"Prozesua
esfortzu
kolektiboa da,
ezin da alde
bakarreko
ariketa izan"
2006ko abenduaren 1a > Egubakoitza > VII. urtea > 267. zenbakia > Doan banatzekoa

G2a

Euskal izenak,
kanpoan gero eta
erabiliagoak > 43

18/98
Nork bere burua inkulpatzeko
kanpaina aurkeztu dute > 07

www.goiena.net

KIROLA
Euskadiko igeriketa txapelketa
Bergaran jokatuko da > 40

Mikel
Zubimendi
Batasuna > 09

KOMUNIKAZIOA
‘Goiena.net’ webgunea goitik
behera berritu dute > 51

ARETXABALETA > OBRAK

Bidegorriko
lanak laster
hasiko dira
Bi kilometroko zati
baten, bizikletendako
ibilbidea margotzen
hasiko dira> 32

KMK'07 > AURKEZPENA

Kilometroak
jaiko lehen
ekitaldia
Gaur, egubakoitza,
aurkezpen jaialdia
izango da Jamen
Bergarako Aranzadi ikastolak jaialdia egingo du gaur,
egubakoitza, Kilometroetako
irudia, mezua eta arropak
erakusteko. Ikasle eta gurasoek ez ezik, hainbat herritarrek egingo dute desfilea. > 15

AURKEZPENA Eskoriatzako euskalgintzako ordezkariak, abenduaren 3rako egitarau aurkezpenean.

LEIRE KORTABARRIA

EUSKARA > NAZIOARTEKO EUSKARAREN EGUNA ETZI, DOMEKA

Euskararen Eguna,
ospakizunez beteta
Bi ikasle, kartelekin.

E.A.

HIRU HERRITAN Arrasaten,
Bergaran eta Eskoriatzan izango
dira Euskararen Eguneko ekintzak

EGUNEROKO TRESNA 'Euskaraz
bizi, is beri isi' lelopean, erabiltzeko
eskatuko dute aurten ibarrean

Euskararen Eguna ospatuko da
etzi, domeka, eta Arrasaten, Bergaran eta Eskoriatzan euskalgintzako eragileek ospakizun egitarau bete-beteak antolatu dituzte. Herri bazkariak, omenaldiak,
joko eta jolasak… egongo dira.
Aurten, Euskaraz bizi, is beri
isi leloa aukeratu du Debagune
elkargoak. Hala, euskara gero
eta gehiagok dakitenez, oraingo
erronka hitz egitea dela azpimarratzen dute. > 02-03

AURKIBIDEA
Debagoiena > 04-08
Elkarrizketa > 09
Iritzia > 10-11
Gutunak > 12
Herriak > 15-39
Kirola > 40-41
Kultura > 45
Sailkatuak > 46
Eskelak > 47
Denbora-pasa > 48
Gazteak > 50
Komunikazioa > 51
Telebista-Irratia > 52
Non-zer > 54-55

DENAK GUTXIAGO BALIO DU
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EUSKARA > ALDARRIKAPEN ETA OSPAKIZUN EGUNA ETZI, DOMEKA

Erabilera da aurten
Euskararen Eguneko
aldarrikapena
HIRU HERRITAN Egitarau beteenak
Arrasaten, Bergaran eta Eskoriatzan
antolatu dituzte hango euskalgintza
arloko eragileek, domekarako ez
ezik, asteburu osorako

EGUN BEREZIA Euskara "egunero
erabiltzeko tresna" dela dioten
arren, eragileek Nazioarteko
Euskararen Egunean bereziki parte
hartzera dei egiten dute

LEIRE KORTABARRIA > BERGARA

Euskaraz bizi, is beri isi, horixe
da Debagunek, euskara elkarteen Debagoieneko elkargoak, aurtengo Euskararen Egunerako
aukeratu duen leloa. Horixe baita erronka: gero eta jende gehiagok daki euskaraz, eta hezkuntza
euskaraz da; hortaz, erabilera
bultzatu nahi dute orain. Eta
nabarmentzekoa da euskara ikasten dabiltzanak izango direla aurten omendu nagusiak: Arrasaten Zahar Berriko euskaldun
berriak –eta haiei laguntzen dieten euskaldun zaharrak– eta Bergaran, etorkinak. Irakasleak ere
omenduko dituzte Bergaran, hain
zuzen AEK abiarazi zutenak.
Batez ere, Arrasaten, Bergaran eta Eskoriatzan izango dira
ospakizunak etzi, domeka. Eskoriatzan, euskalgintzako eragile
guztiek egitaraua aurkeztu dute,
eta Mari Carmen Arrietak, Kultura teknikariak, hauxe dio:
"Herritar askok ez daki Euskararen Eguna ospatzen denik, eta
horregatik aurkeztu dugu aurten
modu berezian".
Beste herrietan ere egongo da
zer egin: Antzuolan, Txatxilipurdik eta Gazte guneak taloak
salduko dituzte domeka arratsaldean eta Aramaion, Olentzero eta subilaren lapurreta filma
botako dute etzi, domeka, kultura etxean. Aretxabaletan, Atxagazte gaztelekukoek gaztainak
erreko dituzte Herriko plazan.

Arrasaten Zahar
Berrikoak omenduko
dituzte eta Bergaran,
etorkinak eta AEKn
irakasten hasi
zirenak
Eskoriatzan,
lehenengo aldiz
kantu-bazkaria
antolatu dute, eta
Elixoste elkartean
izango da

UME ETA HELDUENDAKO EKINTZAK
Arrasaten ume eta helduak mobilizatuko dira Euskararen Eguna
ospatzeko, AED elkarteak deituta. Eguneko protagonista Zahar
Berri da, euskaldun zaharrak eta
berriak batzen dituen taldea.
Eurak izango dira omendu nagusiak 13:00etan Seberren egingo
den ekitaldian. Bertsolariak, Goikobalu abesbatza eta txistorra
eta sagardo jana izango dira.
19:00etan, Peio Arnaezek Euskaldun berri, lan berri bakarrizketa
egingo du gaztetxean.
Umeendako, Txatxilipurdik
futbito txapelketa antolatu du
zapatu goizerako Musakolan, eta
gero, bazkaria eta ikuskizun sorpresa AEDn; eta domekarako,
umeen festa Seber Altuben,
11:30ean.
AEDko dinamizatzaileak,
Itxaro Artolak, hauxe diosku:
"Iaz, harrera polita izan zuten
ekintzek, eta aurten ere antzeko
zerbait egin nahi izan dugu dauzkagun baliabideekin. Izan ere,
gero eta jende gehiagok daki Euskararen Eguna ospatzen dela, eta
parte hartzen du".
'EUSKARAREN ASTEBURUA'
Bergaran ere, Euskararen Eguna baino gehiago, Euskararen
asteburua ospatuko dute: hain
zuzen, gaur, egubakoitza, jolaslekua egongo da Munibe plazan
17:00etan; eta Emetik delako bertso kabareta egongo da. Horrez

gain, Kilometroak jaiaren aldeko moda desfilea egongo da Jam
aretoan.
Bihar, zapatua, herri bazkaria egingo dute Munibe plazan,
trikitilariekin, jokoekin… Arrain
zopa, saihetsa parrillan eginda
eta erreilenoa jango dituzte, eta
txartelak tabernetan daude salgai 8 eurotan. 18:00etan, kalejira
errebindikatiboa egingo dute, eta
22:30ean, Fly Shit, Aby-Kem eta
Edan taldeen kontzertuak egongo dira Munibe plazan.
Azkenik, etzi, domeka, Berbak, Bergarako euskaltzaleon bilguneak, ekitaldia egingo du
Munibe plazan, 12:00etan, Bergaran euskarak bizi duen egoeraren berri emateko. Gainera, AEK
hasi zutenei eta euskara ikasten
dabiltzan etorkinei omenaldia
egingo diete.
"BADAKIGU EGUNERO DELA"
Eskoriatzan ere, ekintza batzuek
giroa prestatuko dute domekarako: bereziki, Anje Duhalderen
kantaldiak, gaur, egubakoitza.
Domekan, hamaikatxo ekintza
egongo dira: aurtengo berritasuna da kantu bazkaria Elixoste
elkartean, 14:30ean. Txartelak
Inkernu, Gozotxiki, Aldatz eta
Dorletan daude salgai, eta kantu
liburua jasoko dute parte-hartzaile guztiek. Horrez gain, talojana izango da 13:00etan plazan;
eta arratsaldean, 16:30ean, umeendako jolasak plazan, eta gero,
koadrilen arteko joko eta jolasak,
7 urtetik gorakoendako.
Ospakizunak antolatzeaz
gain, mezu hau helarazten dute
Eskoriatzako euskaltzaleek:
"Badakigu egunero dela euskararen eguna, badakigu euskara egunero erabiltzeko tresna dela, baina abenduaren 3ko eguna aprobetxatu nahi dugu eragile guztiok

APAINDUTA Umeek eta gaztetxoek euskararen gain

bat egiteko eta herritarren artean euskararekiko motibazioa eta
sentiberatzea bultzatzeko".
57 URTEKO HISTORIA
Orain goraldia bizi duen arren,
garai txarrak ere pasa izan ditu
Euskararen Egunak.
Abenduaren 3an ospatzen da
egun hori, Xabierko San Frantziskoren eguna delako. Eusko Ikaskuntzak sortu zuen Euskararen
Eguna. eta 1949ko abenduaren
3an ospatu zen lehenengo aldiz.
Hasierak zailak izan ziren,
garai hartako egoera politikoak
eraginda, Iparraldean eta Ameriketan ospatu behar izan zelako bakarrik. Garai askotan, isilpean ospatu behar izan da Hego
Euskal Herrian. Azkenik,
1995ean, mundu osorako ofizial
izatea onartu zen, eta hori pauso handia izan zen kanpoan bizi
diren euskaldunendako.
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Iñigo Arregi > Bergarako Euskaltzaleon Bilgunea

"Aurrera begira, normalizaziorako,
etorkinekin lan egin behar dugu"
L.K. > BERGARA

Bergarako Berba elkarteko kide da
Iñigo Arregi. Euskararen Egunaren
balioa, haren iritziz, herritarrek
euskararen normalizazioa eskatzeko giro egokia sortzea da.

Euskaraz bizi, is beri isi izango da
aurtengo leloa.
Bai, hori Debagoien osoan erabiliko da, Debagunek aukeratuta. Bergaran, Pausoz pauso normalkuntzaruntz ere erabiliko dugu.
Zelakoa izango da ekitaldi nagusia
Bergaran?
Etorkinak protagonista izango
dira: euskara ikasten dabiltzanak txalotu eta gainerakoei animuak emango dizkiegu. Izan ere, aurrera begira, eurekin egin behar da ahalegina.
Horrez gain, Bergaran euskararen erabilera zelan dagoen azalduko
dugu, eta udal hizkuntza politikaz egin
dugun azterketako datuak jakinaraziko ditugu. Bestalde, aurtengo omenduak hezkuntza araututik kanpo irakasten hasi zirenak izango dira; zehatzago esateko, AEK hasi zutenak.

eko marrazkiak egingo dituzte; gero, horiek jende aurrean ipiniko dituzte.

L.K.

Arrasaten Zahar Berri omenduko
dute. Zer deritzozue?
Oso ondo. Bergaran ere, Jardunek euskaldun zaharrek eta berriek
elkarrekin jarduteko proiektua dau-

SUKALDEAK: ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43 • OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
BAINUAK: ARRASATE: Zarugalde 52 / 943 79 99 42

L.K.

ka, Berriketan, eta oso pozik gaude
erantzunarekin: momentu honetan,
12 talde daude. Euskara ikasten ari
direnekin jarduteko prest dagoen jendea behar dugu. Horrek beste gogoeta bat ekartzen dit: alegia, euskaraz
hitz egiteko guneak sortu beharra
dagoela, egunerokotasunean euskara ez dagoelako lehenetsita.
Zein da, gaur egun, Euskararen Egun
baten esanahia?
Pauso berriak emateko, euskarari prestigioa emateko, normalizaziorako… giro egokia behar da. Herriak
horretarako giroa behar du, gauza
horietaz konturatzeko eta horiek
eskatzeko, eta horretarako, Euskararen Eguna erabiltzen dugu.
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EUSKARA > MARTXOAREN 22AN HASIKO DA KORRIKAREN 15. ALDIA, KARRANTZAN

Korrika laguntzaile egiteko
aukera asteburuan gurean
Arrasaten eta
Bergaran jarriko
dituzte mahaiak
domeka goizean

AINTZANE IRIZAR > BERGARA

AEKk bi urtetik behin antolatzen
duen Korrika euskararen aldeko
ekitaldiaren 15. aldia martxoaren
22an hasiko da Karrantzan eta
apirilaren 1ean Iruñara iritsiko
da. Batutako dirua Nafarroako

eta Ipar Euskal Herriko euskaltegien lan baldintzak duintzeko
erabiliko dute oraingoan.
DEBAGOIENERA, ASTEBURUAN
AEKko antolatzaileek aurreratu
digutenez, asteburuan eta gauez

pasatuko da Korrika Debagoienetik. Martxoaren 23tik 24rako
gauean, hain zuzen ere, egubakoitz gauean. Gatzagatik Oñatira lehendabizi eta Antzuolatik,
Bergaratik eta Elgetatik ondoren.
KORRIKA LAGUNTZAILE
Oraingo asteburuan, domeka goizean, Korrika laguntzaile egiteko aukera izango dugu Bergaran
eta Arrasaten, Euskararen Egunaren ekitaldien barruan. Bergaran, Munibe plazan, eta Arrasaten, Sebero Altuben. 11:00etatik
aurrera izango da hori.

MANKOMUNITATEA

Datorren
urterako
aurrekontuak
onartuta
2006koekin
alderatuta, %47ko
igoera izango dute
aurrekontuek
A. I. > ANTZUOLA

Debagoieneko Mankomunitateak eguaztenean egin zuen
ohiko Gobernu Batzarra,
Antzuolan.
Hantxe onartu zituzten
2007. urterako aurrekontuak.
12.527.392 euroko aurrekontua, hain zuzen ere, izango du
Mankomunitateak. Igoera
nabarmena izango da
2006koekin alderatuta
(%47,3ko igoera). Horren atzean, bi proiektu handi daude:
batetik, Mankomunitatearen
egoitza berrira diru kopuru
handia bideratuko dute (hiru
milioi euro), baita Epeleko
zabortegiko berreskurapen
lanetara ere (milioi batetik
gora euro). Guztira, aurrekontuen %37 (4.613.932 euro)
bideratuko dituzte inbertsioetarako.
Aipatzekoa da iaz 350.000
euro inbertitu zituztela Mankomunitatearen egoitza
berria izango dena erosteko.
HAINBAT SAIL
Ezinduen garraiorako bideratutako kopurua %19,4 igoko
da datorren urtean; 215.000
euro gastatuko dira, hain
zuzen ere. Kirolaren sailak
88.242 euro eramango ditu
(%46ko igoerarekin).
Ingurumenaren sailak sei
milioi eta erdiko aurrekontua
izango du; nabarmena da sail
honen igoera (%29,49), baina
kontuan hartu behar dugu
Epeleko zabortegiaren lanak
hemen sartzen direla.
Hiltegiari dagokionez,
berriz, 893.425 euroko aurrekontua izango du, iaz baino
txikiagoa (%6,1 txikiagoa).
50.000 euroko inbertsioak
egingo dituzte hiltegian.
LANEKO JAZARPENAREN AURKA
Debagoieneko Mankomunitateko langileen artean jazarpen sexuala eta morala prebenitzeko neurriak hartzea
ere onartu zuen eguazteneko
batzarrean Gobernu Batzordeak. Jazarpen sexuala eta
morala zer den definitzen du,
batetik, dokumentu horrek.
Bestetik, jazarpenok Mankomunitateko langileen artean
prebenitzeko ze neurri hartuko dituzten zehazten da, baita jazarpenik gertatzekotan ze
jardunbide jarraituko duten
ere. Horrela, azkenaldian
denon ahotan dagoen arazoari heldu nahi izan dio Mankomunitateak.
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ENPRESAK > JUAN JOSE IBARRETXE EAE-KO LEHENDAKARIA ETA JESUS CATANIA MCC-KO PRESIDENTEA IZAN ZIREN EKITALDIAN

Fagor Automation inauguratu dute,
optoelektrikako instalazio berria
Zortzi urte behar izan
dituzte munduan beste
bi ekoizlek bakarrik
erabiltzen duten
sistema garatzeko
Optoelektrikako
gailuetan munduko
bigarren ekoizle
handiena da Fagor
Automation
AINTZANE IRIZAR > ESKORIATZA

Fagor Automationen instalazio
berriak inauguratu zituzten
eguaztenean. Hantxe izan ziren,
besteak beste, EAEko lehendakari Juan Jose Ibarretxe, Joxe Joan
Gonzalez de Txabarri Gipuzkoako ahaldun nagusia, MCCko kontseilu orokorreko presidente
Jesus Catania eta Juan Karlos
Bengoa Eskoriatzako alkatea.
Aurreskuaren ondoren, Juan
Jose Ibarretxek inaugurazio plakatxoa agerrarazi zuen; gero, instalazioak bisitatzeko aukera izan
zuten han bildutako agintari eta
gonbidatuek.
Eskoriatzan daude optoelektrikako instalazio berriak. Endokerrak edo kaptazio sistemak eta
horiek egiteko erabiltzen den
kristala ekoizten ditu Fagor Automationek. Makina-erremintaren
alorrean erabiltzen dira endoker horiek, neurketak zehaztasun
handiarekin egiteko. Hitz bitan
esateko, neurgailu optoelektrikoak egiten dituzte. Instalazio
berriei esker, neurgailuon doitasun maila nabarmen handitzea
lortuko dute.

INAUGURAZIOA Eguazten goizeko inaugurazio ekitaldiaren une bat; argazkian, Ibarretxe, Jesus Catania eta Gonzalez de Txabarri, besteak beste.

15 MILIOI EUROKO INBERTSIOA
Eraikinen eta ekoizpenerako
beharrezko ekipamenduen inbertsioa 15 milioi eurotik gorakoa
izan da. Proiektu berritzailea
izanda, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren,
MCCren eta Espainiako Teknologia eta Industria Garapenerako Institutuaren laguntza jaso
dute. Inbertsio osoaren %90 finantzatu du Fagor Automationek eta
gainerakoa oraintxe aipatutako
erakundeek.

112 langilek lan egingo dute
asteon inauguratutako instalazio
berriotan.
ZORTZI URTEKO LANA
Zortzi urtean jardun dute aipatutako puntako teknologia garatzen. Fagor Automationek berak
garatu du sistema, nazioarteko
eta Estatuko lehen mailako
enpresa eta unibertsitateekin
elkarlanean. Tekniker eta Fagor
Elektronikakoen laguntza izan
dute, besteak beste.

MUNDUKO BIGARRENA
Optoelektrikako gailuetan mundu mailako bigarren ekoizlea da
Fagor Automation. Gainera,
automatizazio produktuen eta
makinaria kontrolaren garapen
eta ekoizpenera dedikatzen den
estatuko enpresa bakarra da.
2006an 65 milioi euro fakturatzea espero dute Fagor Automationeko arduradunek, iaz baino %18 gehiago. Irabazien %80
nazioarteko salmentei dagozkie;
batez ere, Txinan, Taiwanen, Bra-

silen, AEBetan, Italian eta Alemanian dituzte bezeroak.
I+G ALORRAREN GARRANTZIA
Fagor Automationen beti izan
da oinarrizkoa Ikerketa eta Garapena eta irabazien zati handia
bideratzen dute alor horretara.
Gaur egun, 90 langilek dihardu
alor horretan, Arrasate, Eskoriatza eta Usurbilgo langileen
%21, hain zuzen ere. Orain estreinatu duten teknologia berria lan
horren emaitza izan da.

w w w . l a s a g a b a s t e r . c o m
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IMANOL GALLEGO
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NEKAZARITZA > AZOKEN ETA BASERRIKO PRODUKTUEN GIDAK KALEAN

AISIALDIA > KANPINA LANDAN

Asteroko eta urteko azoka
berezien gida kaleratu dute

Kanpina egingo
dute UribarriGanboa inguruan

Debarroko landa
garapenerako
elkarteek sasoiko
baserriko produktuak
ere jaso dituzte gida
horretan

Debemen landa garapenerako
elkarteen asmoa da herritarrek
erabiltzea gidak.
Hain justu, Debarroa; menditik itsasora kanpainaren barruan
banatuko dituzte azoken eta baserriko produktuen gaineko gidak.
Eta baserri inguruarekiko sentsibilizazioa bultzatu gura dute
Deba Garaia eta Debemen elkarteek kanpaina horrekin.

IRATI AGIRREAZALDEGI > BERGARA

Deba Garaia eta Debemen landa
garapenerako elkarteek asteroko
azoken eta urteko azoka berezien
gida kaleratu dute Debarroan.
Guztira, 44.000 ale banatuko
dituzte Debagoieneko zein Debabarreneko herrietan. Horiek postontzietan banatuko dituzte eta
gainerako 6.000 aleak azoketan
bertan. Banaketarekin hasiak
dira dagoeneko eta Eibarren, esaterako, 10.500 ale zabalduko dituzte. San Andres azoka berezirako
gura dute banatu landa garapenerako elkarteek.
GIDAREN HELBURUA
Lau orriko gidaren helburua da
baserriko produktuen eta azoken gaineko informazioa ematea.
Izan ere, azoka egutegiarekin
batera, sasoian sasoiko produktuen zerrenda ere badu gidak.
Gidaren diseinua Arrasateko
Arteman komunikazio eta diseinu enpresak egin du. Poltsikoko
formatua du eta erabiltzeko erraza da. Euskaraz eta gaztelaniaz
jaso dute informazio guztia, diseinu moderno eta garbiarekin.
Azken finean, Deba Garaia eta

IBARREKO AZOKAK
Ibarrean hainbat azoka berezi izaten dira urtean barrena; badira
asteroko zein hileroko azokak ere.
Datorren urtean, martxoan bi
azoka izanago dira: 8an, Arrasaten emakume baserritar eta artisauen azoka; eta Erramu Zapatuko feria Bergaran. Maiatzaren
15ean Antzuolan San Isidro Eguneko azoka egingo dute. Ekaineko lehen zapatuan Eskoriatzan
herriko baserritar eta artisauen

Baserriko produktuen gida.

feria egongo da. Uztaileko lehen
domekan egiten dute Elgetan
Feria Nagusia. Irailean San Migeletako azoka izaten da Aretxabaletan eta San Martinetakoa Bergaran. Urrian Oñatin azoka egiten dute jaietako Herri Egunean
eta Elosun urriaren 12an. Azaroko lehen zapatuan Arrasateko
baserriko produktuen azoka egingo dute eta Leintz Gatzagan azaroaren 12an San Milixanetako
artisau azoka. Urtea amaitzeko
abenduaren 22an Santamas feria
egongo da Arrasaten.
Azoka bereziez gain, astero
egoten dira azokak ibarrean:
astelehenetan Aretxabaletan eta
Elgetan; egubakoitzetan Antzuolan, Arrasaten eta Eskoriatzan;
eta zapatuetan Bergaran eta
Oñatin. Bestalde, hileko lehen
egubakoitzetan Oñatin nekazaritza tresnen eta landareen azoka egiten dute.

ARTEMAN

Jaialdi erakunde
sustatzaileak 600
lagunendako lehen
mailako kanpina
egingo du
Santiagolarran
I.A. > BERGARA

El Correo-ren agerkari digitalak kaleratu duenez, UribarriGanboako urtegiaren inguruan
kanpina egingo du Jaialdi erakunde sustatzaileak aurki. Gauzak ondo bidean direla 2008ko
udaberrirako kanpina zabalduko dutela aurreratu du Jaialdiko hiru bazkideetako batek,
Mikel Bilbao Gasteizko Matxete jatetxeko ostalariak.
Izan ere, lau urtez zain egon
ostean, Eusko Jaurlaritzak baimena eman du proiektua egiteko. Turismo, Ingurumen eta
Barne departamentuek, Arabako Foru Aldundiak eta Arratzu-Ubarrundiako udalek oztoporik ez ipini arren, Osasun
Publikoko Sailak hasieran atzera bota zuen Jaialdiren proiektua, urtegietako uraren kalitatea bermatzeko beharra argudiatuta. Hori dela eta,
Jaialdikoek proiektua egokitu
behar izan dute; besteak beste,
ur sare autonomoa eta araztegia ipiniko dituzte.

Orain, obretako lizentzia
eskuratu eta lanak egin beharko dituzte (urtebete iraungo
dute) 2008ko udaberrirako kanpina zabaltzeko.
130 PARTZELATIK GORA
Kanpina Santiagolarra inguruan egingo dute; gaur egun
barrakoiak dauden ingurutik
Landa herrira bitartean, eta
108.000 metro koadroko azalera izango du.
Erakunde sustatzailearen
arabera, lehen mailako kanpinak 70 metro koadroko 130 partzela inguru izango ditu, baita
egurrezko hamar bungalow ere;
eta 600 lagunendako lekua egongo da bertan. Horretaz gain,
jatetxea, supermerkatua, harrera lekua eta klub soziala edukiko ditu kanpinak.
Hain zuzen, proiektu hori
aurrera ateratzeko lau milioi
euro inguru beharko dituztela
aurreikusi dute.
Hortaz, kanpina eraikita,
ibarreko jendeak aisialdirako
beste aukera bat izango du etxetik gertu. Izan ere, orain arte
Araban bi kanpin baino ez zeuden: Ibaia, Gasteiztik gertu dagoen lehen mailako kanpina, 250
plaza dituena; eta Gobiarango
(Valdegobia) haranean dagoen
Angostoko lehen mailako kanpina. Azken hori 1998an inauguratu zuten, eta 300 plaza, 50
partzela eta 15 bungalow ditu.
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BERRIAK DEBAGOIENA

POLITIKA > 18/98 EPAIKETA

euskara plazara

Autoinkulpazioa eskatu
dute eragile sozialek,
18/98 epaiketa dela-eta
‘J'accuse’: "Guztion eskubideak defendatzeko,
nork bere burua akusatu" eta halaber akusatzaile
bilakatzea; hori da proposatzen duten kanpaina
UBANE MADERA > BERGARA

Ibarreko zenbait eragile sozial eta
politikok babestu egin dute 18/98
Lan Taldeak Bergaran aurkeztu
zuen kanpaina berria: Autoinkulpazioa, J'accuse (nik akusatzen dut), Emile Zola idazleak
1898an idatzi zuen izen bereko
gutunean inspiratuta. Besteak
beste, EAJ, ESK, EB, LAB, Askatasuna, Herri Anitza eta Lokatza
alderdi, sindikatu eta taldeetako
ordezkariak izan ziren babes hori
erakusten. "Momentu erabakigarria" dela esan zuen hizlari
Maite Aristegik "kanpaina indar-
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tsua" egiteko. Hala, salaketan eta
autoinkulpazioan oinarritu dute
kanpaina hori. "Bidezko ideia
politikoak zigortzeko eta ideia
horiek jazartzeko justiziaz baliatzen diren botere politikoak akusatzen ditugulako". Auzitegi
Nazionala ere akusatu zuten eta
gatazka konpontzeko eskubide
zibil eta politikoen gauzapenean
oinarritutako bideak oztopatu
nahi dituztenak ere bai. Hori akusazioei dagokienez.
Autoinkulpazioari dagokionez, berriz, hauxe da bide hori
bultzatzeko eman zuten arrazoia:

DEBAGUNE-REN BULETINA

"18/98 sumarioetan auziperatutakoak, edozein ideia dutela ere,
dagozkien eskubide zibil eta politikoak modu legitimoan gauzatzeagatik auziperatuta daudelako eta geuk ere eskubide horiek
erabili nahi ditugulako; horregatik geure burua ere akusatzen
dugu eta eramaten bagaituzte
eraman gaitzatela guztiok".
AUTOINKULPATZEKO LEKUAK
Hori egiteko, jakinarazi zuten
oraingo zapatuan Arrasaten eta
Bergaran mahaiak jarriko dituztela autoinkulpazioak jasotzeko; Arrasaten Portaloian eta Bergaran, plazan, 18:30ean hasita.
Gero, horiek Auzitegi Nazionalera eta Estrasburgora bidaliko
dituzte. Gizarte guztia animatu
zuten parte hartzera.

Jolas eta kirolen gaineko argazki zaharrak erabili dituzte egutegian. I.A.

Durangoko azokan Debaguneren
egutegiak ipiniko dituzte salgai
DEBAGUNE > DEBAGOIENA

Abenduaren 6tik 10era egingo da aurten Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 41. edizioa. Landako erakustazokan egongo da eta azoka publikoa abenduaren 6an
10:30ean zabalduko dute. Egunero egongo da zabalik, bost
egunean barrena, 10:30etik 20:00etara, etenik gabe.
Azokaren helburua da euskaraz argitaratutako edozein
gairi buruzko argitalpenak,
beste edozein hizkuntzatan
Egutegia hiru
idatziriko euskal gaiei
buruzkoak eta euskarazko
euroren truke
letrak dituzten musika argieskuratu ahal
talpenak zein euskal egileizango da
en musika argitalpen instrumentalak sustatzea, erakustea eta saltzea.
TOPAGUNEAREN SALMENTA POSTUA
Topaguneak, Euskara Elkarteen Federazioak, ere salmenta postua izango du Durangoko azokan. Bertan, besteak
beste, Debagunek 2007rako ateratako egutegiak egongo dira
salgai. Joko, jolas eta kirolei buruzko bailarako argazki
zaharrekin osatutako egutegia da. Hiru euroren truke eskuratu ahal izango da stand horretan.

Erregelak banatuko dituzte DBHko
ikasleen artean Euskararen Egunean
DEBAGUNE > DEBAGOIENA

Euskararen Eguna ospatuko da abenduaren 3an. Hori dela
eta, Debagune elkartetik ekimen berezia egingo dute: Arrasateko, Oñatiko, Aretxabaletako eta Bergarako DBHko ikasle guztiei erregela bana oparituko diete. Euskaraz bizi, is
beri isi leloa izango dute erregela horiek. Leloa ikasleen
artean egindako lehiaketa baten bidez aukeratu dute Debagunekoek. Hain zuzen ere, leloaren egilea Arrasateko Institutuko Beñat Arriolabengoa izan da.
Gainera, Bergarako ikastetxeetan lelo hori erabiliko dute
beste zenbait proiektutan ere: argazkiak, idatziak... egiteko, besteak beste. Ekimen horretaz gain, herri guztietan
ekitaldiak egongo dira abenduaren 3an zein asteburu horretan barrena.
BABESA EAJ, EB, ESK, Askatasuna, LAB, Herri Anitza eta Lokatza alderdi, sindikatu eta elkarteetako ordezkariak .

U.M.

Europarako esklusiboki 5 edo 7 eserleku dituzten bertsioak. 150 ZPko diesela eta
136 eta 230 ZPko gasolinazko motorrak.

Captiva gama

23.330€-tik hasita.

