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Ibarrekoak, Aita
Santuaz berbetan

ASTEKO GAIA: JOAN PAULO II.A ZENA OMENTZEN DIHARDU MUNDU OSOAK Bi arrasatear atxilotu
ditu poliziak, ETAri
lagundu diotelakoan

Gaur eguneko historiako pertso-
naia handienetako bat hil berri
da: Joan Paulo II.a Aita Santua.
XX. eta XXI. mendeetako histo-

rian eragin handiko gizona izan
da, bai nazioartean, baita fede-
dunen bizitza pertsonalean ere.
Denetariko sentimenduak eta iri-

tziak piztu izan ditu, eta zortzi
debagoiendarrenak jaso ditugu:
sinestunak, gazteak, misiolariak,
mojak, kazetariak… /2-3

ARRASATE

Kable bariko Internet zerbitzua
bultzatzeko hitzarmena sinatu
dute Kelnarak eta Goiena.net-
ek. Horren bitartez, Internet iris-
ten ez den leku askotan berori era-
biltzeko aukera izango dute orain.
Hori bai, Murumendi bistan izan
beharra dago, Muruko antena
baten bitartez bideratzen dute-eta
guztia. /7

Uhinak erabilita,
Internet lehen baino
gertuago baserrietan

Arrasateko bi gazte atxilotu
zituen eguen goizaldean Polizia
Nazionalak, Auzitegi Naziona-
lak aginduta: Gorka Aztiria eta
Gaizka Olabarrieta. Eguenean
bertan eraman zituzten Madri-
lera. Besteak beste, ordenagailu
bat ere eraman zuten. Gorka Azti-
ria goizaldeko 02:30ak aldera atxi-
lotu zuten gurasoen etxean, San-
ta Marina kalean.  Gaizka Ola-
barrieta, berriz, Gipuzkoa

etorbideko 3. zenbakian atxilotu
zuten, goizaldean hura ere. 

Arrasatear biez gainera, egun
berean Hernanin emakume bat
ere atxilotu zuten. Prentsa agen-
tzien informazioaren arabera,
hirurei  ETAren Donostia koman-
doari laguntza ematea egozten
die Auzitegi Nazionalak. Atzo-
rako, herri batzarra zegoen dei-
tuta Arrasateko plazan, atxilo-
ketengatik protesta egiteko. /6

Joan Paulo II.a, Kontxi Gallastegirekin eta Arantxa Madinabeitia mojarekin, arrasatearrak biak. KONTXI GALLASTEGI

GOIENKARIA eral-
datuta agertu zaigu
gaur. Aurrerantze-
an bi edizio ezberdin
izango ditu. Arrasa-
te eta Aretxabaleta-
ko herri edizioek (48
orri) bat egingo dute
eta, bestalde, Berga-
ra aldeko edizioa (40
orri) Oñatin ere
banatuko da. /8

GOIENKARIA,
bi ediziodun
gaurtik

HAUTESKUNDEAK
Bozketen gaineko
zortzi iritzi jaso
ditugu /4-5

KULTURA
Alberto Urretxok joko
du Bilboko Orkestra
Sinfonikoarekin /15

IÑAKI EGAÑA / HISTORIALARIA
“Tokatutako lekuan borrokatu
zuten 1936ko gerran, 
ez aukeratutako lekuan” /9

PILOTA: KOKA ETA GONZALEZ BERGARAKO FRONTOIAN DOMEKAN /10
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Merkatuko lehen markak
Mota askotako estiloak
Gremioen koordinazioa

LEIRE KORTABARRIA/ARRASATE IRRATIA

Apirilak 2, zapatua: Joan
Paulo II.a aita santua hil
berri zela jakin zuen mun-
du osoak. Aitasaindutza-

aldi luzea –ia 27 urte– eta eragin
handikoa utzi du Eliza Katoliko-
aren buruak: XX. mendeko ger-
takari handi askotan zeresana
eta eragina izan zuen. Arlo pri-
batuko irakaspenetan, bere mora-
litate ikuspuntuak zorrotzak izan
ziren eta eztabaida handia piztu
zuten. Aita Santu horren gaine-
ko zortzi debagoiendarren ikus-
puntua batu dugu.

PELLO ZABALA
FRANTZISKOTARRA

“Arrakastak eta
porrotak izan ditu”
Arrakastak eta porrotak, biak
aipatu behar dira Joan Paulo
II.aren jarduera baloratzerakoan.
Bere merituak izan ditu: herri
komunista batetik etorrita, mun-
duan ekimen garrantzitsuak izan
ditu: gerrateen kontra, adibidez.
Beste erlijioekin hartu-emanak
estutzea meritu handi bat izan da.

Arrakastak oso baliotsuak
izan ditu, hortaz; baina azken 10
urteotan, Eliza egiten hasia zen
aurrerapenak geldiarazi egin
ditu. Plan handiak zituen, Eban-
jelizazio Berria zelakoa, adibidez,
eta horri ez dio zukurik atera.
Liturgian atzera egin du: ema-
kumeen egoera, sexu-morala…
Hurrengo Aita Santuari eskatu-
ko nioke II. Kontzilio Vatikano-
ra itzultzea, ilusioa piztea.

ARANTXA MADINABEITIA
ERROMAN MOJA 45 URTEAN

“Gizon aparta zen,
pertsonei entregatua”
Etengabeko emozioz betetako
egunak dira hauek. Gure etxetik
San Pedro plaza ikusten dugu eta
egunotan jendez gainezka egon
da goizean goizetik. Neu ez naiz
joan, ezin zelako sartu ere egin.
Gipuzkoatik etortzekoa zen jen-
de askoren berri jaso dut, batez
ere Donostiatik.

Neuretako inpresio handia
izan da Aita Santuaren heriotza.
Izan ere, bost Aita Santu ezagu-
tu ditut Erroman nagoenetik.
Joan XXIII.ak eta Joan Paulo
II.ak egin didate inpresio handia.
Joan Paulo II.a gizon aparta izan
da. Bere izaeratik nabarmendu-
ko nituzke ezaugarri batzuk:
batez ere, bere xalotasuna eta
pertsona guztienganako zuen
maitasuna. Bere burua pertsonei
entregatutako Aita Santua izan
da; gazteei, batik bat. Egunotan,
gazte asko eta asko etorri dira
Vatikanora, eta ikustekoa zen
euren jarrera. Aita hil bazitzaien
bezala zeuden.

EUGENIO OTSOA
ARRASATEARRA; POLONIAN DAGO

“Hilaren 8an jai eskatu
dute lantegi askotan”
Aita Santu moduan, bere jaiote-
rrian, Polonian, oso maitatua da.
Egunotan, poloniarrek elkarta-
sunaren bidez egin diote azken
agurra: kalean, jendea autoeta-
tik irten eta elkarri eskua eman
eta elkarretaratzeak egiten zituz-
ten. Etxeetan banderak ipini
dituzte xingola beltzarekin. Tele-
bista kate batzuek emanaldia
aldatu dute eta Aita Santuaren
gaineko albisteak, bere bizitza…
gogoratu dituzte. Tabernak eta
dendak ere itxi egin dute.

Bestalde, Polonian erregimen
politiko aldaketa prozesuan zere-
san handia izan zuen: ez zuen poli-
tikaz hitz egin, baina jendea ani-
matu zuen zabaltzera, beste herri
eta ekonomia batzuk ezagutzera
eta aldaketari beldurra galtzera.

Hilaren 8a, egubakoitza, jai
hartzea eskatu zuten lantegi asko-
tan. Poloniatik bakarrik milioi-
tik gora lagun joan da Erroma-
ra, hiletara. Erroman ehortziko
zuten albistea ondo hartu dute.

IGNAZIO ARREGI
VATIKANO IRRATIKO ZUZENDARIA

“Munduak behar zuen
Aita Santua zen”
Kazetari bezala, esperientzia han-
dia da; inoiz ez ditut Erroman
hainbeste komunikabide ikusi.
Eta ni neu sentitzen naiz neure
zati bat desagertu izan balitz
bezala. Aita Santu honek XX.
mendea bete-betean hartu du eta
harekin batera bizi izan ditut
gertakari asko: bi Mundu Gerra-
te, komunismoaren eta nazis-
moaren erorketa… Orain goize-
gi da bere pontifikatua behar
bezala baloratzeko, baina argi
dago aukeratu zutenean, hura
zela Elizak eta munduak behar
zuen Aita Santua, munduak bizi
zuen egoera aldatzeko.

Bestalde, ikusita azken urte-
otan zenbat sufritu zuen eta zela-
ko zahartzaroa izan duen, pena
ikaragarria sentitzen du jende
guztiak. Hemen ikusten ari gara
egunotan mota guztietako jendea:
gazteak, zaharrak, klase sozial
guztietakoak… jendearen biho-
tzean dago gizon hori. Neurriga-
beko pertsona izan da.

PEDRO LUIS URANGA
ARRASATEN APAIZ; 29 URTE DITU

“Jarrera tradizionala
sendotu du”
Bere Aitasaindutza-aldia uler-
tzeko, bi klabe ikusten ditut nik:
batetik, poloniarra izatea. Fedea
eta espiritualtasuna ulertzeko
duten modua sumatu zaio. Eta,
bestetik, II. Kontzilio Vatikanoa
bideratzea egokitu zaiola; hau
da, oraingo Elizaren oinarriak jar-
tzea. Alde horretatik, Kontzilio-
arekiko jarrera tradizionalista
izan du eta, aldatzen ari den mun-
du baten, katolizismo tradizionala
sendotu du. Eta ildo horretatik,
afektibitatea landu du jendea era-
kartzeko; hor kokatzen ditut egin
dituen topaketa handiak. Mora-
litate kontuetan, iruditzen zait
jende asko, gazteak batez ere,
eguneroko bizitzan, ez datozela
bat bere ikuspuntuekin.

Teologia aldetik, ez du bene-
tako elkarrizketa bultzatu; aldiz,
eragozpenak ipini dizkio: Aska-
pen Teologia dela, Europako post-
modernitatea dela, Indiako edo
Ekialdeko Hinduismoa dela…
elkarrizketari ateak itxi dizkio.

“Vatikanoan gazte
asko batu da, eta

ikustekoa zen euren
jarrera, aita hil

bazitzaien bezala”
ARANTXA MADINABEITIA

“Azken hamar
urteotan Eliza

egiten hasia zen
aurrerapenak

geldiarazi egin ditu”
PELLO ZABALA

“Poloniarrek asko
maite zuten, eta

hemendik bakarrik,
milioitik gora lagun

doaz Erromara”
EUGENIO OTSOA

“XX. mendea 
bete-betean hartu

du, eta egoera asko
aldatzeko behar zen

Aita Santua zen”
IGNAZIO ARREGI

Joan Paulo II.a,
gurekoek ikusita
Aita Santu maitatua edo kritikatua izan da, baina inor ez du axolagabe utzi Joan Paulo II.ak
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Bikar
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Intxartxueta 16 behea
ESKORIATZA

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

Garbiketetan
profesionalak gara

www.hemen-garbiketak.com

ARANTZA JAKA
ARETXABALETAN MOJA

“Bere ikuspegiekiko
oso leiala izan zen”
Gauza jakina zen hiltzear zegoe-
la, baina 26 urtean Aita Santu
izanda, bat-batean desagertzea
ez dut oraindik guztiz onartu.

Aita Santu moduan, mun-
duan zehar ibili da; barkatzen,
jendea hartzen eta eurekin sufri-
tzen jakin izan du. Asko eragin
dio beti bere jatorriak, umeza-
roak eta izan zuen bizitza gogo-
rra, eta horrek bere Aitasaindu-
tza-aldia baldintzatu du. Oso argi
izan du beti zelan jokatu behar

zuen, eta bere ikuspegiekiko oso
leiala izan da; leialtasun hori
miresten dut. Baliteke egoera
batzuetan gauzak beste modu
batera egin ahal izatea, baina
gaurko zein politikarik egin du
haren neurriko lana?

Fedea zein sakonetik bizi zuen
ere azpimarratuko dut. Niri beti
inpresio handia egiten zidan Aita
Santua otoitzen ikusteak. Sakon-
tasun hori berak utzi digun mezu
eder bat da.

Hurrengo Aita Santuari dago-
kionez, gustatuko litzaidake mun-
duarengandik oso hurbil egotea,
eta Jesukristoren mezu aska-
tzaile eta bizi-emailea zabaltzea.

JUAN KRUZ JUARISTI
MISIOLARIA; PARROKOA ELGETAN

“Hirugarren Munduari
ate asko ireki dizkio”
Ruandan misiolari nengoela izen-
datu zuten Aita Santu, eta gure
kezka zen zelan jokatuko zuen
Hirugarren Munduarekiko.
Horregatik, guretako oso pozga-
rria izan zen bera Afrikara eta
Ruandara etortzea. Hirugarren
Munduari laguntzeko ate asko
ireki ditu, eta barkamena eska-
tu du katolikoen erru batzuen-
gatik: esklabutza, adibidez. Afri-
kan fede handiko jende asko dago,
eta pena handia dute egunotan.

Bestetik, politikan ere jarre-
ra erabakigarria izan zuen.
Komunismoa erori zenean, denek
uste zuten kapitalismoa ondo
hartuko zuela, baina erregimen
horrek, materialismoak, diru-
goseak… dakarten erlijiotasun
galera eta alde txarrak gogor
salatu ditu. Hori oso doktrina ona
izan da, nire iritziz.

Hurrengo Aita Santuak
erronka handiak ditu; izan ere,
zaila da gaur egungo munduare-
kin elkarrizketa sortzea. Ni neu
ezkorra naiz Elizaren etorkizu-
naz; gazteek, langileek… alde
egin dute Elizatik, eta horiek era-
kartzea erronka handia da.

ARANTZA ALONSO
ARRASATEAR SINESTUNA

“Oso Aita Santu
modernoa izan zen”
Pena handiz eta poz handiz bizi
ditut egun hauek. Penaz, Aita
Santua hil delako; pozez, sines-
tun bezala badakidalako Zeruan
dagoela eta sufrimendua bukatu
dela beretako. Orain bost urte
Erroman izan ginen, eta bera
ezagutu genuen. Berba egin
genuen berarekin eta bedeinka-
pena eman zigun.

Aita Santu baketzailea izan
zen, eta hori da munduak behar
zuena eta behar duena. Bestetik,
oso Aita Santu modernoa izan
zen. Ideiak oso garbi zituen. Asko
kritikatu dute, batez ere sinisten
ez duten eta Eliza axola ez zaie-
nek, preserbatiboen, abortuaren,
eutanasiaren… gaineko doktri-
narengatik. Sinestun bazara,
badakizu arau horiek jarraitu
behar dituzula eta Aita Santuak
ezin duela esan ondo ez dagoena
ondo dagoela. Gero, norbera aske
da, bere kontzientziarekin, nahi
duena egiteko.

GOIENKARIA

Gaur, egubakoitza, izango da Aita Santuaren hileta elizkizuna. Haren gorpua omentzeko milioika lagun batu dira Erroman.

KONTXI GALLASTEGI

Osasun arazoak hasi aurretik, sasoi handiko gizona zen.

KONTXI GALLASTEGI

Azken urteotan nabarmen makaldu zen Joan Paulo II.a.

“Inpresioa egiten
zidan hura otoitzen

ikusteak. Fede
sakontasun hori
mezu ederra da”

ARANTZA JAKA

“Eguneroko bizitzan,
jende asko ez dator

bat Aita Santu
honek emandako
ikuspuntuekin”

PEDRO LUIS URANGA

“Kapitalismoaren
alde txarrak gogor

salatu ditu, eta 
hori oso doktrina 

ona izan da”
JUAN KRUZ JUARISTI

“Asko kritikatu dute,
baina batez ere

sinisten ez duten eta
Eliza axola ez zaien

pertsonek”
ARANTZA ALONSO
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Manuel Salaberria Mediku oftalmologoa

BEGIETAKO KLINIKA
Begietako mikrokirurgia:
Kataratak: Miopia / Hipermetropia.

Bitreo-erretinako gaixotasuna: Erretina-askatzea / Laser tratamendua. Termoterapia / Makulako gaixotasunak / Erretinopatia diabetiko konplikatua

AZPEITIA / KLINIKA: Loiola auzoa 25 C. T: 943 15 17 52. F: 943 15 18 91
DONOSTIA / KONTSULTA: Zubieta 11-1. T: 943 44 46 79

MIKEL USABIAGA
IRAKASLEA MU-N

“Lehendakariari
eskatuko nioke
gehiago ardura
dadila  herriaz”
1. Gauza handirik ez. Alderdi
bakoitzak erakutsi beharko du
jarraipen prozesu honetan non
kokatzen den.

2. Azken 25 urteotan, antzeko
emaitzak izan dira beti, eta
indarrak orekatuta daude orain
ere. Boto absolutu kopuru
aldaketa txikia gertatzen bada,
dauden hauteskunde legeen-
gatik, ematen du egundoko
aldaketa izan dela.

3. Benetako aldaketa, baina ez
hitzez, baizik eta egitez. Herri
honek ezin du jarraitu azken 25
urteotan bezala. Hitz asko egiten
dugu, baina ekintza gutxi dago.
Batez ere, eskatuko nioke
gutxiago ardura dadila joko
politikoaz eta gehiago herriaz.
Baldintza ekonomikoak gero eta
txarragoak dira, pobrezia gora
doa, gero eta estresatuago bizi
gara… Horretan aldaketa bat
eskatzen diot.

