honetako bigarren
tartea Arrasateko Ointxe saskibaloi tal-
deari eskainitakoa izango da. 

ASTEHENA 31 / 21:00 eta 23:00
‘Harmailatik’

Potemkin taldearen
kontzertua Espaloitik

Finaleko hirugarren taldearen kon-
tzertua ikusteko aukera izango duzue
martitzenean. Oñatiko Potemkin tal-

deak emanaldi bikaina egin zuen. Gaine-
ra, telebistan lehenengo aldiz taldearen
bideoklipa erakutsiko dizue GOITBk.

MARTITZENA 1 / 21:30 eta 23:00
‘Danbaka’

‘Kalimero’ txitatxoak agur
esango digu

GOITBk Kalimero marrazki bizidu-
nen azken kapituluak eskainiko
ditu datorren astean. Hala, txitatxo

beltzak bere azken abenturak bizi izan-
go ditu. Gero, Pernando Amezketarraren
gorabeherak izango dituzue. 

EGUNERO / 13:50 eta 20:30

‘Marrazki bizidunak’

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

ASTELEHENA 31 MARTITZENA 1 EGUAZTENA 2 EGUENA 3

13:50 Marrazki 
bizidunak:

Kalimero
14:15 Berriak
14:45 Behazulo
15:15 Oinak izarretan
15:45 Berriak
16:15 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki

bizidunak:
Kalimero

21:00 Ilunpean
21:30 Gure lanbide 

zaharrak
22:00 Berriak
22:30 Ilunpean
23:00 Gure lanbide 

zaharrak 
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

11:05 Behazulo 
11:35 Danbaka:

Muted
12:35 Marrazki 

bizidunak:
Kalimero

14:00 Oinak 
izarretan

14:30 Filma:
Mendebalderantz

15:25 Ilunpean
16:00 Danbaka:

Muted
17:00 Bi eta bat
17:30 Klip@
17:45 Behazulo
18:15 Danbaka:

Muted
19:15 Marrazki 

bizidunak:
Animaliakeriak

20:00 Debarri
Aretxabaleta

21:00 Emisio amaiera

11:00 Filma:
Mendebalderantz

12:00 Marrazki 
bizidunak:

Animaliakeriak
13:10 Danbaka:

Muted
14:15 Oinak 

izarretan
14:45 Gure lanbide 

zaharrak
15:15 Filma:

Mendebalderantz
16:15 Danbaka:

Muted
17:15 Bi eta bat
17:45 Debarri

Aretxabaleta
18:45 Marrazki

bizidunak:
Kalimero

20:00 Ilunpean
20:30 Klip@
20:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki
bizidunak:

Kalimero
14:15 Berriak
14:45 Ilunpean
15:15 Gure lanbide

zaharrak:
Klausurako 
artisauak

15:45 Berriak 
16:15 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki bizi

dunak:
Kalimero

21:00 Harmailatik
22:00 Berriak
22:30 Harmailatik
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki
bizidunak:

Animaliakeriak
14:15 Berriak
14:45 Harmailatik
15:45 Berriak
16:15 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki 

bizidunak:
Animaliakeriak

21:00 Danbaka:
Potemkin

22:00 Berriak
22:30 Danbaka:

Potemkin
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:

Kalimero
14:15 Berriak
14:45 Danbaka:

Potemkin
15:45 Berriak
16:15 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki

bizidunak
21:00 Bi eta bat
21:30 Mandio

Ikurriñaren 
legeztatzea

22:00 Berriak
22:30 Bi eta bat
23:00 Mandio

Ikurriñaren 
legeztatzea

23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:

Animaliakeriak
14:15 Berriak
14:45 Bi eta bat
15:15 Berriak
15:45 Mandio

Ikurriñaren 
legeztatzea

16:15 Klip@
19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki 

bizidunak:
Animaliakeriak

21:00 Behazulo
21:30 Oinak 

izarretan:
Naranjon 
oin-hotzetan

22:00 Berriak
22:30 Behazulo
23:00 Oinak 

izarretan
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

EGUBAKOITZA 28 ZAPATUA 29 DOMEKA 30

Urtarrilaren 28tik otsailaren 3raASTEKOPROGRAMAZIOA/

21:00
Ilunpean

14:30
Filma

12:00
Marrazki bizidunak

21:00
Harmailatik

21:00
Danbaka

21:30
Mandio

21:00
Behazulo
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BAINU GELAK · SUKALDEAK · KERAMIKAK

Aro 
berria,
erakusketa
berria.

Amillaga 10 
BERGARA

943 76 03 30



35€

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

Egin zaitez harpidedun 
eta 2005ean 
etxean jasoko duzu
Asteleheneko Goienkaria.

Dei bat egin eta kitto!

Atzeskua

Herri hau harrizkoa dela
idatzi zuen Arestik.
Aldi berean ikusten

zuen irmo eta egoskor,
nonbait eta, nik uste, onartu
samar daukagu ez zebilela oso
oker. Baina, horrez gain,
herri hau da harri-jale
handia, eta hori inor gutxik
daki.