150 ZPko 4x4 diesel gama
29.730€-tik hasita.
3 urteko bermea edo 100.000 Km.

Prezio gomendatua Penintsulan eta Balear Uharteetan Captiva 2.4 LS eta Captiva 2.0 VCDi 5 eserlekuko ibilgailuentzat.(BEZa, matrikulazio zerga, garraioa eta gasolinazko Prever Plana barne).
Hil amaiera arte baliagarria. Kontsumo mistoa (l/100 km); 7,4-11,5. CO2 emisioak (g/km): 197-264. Hiru urteko bermea edo 100.000 km bermeen legea aplikatzeko kalterik gabe: 23/2003.

08

GOIENKARIA
2006ko abenduaren 1a

DEBAGOIENA BERTATIK BERTARA

gure artekoak

etxeko leihotik

OSI KIROLAK > Dendak izen horixe duen arren, ez da ohiko kirol denda,
mendiko materialean espezializatuta dago-eta. Horixe da, gainera,
dendaren arrakastaren sekretua, haren ustez.
Jose Luis Osinaga

"Mendiko materialean sartzen
dira lehenengo berrikuntzak"
Oñatiko Kale Zaharreko San Miguel
kooperatibaren dendan ezagutu
dugu gehienok Osi. Orain dela sei
urtetik, baina, bere denda dauka, non
eta Mendiko kalean. Oñatikoez gain,
inguruko herrietako mendizale ugari joaten zaizkio dendara.

Mendiko materialean espezializatuta zaude.
Bai. Nik garbi daukat espezializatu egin behar duzula arrakasta izateko.
Internetek eta merkataritzaetxe handiek asko kaltetu zaituztete?
Internetek ez horrenbeste.
Merkataritza-etxeei aurre egiteko bestelako eskaintza izatea da
gure bidea: arropen kolore aukera zabalagoa, arropa bereziagoak, kalitate hobea... Prezioetan
badauka eragina horrek, baina...

Zor dugu: lehen lerroan
jarri behar dugu memoria

H

AINTZANE IRIZAR > OÑATI

Lehen San Miguel kooperatibak zeukan dendan ibili zinen.
Nolatan eta noiz sortu zen?
Kooperatibako batzordekide
batzuk Aloña Mendiko mendi
sailean ere bazebiltzan eta euren
ekimenez zabaldu zen mendiko
materiala saltzeko denda, orain
dela 20 bat urte. Gero, orain dela
6 bat urte, itxi egin zuten denda
eta nik hauxe zabaldu nuen.

Iban Arantzabal > Goienako ikus-entzunekoen zuzendaria

Osi bere dendan.

F I T X A T E K N I KOA

> POSTA ELKETRONIKOA
Webgunerik ez dauka, baina bai
posta elektronikoa:
osikirolak@terra.es.
> MARKA UGARI
Marka ezagunez gain, bereziak ere
asko dauzka: Wild Roses emakumeendako marka, Arcteryx,
Mammut...
> MENDIKO KALEN
Erdigunetik oso gertu dago Osi
Kirolak, Mendiko kalean, Errekalderako bidean.

A.I.

Aldatu da mendizaletasuna
azkeneko urteotan?
Garai baten alpinista asko
zegoen. Orain, mendi ibilaldiek
(senderismoa) eta mendizaletasunak indar handia dute. Horrela,
materiala ere aldatu da. Gainera, mendiko materialean berrikuntzak egoten dira etengabe;
material berriak, lehenengo,
mendiko sektorean sartzen dira.
Bezeroak nongoak dira?
Oñatikoak baino gehiago dira
kanpokoak; Debagoieneko
herrietatik jende asko etortzen
da gurera.

ain gustura geratu nintzen kontzertuarekin... Kontzertua jende lartxok galdu zuela irudituta ekarri dut
zutabe honetara. Bi arrazoi: taldeak duen kalitate ia
perfektua eta kontzertuaren edukia. Biekin gozatu nuen,
baina edukiak erakarrita doa gomendioa leiho honetatik.
Non dira diskoa aurkeztu zuten. 1936an gazte, aske, langile eta harro zeudenen ahotsa ekarri zuten eta gizarte berri
bat amesten zutela erakutsi ziguten. Amestu genezakeela.
Bide Ertzean taldekoen aitona eta birraitona gerran fusilatu zituzten. Bihotzak taupa
egin zidan niri ere, taupa sikua.
Gure aitaita Jose Martin ere
"Gure izatearen
preso hartu eta fusilatzera ateparte dira
ra, atera zuten barrote artetik.
Martiartukoak,
Zorionez zorte hobea izan zuen.
Dragones-ekoak,
Burura etorri zaizkit aitaiUHP, Kirikiño...
tarekin batera Martiartukoak,
Intxortakoak"
Dragones-ekoak, UHP, Kirikiño batailoikoak, Larrañagako
gudariak, Sasetako metrailadore sekziokoak... Intxortako 2.800 bat gudari, Esklabu izateko bertan hilda nahiago kantatzen zutenak. Eutsi zutenak. Eta gu? Orain, haien bihotzen taupadak gara, taupada biziak, zeru berrian ozen entzuten den memoria gara.
Edozeinek edozelan zulatzen utzi behar ez dugun memoria.

> Oñatin izango ei dira
berriz Bide Ertzean
taldekoak. Komentatutako bi arrazoiengatik
galdu ezin den kontzertu horietakoa da. Apuntatu agendan gaztelekuko kontzertua. Abenduak 30, zapatu gauez.

izen propioak

begi-bistan

San Andresak Bergaran
(Bergara)
2006/11/30
Argazkia: Edu Mendibil.
Testua: Edu Mendibil.

Eibarko Astelena jokoz kanpo
dagoenez, San Andresko jaialdia
erbestean, Bergaran egin zuen
Aspe enpresak atzo. Lau t’erdiko finala jokatuko duen Irujok
piztu zuen ikusmin handien.

> Memoria da: gerra
bizi izan zutenek kaxoiaren barren-barrenean
gordeta duten botila ardo
ondua. Zaurien gainetik
indarra hartu eta gonbidatzeko ahalegina egin
behar luketena, gaur
garena aberasteko.

Har ezazu parte:
Argazkia eta azalpentxoa
bidali honako helbidera:
goienkaria@goiena.com

Nora
Palmitano

Pello
Zabala

Haritz
Unamuno

EUSKARA TEKNIKARIA

METEOROLOGOA

ABESLARIA

Nora Palmitano bergararra Zestoako
Euskara teknikaria
da. Inmigrazioa eta
hizkuntza politika
udalerri euskaldunetan izenarekin
Udako Euskal Unibertsitateak eta
UEMAk abendurako antolatutako jardunaldien gidaria
izango da. Argentinarra da hura.

Liburua aurkeztu
du oraingo astean
Pello Zabala Arantzazuko frantziskotarrak, Alberdaniaren eskutik. Zeruan
zer berri da liburu
horren izenburua
eta euskal meteorologiaren zientziak
Euskal Herrian izan
duen bilakaera profesionala jaso du
Zabalak liburuan.

Arrasateko DesKontrol taldeko
abeslaria da Haritz.
Des-Kontrolek
nazioarteko Punk in
Sunderland bilduman parte hartu du.
Disko horretan,
Europako, Kanadako, Brasilgo, AEBetako, Australiako
eta Txinako taldeek
parte hartu dute,
besteak beste.
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Alderdi politikoen ordezkariekin
segituz, Batasuneko mahai
nazionaleko kide Mikel Zubi-

mendi bergararra izan dugu
berba lagun. Bake prozesuarekin itxaropentsu azaldu da: "Eus-

kal herritarren indarraren arabera aurrera egingo du". Preso
eta iheslariak etxeratzea, Euskal
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Herriaren aitortza eta autodeterminazioa aldarrikatu ditu, bake
bidean ezinbesteko puntuak.

Mikel Zubimendi > Batasuna

"Prozesua esfortzu kolektiboa da, ezin da
alde bakarreko ariketa gisara bideratu"
gatazka konponduko ez duen
bide tekniko huts batera mugatzea, legeztatzea xantaia elementutzat hartzea antzua eta okerra
da. Mamiari heldu eta gatazkaren erroetara badoa, prozesua
ez da kateatuko legeztatzearen
korapiloan.

OIHANA ELORTZA > ELGETA

PSOE alderdiak La otra tregua izeneko bideoaz duen iritzia eskatuta, Mikel Zubimendik (Bergara,
1969) galdetzen du ea PSOEk nola
konpondu gura duen egoera hau
PPk baino lan gutxiago eginda. Gainera, jokabide horretaz PSOE harro
dagoela iruditzen zaio. Hauteskundeei buruz ere galdetu diogu.

Bakean helduko gara hurrengo hauteskundeetara?
Bakea ez da inolaz ETAren sueten iraunkor, sententzia edo legalizazio prozedura hutsa. Hori baino askoz ere gehiago da. Preso eta
iheslari guztiak etxean, bakeak
lurralde geografia bat dauka: Euskal Herriaren aitortza. Eta geografia politiko bat: autodeterminazioa. Gure konpromisoa erabatekoa da askatasunean eta bakean
eraikitako etorkizun horrekin.

Egungo egoera krisian dagoela uste duzu zuk ere?
Bai. Denok konstatatzen dugu
eta hori da krisitik ateratzeko
lehen urratsa: krisiaren konstatazioa. Gatazka politikoa modu
definitibo eta itzulezinean konpontzeko ezinbestekoa da iraganeko errezetak alboratzea: Euskal Herriaren lurralde zatiketaren zauria itxi egin behar da, gure
herriaren egituraketa modu
ausart eta demokratikoan ateak
irekiz: eta hitza eman euskal
herritarrei, proiektua politiko
guztiak, independentziarena barne, egingarri egingo dituen marko berri batean, euskal herritarren borondatea oinarri eta
mugarri izango dituen marko
demokratikoan. Prozesua aukera berdintasunean, elkarrizketa
multilateraleko aldeen duintasunean eta baldintza demokratikoen atmosferan garatu behar da,
prozesua sendo errotu eta soluzioekin lora dadin. Horri erantzun estrukturalik eman nahi ez
diotelako dago krisia.
Askok uste dute geldi dagoela
prozesua. Hala bada, zergatik?
Geldi dagoela? Ez nuke hala
esango. Erabakitze eskubideari
eta lurralde egituraketari ateak
zabal-zabal irekitzea gatazka sano
ixteko errezeta osasungarriena
da. Ez dugu esaten kapritxo politiko edo kalkulu erretoriko bategatik. Gure herriaren gehiengo
zabalaren posizioa da. Eta guk
herriarekin egin nahi dugu bidea,
baita elkarrizketa eta negoziazio
politikoaren prozesuan ere.
Horretan ari gara lanean.
Zein da eman beharreko
hurrengo pausoa eta nork
eman behar du?
Prozesua esfortzu kolektiboa
da, ezin da alde bakarreko ariketa gisara bideratu. Anbizio
historikoarekin eta zintzotasunez heldu behar zaio herri aukera eta itxaropen honi. Ezker
abertzalea gogomira horrekin
hor egongo da, eta besteak ere
hor, gatazka politikoa sano ixteko eta Euskal Herriari, askata-

Maiatzean dira hauteskundeak. Hasi zarete prestatzen?
Lanean ari gara, lanean segituko dugu eta etxeko lanak ondo
eginda, prest egongo da ezker
abertzalea. Indartsu eta gogotsu.
Nola ikusten dituzu hurrengo
udal hauteskundeak Debagoieneko udaletan?
Itxaropenez eta anbizio osoz.
Urtetan, Herri Batasuna eta ezker
abertzalea nagusi izan da bailarako udaletan. Gero, apartheida
eta ilegalizazioaren aro beltza
ondo baliatu dute batzuek porlanaren negozioa eta erregimen
klientelarrak apuntalatzeko.
Iraungitze data dauka logika
horrek, buelta dauka. Eta horretarako prest gaude.

Batasuneko kide da Mikel Zubimendi bergararra.

ENEKO AZKARATE

ESTATUA

ILEGALIZAZIOA

HAUTESUNDEAK

"Estatua bitan
erdibituta dago orain,
eta horrek zailtasun
erantsia dakar"

"Legeztatzea xantaia
elementutzat
hartzea antzua eta
okerra da"

"IU-Aralar koalizio batek
PNV beldurtzen duenik
ez dut uste; Herritar
Batasunak, ordea, bai"

sunari ateak irekitzeko ahaleginean ikusi nahi genituzke.

agenda propioa duten sektore
indartsuak daude, baina Euskal
Herrian eta euskal herritarren
indarraren arabera egingo du
aurrera prozesuak, eta guk erabateko konfiantza daukagu gure
herriarengan.
Erakundeetan, eragiteko
egon behar da, eta hori falta zen.

Noiz legeztatuko dute Batasuna? Zer egin behar dute horretarako?
Batasunak ez zuen erabaki ilegala izatea eta ez du inongo bokaziorik ilegala izaten jarraitzeko.
Lehenbizi egiaztatzea, gero legeztatzea, gero kondena eta gure
historiaren ukazioa... Prozesua

PPk kontra jarraitzen badu,
posible da bakea lortzea?
Aljer edo Lizarran ez bezala,
Estatua bitan erdibitua dago
orain, eta horrek zailtasun erantsia dakar. Prozesua lehertzeko

Aralarrek esan du ibarreko
erronka dela EAJ eta EA udal
gobernuetatik kentzea ezkerreko alderdiak batuta. Zelan
ikusten duzu?
Errespetuz. IUrekin doala esan
du ere, PNV eta EArekin Nafarroan. Guk prozesu demokratikoarekin erabat konprometitua, orientazio sozialista eta independentziaren aukera nazionala defendatuko
duen Herritar Batasunaren aspirazioarekin, herriari erabakia eta
boterea emanez herriaren gobernu ona helburu izango duen alternatiba eraiki nahi dugu. Bailarako errealitate eta esperientziei
erreparatuz, irabazlea den aukera elektoralari begira, IU-Aralar
koalizio batek PNV beldurtzen
duen? Ez dut uste. Herritar Batasunak, ordea, bai. Zeharo.
Noizko alderdien mahaia?
Atzorako.

IRITZIA
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herritarrak galdezka
ESKI DENBORALDIA
Zubian eskiatzera joateko asmoa
duen debagoiendar batek zera
jakin nahi du: Noiz hasiko da aurtengo eski denboraldia? Zabalik
daude eski estazio guztiak?

zabalik
Manex Agirre

Durangoko azoka

H

orixe erabaki genuen, zuk eta biok: aurten ez gara konstituzioaren zubian kanpora aterako, aurten etxean geldituko gara, eta Durangora joango gara, eta zerbait egingo dugu
probetxuzkoa horrela. Euskal kulturari gure dirulaguntzatxoa
eman, Gabonetarako irakurgaiak kontsultatu eta hartu (eta agian
baita entzungaien bat ere). Eta tartean idazleren bat baldin bazegoen, liburuak firmatzeko eskatu, edo bestela besterik gabe begiratu pasillotik: begira nolako begi zuloak dauzkan, nolatan jantzi dezake gorbata hori, ez nuen uste hain irribarre handiustekoa izango zuenik beste horrek...
"Aizu", esan zenidan, "baina ez da hori bakarrik, eraikina ere
ikustekoa da barrutik, eta bertan biltzen den jendea pozik dagoen jendea da normalean, eta euskaltzalea, eta zerbaitetarako prest
dagoena; eta gainera euskaraz
"Konstituzioaren
entzun dezakezu metro koadro
zubian aurten
asko xamar dauzkan esparru bateetxean geldituko
an (hori ez da askotan gertatzen,
bertsolari txapelketako finalean
gara, eta Durangora
edo ez bada); eta nobedadeak konjoango gara"
tsulta ditzakezu, eta euskal zirkuitu ofizialera ateratzen ez diren
"Bertan dagoen
argitalpenak eta bitxikeriak ikusi... Dibertitu egin zaitezke Duranjendea pozik
gon, eta ikasi!".
dagoen jendea da
Berokia hartu, autora sartu,
normalean"
musika lasaien bat jarri eta bidera atera ginen, ni gidatzen, zu
ondoan leihotik begira. "Polita egoten da Kanpanzar neguan", zure hitz bakarrak.
Eta bat-batean zer, motorra zarata arraroak ateratzen hasi,
eta bide bazterrean gelditu behar, Elorriotik ehun metrora. Bideko asistentziari deitu, hamar minutu itxaron, eta garabidunaren hitz potoloak: "Puf, grabea, astebete garajean seguru". Elkarri begiratu genion, eta Elorriotik ehun metrora lasaitasunezko
irribarre bat atera zitzaigun, eta bat-bateko zorion olde bat, eta
garabidunaren autoan joan ginen Arrasatera, altzariren bat edo
erostera.

Eski estazio gehienek prest dute
dena denboraldia hasteko; batzuk
azaroaren 25ean ziren zabaltzekoak, baina elur falta dela-eta irekiera data atzeratu egin dute;
eguraldiak baldintzatzen baitu
denboraldia. Eski estazioetatik
emandako informazioaren arabera, Cerler, Formigal, Grandvalira eta La Pinilla gaur, abenduaren 1ean, ziren irekitzekoak;
Baqueira Beret, Boi Taull, Masella, Port del Comte, Espot, Vall
de Nuria, Llanos de Hospital eta
Vallnord abenduaren 2an; eta
Tavascan abenduaren 5ean. Gainontzekoek, berriz, ez dute irekiera datarik zehaztu.
Sierra Nevada abenduaren
2an zabalduko dutela aurreratu
dute eski estazioa kudeatzen duen
enpresako arduradunek, baina bi
kilometro baino ez dira izango
eskiatzeko. Asmoa da zubirako
sei eta bederatzi kilometro arteko eremua zabaltzea.

Aragoiko eski estazioetan
zubirako hotelak beteta egongo
direla aurreikusi duten arren,
bertara joaten direnek ezingo
dute oraingoz eskiatu, elurrik
egin ez duelako. Estazioetako
arduradunak kezkatuta dauden
arren, ez dute baztertu zubira
bitartean eguraldi aldaketa izatea, tenperaturak jaistea eta elurra egitea. Horrela, zubirako eski
estazio gehienak zabaltzea litzateke arduradunen nahia.

Galdera egiteko:
Zerbaitetaz arduratuta
bazaude eta gai horren
gaineko informazio gehiago
jaso nahi baduzu, bidaliguzu galdera eta geu jarriko
gara harremanetan
dagiokionarekin. Galdera
egiteko bideak:
• Telefonoz: 943 25 05 01
• Faxez: 943 25 05 13
• Postaz: Goienkaria. Irizar
jauregia. Barrenkalea 33.
20570 Bergara.
• Posta elektronikoz:
goienkaria@goiena.com

MENDI ISTRIPUA
Mendizale batek honako galdera
egin digu mendi istripuen gainean: Mendi federatua izan gabe,
istripuren bat mendian edukiz
gero, tokialdatze gastuak, helikopteroaren beharra izanez gero,
adibidez, istripua izan duenak
ordaindu behar ditu?
Besaide mendi elkarteko Jaime
Epeldek esan digu mendi istripuena nahiko kontu iluna dela: "Teorikoki, istripu bat edukiz gero
erreskate lanak ez zaizkio zuzenean pertsonari kobratzen. Federatuta egonez gero Gizarte Segurantzak Brokersi (federazioko
asegurua) kobratzen dio. Larrialdi baten (istripu barik) helikopteroari deituz gero, kobratu egiten zaio, federatua izan ala ez izan.
Federatuta egoteak onurak ditu
batez ere errehabilitaziorako eta
kalte-ordainetarako. Baina entzuten da Frantzian eta Katalunian,
istripua eduki eta federatuta ez
egon arren kobratu egiten dela.
Ez dakit zenbaterainoko fidagarritasuna daukan zurrumurru
horrek, baina federazioko kide
batek hala esan digu".

marrazkiz
Alex Ugalde

Sentitzen dut nik esan behar izatea: neskalagunak adarrak jartzen
dizkizu zure lagun onenarekin

Zu ez, Boby,
zu ez!
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OJD erakundeak
ikuskatutako astekaria

blog

Oihartzun
aldrebesak
Xabier Mendiguren Elizegi
www.eibar.org/blogak/mendiguren

LAGUNTZAILEAK

O

Eusko
Jaurlaritza

Aretxabaletako
Udala

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Eskoriatzako
Udala

Antzuolako
Udala

Arrasateko
Udala

Aramaioko
Udala

Bergarako
Udala

Elgetako
Udala

Oñatiko
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan, edo kolboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

rain dela urte batzuk
ikusi nuen lehenengo
aldiz aipatzera noan leloa;
gero batere ez, eta pentsatu
nuen baten batek ohartaraziko
zuela egilea, nolako astakeria
bota zuen. Oraintsu berriro
ikusi dut, ordea: pankarta
batean, Euskal Herrian Euskaraz-ek sinatua, halaxe zioen:
Herri bat, hizkuntza bat, legeria
bat. Ez naiz hasiko esloganaren

mamia aztertzen. Baina bai
aipatuko beste esaldi ospetsu
bat etorri zitzaidala gogora,
nahi gabeko oihartzun moduan:
Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Eta ez dut gogoratu beharko
non, noiz eta nork zioen beste
hori, ezta?

Kantua zahartzen
Pello Zabala
www.berria.info/blogak/pellozabala

B

adira kanta zahar ederrak
inoiz pasako ez direnak,
-ez noa lista pasatzera- eta
badira kanta ederrak, errege
zahar xahar ximelaren pareko,

oroimenetan goxo baina,
horzka gogoko betea egiteko
balio ez dutenak. Horrelako
zerbait pasa ote zaio Kristo Gure
Errege kanta martxosoari?
Mendiko behatokitik, basilikako organotik ohartu nintzen
aurten, aspaldiko urteetan
lehen aldiz, ez genuela abestu
atzo. Ez zen nahastuta, ez
oharkabean, apropos baizik.
Bada kanta egunekoagorik
"gaurko erreinu" zerbitzalaz
abesteko egokiagorik.
Bagenuen beste bat, aski
abestua: Kristorenak, Kristorenak gara... eta ordukoei behinik
behin, agudo datozkigu Lazkao
Txikik erantsitako haiek:

GOIENKARIA
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plazara
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zer deritzozu?
www.goiena.net

Abenduaren 3an, domekan, Euskararen Eguna da, eta horren harira hainbat ospakizun izango da
han eta hemen. Jardun elkarte-

ko idazkari Jon Unamunok egun
hori gai hartuta idatzi du artikulua. Euskararen gainbehera, hizkuntza beraren izaera eta egu-

nerokotasunean erabili beharra
aipatzen ditu, besteak beste. Euskarak ez duela egun bakarra izan
behar beretzat, alegia.

Jon Unamuno *

BAI
EZ

Badatorrela Euskararen Eguna

MIKEL ARROIABE

Arrasateko euskalgintzak omenduko dituenei.
Euskara... zer esan gure hizkuntzari buruz? Asetzen gaituen
edaria, freskatzen gaituen edaria,
epeltzen gaituen manta, maitearen muxua... halakoen pare dago
euskara; gozamenez erabili behar
dugu, izan ere, kontziente izanda zelako balioa duen, pribilegioa
da bere jabe izatea. Eta ez bakarrik bere jabe, baizik eta bere
hedatzaile. "Lehen hitza euskaraz esango dut" jarrerarekin euskara zabaldu egiten dugu, hedatu, bizitu eta aberastu. Hori baita gaur egun dugun erronka:
erabilera sustatzea.
Gaztelania dugu hizkuntza
kide gurean, urteetan zehar eus-

%75
%25

> GAIXOENDAKO IRTENBIDEA

E

uskara giza ondarea da,
komunikazio eta batasunerako tresna. Elkar ulertu
eta giza helburu gorenera heltzeko beharrezko baliabidea. Hizkuntzak leuntzen du animalia eta
gizon bilakatzen du. Berak bideratzen elkar laguntza giza mailan gauzatzeko. Zentzu horretan
hedatzen da herri bakoitzaren
beharretara. Hizkuntza ispilu
leiala da non kondairan zehar
herri baten baldintza sozialak
islatzen diren. Hizkuntzak jakinarazten dio belaunaldi bakoitzari oinarrizko kultura guztia. Bere
hizkuntzarekin hautsi duen
herriak tradizioa du errausten eta
arima epeltzen. Hizkuntzak bere
baitan herri baten mundua ulertzeko era gordetzen du herritarrek
hitz egiten dutenean. Euskara,
gure hizkuntza, giza ondarea da.
Halaxe dio Benito Lertxundik Nazioarteko Euskararen
Eguna ospatzeko sortu duen kantak. Arrazoiz eta sentimenduz
betetako berbak dira hauek, euskaltzaleok gure egiten ditugun
berbak.
Joxe Migel Barandiaran zenaren ekimenez, Eusko Ikaskuntzak bideratu zuen egun hau eta
urte batzuk beranduago, hasierako garra mantentzen da.
Aurreko urtean Debaguneren bitartez hurrengo leloa kaleratu genuen: Euskaraz gaur eta
beti! Azken finean hori da bultzatu behar den jarrera, euskara
egunero erabiltzeko jarrera.
Jakina da egoera normalizatuan ez garela bizi eta lan esparru asko erdaldunak direla, baina beti dago aukera hitz egiteko,
eta bestela galdetu Arrasateko
Zaharberri proiektukoei, etzi

Zelula amak
erabiltzearen
alde zaude?

"Jakina da egoera
normalizatuan
ez garela bizi eta lan
esparru asko
erdaldunak direla"
"Ospatu ganoraz zure
hizkuntzaren eguna,
baina urteko
gainontzeko egunetan ez
dadila izan beruna"

karari min asko egin dion gaztelania bera. Baina iragana ahaztu dezagun momentu batez eta
begiratu diezaiegun euskararen
orainari eta etorkizunari.
Euskararen eguna dela eta,
honen gainean zalaparta egongo
da egun hauetan (hala dihardut
lerro hauek idazten).
Baina abenduaren 4tik aurrera zer? Euskaraz bizitzen jarraituko ote dugu ala kontrako egoerei amen esan eta euskararen
esparrua izan beharko litzakeenean gaztelaniaz jardungo dugu?
Norbanakoen eta erakundeen
konpromisoa da hori, oso kontuan hartzeko konpromisoa, 365
egunetan praktikara eramateko
konpromisoa, ez abenduaren 3an
soilik.
Ez da alajaina nire asmo,
abenduaren 3a zapuztea, ezta
gutxiago ere. Badakit, egun
horren atzean zenbat lan egin
dugun, euskararen alde eginiko
lana. Horixe dute halako egunek, urtean behin ospatzen dela
eta dirudiela urteko beste egunetan ez dela harekin bat datorren
ezer egiten.
Hala ere, zorionez, Debagoienean bagara hainbat erakunde
euskararen alde urte guztian lan
egiten dihardugunak eta horri
esker euskararen normalizazioa
lortzen gabiltza, pausoz pauso,
baina eten gabe.
Beraz, badakizu irakurle,
ospatu ganoraz zure hizkuntzaren eguna, baina urteko gainontzeko egunetan ez dadila izan
beruna.

* Bergarako Jardun euskara elkarteko idazkari orokorra.

Bai, noski. Hainbat gaixok
itxaropena galdu du ez
duelako aurkitzen bateragarria den emailerik. Beraz,
zelula amena irtenbide oso
ona izan daiteke.

Maite
> ARRISKUTSUA
Oso arriskutsua iruditzen
zait. Denon onerako bada,
ados, baina beti ez da
horrela izaten, kalterako
ere erabiltzen da.

Miren
> JAKINTZAREN BI AURPEGI
Jakintzaren aplikazio
guztiak bezala, bi aurpegi
ditu: zuzena, gaixoa heriotzatik ateratzea; eta bestea
natura gurera moldatzea,
Gaixotasun bortitzak
sendatzeko bada, aurrera.

Oier
> KRITIKAK ARRAZOI BARIK
Dudarik gabe zientziaren
aurrerakuntza da. Aurkako
kritikak sinesmen erlijiosoak dituzten hainbatek egin
dituzte batez ere, baina ez
daukate arrazoirik.

Luis

DATORREN ASTEKOA:
Hiesari beldurra galdu
diogu?

Eman zure iritzia
www.goiena.net atarian.
Datorren astean
argitaratuko ditugu
hemen erantzun
interesgarrienak.

koplak

-top
"Kristorenak hartuta etorri
gara". Garaia ere halakoxea
baitzen, beste "errege-xahar"
baten erreinuak zigor berde
bezain moreak partitzen
zituenekoa...
Basilikako meza nagusian
homilia (sermoia) izan zen
gustuz onartua, irratiz entzun
zutenetatik mordoska ederra
izan baitzen ‘hitz’ esplikagarri
haien berri jakin nahi zuenik.
Nahi duenak klika beza hemen.
Baina, gaur egun, argi dago
lehenagoko hainbat kontu
zaharkitu direla betiko bai
Elizarentzat, bai kristauontzat
eta baita beste edonorentzat ere:
gerrillak eta ‘gerrillariak’

Kristo Erregeren izenak berak
ere ezin ditu anpara.

'Gara'-n
Tasmania
"deskubritzen"
Urtzi Urrutikoetxea
www.urruti.blogspot.com

K

azetariak badaki dabilenari gertatzen zaiola, eta
badago aski kontu presaka
begiratzeko denbora pasen
orrialdeetan ere zuzenketetan
ibiltzeko, baina antologikoa

Gara-ko gaurko efemeridea:
"1642 - Abel Janzoon Tasman
descubre la isla que lleva su
nombre": Tasmania (Abel
Janzoon Tasmanek bere izena
daraman uhartea aurkitzen du).
Eta irudika dezakezu delako
Tasman horren harridura
aurpegia, uharte batera heldu
eta bere izena daukala aurkitzen duelarik. Ez da gutxi,
uhartea aurkitu eta kasualitatea, norbere izenez deitzen
diotela ikusi! Tasmaniako
aborigenen begirunea erabatekoa, galduta ei zeudenez aurkitu
eta urte gutxian sarraskitu eta
erabateko genozidioaren
biktima egingo zituztenekiko.

Julen Iriondo

Euskara, noren esku zara?
Domekan zure eguna omen,
beste urte bat gehiago.
Noiz jaio zinen ez dakit baina
aspalditxo zela nago.

Saiatu izan dira zu lotzen
indar eta bortxarekin,
baina bistan da zuk ez daukazu
zer ikusirik horrekin.

Jaio zinen ta dezente hazi
baina berriro txikitzen.
Sorlekura itzuli nahi baina
ez zaituzte ametitzen.

Nik zurekin egiten dut jolas,
zurekin dibertitzen naiz,
zurekin amodioan jardun
amets gozotan ere maiz.

Batzuk aspalditik ari dira
Juzgu okerrak egiten.
Deitzen zaituzte baina utzi ez
epaitegietan sartzen.