MAIDER UNDA
BORROKA LIBREKO JOKALARIA

“Irabazten
dituenak erabakiko
du Ibarretxe
Planaren alde edo
aurka egin”
1. Hauteskundeak irabazten
dituenak erabakiko du  Ibarretxe
Planak aurrera egitea edo

irabazten duenak beste bide bat
hartzea.

2. Espero dut gauzek berdin
jarraituko dutela. Komuni-
kabideak saiatzen ari diren arren
Ibarretxeren aurkako aha-
leginean, gauzak ez dira askorik
aldatuko. Ibarretxek egiten
dituen gauza gehienak gutxietsiz
eta egiten ez dituenak salatuz
jardun dute hedabideek. Baina
badirudi jendeak ez duela beste
lehendakari bat nahi. Beraz,
datozen hauteskundeetan orain
arteko emaitzak errepikatuko
dira. 

3. Eskatuko nioke orain arteko
bidetik jarraitzeko lehen-
dakaria dena dela ere; baina
betiere herriak zer nahi duen
entzunda. Gainera, uste dut
negoziazioa beharrezkoa dela,
eta hori eskatuko nioke, nego-
ziatzeko.

TXERRA BOLINAGA
GAY MUGIMENDUKOA

“Hauteskunde
hauetan jokoan
dago demokrazia,
eta herriaren
hitza”
1. Jokoan dago demokrazia,
batez ere; sistema eredu hau,
eta herriaren hitza. Nire ustez,
une honetan ez gaude egoera
demokratikoan; izan ere, jende
asko kanpoan utzi dute.

2. Neuk espero eta uste dudana
da ezker abertzaleak emaitza
onak ateratzea. Irabazi, segu-
ruenik EAJ–EAk irabaziko du,
baina baliteke koalizio horrek
jipoi txiki bat jasotzea ere. Beste

alderdien emaitzak oraingo
parekoak izango dira. 

3. Lehendakariak beti dio
euskaldunon hitza defenditu nahi
duela; ba eskatzen diot hori
hitzetatik ekintzetara eraman
dezala. Bestalde, gay mugi-
menduaren eskaerak kontuan har
ditzal; adibidez, hezkuntzan eredu
ez heterosexista bat ere sartzea. 

IDOIA ETXEBERRIA
‘BERRIA’-KO KAZETARIA

“Legebiltzarra ez
da normala izango;
iritzi guztiek egon
beharko lukete
ordezkatuta”
1. Eusko Legelbiltzarreko
eserlekuak nork berotuko dituen
dago jokoan, Euskal Herriko zati
bat gobernatzeko. Une eraba-
kiorra dela diote, euskal gatazka
konpontzeko bidean, baina nik ez
dut hain argi ikusten, gizartearen
alor bat jokoz kanpo egonda.
Lehen mahai baten bueltan eseri
eta hitz egitea zaila bazen, orain
zailagoa izango da. 

2. Uste dut EAJ-EA koalizioak
irabaziko duela berriro, EB-
IUren babesarekin. Horretan ez
da aldaketa handirik espero,
baina sortuko den Legebiltzarra
ez da normala izango. Iritzi
guztiek egon beharko lukete
ordezkatuta. 

3. Eztabaida antzuak alde batera
uzteko, eta Euskal Herriko
gatazkari konponbidea topa-
tzeko. Eta euskal kulturaren
kontrako erasoak eta giza esku-
bideen urraketak geldia-razteko
tresnak sortzeko ere bai. 

Legebiltzarrerako hauteskundeak,
zortzi debagoiendarren iritziz
Gehienen ustez jokoan daude Estatu berriaren garapena eta parte hartzeko aukera

GOIENKARIA

Txerra Bolinaga.
GOIENKARIA

Idoia Etxeberria.

GOIENKARIA

Mikel Usabiaga.
GOIENKARIA

Maider Unda.

EUSKOLEGEBILTZARRARERAKOHAUTESKUNDEAK2005

1. Zer dago jokoan 
hauteskunde hauetan?

2. Ze emaitza espero duzu 
apirilaren 17an?

3. Zer eskatuko zenioke 
hurrengo lehendakariari?
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Kataide Industrialdea 14 Musakola • ARRASATE • Tel.: 943 79 23 83 Faxa: 943 77 04 45
Mallabiena auzoa 6  • IURRETA • Bizkaia • Tel.: 94 681 76 19

Eguzkiari aurre egiten diogu
inork baino hobeto

Prezio onenak ditugu!

S/L

RAFAEL GOMEZ
AL ANDALUS-EKO PRESIDENTEA

“Hurrengo
urteotarako zer
Estatutu mota nahi
dugun dago jokoan”
1. Autonomia erkidego edo nazio
eredua dago jokoan hautes-
kundeetan. Tamalez, Euskadi bi
zatitan banatuta dago, erdi eta
erdi gutxi gorabehera. Hortaz,
hurrengo urteotarako zer esta-
tutu mota nahi dugun dago
jokoan hauteskundeotan.

2. Ez dut uste aurreko hau-
teskundeekiko asko aldatuko
direnik. Hori bai, azpimarra-
tzekoa da oraingoan herri-tarren
zati bat ez dela ordezkatuta
egongo. Eta uste dut horretan
erantzukizuna duten guztiei —
eta denek dute erantzukizunaren

zati bat— kontuak eskatu
beharko zaizkiela, eta batez ere,
bi muturretan daudenei.

3. Ez nuke nahi inork erabateko
gehiengoa lortzea eta, horregatik,
eskatu nahi diot hurrengo lehen-
dakariari herritar guz-tiendako
goberna dezala.

URKO LOPEZ
ENPRESA ZIENTZIEN IRAKASLEA

“Estatutu
berriaren garapen
posiblerako bideak
daude jokoan
hauteskundeetan”
1 .  Lehendakaritzaz gain,
Legebiltzarrean onartutako
Estatutu berriaren garapen
posiblerako bideak daude jokoan;

GOIENKARIA

Maite Aristegi.
GOIENKARIA

Elena Laka.

GOIENKARIA

Rafael Gomez.
GOIENKARIA

Urko Lopez.
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ARALARREK DEBAGOIENEKO HAUTAGAIAK AURKEZTU DITU
Aralarrek Debagoieneko zortzi hautagaiak eta hauteskunde programaren ildo
nagusiak aurkeztu zituen martitzenean: bakea, soberania, euskara eta ezke-
rra dira Aralarren ildo nagusiak. Lurralde bakoitzean ordezkaritza lortzea dute
helburu.

Kanpaina, gurean

ARETXA PLATAFORMA, LEGEZ LANPORAKETAREN AURKA
Hauteskundeetan parte hartzeko eskubidea aldarrikatu du Aretxa plataformak
eta herritarrei eskubide urraketen aurka egingo diren ekitaldietan parte har-
tzeko eskatu: gaur, egubakoitza, arratsaldean, herriko biribilguneetara joango
dira protesta egitera;zapatuan,Bilbon egingo den manifestaziora joateko deial-
dia egin dute,eta astelehenean legez kanporatzearen kontrako sinadura batzea
egingo dute 18:30ean udaletxe zaharrean.

EZKER BATUA, ETXEBIZITZAREN ARAZOA KONPONTZEKO PREST
Etxebizitzen arazoa hizpide izan zuten atzo, eguena, Ezker Batuko kideek Arra-
sateko Monterronen. Martin Calvo arrasatearrak, Gipuzkoatik hirugarren doa-
nak, bere alderdiak gai honetarako duen egitasmoa azaldu zuen.

BLANCA RONCALEK (PSE-EE) ARROSAK BANATU DITU ARRASATEN
Blanca Roncal, PSE-EEko Gipuzkoako zerrendan hirugarren doana, arrosak
banatzen ibili da gaur, egubakoitza, goizean Arrasateko azokan; harekin bate-
ra, Arrasateko beste alderdikide batzuk ere bai.

JOSEBA EGIBAR, EAJ-EA-KO ZERRENDABURUA, DEBAGOIENEAN
Debagoienera etorriko da astelehenean EAJ-EA-ko zerrendaburua, Joseba Egi-
bar;harekin batera,beste hautagai eta alderdikide batzuk ere.Bergarako Miguel
Altunan hitzaldia egingo du 19:30ean. Goizean, Oñatin eta Aretxabaletan
izango dira, kalean; arratsaldean, Arrasaten eta Bergaran.

JUAN JOSE IBARRETXE EAJ-EA-KO LEHENDAKARIGAIA, IKERLANEN
EAJ-EAko hautagaia Arrasateko Ikerlanen izan zen eguaztenean. Esker hitzak
izan zituen Ikerlanendako ikerkuntzaren alorrean egindako lanagatik. Dato-
rren legealdirako helburua Europarekiko teknologia konbergentzia lortzea dela
esan zuen Ibarretxek.

FISIOTERAPIA 
KONTSULTA

BERRIA

Irene 
Unzueta

Ordua hartzeko:
San Martin Osasundegia

Ramon Mª Lili 2

943 76 59 39

irabazlearen arabera garapen
hau eman daiteke ala ez. 

2. EHAK agertu aurretik, EAJ-
EA koalizioak gehiengo absolutua
izateko aukera asko zeukan.
Batasunak EHAKentzat bozka
eskatzen badu, legebiltzarreko
egoerak ez luke, aldaketa nabar-
menik izango.

3. Gizartearen, euskal kulturaren
eta ekonomiaren onurarako
ahaleginak egitea.

MAITE ARISTEGI
BASERRITARRA

“Nahiko nuke
guztion hitza
onartuko duen
lehendakaria”
1. Bi zerrenda legez kanpo utzi
dituzte eta jokoan dago gidaritza
Euskal Herriarendako datozen
urte erabakigarri hauetan.

2. Bakearen eta demokraziaren
aldeko ordezkaritza.

3. Bizi dugun gatazka gainditzeko
eta gizarte zuzenagoa eta ore-
katuagoa lortzeko urrats sendoak
ematea. Guztion hitza onartu
behar du lehendakariak.

ELENA LAKA
ABOKATUA

“Herri baten
gaitasun
demokratikoa
jokatzen dela
esango nuke”
1. Hauteskunde hauek modu
berezian egingo direnez, jende
asko geldituko da nahi duen
aukera bozkatu gabe; beraz, herri
baten gaitasun demokratikoa
jokatzen dela esango nuke.

2 .  EAJ-EAk lortuko du
gehiengoa, baina ez erabatekoa.
Beraz, ituna egin beharko du
beste norbaitekin.

3. Eskatuko nioke izan ditzala
kontuan herriaren gabezia
demokratikoak.
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MCCk berregituratu egingo
du 2006rako industria taldea 
Industria taldeak hamaika atal izango ditu

MCCko 72 industri kooperatibak
honako hamaika ataletan bana-
tuko dituzte: etxea, automozioa,
osagaiak, eraikuntza, Ulma, lana-
besak, Hobelan, ekipamendu
ondasunak, makina erreminta,
industria ekipamendua eta enpre-
sa zerbitzuak. Atal bakoitzak,

ordea, estatutu propioa izango du
egitura berriarekin.

ERAGINGARRITASUN HANDIAGOA
Egitura berriarekin lortu nahi
dute eragingarritasun handiagoa.
Merkatuari eta produktuei dago-
kienez, antzerako negozioak tal-
dekatu dituzte horretarako.

Berregituraketaz gain, MCCk
industri kontseilua eratzea ere
aurreikusi du. Hark aurrez aipa-
tutako atalak koordinatuko lituz-
ke; baita berrikuntzarako estra-
tegiak ezarri ere.

Hala ere, MCCren berregitu-
raketak ez du eraginik izango
finantza taldean ezta banaketa
taldean ere.

IRATI AGIRREAZALDEGI

Hiru urteko lanaren ostean,
2006aren hasierarako gertu
izan nahi du MCCk industri
alorreko egituraketa berria.
Honela, mailakako banaketa
bertan behera utziko dute eta
zortzi atal izatetik hamaika
izatera pasako dira.

DEBAGOIENEANLABUR

Hizkuntza Eskubideen Aldeko Bilkura
domekan Oiartzunen, EHEk antolatuta
Hizkuntza Eskubideen Eguna dela-eta, Euskal Herrian Euskaraz
erakundeak Hizkuntza Eskubideen Aldeko II. Nazio Bilkura egin-
go du oraingo domekan Oiartzunen. Bilkurak balio izango du eus-
kararen egoeraren gaineko azterketa egiteko: maifestazioa egin-
go dute, ekitaldia udaletxean, herri bazkaria plazan, herri kan-
tak, Tapia eta Leturiarekin erromeria, eta abar. Debagoieneko EHEk
autobusak antolatu ditu Oiartzunera joateko. Domeka goizean Are-
txabaletatik aterako da autobusa 09:45ean (izen-ematea, Urbaltzen);
Arrasaten, 10:00etan, Garibain (izen-ematea, Iratin) eta Bergaran,
10:15ean, autobus geltokian. Euskararen ofizialtasuna aldarrika-
tu nahi du EHEk, eta, horretarako, Konpromisoaren sokatik tira
leloa erabiliko du domekako bilkuran.

Hiltegia Bizirik plataformak dei egin die
batzar baterako harakin eta baserritarrei
Oñatiko Hiltegia Bizirik plataformak antolatu du batzar bat Deba-
goieneko, Debabarreneko eta Goierri garaiko baserritarrei eta hara-
kinei zuzendua. Batzar hori egingo dute oraingo astelehenean Oña-
tiko Institutuan (Unibertsitate zaharraren ondoan), 20:00etan. Batza-
rraren helburua da hiltegiaren etorkizunaren gainean Hiltegia
Bizirik plataformak landu duen proposamena aurkeztu, eztabai-
datu, aditzera eman eta iritziak jasotzea. 

Udalekuak antolatu ditu aurten ere Foru
Aldundiak 7 eta 17 urte artekoendako
Foru Aldundiak udalekuak antolatu ditu, 7-13 urte arteko hau-
rrentzat eta udako ekintzak 14-17 urte artekoentzat. 7, 10 edo 14
eguneko egonaldiak izango dira. Arrasate, Bergara eta Oñatiko
gazte informazio zerbitzuetan eta Aretxabaleta eta Eskoriatzako
kultura etxeetan izena emateko aukera dago, ohiko ordutegian.

Gorka Aztiriaren amak kontatu
digunez, goizaldeko 02:30ak aldera
joan zitzaien polizia etxera, Santa
Marina kalera. Etxea goitik behe-
ra miatu zutela kontatu digu, bai-
ta ganbara ere. Eta semea, 27 urte-

ko Gorka Aztiria, eskuburdinak
ipini barik baina aurpegia estalita
zuela eraman zutela furgonetara.
Gaineratu digu ordenagailua, libu-
ruren bat eta paper batzuk ere era-
man zituela poliziak. 

Gaizka Olabarrieta, berriz,
Gipuzkoa etorbideko 3. zenba-
kian atxilotu dute 25 urteko arra-
satearra; goizaldean hura ere. 

Arrasatear biez gainera, egun
berean Hernanin emakume bat ere
atxilotu zuten. Prentsa agentzien
informazioaren arabera, hirurei
ETAren Donostia komandoari
laguntza ematea egozten die Auzi-
tegi Nazionalak. Hain justu ere,
martxoaren 25ean Donostian atxi-

lotu zituzten hiru lagunekin harre-
mana dutela diote. 

PROTESTAK ETA ATXILOTU GEHIAGO 
Atxilotuen lagun eta ezagunek
kezka azaldu zuten haien egoe-
rarengatik. Terrorismoaren kon-
trako legea aplikatzearen ondo-
rioz, inkomunikatuta, poliziaren
eskuetan eman behar dituzten
egunetan tortura jasan dezaketen
beldur.

Bestalde, eguen goizean, ger-
tatutakoaren gaineko kartelak
ipintzen zebilela, gazte bat atxilo-
tu zuen Ertzaintzak. Lekukoen
arabera, istiluetan bi zauritu izan
ziren: ertzain bat eta gazte bat. 

Bi arrasatear atxilotu egin ditu
poliziak, ETAri lagundu diotelakoan
U.M.

Arrasateko bi gazte atxilotu
zituen eguen goizaldean
Espainiako Poliziak,Auzitegi
Nazionalak aginduta: Gorka
Aztiria eta Gaizka Olabarrieta.
Eguenean bertan eraman
zituzten Madrilera. Besteak
beste, ordenagailu bat ere
eraman zuten.

Oñatiko turismo bulegokoak
pozik azaldu dira Aste Santuan
lortutako emaitzekin; guztira 974
lagun pasatu dira bertatik eta
horietatik 494ek bisita gidatuetan
hartu dute parte. “Datu histori-
koak lortu ditugu. Eguraldiak
lagundu egin du, iaz ez bezala, bai-
na ez genuen pentsatzen sarrerak
ia bikoiztu egingo zirenik”, esan
digute.

Bisitariak nondik datozen gal-
detuta esan dute jende asko ger-

turatu dela EAEtik, eta Katalu-
niatik etorritakoak ere ugari izan
direla. Azken horiek, gainera,
bisita gidatuetan hartu dute par-
te, gipuzkoarrek eta bizkaitarrek
baino gehiago.