Kanpanzarko harrobiaren
arduradun bati entzun diot
Debagoienak jaten duela
urtean milioi bat tona harri.
Eta martxa honekin, Arrasa-
teko gaurko harrobiek eman
dezaketela harria beste
hamasei bat urtez. Handik
aurrera, edo modu berriak
aurkitzen dira hemen atera-
tzeko, edo kanpotik ekarri
beharko da harria. Lehenengo
aukeraren baitan, aztertzen
ari dira ea gaurko harrobi
irekia bihur daitekeen
lurpeko. Lehengo meategien
antzera, lehen burdina
ateratzen zen eta orain harria.

Ez dut oraindik nire
iritzia emango aukera hone-
taz. Baditu alde onak: lur
azaleko txikizioa askoz
txikiagoa da, barruan sortzen
diren hutsuneak aprobetxa
daitezke… Eta txarrak: eraso
handia izan daiteke lur
azpiarentzat, arrisku handiak
ditu… Edozelan ere, merezi
du eztabaidak, eta behar da
hausnarketa: zer jango dugu
hemengo harria amaitzen
denean?

Ze badago beste aukera
bat: harri gutxiago jatea,
kontsumo ohiturak aldatzea,
eraikuntzaren arlo guztietan.
Garaiz abisatu dute harri
hornitzaileek, hamasei urte
daude alternatiba lantzeko. 

Harrizko herri irmo eta
egoskorrari iritsi ote zaio
dieta aldatzeko ordua?

MIKEL IRIZAR

Harria
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Z
er kontatzen dute
Debagoieneko kon-
dairek? Mitologian
eta antzinako erlijio-

an oinarritzen dira. Mariren
eta jentilen inguruko kon-
daira eta ohitura zahar asko
daude kontatzeko, eta kon-
dairok horietako batzuk gor-
detzen dituzte.

Eusten diegu oraindik
lehengo ohitura zahar
horiei?

Tamalez galdu egin ditu-
gu gehienak. 

Adibidez, tximistetatik
babesteko hainbat ohitura
zituzten lehen: araoak,
kuttunak edo bestela elo-

rriaren arramatxo bat jarri
txapelaren azpian. Ekaitza
zenean ere, aizkora bat jar-
tzen zuten gora begira base-
rriaren aurrean, eta artalde-
an ardi beltz bat izateko ohi-
tura ere bazuten, zortea
ekartzen zuelakoan. 

Kaletartu garenetik,
normala ere bada ohitura
horiek galtzea, ezta?

Baserri eta inguruarekin
dugun harremana txikiagoa
da orain, bai, baina interes-
garria da gure oinordekoek
zuten sinismenak jakitea. 

Ahozko transmisioa eten
egin da irratia, telebista eta
gaur egungo beste aurrera-

penak heldu ahala, eta gal-
tzen ari da. Gainera, uste
dut garrantzitsua dela jaki-
tea lehengo jendea nolakoa
zen. Badakizu, zirelako gara
eta garelako izango dira.

Hemengo kondaira
asko daude kontatzeko?

Egia esan, kondaira
gehienak Oñati ingurukoak
dira, baina Aretxabaleta edo
Eskoriatza aldean ere kon-
daira antzerakoak entzun
dituzte. Euskal Herri osoan
errepikatzen dira kondaira
batzuk, baina tokian tokiko
berezitasuna hartzen dute,
detaileak aldatu egiten dira
herri batean edo bestean
kontatu.

Kondairak kontatzeak
esan nahi du zuk ere ordu-
ko sinesmenetan sinesten
duzula?

Ez, nik kontatu egiten
ditut bakarrik. Baina bada-
kizu aspaldiko esaera dela,
Izena duen guztia omen da.
Betiko galdera da: zerbaiti
edo norbaiti jarriko zizkio-
ten izen horiek, ezta?

Kondaira kontatzaileaImanol Biain/

“Tximistetatik eta ekaitzetatik babesteko
ohitura ezberdin asko zituzten lehengoek”

“Aizkirriko kobazuloan zeuden hezurrak
ikusita, jentilen hilerria zela uste zuten
artzainek, baina hartzen hezurrak ziren”

“Tokian tokiko detaileak dituzte, baina
Euskal Herri osoan kontatzen dira asko” 

Oñati / 38 urte / Natur eskolako irakaslea

Jentilen aztarnarik
gelditu da?

Jentilena ez, baina
Arantzazuko hartzena bai.
Aizkirriko kobazuloan
hezur mordoa ikusten zituz-
ten inguruko artzainek;
handiak ziren, eta jentile-
nak zirela uste zuten, jenti-
len hilerri bat zegoela han.
Ordea, 1860an ikertzaile
talde batek ikusi zuen hezur
haiek hartzenak zirela, ez
jentilenak.

Eta hartz horien hezu-
rrak gordetzen dituzue?

Arantzazuko eskolan zeu-
den eta natur eskolara eka-
rri genituen handik.
Bestalde, Aizkirriko kobazu-
loan hartz baten erreproduk-
zioa dugu eginda, eta natur
eskolara etortzen diren bisi-
tariei erakusten diegu.

Nola kontatzen dituzu
kondaira horiek guztiak?

Ibarreko eta Aizkorriko
mendikateko irudi asko
ditut eta musikak lagunduta
aurkezten ditut diaporama
bidez, azalpenekin batera.
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