Erabiltzen zaitugun heinean
geroan izango zara.
Bizi ta indartsu gura zaitugu
denon ahotan euskara.
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Parte hartu
Naiara Madariaga
(Ezker Abertzalearen izenean)
Arrasate
Nazio batek bere norabidea eta
zer izan nahi duen erabakitzeko gaitasuna izatea berezko
eskubidea da, baina hori ez da
gertatzen Euskal Herrian,
Estatu espainolak zein frantsesak indarrez beren menpe
gaituztelako.
Zerk bereizten du herri bat
beste batetik? Neurri handi
batean ezaugarri linguistiko eta
kultural desberdinak izatea.
Baditugu guk ezaugarri
horiek? Orduan, zer dela eta
ukatzen digute autodeterminazio eskubidea?
Nazio izateak eskubide hori
bermatzen duen bezala, hiritar
izateak eskubide batzuk dakar
berarekin. Herria herritarrok
osatzen dugu eta guztion artean
eraiki behar dugu. Horretarako
gure agintarien jarduerak
gardena izan behar du. Alegia,
udaletxeko ateek parez pare
zabalik egon beharko lukete.
Eta, jakina, bozketan aukeratzen dena errespetatzea. Gure
herrian, Arrasaten, hori
gertatzen al da? Ez, jakina! Alde
batetik, Herri Anitza Udaletik
kanpo dago eta guztiek onartzen
dute egoera eta, bestetik,
Udaleko proiektuei buruzko
informazioa lortzea zaila da.
Herriko proiektuetan
parte hartzeko ilusioa piztu
behar dugu. Herritarrak bere
iritziak entzuten direla sentitu
behar du, eta gauza guztien
gainetik edozein proiektu
babestu edo atzera botatzeko
gaitasuna izan.
Abenduaren 2an, Arrasateko
herriko plazan, kontsulta
herrikoi sinbolikoa egingo dugu
eta bertan parte hartzera
gonbidatuta zaude. Bozka
paperak etxe guztietara banatuko ditugu eta hauek izango dira
egingo ditugun galderak:
Udalatxen harrobia egitearen
aldekoa zara? Herriko giroa
aldatuko duen zentro komertzial
erraldoia nahi duzu Arrasaten?
Abiadura Handiko Trena
beharrezkoa da? Gelmako
etxeekin herritarrok irabazi edo
galdu egin dugu? Abenduaren
2an hurbildu zaitez herriko
plazara eta eman zure iritzia.

Hiru apaiz erail
zituztenekoa
Ibon Aperribai Larrañaga (apaiza)
Arrasate
1932. urteko urriaren 21ean,
Ondarretako kartzelara eraman
zituzten Jose Joakin Arin
Arrasateko parrokoa, Jon
Markiegi eta Leonardo Guridi
apaizak. Jose Joakin Arinek,

Zirkulazioa berraztertu
Iñigo Arriaran Olalde (Arrasaten bizi den oñatiar bat) > Arrasate

N

i eta hitz egin dudan hainbat arrasatear ez gaude ados
Garibai kalean egin diren obren ondorioz hartu
diren erabaki batzuekin. Garibai kaletik, egun
batetik bestera, edo urte batetik bestera –urteak iraun
baitute obra famosoek–, autoek ezin dutela pasatu erabaki
du Arrasateko Udalak. Horrela, seinale bat jarri dute, kale
hasieran dagoen biribilaren ondoan, pasoa debekatzen Bus
eta Taxiei izan ezik esaten duena.
Obrak iraun duten bitartean, hainbat eta hainbat pasatu
behar izan dugu Grupo San Juanetik, eta zorte handiarekin,
nire ustez, orain arte kalte materialeko istripuak besterik
ez da egon. Baina, noiz arte zorte ona? Eta ezbeharren bat
gertatzen bada, zer? Orduan urduritasunak? Orduan
aldaketak? Hasieran esaten nuen bezala, ez da nire iritzia
bakarrik, honetaz hitz egin dudan beste jende mordoarena
ere bada, eta beraien izenean ere idazten ditut hitz hauek.
Eskatzen dudana zera da, mesedez berraztertzea Arrasateko Udalaren aldetik Garibai kaleko bidearen zirkulazioaren nondik norakoak, kontuan izanda ematen den alternatiba, Grupo San Juanetik pasatzea hain zuzen, alternatiba
txarra dela. Grupo San Juan oinezko askoren pasealekua
delako, jende asko bertan bizi delako, eta bidean dauden
zirrikituetatik, auto tarteetatik edota etxeetatik edozein
momentutan norbait irten daitekeelako, istripu bat eraginez. Mesedez, emaiozue buelta batzuk gehiago gai honi.

jaiotzez Billabonakoa, 60 urte
zituen eta 25 urtetan Arrasateko
parrokoa izan zen, aurrez
Aretxabaletakoa. Jose Markiegi,
40 urtekoa, debarra, eta Leonardo Guridi, 40 urteko oñatiarra.
Hirurak euskaltzale handiak
ziren, euskal kulturaren
sortzaile eta bultzatzaileak.
Arrasateko ikastolaren sortzaileetakoak izan ziren Errepublika garaian. Ikastola hori Euskal
Herriko lehenengoetakoa izan
zen. Hauekin batera, Joseba
Zeziaga, 25 urtekoa, Gipuzko eta
Euzkadi Buru Batzarreko kidea
ere salatua izan zen.
Victor Bastidak auto txiki
baten eraman zituen Ondarretako kartzelara. Bertara iristeaz
bat, bakoitzaren askatasun
orria sinarazi zieten, errealitatean norberaren exekuzio
irteera zena, alegia.
Arin parrokoari kartzelatik
epaitua izateko atera behar
zutela esan ziotenean, honakoa
esan zuen: "Ez diot gizonen
epaiketari beldurrik, Jainkoarenari bakarrik diot beldurra, eta
honen aurrean, oso lasai nago".
Euskal kultura sustatzeaz
gain, Arin eta Markiegi 1936.
urteko otsaileko hauteskundeetako mezatan, eskuindarrendako botoa ez eskatzeagatik
salatuak izan ziren. Salatzaileak ez ziren Nigeria edo Almeriakoak. Etsaia beti gertu
egoten da eta, salatzaileak
beste hainbat kasutan bezala,
herriko semeak ziren.
Urriaren 24-25 bitarteko
gauean, hiru apaizak eta
Joseba Zeziaga eliztarra
epaituak izan gabe, Oiartzungo
hilerriaren atarian fusilatuak
izan ziren.

Lekuko ezberdinen arabera,
hilerrira igotzen zuten bitartean, hiru apaizek Te Deum kantu
gregorianoa abesteko adorea
izan zuten, eskerrak emanez,
bekatuen barkamena eskatuz
eta heriotzarako prestatuz.
Iragan den denborak ematen
duen perspektibarekin jakin
badakigu heriotzara kondenatuak izateko arrazoi nagusia
euskal kulturari eskainitako
dedikazioa eta laguntza izan
zela. Errepublika garaian
Arrasateko lehenengo ikastola
sortu zen Iturriotz kaleko apaiz
etxearen azpialdean. Hirurek
lan handia egin zuten euskararen alde. Markiegik, Guridirekin batera ikastolan euskara
irakasteaz gain, hainbat
ikerketa eta argitalpen egin
zituen euskararen inguruan.
Arin parrokoak, umila eta
pobrea, etxea beti zabalik
zeukan dena denokin konpartitzeko. Don Mateo Mujika
gotzainak estimu handia zion
eta Arin gertuko aholkulari
zuen gai delikatuendako.
Hiru apaiz hauek oso
aurrerakoiak izan ziren, batik
bat Vatikanoaren II. Kontzilioarekin alderatuz, beste hainbat
gauzaren artean, kristautasunaren mezua herri baten
kultura eta hizkuntzan transmititu behar dela esaten
baitzen (inkulturizazioa).
Arrasaten eraildako beste
hainbat pertsona bezala, hauek
ere ez zuten inolako hileta
elizkizunik izan.
Historian 70 urte ez da ezer,
iragana gertu-gertukoa da.
Orain arte, historian gertatzen
den legez, irabazleek idatzi
izan dute historia, baina

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Barrenkalea 33
20570 BERGARA

besteek ere beren bertsio
historikoa emateko eskubidea
dute. Justizia egiteko ordua da.
Azken finean, iragan historikoa ahazten bada, era batera
edo bestera historia errepikatzeko arriskua egiten da.
1977. urtean hilerriaren
atarian eraildako guztien
gorpuak hilerri barruan lurperatuak izan ziren. Ez al da garaia
bertan lurperatuak dauden hiru
apaizak eta bando bateko zein
besteko gizasemeak identifikatu
(AND..) eta dagokien hilerrian
(Arrasaten) ehorzteko?

Euskal Herriak
autodeterminazioa
Juan Antonio Iturbe
(Ezker Abertzaleko kidea)
Antzuola
Euskal Herrian prozesu
demokratikoa martxan jarri
zenetik, zazpi hilabete pasa
direnean, Batasunak egoera
zertan den azaldu nahi du:
egoera larrian gaude. PSOE
eta PNV denbora honetan
guztian prozesuaren izaera eta
mamia itxuraldatzen aritu
direlako. Bi alderdion jokabideak erabat baldintzatu du
prozesua, ataka larrian jartzeraino. Egun, prozesuaren
helburua bera dago jokoan,
konponbide demokratikorako
izango den ala ez argitzea
ezinbestekoa da. Horretan ari
gara harreman intentsiboetan.
Prozesua ez da baketze soila.
Ez da gaur egungo marko
juridiko eta politikoan aldaketa
batzuk eginez amaitzea. Ez da
ezker abertzalea "normalizazio
politikoan" integratzeko bidea.
Izan ere, inposaketan edo
lurralde zatiketan oinarrituriko
iraganeko errezeta eta estatus
politikoek gatazka elikatzen
dutela frogatu da. Soilik erroetara joz aurki daiteke gatazka
politiko eta armatuaren behin
betiko irtenbidea.
Beraz, prozesuak gatazkaren konponbide demokratikoa
ekarri behar du, eta hori,
Euskal Herriarentzat marko
demokratikoa eraikitzea da.
Marko berriaz ari garenean,
herri honen aitortza, autodeterminazio eskubidea, herritarren eskubideak eta lurralde
zatiketa gainditzeko bitartekoak bere baitan jasotzen dituen
zelai demokratikoa antolatzeaz
ari gara. Hauxe da prozesuaren
mamia.
Frantziar zein espainiar
gobernuek temati jarraitzen
dute beren estrategia errepresioekin. Hau honela, Ezker
Abertzalearen jarduera
politikoaren aurka, preso
politikoen aurka, Euskal
Herriaren eskubideen defentsan ari diren guztien aurkako
errepresioak ezinezkoa egiten

Telefonoa:
943 25 05 01

Faxa:
943 25 05 13

du aurrera egitea. Soilik
errepresioa alboratzetik eta
Ezker Abertzaleari berdintasunezko egoera bermatzetik
eraiki daiteke prozesua.
Herritarrok ardura osoa
dugu konponbide demokratikorako prozesuaren garapenean.
Euskal Herrian aukera historikoa zabaldu bada, herriaren
eskutik eta borrokaren bidez
izan da. Etorkizunean ere,
autodeterminazio eskubidea
eta lurraldetasunaren aldeko
herritarren bultzadak urrats
berriak ekarriko ditu. Herria
baita prozesuaren bermerik
sendoena.
Mendeak irauten duen
gatazka gainditzeko aukera
erreala dugu eta anbizio
horrekin ari da Ezker Abertzalea, prozesua oinarri sendoen
gainean eraiki nahian. Ez dugu
gatazka konponduko ez duen
prozesurik nahi, erroetara jo eta
autodeterminazio eskubidea eta
lurraldetasunaren korapiloak
askatuko dituen marko demokratikoa eraikitzeko prozesua
nahi dugu. Soilik honela
gainditu daiteke egungo krisia,
esku artean dugun aukera
historikoari aurre eginez.

Inon ez urruti
Cristina Di San Sebastiano
Debagoiena
Aukera hau aprobetxatzen dut
euskal lurretan abentura eder
hau bizi izan duten lagun,
lankide eta ezagun guztiak
agurtzeko. Italiatik abiatu
nintzenean, herri eder hau oso
gutxi ezagutzen nuen, baina
orain, laster alde egitera
noanean, nire zati bat hemen
uzten dudan sentsazioa dut.
Ondo hartu izan nauten
guztiei eta nigan konfiantza izan
duten guztiei eskerrak ematen
dizkiet. Batez ere eskertzen ditut
Oñatiko, Arrasateko, Bergarako
eta Legazpiko ikasleok. Ordu
alai ederrak pasa ditugu elkarrekin, eta zuen izaera onaren eta
begikotasunaren oroitzapenak
nirekin izango dira beti.
Hemengo berezitasun, leku
eta bizipen guztiak eskertzen
eta maitatzen ikasi dut.
Batek esan zuen idazle on
batek landutako gaitik distantzia gorde behar duela, objektiboa izan behar duela eta kanpoan geratu behar duela… Orduan,
ni horren oso adibide txarra
naiz, zuek beti nirekin eramango zaituztedalako, joaten naizen
edonora, nire historia pertsonaleko zati garrantzitsu bihurtu
zaretelako, eta gauza jakin
batzuetatik ezin delako distantziarik gorde.
Banoa nire Toscana ederrera
bueltan, baina egietan, ikasi dut
inon ez dagoela benetan urruti,
oroitzapenak irauten duelako.
Agur.

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com
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Euskadiko Kutxarekin etorkizun
on bat edukitzea opari bat da
2006. urtean egindako ekarpen guztiak batuta, opariak jaso ditzakezu, edo
bestela, aurtengo berritasun modura, Travel Club Puntuetan horien baliokidea eskuratu. Lehenbailehen erreserba itzazu zure ohiko sukurtsalean edo
CLNet-en.
Euskadiko Kutxak erraztu egiten dizu finantzazioa, zure ekarpenak egin ahal
izateko eta horrela zure zerga-onurak mantentzeko.

Era guztietako janariak
prestatzeko funtzio
anitzeko kazola
modernoa, itsasketaren aurkakoa.

Guztira 2.500 €-ko ekarpena eginez gero
Askotarako Kazola Elektrikoa
…edo

1000 Puntu Travel Club
Dotorea, praktikoa eta
urari aurre egiteko
larru sintetikozkoa.

Guztira 3.500 €-ko ekarpena eginez gero
Larru sintetikoko aterki-ontzia
…edo

1.300 Puntu Travel Club
Portzelanaz egina eta
mikro-uhin eta ontzigarbigailurako egokia.

Guztira 5.000 €-ko ekarpena eginez gero
Portzelanazko baxera 20 pieza
…edo

2.000 Puntu Travel Club

Planetan berriena ezagutu
dezazula nahi dugu:
Kudeaketa Alternatiboko
Plan Berria
Zure ondarea Euskadiko Kutxak dituen
Plan guztien artean dibertsifikatzen
lagunduko dizun Plan berria, errentagarritasun-aukerarik onenak jaso ditzazun.
Alde horretatik, Kudeaketa Alternatiboko
Plan Berriak edozein ziklo ekonomikotan
dauden aukerak atzeman eta horiek aprobetxatzea du helburu.

Erreskateak eta prestazioak urteko ekarpenen baturatik
kenduko dira.
Opariak eskatzeko epea: 2006ko azaroaren 13tik abenduaren
31ra. Promozio honetan ageri den artikuluren bat ahituz gero,
Euskadiko Kutxak agintzen dizu antzeko ezaugarriak dituen
beste bat emango dizula horren ordez.

Su guztietarako egokia, baita indukziorako
ere.

Guztira 5.000 €-ko ekarpena eginez gero
Fagor kafe-makina
…edo

2.000 Puntu Travel Club
Gehienezko segurtasun sistemarekin egindako altzairu herdoilgaitza.

Guztira 8.000 €-ko ekarpena eginez gero
Fagor eltze azkar herdoilgaitza
…edo

3.200 Puntu Travel Club
Era guztietako formatuak irakurtzen ditu
eta soinu ikusgarri eta
inguratzailea eskaintzen du.

Guztira 15.000 €-ko ekarpena eginez gero
Home Cinema + DVD
…edo

7.000 Puntu Travel Club
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Herriak
Arrasate > 18-23 Bergara > 24-29 Aretxabaleta > 31-33 Eskoriatza > 34-35
Antzuola > 36 Elgeta > 37 Aramaio > 38 Leintz Gatzaga > 39

> ARRASATE
Akordeoi-jotzaile
onenak lehian
izango dira
antzokian > 20

> BERGARA
Mizpirualde
handitu egingo
dute plaza kopurua
gehitzeko > 25

> ARETXABALETA
Musika,
gaztetxoendako
ekintzak eta beste,
neguan > 31

> GATZAGA
Joxerra Perez
alkateak zalantzak
argitu zituen,
Debarri saioan > 39

BERGARA > KILOMETROAK 2007

Kilometroetako irudia, mezua eta arropak
erakusteko jaialdia egubakoitzean Jamen
Jaialdia 19:00etan
hasiko da; Oihan Vegak
eta Edurne Azuarak
aurkeztuko dute eta
Aranzadiko ikasle eta
gurasoek ez ezik,
herriko hainbat lagun
ezagunek erakutsiko
dituzte udazken eta
neguko arropak
OIHANA ELORTZA > BERGARA

Bergarako Aranzadi ikastolak
antolatuko du datorren urteko
Kilometroak festa. Urriaren
hasieran hartu zuten lan horren
ardura eta harrezkero lanean ari
dira. Gaur, egubakoitza, jaialdia
egingo dute festa horren irudia
eta mezua herritar guztiei erakusteko. Jam aretoan izango da jaialdi hori, 19:00etan.
ARROPA DESFILEA
Kilometroetako irudia eta mezua
erakusteaz gain, udazken eta
negurako arropak ere erakutsiko dituzte. Horretarako, arropa
desfilea egingo dute. Karlos Etxaniz ikastolako kontseiluko kideak azaldu duenez, "Aranzadiko
ikasle eta gurasoek ez ezik, herriko beste hainbat lagunek ere parte hartuko dute desfile horretan;
baita kulturan, kirolean eta bes-

AURKEZPENA Aranzadi ikastolako arduradunek eta ikasleek (argazkian) eguaztenean aurkeztuko zuten Kilometroak festa antolatzeko egingo duten jaialdia.

te hainbat arlotan lan egiten duten
herritar ezagunek ere. Gainera,
jaialdia borobiltzeko, herriko
hainbat taldek emanaldia egingo
dute, hala nola: bertsolariek,trikitilariek eta abesbatzak. Hala,

guztira ia 100 lagunek hartuko
dute parte, gutxi gorabehera".
Jaialdira joateko sarrerek bi euro
balio dute eta ikastolako idazkaritzan daude salgai. Edozelan ere,
leihatilan ere egongo dira jaial-

dia hasi aurretik. Zozketa egingo dute doazenen artean.
'ARGI DAUKAGU'
Desfilean erakutsiko dituzten
arropa eta osagarriek Aranzadi

Zapatu goizean zabalduko dute Kilometroak
2007 denda, Barrenkalea kaleko 44an
Bihar, zapatua, zabalduko dute Kilometroetako materiala saltzeko denda.
Barrenkalea kaleko 44. zenbakian dago, Irizar jauregia baino beherago,
Barrenkalea eta Masterrekaren kantoian. Nikiak, gonak, askotariko
prakak, jertseak eta kirol-jertseak ez ezik, poltsak, pinak, metxeroak,
gerriko-poltsak eta beste osagarri batzuk ere izango dituzte salgai. Hauxe
da dendaren ordutegia: lanegunetan, 17:00etatik 20:00etara eta zapatuetan 10:00etatik 13:00etara goizetan eta 17:00etatik 20:00etara
arratsaldeetan.
Aste guztian, biltegian duten arropa sailkatzen ibili dira hainbat
guraso, eta ikasleek ere hantxe probatu dituzte egubakoitzeko desfilean
erakutsiko dituzten arropak. Produktuetan, Kilometroak'07 festaren
leloa, irudia edo biak agertzen dira, eta baita antolatzailearen izena ere,
Bergarako Aranzadi ikastola. Orain udazken eta neguko arropak ekarri
dituzte, baina datorren urtean udaberri eta udakoak ekarriko dituzte.

Desfileko arropak probatzen ibili dira gaztetxoak oraingo astean.

O.E.

ENEKO AZKARATE

ikastolak datorren urteko Kilometroak festarekin zabaldu nahi
duen mezua eta irudia erakutsiko dituzte: Argi daukagu da
mezua. Unai Azkarate koordinatzaileak zera azaldu du: "Argi
daukagu etorkizunerako Aranzadiko ikasleak herritar osoak izatea nahi dugula, horretarako
prestatu behar ditugula eta hori
guztia ezinezkoa izango dela gure
artean elkarlanik edo kooperaziorik ez badago". Eta mezu horren
irudiak erresistentzia eta bonbilla dira, Elhuyar anaiek Bergarako Errege Mintegira etorri eta
wolframioa aztertu eta ezagutarazi zutela kontuan izanda. Aranzadi ikastola duela 35 urte sortu
zuen guraso talde batek. Gaur
egun, 2 eta 18 urte bitarteko 704
ikasle eta 455 familia ditu. Datorren urriko jaiaren helburua da
"jendea biltzea, ikastolen mugimendua ezagutzera ematea eta
sostengu ekonomikoa lortzea instalazioak berriztatzeko", Patricia
Urrutia zuzendariaren esanetan.
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ATARIA

eguraldia

zerbitzuak
G U A R D I A KO FA R M A Z I A K
ARRASATE
Zapatua, 2
Domeka, 3
Astelehena, 4
Martitzena, 5
Eguaztena, 6
Eguena, 7
Egubakoitza, 8

TENPERATURAK
DEBAGOIENEAN

Irizar
Amezua
Español
Ruiz
Zabola
Azkoaga
Azkoaga

Erguin 11
Santa Marina 32
Araba 14
Maala 31
Zarugalde 42-44
Ferrerias 1
Iturriotz 17

EUSKAL HERRIAN

943 79 12 39
943 79 09 74
943 79 18 65
943 79 14 09
943 77 16 30
943 79 15 15
943 79 79 99

Zapatua, 2

BERGARA
Zapatua, 2
Domeka, 3
Astelehena, 4
Martitzena, 5
Eguaztena, 6
Eguena, 7
Egubakoitza, 8

Guallar
Guallar
Estella
Mozos
Camacho
Zabala
Guallar

San Antonio 5
San Antonio 5
Matxiategi 5
Iparragirre 2
Oxirondo 4
Barrenkalea 25
San Antonio 5

943 76 11 05
943 76 11 05
943 76 19 63
943 76 12 15
943 76 11 74
943 76 16 87
943 76 11 05

OÑATI
Zapatua, 2
Domeka, 3
Astelehena, 4
Martitzena, 5
Eguaztena, 6
Eguena, 7
Egubakoitza, 8

Anduaga
Anduaga
Barrenetxea
Barrenetxea
Anduaga
Garate
Juldain

San Lorentzo 3
San Lorentzo 3
Kale Zaharra 1
Kale Zaharra 1
San Lorentzo 3
Kale Barria 42
Kale Barria 6

943 78 21 16
943 78 21 16
943 78 01 22
943 78 01 22
943 78 21 16
943 78 05 58
943 78 11 28

ARETXABALETA
Zapatua, 2
Domeka, 3
Astelehena, 4
Martitzena, 5
Eguaztena, 6
Eguena, 7
Egubakoitza, 8

Fraile
Fraile
Iturralde
Iturralde
Iturralde
Iturralde
Iturralde

Herriko plaza 10
Herriko plaza 10
Belorrieta auzoa1
Belorrieta auzoa1
Belorrieta auzoa1
Belorrieta auzoa1
Belorrieta auzoa1

943 79 21 99
943 79 21 99
943 08 11 43
943 08 11 43
943 08 11 43
943 08 11 43
943 08 11 43

TELEFONO JAKINGARRIAK

((112))
SOS DEIAK
OSASUNA ETA LARRIALDIAK
Osakidetza (Larrialdia)............................943 46 11 11
DYA (Antzuola) ........................................943 78 71 57
Gurutze Gorria (Elorregi).......................943 76 55 76
Suhiltzaileak ..........................................943 78 28 00
Ertzaintza ...............................................943 53 47 20
Osasun Etxeak
Arrasateko ospitala ...........................943 03 53 00
Antzuola..............................................943 76 62 23
Aramaio..............................................945 44 53 40
Aretxabaleta ........................................943 71 19 59
Bergara...............................................943 03 54 00
Elgeta..................................................943 03 54 00
Eskoriatza............................................943 71 44 52
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46
Oñati ...................................................943 03 54 30
Udaltzaingoak
Antzuola .............................................943 76 62 46
Arrasate...............................................943 79 14 39
Aretxabaleta........................................943 71 18 63
Bergara................................................943 77 91 06
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46
Oñati ....................................................943 78 04 11
GARRAIOAK
PESA.........................................................902 10 12 10
Taxiak
Arrasate ...............................................943 79 12 22
Aramaio..............................................945 44 50 33
Aretxabaleta........................................943 77 12 64
Bergara ................................................943 79 12 22
Eskoriatza ...........................................943 71 40 59
Oñati....................................................943 78 03 65
DEBAGOIENA
Mankomunitatea....................................943 79 33 99
Hiltegia (Zubillaga)..................................943 78 15 12
Nekazaritza ganbera ..............................943 76 10 15
Zerga Bulegoa........................................943 76 58 63
Hondakindegi alternatiboak
Arrasate ...............................................943 77 11 43
Bergara...............................................943 76 44 42
Oñati....................................................943 78 36 67
Kiroldegiak
Aramaio ..............................................945 44 53 35
Arrasate ...............................................943 77 16 77
Aretxabaleta........................................943 71 26 28
Bergara................................................943 76 56 41
Elgeta..................................................943 76 82 84
Eskoriatza............................................943 71 53 28
Oñati.....................................................943 71 63 75
Kultura Etxeak
Antzuola .............................................943 76 60 65
Aramaio ..............................................945 44 53 74
Arrasate...............................................943 77 01 05
Aretxabaleta ........................................943 71 10 27
Bergara................................................943 77 91 58
Eskoriatza...........................................943 71 46 88
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46
Oñati....................................................943 78 03 53
Udalak
Antzuola .............................................943 76 62 46
Aramaio ..............................................945 44 50 16
Arrasate .............................................943 79 09 00
Aretxabaleta........................................943 71 18 62
Bergara ...............................................943 77 91 00
Elgeta ..................................................943 76 80 22
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46
Oñati ....................................................943 78 04 11

Freskura gutxi eta zerua estali samar izango da. Arratsaldean euri apur bat botako du,
fronte txiki bat sartu eta giroa
narrastuko duelako.

Ez du hotzik egingo oraingo
asteburuan, baina eguraldi
bikainik ezta ere. Haizeak
zapatuan hegoaldekoa baino
mendebaldeko ukitua hartuko du eta fronte txiki bat sartuko zaigu, eguraldia eskastuz. Domeka, berriz, politagoa
izango da. Hala ere, iluntzean baliteke euria egitea.

2 oC
20 oC
118,8L

MINIMOA
Eguaztena, 15
MAXIMOA
Eguena, 16
ASTEKO
EURIA (l/m2)

Max.
16
19
20
16
17
19
13

Eguaztena, 22
Eguena, 23
Egubakoitza, 24
Zapatua, 25
Domeka, 26
Astelehena, 27
Martitzena, 28

Min.

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC

Euria

11 ºC 2,9 l/m2
11 ºC 1,9 l/m2
12 ºC 0,8 l/m2
15 ºC
- l/m2
5 ºC
- l/m2
7 ºC
- l/m2
6 ºC 3,8 l/m2

Bergarako San Juan auzoan jasotako datuak.

Domeka, 3

ILARGIA ABENDUAN

Laino apurrekin hasiko da
baina ordu gehienetan nahiko polita izango da eguna.
Arratsaldean laino multzo txiki batek euria utz dezake.

Ilbehera

Ilberri

Ilgora

Ilbete

12

20

27

5

oharrak eta deialdiak

U R B A N OA K
ARRASATE
Gorostizatik Eroskira (2 Linea )
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 eta 21:00.
IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Arimazubi, Alecop, Uribarri, San Andres, Garibai, ospitalea, Biteri, Legarre, Musakola eta Eroski.
Eroskitik Gorostizara (2 Linea )
08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35 eta 21:35.
IBILBIDEA: Eroski, J. Bengoa, S. Teresa, C. Obrero, Obenerreka, Makatzena, Iñarra, S. Frantzisko, Muxibar, Zarugalde, Erguin A eta Gorostiza.
Gorostizatik Eroskira (1 Linea )
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 eta 21:30.
IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Zarugalde, Muxibar, S. Frantzisko, Iñarra, Makatzena, Obenerreka, C. Obrero, Galizia, Bengoa eta Eroski.
Eroskitik Gorostizara (1 Linea )
08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05,
15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05 eta 21:05.
IBILBIDEA: Eroski, Musakola, Legarre, Maala, Ospitalea, Garibai, San Andres, Arimazuri, Alecop,
Uribarri, Erguin A eta Gorostiza.

BERGARA
> Alargunen elkarteak
afaria egingo du

ARRASATE
> Lau ikastaro emango
dituzte KZgunean

Afaria egingo du
Bergarako alargunen
elkarteak abenduaren
8an. Elkartean bertan
eman daiteke izena.

Honako Interneteko ikastaroak izango
dira: bat-bateko mezularitza (hilak 4 eta 5,
09:00-11:00), sinadura
elektronikoa (hilak 4,
16:00-17:00), itzultzaileak (hilak 4, 17:00-18:00)
eta posta elektronikoa
(hilak 5, 18:00-20:00).

ESKORIATZA
> Oaxacako herriaren
gaineko dokumentala
Oaxaca dokumentalaren lehen zatia
emango dute astelehenean, hilak 4, Inkernu
tabernan, 22:00etan,
Mexikoko herri zapalduen gainean.

BERGARA
San Lorentzo/San Juandik irteerak
07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40,
12:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00,
19:00, 19:40 eta 20:20. Geralekuak: S. Juan (Torunsa), Amillaga (Manso), S. Lorentzo (Soraluzen),
Matxiategi (Mizpildi okindegia), Zurradero, San
Antonio (Zumelaga), Martoko gainean, Zubiaurre, Ozaeta (Brunet), Labegaraieta (Ekonomatoan) eta Zabala jatetxea.
Labegaraieta/Olabarrenetik irteerak
07:20 , 08:30 (Olatik), 09:20, 10:00, 10:40, 11:20,
12:00, 13:50 (Olatik), 14:25 (Olatik), 16:20, 17:00
(Olatik), 17:35, 18:25, 19:20, 20:00 eta 20:30. Geralekuak: Labegaraieta, Ozaeta, Zubiaurre, Martoko, San Antonio, Espoloia (Mintegi), San Pedro,
Arrurriaga (Konde), Zubieta, Mugertza, San
Lorentzo, Amillaga eta San Juan.

ESKORIATZA
> Capoeira eta maculele ikastaroa
Edozein adin eta
mailatakoek egiteko
moduko capoeira eta
maculele ikastaroa
antolatu du Senzala
Euskadi elkarteak hilaren 15etik 17rako. Argibideak: senzalaeuskadi@hotmail.com; 625-77
22 95 (Igor), 697-65 20 19
(Catherine).