BERGARAN ERE GORA
Oñatin bezala, Bergaran ere gora
egin du turismoak. Herri horre-
tako turismo bulegoak martxo-
aren 17tik apirilaren 3ra bitar-
tean 418 kontsulta jaso ditu.  

Konparazioak egite aldera,
iaz, Aste Santuan 228 bisitarik
jo zuten turismo bulegora eta
aurten, jaiegun beretan, 262 izan
dira egindako kontsultak. Horie-
tatik 51 bergararrek egindako-
ak izan dira. 104 Euskadikoek,
238 Espainiako Estatukoek, 19
europarrek, lau amerikarrek eta
bi ozeaniarrek. Igoera hori dela-
eta, balorazio positiboa egin
dute.

ARANTZAZUN, GEHIEN
Arantzazuko Santutegian izan
den Debagoieneko Informazio
Puntu Turistikotik, Aste San-
tuan 1.391 bisitari pasa dira;
aurreko urteko datuekin kon-
paratuz igoera %22,5 izan da.
Kopuru handiena Euskal Herri-
tarrena izan da. Katalunia eta
Madrilgo bisitariak ere izan dira,
baita atzerritarrak ere.

I.A.

Herriko eta ibarreko beste hainbat txokotako informazioa jaso daiteke Bergarako turismo bulegoan.

Aste Santuan iaz baino bisitari
gehiago ibarreko turismo bulegoetan

I. AGIRREAZALDEGI/A. LASAGABASTER

Turismoak gora egin du Aste
Santuan ibarrean. Hori adieraz-
ten dute behintzat Debagoie-
neko hainbat turismo bulego-
tan jaso ditugun datuek.
Iazkoekin konparatuz bisitari
kopurua igo egin da, baita
kontsultak ere.

Oñati, Bergara eta Arantzazuko bulegoetan 2.627 bisitari izan dira 

Bisitari gehienak
EAEtik etorri dira,
baina Kataluniako
jende ugari ere izan

da ibarrean

" Plater konbinatuak

" Ogitartekoak

" Espezialitateak:

Baserriko oilaskoa

Etxeko txorizoa 

eta okela ekologikoa

943 71 40 05  LEINTZ GATZAGA Astelehenetan 
itxita

Berriz ere zabalik!
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LEINTZ GATZAGA
Aste Santuan, 
Gatz Museoan
bisita ugari eta
landetxeak beteta
Aurreko urteotako joerari
jarraituz, aurtengo Aste
Santuan ere kanpotar asko
etorri da Leintz Gatzagara,
inguruak ezagutu eta herri
horrek eta bertako ingu-
ruek eskaintzen duten
lasaitasunaz gozatzera.
Gatz Museoa ehun lagun
inguruk bisitatu dute, eta
herriko landetxeak gorai-
no egon dira beteta.

GATZA-GAIN ZABALIK
Hiru hilabete behar izan
dituzte Gatza-gain jatetxe-
an berritze lanak egiteko;
joan den astea ezkero dago
jatetxe hori zabalik. /X.U.

ELGETA
Udalbatzarrak
5.443.500 euroko
aurrekontua
onartu du
Joan zen barikuan onartu
zuten udalbatzarrean aur-
tengo udal aurrekontua,
Aralarren aurkako eta
EAJ-EAren aldeko botoe-
kin. 5.443.501 euro izango
da. Aurrekontuaren zati-
rik handiena inbertsioe-
tarako izango da: 4.063.622
euro. Inbertsio nagusie-
nak hirigintza arloan egin-
go dituzte; 3.443.394 euro
erabiliko dituzte horreta-
rako. Alkateak Pagatzako
industr iaguneko e ta
Torrealdeako urbanizazio
lanak eta Maala parkea
azpimarratu zituen inber-
tsioen artean. /I.A.

ARETXABALETA
Automobilaren
mekanika ikasteko
ikastaroa antolatu
du Loramendi EEk
Loramendi Euskara Elkar-
teak udaberriko egitaraua
kaleratu du. Hitzaldi ugari
antolatu ditu: maiatzean,
esaterako, Jon Arretxe idaz-
leak Griot bidaia liburua
aurkeztuko du, eta ekaine-
an, Edorta Agirre sukalda-
riak, Euskal sukaldaritza-
ren antropologia. 

Apirilerako automobi-
laren mekanikaren gaineko
ikastaroa antolatu du. 18an,
19an eta 20an egingo dute
Aretxabaletako institu-
tuan, 18:00etatik 20:00etara.
Oinarrizko eskolak izango
dira, eta izena emateko Lo-
ramendi EEra deitu behar
dute interesatuek. /M.A.

ANTZUOLA
Errekaren
proiektua
onartzekoak ziren
gaur, egubakoitza
Apirileko osoko bilkura
egitekoak ziren gaur, egu-
bakoitza. Hantxe, besteak
beste, Deskarga erreka
bideratzeko proiektu ego-
kitua behin betikoz onar-
tzekoak ziren. 

Otsailean ikusgai jarri
zuten proiektua udaletxe-
an, eta martxoaren 15era
arte alegazioak aurkezteko
aukera izan zuten herrita-
rrek. Guztira, bederatzi
herritar, talde eta alderdi
politikok aurkeztu zituz-
ten euren alegazioak.

Gaur, azkenik, horren-
beste zeresan eman duen
proiektu hori onartzeko-
ak ziren. /AINTZANE IRIZAR

ESKORIATZA
Ibarraundi jauregia
bisitariendako gune
zentrala izango da
etorkizunean
Eskoriatzako Udalak oso
argi du bisitariendako
harrera hobeto antolatu
gura duela. Horretarako,
Ibarraundi jauregian jarri-
ko duten informazio pun-
tuan bisitariei harrera
egingo diete. Horrez gain,
udalerriaren gaineko libu-
ruxkak kaleratuko dituz-
te, eta ikus-entzunezko bat
ere egin gura dute. Horren
bidez, kanpotarrei eman-
go dizkiete herriko jaien,
eskaintza turistikoaren eta
kultura ondarearen gai-
neko azalpenak. Bestalde,
Udalak elizateak seinalez-
tatzen dihardu. /IKER BARAN-
DIARAN.

Zubieta kaleko lehen zen-
bakiko eraikina botatzen
hasi ziren eguaztenean.
Udalbatzak aho batez onar-
tu zuen proiektua marti-
tzenean. Azken urteotan
eraikina botatzeko lanak
geldirik egon dira; Azkoi-
berren laguntzaz, Udalak
eraikin osoaren jabegoa
eskuratu du lanei ekiteko.
Azkoiberrek 147.500 euroko

ekarpena egin du: 132.500
euro Zubietan zituen loka-
la eta etxebizitzagatik eta
15.000 euro lanengatik.
Horren ordainetan, Ibar-
garaiko etxe berrietan egin-
go dituzten bederatzi gara-
je emango dizkio Udalak
Azkoiber enpresari.

Sestra enpresa ari da
Bideberri-Zubietako gara-
pen proiektua lantzen. /E.M.

BERGARA

Zubieta kaleko lehen
zenbakiko eraikina
botatzen hasi dira

E.M.

Puntu horretan errepidea zabaltzeko botako dute eraikina.

ARAMAIO
Iazko txapeldunari
aurre egin beharko
dio bihar Manex
Agirre bertsolariak
Bihar, zapatua, Arabako
Bertsolari Txapelketako
finala jokatuko dute.
17:30ean hasiko da, Jesus
Guridi Auditorioan. Sei
bertsolari lehiatuko dira,
tartean, Manex Agirre ara-
maioarra. Gainerakoak,
honako hauek: Iñaki Viñas-
pre, Oihane Perea, Zigor
Enbeita, Juan Mari Jua-
risti eta iazko txapeldun
Asier Otamendi. Hain jus-
tu ere, azken hori da asko-
rendako aurtengo fabori-
toa.

Manex Agirrek esan
digu bestetan baino presio
txikiagoarekin doala fina-
lera; hortaz, lasaiago. /U.M.

ARRASATE

Uhinak erabilita, Internet lehen baino gertuago

Kable bariko Internet zerbitzua bultzatzeko hitzarmena sinatu dute Kelnarak eta Goiena.net-ek. Horren bitartez,
Internet iristen ez den leku askotan berori erabiltzeko aukera izango dute orain. Uhinen bitartez bidalitako sei-
nalea aprobetxatzen du Kelnarak Interneten banda zabala eta telefonia finkoa eskaintzeko. Horri esker, interesa
duenak nahi duen eraikinean panel bat ipintzea aski du seinalea hartzeko, eta kablea iristen ez den leku askota-
ra iristen da seinale hori (batez ere, inguruko baserri askotara). Hori bai, Muru mendia bistan izan beharra dago,
Muruko antena baten bitartez bideratzen dute-eta guztia. Goiena.net-i dagokionez, berriz, sareko informazioa
errazago bideratzeaz gainera, sarean euskararen presentzia bermatuko dute hitzarmen horri esker. /U.M.

U.M.

Joan den azaroan bete zuen
10. urteurrena borobiltze-
ko, jaialdi berezia egingo du
bihar, zapatua, Ganbara
Abesbatzak kiroldegiko
frontoian. 22:30ean hasiko
da jaialdia eta sarrerak sal-
gai daude kultura etxean,
bost euroren truke.

Jaialdia berezia izango
da, batetik, Ganbara Abes-
batza ez delako bakarrik
egongo eta, bestetik, musi-
ka ez ezik, beste hainbat
ikuskizun ere antolatu
dituztelako. Ganbara Txi-
kia, Ganbara Txikitxoa eta
Oñati Abesbatzak ere par-
te hartuko dute, adibidez.
Baita Ganbara Abesbatza-
ko aurreko abeslariek ere.
Mokoroa, Sarasola eta
Azurtzaren lanak abestuko
dituzte, besteak beste.

Baina, musikaz gain,
argazkiak, bideoak, testi-
monioak eta sorpresak ere
egongo dira. Gainera, Jose
Antonio Azpiazu historia-
lariak istorio bat idatzi du
biharko jaialdirako eta
narratzaile batek istorio
hori kontatuko du modu

arinean. Jaialdia 22:30ean
hasiko da.

DISKOA
Sortu zenean, duela 10 urte,
12 lagunek osatzen zuten
Ganbara Abesbatza eta
egun 23 dira. 10 urte haue-
tan bi zuzendari izan ditu:
Gorka Cueva izan zen lehe-
nengoa eta, 1996tik, Este-
ban Urtzelai da. 

Gabonetarako, eta
urteurrenarekin lotuta,
lehen CDa atera zuten,
Sagatz. Orain arte sari asko
jaso dituzte etxean zein kan-
poan. Datorren astean
Pasai Antxora doaz, eta
maiatzean ere badituzte
kontzertuak. /O.E.

OÑATI

Urteurrena borobiltzeko
jaialdia antolatu du
biharko Ganbarak

Zertzelada

10. urteurrena 
borobiltzeko antolatu 
dute jaialdia, eta 
berezia izango da:
sorpresa asko 
egongo dira
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Bi edizioko GOIENKARIA

GOIENKARIA eraldatuta agertu zai-
gu gaur. Honela, aurrerantzean bi

edizio ezberdin izango ditu eta ez lau.

Aldaketa nagusiak dira Arrasate eta
Aretxabaletako herri edizioek bat egin-
go dutela eta, bestalde, Bergara aldeko
edizioa Oñatin ere banatuko dela. 

Honenbestez, Leintz aldean, hau da,
Arrasaten, Aramaion, Aretxabaletan,
Eskoriatzan eta Leintz Gatzagan, GOIEN-
KARIArekin batera beste 24 orriko edi-
zioa banatuko da, eta herri bakoitzak bere
herri aldizkaria edo bere tartea izango
du. Guztira, 10.345 aleko tirada izango
du Leintz aldeko edizioak. Azpimarra-
tzekoa da Leintz Gatzagan, Urlatik ize-
neko aldizkarian jasoko dituztela herri-
ko berriak. Eskualde osoan banatzen
den zatia eta edizio lokala batuta, oro-
tara 48 orriko aldizkaria jasoko dute
herri horietakoek.

Edizio honetan, honela banatuko dira
orriak: GOIENKARIA komunak izango
ditu 24 orrialde eta beste 24 orrialdeeta-
tik, Arrasatek izango ditu 12, Aretxaba-
letak 4, Eskoriatzak eta Aramaiok bina
eta Leintz Gatzagak bat.

Bestalde, Bergara, Antzuola, Elgeta
eta Oñatin, GOIENKARIArekin batera
banatuko da beste 16 orriko edizio bat
eta hemen ere herri guztiek beren tar-
tea izango dute, baita Oñatik ere. Hori-
xe da beste berritasun nagusietako bat,
hain justu ere, Oñatik ere bere orria izan-
go duela, astero herriko albisteak jaso-
ko dituena. Herri hauetan, 40 orriko
aldizkaria jasoko dute astero eta dene-
ra 8.680 ale banatuko dira.

Bergara eta Oñati aldeko edizioan,
honela banatuko dira orriak: batetik, 24
orriko GOIENKARIA komuna eta beste
16 orrialdeetatik, Bergarak izango ditu
9, Antzuolak eta Elgetak bina, eta Oña-
tik bakarra.

Goienako prentsa atalean, hainbat
aldaketa aurrez ikusten dira datorren
urteari begira, barruko beharrek eta
kanpoko faktoreek eraginda. Batetik,
Asteleheneko Goienkaria-ren sorrerak
ekoizpena birplanteatzea ekarri du; bes-
tetik, errekurtsoak optimizatu eta diru
kontuak orekatu beharrak ekarri du,
oraingoz, egubakoitzero lau tirada ezber-
din egin beharrean bi tirada egitea.

Datorren urtera begira, bestalde,
aztertzen dihardu Goienako prentsa ata-
lak egubakoitzetan tirada edo edizio
bakarreko aldizkaria egitea, Debagoie-
neko herri guztietarako berdina izango
dena, edo egunerokora jauzi egitea.
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Gutunak

Hauteskunde
autonomikoen
aurrean zer?

Egungo egoera: 25 urte pasa ondoren,
aldaketa politikorako garaia heldu

da Euskal Herriarentzat. Hiru faktorek
adierazten dute honakoa: Euskal Herri
osoan, estatus politiko ezberdinak kri-
siak jota daude; etorkizunari buruzko
eztabaida irekia dago eta proposamenak
ugaldu dira; herri kontsulta eztabaida
politikoaren ardatz kokaturik dago.
Bakea da orain lehentasuna.

Lehentasun honi erantzun asmoz,
Ezker Abertzaleak “Orain herria Orain
bakea” ekarpena plazaratu zuen iazko
azaroaren 14an, konponbide demokra-
tikoan aurrera egin eta gatazka politi-
ko eta armatuaren eszenatokia nego-
ziazioaren bidez gainditzeko gure
herrian.

Borondate honekin aritu ginen,
abenduaren 30ean, Gasteizko parla-
mentuan; baita Jose Luis Rodriguez
Zapatero, Espainiako presidenteari, eta
Jacques Chirac Frantziako presidente-
ari gutuna zuzendu genienean ere.

Ildo berean, Nazio Eztabaida Gune-
an, hainbat eragile politiko, sindikal eta
sozialek lehen akordio zabala sinatu
dugu, martxoaren 5ean.

Ibarretxeren hautua: hauteskunde
ez demokratikoak deitzea  

Testuinguru honetan hauteskun-
deak aurreratu ditu Ibarretxek. Xede
nagusi batekin: Ezker Abertzaleak bere
proposamenarekin eta Ibarretxeren pla-
nari parlamentuko bozketan emanda-
ko erantzunarekin abiatutako dinami-
ka eta egindako enplazamendua albo-
ratzeko.

Herritarren gehiengoa elkarrizketa
eta negoziazioaren bitartez gatazka kon-
pontzeko prozesuari heldu behar zaio-
la eskatzen ari da. Ibarretxek, aldiz, biz-
kar eman dio konponbideari lehenta-
suna emanez jokatzeari.

Eta hautu bat egin du: hauteskun-
de ez demokratikoak deitzea, non aska-
tasun demokratikoen alorrean urrake-
ta ezin larriagoak ematen ari diren.
Alderdien Legearen erantzukizuna PP
eta PSOErena bada ere, Ibarretxe prest
dago egoera honetatik sortuko den par-
lamentu ez demokratikoa kudeatzeko. 

Hauteskundeotan zer dago jokoan?
Hauteskundeotan bi eredu daude joko-
an. Batetik, 25 urteotako eredu agortua:
Madrileko gobernuarekin Estatutu
berri baten inguruko akordioa propo-
satzen duena, gatazka politikoa kon-
pondu gabe. Bestetik, Ezker Abertzale-
aren eredua dago, hilabeteotan jorratu
dugun bide beretik: elkarrizketa eta
negoziazioaren bitartez, gatazkaren
konponbide demokratikoa dakarrena.

Ezker Abertzalearen botoa EHKA-
ri emateak zertarako balio du? Legez

kanporatzeari eta askatasun demokra-
tikoen urraketa erabatekoari erantzu-
ten zaio EHAK bozkatuz. Alderdien
Legea inposatu nahiz lege honetatik
etekinak atera nahi dituztenen aurre-
an, euskal herritarren erabakia erres-
petatua izan behar duela erakusteko
bozka eraginkorra da gurea.

Bakearen alde egiten da EHAK boz-
katuz. Bake prozesua martxan jartze-
ko ezker abertzale indartsua behar dugu
eta Anoetako proposamenari bultzada
sendoa eman behar zaio hauteskunde-
otan. Beraz 17an bozkatu EHKA (Eus-
kal Herriko Alderdi Komunista).

AITTOR ARANTZABAL
Bergara

Jon Agirreri ez
diote oporrik eman

Bai; urteroko bihurtzen ari diren
oporrak izan ditugu; han edo

hemen, baina lasai, erlaxaturik, gura
izan duguna egiteko aukera izan dugu,
pasa berri ditugun opor hauetan, bai-
na denok ez dugu tratu berdina jaso;
Logroñoko kartzelan, Arrasateko herri-
tar bat dago, modu erabat injustuan gil-
tzapetua. 

Aspalditik ari gara esaten Jon osa-
sun egoera larria jasaten ari dela; hiru
ebakuntza egin beharra duela, bere biz-
karrezurreko arazo latzak konpontze-
ko (ezin baita ibili), eta jasaten dituen
artrosia eta diabetea oso aurreratuak
dituen arren tratamendu egokirik ez
duela jasotzen, espetxean ukatu egiten
zaiolako ezinbesteko duen osasun zain-
tza.

Gaur-gaurkoz, aipatu ebakuntzok
noiz egin zain dago Jon; aspaldi behar
zituen eginak; baina inolako esplika-
ziorik gabe, luzapena luzapenaren ondo-
tik, urteak daramatza egoera benetan
txarrean, minak jota; Malagatik Logro-
ñoko espetxera ekarri zutenean, egoe-
ra bideratzen hasia zela uste izan
genuen, nahiz eta errezeloz beteta ere
bageunden; eta gure beldurrak arra-
zoizkoak zirela ikusten ari gara.

Joni ez diote baimenik ematen ospi-
talera joan eta ebakuntzak egiteko. 

Ez dago esplikaziorik, ez dago data-
rik, ez dago mendekuaren erabilpena
besterik. Jonek aspaldi (duela 10 urte)
askatasunean behar luke, indarrean
ditugun legeen arabera; baina askata-
sunerako eskubidea ez ezik, osasuna
zaindu ahal izatekoa ere ukatu egiten
diote.

Jon Agirre etxeratzeko sortu dugun
Herri Ekimenetik, egoera honen sala-
keta egiten jarraituko dugu, inondik
egin ahal diren harreman guztiak gau-
zatzen saiatuko gara, Jon egoera hone-
tatik lehenbailehen ateratzeko.

Bere etxean, aske egoteko eta bere
osasuna modu egokian zaintzeko duen
eskubidea gauzatu arte.

Hauteskundeetan gaude; baina
zurrunbiloaren erdian, Joni leku bat
egin behar zaio; ezin dugu ahaztuta
utzi ziega zuloan.

Ea datorren abuztuko oporrak, sen-
datuta, kalean pasa ditzan lortzen
dugun.

Larri dauelako, Jon etxera!

JON AGIRRE HERRI EKIMENA
Debagoiena

Paper apurtuen 
gaua Bergaran

Atzo gauean hauteskunde kanpaina
hasi zen. Azken orduan jakin genue-

nez, aurretik Batasuna laga zuten
moduan, Aukera Guztiak bozketatik
kanpo utzia zuten. Baina bost axola
Madrildik diotenari eta hor ibili ziren
Batasuneko lagunak herriko paretetan
Orain Batasunaren ordua dela zioten
kartelak jartzen. Lan polita demokra-
zia eza salatzeko.

Gaur goizean jaiki naiz, eta egune-
ro egiten dudan bezala, Interneteko
leihoa zabaldu eta nire paseotxoa eman
dut sarean. www.gara.net, www.berria.-
info… Azken orduko berriak (papere-
an ez daudenak) ezagutu ditut. Gero,
www.eitb.com gunean sartu naiz eta
Aita Santua larri baina bere kordean
dagoela enteratu naiz, hori bai, kalita-
tearen Q-arekin.

Lanerako trastuak hartu eta kalera
irten naizenean herriko paretak triste
sumatu ditut. Ezkerrera begiratu, esku-
mara begiratu eta paretak isilik zeudela
ohartu naiz. Gauaren iluntasunaz balia-
tuz norbaitek gure kaleak isilarazi ditue-
la jabetu naiz.

Eguerdian lagun batek deitu dit
PNV-EAren talanteak hauteskundee-
tako kanpainaren hasierako gaua paper
apurtuen gaua bilakatu duela esanez.
Guztiok ordaintzen ditugun txapel
gorriak bidali omen ditu ekintza buru-
tzera.

Arratsaldean mugimendua sumatu
dut. Berriro kola poteak eta kartelak iku-
si ditut hamaika gazteren eskuetan, gar-
bi erakutsiz gure herriko paretak  lehen-
dakari baskongadoa eta bere polizia
buru gezurtiak ez dituztela isilaraziko.

Honen bidez, herritarrak animatu
nahi ditut Bergarako eta Euskal Herri-
ko edozein herri, auzo eta kaletan nor-
berak egindako kartelak itsasteko. Eta
gauez kentzen badigute, egunez eran-
tzungo dugu berriz gure kaleak karte-
lez betez.

IÑAKI IBABE GURIDI
Bergara
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OIHANA ELORTZA

Aditua zara 1936ko gerran?
XX. mendea bera ikertu dut nik, eta

mende hartako gertaerak ezagutzen eta
aztertzen egiten dut lana. 1936ko gerra ere
ikertu dut, eta esan liteke nahikotxo daki-
dala gai horren inguruan, bai.

Baina zuk ez zenuen bizi izan, ezta?
Gazteagoa zara.

Bai, 47 urte ditut, eta, beraz, ez nuen 1936ko
gerra bizi izan, ez. Hala ere, beste gertaera
batzuk adina interes piztu zidan, eta han eta
hemen dokumentatzen hasi nintzen.

Zergatik erabaki zenuen 1936ko
gerran sakontzea?

Behin egin nuen hitzaldi batean ere gal-
dera hauxe egin zidan mutil batek. Momen-
tu hartan ez nekien zer erantzun, neuk ere
ez nuelako argi zergatia. Gerren historiak
erakargarriak dira, eta akaso horregatik
hasi nintzen neu ere gerrak ikertzen, eta
horixe erantzun nion gazteari.

Auto barrura sartu eta etxerantz gida-
tzen ari nintzela, ordea, galdera hari buel-
tak ematen hasi nintzen. Etxean, familian,
1936ko gerrako makina bat kontu entzun
ditut, eta orduan pentsatu nuen istorio
horiek guztiek ikertzea merezi zutela. 

Zure familian ere bizi izan dute
1936ko gerra?

Euskal Herriko familia guztietan beza-
la. Aitak kontatzen zuen berak 10 urte zitue-
nean ezagutu zuela bere aita, gure aita-
jauna. Gerran ibili zen ordura arte; etxea
utzi eta gerra egitera joan behar izan zuen
hark ere. Gero, Santoñan izan zuten pre-
so eta aitak 10 urte zituela bueltatu zen
etxera. Bestetik, arreba ere urte askoren
buruan ezagutu zuen. Aitajaunak dagoe-
neko galdutzat ematen zuen alaba, baina
urte asko pasa ostean aitak ezagutu egin
zuen arreba.

Sorpresa asko ikusi dituzu egin
dituzun ikerketetan?

Ez dakit sorpresak diren, baina bizi-
pen eta gertakari asko ikusi ditut.

Adibidez, gizon batek urtetan uste izan
zuen berak aitadeitzen zion gizon hura zela
bere aita. Beti pentsatu izan zuen hori
horrela zela. Ikerketa batzuen ondoren,
ordea, gizon hura ez zela bere benetako aita
ikusi da. Beste euskal herritar batek ere,
txikitatik entzun izan du bere aita kanpo-
ko emakume batekin joan zela etxetik,
horregatik egin zuela alde herritik. Gerta-
era hark asko markatu zion bizitza herri-
tar honi. Orain, ordea, beste hilketa batzuk
eta beste gertaera batzuk argitzeko egin ditu-
gun ikerketetan agertu diren dokumentu
eta paperetan ziurtatu dugu bere aita hilo-
bi hartan lurperatuta zegoen gizon bat zela.

Beste ondorio asko atseginak izan-
go dira, ezta?

Batez ere senitartekoaren bila ari diren
lagunak euren familiako pertsona hori aur-
kitzen dutenean. Euskal Herriko familia
askok galdu zituzten senitartekoak 1936ko
gerran. Askok, gainera, badakite non hil
zituzten edo non egon daitezkeen lurpe-
ratuta. Datu horiei tira egin eta gerran
desagertutako edo hildako senide horren
berri izaten dutenean, berri onak izaten
dira, orain badakitelako euren oroitzape-

era ikertzeko. Asko dira, baina saiatuko
gara eskaerei erantzuten.

Nolakoa izan zen 1936ko gerra?
Ni konbentzituta nago anaien arteko

gerra izan zela. Batzuek diote gerra zibi-
la izan zela eta iraultza bat izan zela ere
entzun zen garai batean. Nik anaien gerra
izan zela uste dut. Bakoitza borrokatu zen
tokatu zitzaion lekuan, ez berak aukera-
tutako tokian.

Gerrako ondorioak nabaritzen dira
oraindik gizartean?

Baietz uste dut. Eta ez ideologikoak
bakarrik, baita bestelakoak ere.

Garrantzia galtzen du historiak
urteak pasa ahala?

Bai eta ez. Lehen pasatutakoak orain
ikertzeak eta ziurtatzeak historia bizirik
dagoela erakusten du eta senitarteko
horiendako ez du garrantzirik galdu.

Esaten dute historia egiten dutela
kontatzen dutenek. Zuk nola kontatzen,
idazten duzu?

Egia izan liteke hori. Bakoitzak duen
lana edozein izanda ere, subjektibotasu-
nak beti eragingo dio, eta, beraz, historia
kontatzen duenari ere bai. 

Dena dela, subjektibotasuna alde bie-
tan dago. Batetik, historia idazten duena
erortzen da subjektibotasunean eta, bes-
tetik, irakurtzen duena. Hau da, ez da epai-
tu behar soilik historia nork idazten duen
eta nola, baita nork irakurtzen duen ere,
idatzitakoaren interpretazioa ere ezber-
dina izango delako batak edo besteak ira-
kurri.

Durangoko azokan ere 1936ko gerra-
ri buruzko liburua aurkeztu zenuen.

Haurrendako idatzitako liburua da:
1936ko gerra haurrei kontatua.

Nola kontatu diezu gerra umeei?
Umeek ez zuten gerra bizi izan, noski,

baina gerra egon zela eta nola gertatu zen
jakin behar dutela uste dut. Horregatik era-
baki nuen umeendako liburua idaztea.

Hiru seme-alabaren aita naiz eta uste
dut horrek lagundu didala idazteko
orduan. Umeak ume dira, baina ez ino-
zoak. Beraz, beraiek ulertzeko moduko hiz-
kuntzan eta moduan idazten saiatu naiz.
Datu asko bat-batean ematea ez da era-
kargarria umeendako, nahiago dute ordu-
ko bizimodua, istorioak eta antzerakoak
entzun. Eta horixe egin dut, orduko ego-
era azaldu eta istorioaren barruan datu
batzuk sartu. Azkenean ez da ipuina ida-
tzi dudana, ezta saiakera ere, tarteko zer-
bait da liburua.

Jarrai-Haika-Segi auzian deklara-
tzen ere izan zara.

Bai. Bukatzeko dagoen auzi horretan
birritan egon naiz Madrilgo auzitegian
deklaratzen, bi egunean.

Esan bezala, XX. mendeko historia
aztertu dut, ez bakarrik 1936ko gerra. XX.
mendeko historia aditu bezala deitu nin-
duten deklaratzera, eta hantxe izan naiz
bi alditan.

XX. mendeko gertakariei buruz asko
ikertu dut eta dokumentazio ugari dut.
Artxibo eta dokumentu horietan ikusita-
koa eta horietan oinarrituta erantzun
nien abokatuaren galderei.

Nola jarraitu duzu auzia?
Auzitegi Nazionalean egon nintzene-

an, egoerari irmo eusten dioten gazteak
direla ikusi nuen. Madrilen deklaratzen
egon naizen bi egunetan gertutik ikusi dut
auzia, baina gainerakoan prentsak ekarri
duena irakurriz jarraitu dut. Eta gauza
asko ez ditu ekarri.

Jarrai-Haika-Segi auzia nola buka-
tuko dela uste duzu?

Oraindik ez da bukatu eta, egia esan,
ez dakit amaiera nolakoa izango duen. Hala
ere, justizia eta politika askotan nahasten
eta elkartzen dira, eta auzi honetan ere
nahasita dauden inpresioa daukat. Nola
bukatuko den ez dakit, auskalo.

nei esker aurrerantzean ere ez dituela
inork ahaztuko. 

Arantzadirekin batera egiten ditu-
zu indusketa eta ikerketa horiek.

Arantzadiko kidea naiz eta taldean egi-
ten dugu lana, bai. Aste honetan bertan,
Bergarara etorri aurretik, Trebiñon izan
naiz indusketa lanak egiten.

Toki askotan ari zarete egiten.
Dei asko izan ditugu. Jendeak eman-

dako informazioari esker eta guk eginda-
ko ikerketei esker Euskal Herrian hilobi

askotxo aurkitu ditugu, 20 inguru. Hala
ere, ezin izango ditugu egin indusketak toki
guztietan, ordutik hona errepideak edo
obrak egin dituztelako.

Orain arteko indusketetan Debagoie-
neko gizon askoren gorpuzkiak agertu dira,
Elgeta eta Andoaingo indusketetan, adibi-
dez. Nik uste dut Andoaingo hilerria dela
gerrako fusilatuen hilobirik handiena. 

Zenbat eskari jaso dituzue?
Euskal Herriko 350 familiak eskatu

digute euren senitartekoren baten gerta-

B
ergaran izan da aste hone-

tan Iñaki Egaña historiala-

ri donostiarra. Hitzaldia egin

zuen martitzenean: 1936ko gerra zibi-

la Euskal Herrian: irudien bidez

egindako ibilbidea. Jarrai-Haika-Segi

auzian deklaratzen ere izan da.

“Tokatutako lekuan
borrokatu ziren 

1936ko gerran, ez
aukeratutako tokian”

HISTORIALARIA

Iñaki Egaña

1936KO GERRAK UTZITAKOAK
“Herritar batzuek euren senitartekoen gorpuzkiak aurkitu

dituzte egin ditugun ikerketetan, eta beste batzuek ikusi dute
eurek urtetan uste izan dutena gezurra zela”

JARRAI-HAIKA-SEGI AUZIA
“XX. mendeko historia aditu bezala deitu ninduten

deklaratzera; justizia eta politika nahastu egiten dira sarri,
eta inpresio hori dut auzi honetan ere”

ARGAZKI PRESS
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Kirolabur

KARATEA/IBAN GALAN

Joan den asteburuan jokatu zuten Espainiako Karate Txapelketa,
eta Iban Galan arrasatearra hirugarrena izan zen. Kanporaketak

erraz gainditu eta gero, Europako txapeldunarekin neurtu zituen
indarrak, eta baita irabazi ere. Hurrengo norgehiagokan munduko
txapelduna izan zuen aurrez aurre, eta alde txikiagatik galdu zuen
Galanek. Daukan maila erakutsita, Munduko Txapelketan esku har-
tzea izango da hurrengo helburua.

PILOTA/LAZKANO ETA UBERA ORDAGO ENPRESAN

Aitzol Lazkano eta Xabier Ubera profesionaletan ibiliko dira aurre-
rantzean, Ordago enpresa berrian. Juan Pedro Azkune duran-

garrak sortu du enpresa, eta hamaika pilotari ditu berarekin. Ama-
teur mailan urteak egin eta gero, Arrasatekoak eta Elgetakoak pro-
fesionaletan lehiatzeko aukera izango dute.

FUTBOLA/UDA-REN ETA MONDRAREN ARTEKO DERBIA

Aretxabaletak (15.postuan) eta Mondrak (8. postuan) domekan joka-
tuko dute derbia, Ibarra futbol zelaian, 16:30ean. Mondrak dago-

eneko lortu ditu lasaitasuna ematen duten puntuak (41), baina UDAk
lan egin behar du oraindik (33 puntu), atzekoak gainean ditu-eta.

ALOÑA MENDI/RURAL KUTXAK BABESTUKO DU

Atzo eguerdian sinatu zuten hitzarmena Aloña Mendi Kirol Elkar-
teko eta Rural Kutxako ordezkariek. Lortutako akordioari esker,

finantza-etxeak lau urtez babestuko du Oñatiko kirol elkartea. Eko-
nomikoki laguntzeaz gain, kirol materiala, sariak eta bestelako ekar-
penak egingo ditu Rural Kutxak. 

Gonzalez da domekarako faborito,
baina ez gutxietsi Koka

Bergaran jokatuko dute, 17:00etan, Eskuz Banakako Txapelketan

mesarik sortu, bi pilotariak gera-
tu ziren gustura: “Kokak pilota
arinagoak aukeratu ditu, azka-
rragoak (103 eta 104,2 gramo).
Baina pilota txukunak dira. Nire-
ak astuntxoagoak dira (106,3 eta
106,7 gramo), horietako bat larru
bueltakoa”. 