ARAMAIOKO AUTOBUSA
Arrasate
07:00
10:00
11:00
12:00
15:15
17:20
18:30
19:00
21:10
Gasteiz

Aramaio
Gasteiz
07:15
08:00
10:15**
11:15
12:15**
13:00
15:30
16:15
17:35
18:45**
19:30
19:15
21:25**
Aramaio
Arrasate
07:50
08:05
08:30
09:00
09:15
10:15
10:30
11:15
11:30
13:10
13:45
14:10
16:20
17:00
17:20
17:35
17:50
19:15
19:30
19:30
20:10
20:25
Izardun orduak, eskaeraren arabera, auzoetakoendako. Bezperan deitu: 629 54 59 23

OÑATI
> EHNA tramitatzeko
aukera dago bihar
EHNA tramita daiteke bihar, zapatua, gazte bulegoan, 11:00etatik
13:00ak arte.

ARRASATE
> Seminario Eguneko
otoitzaldia egingo dute
Gaur, egubakoitza,
Seminario Eguna delaeta, otoitzaldia egingo
dute gaur, egubakoitza, Zigorrola auzoko
San Isidro elizan,
21:00etan.

ANTZUOLA
> Alfonso Ugarteren gaineko beka
Alfonso Ugarte
musikariaren bizitza eta
lana ikertzeko 3.000
euroko beka deialdia
egin du Udalak. Dokumentazio guztia abenduaren 11 baino lehen
aurkeztu behar da. Argibideak, Udal Kultura
Zerbitzuan.

BERGARA
> Sabel dantza ikastaroa
antolatu du Jardunek
Sabel dantza ikastaroa antolatu du Jardunek abenduaren 13, 15,
20 eta 22rako. Izenema-

tea zabalik dago abenduaren 11ra bitartean
(943 76 36 61).

BERGARA
> 1976an jaiotakoek bazkaria izango dute
1976an jaiotakoek
batera bazkaltzeko
aukera dute abenduaren 16an Txarrantxa
jatetxean. Izena emateko, sartu 35 euro Kutxan
zabaldu duten kontuan.

ARRASATE
> Sahararen aldeko zozketako saridunak
Arizmendi ikastolak egin duen Sahararen aldeko zozketan zenbaki hauek saritu dituzte: 23.497 (asteburua
landetxean), 64.746 (bi
lagunendako afaria) eta
21.267 (La Perlan saioa).

BERGARA
> Erakusleiho lehiaketa
antolatu du Udalak
Herriko komertzio
guztiak sartzen dira erakusleiho lehiaketan.
Horretarako, abenduaren 12tik urtarrilaren

ARETXABALETA
> Kontakt inprobisazio ikastaroa, eta dantza,
poesia eta kontakt ekitaldia antolatu dituzte
Kontakt inprobisazio ikastaroa antolatu du
Jaiki elkarteak hilaren 16 eta 17rako, asteburua. 12 lagunendako lekua dago, eta lehenbailehen izena ematea eskatzen dute, 943-53 43 96
telefonoan. Gainera, hilaren 15ean, dantza
garaikide, poesia eta contact ikuskizuna egingo dute udaletxe zaharrean; sarrera, doan.

943-25 05 01
goienkaria@goiena.com

2ra, biak barne, behar
bezala prestatuta egon
beharko dute erakusleihoek. 250 euro eta
garaikurreko hiru sari
emango dituzte.

ARRASATE
> Gospel emanaldirako
sarrerak salgai daude
Mississippi Mass
Choir taldeak gospel
emanaldia egingo du
abenduaren 23an
Amaia antzokian, eta
sarrerak erosteko aukera dago Servikutxa
kutxazainetan eta leihatilan.

ARRASATE
> Sanatana Dharma yoga
eskolaren eskaintza
Yoga eskolak ematen ditu Sanatana Dharma eskolak astean lau
egunean. Bañez Doktorea kalean dago eskola.
Argibideak: 635-71 06 16
(Maite), 943-78 31 26
(Ana).

ARETXABALETA
> Beinke elkartearen
urteurren afaria
Beinke elkartearen
20. urteurrena ospatzeko afaria antolatu du
Loramendi euskara
elkarteak abenduaren
15erako. Izena emateko, deitu Loramendira.

OÑATI
> Elkartasun afaria egingo du misio taldeak
Parrokiako misio
taldeak elkartasun afaria egingo du gaur, egubakoitza, Bidaurretan,
20:30ean. Datozen
proiektuak aurkeztuko
dituzte.

GOIENKARIA
2006ko abenduaren 1a

ATARIA

kale inkesta

5 galdera...

Aramaion egin beharko lukete trenaren gaineko galdeketa?

Roberto
Gartzia
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Boluntariotza Arduraduna
Arrasate
San Juan de Dios ospitale psikiatrikoan boluntario asko duzue?
Bost urte badira ez dagoela
boluntariorik. Baina boluntarioak beti egon izan dira oso lotuta
San Juan de Dios ordenako zentroekin; beti pentsatu izan dugueta profesionalak ipintzen ez duen
plus bat ematen dutela boluntarioek. Orain boluntariorik ez izateko hainbat arrazoi daude: ospitaleko Boluntariotza Sailetik gertutasunik eza ibarrari begira;
buruko gaixotasunak duen estigma soziala; ospitalea Arrasatetik
lau kilometrora izatea eta globalizazioaren kulturan murgilduta
gaudenez, balioak bestelakoak
direla gaur egun.

1.

Aintzane Telleriarte
Langilea
Aramaio

Kepa Gredilla
Ikaslea
Aramaio

Enrike Aspe
Langilea
Aramaio

Txema Alburquerque
Langilea
Aramaio

Eider Balantzategi
Ikaslea
Aramaio

Nik uste dut hori eskatzeko batu dituzten sinadurek nahiko garrantzi
dutela. Jendearen iritzia
jakitea garrantzitsua da;
hortaz, egin dezatela. Eta
emaitzen arabera ikusi
beharko da gero zer egin.

Nire ustez, Udalak egin
beharko luke erreferenduma, jendeak esaten
duena jakiteko; bakoitzak iritzi desberdina
izango du. Herritarren
eskubide bat izan beharko luke horrek.

Nire ustez, egin beharko
lukete, duda barik. Behintzat, horrela ikusiko litzateke jende gehienak zer
pentsatzen duen obra
horri buruz. Trena denok
ezagutzen dugu, baina
tren mota hori ez.

Horrenbeste sinadura
baldin badaude, Udalak
zerbait egin beharko
lukeela uste dut. Herritarrek aukera izan beharko lukete iritzia emateko
eta Udalak kontuan hartu beharko luke hori.

Nire ustez, egin beharko
luke. Trena pasatzea niri
ez zait ondo iruditzen, eta
uste dut jendeari galdetu
egin beharko lioketela.
Eta ez sinadura asko batu
dituztelako, edozein
kasutan baizik.

txaloak eta txistuak

usteak uste
Ubane Madera

Euskara
ahoan eta ibili
munduan

D

UBANE MADERA

Zerbitzu gutxiago Arrasateko epaitegian

Arrasateko epaitegian fotokopiarik egiten ez dutela-eta kexu da arrasatear bat. Dio Bergarako epaitegian ez dutela arazorik fotokopiak egiteko; eta dio, baita ere, dendak itxita daudenean ezin dituela fotokopiak inon egin eta ez zaiola ondo iruditzen epaitegian ez egitea.

asteko datua

30
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

1976ko azaroaren 29an hil zen
On Jose Maria Arizmendiarrieta Madariaga, Arrasateko mugimendu kooperatibistaren bultzatzailea. 61 urte
zituen Markinatik Arrasatera etorri zen abadeak; 30.
urteurrena izan da, beraz.

omekan Euskararen
Nazioarteko Eguna da.
Makinatxo bat ekitaldi
antolatu dituzte gure
ibarreko herrietan. Batzuk
aipatzearren, Eskoriatzan
Anje Duhaldek kontzertua
egingo du gaur, barikua;
Arrasaten umeendako zein
nagusiendako ekitaldiak
izango dira: jolasak, Goikobalu abesbatza… Eta Bergaran
asteburu betea antolatu dute;
besteak beste, bihar, zapatua,
herri bazkaria egingo dute
eta gauean, Fly Shit, AbyKem eta Edan taldeek egingo
dute kontzertua.
Ekitaldi guztiak antolatu
dituzte euskalgintzan
jarduten duten taldeek;
aurten, euskararen erabilera aldarrikatzeko. Eta
zoritxarrez, hala da, oraindik ere hori aldarrikatu egin
beharra dago, euskararen
biziraupena aldarrikatu
behar den moduan.
Eta kontua zera da: noiz
iritsiko zaigu euskara
aldarrikatu behar ez
izateko eguna?
Orain barra-barra
entzuten den Ekin Ukan eta
halako kanpainetara
bideratzen dituzten baliabideak euskararen alde
benetan jarduten duten
taldeei bideratuko balizkiete
probetxugarriagoa litzatekeela pentsatzen dut.
Bien bitartean, besteok
badakigu: euskara ahoan
eta ibili munduan. Geuregeurea da-eta!

Hortaz, abenduaren 5a
Boluntariotzako Nazioarteko Eguna dela aprobetxatu gura duzue deialdi
berezia egiteko?
Hori da. Badago jendea bere
buruari galdetzen diona: zer egin
dezaket? Bada, haiengana zuzendu behar dugu, ateak zabaldu
behar dizkiegu. Bestalde, egun
hori aprobetxa daiteke hausnartzeko zelako gizartea eraiki dezakegun. Eta ez da utopia hutsa. Ez
dira gauza handiak egin behar.

2.

Baldintza jakinen bat
bete behar da boluntario
izateko?
Bi: 18 urte baino gehiago izatea eta aseguru bat egitea; behartuta gaude, gerta daitezkeen istripuei aurre egiteko.

3.

Zein da boluntarioek
egin behar duten lana
ospitalean?
Hemen, elkartasunarekin
lotutako esperientzia eskainiko
zaio, formazioa eta ideiak trukatzea; eta, batez ere, eguneroko
lanari aurre egin beharko dio.
Adibidez, buruko gaixotasunak
eragiten duen estigmari (beldurrari…).

4.

Interesa dutenek zer
egin behar dute izena
emateko?
Ospitalearekin harremanetan
ipini telefonoz (943-79 39 00); edo
hona etorri edo Internetez idatzi:
mondragon.voluntariado@hsjd.es.

5.
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ARRASATE

GOIENKARIA
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GABONAK > OSPAKIZUN ETA BESTELAKO EKITALDIAK

San Nikolaseko boloarekin
hasiko dira Gabon ekitaldiak
Abenduaren 6an
egingo dute San
Nikolas boloa;
Gabonetako argiak,
berriz, abenduaren
8an piztuko dituzte

kale askotan. Horiek datorren
egubakoitzean, abenduaren 8an,
piztuko dituzte; eta kaleak argitzen
izango dira Errege ostera arte.

U.M. > ARRASATE

Arrasaten, ohituraz, datorren
eguazteneko San Nikolas boloak
ematen dio hasiera Gabon sasoiari. Herriko gaztetxoenek hitzordua
dute egun horretan, Herriko Plazan; izan ere, 12:00etan jaurtiko
dute gozokien lehenengo txanda
balkoitik; eta ordu erdi geroago
bigarren txanda. Eguraldi txarra
egiten badu, berriz, Uarkapen egin
beharko dute boloa, iaz bezala.
Bestalde, dagoeneko Gabonetako argiak ipinita daude herriko

ERAKUSLEIHO LEHIAKETA
Gabonetako ohiko beste ekitaldietako bat izaten da erakusleiho lehiaketa. Eta hori ere antolatzen dabil Udala. Kultura Sailetik jakinarazi dute lehiaketan
parte hartu gura duten saltokiek
abenduaren 15a baino lehen
eman beharko dutela izena udaletxean (943-25 20 08).
Erakusleihoak apaindu beharko dituzte abenduaren 16rako eta
hala izan abenduaren 31ra arte.
Gainera, jai egunetan eta hain bezperan, 21:00ak arte izan behar
dituzte argiak piztuta.
Sari banaketa abenduaren
21ean egingo dute, 18:00etan. Hiru
sari izango dira: 250 euro lehenengoarendako, 200 bigarrenarenda-

ko eta 150 hirugarrenarendako
(Ibai Artek ematen du hirugarren
sari hori). Gainera, hirurek plaka jasoko dute, orain arte ez bezala. Sariak emateko orduan kontuan hartuko dute irudimena,
originaltasuna eta mezuaren eraginkortasuna. Erakusleihoaren
kalitate estetikoa eta Gabon giroarekin eta Santamasekin duen
lotura ere sarituko dute.
Eta dagoeneko Gabon sasoisasoian ez dute kalerik egingo
betiko ekitaldiek. Hala, San
Andres parrokiakoak dagoeneko
badabiltza azken urteotan LauBiden ipintzen duten jaiotza antolatzen. Eta iragarri dute Gabonetako zorion-agurrak salgai ipiniko dituztela.
Olentzeroren bisitak ere ez du
kalerik egingo Arrasaten. Bestalde, Errege Kabalgata antolatzen
dutenek dagoeneko Udalari eskatu diote saioa egiteko baimena.

ESTUA Auzo estua da Grupo San Juan zirkulazio handia izateko.

ZIRKULAZIOA > GARIBAI ITXITA, AUTOENDAKO

Grupo San Juaneko
auzokideekin
batzartuko da Udala
Auzoko zirkulazio arazoak konpontzeko
helburuarekin egingo dute batzar hori
U.M. > ARRASATE

L AG U N H U R KOA R I L AG U N T Z E KO E K I M E N A K

Zenbait elkartek dirua batzeko ekimenak antolatu dituzte
Gobernuz kanpoko erakundeek eta beste zenbait
elkartek ahalegin berezia egiten dute, Gabonei begira,
beharra dutenendako laguntzak lortzeko.
Hala, Harreman elkarteak iragarri du bihar, zapatua,
zabalduko duela Gabonei begira bi urtean behin
zabaltzen duten erakusketa-denda. Salgai eta ikusgai
ipiniko dute Arrasateko artea; inguruko margolariek
doan emandako lanak, alegia. Abenduaren 30era arte
izango da, Monterronen: aste barruan 18:00etatik
20:00etara eta jaiegunetan 12:00etatik 14:00ak arte eta
18:00etatik 20:00ak arte. Batutako dirua erabiliko dute
elkarteak lantzen dituen proiektuetarako.
Sahararen aldeko NUBI elkartea ere badabil
urteroko jaki bilketa antolatzen. Hilaren 11tik 16ra

bitartean utzi behar dira kanpalekuetarako produktuak,
Super BMn edo Eroskin: dilistak (lentejak), arroza, atuna
eta konpresak. Eta urtarrilean eskoletan batuko dute.
Presoen aldeko Portaloira elkartea, berriz, bigarren
eskuko jantziekin Gabonetan azoka antolatzeko
materiala batzen ibili da. Azoka ipiniko dute abenduaren
16an eta 17an, Seberren, 10:00etatik 20:00etara.
Eta, Zuberoako Ikastolek ere egin dute laguntza
eskaera Arrasaten. Gabonetako saskiak salduko
dituzte Alozeko Basabürü eta Sohütako Eperra
ikastolei laguntzeko. Lagundu gura duenak dei dezake
honako telefonora: 943-79 20 24 edo idatzi honako
helbidera: mendibitzu@euskalnet.net. Abenduaren
10a baino lehen.

MAIDER ARREGI

Garibai etorbidea itxi zutenetik, gidari asko Grupo San Juan
auzotik sartzen dira Hotel Mondragon ingururainoko bidea
egiteko, Biteriko bidegurutzeraino. San Andres auzora joateko edo Nafarroa etorbidera
joateko biderik errazena da
askorendako, Garibai etorbidea itxita dagoelako.
Baina kontua da auzo hori
oso estua dela, etxebizitza asko
dituela eta leku askotan, gainera, aparkalekuak daudela.
Horrenbestez, oso erraza da
istripu txikiak gertatzea, handik pasatzen diren eta auzo
inguruetatik ateratzen diren
ibilgailuen artean. Gertatu ere
gertatu dira. Horrez gainera,
auzo hori oinezkoen pasealekua
da, neurri handi batean.
Hori horrela, zenbait herritar kexu dira Udalak Garibai

etorbidea ibilgailu arruntendako ixteko hartu duen erabakia
dela-eta. Uste dute Grupo San
Juan alternatiba txarra dela eta
Udalari eskatu gura diote ondo
pentsatzeko Garibai ibilgailu
arruntei ez zabaltzeko asmo hori.
BATZARRA, LASTER
Udalari dagokionez, udaltzainburu Jose Luis Etxebarriak
jakinarazi du Grupo San Juaneko zirkulazio antolaketa den
modukoa dela auzotarrek hala
eskatu zutelako. Gaineratu du
Udalaren hasierako asmoa bestelakoa zela, baina auzotarren
eskaerei kasu egin eta horregatik utzi zutela orain dagoen
moduan.
Dena den, nabarmendu du
Udalaren asmoa dela laster
batzar bat egitea Grupo San
Juaneko auzokideekin gai
horren gainean berba egiteko.

> DIRULAGUNTZAK

Ia 40.000 euro banatu ditu Udalak aurtengo
Enpresen Laguntzen Programan
Kopuru zehatza honakoa da: 38.340 euro. Horixe da Udalak Enpresen Laguntzen Programan 2006ko ekitaldian sortutako enpresendako bideratuko duen kopurua. Hain zuzen ere, 15 lanpostu egonkor sortu dituzten hamar enpresaren artean banatuko ditu dirulaguntza horiek. Iazko edizioarekin konparatuz gero, 6.169 euro
gehiago bideratuko ditu oraingo honetan.

> ERRETIRATUAK
GOIENKARIA

'Ikastolatik
Saharara'
lehiaketa

Ikastolatik Sahara egitasmoko lehiaketako zozketa egin dute oraingo
astean. Argazkiak erakusten duen moduan, hiru zenbaki saritu dituzte.
Hala, lehenengo saria 23.497 zenbakiarendako izan da (asteburua
landetxe batean); bigarren saria, berriz, bi lagunendako afaria 64.746
zenbakia duenak eskuratuko du eta hirugarren saria 21.267 zenbakiarendako izan da: Donostiako La Perlan saioa opari egingo diote.
Lehiaketa hori Ford Mugarrik babestu du.

Santa Luzia eguna badatorrela-eta, Abaroan
luntxa emango dutela iragarri dute
Abaroa Erretiratuen Elkartean emango dute luntxa, abenduaren
13an, Santa Luzia egunean. 18:30ean hasiko dira ospakizun horrekin. Baina edozeinek ezingo du luntxa hartu, bazkideek bakarrik.
Hori horrela, luntxean parte hartu gura duten bazkideek datorren martitzena, abenduaren 5a, baino lehen pasa beharko dute
Abaroako bulegoetatik gonbidapena hartzera. Bulego orduetan
joan beharra dago, bazkide txartelarekin.

GOIENKARIA
2006ko abenduaren 1a

BERRIAK

"Guztiok dugu zer esana eta
inork ez digu galdetzen gauza
askoren inguruan dugun iritzia"

Liburutegia ordu gehiagoan
zabaltzea eskatu dute
1.014 lagunek bete dituzte kultura etxearen
gaineko inkestak, bisita gidatuetan
Urriaren 27tik azaroaren 18ra
bisita gidatuak egin dituzte kultura etxe berrian, Udalak antolatuta. Orain, bisiten gaineko
txostena egin du gidari izan
den Arantza Otaduik, Artearen Historian lizentziadunak.
Datuen arabera, 1.014 lagunek bete dituzte kultura etxearen gaineko inkestak, bisita
egin ostekoak. Horren arabera,
egunero, batez beste %63,37
lagunek bisitatu dute eraikina.
Batzuek bere kabuz (610 herritar) eta gainerakoak taldean:
Arizmendi, Institutu, Mesedeetako ikastetxetik… Erretiratuen elkarteetakoak ere izan
dira; eta bestelako zenbait
elkartetakoak ere bai; kultura,
kirol eta emakumeen gaineko
elkarteak, besteak beste.
Oro har, Kultura Sailean
aztertutako emaitzen arabera,
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Oihana Aranburu eta Enrike Letona > Ezker abertzalea

KULTURA ETXEA > BISITA GIDATUAK

UBANE MADERA > ARRASATE

ARRASATE

bisitariak "gustura" atera dira
eraikinetik eta "ikasi ere zertxobait ikasi dute"; hala dio Arantza Otaduik.
ESKAERAK: LIBURUTEGIA
Iradokizunen artean, zenbait
eskaera zehatz jaso dituztela ere
badio: "Gehien eskatu dutena
da liburutegiaren ordutegia
handitzea, bereziki gauez eta
asteburuetan. Herritar askok
eskatu du, baita ere, helduendako tailerrak antolatzea kultura etxean, oraingo margo gela
moduan: musika tailerra, sukaldaritzakoa, josten ikasteko,
eskulanak egiteko, zeramika
tailerra… Beste proposamenetako bat izan da, adibidez, klaustroak egokitzea jendeak han
irakurtzeko. Eta zenbait kultura eta erretiratuen elkartek
(Abaroak) eskatu dute kultura
etxean lekua izatea".

U.M. > ARRASATE

Bihar, zapatua, herri galdeketa
egingo dute Herriko Plazan. Lau galdera erantzun behar dira: Udalatxeko harrobiaren eta merkataritza etxe erraldoiaren aldekoak edo
kontrakoak diren; AHT beharrezkoa
den edo ez; eta Gelmako etxeekin
irabazi edo galdu egin duten.
Zergatik aukeratu dituzue lau
galdera horiek?
Arrasaten pil-pilean dauden
galderak direlako; herritar guztiok egin dizkiogulako galdera
horiek gure buruari. Eta halako
proiektuen aurrean gure iritzia
sekula ez dutelako kontuan hartzen. Udalean daude ordezkari
batzuk, denok ez; haiek hartzen
dituzten erabakiak dira, eta ez
diote inori galdetzen iritzia. Uste
dugu herritar guztiok dugula zer
esana eta inork ez digula galdetzen zein iritzi dugun gauza askoren inguruan.
Oihana Aranburu eta Enrike Letona herri galdeketa bultzatzen dabiltza.

U.M.

PPkoen babesa zinegotziarendako
Astelehenean hartu zuen kargua PPko zinegotziak, Antonio Palaciosen
ordezkoak. Eva Segovia Felgueroso du izena, gasteiztarra da eta 33 urte
ditu. Oraingoz, agintaldia bukatu arte dator, "baina alderdiak nahi badu,
pozik egingo dut aurrera", esan zuen. Hari babesa ematera etorri ziren
PPko ordezkariak, tartean, Gipuzkoako batzarkide Regina Otaola.

Zer egingo duzue bozketaren
emaitzarekin?
Ez dugu oso garbi. Azken batean, ekintza sinbolikoa da, partehartzailea; eta hori nahi dugu: jendeak parte hartzea. Pentsatzen
dugu jendeak baduela zer esan.
Dena den, norberaren hausnarketarako ekimena ere izan beharko
luke: interesatzen zait benetan
zer gertatzen den herrian? Eta
interesatzen bazait, zer egiten dut
parte hartzeko? Edo mugatzen
naiz lau urtean behin botoa ematera? Hori da nahi dugun eredua?
Horixe da hausnarketa. Uste dugu
ezin garela mugatu lau urtean
behin botoa ematera. Zerbait sinbolikoa da, eta kontuan hartuta
herrietan geroago eta jende gutxiagok parte hartzen duela halakoetan, botoa ematera datozenak oso
ondo hartuko ditugu.
Posible da aipatu duzuen parte-hartze urri hori gertatzea
herri kontsulten faltagatik?
Informaziorik eza ere bada.
Adibidez, kalean zurrumurruak
entzuten dira Gelmako pelota-

"Ekintza sinbolikoa da,
parte-hartzailea; eta
hori nahi dugu: jendeak
parte hartzea"
"Uste dugu ezin
garela mugatu
lau urtean behin botoa
ematera"
zoa-ren gainean, baina inork ez
daki zehazki zer gertatzen den.
Edo merkataritza etxea dela,
zurrumurruak entzuten dira
Ibai Artekoak kezkatuta daudelako; baina herritarrei ez zaie
heltzen informazio hori. Gura
dugu hausnartzea Udalak beste
gertutasun bat izan beharko
lukeela herritarrarekin. Ikusten dugu Udala itxita dagoela eta
uste dugu zabalik egon beharko
lukeela herritar orori, edozein
dela kezka edo beharra.

Ekitaldia zelakoa izango da?
Herriko Plazan, 11:00etan,
prentsaurrekoa egingo dugu
autodeterminazioaren gainean
eta 11:30etik 14:00ak arte edo
gehiago (jendearen arabera) izango da botoa emateko aukera.
Arratsaldean, berriz, 18:00etatik
20:00ak arte izango da; herriko
irudien diaporama batekin bukatuko dugu.
Bozkatzeko baldintzarik bada?
Etxe guztietara banatu dugu
botoa eta gertu dagoen edozeinek
bozka dezake, ez dago EHNArik
eta ez ezer erakutsi beharrik.
Autodeterminazioaren aldeko
kanpainan sartu duzue herri
galdeketa; halako ekitaldi
gehiago egingo dituzue?
Herri galdeketarekin amaituko dugu kanpaina hori. Ez dugu
besterik aurreikusita oraingoz.
Beste zerbait esateko…
Parte hartzera animatu jendea.

ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA
- Diagnosia-Orientazioa.
- Laguntza terapia.
- Mota guztietako eskola arazoak.
- Peritaje judizialak.
- Psikomotrizitatea eta logopedia.

- Tratu fisiko edo psikiko txarrak jasaten dituzten pertsonei laguntza
psikologikoa.
- Ikasketa teknika
eta ohiturak.
- Estimulazio goiztiarra

Ignazio Zuloaga kalea, 10 Tel: 943 79 48 77

ARRASATE
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• Lurrindegia
• Kabina
• Fotodepilazioa
Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50
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KULTURA

MUSIKA > AKORDEOI LEHIAKETAK

euskalgintzaren txokoa

Akordeoi-jotzaile onenak
lehian izango dira asteon
Eguaztenetik
egubakoitzera
nazioarteko eta
Gipuzkoako lehiaketak
egingo dituzte
IKER BARANDIARAN > ARRASATE

Eguaztenetik (hilak 6) egubakoitzera arte Arrasate Akordeoi
Lehiaketak egingo dituzte Amaia
Udal Antzokian eta Arizmendi
Ikastolan. Hain zuzen ere, hiru
egun horietan Gipuzkoako 27.
Lehiaketa, Nazioarteko XIV.a
eta Gipuzkoako XIX. Jaialdia

jokatuko dituzte mundu osoko
ehunka musikarik.
KONTZERTU GEHIAGO
Lehiaketetan egingo dituztenez
gain, baina, beste hainbat emanaldi ere izango dira: eguaztenean,
hilaren 6an, iazko edizioko Nazioarteko Lehiaketako irabazle Vladimir Cherniykh-ek kontzertua
egingo du San Juan Bataiatzailearen parrokian, 20:00etan.
Egubakoitzean, hilaren 8an,
berriz, Bouquet ikuskizuna egingo dute Kajoi tabernan, 23:00etan.
Hala ere, Arrasatez gain, beste
herri eta probintzia batzuetan ere
egingo dituzte emanaldiak.

Beraz, datorren astean Arrasate akordeoiaren hiriburu bihurtuko da. Ekitaldi horiek guztiak
Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi Elkarteak antolatu ditu.
NAZIOARTEKO EPAIMAHAIA
Halako lehiaketa garrantzitsuetan, nazioarteko adituak arduratzen dira musikarien abileziak
epaitzeaz. Hain zuzen ere, aurten
hauexek izango dute ardura hori:
Euskal Herriko Jose Antonio
Hontoriak, Alemaniako Stefan
Hussongek, Frantziako Jacques
Mornetek, Finlandiako Matti
Rantaneuek eta Serbiako Vojin
Vasovicek.

ASTEBURUETAN Irteerak eta afariak egiten dituzte.

ZAHAR BERRI

EUSKARA > ZAHAR BERRIREN 10. URTEURRENA

Zahar Berri
omenduko du
Euskalgintzak
Ekimenak euskararen alde duen jarrera
positiboa txalotuko du Euskalgintzak
Zahar Berriren 10. urteurrenean
I.B. > ARRASATE

IAZKOAK Argazkiak erakusten du iazko lehiaketan jardun zuten zenbait akordeoi-jotzaile gazte.

GOIENKARIA

OSPAKIZUNA > AL-ANDALUS ELKARTEAREN EGITARAUA

Al-Andalus ospakizunetan dabil, elkartearen
Musakolako egoitzak 10 urte bete dituelako
Al-Andalusen
Musakolako egoitzaren
urteurrena ospatzeko
ekitaldi ugari izango
dira gaur, egubakoitza,
eta zapatuan

Maalako errabala 2
Tel.: 943 79 20 56

I.B. > ARRASATE

Andaluziako kultura babesteko
eta indartzeko lan egiten duen AlAndalus elkartea ospakizunetan
dabil berriro. Elkarteak Musakolan duen egoitzak 10 urte bete
ditu, eta arrazoi horregatik kultura egitaraua antolatu dute aste
bukaerarako.
Elkarte ekimentsu hori Erguinen hasi zen lanean 1990ean.
Egoitza horretan sei urte pasatu
ostean Musakolara joan ziren,
egoitza handiagora.
EKITALDI UGARI MUSAKOLAN
Gaur, egubakoitza, Al-Andalus
elkartearen historia batzen duen
ikus-entzunezkoa aurkeztuko
dute. Dokumentu horrek AlAndalus 1990-2006 izena du.
Bihar, zapatua, egun handia
ospatuko dute. 13:00etan, Musakolako egoitzaren inaugurazioa
gogoratzeko oroitzapenezko plaka bat jarriko dute. Horren ostean, 13:30ean, Goikobalu abesbatzak emanaldia egingo du.

Bazkalostean, ekitaldiek
jarraitu egingo dute. Hain zuzen
ere, 18:00etan, Al-Andalus elkarteko musika eta dantza taldeek
ikuskizunak egingo dituzte areto nagusian.
21:30ean, berriz, herri afaria
egingo dute, eta 23:30ean, afalostean, flamenko talde batek kontzertua egingo du asteburuko ekitaldiei amaiera emateko.
1996KO PROTAGONISTAK
Lerro hauek idazterako orduan,
Al-Andalus elkarteko batzarra
ahaleginetan zebilen 1996an
Musakolako egoitza inauguratu
zuten agintariak urteurreneko
ekitaldira eramateko, "urteurrena eurekin ospatzeko".
Inaugurazio ekitaldi hartan
egon ziren, besteak beste: Eusko
Jaurlaritzako sailburu Jose Antonio Maturana, Espiel herriko
(Kordoba) alkate Jose Antonio
Fernandez eta urte hartan (1996)
Arrasateko alkate zen Xabier
Zubizarreta, hain zuzen ere.