Eskuz banakako partiduaz
gain, ondorengo norgehiagokek
osatuko dute jaialdia: Martinez
de Irujok eta Eulatek Titin
III.aren eta Elkororen kontra
jokatuko dute, eta Etxanizek eta
Nalda III.ak Berraondo eta Apez-
tegia izango dituzte kontrario.

Juantxo Kokarendako bigarren
kanporaketa izango da domeka-
koa. Berraondo gaindituta, pilo-
tari gipuzkoarrak lasaiago dago-
ela esan zigun: “Lehenengo kan-
poraketa gaitza izaten da, eta
gustura geratu nintzen Berra-
ondoren kontra egin nuen parti-
duarekin”. Gonzalezen gainean
ere galdetu genion: “Oso kon-
trario gogorra da, zaila izango da
irabaztea; Gonzalezek erakutsi
du gorputzaldi onean dagoela”.

Sebastian Gonzalezek dome-
kan estreinatuko du txapelketa:
“Helburuei dagokienez, parti-
duz partidu joan gura dut”. Ipa-
rraldekoak ez dauka lasai kan-
txaratzeko asmorik: “Koka oso
kontrario arriskutsua da, tantoa
erraz amaitzeko gaitasuna dau-
ka eta sakearekin ere kontuz
ibili beharko dut, ez da nor-
gehiagoka erraza izango”. Bis-
tan da pilotari guztiek ez dutela
Buruz Buruko Txapelketa behar
den moduan prestatzeko auke-
ra izan. Ez da Gonzalezen kasua:

X.U.

Domekan jokatuko dute Kokak eta Gonzalezek, 17:00etan (ETB1).

“Hilabete osoa izan dut ondo
entrenatzeko; alde horretatik
oso gustura nago”.

MATERIALAREKIN GUSTURA
Atzo, pilotariek aukeratutako
materialak ez zuen aparteko esa-

XABIER URTZELAI

A
tzo goizean izan ziren
Juantxo Koka eta Sebastian
Gonzalez Bergarako pilotale-
kuan, domekarako materiala

aukeratzen. Altzakoa eta Iparral-
dekoa gustura geratu ziren
aukeratutako pilotekin. Gonzalez
da faboritoa; hark alde izango
ditu apustuak.

Berraondo gaindituta,
Koka lasaiago dago;

Gonzalezendako, berriz,  
lehenengo partidua da

ARRASATE
Zerkaosteta 17
943 79 20 18
Donostia: 943 30 82 08 
Eibar: 943 12 10 2 
Irun: 943 61 78 88

CONSULTORIO 
GINECOLOGICO

Edozein premiatarako:
• Antzutasuna
• Erditzeak
• Antisorgailuak
• Menopausia
• Ekografiak (4D)
• Titietako gaixotasunak
• Minbiziaren diagnostiko goiztiarra
• Hezur dentsitometria

Zure zerbitzura:
• 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

Policlinica Gipuzkoa



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2005eko apirilaren 8a PUBLIZITATEA/11

+



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2005eko apirilaren 8aPUBLIZITATEA12/

KERAMIKAK
D E B A G O I E N A

BILTEGIA/BULEGOAK: 
Meatzerreka 6 • Arrasate • 943 79 14 28 • Faxa.: 943 79 40 43

ERAKUSKETA: 
Ignacio Zuloaga 4 • Arrasate • 943 79 07 20 

Bainu altzari eta osagaiak
•

Hidromasaje kabinak
•

Manparak

ZERAMIKAK
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eta

aisialdia

PACO 
IBAÑEZ

ESKORIATZAN
Mende erdi darama agertokietan, eta

hasierako indarrarekin eta
grinarekin jarraitzen du Paco Ibañez

kantautoreak musika egiten eta
zuzenean jotzen. Euskal Herrian

aspalditik egon gabe, datorren
zapatuan, hilaren 16an,

Debagoienean izango da,
Eskoriatzan, hain zuzen ere.

Gaztetan ezagutu zutenek
berebiziko ilusioz hartu dute

hitzordua; gainerakoek orain dute
kantautore hori deskubritzeko. Paco

Ibañezek ama euskalduna zuen eta
euskaraz abesten du zenbait

emanalditan; ziur honakoan ere hala
egingo duela. Bere beste argumentu

nagusiak dira poeten lanei
omenaldiak eta hainbat lekuko

doinuak, tartean Latindar
Amerikakoak eta Andaluziakoak. /14

LEIRE KORTABARRIA

AZALA: IÑAKI ITURBE / JATORRIZKO IRUDIA: A FLOR DE TIEMPO S.L.
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Poesiaren eta askatasunaren bardoa
ESPAINIAKO DIKTADURATIK HASITA, MUNDU OSOKO EGOERA ERREPRESIBOAK SALATU IZAN DITU BETI PACO IBAÑEZEK

PACO IBAÑEZEK ESKORIATZAN JOKO DU APIRILAREN 16ANMUSIKA/

Poesia eta musika bat egiten ditu
eta horiek arma bezala erabil-
tzen ditu Paco Ibañez kantauto-
reak; injustizien eta errepresio
mota guztien aurka erabili izan
ditu. Horien testigantza jasotzen
dute hainbat diskok, mundu oso-
an egin dituen kontzertuek eta
50eko hamarkadatik zabaltzen
diharduen abestiek. 

Urte asko pasa dira gitarra
jotzen eta abesten hasi zenetik,
baina izpiritu berberarekin dihar-
du Paco Ibañezek eszenatokian.
Hala egiaztatzeko aukera izango
da Eskoriatzan egingo duen kon-
tzertuan. Hilaren 16an, zapatua,
izango da hori, kiroldegian,
22:30ean. Kantautore historiko
horri entzun gura diotenek sarre-
rak erosteko aukera dute hona-
ko lekuetan: Eskoriatzako Miren-
txu eta Dorletan, eta kiroldegian;
Oñatiko turismo bulegoan; Arra-
sateko Hire liburu-dendan; Are-
txabaletako Arlutz tabernan; eta
Bergarako Bilintx liburu-dendan.
12 euro da sarrera; 15 eurotan sal-
duko dute txarteldegian.

EUSKAL HERRIA BIHOTZEAN
Litekeena da Ibañezek bere eus-
kal sustraiak gogora ekartzea
emanaldi horretan. Izan ere,
1999an Imanol kantautorea zena-
rekin disko bat grabatu zuen,
Oroitzen, Donostiako Apakintza
baserriko umezaroko oroitzape-
nen inguruan. Euskal Herrian
beste behin ere bizi izandakoa da,
90eko hamarkadan. Euskal artis-
ten lana ere aintzat hartu du Iba-

ñezek, besteak beste, Jorge Otei-
tza eskultorearena eta Gabriel
Zelaia poetarena. Azken honek
esan zuen: “Asko zor diot Paco Iba-
ñezek nire poemei eman dien
zabalkundeari”.

Poesia maite du Paco Ibañe-
zek, eta hori da bere lanaren ezau-
garri garrantzitsuenetako bat.
Batez ere, espainiar poeta handien
lanetan oinarritu da bere musi-
ka egiteko: Gongora, Quevedo, eta
27ko poetak, Machado, Lorca,
Hernández, Cernuda edo Alberti

bezalakoak. Horien poesiaren
bidez, Espainiako diktadura sala-
tu zuen. Espainiako egoera poli-
tikoak kezka handia piztu izan
dio, baita gaur egun ere: hala, iaz,
otsailean, Bartzelonan egindako
kontzertu baten, Espainiako ordu-
ko gobernua gogor kritikatu zuen.

PERTSONA ETA LEKU ESANGURATSUAK
Errepublikarra da ideologiaz
Paco Ibañez; eta, bere emanal-
dietan, errepublika antzeko bat
sortzen dela diote adituek, Paco-

ren errepublika delakoa. “Iraga-
nak, orainak eta etorkizunak gor-
putz bakarra osatzen dute”, ida-
tzi zuen Pere Pons musika adi-
tuak. Poesiaz, maitasunaz eta
askatasunaz hitz egiten dute Paco
Ibañezen abesti gehienek.

Unibertsaltasunak ere ardu-
ra dio. Bere mezuak mundu oso-
an zabaldu ditu, eta emanaldi jen-
detsuak egin ditu Frantzian edo
Latindar Amerikan, besteak bes-
te. Historiako leku eta urteurren
esanguratsuetan jo du: Bastilla-

ko plazan, Paris askatu zuteneko
60. urtemugan; García Lorca hil
zuteneko urtemugan, bera fusi-
latu zuten lekuan; Picassoren
Gernika tapiza inauguratu zute-
nean, Picasso bizi izan zen lekuan;
Sarajevon… Azken hamarkado-
tako historiaren lekuko bezala,
pertsonai handiak ezagutu ditu:
Pablo Neruda, Georges Brassens,
Salvador Allende, Carlos Saura,
Rafael Alberti, Atahualpa Yupan-
qui edo José Agustín Goytisolo,
adibidez.

LEIRE KORTABARRIA

E
uskal Herriarekin odolezko
eta sentimenduzko lotura
berezia du Paco Ibañezek
(Valentzia, 1934); izan ere,

ama euskalduna zuen eta Donostian
bizi izan zen.Eta hilaren 16an, zapa-
tua, amaren jaioterrira itzuliko da
kantautore mitikoa,Eskoriatzan kon-
tzertua eskainiko du eta.

A FLOR DE TIEMPO

Paco Ibañez.

PACO IBAÑEZ 1
A flor de tiempo/Universal Music, 1964.

PACO IBAÑEZ 2
A flor de tiempo/Universal Music, 1967.

PACO IBAÑEZ 3
A flor de tiempo/Universal Music, 1969.

PACO IBAÑEZ EN EL OLYMPIA
A flor de tiempo/Universal Music, 1969.

PACO IBAÑEZ CANTA A BRASSENS
A flor de tiempo/Universal Music, 1979.

POR UNA CANCIÓN
A flor de tiempo/Universal Music, 1990.

A GALOPAR
PDI/Universal Music, 1991.

OROITZEN
A flor de tiempo/Universal Music, 1999.

PACO IBAÑEZ CANTA A 
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO
A flor de tiempo/Universal Music, 2002.

A FLOR DE TIEMPO
A flor de tiempo/Universal Music, 2002.

FUE AYER
A flor de tiempo/Universal Music, 2003.

Eskoriatzarendako, oso
garrantzitsua da Paco
Ibañez bezalako

musikari baten kontzertua
eskaintzea”, dio Mari Carmen
Arrieta udal teknikari eta
antolatzaileetako batek. Hark
azaldu digu herritarrengan
kontzertu horrek piztu duen
zirrara: “Batez ere 40 urtetik
gorako herritarrek ikusmin
eta ilusio handiz hartu dute
albiste hau. Ezustea izan da,
baina atsegin handiz
hartutakoa”.

Udalak antolatu du Paco
Ibañezen kontzertua, azken
urteotako musika emanaldi
sortaren barne. Orain dela
urte batzuk, oihartzun
handiko musikariak
ekartzearen aldeko apustua
egin zuen Udalak. Lehenengoa
Benito Lertxundi izan zen;
haren ondotik etorri dira
Pantxoa eta Peio, Mikel
Urdangarin, Kepa Junkera…
eta orain, Paco Ibañez. Urtean
halako bi kontzertu egoten
dira Eskoriatzan, bata azaro
inguruan eta bestea udaberri
partean.

Ibañezen
diskografia

Herritarrak,
ilusionatuta
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“Egunotako emanaldiak ezohikoak dira
niretako, kontzertista dihardudalako”

ARRASATEAR BAT, LEHEN EUSKALDUNA ORKESTRA PROFESIONAL BATEKIN TRONBOI-JOLE BAKARLARI LANETANKONTZERTUA/

LEIRE KORTABARRIA

E
gun bereziak dira hauek
Alberto Urretxo tronboi-
jolearendako (Arrasate,
1972). Atzo, eguena, eta

gaur, egubakoitza, emanaldi bana
egitekoa da Bilbon,Euskalduna jau-
regian, 20:00etan. Lehen euskal
tronboi-jolea da bakarlari moduan
orkestra profesional batekin jotzen.
Guk kontzertuen aurretik hitz egin
genuen berarekin.

Zelan bizi izan dituzu ema-
naldien aurreko egunak?

Lasaitasunez hartzen saiatu
naiz. Ez dut aparteko entsegu
askorik egin: Bilboko Orkestrak
bere Sinfonikoko programa hasi
du joan den astean, eta nik neu-
re ikasketa eta egitarau pertso-
nalarekin jarraitu dut. Norma-
lean, entseatu eta zuzenean kon-
tzertura joaten gara; horixe da
modurik onena. Prestatzeko, nor-
berak egiten duen lan pertsona-
la da garrantzitsuena.

Kontzertu bereziak izango
dira zuretako egunotakoak…

Bai. Euskal Herrian bi orkes-
tra profesional dago, eta norma-
lean, kanpoko tronboi-joleak gon-
bidatzen dituzte hemen jotzeko.
Izan ere, tronboia ez da oso musi-
ka-tresna eskatua bakarlari
moduan kontzertuak emateko. 

Horregatik, oso gustura nago
aukera honekin, eta esperientzia
berezia da, bai. Tronboi-joleok
aukera gutxi izaten ditugu Bil-
boko Orkestraren mailako tal-
deekin jotzeko. Horrez gain, nire

ohiko lankideak direlako ere ema-
naldi bereziak dira.

Zure ohiko emanaldietatik
oso desberdinak dira hauek?

Bai, alde handia dago. Bilbo-
ko Orkestran bi tronboi-jole
bakarlari gaude, baina horrek
esan nahi du orkestrarekin bate-
ra jotzen dugula. Honako ema-
naldiotan, ordea, kontzertista
bakarlari moduan dihardut.

Zeuk esan duzu tronboi-
jole bat bakarlari moduan
entzutea ez dela oso ohikoa
gurean. Zergatik da hori?

Beste instrumentu batzuek
errepertorio askoz zabalagoa dute
eta ohikoagoa da horien bakar-
kako emanaldiak entzutea: pia-
noa, biolina… Tronboia geroago

ALBERTO URRETXO, TRONBOI-JOLEA

garatu da, XX. mendekoa da.
Horregatik, entzuleendako oso
ezohikoa da, musika-tresna des-
berdina; beste sonoritate eta esti-
lo bat ditu. Hala ere, entzuleei
esango nieke, azken baten, bes-
te kontzertu bat bezalakoa dela.
Animatuko nieke etortzera, ea
tronboia entzutera ohitzen garen.
Gainera, lehenengo aldiz bakar-
lari euskaldun bat izanda…

Bakarlari, Orkestrako
kide, tronboi irakasle, hainbat
brass taldeko kide… Zelan
bateratzen duzu dena?

Sakrifizio handia da, baina
orkestran bi bakarlari egoteak
laguntzen dit beste orkestra
batzuekin jotzen.

Bestetik, Euskal Herrian tron-
boi irakaskuntza premia handia
dago. Beharrezkoa da irakasleon
lana, baina baita jendearen inpli-
kazioa ere, musika-tresna hau
gehiago zabal dadin. Gazteongan
interesa sumatu dut, baina ez
dago behar den maila.

Familian ez duzue, behin-
tzat, maila txikirik… Unai
anaia eta Mikel Arkauz lehen-
gusua ere tronboi-joleak dira.

Bai. Unaik Korean dihardu
lanean une hauetan; Brasilen
egon zen, eta lan polita egin
zuen han ere. Proiektu asko
ditu. Mikel lehengusuak ere
kanpoan ikasi behar izan du,
izan ere, esan bezala, Euskal
Herrian ezin izan ditu maila
batetik aurrerako ikasketak
egin. Eurek badihardute ira-
kaskuntzan nik baino gehiago.
Oso arlo interesgarria da.

“Euskal Herrian ez
dago tronboia

entzuteko ohitura,
eta jendea horretara

animatuko nuke”

“Tronboi-joleok
aukera gutxi dugu

Bilboko Orkestraren
mailako taldeekin

jotzeko”

ARRASATE PRESS

Alberto Urretxo tronboi-jolea.

Hamar urte zituenetik
Alberto Urretxo eskarmentu handiko tronboi-jolea dugu.
Arrasate Musikalen hasi zituen tronboi ikasketak. Donostian
eta Baionan sakondu zituen, baina, mailaz igotzen zihoan
neurrian, kanpora joan behar izan zuen. Hain zuzen ere,
Parisen, Sevillan eta AEBetan ikasitakoa da, besteak beste.

Profesional moduan, hiru brass taldetako kide eta Sevilla,
Baiona, Granada, Iruñea edo Santiagoko orkestrekin jotakoa
da. Gaur egun, Bilboko Orkestra Sinfonikoko kidea da.

Adi!
• 3 urteko garantia
• 0 km aukera bereziak

Honda eta Kia 
banatzaile ofiziala

Tecnocar
HONDA CRV 
27.300 eurotik
aurrera*

KIA CARNIVAL
Gasolina/Diesel
19.300 eurotik aurrera*

DIESEL BERRIA

*Prever plana barne.

KIA PICANTO 1.0 / 1.1
“0 km” azken unitateak
6.580 eurotik aurrera* *Prever plana barne.