Arrasateko Euskalgintzak
omenaldia egingo dio Zahar
Berri elkarteari domekan,
Euskararen Egunean. Zahar
Berrik 10 urte beteko ditu
2007an, eta ospakizunak hasteko asmoa dute; domekako
ekitaldiarekin, Euskalgintzak txalotu egin gura du
euskararen aldeko jarrera
positiboa.
DOMEKAN, EKITALDIA
Ekitaldia Seber Altuben
egingo dute, 13:00etan, kalejira bukatu ostean. Goikobalu abesbatzak kantatuko
du eta bi bertsolarik esku
hartuko dute. Bertsolariak
Xanti Iparragirre eta Ane
Zuazubiskar izango dira, bi
belaunaldi ordezkatuz eta
euskaldun berrien (berriaren) eta euskaldun zaharren
(beteranoaren) elkarlana
irudikatuz.
Horrekin batera, Zahar
Berri sortu zutenetik astero-astero elkartzen den hirukote bati opari berezia egingo diote. ARTEko (Arrasateko Tailaginen Elkartea)
partaideek oroigarri bat
egin dute, eta horixe emango diete berba lagun horiei.

Hiru lagun horiek orain dela
ia 10 urte hasi ziren astean
behin elkartzen euskaraz
egiteko, eta hala jarraitzen
dute. Hasieran Arrasaten
egiten zuten bat, eta gaur
egun Aretxabaletan.
IBILITAKO GUZTIEI DEIALDIA
Zahar Berrikoek argitu
digute omenaldia elkartean 10 urteotan esku hartu
duten guztiendako dela.
Horregatik, dei egiten diete guztiei domekan Seber
Altubera joan daitezen.
EUSKALDUN ZAHAR GEHIAGO
Gaur egun 60 lagun dabiltza
Zahar Berrin. Hain zuzen
ere, lauzpabost lagunez osatutako 13 talde elkartzen
dira, astean ordubetez, euskaraz egiteko. Horrez gain,
asteburuetako ekintzak ere
egiten dituzte. Hala ere,
oraindik euskaldun zaharren premian daude, gehiago direlako euskaraz berba
egin gura duten euskaldun
berriak.
Hala, 943-77 12 28 telefono zenbakira deituta edo
www.zaharberri.com webgunean jaso daiteke informazio zabalagoa.

arrasatekoeuskalgintza.org
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KIROLA

BESAIDE MENDI ELKARTEA > 50. URTEURRENA

futbitoa zaldibar

> ATLETISMOA

Hamar ordezkari
Arrateko Bolunburu
krosean
Domekan egingo dute 57.
Bolunburuko Krosa, Arraten.
Eta, Arrasate Atletiko Taldeko hamar atleta izango dira
proban esku hartzen.
Beteranoetan, emakumezkoetan izango dira Maria Jose
Gil, Mari Fran Alonso eta
Maria Jesus Velasco; gizonezkoetan, berriz, Cesar Diez,
Javier Mentxaka eta Alejandro Altuna lehiatuko dira. Gazteagoek ere hartuko dute esku:
Endika Donay promesetan,
Markel Blanco junior mailan
eta Andoni Perez eta Jon Aranburu infantil eta alebinetan.

> ESKUBALOIA

Corazonistas
taldearen kantxan,
beste horrenbeste
Zergatik ez? Joan den astean
Ford Mugarri taldeko entrenatzaile Bernardo Balerdik
aurreratu zuen lider dagoen
Elgoibar mendean hartzeko
itxaropena zeukatela, eta baita egin ere!
Oraingo astean, bada,
hirugarren postuan dagoen
Corazonistas taldea izango
dute kontrario. Arrasatekoek erronka handia izango
dute bihar arratsaldean Gasteizen (19:00), baina taldeak
erakutsi du edozeini min egiteko gaitasuna duela.

Liburu batean jasoko
dute mendi elkarteak 50
urtean bizi izandakoa
Liburua egiteko,
Besaidek beka jarri du
abian; euskarazko lana
izango da, sei mila
euroko ordainsaria
izango du eta
ekainerako amaituta
egon beharko du

ABENDUAK 20
Interesatuek kontuan izan behar
dute egun hori, hori izango da-

Azkeneko bi jardunaldietan
Arrasatek arnasa hartu du;
izan ere, Arratiakoak Garagartzan mendean hartu eta
gero, David Jauregiren mutilek puntu baliotsua ekarri
zuten joan den asteburuan
Durangoko zelaitik.
Domekan (Garagartza,
12:00), berriz, kontrario gogorra izango dute, Getxo izango da-eta bisitari. Gazte mailakoek jokatuko dute lehenago (10:45), Atletico San
Sebastian taldearen kontra.

EKIMENA Bereziartu monumentura igotzen, Egunkaria-ren alde.

eta curriculumak aurkezteko
azken eguna. Curriculumarekin
batera lana egiteko proiektu ahalik eta zehatzena aurkeztu beharko da. Hala, ebaluaketa batzordeak hainbat gauza izango ditu
kontuan aurkeztutako proiektuak baloratzerakoan: zehaztasu-

GOIENKARIA

na eta bideragarritasuna, lanaren orijinaltasuna eta idazlearen curriculuma, besteak beste.
Bekaren gaineko informazio
gehiago gura duenak eska ditzala argibideak besaide@gmffgm.org helbidera idatzita, edota 943-77 30 66 telefonora deituta.

SASKIBALOIA > LEHENENGO MAILA

Kontrario makalenaren kontura eman behar
du Mugarri Alkesak hurrengo oinkada
Erro Eta Eugi talde
nafarrak norgehiagoka
bakarra irabazi du;
hamaika norgehiagoka
jokatu eta gero,
azkenak dira

IBABE GARAJEA
MEKANIKA, TXAPA ETA PINTURA
Gesalibar auzoa z/g.
Tel.: 943 79 99 61 • ARRASATE

PARTIDUAK
Abenduak 2, zapatua
Epaileak
09:50 Billy & The Cow.-Cipris Tab. Saukelu
11:00 Saukelu Abian-Iriztu Tab. Cipris Tab.
12:00 Abokajarro-Betrayer
Iriztu Tab.
13:00 Iluntz Tab.-Dublin Irish Pub Betrayer
14:00 Mc Awen D.-Cicatrus Dublin Irish
15:50 Manhattan Pippol-THC
HLB 108
17:00 HLB 108-Iturriotz Tab. Man.Pippol
Epaileak
Dribling
Equs
Antolatz.
Antolatz.

SAILKAPENA

> ERRUGBIA

Getxo taldea izango
da domekan
Garagartzan

Lasagabaster-Dublin Irish Pub . . . . . . . . . . 4-3
Iriztu Taberna-Equs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Billy & The Cowboys-Iluntz. . . . . . . . . . . . . . 1-4
Manhattan Pippol-Saukelu Abian . . . . . . . 4-4
AT Celaya-Cipris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Betrayer-THC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Iturriotz Taberna-Dribling . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Mc Awen Dauen-Abokajarro . . . . . . . . . . . . 0-3
Cicatrus-HLB 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6

Abenduak 3, domeka
09:50 Equs-Lasagabaster
11:00 AT Celaya-Dribling
12:00 Cipris Tab.-Mc Awen Dauen
13:00 Dublin Irish Pub-Saukelu

XABIER URTZELAI > ARRASATE

Besaide Mendi Elkarteak lan
berezia egin gura du 50. urteurrenean. Urte asko dira, bizipen
mordoa, eta horiek guztiak jasoko dituen liburua egin gura dute.
Lan hori egiteko ekainetik urtarrilerako epea eman dute, eta
mendi taldeak sei mila euro
emango ditu sei hilabete horietako lana ordaintzeko. Kopuru
horren barruan daude lana egiterakoan sor daitezkeen gastuak,
baina argitalpen kostuak aparte
egongo dira.

EMAITZAK

X.U. > ARRASATE

Kanpoko kantxetan edozer gerta badaiteke ere, eta kategoriako oilarrei hortzak erakutsi eta
gero, Mugarri Alkesak talde
makalena ere hartu beharko du
aintzat. Gorka Zurututzaren
mutilek minduta dagoen taldea
izango dute Iruñeko Azpilagaña
kiroldegian zain (zapatua, 19:45).
Izan ere, Erro Eta Eugi taldeak
101-76 galdu zuen joan den aste-

Guk egindakoak:
- Sukalde altzariak
- Horma-armairuak
- Trastelekurako
armairuak

an www.mapy.tv talde arabarraren kantxan.
JUNIORRAK SAILKATUTA
Junior mailako taldeak, berriz,
bederatzi partidu daramatza galdu barik,eta dagoeneko Gipuzkoako Txapelketako finalerdietara
sailkatuko da. Urtarrilean jokatuko dute partidu hori. Bitartean, zapatuan Ordizian izango
dute hurrengo hitzordua (16:00).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Saukelu Abian . . . . . . . . . .
IIuntz . . . . . . . . . . . . . . . . .
HLB 108 . . . . . . . . . . . . . . .
AT Celaya . . . . . . . . . . . . . .
Betrayer. . . . . . . . . . . . . . .
Cipris Taberna. . . . . . . . . .
Dribling . . . . . . . . . . . . . . .
Abokajarro . . . . . . . . . . . .
Manhattan Pippol. . . . . . .
Lasagabaster. . . . . . . . . . .
Dublin Irish Pub . . . . . . . .
Iriztu Taberna . . . . . . . . . .
Mc Awen Dauen . . . . . . . .
Iturriotz Taberna. . . . . . . .
Billy & The Cowboys . . . . .
Equs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THC. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cicatrus . . . . . . . . . . . . . . .

P

J

13
13
12
11
10
10
9
9
7
6
6
5
5
4
4
3
1
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Antolatzaileek
gogortu egin
dituzte zigorrak
Asteak joan eta asteak
etorri, badira hainbat
jarrera Zaldibarretik
desagertzen ez direnak.
Hori horrela, antolatzaileek honako erabakiak
hartu dituzte: Bat. Epailea
iraindu edo modu
txarrean berba egiteagatik: 2 partiduko zigorra.
Bi. Epailea mehatxatzeagatik: hiru partiduko
zigorra. Hiru: Epaileari
fisikoki min egiteagatik:
txapelketa osorako
kanpora.
Horrekin batera,
beste behin, antolatzaileek epaile lana egingo
dutenei gogorarazi gura
diete lan hori behar den
moduan ez egiteagatik
zigorra jaso dezaketela.

Astelehenetik ostiralera
eguneko menua

Erakusketa berria
Ekutio kalea pab. 14-15
Uribarri auzoa 4
Tel. faxa: 943 79 01 82

Garagartza auzoa Tel.: 943 79 61 14
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nire bidaia hura

Maite Andres
Galapagos uharteak (Ekuador) > 2003ko abendutik 2004ko otsailera arte

"Galapagos uharteetan bi hilabete egin nituen lanean,
hondartzara iristen ziren dortokak zenbatzen eta neurtzen"
XABIER URTZELAI > ARRASATE

Albaitaritza ikasita, 2003an proiektu ederrarekin egin zuen Maite
Andresek topo: "Galapagos uharteetara joateko aukera izan, eta bi
bider pentsatu barik egin nuen
aurrera. Sei hilabeteko proiektua
zen, baina bi hilabete egin nituen".
Izan ere, batzuetan, paradisuan
bertan bizi izatea da gogorrena.
Internet bidez aurkitu zuen
Maitek ametsetako proiektua:
"Charles Darwin zientzia-estazioarendako egin behar nuen lan,
baina neure poltsikotik ordaindu behar nituen gastu guztiak:
Ekuadorrerako bidaia, proiektua hasi aurretik hirian egindako egunak... Egia esateko, hondartzan egin genituen bi hilabeteak ez ziren proiektuaren
arduradunendako oso garestiak
izan. Diru kontua, baina, gutxienekoa zen, lana ederra zen-eta".

Maite Andres.

"Gauez egiten genuen
lan, orduan iristen
dira-eta dortokak
hondartzara"
"Ilargiaren argiarekin
egiten genuen lan;
bestela, dortokak
beldurtu egiten dira-eta"

GAUERO DORTOKAK BISITATZERA
Galapagos uharteak dira itsaso
batetik bestera dabiltzan dortokek arrautzak erruteko aukeratzen dituzten uharteetako batzuk.
Eta, hain zuzen, horren gaineko
proiektua egin behar zuen Maitek: "Kontua zen gauero-gauero
hondartzara iristen ziren dortokak zenbatu eta neurtu egin
behar genituela, baita zenbat
arrautza jartzen zituzten jakin
ere. Egunero egin beharreko lana
zen, asteko zazpi egunetan, han
ez zegoen atsedenik".
Hala, proiektuko antolatzaileek bizi baldintza gogorrak izango zituztela ohartarazi zieten, baina proiektuko kide guztiak gogotsu hasi ziren lanean. Hori bai,
pertsona bakarrak amaitu zuen
proiektua. "Txalupetan eraman
gintuzten Isabella uhartera. Lau
laguneko bi talde ginen, eta talde bakoitza hondartza batean
geratu zen. Egun eta erdi behar
ziren, oinez, hondartza batetik
bestera joateko". Txalupetan eraman zituzten, baita ere, hilabete
baterako jana eta edana: "Bakoi-

tzak kanpin denda txiki bat eraman zuen, hori zen gure etxea, eta
lau lagunendako sukalde txiki
bat". Hala, pozik, euforiko egin
zituzten lehenengo egunak:
"Ekuadorko bi lagunek, Bretainiako beste lagun batek eta laurok osatzen genuen laukotea.
Gure artean kontatu beharreko
kontu guztiak kontatu eta gero,
hasierako egunetako euforia poliki-poliki desagertzen joan zen.
Euli mordoa zegoen han, eta
lanorduak ez ziren erosoak. Gauez
egiten genuen lan, dortokak hondartzara iristen ziren orduetan.
Afaldu eta 22:00ak inguruan hasten ginen lanean, 04:00ak arte".
Ilargiaren argiaz lagunduta
ibiltzen ziren batera eta bestera,
linternen argiarekin uxatu egiten dira-eta dortokak. "Arrautzak zenbatzeko orduan trapu
bat jartzen genien dortokei
buruan, argiarekin ez beldurtzeko". Aurreikusi moduan, baina,
uste baino gaitzagoa zen argi

barik lan egitea: "Makinatxo bat
kolpe hartu genuen hondartzako
harrien kontra. Zauriak egitea ez
zen batere gaitza, eta horrelakoetan kontu handiz ibili behar
genuen, zerbait larria gertatuz
gero egun eta erdi behar genuelako zibilizaziora joaten; egun eta
erdi oinez, gainera".
HONDARTZA INGURUAN
Arrazoi horrengatik ez ziren hondartzatik askorik urruntzen:
"Norbait oihanean sartu eta hankaren bat hautsiz gero... haren
bila joatea ez zatekeen txantxetako kontua izango. Irrati bat
geneukan, baina han ez zegoen
estaldurarik. Derrigor ibili behar
genuen kontuz, badaezpada ere".
Egunak joan eta egunak etorri, hondartza hartan egotea gero
eta gogorragoa zen: "04:00etan
ohera joanda, 08:00etarako eguzkiak jotzen zuen. Hain zuzen ere,
egun osoa izaten genuen guretako, eta horrelakoetan denbora

Maite, hondartzara arrautzak errutera etorri den dortoka neurtzen; dortokak trapu bat du buru gainean, argiak minik ez egiteko.

TAPIZATU LANAK:
•
•
•
•

SOFAK
BESAULKIAK
AULKIAK
ETA ABAR

Nafarroa etorbidea 23-MI-11
Tel.: 943 79 19 43/ 680 826 555

zelan bete topatzea ez da erraza.
Parke naturala izanda, gu arrotzak ginen han, eta gizakiaren
arrastoak ahalik eta txikiena
izan behar zuen. Alde horretatik,
debekatuta geneukan arrantzan
egitea, baina eramandako janaria xahutu genuenean... Arrainak
edo gu".
Laukotea oso ondo konpontzen bazen ere, lehenengo hilabetea igarotakoan konturatu
ziren ez zutela proiektua amaitu
arte iraungo: "Ekuadorko bi lagunak joan egin ziren, eta 15 urteko neskatxa bat ekarri ziguten.
Etxeko poztasuna zen hura, baina hiru lagun baino ez ginen
geratzen. Hala, hilabete igaro eta
gero janaria ekartzera etorri zirenean, antolatzaileei esan genien
beste hilabete bat egingo genuela, baina ez gehiago.
OROITZAPEN ONAK
Esperientzia gogorra izan bazen
ere, oroitzapen ederrak ditu Maitek: "Han bizi izatea, neurri handi batean, urte mordoa atzera egitea zen. Ilargiaren aldiak baldintzatzen zigun gauean izan behar
genuen argitasun kopurua, itsasoko mareak kontuan izan behar
genituen batera edo bestera egiteko... Hori guztia luxua zen niretako. Noski, bost egun euripean
egotea, mela-mela eginda, nekagarria zen. Azkenerako, guztiak
ere burua galtzen hasita geunden.
(Barre). Eta ondo egin genuen
proiektua bertan behera uzten".
Esan barik doa proiektuko
antolatzaileek haserrealdi ederra
hartu zutela: "Aurreko urteetan
hondartzan hilabete egin eta gero
langileak herrira eramaten zituzten, atseden hartzera. Baina gu
bi hilabete izan gintuzten hondartzan, eta uste baino gogorragoa izan zen". Hala, zortzi laguneko taldetik bakarrak jarraitu
zuen proiektuarekin: "Ekuadorko neska bat zen, zera baino gogorragoa!".
Esandakoa, paradisuak ere
nekatu egiten duela.

Astelehenean, hilaren 4an
berriro zabalduko ditugu ateak.
Produktu guztietan
DESKONTUAK
abenduaren 15era arte.
Juan Carlos Guerra 4 – ARRASATE – 943 71 10 17

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE
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URBANIZAZIOA > IRALA KALEKO PROIEKTUA

Abenduan botako dituzte Gaspar
ondoko garajeak eta Sagarpeko parra
Gabonen ostean
lurzorua jasotzen
hasiko dira kale guztia
berriztatzeko lanekin
jarraitzeko, eta kaleko
alde bat hesiekin
itxiko dute

kinak daude-eta. Gero hondakinak jasoko dituzte, garbi utziko
dituzte bi gune horiek eta hesi
batzuk jarriko dituzte, inor sar
ez dadin. Gabonak baino lehen
egin nahi dituzte lan horiek",
zehaztu du Berasategik.

OIHANA ELORTZA > BERGARA

Datorren astean hasiko dira Irala kalea berriztatzeko lanak egiten. Gaspar jatetxearen ondoko
garajea eta Sagarpe elkarte gastronomikoko parra botako dituzte lehen fasean. Lehenbizi, husten eta botatze lanak egiteko prestatzen ibiliko dira. Gabonak baino
lehen botako dituzte biak eta hondakin guztiak jasoko dituzte guneak garbi eta txukun uzteko, Gabonetako jaiei begira.
Astelehenean egindako osoko bilkuran onartu zuten, aho
batez, Irala kaleko lehen faseko
A zatiaren urbanizazio lanen

LEHEN FASEA Gasparrenetik Telefonicako aldapara bitarteko lur zorua altxatuko dute berria jartzeko lehen fasean.

zuzendaritza Bergarako Iñaki
Arregi aparejadoreari adjudikatzea. Proiektua Bergarako BEB
Arkitektoak enpresak egin du.

GARAJEAK ETA PARRA, BEHERA
BEB Arkitektoak enpresako
Xabier Berasategi arkitekto bergararrak azaldu digunez, lehen

ARTXIBOA

fase horretan Gasparreko garajeak eta Sagarpeko parra botako
dituzte, hasteko: "Biak kontu handiz botako dituzte, ondoan erai-

KALE ERDIA ITXITA
Gabonak pasa ostean, Domingo
Irala kaleko lurzorua altxatzen
hasiko dira, gero berria jartzeko.
"Asmoa dute Barrenkaleko etxeen atzealdeko zatia ixteko lehenengo (Gaspar, Zuloa, Sagarpe...).
Hor dauden denda eta tabernek,
hala ere, sarrera izango dute,
orain arte bezala", aurreratu du
Berasategik. Errepidea eta kaleko beste aldea aurrerago berriztatuko dituzte, baina oraindik ez
dakite nola eta noiz egingo duten
hori.
Ozio enpresak egingo ditu
lanak eta adierazi dute uda arte,
behintzat, iraungo dutela lehen
faseko lan horiek, kaleak altxatzea eta lurzoru berria jartzea, alegia. Ura eta argindar berria ere
sartuko dituzte.

INGURUMENA > JAURLARITZAREN PROIEKTUA BERGARARA ERE HELDU DA

Ingurumena zaindu etxeko gastuak murriztuta: GAP
Urtarriletik apirilera
iraungo du programak
eta konprometitzen
diren familiek lau gida
liburu jasoko dituzte
euren etxeetan
O.E. > BERGARA

Eusko Jaurlaritzak ingurumena zaintzeko abiarazi duen
proiektua da GAP. Debagoienera ekarri du, eta martitzenean,
Bergaran egin zuten aurkezpena

Elisa Sainz de Murieta Jaurlaritzako Biodibertsitateko zuzendariak, Igor Oiarbide Ingurumen
zinegotziak eta Josu Ibarrondo
programako teknikariak. Ingurumena zaindu eta etxeko gastuak
murriztu, biak batera nola egin
argitzen du proiektuak.
URA AURREZTU
Lau arlo hartzen ditu kontuan
programa horrek: energia, kontsumoa, ura eta garraioa. Adibidez, erakusten du kontsumo
baxuko bonbillak erabiliz aurreztu egiten dela edo zergatik konpartitu behar den autoa, hori

OGIZUN
koop. elk.

okindegia
Ibargarai 44-46
BERGARA
943 76 45 53

Zubillaga 10
OÑATI
943 78 24 13

nola egin daitekeen eta zer aurreratzen dugun horrekin, bai ingurumenak eta baita norberak ere.
Kontsumo arduratsua bultzatu
nahi dute proiektu horrekin.
GAP proiektua aplikatu nahi
dutenek izena eman behar dute
etxez etxe banatuko duten esku
orrian. Lau hilabete iraungo du
programak eta urtarriletik apirila bitartean konpromisoa hartu duten herritarrek gai bakoitzari buruzko gida liburua jasoko dute, hilean bat. Ibarreko 130
familiak dagoeneko eman dute
izena, eta, hain zuzen, abendu
osoa dago hori egiteko.

ANTIA

GAP Oiarbide, Ibarrondo eta Sainz de Murieta aurkezpenean.

KONDE
PANADEROKUA

HARATEGIA URDAITEGIA

Txahal, idi,
txerri, bildots,
untxi eta
baserriko oilaskoak.
Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

O.E.

CAMACHO
Drogeria
Usaindegia

Burdiñate 1
943 76 02 57
Toki Eder plaza 3
943 76 14 87
BERGARA

Bidekurutzeta 24
BERGARA
943 76 13 35
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ZERBITZUAK > 141 TOKI IZANGO DITU 2010ERAKO

Mizpirualde handitu
egingo dute plaza
kopurua gehitzeko
IRABAZLEA BEKEko Koro Iraegi eta Maitena Arana irabazlea.

O.E.

LEHIAKETA > EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

Arrasatear batek irabazi du
BEKEko kartel lehiaketa
Bost lan aurkeztu dituzte lehiaketara, eta
bergararrak eta arrasatearrak dira egileak
O.E. > BERGARA

Maitena Arana 26 urteko arrasatearrak irabazi du BEKE emakume taldeak emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko
antolatu duen kartel lehiaketa.
200 euro irabazi ditu.
BOST LEHIAKIDE
Bigarren aldiz antolatu du
BEKEk lehiaketa hori. Aurten
bost lan aurkeztu dituzte eta

epaimahaia osatu duten guztiak
egon dira ados arrasatearraren lana saritzearekin: "Nahi
dugu mezua gazteen artean
zabaltzea, eta irudi horrek
horretarako indarra duela ikusi genuen", dio BEKEko Koro
Iraegik. Egilea bera ere pozik
dago: "Liburu batetik hartu
nuen ideia", adierazi du Maitena Aranak. Kartela Udalaren
esku dago orain.

25-30 bat lagunendako
eguneko zentroa ere
egingo dute handitze
lanekin batera, orain
terraza dagoen azpian
OIHANA ELORTZA > BERGARA

Mizpirualde hirugarren adinekoen egoitzak lagun gehiagorendako tokia izango du laster. Aldundiak eta Bergarako Udalak egin
duten hitzarmenaren ondorioa da
hori. Horretarako, egoitzaren eraikina handitu egingo dute. Lanak
3,2 milioi euroko aurrekontua
dute. %75 Aldundiak ordainduko
du eta gainerako %25a, Udalak.

26 OHE GEHIAGO
Gaur egun, 115 lagunendako tokia
du Mizpirualde egoitzak. Bergarako herritarrei ez ezik, Antzuolakoei eta Elgetakoei ere ematen
die zerbitzua, eta, hango kudeatzaile Gregorio Iruretagoienak
azaldu duenez, "sartzeko zain
dago jendea". "Gaur egun, 115
ohe ditugu egoitzan eta gero 141",
zehaztu du Iruretagoienak.
2010erako egingo dute hori.
Ohe berriak eraikin berrian
egongo dira. "Eraikina handitu
egingo dugu. Asmoa da Zabalotegiko frontoia botatzea eta euskaltegia dagoen aldera egitea beste eraikin bat. Edozelan ere,
proiektua oraindik egiteko dago",
aurreratu du Mizpirualdeko
kudeatzaileak.

EGUNEKO ZENTRO BERRIA
Ohe kopurua handitzeaz gain,
babeseko sei etxebizitza eta eguneko zentro berria ere egingo
dute Mizpirualde egoitza berrituan. "Eraikinaren ondoan terraza bat dugu orain eta horren
azpian egingo dugu eguneko zentroa. 25 edo 30 lagun ingururendako prestatuta egongo da. Gainera, bulegoak eta beste zerbitzu
batzuk ere izango ditu", aurreratu du Gregorio Iruretagoienak.
Bergarako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak laster
sinatuko dute proiektu horren
hitzarmena; Gonzalez de Txabarri diputatu nagusia etorriko
da hura egitera. Eta orduan
emango ditu Udalak xehetasun
gehiago.

KIROLA > ABENDUAK 17 BAINO LEHEN

Izenematea zabalik pistak
eta frontoiak alokatzeko
Bazkideek lehentasuna
izango dute zozketan
eta, gainera, gutxiago
ordainduko dute
O.E. > BERGARA

Gaurtik, egubakoitza, abenduaren 17a bitartean eman behar
da izena, Agorrosinen, frontoiak edo pistak alokatzeko.
Osintxu, Elorregi, Zabalotegi
eta Angiozarko udal frontoiak
eta Labegaraietako tenis pista

daude aukeratzeko.Orain arte
urte osorako alokatzen zituzten
frontoiak, baina datorren urtean hilero ere alokatu ahal izango dituzte. Aurten bazkideak
direnek, gainera, bi abantaila
izango dituzte: lehenengoa da
lehentasuna izango dutela abenduan bertan egingo duten zozketan eta bigarrena, prezioan
izango dutena. Argiekin, adibidez, frontoia ordubetez alokatzea da 4,8 euro bazkideendako
eta 5,4 ez bazkideendako; tenis
pista, berriz, 5,5 euro bazkideek orduko eta 6,1 besteek.

MIZPIRUALDE Plaza kopurua gehitzeko eraikin berri bat egingo dute oraingoaren ondoan.

POL-POL

GURIA

Taberna

Taberna
ERLOJUTEGIA-BITXITEGIA
Bidekurutzeta 5
BERGARA
943 76 20 34

O.E.

Bidekurutzeta 16 BERGARA
Tel.: 943 76 23 94 / 943 76 12 65

943 76 07 78. Bergara
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KULTURA

MUSIKA > ANARI

Anariren kontzertua
dago domekan gaztetxean
'Zebra' hirugarren diskoa aurkeztuko du Anari
kantariak Bergaran; emanaldia 20:00etan izango
da, gaztetxean, Txapa Irratiak antolatuta
EDU MENDIBIL> BERGARA

Txapa Irratiak Anariren kontzertua iragarri du domekarako.
Kantari azkoitiarrak emanaldia
egingo du gaztetxean, 20:00etan
hasita. Zebra (Metak, 2005) bere
azken diskoko kantuak abestuko ditu Anarik Bergaran. Karlos

Osinagak ekoiztuta, diskoa Tolosako Bonberenea estudioan grabatu zuten eta kritikak harrera
beroa eskaini zion Anariren hirugarren diskoari. Hainbat adituren ustez, Anariren lan borobilena da. Aurretik beste bi disko
kaleratu zituen: Anari (1997) eta

Habiak (2000), biak Esan Ozenki
diskoetxearekin. Hirugarren diskoan hamar kantu bildu ditu eta,
aurrekoetan bezala, doinu goibel
eta bakartiak eta atmosfera ezerosoak dira tartean. Ez da Anari zuzeneko emanaldiak sarritan ematen dituen horietakoa.
Berarekin batera (ahotsa, gitarra,
pianoa), Borja (gitarra), Drake
(baxua) eta Mikel Abrego bateria-jotzailea izango dira domekako kontzertuan. Sarrerak 5 eurotan salduko dituzte.

Irudian, Orfeoi Txikiko abeslariak martitzeneko entseguan.

MUSIKA > ABESBATZA BERRIA

Orfeoi Txikiko abeslari
gaztetxoak dagoeneko hasi
dira entseguak egiten
6 eta 13 urte
bitarteko 40 neskamutikok eman dute
izena; martitzenero
elkartzen dira,
Zabalotegin
E.M. > BERGARA

ANARI Kantari azkoitiarrak Zebra azken diskoko kantuak eskainiko ditu domeka iluntzean gaztetxean.

GALDER IZAGIRRE

Bergarako Orfeoiak, herriko
eskolekin eta Udalarekin elkarlanean, Orfeoi Txikia jarri du
abian. Entseguak egiten joan
den astean hasi ziren eta aurrerantzean astean behin elkartuko dira, martitzenetan, Zabalotegiko aretoan, 18:45etik
19:45era. 40 neska-mutikok
eman dute izena taldean aritze-

ko. Iñigo Biain Orfeoiko zuzendari oñatiarra da abeslari gaztetxoen zuzendaria. Lehen emanaldia abenduaren 16an egingo dute ziurrenik, Gabero
abesbatza eta Musika Eskolako abesbatzarekin batera.
ERANTZUN BIKAINA
Abesbatza hori Bergarako eskoletako Lehen Hezkuntzako haur
guztiei (6-12 urte bitartekoei)
zuzenduta dago. Orfeoi Txikiaren helburu nagusiak, besteak
beste, euskal abestiak suspertzea, ahotsaren osasuna lantzea eta herriko tradizioa mantentzea dira. Maite Usabiaga eta
Aitzol Muxika proiektu hori
abiatzeko lanean izan dira eta
pozik daude gaztetxoen aldetik
jasotako erantzunarekin.

> SEILU ERAKUSKETA

ERLOJUAK,
ARTIKULU
ELEKTRONIKOAK,
KALKULAGAILUAK...
Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

BOKATAK
DAUZKAGU

GAZTELU
BURDINKI DENDA

Barrenkalea 32
BERGARA
Tel.: 943 76 44 95

Mintegi 1 • Tel.: 943 76 32 48 / 943 76 34 50 • BERGARA

BEHEKO
TABERNA

ARANE
KRISTALDEGIA

Menestra
eta untxia dira
gure berezitasunak

Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

ANGIOZAR
Tel.: 943 76 55 74

E.M.

San Frantzisko
Xabierren omenezko
erakusketa, gaurtik
Bergarako Filatelia eta
Numismatika Elkarteak antolatuta, San Frantzisko Xabier,
V. mendeurrena izenburuko
erakusketa ikusgai izango da
Aroztegiko aretoan, abenduaren 10era arte. Inaugurazioa
gaur, egubakoitza, izango da,
19:00etan.

Aldoka
Maldoka
TABERNA

Artekalea, 18-behea.
BERGARA
Tel.: 943 76 74 09
670 483 903

Kruz Gallastegi
BERGARA

GOIENKARIA
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PUBLIZITATEA

Beste urte batez, abenduaren 6an,
7an eta 8an tradizio handiko hitzordua duzu Gasteizen.
Hirigunean lau karpa handi egongo
dira, eta Arabar Errioxako eta beste
zenbait jatorrizko deitura duten ardo
ospetsuak ezagutzeko eta dastatzeko aukera izango duzu.

EZ DUZU ETORRI BEHAR?

GASTEIZko TURISMO BULEGOA

Etxerako ederrena,
Zangitun
deco-tex
ZANGITU alfonbrak
Telesforo Aranzadi 2 BERGARA
Tel.: 943 76 08 69
D. IRALA KALEA

IBARGARAI KALEA

IRU margoak

ZANGITU margoak

Araba etorbidea 3 ARRASATE
Tel.: 943 79 11 71

Irala z/g BERGARA
Tel.: 943 76 19 54

• Parket flotatzailea*
• Sintasola*

• Moketak*
• Paper pintatuak

* Salmenta eta etxean ipintzea.

• Alfonbrak
• Alfonbrak neurrira
• Funda nordikoak
• Edredoiak
• Kortinak
• Toailak
• Izarak
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KIROLA

Neka Galanen taldea
sailkapeneko 9. tokian
dago, 17 punturekin,
eta esnatu beharra
dauka igo nahi badu

FUTBOLA > LEHEN ERREGIONAL MAILA

E.M. > BERGARA

92. minutuan berdindu zuen Tolosak; jokalari bat gutxiagorekin,
gainera. Teorian, behintzat, aurkari errazagoa izango du Bergarak zapatuan: 14. tokian dagoen
Usurbil hartuko dute, 15:30ean.

Tolosan puntu bat irabazi baino
gehiago, bi galdu zituen Bergarak
zapatuan: 1-3 irabazten joan ondoren, berdinketarekin konformatu behar izan zuten mahoneroek.

labegaraieta

Sailkapenean gora egiteko,
Usurbili irabazi behar diete
Zapatuan beste bi partidu
jokatuko dira, Ipintzan: BergaraTxantxi (neskak-8, 10:00) eta Bergara-UDA (kadete ohorezko maila, 11:30). Domekan, lehen kadete mailan, Bergara-UDA (11:30).

EMAITZAK
Azkenak-Errotagain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19
Irish Pub-Komando Piperrak . . . . . . . . . . . 11-2
Irubide-Niu Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Altospornos-Belengua. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Tiki Taka-Tornilleria Deba . . . . . . . Atzeratuta
Teatekh . . . . . . . . . . . . . . . . Atsedena izan du

BTLS-GAZTEAK
Bigarren erregional mailan,
BTLS eta Eibarko Gazteak futbol
taldeak izango dira aurrez aurre
zapatuan, Ipintzan, 17:30ean. Joaneko partidua istilutsua izan zen.

PARTIDUAK
Abenduak 2, zapatua, barruan Epaileak
18:00 Altospornos-Irubide
Teatekh
19:00 Altospornos-Teatekh
Irubide
20:00 Tiki Taka-Tornilleria Deba Altospor.
Abenduak 3, domeka, barruan Epaileak
16:30 Errotagain-Tiki Taka
Azkenak
17:30 Azkenak-Irubide
Errotagain
18:30 Belengua-Irish Pub Tornilleria Deb.
19:30 Niu Tim-Tornilleria Deba Belengua
Atsedena: Komando Piperrak.

SAILKAPENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GOIENKARIA

Bergararrek ezin
Realeko
beteranoekin

Realeko beteranoen aurka jokatu zuen BergaraGalways taldeak zapatuan, Zubietan. Oraindik ere
garai bateko izarrek badakite futbolean ondo egiten,
eta erraz nagusitu zitzaizkien bergararrei: 4-0. Gol
aukeraren bat edo beste izan zuten bisitariek, baina
azkenean ezin izan zieten txuri-urdinei golik egin.

Realaren partetik, Arteaga atezaina, Santi Bakero,
Orbegozo, Zabala, Uria, Guruzeta, Michel Loinaz eta
Fernando Juaristi bergararrak jokatu zuten, besteak
beste. Jesus Mari Larrañaga bergararra da Realeko
beteranoen entrenatzailea. Giro bikaina izan zen
nagusi, partiduan zein ondorengo afarian, Donostian.

> ESKUBALOIA

Domekan erabakiko
dute nork agintzen duen
lehen territorialean
Bergara eta Usurbil daude kategoria horren gorenean. Bi talde,
biak ala biak hamabi punturekin,
eta domekan beste bi puntu jokoan. Baina oilategi bakoitzean oilo
bakarrarendako lekua egon ohi
dela esaten dute, eta oraingoz,
domekan erabakiko dute nor den
territorialeko nagusia (12:30ean,
Labegaraietan).
Gainera, modu berean jokatzen duten bi talde izango dira
zein baino zein gehiago: joko
azkarra, dinamikoa, defentsan
baino gehiago erasoan oinarritzen dena. Osagaiokin, badirudi
lehia ikustera gerturatzen direnak nekez aspertuko direla.

Errotagain . . . . . . . . . . . . .
Niu Tim . . . . . . . . . . . . . . .
Irish Pub . . . . . . . . . . . . . .
Altospornos. . . . . . . . . . . .
Teatekh . . . . . . . . . . . . . . .
Belengua . . . . . . . . . . . . . .
Komando Piperrak . . . . . .
Tiki Taka. . . . . . . . . . . . . . .
Irubide . . . . . . . . . . . . . . . .
Azkenak . . . . . . . . . . . . . . .
Tornilleria Deba . . . . . . . .

P

J

4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Atzeratutako bi
norgehiagoka
jokatuko dituzte
Ohiko jardunaldiarekin
batera oraingo asteburuan atzeratutako bi
norgehiagoka jokatuko
dituzte: batetik, Altospornos eta Irubide taldeek
indarrak neurtuko dituzte,
eta bestetik, Tiki Taka eta
Tornilleria Deba izango
dira aurrez aurre.
Norgehiagoka horiek
zapatu arratsaldean
izango dira, eta, alde
horretatik, Altospornos
taldeak gura beste lan
izango du, bi zeingehiagoka jokatuko ditu-eta
jarraian. Horrekin batera,
aurreko asteko GOIENKARIAn, norgehiagoken
ordutegiak ondo bazeuden ere, partiduak
domekan beharrean
zapatuan zirela jarri
genuen. Alde horretatik,
oraingoan guri egokitzen
zaigu txartel gorria
ikustea. Barkatu sortutako eragozpenak.

GOIENKARIA
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Nuria Santamaria > Hortz-protesigilea

Ondo erabiliz gero, edozein eskuila da egokia"
Hortzak garbitzeko eskuila elektrikoa
erabiltzen duzu?
Momentuaren arabera elektrikoa edo
normala; ondo erabiliz gero biak dira onak.

IRATI AGIRREAZALDEGI > BERGARA

Alberto Gorosabel dentistaren kontsultan dihardu lanean Nuria Santamariak. Hortz-protesigilea da eta dentistari pazienteekin laguntzeaz gain,
materiala gertatzen eta garbitzen du beste lankide batekin, eta baita harrerako lanak egin ere.

Haginetako mina arintzeko erremedioa?
Dentistarengana etortzea.

Hortzak zuri-zuri izateko bada sekreturik?
Zuritzeko tratamendua egitea eta inori
ez esatea. Baina nork bere kolorea dauka,
eta garbitu arren ez da zurituko.

Zein plateren aurrean zorrozten zaizkizu
hortzak?
Barraskiloak saltsan oso gustuko ditut.

Erregalatutako astoari hortzetara ez begiratu, dio esaerak. Baina zein da jaso eta
batere gustatu ez zaizun oparia?
Etxeko zapatilak eta kuleroak opari
egitea ez da batere originala, tipikoegia.

Gabonak gainean diren honetan turroi
biguna ala gogorra nahiago duzu?
Ez naiz oso turroizalea, urte batetik
bestera iraungi egiten zaizkit armairuan;
baina jatekotan gogorra nahiago dut.

Ogi gogorrari hagin zorrotza, noiz?
Gaixotasunen aurrean.

Zergatik etortzen da jendea beldurrez
dentistarengana?
Umetan edo gaztetan hagineko minarekin joan eta inolako anestesiarik gabe
ateratzen zituzten haginak. Ondorioz,
orain, 40-50 urtetik gorakoak ikaratuta
etortzen dira guregana.

Gogoan duzu lehen hortza jausitakoan
sagutxoak zer ekarri zizun?
Orduan ez zegoen sagutxorik; nik,
behintzat, ez dut gogoratzen.

Institutuko UBIko
lehen promoziokoak
berriro elkartu ziren,
32 urte geroago

U

Edozein eratako gidabaimenak atera ditzakezu
Fraiskozuri plaza 5 Tel.: 943 76 41 50 BERGARA

G

araiotan, borrokak ez
daude modan. Gazte
askoren arazoa omen
da etxebizitza; gazte gutxi
batzuek aldarrikatzen dute
aktiboki konponbidea. Jende
askoren kezka omen da ekologia; gutxi batzuk dira
garraio publikoa kontzienteki darabiltenak. Euskaldun
asko omen gara euskara bizirik nahi dugunak; gutxi
batzuk uneoro ahotan erabili eta ezin denean salaketak
jartzen dituztenak. Herritar
guztiok kezkatzen omen gaitu herritarron diruak; gutxi

batzuek eskatzen dizkiete
kontuak Udalari. Gizon eta
emakume askok defendatzen
omen dugu genero berdintasuna; gutxi batzuk dira hala
izan dadin neurriak hartzen
dituztenak. Guztiok nahi dugu
Euskal Herrian konponbide
politikoa; gutxi batzuek bilatzen dituzte bideak.
Guztiok dugu gauzak
aldatu nahia. Min kolektiboak dira, baina ez ditugu taldean lantzen. Herri mugimenduko hainbat talde ari
dira borroka kolektibo horietan guztietan aktiboki lanean, eta gizartean ertzeko, bazterreko mugimendutzat hartzen dira maiz. Erakundeek
ez dituzte aintzat hartzen eta
jendeak gutxi batzuen txorakeriatzat ditu. Zuek pentsatu zergatik.

Bergarako Institutuan UBI
amaitu zuten lehen promozioko ikasleak elkartu
ziren zapatuan. 1973-74
ikasturtean batera egon
zirenetik hona, askok elkar
ikusi gabe zeuden. Lehen
promozioa 60 ikasle inguruk osatu zuten eta zapatuan 32 lagun elkartu ziren,
Madrildik eta Iruñetik
etorritakoak tartean.
Institutuan bertan ikasle
garaiak gogoratu ondoren
(argazkian), Zumelaga
jatetxean bazkaria egin
zuten, primerako giroan.

AUTO GIDARIEN ESKOLA

Herri
mugimendua
begitan

"Guztiok dugu
gauzak aldatu nahia.
Min kolektiboak
dira, baina ez ditugu
taldean lantzen”

txutxu-mutxua

GOIERRI

Ainhoa Agirreazaldegi

UNIFE KOOPERATIBAKO KIDE

MUJIKA

BURDINDEGIA

BERGARAKO ENPRESA ETA HERRITARREN ZERBITZURA

Bidekurutzeta 8. 943 76 28 67. BERGARA

PINTXOAK eta
OGITARTEKOAK
SEKULAKO MARTXA!!

EUXEBIO II
Irala z/g
Bergara
943 76 07 92
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Akordeoi Orkestrak
diskoa aurkeztuko du
hilaren 16an
Pello Zabalak klima
aldaketaren gainean
egingo du berba 28an

ARETXABALETA
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KULTURA > NEGU KULTURALA EGITARAUA OSATUTA

Musika, gaztetxoentzako ekintzak
eta patinaje ikastaroak neguan

Urtarrilaren 27an
etorriko dira Pirritx eta
Porrotx pailazoak
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA

Azaroa bukatu zaigu, eta, neguan
sartu aurreko egunotan ohiturari jarraituz, Negu Kulturala egitaraua kaleratu du Udalak. Abenduaren 1ean hasi eta urtarrila
bukatu bitartean, adin guztietako herritarrendako ekitaldiak
antolatu ditu Jai batzordearen
laguntzarekin eta herriko elkarteen bitartez.
Gabonak iragartzen dizkiguten argiak herriko zuhaitzetan
jartzen asteon bukatu dute, eta
hilaren 8aren bueltan piztuko
dituzte. Egun horretan bertan,
erakusleiho lehiaketa hasiko du
Udalak. Lehiaketan parte hartuko duten komertzioek horren berri
ematen duen txartela izango dute
erakusleihoan, eta epaimahaiak
hilaren 29an hartuko du erabakia.
MUSIKA HELDUENTZAT
Adin guztiek izango dute zer ikusia eta zertaz gozatua, eta helduentzat musika ekitaldiak izango dira nagusi. Gaur, abenduak
1, Piztiak taldearen kontzertua
izango da Ezkutu tabernan, Loramendi EEren eskutik, eta bihar,
zapatua, akordeoi doinuak iritsiko zaizkigu parrokiatik. Iaz Arrasate Hiria nazioarteko akordeoi
txapelketa irabazi zuen Vladimir Chernykher akordeoi-jotzaile errusiarrak ekitaldia egingo du
20:30ean, Andramariaren Zeruratze Parrokian. Bestalde, herriko Akordeoi Orkestrak ere emango du kontzertua; hilaren 16an
izango da, zapatua, 20:30ean. Eta
bukatutakoan, aurten grabatu
duten diskoa aurkeztuko dute
herritarren aurrean.
Akordeoi hotsez gain, baina,
kantuak ere izango ditugu entzungai. Hilaren 8an, egubakoitza,
Alacanteko San Vicente del Raspeig herriko La Aurora abesbatza hurreratuko da. 40 gizon-emakumek osatzen dute taldea eta
hainbat txapelketatan egondakoak dira. 15 kantu entzuteko aukera izango dute herritarrek, tartean Ave Maria eta Joan Manuel
Serraten Cantares. 20:00etan izango da ekitaldia, parrokian. Eta
Aretxabaleta Abesbatzak ere
egingo du Gabonetako kontzertua, Angel Barandiaranen zuzendaritzapean. Jose Luis Francesena organo-jotzailea izango dute
lagun Mariatxen Urkia sopranoak, Entzi Zubiri tenorrak, Jose
Jabier Etxeberria baritonoak eta
abesbatzako gainerako kideek.
Hilaren 29an izango da emanaldia, 19:00etan, parrokian.

KANTUAN Urtero legez, Gabon kantuak abestera aterako dira ume zein gurasoak kalez kale abenduaren 24 goizean.

Berbaldia ere antolatu dute;
Pello Zabala frantziskotarrak klima aldaketaren gainean egingo
du berba, hilaren 28an, 18:00etan,
kultura etxean.
GAZTEENTZAKO EKITALDIAK
Helduek musika eta gazteek era
guztietako ekintzak izango dituzte. Bihar, zapatua, txalaparta
ikastaroa egingo dute gaztelekuan, eta etzi, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko gaztaina erre festa egingo dute Herriko Plazan, 19:00etan. Hilaren 9an,
Durangoko Liburu eta Disko Azokara joango dira, eta domekan,
hilak 10, filma ikusiko dute gaz-

telekuan bertan. Eta hilaren 16an,
birziklapen tailerra egingo dute.
Abenduaren 26tik 30era bitarterako, ostera, II. Aste Gaztea
antolatu dute. Hainbat ekintza
egingo dituzte: izotz pistara irteera, alkohol bako koktel lehiaketa… Egunero elkartuko dira,
17:00etan, gaztelekuan. Eta, gainera, Olentzero eta Errege Kabalgata egunean jaiotza jarriko dute
plazan gaztelekuko gazteek.
UMEEN GUSTUKO EKINTZAK
Umeak ezin ahaztu Gabon
garaian, eta, urtero legez, gustura jardungo duten ekitaldiak
antolatu dizkiete. Abenduaren

19an, Leizarra musika eskolako
ikasleek Gabonetako kontzertua
egingo dute elizan, 18:30ean. Hainbat instrumenturen emanaldiak
eskainiko dizkiete guraso zein
herritarrei.
Abenduaren 24an, Gabon eguna, kantuan aterako dira ume eta
gurasoak kalez kale; 10:30ean
dute hitzordua Herriko Plazan.
Eta iluntzean, Olentzero hurreratuko da herrira; 18:30ean aterako da kirol etxetik. Abenduaren 26tik 28ra, ostera, Poxpolin
ekintzak egingo dituzte: hilaren
26 eta 27an ur jokoak igerilekuan; 27an, bertan, Kixka antzerki taldearen emanaldia gaztele-

B E ST E E K I TA L D I B AT Z U K

Beinke elkartearen urteurrena eta Sahararen aldeko jaia
Aipatutako ekitaldiez gain, beste batzuk ere izango
ditugu abenduan herrian. Hilaren 15ean, esaterako,
Beinke elkartea sortu zela 20. urteurrena ospatuko du
Loramendi EEk. Ospakizun ekitaldi apal baina beroak
antolatu dituzte, eta bereziki zirraragarria izango da
Herriko Plazan egingo duten Beinke-Loramendi
dantza emanaldia. Jose Ramon Vitoria arrasatearrak
konposatutako musikarekin Loramendi dantza taldeak
1994an asmatutako dantza horrek Beinke elkartearen

eta Loramendiren batzea adierazten du. San Migel
jaietan egiten zuten lehen, baina azken hiru urteotan
ez dute egin; hortaz, plaza bete egingo da ikusteko.
Horrez gain, Jotzeko prest! pala txapelketako finala
eta afaria Taberna Berri jatetxean izango dituzte.
Bestalde, Sahararen alde lan egiteko aurten sortu
duten Iesbaa elkarteak jaialdia egingo du hilaren
23an. Eta Hiruatx elkarteak ere jarri gura du postua
bidezko merkataritzako produktuak saltzeko.

M.A.

kuan, eta 28an, ipuin kontalaria
kultura etxean.
Abenduaren 31n, gainera,
Bizar Zuriren bisita jasoko dute,
eta urtarrilaren 5ean ekialdetik
datozen hiru erregeak etorriko
dira. Bukatzeko, urtarrilaren
27an, Pirritx eta Porrotx pailazoak izango ditugu gure artean;
Mari Motots ikuskizuna eskainiko dute.
PATINAJE IKASTAROAK
Abenduaren 26tik urtarrilaren
5era bitarterako patinaje ikastaroak antolatu dituzte kirol etxean. Ume zein helduentzat izango
dira, eta jakintza mailaren arabera egingo dituzte taldeak. Goizetan umeen txanda izango da, 4
eta 16 urte artekoena, eta arratsaldeetan helduena; horiek bi
txanda izango dituzte aukeran:
abenduko astea edo urtarrilekoa. Gurasoek umeekin batera
patinatzeko aukera izango dute.
Patinak norberak eroan beharko ditu, eta babestua joatea
gomendatzen dute antolatzaileek.
Izena emateko kirol etxera deitu
behar da, 943-71 26 28; abonatuek
14 euro ordaindu behar dute, eta
gainontzekoek 16 euro.
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LANAK > BIDEGORRIA

Udalak egingo duen
bidegorri zatiaren
lanak egun batetik
bestera hasiko dituzte
Aozaratza auzoko eliza aurrea konpontzen hasita
dago Amaral enpresa; horregatik, domeketako
meza Areantzan esango dute datozen bi hiletan
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA

CVL lantegiaren eta Eskoriatzara
bidean dagoen tunelaren arteko
bidegorri zatiaren lanak hastear
daude: bizikletendako ibilbidea
margotzen hasiko dira.
GORRIZ MARGOTZEN
Martitzenean ziren hastekoak
marra gorria margotzen, baina
euria iragarrita zegoela-eta itxarotea erabaki zuten margolariek.
Hori bai, egun batetik bestera hasiko dira lanean.

CVLren eta Eskoriatzara bidean dagoen tunelaren arteko bi kilometroen lanak Udalak hartu zituen
bere gain, eta Hirigintza Sailean
egin zuten proiektua. Lehengo
trenbidearen ibilbideari eutsiko
diote, eta oinezkoek eta bizikletek
izango dute lekua –bizikleten ibilbidearen zabalera 1,60 metro izango da–. Hala ere, tarte batzuk nahiko estuak dira, eta horietan batera ibili beharko dute.
Bidegorriaren zati batzuk margotu eta txukundu bakarrik egin-

AOZARATZA Hondeatze-makina Aozaratzako eliza aurrean dabil lanean, eta lurra jasotzen hasita daude.

go dituzte, baina Copreci lantegi
paretik tunelera bitartean lan handiagoa izango dute konpontzen.
Guztira 193 mila euro inguruko
aurrekontua daukate.
Konpondu barik geratuko
diren bi zatiak –Arrasatetik CVL

artekoa eta tuneletik Eskoriatzarainokoa– Aldundiaren eskuetan
daude, eta 2007an hasiko dituzte.
AOZARATZAKO ELIZA AURREA
Bestalde, Aozaratza auzoko eliza
aurrea konpontzen hasi da Ama-

M.A.

ral enpresa, eta dagoeneko jaso
dute zorua. Hilabete eta erdi inguru iraungo dute lanek, eta, bitartean, abenduko eta urtarrileko
mezak Areantza auzoan esango
dituzte; abenduan 11:30ean izango
dira eta urtarrilean 12:30ean.

KOFRADIA > BATZAR OROKORRA

Zuzendaritza taldea
berritu egingo dute

Ehizan joan eta
izugarrizko
onddoekin itzuli

Kurtzebarri eskolan
egingo duten batzarra
bukatutakoan hildako
bazkideen aldeko
meza esango dute,
11:30ean, parrokian

Azaroaren 23 goizean, Adolfo
Manteca ehizarako asmoarekin
joan zen Gatzaga aldera. Baina
ehizarako eguraldi eskasa egiten
zuenez, onddorik ba ote zegoen
begiratzea pentsatu zuen. Baita
aurkitu ere, eta zelakoak... Hiru
batu zituen, hirurak dezenteak,
eta handienak 1.065 gramo
pisatzen zuen: "Sekula batu barik
neukan halakorik. Onddoak
egoteko nahiko berandu zela
pentsatuta hasi nintzen begira,
baina hara zer aurkitu!", esan
digu. Etxekoen artean jan
zituzten, bapo jan ere.

M.A. > ARETXABALETA

Ohiturari jarraituz, batzar orokorra egingo du San MartinSan Jose Kofradiak hilaren 8an.
Kurtzebarri eskolan dute hitzordua bazkideek, 10:30ean.

OIHANA ELORTZA

F E L I X PA G A L D AY
Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak
Mitarte 7 behea
ARETXABALETA
Tel.943 77 00 33/79 42 56

BATZARRA ETA MEZA
Aurreko batzarreko akta irakurriz hasiko dute, eta ekintza
txostena eta kontu balantzea
aurkeztuko dituzte gero. Zuzendaritza taldea berritu egin behar

dute, gainera. Bi urterako hautatzen dituzte kideak, eta aurten honakoak irtengo dira taldetik: Iñigo San Miguel, Jose
Ramon Quintanilla, Xabier Igartua eta Angel Bengoa. Haien
ordez beste lau hautatuko dituzte bazkideek, eta bozketa txartelak dagoeneko etxean dituzte.
Sortzez Garbiaren Eguna delaeta parrokian esango duten
meza hildako bazkideen alde
izango da, 11:30ean.
DATU ALDAKETEN BERRI
Hildako bazkideez arduratzen
da 150 urtetik gora dituen San
Martin-San Jose Kofradia, eta
hildakoaren familiari hainbat
zerbitzu eskaintzen dizkio. Hori
horrela, seme-alaben jaiotzak
eta bazkideen datu aldaketak
garaiz jakinaraztea eskatzen du
zuzendaritza taldeak.

> UDALA

Erantzukizun zibil eta ondasun higiezinen kalte
materialen aseguruak kontratatzeko deia
Udalaren ondasun higiezinen kalte materialak eta erantzukizun
zibila estaltzeko aseguruak kontratatu gura ditu Udalak. Urtebeterako egiten du kontratua, eta ostean, ondo iritziz gero, hiru
urterako luzatu. Hori horrela, azken lau urteotan Lagun Aro aseguru etxearekin egin du lan.
Azaroaren 28ko GAOn dago argitaratuta deialdia, eta interesa duten aseguru etxeek 15 eguneko epea izango dute eskaintzak
Udalean aurkezteko. Aseguruak estaltzeko Udalak aurreikusi duen
kopurua 32.300 euro da.
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Maier Etxebarria > Fisioterapeuta

"Gorputzen arteko elkarrizketa da kontakt"
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA

Jaiki elkarteko kide da, eta abenduaren 16rako
eta 17rako kontakt-inprobisazio ikastaroa antolatu dute. Baina zer da kontakt?
Azaldu zer den kontakt-inprobisazioa.
Dantza da, Ameriketako Estatu Batuetan
izan zuen sorrera eta dantza garaikidetik
dator. Inprobisatu egiten da, eta ohikoena bi
lagunen artean egitea da, betiere kontaktu
puntu bat izanda: pisua, norberaren grabitate puntua… Gorputzen arteko elkarrizketa
dela esan daiteke.
Ez da ikastaroa antolatzen duzuen lehen
aldia, ala?
Ez, ikasturte osoan jardun genuen iaz,
urritik ekainera bitartean. Harrera oso ona
izan zuen, eta, 20 lagunentzako lekua
genuenez, jendea kanpoan geratu zen.
Zein da dantzaren helburua?
Gorputza gehiago ezagutu eta mugimendura ohitzea; gorputzarekin jolasten
ikastea. Kontaktuari ohitu barik gaude, eta
asko lantzen dugu hori.

Eta jendeari ez zaio kostatzen inprobisatzen hastea?
Ez; lehenengo, beroketa ariketa asko
egiten ditugu eta gero, ez da zaila hastea.
Erakustaldia ere antolatu duzue.
Bai, Naiara Iñiguez iazko irakaslea eta
Olaff Kehler aurtengoa etorriko dira
jendeari ezagutzera emateko. Baina kontakt
baino gehiago izango da erakustaldia,
poesia ere sartuko dutelako.
Zela animatuko zenituzke herritarrak?
Ez daukat egin beharrik, 12 lagunentzako lekua bakarrik daukagu, eta dagoeneko
izena emanda daukate.
Zer da Jaiki elkartea?
Orain dela lau urte Gozatu ekimena
sortu genuen. Kultura eta gorputz espresio
eta mugimenduarekiko harreman estuagoa
lantzea zuen helburu. Orain, adierazpen
teknika bidezko norbanako zein taldekako
garapena bultzatu gura dugu. Hainbat
ikastaro antolatu ditugu: dantza afrikarrak,
jolasak… eta gehiago ere etorriko dira.

Lore Abarik

Bilbora
joateko lau
autobus triste

I

railean autobusen antolaketa berria egin zen eta
autobus linea berriak ipini ziren arren, ez zen guztion
gusturako izan.
Arrasatetik Donostiara
joateko, 17 autobus daude eta
bueltatzeko beste 17. Arrasatetik Gasteiza joateko 14 autobus daude eta bueltatzeko 17.
Eta Arrasatetik Bilbora joateko? Ba gezurra ematen
badu ere 4 autobus triste besterik ez daude, eta bueltatzeko oraindik okerrago, 3 besterik ez. Eta gainera, 4 autobus horietatik bat ere ez da

"Garraio publikoa
erabiltzeko, baina
lau autobus izanik
autoa hartzeko
tentazioa handia da”

HEZKUNTZA > KURTZEBARRI ESKOLA

'Ahoz eta soinuz' lelopean euskal kulturaren transmisioa
landu dute ikasleek atzo bukatu zuten giza balioen astean
'Udazkenari agur'
jaiarekin eman dute
bukatutzat; gaztainak
eta buzkantzak izan
zituzten jateko, trikiti
doinuekin girotuta
M.A. > ARETXABALETA

Urtero egiten dute giza balioen
astea Kurtzebarri eskolan, eta
aurtengo leloa Ahoz eta soinuz
izan da, euskal kulturaren transmisioa hartu dutelako ardatz.
AHOZKOTASUNA LANTZEN
Ahozkotasuna landu dute bereziki, eta historian zehar Euskal
Herrian tradizioz izan diren olerki, kondaira, aho-korapilo, esae-

Iber
Loteria
Paper denda
Liburuak
Otalora 2.
ARETXABALETA
Tel.: 943 79 04 39
Argazki oinaaaaaaaaa.
ARGAZKILARIA

ra zahar, atsotitz eta beste asko
ikasi dituzte. Gainera, euskal
musika tresnak ezagutzen saiatu dira profesionalen eskutik:
Maixa eta Maitek panderoa zela
jo erakutsi diete eta txalaparta
ikastaroa jaso dute Ttakun eskolako kideen eskutik. Astea atzo
bukatu zuten Udazkenari agur
jaiarekin; gaztaina eta buzkantza
goxoak dastatu zituzten, trikiti eta
txalaparta doinuek girotuta.
IPARRALDERA IRTEERA
Bestalde, Iparraldean dagoen
Sara eta Nafarroako Arantza
herriak ezagutzera joan ziren
laugarren mailakoak azaro
hasieran. Orain dela 30 mila urteko leizeak eta XVII. mendeko
Ortillopitz baserria bisitatu
zituzten Iparraldean, eta naturaz
gozatu Nafarroan.

Mobiliario
A RENAZA
• ALTZARIAK
• DISEINUA
• APAINKETA
Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07
ARETXABALETA

IRTEERA Ikasle eta irakasleak, Iparraldera egin zuten irteeran.