HONDA FRV 
20.600 eurotik aurrera*

HONDA ACCORD
Gasoli./Dies.
22.100 eurotik aurrera*

KIA SORENTO
Gasolina/Diesel
24.300 eurotik
aurrera*

TECNOCAR GIPUZKOA
Erakusketa eta tailerra
Araba etorbidea z/g – Arrasate 
943 79 22 67 – 
Faxa: 943 71 27 38

BERRIA: 6 eserleku
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Apirilak 8-15
ERAKUSKETAK
ARRASATE

El placer de leer delako argazki
erakusketa dago Monterron jauregian,
10:00-13:00 eta 16:00-20:00.

Elisabet Eguren margolari
eibartarraren erakusketa egongo da
hilaren 8tik 24ra bitartean Iturriotz
kaleko Harresi aretoan, astegunetan
18:00-20:00 eta zapatu eta jaiegunetan
12:00-14:00 eta 18:00-20:00.

BERGARA
Eba Ramirê argazkilariaren lanen

erakusketa zabalduko dute hilaren 14an,
eguena, kultura etxean. Bisita ordutegia:
astegunetan, 18:00-21:00; zapatuetan,
12:00-14:00.

ESKORIATZA
Tren zaharraren gaineko argazki

erakusketa egongo da Inkernu tabernan
hilaren 9tik 23ra bitartean.

Antzinako farmaziaren gaineko
erakusketa egongo da Ibarraundi
museoan hilaren 11tik 24ra bitartean.
Ordutegia da 16:00-19:00.

MUSIKA
ARRASATE

Tren Nocturno taldeak joko du gaur,
egubakoitza, Gure-Leku tabernan,
23:30ean. Batez ere, jazza egiten dute.

Hainbat kontzertu izango dira 3.60
aretoan: gaur, egubakoitza, Discipline,
Des-kontrol eta Suspenders taldeek joko
dute, 23:00etan; eta bihar, zapatua,
Tokyo Sex Destruction eta Dirties taldeen
emanaldia egongo da 23:00etan eta
Pablo Akaros eta Gonzalo Morbiden
emanaldia 03:00etan.

BERGARA
Zona Urbana hip-hop jaialdia

izango da gaur, egubakoitza, eta bihar,
zapatua, Jam aretoan, 21:00etan.

Meataka! musika emanaldia egingo
dute Asier eta Kaiet disko-jartzaileek
bihar, zapatua, Go Jamen, 01:00etan.

OÑATI
Chuck Prophet musikari estatuba-

tuarrak pop-rock estiloko kontzertua
eskainiko du bihar, zapatua, gaztelekuan,
22:30ean.

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

tea zabalik dago Arrasate, Bergara eta
Oñatiko Gazte Informazio Zerbitzuetan
eta Aretxabaleta eta Eskoriatzako kultura
etxeetan edo www.gipuzkoa.net/oporral-
di webgunean.

ESKORIATZA
Farmaziaren gaineko jardunal-

diak egingo dituzte Ibarraundi museoan.
Hilaren 11n, astelehena, Sendabelarren
propietateak eta tratamendua. Euskal
medikuntza tradizionala izeneko hitzaldia
egingo dute, 18:30ean. Hilaren 13an,
eguaztena, sendagaiak, enplastoak eta
antzekoak egiten ikasteko tailerrak
egongo dira ikasleendako.

Haurtzaroa eta hizkuntza delako
jardunaldiak egongo dira Guraso
Eskolaren barne. Eguaztenean, hilak 13,
eta eguenean, hilak 14, izango dira,
kultura etxean, 18:00etan.

Otoitz pertsonala lantzen
hasteko topaketak antolatu ditu
Leintz Bailarako Pastoral Barrutiak eta
Eskoriatzako Parrokiak. Eguaztenero
izango dira, 20:00-21:30, Itarte etxean.
Izena emateko, jo sakristiara, parrokiako
lokaletara edo bidali mezu bat gaztekris-
tauak@euskalerria.org helbidera.

DEIAK
ANTZUOLA

Independentzia Eguneko
bazkarirako txartelak salgai daude Mox,
Larrea eta Surpe tabernetan, 10 eurotan.
Bazkaria hilaren 16an izango da.

ARRASATE
Liburu azoka antolatu du Udal

Liburutegiak hilaren 8tik 17ra bitartean,
Seber Altube plazan, Nazioarteko
Liburuaren Eguna dela eta.

Literatura solasaldiak antolatu ditu
Udal Liburutegiak, apiriletik ekainera
bitartean. Guztira, sei saio izango dira.
Izenematea zabalik dago Monterronen
bertan edo honako telefonoetara deituta:
943 77 01 05 edo 943 77 07 68.

DEBAGOIENA
Arizmendi Ikastolak, Guraso

Eskolaren barne, honako ekintzak
antolatu ditu: Pentsamolde baikorra,
jarrera baikorra delako hitzaldia
astelehenean, hilak 11,Arizmendiren
Gazteluondoko gunean, 18:00etan,
Lehen Mailako Hezkuntzako ikasleen
gurasoendako; Elikadura egokia:
janariarekin arazoak izenekoa martitze-
nean, hilak 12,Aretxabaletako Basabe-
azpi gunean, 15:00etan, aiton-amona
eta zaintzaileendako; eta eguenean,
hilak 14, Gaueko irteerak delako
berbaldia DBHkoen gurasoendako,
Almenen, 18:00etan. Bestetik, hilaren
14an Batxilergoaren gaineko batzarra
egingo dute,Almen gunean, 18:00etan.

Udalekuak eta udako ekintzak
antolatu ditu Foru Aldundiak. Izenema-

MUSIKA

BI KONTZERTU EGUNOTAN, ARRASATEKO MUSIKALDIAREN BARNE
Arrasaten musika eskaintza hutsunea zegoela ikusita, horixe indartzea erabaki du hango Udalak, eta Apirileko Musikaldia
antolatu du, batez ere, musika klasikoa gustuko dutenei halako kontzertuak eskaintzeko. Hileko egubakoitz eta zapatu
guztietan kontzertu bana egongo da Arrasaten, hortaz. Gaur, egubakoitza, Debagoieneko Lausardi Abesbatza eta organo
emanaldia egongo da San Joan Bataiatzailearen Parrokian, 20:30ean, eta bihar, zapatua, Maciej Pickulsky piano-joleak
egingo du kontzertua, Amaia antzokian, 20:30ean. Datozen asteotan, arpa, hari instrumentuak, saxoa, perkusioa, abes-
batza bat… izango dira Arrasaten. Aurrera begira, musika estilo gehiagori lekua emango dio Arrasateko Udalak.

Noiz: hilaren 8an eta 9an, emanaldi bana. Non: egubakoitzean, parrokian; zapatuan,Amaia antzokian. Ordua: 20:30ean.
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ARAMAIO
KULTURA ETXEA

Los increíbles
Egubakoitza: 22:30.

Los Lunnis en la Tierra
de los Cuentos
Domeka: 17:00.

ARRASATE
AMAIA ANTZOKIA

Largo domingo 
de noviazgo
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Spy Kids 3D
Domeka: 17:00.

Como una imagen
Eguena: 20:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

ELGETA
ESPALOIA

Conociendo a Julia
Eguaztena: 21:30.

OÑATI
KULTURA ETXEA

Hitch
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Como una imagen
(J.B.A.)
Eguena, zinekluba: 20:00.

Astelehena, ikuslearen eguna.

EIBAR
UNZAGA

Un canguro superduro
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

El penalti más largo
del mundo
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

The ring 2
17:00, 19:45, 22:30.

Be cool
17:30, 20:00, 22:30.

Reinas
17:30, 20:00, 22:30.

Robots
17:00.

El hundimiento
19:45, 22:30.

Buscando a Alibrandi
22:30.

Million dollar baby
17:00, 19:45, 22:30.

El penalti más largo
del mundo
17:00, 19:45.

Habana blues
17:30, 22:30.

Entre copas
20:00

MIKELDI ZINEMAK

The ring 2
17:30, 20:15, 22:45.

Un canguro superduro
17:30, 20:15, 22:45.

Hotel Rwanda
17:20, 19:50, 22:35.

Entre copas
20:00, 22:30.

Doble visión
17:15, 20:00, 22:30.

Robots
17:15.

Million dollar baby
17:15, 20:00, 22:30.

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

La casa de las 
dagas voladoras
17:15, 20:00, 22:30.

Los chicos del coro
17:30, 20:15, 22:45.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

Looking for Fidel
17:00.

Las tortugas 
también vuelan
17:00, 21:00.

La dama de honor
18:10, 20:15, 22:30.

Ya no somos dos
19:00, 22:45.

Hierro 3
17:30, 20:00, 22:30.

Cachimba
17:00, 19:45, 22:30.

Belleza prohibida
17:00, 19:45, 22:30.

Tierra de abundancia
17:30, 20:00, 22:30.

Algo en común
17:30, 20:00, 22:30.

ÁBACO-LAKUA 
ZINEMAK

Hitch
16:45, 19:30.

Robots
16:15, 18:15, 20:15.

Asalto al distrito 13
16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
01:00.

Miss Agente Especial 2
16:15, 19:30, 22:15, 00:45.

El escondite
16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
01:00.

Blade trinity
16:45, 19:30, 22:30, 01:00.

Creep
22:30, 01:00.

Los chicos del coro
16:00, 18:15, 20:20, 22:30,
00:45.

Un canguro superduro
16:15, 18:15, 20:15, 22:30,
00:45.

Be cool
16:45, 19:30, 22:15, 00:45.

Constantine
22:15, 00:45.

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

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Hitch
12:15, 16:00, 18:10, 20:25,
22:40, 00:55.

Reinas
12:15, 16:10, 18:10, 20:20,
22:30, 00:40.

Robots
12:15, 16:20, 18:20, 20:20,
22:20, 00:20.

Los padres de él
19:50, 22:15, 00:35.

Million dollar baby
12:15, 16:35, 19:20, 22:00,
00:35.

Be cool
12:15, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.

Team America
12:15, 16:40, 18:40, 20:40.

Heffalump
12:15, 16:45, 18:15.

El escondite
20:15, 22:15, 00:15.

Bob esponja
12:15, 16:15, 18:00.

Un canguro superduro
12:15, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:00

El día de la boda
12:15, 16:30, 18:25.

Saw
12:15, 16:30, 18:30, 20:35,
22:40, 00:45.

Miss Agente Especial 2
12:15, 16:05, 18:10, 20:25,
22:35, 00:50.

Hotel Rwanda
19:45, 22:10, 00:40.

Creep
22:40, 00:30.

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

Blade trinity
12:15, 16:00, 18:05, 20:20,
22:35, 00:50.

Gauerdiko saioak, egubakoitz
eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, domekan.
Astelehena, ikuslearen eguna
(jaiegunak izan ezik).

ÁBACO BOULEVARD

Life aquatic
12:10, 17:20.

Blade trinity
12:10, 17:15, 19:45, 22:15,
00:45.

Robots
12:15, 16:00, 18:00, 20:00.

El penalti más largo
del mundo
12:20, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.

Descubriendo 
Nunca Jamás
12:15, 17:30.

Un canguro superduro
12:15, 16:10, 18:10, 20:15,
22:20, 00:30.

Million dollar baby
12:10, 16:25, 19:30, 22:10,
01:00.

Los padres de él
22:00, 00:30.

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

Be cool
12:10, 17:15, 19:45, 22:15,
00:45.

El escondite
20:10, 22:30, 00:45.

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

Heffalump
12:20, 16:20, 18:20.

Saw
12:10, 16:05, 18:05, 20:05,
22:10, 00:30.

Habana blues
20:00, 22:20, 01:00.

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

Gauerdiko saioak, egubakoitz
eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, domekan.
Eguaztena, ikuslearen eguna.

Zinema

Ganbara Abesbatzak 10. urteurrena
ospatuko du bihar, zapatua, jaialdi berezi
batekin. Musika, bideo eta argazki
emanaldiak, taldearen historiaren
kontaketa… izango dira, besteak beste.
Zubikoa kiroldegian izango da, 22:30ean.

ANTZERKIA
ARRASATE

Coralia Rodríguez ipuin kontatzaile
kubatarrak bi emanaldi egingo ditu
martitzenean, hilak 12. Haur liburutegian
arituko da 18:00etan, 6 urtetik gorakoen-
dako saioan, eta hitzaldi aretoan
19:30ean, helduendako.

BERGARA
Interruptus taldeak antzezlana

egingo du gaur, egubakoitza, gaztetxean,
22:30ean.

Lezio berri bat ostrukari buruz
delako antzezlana egingo du Ez Dok Hiru
Bikoteatroa taldeak gaur, egubakoitza,
Zabalotegi aretoan, 22:30ean. Bernardo
Atxagaren ipuin baten dago oinarrituta.

IKASTAROAK
ARRASATE

Hastapen mailako taila ikastaroa
antolatu du Arte elkarteak apirilaren
19tik aurrera. Izena emateko, deitu
honako zenbakietara, iluntze aldera: 943
79 77 57 (Jose Mari) edo 943 79 40 79
(Felix).

BERGARA
Afrikako perkusio ikastaroa

antolatu du Jardun elkarteak apirilaren
22 eta 29 eta maiatzaren 6rako,
Arrizuriagan, 18:30-20:30. Izenemate
epea hilaren 18an bukatzen da. Izena
emateko, jo euren bulegora, kultura
etxean, edo deitu 943 76 36 61 telefono
zenbakira.

OSPAKIZUNAK
ARRASATE

Gaztetxearen 14. urteurrena
ospatzeko, hainbat ekintza antolatu
dituzte: bihar, zapatua, Udaberri Jaia
egingo dute; etzi, domeka, pilota
txapelketa 10:00etan eta Hero filmaren
emanaldia 17:30ean.

Entre copas: •••• / Descubriendo Nunca Jamás: •••• / La casa de las dagas voladoras: ••• / Conociendo a Julia: •• /

ZUZENDARIA: Bahman Ghobadi.
AKTOREAK:Avaz Latif,Során Ebrahim.

L
as tortugas también vuelan,Donos-
tiako Zinemaldian urrezko masko-
rra eskuratu zuen Iran-Irakeko ekoiz-

pena,kurduen kanpamendu baten koka-
tzen da,Ameriketako Estatu Batuek Irak
inbaditu zuten garaian, hain zuzen ere.
Kontatzen zaigun istorioak adin asko-
tariko gazte eta haurrak protagonista-
tzat hartzen ditu.Sortutako gerrak hau-
rrengan duen eragin kaltegarria azal-

tzen da:batzuk alde batetik bestera nora-
ezean ihes egiten,beste batzuk helduen
munduan izaten diren trikimailuak era-
biltzen eta euren adinerako erantzuki-
zun gehiegi hartzen, askok minak jaso-
tzen lortzen dute bizitzeko dirua eta lan
horretan bizitza ez denean, hankak,
besoa, eta abar galtzen dituzte.

Filmak egiten du gerra garaiko hau-
rren egoeraren nahiko erretratu zeha-
tza eta errealista.Lehenengo eszena min-
garriak aditzera ematen digu ez gau-
dela istorio erraz baten aurrean.Gainera,
eszena hori filmaren esanahi orokor
bihurtzen da. Hortik aurrera, kanpa-
menduko gazte eta umeen eguneroko
bizitza ikusiko dugu,eta haur bakoitzak
errealitateri aurre egiteko duen ahal-
mena: gazteenek euren egoeraz hain
kontziente ez direnez, agian gutxiago
sufritzen dute, baina badago neska bat

ezin duela gertatutakoa gainditu.Hone-
la, alde batetik, bizitzen ahalegintzen
diren haurren taldearen gorabeherak iku-
siko ditugu, eta beste aldetik, bazter
baten begiratzen ari den neska bakar-

tiaren tristura. Batzuek aurrera jarrai-
tzen dute; beste batzuek ez. Gerra oso
gutxi ikusten da, baina horren ondo-
rioak argi eta garbi ikusten dira. Filmak
badauka orain dela urte askoko neo-
rrealismoaren eta dokudramen kutsua.
Eguneroko bizitza kontatzen da, lehe-
nengo eszena kenduta. Hasieran ez da
hain dramatikoa, baina istorioa aurre-
ra doan neurrian ikusiko dugu tragedia
nagusi dela egoera horietan.

Las torturgas también vuelangerrek
gizakiengan eta, batez ere, haurrengan
duten indar suntsitzailearen erretratu
zuzena eta sentikorra da. Gure pantai-
letan bakarrik bikoiztutako bertsioa
estreinatu da, eta egia esateko, bikoiz-
ketak  filmaren indarra eta egi sentsa-
zioa murrizten du.

LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN

KRITIKA

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

PUNTUAZIOA: ••••

ANTONIO ZABALA
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Zerkaosteta, 1 eta 2 • ARRASATE • Tel.: 943 79 27 27 / 943 79 13 55 

w w w . l a s a g a b a s t e r . c o m

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
•Duplexa, erdialdean 116 m2.
•Masterreka 69m2. Oso ondo dago.
•Erdialdea 78 m2. Berrituta.
•Elorregi 64 m2. Berrizteko.
•Zubiaurre 45 m2. Erdi berriztua. 
•Erdialdea. Oso ondo. Eguzkitsua.
•Erdialdea. Ganbara. Berriztuta.
•Aranerreka Trastelekua eta garajea.
ANTZUOLA:
•11 etxebizitza berri.
OÑATI:
•Erdialdea 83 m2.
SORALUZE:
•Errekalde 82 m2. Ondo dago.
•Ezozi 83 m2. Ondo dago.

BASERRIAK
•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:
• Duplexa erdialdean 180 m2.
• Martoko 85 m2. Eguzkitsua.
• Zubiaurre 45m2. Berrituta.
• San Pedro 150m2. Ondo.
• Erdialdea 110 m2. Oso ondo.
• Erdialdea 50 m2. Berrizteko.
• San Pedro 110 m2. Berrizteko.
• Bolu 90 m2. Garajea.
Antzuola:
• Hamaika etxebizitza berri.
• Erdialdea 84 m2. Garajea.
• 55 m2. Ondo.
• 88 m2. Garajea. Oso ondo.
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

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Antzuola. 87,80 m2. Eguz-
kitsua.Atondoa,sukalde han-
dia, egongela,3 logela eta bi
bainugela, bat hidromasaje-
dun bainuontziarekin. 54,80
m2-ko terraza.Garajea 3 auto-
r endako. I goga i l ua .
330.556,65 euro. 675 71 24
54 edo 944 37 80 27.

Antzuola. Bi logela, egon-
gela, trastelekua. Gasa eta
berogailua,kanalizatuak.Sar-
tzeko prest. 169.000 euro.
627 21 87 49.

Aretxabaleta.81 m2,eguz-
kitsua, lau logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta bi
balkoi. Ondo dago. 943 79
02 61.

Aretxabaleta. Txaleta sal-
gai. 180 m2. Garaje bikoitza.
Bost logela,egongela,sukal-
dea eta bainugela bi.50m2ko
aterpea.150 m2-ko lorategia.
Oso bista onak. Etxe agen-
tziok, ez deitu. Telefonoa:
609 48 99 58.

Arrasate. Etxebizitza salgai
Zerrajera kalean.110 m2.Lau
logela. Deitu 19:00etatik
21:00etara.Telefonoa:615 70
29 18.

Bergara. Azkarruntz kalea.
60m2. 2 logela, sala, komu-
na, trastelekua eta sukaldea
jantzia.Telefonoa:669 71 05
27.

Bergara. Etxebizitza salgai
Madura kalean.Erabat berri-
tua. 943 53 22 13.

Bergara. Zubietan etxebizi-
tza salgai. Logela guztiak
kanpora ditu. Eguzkitsua.
Berogailuarekin. Telefonoa:
650 55 60 49.

Elgeta. Hiru logela, bi bai-
nugela, egongela handia.
Ganbara. 687 04 63 82.

Oñati. Kale Zaharra. 65 m2-
ko etxebizitza salgai. Hiru
logela, egongela, sukaldea,
bainua, ganbara eta ortua.
943 78 13 47.

Soraluze. Etxe berritua sal-
gai. Garajea, goi solairua,
txokoa,komuna eta sukaldea
jantzita. 144 m2. Telefonoa:
615 77 99 20.

103. ERRENTAN EMAN

Aguilas,Murtzia. Etxebizi-
tza errentan ematen da ekai-
na, uztaila, abuztua edo irai-
lerako. Hiru logela, egonge-
l a  e t a  s uka l dea .
Hamabostaldiak edo hilabe-
teak. 610 27 63 72.

Arrasate. Sukaldea, egon-
gela,bi logela,balkoia,bero-
gailua.Prezio ona.652 74 57
10 edo 943 76 59 93.

Conil (Cadiz). Batelen hon-
dartzaren ondoan aparta-
mentua alokagai.Jantzia.680
44 26 68.

Costa Sancti Petri Chicla-
na (Cadiz). Apartamentua
errentan,urbanizazio berrian.
Deitu gauez. 616 14 65 54
edo 678 78 39 10.

Eskoriatza. Hiru logela
dituen etxebizitza alokagai.
943 71 48 36.

Oñati. Logela bat alokatzen
da baserri batean. Astekako
edo hilabetekako egonaldiak
egin daitezke.Telefonoa:943
78 21 52.

Peñiscola. Apartamentua
Aste Santurako. Telefonoa:
945 29 33 80.

Salou. Jaime I pasealekuan
apartamentua alokagai.Jan-
tzia. Igerilekua. Harrera zer-
bitzua 24 ordu. 629 98 98
99 edo 943 81 42 38.

Vera (Almeria). Apartamen-
tu jantzia  ematen da erren-
tan gune naturistan. Igerile-
kua. 657 73 94 25.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate edo Aretxaba-
leta.Etxebizitza hartuko nuke
errentan. 619 34 88 52.

105. ETXEAK OSATU

Aretxabaleta.Logela erren-
tan ematen da.Sukaldea era-
biltzeko aukera.615 72 15 17.

Arrasate edo Aretxaba-
leta. Logela baten bila nabil.
619 34 88 52.

3/ LOKALAK
301. SALDU

Elgeta.Lokala salgai.113 m2.
Jose Antonio. 943 78 71 53.

303. ERRENTAN EMAN

Bergara.Mekolalde auzoan.
80 m2.Ura eta argia ditu.Mer-
ke. 620 17 80 47.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Arrasate.Pertsona bat behar
da etxea garbitzeko astean
behin. 943 79 41 15.

Debagoiena. Jendea behar
da promozio eta birjartze
lanak egiteko.943 32 12 89.

402. ESKAERAK

Bergara.Neska euskalduna
prest garbiketa lanak egite-
ko. 627 94 01 13.

Debagoiena. Bi emakume
prest etxean lan eta bertan
bizitzeko,edo garbiketa lanak
egiteko. 649 59 86 04 edo
666 21 88 95.

Debagoiena. Emakume
gaztea umeak edo nagusiak
zaintzeko gertu. Manuela.
943 75 10 47.

Debagoiena. Sukaldari
laguntzaile lanak egingo
nituzke asteburuetan. Espe-
rientzia. 699 17 92 99.

Emakumea lanerako prest.
635 00 69 93.

Pertsona nagusiak zain-
duko nituzke orduka.659 98
20 17.

6/ MOTORRA
601. SALDU

CitroenXantia Activa salgai.
Sei urte ditu. Egoera onean.
687 04 39 11.

Ford Escort1.6.BI-BJ.1.500
euro. Oso ondo zainduta
dago. 665 75 18 97.

Honda CR 250. 1996koa.
2.000 euro. 605 74 52 02.

Opel Corsa 1500 diesel SS-
AV salgai. 686 12 39 16 edo
943 76 53 69.

Opel Vectra 1.6. SS-AM.
1.200 euro. 943 76 08 48.

Opel Kadett 1.6 GLS autoa
salgai. Ondo dago. Merkea.
607 91 15 37.

ToyotaCelica 1.8 16V autoa
salgai. Oso ondo dago. 665
73 03 40 edo 670 62 81 99.

Vito 110 CDI salgai.54.000
km. Aire girotua. Kristal bel-
tzak. 2003koa. Oso egoera
onean. 659 90 10 49.

602. EROSI

Bigarren eskukoautoa ero-
siko nuke. 675 71 34 37.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Setter txakurkumeak salgai.
Hilabetekoak. 943 53 21 44
edo 658 74 42 70.

703. EMAN

Txakur bi oparitzen ditut,

ezin ditudalako zaindu.Tele-
fonoa: 665 70 29 33.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Aulki elektrikoa salgai.
Elbarrituendakoa. Astebete-
an bakarrik erabilia. Telefo-
noa: 629 42 20 05.

Casio Pro Trek PRG-50-1V
erlojua salgai. Altimetroa,
barometroa eta iparrorratza
dauzka. Gutxi erabilia. Ber-
mean. 646 42 13 63.

Denda karroa salgai.
Comanche markakoa. Osa-
garriak.Merke.943 08 00 81
edo 615 72 64 30.

Jaunartzeko marinel-trajea
salgai.Berri-berria,behin baka-
rrik erabilia. 627 84 85 88.

Pentium 21 ordenagailua
salgai. Bost urte. Oso gutxi
erabilia. 627 84 85 88.

Teka ontzi garbigailua.
60X82 cm. 150 euro.Telefo-
noa: 675 01 16 07.

ZERBITZARIA
BEHAR DA 
TABERNA 
BATEAN.

943 71 43 45

ARETXABALETA

BASTER ALDE
JATETXEAN

SUKALDARIA
BEHAR DA.

679 45 57 75

DEBAGOIENA

ILE APAINTZAI-
LEA BEHAR DA.
ESPERIENTZIA

BEHARREZKOA.
635 70 66 02

ARETXABALETA

JARDUNEAN DAGOEN
ARGAZKI DENDA 
ETA BITXITEGIA 

ALOKAGAI 
EDO SALGAI.

943 78 70 66
635 75 72 71

ANTZUOLA

ZERBITZARIA 
BEHAR DA 

ASTE BUKAERETAN
LAN EGITEKO.
943 76 53 64

BERGARA

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.

Iragarki sailkatuak

806. GALDU

Arrasate. A.B. inizialak
dituen urrezko medaila gal-
du dut. Aurkitu duenak dei
diezadala, mesedez. 943 79
52 93.

Bergara. Mutiko batek txa-
marra galdu du Poligonoko
Aranzadi Ikastolaren kanpo-
aldean.Urdina eta marroia da.
Norbaitek aurkitu badu dei-
tu dezala, mesedez. 943 76
39 11.

Bergara.Ume baten bizikleta
galdu genuen Aste Santu
aurretik. BH markakoa, ber-
de kolorekoa. 943 76 32 88.

Sony PC 100 kamera digi-
tal gorria galdu dut.Ustez nor-
baitek lapurtu zidan apirila-
ren 2an, Musakolako Kirol-
degian. Horren berri baduzu
edo ikusi baduzu, dei egida-
zu. 656 75 13 43.

807. AURKITU

Eguzkitakobetaurrekoak eta
eskumuturreko erloju bat Are-
txabaletako Kurtzebarri esko-
laren ondoan. 943 79 57 40.

EMUN KOOP Ek, lan munduan euskararen
normalizazioan diharduen enpresak, 

dituen pertsonal premiak asetzeko eta lan poltsa
osatzeko honakoa behar du:

EUSKARA PLANAK GARATZEKO HIZKUNTZA
TEKNIKARIAK

Euskararen normalizazioan esperientzia edota
euskalgintzan esperientzia izatea nahitaezkoa da. 

Curriculuma eta argazkia apirilaren 19a 
baino lehen bidali:

EMUN KOOP. E. 
Gaia: lan poltsarako curriculuma

227 posta-kutxa
Uriburu 9, behea. 20500 ARRASATE (GIPUZKOA)

E-POSTA: emun@emun.com
Tel.: 943 71 18 47

Erdiko kalea 26
ARRASATE 
943 79 12 79

Lehen, Imnof3
SALGAI

ANTZUOLA
• Etxebizitza ederra salgai. Berriki eraikia. 84 m2. Hiru logela, egongela,

sukaldea, bainugela bi, despentsa eta garaje itxia. Eguzkitsua. 80 m2-
ko terrazarekin.

• 54 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Dena berrituta.
171.288 euro /28.500.000 pta.

ARRASATE
• Zarugalde. 86 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea, bainugela eta

komuna. Ganbara. Igogailuarekin. Dena kanpoaldera.

OÑATI
• Olakuan: 87 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea eta bainugela.

Igogailua. Etxe eguzkitsua da eta 15 m2-ko garaje itxia dauka.

ARETXABALETA
• Erdialdean: bost logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Berritu

beharra.
• Erdialdean: 50 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela.

Egoera onean.

ALOKAIRUA
• Oñati: 84 m2. Hiru logela. Altzariekin.
• Aretxabaleta: 95 m2. Hiru logela. Altzariekin.
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Agustin
Etxeberria Biskalaza

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, apirilaren 10ean, 

10:30ean, 
Bergarako Santa Marina elizan.

URTEURRENA

Martina
Orue Etxagibel

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, apirilaren 10ean, 

11:00etan, 
Garagartzako San Migel elizan.

URTEURRENA

Bittori
Gallastegi Arregi

Arrasaten, 2005eko apirilaren 8an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Donostian hil zen 2005eko martxoaren 22an, 84 urte zituela.

Maritxu 
Eraña Atxa

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, apirilaren 10ean, 

11:00etan, 
Arrasateko San Andreseko elizan.

URTEURRENA

Martin 
Alberdi Garbizu

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, apirilaren 10ean, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina elizan.

URTEURRENA

Jose Antonio
Mendizabal Sagastigutxia

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, apirilaren 10ean, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina elizan.

URTEURRENA

Pilar 
Aranburu Blanco

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, apirilaren 10ean, 

13:00etan, 
Bergarako Santa Marina elizan.

URTEURRENA

Juan Jose 
Garitano Elkoroiribe

Bergaran, 2005eko apirilaren 8an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Bergaran hil zen 2005eko martxoaren 24an, 76 urte zituela.

Jose Mari 
Unamuno Larrañaga

Bergaran, 2005eko apirilaren 8an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Bergaran hil zen 2005eko apirilaren 1ean, 54 urte zituela.

Maria Pilar
Iruin Garin

Bergaran, 2005eko apirilaren 8an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Donostian hil zen 2005eko apirilaren 5ean, 62 urte zituela.

Jose Luis 
Arantzabal Eguren

Bergaran, 2005eko apirilaren 8an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Bergaran hil zen 2005eko apirilaren 4an, 71 urte zituela.

Juan Jose 
Garitano Elkoroiribe

Zure loibak.
Bergaran, 2005eko apirilaren 8an.

Zure izatea 
geuk eramango dugu betiko.

ESKELA

Bergaran hil zen 2005eko martxoaren 24an, 76 urte zituela.

Jose Ramon 
San Miguel Egiluz

San Miguel Bergaretxe familia.
Arrasaten, 2005eko martxoaren 23an.

Eskerrik beroenak hileta elizkizunetan
lagundu gintuzuenoi, 

baita etorri ezinik zuen 
adiskidetasuna eta doluminak 

luzatu dizkiguzuen guztioi ere.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko apirilaren 2an.

Juan 
Aristegi Agiriano

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 10ean, 13:00etan, Bergarako 

Santa Marina elizan. 
—

Zure irribarra gordea dugu
betirako bihotzean

egun handian elkartu arte
goiko baratz ederrean.

URTEURRENA

Antonio 
Comendador Sanchez

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 10ean, 10:30etan eta 13:00etan,

Bergarako Santa Marina elizan. 
—

Eskerrak hain ona izateagatik,
eta hutsune handia laga diguzun arren, 

beti izango zara gure bihotzetan.

URTEURRENA



ZERBITZUAK ETA DENBORA-PASA20/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2005eko apirilaren 8a

Luma

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

TXIRRINGA
Patxiku

Txikiren
aitak amari:

– Gure seme honi ez zaio
ezer zuzenik bururatzen,
eta gero eta txorakeria
gehiago egiten ditu. Ez
dakit zer egin eta nola
kontsola!

– Eta orain konturatu al
zara?

– Ez! Aspalditik
erreparatu diot bere jokaera
berezi horri eta gauza bat
pentsatu dut, ea zuzentzen
dugun.

– Eta zer bururatu zaizu?
—emaztea mesfidati.

– Txirringa bat erostea!
– Eta zuk zer uste duzu,

txirringa erosita txorakeria
gutxiago egingo dituela?

– Gutxiago ez dakit,
baina urrutiago bai
behintzat!

ASMAKETETAN
Hilabeteak elkar ikusten ez
zutela. Herriko pasealekuan
topo egin eta Edurnek
Karmeleri:

– Zer bizimodu,
Karmele?

– Ez dakin ondo! Bada
urtebete pintura abstraktua
margotzen hasi nintzela.
Arratsaldero lauzpabost
ordu ematen dizkinat
margotzen. Hori gozamena,
koloreekin lanean jardutea.
Bitartean senarrak afaria
prestatzen din eta biok
pozik.

– Ez zagon gaizki.
– Eta ez hori bakarrik.

Horrela hasi ginenez
geroztik ez gaitun batere
aspertzen. Hura nik zer egin
nahi izan dudan asmatzen
saiatzen dun eta ni, berriz,
hark zer prestatu nahi izan
duen antzematen!

UMOREGIROAN
Kike Amonarriz

*Izena

Hoteleko gela
berezi

Infin.,
agortu

Julian...,
aurkezlea

Buruz motel

Bizkaiko
herria

Muga
zaintza
Luma 

multzo

Funtsa

Joan den
gauean

Area

Bizkor

Barazki 
hostotsua

Jario, jariatu

Lastargi

Parisko
herritar

Kriptonaren
ikurra

Abil, iaio

Kotxez,
otoan

Igotzeko
ekintza

Bi

Leku 
atzizkia

Elektroia

Ukatzeko

Eskas,
murritz

Egokia

Zoroa

Gabezia

*Deitura

Labana,
aizto
Goiko 
aldera

Nahaste

Ez eme

JO
SUITE

AGOR
MINOZO

LUMAJEA
GANORA

BARTAZA
ZUZIKR

PARISTAR
IIURRI

ANOREE
GANIBET

GORAEZA

Tximista ikusi
eta gero,

trumoia entzun
Egun sargorietan batez ere, aireko
hezetasuna nabarmena izaten da
eta lurraren azala bero-bero egoten
da. Egoera horretan sortzen dira
tximistak eta trumoiak. 