KURTZEBARRI ESKOLA

zuzena, beti herrietan gelditzen da: Elorrio, Atxondo,
Durango… herri horiek
berez, Bizkaia izanik, Bizkaibuseko zerbitzu apartekoa dutenean.
Kiotoko hitzarmena
jarraitu behar dugula esaten digute agintariek, garraio
publikoa erabili behar dela,
baina aukeran 4 autobus
bakarrik izanik, autoa hartzeko tentazioa asko handitzen da.
Zurrumurruak entzun
ditugu Arrasatetik, Bizkaibuseko zenbait autobus jartzea pentsatzen ari direla,
Eibarren gertatzen den bezala. Ea errealitate bihurtzen
duten eta Kiotoko hitzarmena jarraitzeaz bat, eguneroegunero Bilbora joaten garenoi bizitza erosoagoa egiten
diguten.

Zenbaki
Aholkulariak
Kontabilitatea

Lana

Fiskalitatea

Juridikoa

Basabe poligonoa F-O-10, 1. ARETXABALETA. Tel.: 943 71 21 12 / Faxa: 943 71 22 68
www.zenbaki.es / zenbaki@zenbaki.es
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URTEBETETZEA > MENDEA BETE DU ESKORIATZAR BATEK

Bolibarko Karoi baserriko Andres
Agirianok 100 urte bete zituen atzo
Agirianok umore onez
eta oso sasoi onean
hartu gintuen
Bolibargo Karoi
baserrian: apetitu ona
dauka, egunero oilo
eta untxiei jaten
ematen ibiltzen da, eta
makina bat kontu
dauka kontatzeko
IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA

Bolibar auzoko haizeak osasungarria izan behar du. Hala ondorioztatu dugu Karoi baserrian
bizi den Andres Agiriano ezagutu ostean. Atzo, eguena, 100 urte
bete zituen eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko eta Eskoriatzako Udaleko ordezkarien bisita izan
zuen. Gu ere Agirianorekin izan
ginen, eta senide batzuk alboan
zituela berbetaldia egin genuen
harekin.
Otzaibe baserrian jaio zen
Agiriano, baina 27 urterekin
Karoi baserrira joan zen, amandreak hala eskatuta. Han ezkondu zen eta han bizi da oraindik.
FABRIKA ZAPALDU BARIK
Senideek behin eta berriro esan
zioten fabrikan lanean sartzeko,
eta bi ahalegin egin zituen: "Aretxabaletan, Arruenean, biltegi
baten lanean jarri ninduten, baina egun gutxira nagusiari esan
nion ez nuela han ibili gura. Soldata handiagoa eskaini zidan,
baina alde egin nuen; gurago dut
nire kontu lan egin".
Handik gutxira, anaiak galdategi batera eraman zuen. "Han-

BOLIBARKO PATRIARKA Argazkian, Andres Agiriano patriarka azaltzen da, semeetako batzuekin eta errain batekin.

go hautsa ikusita, galdetu nien
ea hautsa kentzen jarriko ninduten, eta joan egin nintzen".
EGUR ETA IKATZAREKIN TRATULARI
Ordutik hona bere kasa jardun
du, eta ondo moldatu da, gainera. Egurra saltzen ibili zen denbora luzez. Horren ostean, bost
bat urtean, Arrasateko Zerrajera enpresarendako ikatza egiten
ibili zen: "Sasoi hartan, auto asko
ikatzarekin ibiltzen ziren, eta
eskaera handia zegoen. Auzoan

jende askok egiten genuen ikatza eta nik Zerrajerari saltzen
nion. Gurdian jaisten genuen
errepidera, eta zaku bakoitzeko
sei pezeta ematen zizkidaten".
Soldadutza Donostiako ospitale militarrean egin zuen, eta
Espainiako gerra hasi zenean
teniente koronelak frontera eraman zuen hildakoak eta zauritutakoak esku-ohetan jasotzera:
"Zeanuriko frontean nengoela,
Izuskitzan, anaia hil egin zuten.
Gu hara eta hona ibiltzen ginen

auto blindatu baten, eta Durango bonbardatu zutenean hiru
moja erreskatatu genituen".
Gerratik osorik itzuli zen eta
baserrian lanean jarraitu zuen.
Are gehiago, baserria osabari
erosi, eta alargundu ostean semeetako batekin bizi da bertan.
EGUNERO ANIMALIEI JATEN EMATEN
Agiriano oso sasoi onean dago.
Egunero 07:30ean jaiki eta gosaldu ostean, oiloei eta untxiei jaten
ematen die. Hamarretakoa, baz-

I.M.

karia, merienda eta afaria, laurak, egunero egiten ditu, eta basokada ardo batzuk ez dira inoiz falta izaten. Apetitu ona dauka.
100 urte bete eta halako
sasoian egoteko sekretua zein
den galdetuta, hala erantzuten du:
"Lan asko egin eta gutxi jan".
ETBko eguraldi iragarpenarekin txintxo-txintxo ohera joaten
da egunero eta pozik bizi da medikuaren premia barik; izan ere,
1990ean herniatik operatu eta
hiru egunera oinez zebilen.

AISIALDIA > JOSTAILUEN GAINEKO HEZIKETA

Euskarazko jostailuen erakusketa jarri dute ikusgai
Egubakoitzetik
domekara euskarazko
jostailuak jarriko
dituzte ikusgai, eta
adituek aholkuak
emango dituzte
I.B. > ESKORIATZA

Udaleko Euskara Sailak eta Arrasateko Txatxilipurdi elkarteak
euskarazko jostailuen erakusketa egingo dute gaurtik (egubakoitza) domekara bitartean. Erakusketa hori kultura etxeko erakus-

keta gelan egongo da ikusgai, eta
honako ordutegia izango du: egubakoitz eta zapatuan 17:30etik
20:00etara bitartean; eta domekan
12:30etik 14:00etara.
ADINAREN ARABERA SAILKATUTA
Erakusketan umeendako euskarazko jostailu eta CD-ROMak
jarriko dituzte. Are gehiago,
horiek guztiak adinaren eta erabileraren arabera sailkatuko
dituzte (eraikuntzazkoak, trebeziazkoak, estrategikoak...).
GURASO ETA HEZITZAILEENDAKO
Txatxilipurdiko eta Udaleko Euskara Saileko ordezkariek jakina-

razi dute ekimena batez ere gurasoei eta hezitzaileei dagoela
zuzenduta.
Ume eta gaztetxoek ere jolasteko aukera izango dute, baldin
eta heldu batekin lagunduta joaten badira.
GURASOEI AHOLKUAK EMAN
Uneoro Txatxilipurdi elkarteko
bi aditu egongo dira erakusketan,
eta haiek arduratuko dira hara
hurbildutako guraso, hezitzaile
edo bestelako interesatuei jostailuen gaineko aholkuak emateaz.
Haien esanetan, "uste baino
garrantzitsuagoa da jostailuen
gainean orientatzea".

GARRANTZI HANDIA Jostailuen aukeraketa oso garrantzitsua da.

GOIENKARIA
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ESKORIATZA

OSOKO BILKURA

HEZKUNTZA > PARTZUERGOAREN HAURRESKOLA

Etxebizitza
tasatuen
ordenantza
onartuta

Partzuergoko haurreskolaren egoerak
hainbat erabiltzaileren kexak eragin ditu

I.B. > ESKORIATZA

Atzo, eguena, hileko ohiko
osoko bilkura egin zuten udaletxean. Gai garrantzitsuenetarikoa udal etxebizitza tasatuak arautzeko udal ordenantzaren onarpena izan zen.
Udal gobernuak Santa Marinan egingo dituzten etxebizitzak Lurzoruaren Lege berrira egokitu ditu. Hala, etxebizitzek betiko izango dute
tasatu kategoria, eta ezingo
dira merkatu askean saldu.
Horrekin lotuta, erabaki
dute horien zozketan esku
hartzeko irabazien eskaera
aldatzea. Gutxieneko irabaziek 15.000koak beharrean
12.000 eurokoak izan beharko dute. Eta gehienezkoek
45.000 eurokoak beharrean
43.000koak izan beharko dute.
IBAETAKO FOROA BERBAGAI
Herritar talde batek Ibaetako
Foroaren aldeko mozioa aurkeztu zuen. Hain zuzen, eskatu zuten Udalak ere euskal
presoen oinarrizko eskubideen alde egiteko, eta gogoratu zuten Eskoriatzako Marixol Iparragirre eta Mikel Illarramendi presoeneskubideak
urratuta daudela. Eskaera
horri babesa emateko hainbat herritar batu ziren bilkura aretoan. Hala ere, lerro
hauek idazteko orduan, ez
dakigu udalbatzarrak zer erabaki hartu zuen.
Gaia aldatuta, udalbatzarrak erabaki zuen Pesa
garraio enpresari dirulaguntza ematea. Hori egiteko arrazoia da Pesak Donostia, Bilbo eta Gasteiz Debagoienarekin lotzeko egindako
berrantolaketa finantzatzen
laguntzea, hain zuzen ere.

Gurasoak kexu dira
eraikineko hainbat
lan bukatu barik
daudelako
Udalak jakinarazi du
ikasturteko epeak
behartuta zabaldu
behar izan zutela
IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA

Partzuergoko haurreskolan
matrikulatuta dauden zazpi umeen gurasoek haurreskolako eraikinaren egoeraren gaineko kexa
helarazi dute. Zerbitzu hori irailaren 6an jarri zuten abian, eta,
gurasoen esanetan, "eraikina ez
dago zerbitzua ondo emateko egoera aproposean".
Hain zuzen ere, gurasoek salatu dute "eskailerek ez dutela eskudelik, komunetako leihoak handiegiak direla eta eraikinaren
zutabeek ez dutela babesik".
Horrez gain, erabiltzaile
horiek kexu dira "errekara ema-

ZAZPI Egunotan zazpi ume daude Partzuergoaren haurreskolan; argazkian begiralearekin.

ten duten hesien arteko distantzia handiegia delako, eta eskolan ur berorik ez daukatelako".
HOBEKUNTZAK EGINGO DITUZTE
Haurreskolaren ardura partzuergoak darama, eta partzuergoa

Udalak eta Jaurlaritzak osatzen
dute, hain zuzen ere.
GOITBko kazetarien galderei erantzunez, Eskoriatzako
alkate Juan Carlos Bengoak jakinarazi zuen "lan guztiak amaitu
aurretik zabaltzea erabaki zute-

GOIATZ ARANA

la, on beharrez, erabiltzaileei zerbitzua ikasturte hasieran ahalik
eta lasterren emateko". Horrez
gain, azaldu zuen Udalak beste
kokagune bat gurago zuela, eta
azpimarratu zuen hobekuntzak
egingo dituztela.

Anje Duhaldek
'Sorminetan'
lana aurkeztuko
du gaur

> KULTURA

Euskararen Eguneko
eta bestelako hainbat
kultura ekitaldi
Asteburuan hainbat ekitaldi
izango dira herrian. Domekan, Euskararen Eguneko
ekitaldien barruan, talo dastatzea egingo dute plazan,
12:00etan. Horren ostean, I.
Kantu Bazkaria egingo dute
Egokiena elkartean. Txartelak dagoeneko salgai daude
herriko hainbat taberna eta
saltokitan.
Horrez gain, martitzenean, hilaren 4an, Aitzorrotz
kultura elkarteak antolatuta,
Oaxaca, Mexikoko herri
zapaldua izeneko dokumentala emango dute Inkernu
tabernan. Bideo emanaldia
22:00etan izango da.
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ELKARLANEAN

Olazar auzoa 9
Tel.: 943 71 50 42
ESKORIATZA

Anje Duhaldek Sorminetan lan
berria aurkeztuko du gaur, egubakoitza, kiroldegian, 22:30ean.
Kantu berriez gain, Duhaldek
ohiko kantu ezagunak ere
eskainiko ditu. Sarrerak salgai
daude Aretxabaletan (Arlutzen),
Arrasaten (Elkarren) eta Eskoriatzan (Dorleta paper-dendan eta
kiroldegian). Aurretik 8 eurotan,
eta txarteldegian 10 eurotan.

AZKOAGA

DE LA TORRE
igeltserotza

E S TA N K O A

Erreformak orokorrean
Gremioen koordinazioa

943 71 48 77
Zure
Zerbitzura

Intxaurtxueta 7 2-D
20540 Eskoriatza
Tel.: 943 71 52 64 / 639 76 29 27
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Belen Azkarate > Oihulari Klown

TALLERES ANZUOLA

Ordubeteko
lanuztea
hilaren
5erako

"Aitajaun-amandreek
kontatutako ipuinak entzutea
asko gustatzen zitzaidan"

Gaur aztertzekoa
zen udalbatzarra
langileen mozioa

AINTZANE IRIZAR > ANTZUOLA

Bi urte daramatza Belen Azkaratek
Oihulari Klown taldean ipuin kontalari. Orain, lan berria estreinatu
dute, Dena klowntrolpean, bere
bigarren lana. Gozogintza eta okin
lanak eta aktore lanak uztartu
behar ditu Azkaratek.

Zer moduz joan zen Eskoriatzako estreinaldia?
Oso ondo. Batez ere gazteei
zuzendutako lana da, gazteen
gaiak lantzen ditugu; horregatik,

'Euskal Herriak
autodeterminazioa'
lelopean, herri afaria
Abenduaren 7rako (eguena)
herri afaria antolatu dute,
Euskal Herriak autodeterminazioa kanpainaren barruan.
Olalde elkartean izango da
afari hori; eta afalostean
hitzaldia izango dute. Gaur,
egubakoitza, da txartelak
erosteko azken eguna, Arin
tabernan, 12 eurotan.

A.I. > ANTZUOLA

Talleres Anzuolako langileek,
gertatu berri diren kaleratzeak direla-eta, mozioa aurkeztu dute Udalean. Gaur,
egubakoitza, osoko bilkuran
aztertzekoak ziren mozio
hori. Eta honako puntuak
batzen ditu mozioak: Udalak
langileei elkartasuna adieraztea, enpresako arduradunei euren jarrera aldatzeko
eskatzea, kaleratzeak salatzea, Lourdes Badiola enpresan berriro onar dezatela
eskatzea eta Udalak ordubeteko lanuztea deitzea.

Noiz eta nolatan hasi zinen
Oihulari Klown taldean?
Orain dela sei bat urte ipuinak kontatzen ikasteko ikastaroa
egin nuen Legazpin, Virginia
Imazekin. Orduz gero, behin eta
berriz esaten zidan hasteko eurekin ipuin kontaketa saioak egiten. Azkenean, egun baten etorri
zitzaidan esanez Legazpin saioa
zutela, baina ez zutela inor hara
joateko. Halaxe animatu nintzen.
Gero, klown ikastaroa ere
egin nuen, eta oraintxe izan dugu
nire bigarren lana izan denaren
estreinaldia.
Zein da, bada, lan hori?
Dena klowntrolpean; aurreko
astean egin genuen Eskoriatzan
lanaren aurre-estreinaldia.
Aurrez, Alfonbra magikoa lanarekin ere ibili nintzen.

> AFARIA

Argazkian, Belen Azkarate eta bere taldekidea, Andoni Egaña.

sentsazioa daukat jende helduarengana ez ginela oso ondo iritsi, baina gustura geratu ginen.
Orain dela hamabost bat urte
ere martxan egon zen lan hori,
eta orain berreskuratu egin dugu.
Taldean lan horretarako aktore euskaldunak behar zituzten,
eta nigana jo zuten.

Arin jatetxea
Plater konbinatuak • Ogitartekoak • Pintxoak
Etxeko berezitasuna: buztana eta txuletak

Orain berriz ere karta zerbitzua!
Astelehenetan itxita
Kalebarren 7 • Tel.: 943 78 62 45 • Antzuola

OIHULARI KLOWN

Klown generoak ze berezitasun
dauka?
Umorea zein drama landu
ditzakezu, baina, betiere, barruan
dugun inozentzia horrekin. Inozentzia horretatik irteten da dena.
Terapia moduan ere asko balio
duela uste dut.
Beti gustatu izan zaizu ipuinak
kontatzea?
Ipuinak entzutea gustatu izan
zait; asko gogoratzen naiz udalekuetan eta aitona-amonek kontatzen zizkiguten ipuinekin eta
oroitzapen oso onak ditut. Gero,
uda baten, auzolandegi baten,
ipuinak kontatzen zituen lagun
bat egin nuen eta inbidia eman
zidan. Pentsatu nuen neuk ere
nahiko nukeela jakin ipuinak
horrela kontatzen.
Txikitako ipuin gustukoena?
Euskal mitologiari lotutakoak nituen gustukoen; esaterako,
Aralarko herensugearena.

MARTITZENEAN, LANUZTEA
Talleres Anzuolako langileek
hainbat batzar egin dituzte
Udaleko eta herriko alderdi
politikoekin eta sindikatu
guztiekin. Guztiak ados azaldu dira langileen eskaerekin,
eta abenduaren 5erako (martitzena) Antzuolan ordubeteko lanuztea deituko dute,
12:00etatik 13:00etara.
Bi kale agerraldi egingo
dituzte, 12:15ean: bata, Talleres Anzuola lantegiaren
aurrean eta bestea, herrian
bertan, Zurrategin.
BI LANGILE LAU HILABETEAN
Uztailean kaleratu zuten langile bat, Rosarito Iartza, hain
zuzen ere. 52 urte ditu hark
eta 37 urte egin ditu enpresan. Azaroan, berriz, beste
langile bat geratu da kalean,
Lourdes Badiola antzuolarra. 46 urte ditu eta 28 urte
egin ditu Talleres Anzuola
enpresan lanean. Langileek
salatu zuten, gainera, oso era
txarrean eman zietela kaleratzeen berri.
Azkeneko asteotan hainbat protesta ekitaldi egin
dituzte, eta herritar ugarik
hartu du parte.

> GAZTE ASANBLADA

Gaur, egubakoitza,
afari partehartzailea gaztetxean
Gaur, egubakoitza, Antzuolako Gazte Asanbladak antolatuta, afari parte-hartzailea
izango dugu behin-behineko
gaztetxean.
Afari horren berezitasuna izango da afarira joaten
den koadrila edo gazte bakoitzak emanaldi bat egingo duela afalostean.

> BEKA

Alfontso Ugarte
ikertzeko beka
deialdia egin dute
Alfontso Ugarte musikari
antzuolarraren bizitza eta
lana ikertzeko 3.000 euroko
beka emango du Eusko Ikaskuntzak. Bost hilabeteko epea
izango du bekadunak lana
egiteko. Abenduaren 11, astelehena, baino lehen aurkeztu beharko da dokumentazioa udaletxean.

> PILOTA

Aitor Mendizabal,
DV txapelketako
finalerdietara
Promes mailan, Aitor Mendizabal, Etxeberria atzelariarekin batera, DV pilota txapelketako finalerdietarako
sailkatu da. Aurreko zapatuan, Elgetan, 22-11 irabazi
zieten Elezkano eta Bergerari, eta hantxe lortu zuten
aurrera egiteko txartela.

GAILUR
taberna eta
gozotegia

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

Zoruen kutxilatu
eta
bernizatzea
Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Buztinzuri 13 ANTZUOLA
Tel.: 943 78 70 32

ANTZUOLA
Apainketak eta
isolamenduak
•
Pladurrezko dibisioak

Kalegoi 21 ANTZUOLA
676 997 400
Biltegia: 943 78 70 40

Apainketarako eta
industriarako pinturak
•
Paper margotuak
•
Moketak eta tapizatuak
Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA
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ELGETA
IKUSKIZUNA

bere ustez

Leo Bassi
Espaloian
izango da
barikuan

Sebastian Arantzabal

Komiko italiarrak
'La revelación' obra
polemikoa ekarriko
du Elgetara

Loteriak,
poltsikoan
aberria

B

ada Euskal Herrian prozesuak baino adostasun
gehiago lortzen duenik.
Hasi PPko kideetatik Batasuneko kideetaraino, denek aberasteko ilusioarekin erosten
dute loteria. Berdin zaio betiko tabernakoa, elkartekoa edo
euskara elkartekoa. Baina ilusioak ilusio, azkenean betikoa, hurrengo egunean denok
lanera. Ezagutzen duzue inor
loteria tokatu eta lana utzi
duenik? 85.000 zenbakitik nola
tokatuko da ba zurea? Hori bai,
Espainiako gobernua oso
pozik dago, hari beti tokatzen

"Jokatu beldurrik
gabe, baina jakinda
gure dirua helburu
jator baten alde
joango dela”

zaio eta. Gabonetako loterian
jokatzen denaren %30 eskuratuko du aurten ere, ia milioi
bat euro. Batzuek gizarte honetan hobeto bizitzeko loterian
dute itxaropen bakarra. Zergatik ez borrokatu gizarte hau
aldatzeko eta gero aberastasuna hobeto banatzeko? Euskaldunok jokozaleak garela aspaldiko kontua da. Beti dugu jokatzeko aitzakiaren bat, Athletic,
Olaizola edo Mindegiaren alde
eginez edo herriko futbol taldearen aldeko kiniela beteaz.
Bestalde, baditugu EHE, AEK
edo presoen aldeko zozketak
ere. Jokatu beldurrik gabe,
baina jakinda gure dirua helburu jator baten alde joango
dela eta ez mendeetan Euskal
Herria zapaldu duen estatuaren poltsara.

((112 ))
SOS DEIAK
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L.Z. > ELGETA

BILERA Bizilagunek batzarra egin zuten domeka eguerdian, egoera zertan den jakiteko.

L.Z.

ETXEBIZITZAK > URBANIZAZIO LANAK GELDI DAUDE UZTAILA EZKERO

Gasik gabe eta obrako
argindarrarekin bizitzen
Uztailaren 28an eman zieten bizigarritasun baimena, baina urbanizazio lanak
egin ezean, ezin dute gas, telefono edo argindar konpainietan altarik hartu
LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA

Torrealdeko bizilagun berriak
haserre daude. Uztailaren 28an lortu zituzten Iñurrategi enpresa
eraikitzaileari erosi berritako
etxeetako giltzak zein Udalak bidalitako bizigarritasun baimenak.
Baina ezin izan dute gas, telefono
eta argindar konpainietan altarik
hartu; izan ere, konpainiek ingurua urbanizatua egotea exijitzen
dute, eta lanok gehiegi luzatu dira.

"Bonbona probisionalekin
bizi gara", esan digu bizilagun
batek. "Ez dugu ez gasik, ez telefonorik. Argindarra obrakoa da
eta igogailuak ez dabiltza. Denbora aurrera doa eta hemen ez
du inork gure egoeraren erantzule egin nahi". Murias enpresari
dagozkio urbanizazio lanok. "Ez
dakigu zer gertatzen den, baina
urbanizazio lanak paralizatuta
daude aspaldian".

BILERA UDALAREKIN
Joseba Muxika Hirigintza zinegotziak onartu du lanok atzeratu egin direla, besteak beste lurraren ezaugarriek asko zaildu dutelako obra. "Udalak lanean
dihardu eta aste honetan bertan
asfalto lanak amaitzea aurreikusten da". Kaltetuek bilera eskatzen dute Hirigintza zinegotziarekin eta Muxikak agindu du
datorren astean egingo dela.

Estreinatu zuenetik zeresan
handia eman du Leo Bassiren
La revelación antzezlan
berriak. Besteak beste, bonba-atentatua egin zioten
Madrilgo Alfil antzokian eta
Toledoko Cañizares kardinalak akusazio gogorrak egin
zituen Bassiren aurka.
Oztopoak oztopo, baina,
aurrera egin du proiektuarekin, eta barikuan Elgetako
antzokian izango dugu,
22:30ean. Euskal Herrian egingo duen emanaldi bakarra
izango da, gainera.

> CORREOS

Mireia Berriozabalek
egingo ditu postari
lanak abenduan
Jose Luis Olabarriak oporrak
hartuko dituela-eta, postari
berria izango dugu denboralditxo batez Elgetan. Mireia
Berriozabalek egingo ditu postari lanak abenduan. Egunotan, Berriozabal eta Olabarria
batera aritu dira beharrean,
postari berriak lanpostuaren
trikimailuak ezagutzeko.

GABONAK > LEHIAKETA DEIALDIAK

Birziklatzeko materiala
erabiltzeko lehiaketa
Gabonetako boleta
txapelketa bihar
hasiko da, gaueko
hamaiketan

Lanak taldeka egin behar
dira, eta taldeek bi eta bost lagun
artekoak izan behar dute. Herriko plazan aurkeztu beharko dira
apaingarriak abenduaren 23an,
17:30ean. Bertan egongo dira
ikusgai 20:00ak arte.

L.Z. > ELGETA

BOLETA TXAPELKETA ZAPATUAN
Bihar, berriz, Gabonetako boleta txapelketaren lehen saioa
jokatuko da bolatokian.
Gaueko hamaiketan hasiko
da eta jarraipena izango du abenduaren 9an, 16an eta 23an. Dirusariak eskuratuko ditu saio
bakoitzeko irabazleak; bihar,
zapatua, batutakoaren %35.
Bestalde, abenduaren 23an
emango dituzte aditzera txapelketako erregulartasun sariak;
eta irabazlearendako urdaiazpiko eder bat agindu dute.

Bertan ditugu Gabonak, eta urte
sasoi honetan ohikoak diren
lehiaketetan parte hartzeko
deialdiak jaso ditugu.
Maala Guraso Elkarteak
lehiaketa antolatu du ume eta
gazteendako. Gabonekin zerikusia duten apaingarriak birziklatzeko materialekin egitea da
guraso elkarteak proposatzen
duena. Lan onena, originalena
eta berrerabilitako material
gehien erabili duena sarituko
dituzte.

L.Z.

Seinale bertikal berriak laster
Foru Aldundiak Eibar-Kanpanzar GI-2639 errepideko seinale bertikalak
araudi berrira egokitzeko asmoa du. Proiektuak balizamendu, seinaleztapen eta noranzkoko panelak berritzea aurreikusten du. Hain zuzen ere,
lanok enkantera atera berriak dira eta 1,2 milioi euroko aurrekontua
dute. Obrak egiteko epea, berriz, bost hilabete izango da.
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ZERGAK > ALBINA ETA URRUNAGA URTEGIAK

Urtegiengatik dirua
eskura dezake Udalak,
Diputazioak onartuz gero
2008an ezarri nahi dute aldaketa, eta, hala,
Aramaioko Udalak ordainsaria eskuratuko luke:
orain jasotzen duenaren bikoitza edo hirukoitza
UBANE MADERA > ARAMAIO

Albinako urtegiarengatik kontribuzioa ordaintzen dio ugazabak Aramaioko Udalari: Gasteizko Udalak. Hain zuzen ere, orain,
landa-lurrari dagokion kontribuzioa ordaintzen dute. Baina
etorkizunari begira, baliteke
aldaketak gertatzea; kasu horretan, Aramaioko udalerriaren eta
urtegia duten Arabako udalerrien alde.
Kontua da Arabako Foru
Aldundiak urtegien azalerak
neurtu egin dituela, baita horiek
zein udalerriko mugetan dauden
zehaztu ere. Hala, Aramaioko udalerrien mugen barruan Albinako
urtegia osorik eta Urrunagakoaren zati bat daude. Horien jabeak
dira Gasteizko Udala eta Iberdro-

la. Mugak ipini eta gero, aldundiak baloratu egin ditu urtegi guztien azalerak eta hala, hiri lurrari dagokion kontribuzioa ordain
dezaten eskatu zaie jabeei.
Bestetik, urtegia dituzten udalek beste eskaera bat egin diote
Diputazioari: hain justu, 2008an,
Ondasun Higiezinen Gaineko
Zerga (IBIa) ezartzea urtegiei,
baina landa-lurra moduan barik,
ezaugarri bereziak dituzten ondasunak balira bezala.
Bestela esanda, orain ordaintzen dutena baino zerga handiagoa ordain dezatela urtegiez probetxua ateratzen duten erakunde eta enpresek.
Aramaiori dagokionez, Urrunagako urtegiaren zati bat eta
Albinakoa osotasunean kontuan

hartuta, 639.817 metro koadroren
gainean ezarriko dute zerga. Baina ezaugarri bereziak dituzten
ondasunak izango balira, 2008tik
aurrera, Udalak orain jasoko duena bikoiztu edo hirukoiztu egingo litzateke. Eta hori garrantzitsua
da Aramaio moduko herri batendako; industria gutxi izan arren,
dituen ondasun naturalei esker
orain baino diru sarrera handiagoak eskuratuko lituzke-eta.
EGITAMU OROKORRA
Bestalde, Udalak jakinarazi du
Aramaioko Egitamu Orokorra
egin behar duela, hirigintza antolamendurako. Eta lana dagoeneko esleitu dio Gasteizko Stoa SL
enpresari. 14 hilabetean bukatu
beharko dute Aramaio udalerri
moduan ordenatuko duen hirigintza plan edo egitamua. Hain
justu ere, aurreneko batzarra
abenduaren 12an egingo dute,
Udalaren helburuak zeintzuk
diren finkatzeko.

TRABAN Umeak hartu arte, auto asko traban uzten dituzte.

U.M.

ZIRKULAZIOA > UDALAREN ESKAERAK

Udalak eskatu du
pasabideak ez oztopatzeko
Eskolatik gora doan bidea oztopatzen dute
askok, umearen zain dauden bitartean
U.M. > ARAMAIO

Zirkulazioaren gaineko bi eskaera helarazi nahi die Udalak
herritarrei: batetik, ez aparkatzeko espaloi gainetan eta zebra
bideak oztopatzen, bereziki zailtasunak dituztenei traba egiten

diete-eta. Bestetik, eskolara ume
bila edo umea eramatera doazen
gurasoei eskatu nahi die ez oztopatzeko Basauti baserrira doan
bidea. Goiz, eguerdi eta arratsalde askotan bide horren aurrean uzten dute autoa gurasoek.

LEHIAKETAK > ASTEBURUAN, AGIRRE

OMENALDIA > MARTIN ARANA, BIZENTE GOIKOETXEA ABESBATZAKO ZUZENDARIA

Eskerrik beroenak eman dizkiote Martin Aranari,
25 urtean abesbatzan egindako lanarengatik

Manex Agirre lehiatuko da
Zigoitiako kanporaketan
Hitzordua da 20:30ean; bertso afarian parte
hartzeko deitu 945-01 05 05 telefonora
Manex Agirrek honako bost bertsolariak izango ditu aurrez
aurre biharko kanporaketan:
Hodei Lopez de Arkaute, Julio
Soto, Jagoba Apaolatza, Jokin
Labaien eta Unai Muñoa. Eta
denen artean puntu gehien eskuratzen dituzten biak sailkatuko
dira abenduaren 14an Gasteizen jokatuko duten finalerako.

Aramaioko kanporaketari
dagokionez, arrakasta handia
izan zuen, 43 lagunek parte hartu zuen-eta. Finalerako bi bertsolari sailkatu ziren: Jon Elizetxe baztandarra eta Enaitz
Alustiza bergararra. Iker Agirre aramaioarra, berriz, "gustura asko" ibili zen eta bigarren
sailkatutik puntu bakarrera
geratu zen.