E
gun bero eta hezeetan batez ere, behealdea nega-
tiboki eta goialdea positiboki kargatuta duten
hodeiak eratzen dira. Behealdeko karga negati-
boa oso handia denean, lurraren azaleko karga

negatiboak aldaratu egiten ditu, eta lurraren azala posi-
tiboki kargatuta geratzen da. Azkenean, hodeiaren eta
lurraren arteko potentzial diferentzia hain da handia,
hodeiaren inguruko airea apurtu edo ionizatu egiten da.
Egoera horretan airea ikaragarri berotzen da eta tximistak
sortzen dira. Tximista karga positiboaren edo negatibo-
aren transferentzia gertatzen denean ikusten da. Trans-
ferentzia hori izaten da hodeiaren alde batetik bestera,
hodeien artean edo hodeiaren eta lurraren artean.

Tximista, baina, ez da inoiz isilik etortzen. Airea
horren gogor hedatzen denez, presio-uhina sortu eta uhin
horrek trumoia sorrarazten du. 

IRAGARPENA

TXIMISTA ETA TRUMOIA

Zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da
goiz partean, batez ere. Arratsaldean,
prezipitazio arinak egongo dira. Elur kota

500-700 metro inguruan kokatuko da. Tenpera-
turan ez da aldaketa nabarmenik izango eta
haizea iparretik ibiliko da, ahul. 

ZAPATUA, 9 / Max.: 7º / Min.: 2º/

Zerua hodeitsu egongo da eta prezipitazio
arinak izango dira. Goizean elur kota 500-
700 metroan kokatuko da, baina gero

igotzen joango da. Tenperatura minimoak
berdin jarraituko du eta maximoa zertxobait
igoko da. Haizea iparretik ibiliko da. 

DOMEKA, 10 / Max.: 9º / Min.: 2º/
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Harpidedunen

txokoa

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

ZORIONAK!

BALDINTZAK

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

Juan Martin Elexpururen ‘BERGARA ALDEKO
HIZTEGIA’ 
• Alberto Pereda

(Arrasate)

‘IPUIN KLASIKOAK’ umeendako liburua
• Etor Laskurain 
(Osintxu)

Bi gonbidapen 
FLORIDA-GURIDI zinemetara joateko 
eta beste bi gonbidapen 
Gasteizko San Prudentzio kaleko 
BOCATTAN bi menu jateko 
(saridun bakoitzarendako bi).
• Rufina Aranburu Gorostidi 

(Oñati)
• Maitane Lete

(Antzuola)

• Juan Martin,
Elexpururen ‘BERGARA
ALDEKO HIZTEGIA.
Leintz-Aramaio, Oñati
eta Eibar inguruko
berbekin osatuta’. 
(Bi hiztegi, saridun bakoitzarendako bat)

• ISTILU etxeko neskendako bi kamiseta

Apirilaren 11: 038 zozketa

037

zozketa

Apirilaren 11ko sariak

Sariak astero!
Astelehenean, apirilak 11, sari hauek izen-abizenak izango dituzte. 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke sari hauen irabazleetako bat!

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

Harpidedun egiteko:

Harpidetza kuota, 35 euro
2005 osoko harpidetza kuota.

Kuota:

EIBAR-
XEREZ
futbol partidua
ikusteko 
sei sarrera. 
(Saridun bakoitzarendako bi)
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UDA eta Mondra taldeak
aurrez aurre Ibarran

DOMEKA, 10 / 21:00 
‘Derbia’

Ibarreko ikasleen arteko
lehia ‘Baneki’ saio berrian

Debagoieneko euskal elkarteen eta
Goienaren arteko elkarlanetik sor-
tutako saioa dugu Baneki. 12 eta 16

urte bitarteko gazteei zuzendutako lehia-
keta da. Astelehen eta eguenetan herri des-
berdinetako talde bi izango ditugu lehian. 

ASTELEHENA ETA EGUENA / 21:00 
‘Baneki’

Euskal Herriko Txirrindulari
Itzulia, Oñatin

Euskal Herriko Itzuliak Debagoiene-
ko errepideak zapaldu ditu berriro,
eta Goiena Telebista errepide baz-

terrean izan da lasterketako eta txirrin-
dularitzaren festako irudiak jasotzen. Iru-
diokin saio berezia eskainiko dizue.

ASTELEHENA, 11 / 21:30 eta 23:00
‘Itzulia 05’

Apirilaren 17ko
hauteskundeak berbagai

Gorka Etxabek hauteskundeen gai-
neko bigarren mahai-ingurua egin-
go du martitzenean:  Antxon Karre-

ra (EB), Nekane Eraunskin (EHAK), Jose-
ba Egibar (EAJ), Aintzane Ezenarro
(Aralar) eta Arnaldo Otegi (Batasuna).

MARTIZENA, 12 / 21:00 eta 22:30

‘Mahaingurua’

Debateak baino ikusle
gehiago ‘CSI’ telesailak
Astelehenean ETB2k eskai-
ni zuen hauteskundeen gai-
neko debatea 657.000 lagu-
nek (%24,4) ikusi zuten
Euskal Autonomia
Erkidegoan. Bigarren saio
ikusiena izan zen, T5eko
CSI saioaren atzetik. 

Espainiako kateek 
%10 iragarki gehiago
eskaini dute martxoan
Iazko martxoan baino %10
iragarki gehiago eskaini
dute aurtengoan
Espainiako telebista kate-
ek. Guztira, 190.257 spot
eman dituzte eta, eguneko,
pertsona batek 91 iragarki
ikusi ditu. A3 izan da ira-
garkiei tarte handiena
eskaini dien katea, emisio
osoaren %17,6, hain justu
ere.

Hauteskundeen 
gaineko mahai-ingurua
Goiena Telebistan
Goiena Telebistak hautes-
kundeen gaineko mahai-
ingurua eskainiko du dato-
rren martitzen gauean.
Alderdi politikoetako hau-
tagaiak gonbidatu ditu
Goiena Telebistak mahai-
ingururako. Berritasun bat
izango du saioak; izan ere,
Elgetako Espaloia Kafe
Antzokian grabatuko da
martitzen arratsaldean. 

‘Sautrela’ itzuliko 
da zapatuan
ETB1ek Sautrela literatu-
rari buruzko saioa hasiko
du berriz ere oraingo zapa-
tuan. Seigarren urtea izan-
go du oraingoa. Hasier
Etxeberriak aurkeztuko du
saioa. Zapatuan eskainiko
den lehen atalerako,
Gotzon Garate idazle elgoi-
bartarra gonbidatu dute.

TELEBERRIAK

“Joan Paulo II.a pertsona famatua
izan da oso. Gaitasun nabarmena
izan du jendea erakartzeko. Nor
izango den Aita Santu berria?
Kinielak egitea libre da”.

On Jenaro Lekuona (Arrasateko parrokoa)
‘Berriak’ (2005/04/05)

“Aurtengo Mendekoste jaietan
zezenketarik ez egoteak pena handia
ematen digu. Edonola ere, erabaki
hori hartu du Bergarako Udalak
eta... aurrera egin behar”.
Iñigo Almorza / Zezen Zaleak taldeko kidea
‘Berriak’ (2005/04/06)

KAMERAAURREAN

Liga azken txanpan sartua da, baina
oraindik falta da debagoiendarren
arteko norgehiagokarik. Aretxabaleta

eta Mondraren artekoa hasi aurretik, gai-
nera, UDAko urrezko intsignia emango die-
te Erik Gartziari eta Kepa Azkueri.

Asko jardun da ETB2k astelehenean eskaini zuen hauteskunde-
en gaineko debatearen inguruan. Audientzia maila handiak
izan zituen, baina, niri, behintzat, ez zitzaidan gustatu. Oso

artifiziala iruditu zitzaidan, dena ondoegi neurtua eta aurrez
pentsatua, eta protagonistak ez nituen eroso ikusi, zutik, atrilaren
ondoan, eskuak non jarri ez zekitela. Gainera, azken urteotako
topikoei bueltaka aritu ziren. Gauza bat erakutsi zuen, hala ere,
saioak: San Gilen komunikaziorako dohaina.

Batez ere San Gil —temati eta petral samarra bera— eta baita
Lopez —orrazkera berriarekin— aritu ziren Ibarretxeren aurka; EAJ-
EA koalizioko hautagaia, ostera, kontraerasora. Horrek laga zuen
baztertuta laugarren gonbidatua: Madrazo. Ezin dugu ahaztu,
gainera, beste hautagai edo aktore politiko batzuk ez zirela gonbi-
datuak izan: Otegi —berriro legebiltzarkide izaten ez diote utziko—,
Ezenarro, Benito, Eraunskin… Batasunekoak, edozelan ere, izan zuen
bere tartea telebistan, ertzainek EiTBra sartzen galarazi ziotenean.

Kartoizko debatea

Eneko AzkarateTELEBEGI/

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

ASTELEHENA 11 MARTITZENA 12 EGUAZTENA13 EGUENA 14

13:50 Marrazki 
bizidunak:
Sherezade

14:10 Marrazki 
bizidunak:
Lazkao Txiki

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Behazulo
15:00 Auñamendietan
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

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

bizidunak
21:00 Ilunpean
21:30 Eguzki lore
22:00 Berriak
22:30 Ilunpean
23:00 Eguzki lore
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

11:05 Behazulo 
11:35 Hauteskundeak

2005:
Gorka Etxabek 
aurkeztutako
mahaingurua.

12:35 Marrazki 
bizidunak:

Sherezade
14:40 Marrazki 

bizidunak:
Lazkao Txiki

15:00 Auñamendietan
15:30 Filma:

Robin Hood-en 
abenturak

16:25 Ilunpean
17:00 Hauteskundeak

2005
18:00 Eguzki lore
18:30 Jaun ta jabe
19:00 Klip@
19:15 Behazulo
19:45 Marrazki 

bizidunak:
Sherezade

21:00 Emisio amaiera

11:00 Filma:
Robin Hood-en
abenturak

12:00 Marrazki 
bizidunak:

03 Patrulla
13:10 Marrazki 

bizidunak:
Lazkao Txiki

13:25 Ilunpean
13:55 Auñamendietan
14:30 Eguzki lore
15:00 Filma
15:50 Jaun ta jabe 
16:20 Marrazki 

bizidunak:
Sherezade

17:45 Klip@
18:00 Hauteskundeak

2005
19:00 Eguzki lore
19:30Auñamendietan
20:00 Marrazki 

bizidunak
20:45 Klip@
21:00 Derbia:

UDA-Mondra
22:30 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:
Sherezade

14:10 Marrazki 
bizidunak:
Lazkao Txiki

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Ilunpean
15:00 Eguzki lore
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

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

bizidunak
21:00 Baneki
21:30 Itzulia 2005
22:00 Berriak
22:30 Derbia:

Laburpena
23:00 Itzulia 2005
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:20 Baneki
13:50 Marrazki 

bizidunak:
03 Patrulla

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Itzulia 2005
15:00 Derbia

Laburpena
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

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

bizidunak
21:00 Mahaingurua:

Hauteskundeen 
gaineko 
mahai-ingurua.

22:00 Berriak
22:30 Mahaingurua
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:
Sherezade

14:10 Marrazki 
bizidunak:

Lazkao Txiki
14:15 Berriak 

Aurrerapena
14:30 Mahaingurua
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

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

bizidunak
21:00 Auñamendietan

Ansabereko 
Spigolo

21:30 Jaun ta jabe
22:00 Berriak
22:30 Auñamendietan
23:00 Jaun ta jabe
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:
03 Patrulla

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Auñamendietan
15:00 Jaun ta jabe
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

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

bizidunak:
Patrulla 03

21:00 Baneki 
21:30 Behazulo
22:00 Berriak
22:30 Auñamendietan
23:00 Behazulo
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera
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21:30
Eguzki lore

14:30
Filma

21:00
Derbia

21:00
Baneki

12:03
Marrazki bizidunak

21:00
Auñamendietan

21:00
Baneki



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2005eko apirilaren 8a PUBLIZITATEA/23



Nork erakutsi edo nola
ikasi zenuen?

Liburuak erosi nituen
irakurtzeko eta ikastaroak
ere egin ditut. 

Erlauntzak baserrian
jarri eta harrituta gelditu
nintzen erleek lana nola
egiten zuten ikusita. Artista
hutsak dira, langile amorra-
tuak eta arkitekto ezin
hobeak, gainera. Azkenean,
eurek erakutsi didate. 

Eta zer moduzko
kiwiak jasotzen dituzue
orain Elorregin?

Oso onak. Erlearen
polinizazioari esker kiwia-
ren landarea indartu egin da
eta fruitua lehen baino
askoz hobea da. Ikaragarria
izan da hori ikustea.

Zer ezaugarri behar
ditu ezti onak?

Akaziaren eztia da
estimatuena, baina ezti
guztiak ez dira berdinak.
Hala ere, ezaugarri batzuk
berdinak dira guztiendako.
Adibidez, hezetasuna oso
garrantzitsua da; ez du inoiz

izan behar %18 baino
handiagoa. Garbia izatea ere
garrantzitsua da.

Zer puntuatzen dute
epaimahaikoek?

Hezetasunari begiratzen
diote lehenengo, garbitasu-
nari eta egoerari gero eta
koloreari eta zaporeari
azkenik. Normalean, batzuk
baztertu ondoren, oso zaila
gertatzen zaie bata edo
bestea aukeratzea, onak
direlako denak.

Noiz batzen duzu eztia?
Abuztuan. Panela beteta

dagoenean itxi egiten dute
erleek eta eztia orduan
ateratzea garantia ona da.
Bestalde, bero egiten duen
egunean ateratzen dut eztia,
askoz errazagoa da eta. 

Zuzenean sartzen
dituzu poteetara?

Ontzi batean sartzen dut
gero eztia eta 12-15 egun
uzten dut bertan. Goian
eztiak izan dezakeen zikina
gelditzen da eta eztia bera
behetik atera eta poteetan
sartzen dut.

Z
orionak sariagatik.
Baina ez da lehenen-
goa, ezta?
Gipuzkoako

Txapelketara eskualdeetako
lehen hiru sarituak joaten
dira. Nik hiru aldiz irabazi
dut Santamasetan egiten den
lehiaketa eta Gipuzkoakoan,
bigarren izan nintzen duela
bi eta hirugarren aurten.
Pozik nago.

Non dituzu erlaun-
tzak?

Elorregin ditut, emaztea-
ren baserrian, baina ez ditut
asko; hamarren barruan iza-
ten ditut beti.

Lan handia eskatzen
dizute?

Erlezaina

Batzuk eztia ateratzera
baino ez dira joaten, baina
niri gustatzen zait erlaun-
tzak ondo edukitzea, zain-
tzea, eta horrek lan dezente
ematen du. Nik egunero
egiten diet bisita.

Erle beltzak dituzu?
Mota hori da hemengoa,

autoktonoa. Nik orain arte
ez ditut eduki, baina jartze-
ko asmoa dut.

Noiztik dituzu erleak?
Baserrian kiwiak

genituen, baina ez ziren
indartzen. Arazoa poliniza-
zio falta izan zitekeela
pentsatu nuen eta erabaki
nuen erleak jartzea, horre-
tan onenak direlako.

Ez dakit zuei, baina niri
egonezin moduko bat
sortzen dit hauteskun-

de aldi honek. Bost axola
kanpainak berak, nekez
izaten dira anekdota baino
gehiago. Baina legebiltzarra
desegin eta berria hautatzeko
prozesuak estali eta trabatu
egin du beste bat, sakonagoa.

Sinetsita nago azken
urtebetean mamitu egin
direla osagai politiko inpor-
tanteak: Ibarretxe planak
eman duen astindua, ezker
abertzalean gertatu diren
mugimenduak, Espainiako
gobernu aldaketa… Bakarka
ez dute gatazka konponduko
baina, guztiak batera jarrita,
aukera garbia dago saiakera
bat egiteko.

Keinuak egon ziren,
ugari, duela 2-3 hilabete. Eta
bazirudien ahalegin serioa-
ren atarian geundela, baina
hauteskundeen katramilak
dena zokoratu du. Egunotako
giroan nekez aurki daiteke
itxaropenerako motiborik.
Zergatik ote da botoak
irabazteko alderdi guztiek
ateratzen dituztela sinpleke-
ria, setakeria eta beste
zenbait -keria? Gure inteli-
gentziari egindako iraina
iruditzen zait, nola irainga-
rri ikusten dudan garbiga-
rrien publizitatea, etxekoan-
dreei zuzenduta dagoelako
hain sinplea, hain kutrea.

Eta, hala ere, uste dut
prozesu sakona abiatuko
dela, hauteskundeen ondo-
ren. Eragile guztiak kontura-
tu dira aukera sekulakoa
dela, faktore asko dagoela
alde. Egunotako nahasmena
argituko da 17an, botoarekin.
Ondoren nagusitu bedi
ganora.

MIKEL IRIZAR
www.goiena.net/blogak/piperrautsa

Nahas

PIPERRAUTSA

“Baserriko kiwiak indartzeko jarri nituen
erleak, polinizatzen onenak direlako, eta
harrituta gelditu naiz euren lanarekin”

“Eztiaren hezetasuna oso garrantzitsua
da: %18 baino txikiagoa izan behar du”

“Abuztuan batzen dut eztia, panela itxita
dutenean eta bero egiten duen egunean”
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