> KZGUNEA

> ALKATEA ‘DEBARRI’-N

Abenduaren 11n
etorriko da KZguneko
tutorea, goizez

Mertxe Mondragon
GOITBko 'Debarri'
saioan, abenduan

Abenduan, behin etorriko da
KZguneko arduraduna Aramaiora: abenduaren 11n,
09:00etatik 11:00ak arte. KZgunea bera zabaltzeaz gainera,
Adobe Acrobat Reader programaren gaineko ikastaroa ere
emango du; kasu horretan,
11:00etatik 13:00etara izango da.
Hau da, PDF formatuan dauden
dokumentuak irakurtzeko
balio duen programaren gainekoa. Interesa duenak KZgunera joatea besterik ez du. Ez dago
aldez aurretik deitu beharrik.

Abenduaren 13an, alkateak
Alberto Gorritiberearen galderei erantzungo die ibarreko telebistako Debarri saioan. Halaber, herritarrek ere egin diezaiokete galderak. Horretarako
bi bide dituzte: telefonoz deitu
(943-71 23 96) edo Goiena.netwebguneko eztabaiden atalean egongo den galderan sartu, abenduaren 13a baino lehen, jakina. Gero,
saioa emitituko dute eguaztenean 21:15etik 22:15era arte; eguenean, 13:47-14:47 eta barikuan,
17:45etik 18:45era.

U.M. > ARAMAIO

Bizente Goikoetxea
abesbatzako zuzendari
izateari aurten utzi
behar izan dio,
"derrigorrez",
gaixotasunagatik
U.M. > ARRASATE

Azken 25 urtetotan egindako lanarengatik, Bizente Goikoetxea
Abesbatzakoek esker ona erakutsi zioten Martin Aranari, omenaldia eginda joan den domekan. Besteak beste, kontzertua eskaini zion
abesbatzak, iruditxo bat opari egin
zioten, baita Antonio Errartek
idatzitako kantu bat ere. Abesbatzako presidente Angel Astondoaren eskutik jaso zituen opariok.
TXALAPARTA IKASTAROA
Aranak esan digunez, "oso ondo"
ibili zen domekan eta "asko apreziatzen du" omenaldia. Kontatu
digu zela txikitan sartu zen Bizente Goikoetxea abesbatzan: "Gregorianoak kantatzen genituen
elizan", eta gero, zuzendari izan
zela, aurten arte. Aurten, "derrigortuta" utzi behar izan dio zuzen-

OMENALDIA Anton Errarte, Martin Arana eta Pilar Ibabe.

daritzari, gaixotasunagatik. Dena
den, orain hobeto dagoela ere
esan digu, "errehabilitatzen".
25 urteko ibilbidean Martin
Aranak gogoan du, bereziki, abesbatza Kataluniara joan zeneko

NEREA GALINDEZ

sasoia. Dena den, gogoan du, baita ere, Aramaiotik kanpo leku
askotan entzun direla herriko
abesbatzaren doinuak, bereziki
Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian,
"eta ezkontza askotan" ere bai.

GOIENKARIA
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UDALA > JOXERRA PEREZ ALKATEA GOITB-KO 'DEBARRI' SAIOAN

Udalak gustura hartuko luke herrian
etxeak eraikiko lituzkeen sustatzailea
Eskoriatzara joateko
garraio zerbitzua ez
dela behar bestekoa
aipatu zuen

ta zegoen hesia aldatu eta inguruan asfaltozko estaldura jarriko dute. Umeek jolas egiteko txintxaun berriak jarriko dituzte, eta
bukatzeko zuhaitzak sartu; oraindik ez dute erabaki ze zuhaitz
izango diren: "Txikia izango da
parkea, baina ondo aprobetxatu
gura dugu".

Gasa urtarril bukaera
arte ez da iritsiko,
Industria Sailak
oniritzia emandakoan
MIRARI ALTUBE > GATZAGA

GOITBko Debarri saioan izan
zen Joxerra Perez alkatea joan
den eguaztenean. Herritarrek
egindako hainbat galdera erantzun zituen, eta agintaldiaren
gaineko balorazioa egin.
GARRAIO ZERBITZUA
Hain zuzen, aurten jarri duten
autobus zerbitzuaren gainean
hainbat kezka azaldu zituzten
herritarrek: "Lortu dugu zerbait,
baina noiz arte izango ote da?".
Perezek lortutakoa urte askoan
eske egon ostean izan dela azaldu zuen, eta normala dela herritarrek zerbitzu hobea gura izatea: "Gasteizera joateko zerbitzua ona dela esango nuke, baina
askok Eskoriatzara joan gura
dute eta ez daukagu ordutegi
ona", argitu zuen. Bederatzi lekuko taxi-busa hasi zen lanean irailean –nahiz eta gehienetan ohiko taxia etorri–, eta ordutegi finkoa badauka ere, herritarren
eskaeren arabera alda daitekeela esan zuen: "Egia da taxia ez
dela beteta ibiltzen, garraio publikoa erabiltzeko ohiturarik ez
daukagulako. Horrek ez du esan

JOXERRA PEREZ Alberto Gorritibereak eta herritarrek egindako galderak erantzun zituen alkateak.

gura kenduko digutenik; izan
ere, urteak beharko dira zerbitzua behar bezala ezartzeko
herritarren artean".
HERRIKO LANAK
Datorren urteko aurrekontuen
gainean ere galdetu zioten.
"Oraindik ez dugu ezer egin, baina inbertsioetako gasturik handiena herriko gas, ur eta saneamendu lanak egiteko izango da",
argitu zuen. Gasaren lanei dagokienez, atzeratuta dabiltzala kexu

zen herritar bat. Onartu egin
zuen alkateak esandakoa, eta
erantzun zion udazkenerako gasa
izatea pentsatuta izan arren urtarril bukaera aipatzen dutela
orain: "Erregai-tangak jartzeko
arazoak izan zituzten lehenengo,
eta orain, Jaurlaritzako Industria
Sailean dago kontua, lanen oniritzia jaso behar dugu aurrera
egin baino lehen". Asteotan kontagailuak jarriko dituzte etxeetan eta gero gasaren lotuneak
egingo dituzte hara. Repsol enpre-

M.A.

sa dabil lanok egiten, eta bere
garaian herritarren artean inkesta egin zuenean, gehienak gasaren alde azaldu ziren.
Bestalde udaletxe alboko lorategian ere lanak egingo dituzte:
"45 urte inguru zituzten hiru pinu
bota egin genituen, arazoak ematen hasita zeudelako. Izugarriak
ziren, eta sustraiak inguruko
etxe zein espaloietan kalteak eragiten zebiltzan", argitu zuen Perezek. Behin botata parke txiki bat
egiteko asmoa daukate: usteldu-

ETXEBIZITZAK EGITEKO GERTU
Etxebizitzen gainean ere egin
zuen berba alkateak: "Lehen ezin
zen etxerik egin eta azken urteotan arau subsidiarioak aldatzen
ibili gara eraiki ahal izateko.
Ingurumen enpresa batekin
proiektua egingo dugu non eraiki daitekeen ondo jakiteko". Herri
erdigunean eraiki gura dituztela ere esan zuen: "Udalak badu
soro bat eta bertan eraiki gura
dugu; horretarako, baina, sustatzailea behar da".
Eta, zela ez, turismorako egitasmoak ezin utzi aipatu barik:
"Gatz museorako proiektua daukagu eginda zer izaten jarraitu
gura dugun aztertzeko, eta horren
barruan museoko dorla aldatzea
zegoen; orain, suarekin gatza
egin genezake. Proiektuarekin
aurrera egingo dugu, dirua lortzen dugun heinean".
Bukatzeko, agintaldiaren balorazioa egiteko eskatu zion Alberto Gorritiberea kazetariak: "Lehenengoa zen niretako eta espero baino hobea izan da. Momentu
txarrak eta onak egon dira, baina
txarra ez da izan". Maiatzeko udal
hauteskundeetan berriro aurkeztuko den galdetuta, zera esan zuen:
"Datorren urtera arte ez noa pentsatu ere egitera. Hasitako agintaldia ondo bukatu gura dut, eta
azken egunera arte lasaitu barik
lanean ibili gurako nuke".

'Asteleheneko Goienkaria', Debagoieneko kirol taldeekin
Asteleheneko Goienkaria-k,
Debagoieneko kirol taldeen
posterrak argitaratzen
dihardu astelehenero.
Oraingo astelehenean, hilak 4, Bergara Kirol
Elkartearena argitaratuko dugu.
Bergarako futbol talde nagusia handiz, jokalarien izen
eta abizenekin, eta baita beste talde guztien argazkiak
ere, erdi-erdiko orrietan, koloretan.
Ez galdu aukera eta eskuratu Asteleheneko Goienkaria.
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IGERIKETA > EUSKAL HERRIKO NEGUKO TXAPELKETA

> ESKALADA

Lehenengo igeriketa txapelketa
hartuko du bihar Agorrosinek
Ez da nolanahiko
hitzordua izango,
bihar eta etzi
Euskadiko Txapelketa
egongo da-eta jokoan;
goizetan 10:00etan
hasiko dute lan saioa
eta arratsaldeetan,
17:00etan

Kirol eskaladako Euskadiko
Txapelketa egin zuten joan
den asteburuan Gasteizen.
20 urtetik beherako mailan
hirugarren sailkatu zen Ander
Mendieta. 18 urtetik beherakoetan postu bera erdietsi zuen
Mikel Usobiagak; eta gauza
bera egin zuen Josu Viejok, 16
urtetik beherakoetan.

> PILOTA

Aspek antolatutako
jaialdia domekan,
Udal Pilotalekuan
Pilota jaialdia izango da Bergaran domekan, 17:00etan.
Lehenbizi Zubieta eta Apezetxea izango dira aurrez aurre;
estelarrean Berasaluze IX.a
eta Goñi III.a Chafee eta Laskurainen aurka arituko dira
eta, azkenik, Baleztena- Galartza VI.a Larralde eta Urberuagaren aurka.

XABIER URTZELAI > BERGARA

Joan den denboraldian erdietsitako markei esker, Bergarako
Ana Balentziaga (100 metro libre,
200 metro libre eta 100 metro estilotan), Nielka Ibarguren (100
metro bular estiloan), Peru Alustiza (50 metro tximileta estiloan)
Kepa Irizar (50 eta 100 metro tximeleta estiloan) eta Aitor Alberdi (50 metro estilo librean) lehiatuko dira bihar eta etzi Agorrosinen egingo duten txapelketan.
Eta igerilari horiekin batera izango da Oñatiko ordezkari bakarra,
Ander Zarketa ( 200 metro bizkar
estiloan).
TXAPELKETA GOIZEGI
Igerilari horiekin batera badaude gutxieneko markak gainditu
dituzten beste igerilari batzuk
ere, baina horiek gurago izan dute
txapelketara ez aurkeztu. Oñati-

> MENDIA

Eskiatzaileak gaur
federatu ahal izango
dira Oñatin
ENTRENATZEN Igerilariak Agorrosin berrian lehenengoz lehiatuko dira. Irudian, Mikel Labaka bergararra.

ko entrenatzaile Xabier Infante
Artza-ren esanetan, txapelketa
goiz da eurendako: "Zortzi aste
daramatzagu lanean, ez gehiago.
Eta, otsailari begira gabiltza lanean. Hala, oraingo asteburuko txapelketa prestatzeko atzerapausoa

egingo genuke igerilarien prestakuntzan. Zarketaren kasuan,
Espainiako Txapelketarako sailkatzea du helburu". Bergarakoendako ere goiz da, baina herritarren aurrean lehiatuko direnez
ahalegina egin dute: "Nagusiak,

Zure zerbitzura:
• Antonio Estomba
• Fernando Cristobal
• Alfredo Otalora
• Jose M. Gomez
• Maite Albizu
• Domingo Murgiondo
• Miguel Gabarain
• Maria Jose Ruiz
• Fatima Azkue
• J. Rodriguez
• Mikel Gorostidi

CONSULTORIO
GINECOLOGICO

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

XABIER URTZELAI

Kepa eta Aitor, ondo ibiliko dira.
Nielka ere ikusi dut entrenatzen,
eta oso ondo dabil. Ana oso kargatuta dago, lan handia eginda;
Peru ere sasoiko ikusi dut, baina
oraindik ez du errekuperatu beste batzuetan duen txispa".

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

Policlinica Gipuzkoa

Hiru arrasatear
Euskadiko
Txapelketan aurrean

Aurtengo eski denboraldirako federatu gura duenak gaur,
egubakoitza, izango du horretarako aukera. Hala, Aloña
Mendi tabernan ibiliko dira
lan horiek egiten, 18:00etatik
19:30ak arte. Horrekin batera, aurtengo eski irteeren eta
forfaiten deskontuen gaineko
informazioa emango dute.
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aste bukaerako hitzorduak
FUTBOLA
Lehenengo maila
Reala-Getafe
Domeka. 17:00. Anoeta.
Preferente maila
Aretxabaleta-Aloña Mendi
Domeka. 16:30. Ibarra.
Mondra-Ordizia
Zapatua. 15:30. Atxabalpe.

Ohorezko mailako
kadeteak. Igoera fasea
Bergara-Arizmendi Aretx.
Zapatua. 11:30. Ipintza.

Eskoriatza-STL Lazkao
Zapatua. 16:00. Eskoriatza.

Emakumezkoen F-8
Zumaiako-Arizmendi Arras.
Domeka. 09:00. Zumaia.

Euskadiko Senior Maila
Corazonistas-Ford Mugarri
Zapatua. 10:30. Gasteiz.

ARETO FUTBOLA

Euskadiko preferentea
Verkol Aloña-Bera-Bera
Domeka. 12:00. Zubikoa.

Lehen erregionala
Bergara-Usurbil
Zapatua. 15:30. Agorrosin.

Euskadiko Liga
Eskoriatza-Goierri
Domeka. 17:00. Intxaurtxu.

Bigarren erregionala
Eibartarrak-Elgeta
Zapatua. 17:30. Unbe.
Aretxabaleta-Zestoa
Zapatua. 17:30. Ibarra.
Soraluze-Antzuola
Zapatua. 15:45. Ezozia.
BTLS-Gazteak
Zapatua. 17:30. Ipintza.
Urki-Mondra
Zapatua. 15:30. Eibar.

Lehenengo maila
Aloña Mendi-Bar Buenetx.
Gaur. 22:30. Zubikoa.

Ohorezko mailako gazteak
Mondra-Beti Gazte
Domeka. 15:30. Atxabalpe.
Aretxabaleta-Beasain
Domeka. 11:30. Ibarra.
Aloña Mendi-Burumendi
Zapatua. 15:30. Azkoagain.
Ohorezk. mailako gazteak.
Kopa eta jaitsiera postuak
Ordizia-Bergara
Zapatua. 15:30. Altamira.
Lehen mailako gazteak
Antzuola-Urki
Zapatua. 15:45. Estala.
Ilintxa-Arrasate
Zapatua. 17:00. Bikuña.
Arizmendi Aretx.-Bergara
Zapatua. 15:30. Ibarra.

Hirugarren maila
UDA Mercedes Goi.-Yone B.
Zapatua. 18:00. Aretxabal.
Gazteak
Aloña Mendi-Goierri
Zapatua. 12:30. Billabona.
SASKIBALOIA
Lehen maila
Erro Eugi-Mugarri Alkesa
Zapatua. 19:45. Iruñea.
Gipuzkoako ligako senior
maila (emakumezkoak)
Lasarte-Aloña Mendi
Domeka. 11:00. Lasarte.
Eskoriatza-STL Bilintx
Zapatua. 18:00. Eskoriatza.
Gipuzkoako ligako gazte
maila (gizonezkoak)
Ordizia-Mugarri Alkesa
Zapatua. 16:00. Ordizia.
Aloña Mendi-Cafes Aitona
Zapatua. 19:15. Zubikoa.
Gipuzkoako ligako gazte
maila (emakumezkoak)
Txirrita (Berg.)-BKL CAF
Zapatua. 16:00. Bergara.

> XAKEA

Fran Miguel
Gipuzkoako bigarren
postuagatik lehian

ESKUBALOIA

Lehen territorial maila
Bergara-Usurbil
Domeka. 12:30. Labegaraiet.
Arrasate Eskub.-Leizaran
Domeka. 11:45. Iturripe.

LEHIA ESTUA Idigoras eta Torres, joan den denboraldiko derbian.

J.A

ERRUGBIA
Gazteak
Arrasate-Atletiko S.S.
Domeka. 10:45. Garagartza.

FUTBOLA > DERBIA

Seniorrak
Arrasate-Getxo
Domeka. 12:00. Garagartza.

Aretxabaleta eta Aloña
Mendi, bi punturen aldean

IGERIKETA
Euskadiko Txapelketa
Zapatua. Goizean 10:00etan.
Arratsaldean 17:00etan.
Domeka. Goizean 10:00etan.
Arratsaldean 17:00etan.
Agorrosin. Bergara.
PILOTA
Pilota jaialdia
Domeka. 17:00. Bergarako
Udal pilotalekua.
Zubieta-Apezetxea
Chafee-Laskurain/
Berasaluze IX.a-Goñi III.a
Baleztena-Galarza
VI.a/Larralde-Urberuaga

Behetik gora doazen taldeek GOITBko kameren
aurrean jokatuko dute domekan derbia (16:30)
XABIER URTZELAI > ARETXABALETA

Ibarreko telebistak sasoi bateko
ohitura berreskuratuko du, eta
ibarreko taldeen arteko derbiak
hainbat kamerarekin eta zuzenean lan egingo duten esatariekin
grabatuko dituzte. Hala, Debagoieneko futbolzaleek sailkapenean gain-gainean dauden bi talderen arteko derbiaz gozatu ahal
izango dute, bai futbol zelaian
–Ibarra– edo bai telebista aurre-

an (domeka, 21:00, GOITB). Bada,
derbi erakargarria izateko hainbat osagai ditu, gora egiteko esfortzua egiten dabiltzan bi talde
horien artean bi puntuko aldea
baino ez dagoelako.
Bestalde, laugarren postuan
dagoen Mondrak hiru puntu
gutxiagorekin dagoen Ordizia
hartuko du Atxabalpen (zapatua, 15:30). Helburu garbia dute,
etxean kanpoan bezala jokatzea.

Kirolaren onura haurdunaldian
Kirola eginez gero, erditzeko uneari lotutako abantailak ere bat baino gehiago dira
Haurdunaldian ere ariketa fisikoa egitea oso positiboa da osasunarendako, kirol adituen
ustez. Haien esanetan, aurreiritzi faltsuetan oinarrituta kontrakoa esan badute ere, egokitutako jarduera fisikoa mesedegarria
da haurdun dauden emakumeen artean ere.
EGOKITUTAKO ARIKETAK
Haurdunaldian egiteko moldatutako ariketa fisikoek prozesuaren garapen egokia errazten
dute. Eta eragin positibo hori
askotariko iturrietatik dator,
hala nola: orokorrean amaren
osasuna hobetzen du; amak
gehiegizko pisua izatea saihesten du; likidoen erretentzio-arriskua txikitu egiten du; amari gorputza hobeto kontrolatzen laguntzen dio, bai itxura fisikoari, bai
jarrerari eta baita tonuari dagokionez ere; energia eta sasoi
hobea izatea bermatzen dio amari; seguruago, aktiboago eta trebeago ikusiko du bere burua
amak; bizkarreko mina izateko
arriskua murrizten du eta haurdunaldia zerbait laburragoa izango da amak kirola egiten badu.
Egindako ikerketen arabera,
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Asteburuan jokatuko dute
Gipuzkoako Txapelketako
azken jardunaldia, eta Fran
Miguel aretxabaletarra bigarren postuagatik lehiatuko da.
Orain momentuan laugarren
dago Miguel, eta, Txus Agirretxe mendean hartzen badu,
Aretxabaletakoak bigarren
posturaino egingo du jauzi.
Eta ezin da ahaztu Aitor Alcaide seigarren postuan dagoela.
Alcaidek, baina, Fran Miguelek baino kontrario gogorragoa du: Iñigo Argandoña.

> TRIALSINA

Aitor Murua eta Unai
Zuntzunegi lehenak
Irungo proban
Joan den domekan egin zuten
Irunen Euskadiko Txapelketarako puntuagarria den trialsin txapelketa. Hain zuzen,
alebin mailan Aitor Murua
aretxabaletarra nagusitu zen
eta hasiberrien mailan, Unai
Zuntzunegik erakutsi zuen
trebetasun handien.
Aipatzekoa da, baita ere,
kadete mailan Markel Uriartek eta Harri Anzizarrek egidako lana, bigarren eta hirugarren sailkatu ziren-eta.

KIROL
ZERBITZUEN
BERRIAK:

bost egun laburragoa, gutxi gorabehera, batez beste.
ERDITZEKO UNEAN
Haurdunaldiak irauten duen
denboran, beraz, onura asko ditu
ariketa fisikoa egiteak amarendako. Baina erditze uneari lotutako mesedeak eta abantailak
ere baditu kirolak amarendako.
Adibide batzuk dira: erditzeko
unerako gorputzaren egoera
hobetzen du; nekeei eta esfortzuei erantzuten ohituta egongo
da; arnasketa eta zirkulazio-ahalmen handiagoa du, baita haurrak
ere; giltzadurak elastikoak izango ditu; dilatazio-aldia motzagoa izango da; erditzeko unea
azkarrago joango da; bultzadak
emateko eta laguntzeko prestatuagoa egongo da, besteak beste
muskulu abdominalak garatuagoak izango dituelako; esku-hartze kirurgikoaren laguntza
gutxiagotan beharko dute, errekuperatzeko denbora laburragoa beharko du; fetuak sufritzeko arrisku txikiagoa izango du
eta animaliekin ikusi da jaioberriak bihotzeko kapilarizazioa
handiagoa dutela. Ariketa fisiko
egokia egin behar dute amek.
KIROLA Ariketa fisiko egokia da ona; edonola egindakoak ez dakar hobekuntzarik.

Antzuola 943 76 62 46
Aretxabaleta 943 71 26 28
Arrasate

943 77 16 77

Bergara

943 77 91 67

Elgeta

943 76 80 22

Eskoriatza 943 71 53 28
Oñati

943 71 63 75
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PUBLIZITATEA

Debagoieneko
OSASUN
ZERBITZUAK

AKUPUNTURA
INTEGU
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34
ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13
LORENZO M. JOOSTEN
Arrasate / Arrasate Pasealekua 29, Ezk behea / 943 79 29 13

ALBAITARIAK
ARATZ KLINIKA (LAZPIUR ROMAN)
Bergara / Zurradero 6, behea / 943 76 70 67 / 607 48 71 19
ETXEBERRIA JULIO (DEBAGOIENEKO ALBAITARI OFIZIALA)
Bergara / 609 54 16 13

ANALISI KLINIKOAK
LABORRA ISABEL
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

BARNE MEDIKUNTZA
IRIGOIEN VICTOR
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

DENTISTAK
AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23
ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46
ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23
ARREGI HORTZ KLINIKA
Arrasate / Zerkaosteta 19, behea / 943 79 71 90
ASTIAZARAN SOLOZABAL
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95
BENGOA SAN MIGUEL ANGEL
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57
BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77
CAVIGLIA SILVANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54
GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88
IRIARTE IRURETA ANE MAITE
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45
IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65
LOPEZ DE GOIKOETXEA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74
LORENZO MARTIN RAFAEL
Arrasate / Zarugalde 16-1. esk. / 943 77 12 63
MAZMELA BOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36
SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69
TRIPALDI ENRIKE
Bergara / Justo Garate 1 / 943 76 70 76

DERMATOLOGIA
TAMAYO CONCEPCION
OÑATI / ATZEKO KALEA 6, BEHEA / 620 124 843 / 943 71 61 82

DIETISTAK
ALBERDI MIREIA
Bergara /Masterreka 11, behea / 943 76 33 99 / 646 43 34 58

RAQUEL PEREIRA GALDO (UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA)
Nafarroa etorbidea 3 / 943 79 44 22

ENTZUMEN ZENTROAK
GAES
Arrasate / Otalora Lizentziaduna 18 / 943 71 27 93
INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68
ITZIAR UGARTE OPTIKA - AMPLIFON
Arrasate/ Arrasate Pasealekua 35-37 / 943 08 26 87

FISIOTERAPEUTAK
ANDONI ETA MARIA BASTERRETXEA
Arrasate / Garibai etorbidea 6B / 943 77 03 96
ARZAK MIREN
Bergara / Artekalea 1-1H / 943 76 43 71
BASTERRETXEA MARIA
Bergara / Artekalea 1-1H / 943 76 43 71
EKIN FISIOTERAPIA ZENTROA
Aretxabaleta / Belorrieta 6 – 7 / 943 79 95 64
IONE MOÑUX FISIOTERAPIA ZENTROA
Bergara / Burdiñate 2 / 943 76 21 31
NAREN FISIOTERAPIA ZENTROA
Aretxabaleta / Belorrieta 5 / 943 08 21 89
ORMAZABAL FISIOTERAPIA ZENTROA
Bergara / Telleria 6 bis, 11 bulegoa Labegaraieta ind. / 943 76 53 35
UNZUETA IRENE. SAN MARTIN OSASUNDEGIA.
Bergara / Ramon Maria Lili 2 / 943 76 59 39

KIROPRAKTIKA ZENTROA
LARRAÑAGA ANDREA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. esk. / 943 79 92 83

LOGOPEDIA
PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK
ABUIN JOSE LUIS
Arrasate / San Josepe 10, behea D – Kiroldegian
943 77 01 33 / 943 77 16 77
ARANTZABAL SAIOA
Elgeta / Domingo Iturbe 10 / 646 50 00 29
ARANTZETA JUAN MARI
Elgeta / Salbador 28 / 943 76 80 54
AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43
CASANELLAS JABIER
Bergara / Boni Laskurain 5-2E / 943 76 03 78
ELORTONDO FLOREN
Aretxabaleta / Basabe industrialdea D, z/g / 629 77 85 84
ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

OPTIKAK

Arrasate / Arrasate Pasealekua 35-37 / 943 08 26 87
MULTIOPTICAS LARRAÑAGA
Arrasate / J. Carlos Guerra 1 / 943 79 29 95
PORTALOI OPTIKA
Arrasate / Erdiko kalea 10 / 943 79 65 56

ORTOPEDIA
ORTO LAGUN
Arrasate / Kontzezino 2 / 943 79 89 34

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK
UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA
BENGOA NEREA
Arrasate / Azoka kalea 4 / 659 58 66 89
ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

PODOLOGOAK
AZPIAZU ARANTZAZU
Bergara / Herri Lagunak z/g / 943 76 41 32
ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46
IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84
OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKIATRA
GALLASTEGI PABLO
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

PSIKOLOGOAK
GARMENDIA LANDER
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86
NUÑEZ TXOMIN
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16
PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA ZENTROA
Bergara / Herri lagunak z/g / 943 76 14 80 / 610 05 99 55
ZUBILLAGA ZABALA MARISA
Bergara / Psikologo klinikoa / 943 76 30 76

UROLOGOAK
LLUCH ALBERTO (UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA)
Arrasate / Ferrerias 56 / 943 79 44 22

YOGA
AREDHANA YOGA ETA GESTALT PSIKOTERAPIA ZENTROA
Aretxabaleta / Santa Kurtz 24 / 616 96 57 95.
SAMADHI YOGA
Bergara / Masterreka 13, behea / 943 76 11 38 / 639 235 753

ARRASATE OPTIKA
Arrasate / Kontzezino 6 / 943 79 25 98
BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21
INSTITUTO OPTICO
Arrasate / Kale Barria 32 / 943 79 71 68
ITZIAR OPTIKA
Oñati / Kale Barria 32 / 943 71 82 88
ITZIAR UGARTE OPTIKA

Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 71 23 91 zenbakira.

G2a

> ARKAITZ
GARTZIANDIA

Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> DANBAKA
Laugarren
jardunaldia gaur
gauean Elgetako
Espaloian > 45

> KOMUNIKAZIOA
Goiena.net ataria
hainbat
berrikuntzarekin
dator > 51

Goenkale
telesaileko
Markel HUHEZIn
dabil Ikusentzunezkoak
ikasten. Aurretik, Antzerkia
eta Filosofia
ikasi zituen; ez
da geldi
egotekoa > 50
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einer
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malen
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oier

mikel

maren

aitor

haritz
AZALA: ALEX AZKARATE

Izen esportagarriak gureak
Euskaltzaindiaren arabera, modan diren euskal
izenak esportatzen ditugu gaur egun
Jon, Mikel, Nerea, Iker, Ainhoa, Aitor, Leire eta
Ander dira izen erabilienak Debagoienean

EDU MENDIBIL > BERGARA

Mutiletan Iker, Unai eta Mikel eta nesketan Leire, Ane eta Irati: horiek dira
gurasoek gehien erabiltzen dituzten izenak euren seme-alabendako. Euskaltzaindiak emandako datuak dira, 2002 eta 2005.
urte bitartekoak, hain zuzen ere. Debagoienean, berriz, Jon, Mikel, Nerea, Iker,

Ainhoa, Aitor, Leire eta Ander dira izen
erabilienak.
Mikel Gorrotxategi Euskaltzaindiko
Onomastika batzordeko idazkariaren esanetan, aurrekoei, June, Maialen, Nora eta
Garazi gehitu behar zaizkie, Gipuzkoan
(44. orrialdean jarraitzen du)
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KULTURA

Izen
esportagarriak
gureak

H A I N B AT I Z E N

(43. orrialdetik dator)
eta Debagoienean ohiko izenak
bilakatu direnak azken urteotan. Gorrotxategik zera dio: "Argi
dago sexuen araberako erabilera ez dela berdina. Emakumeen
izenak gutxiago errepikatzen dira
mutilenak baino. Edozein modutan, Franco hil eta euskal izenak
onartu zirenetik iraultza izan da
euskal izenen artean eta gaur
egun horiek dira gehien erabiltzen direnak. Hala ere, gehien erabiltzen direnak izateaz gain
gutxien erabiltzen direnak ere
badira. Hau da, euskal izenen
artean nahiko arrunta da norberaren umeak bakarrik izango
duen izena bilatzea, eta horrelakoak, askotan mendi edo leku izenak, behin edo birritan baino ez
dira agertzen". Izen berrien artean Orhi, Zirats, Onatz, Larrun,
Lainoa, Leia, Lamia, Izai eta Kresala daude. "Batez ere hitz arruntak (zuhaitz izenak...) eta toponimoak dira. Leku izenak sarritan
erabiltzen dituzte gurasoek lotura berezia dutelako, politak izateaz gain, jakina".
AINHOA ETA IKER, KANPOAN BAITA
Euskal Herrian bakarrik ez. Euskal izenak gero eta gehiago entzuten dira han eta hemen: "Bai, euskal izenak esportatu egiten dira.
Gaur egun Europan izen berriak
bilatzen dira, funtsean orain arte
erabilitakoak oso gutxi zirelako.
Baina gu salbuespena gara kanpoko izenak hartu beharrean
gure izen zaharrak eta zaharrak
ez diren beste izen batzuk (leku
izenak batez ere, baina izen
arruntak ere bai, baina gureak)
erabiltzen ditugulako. Horren
ondorioz, izenak esportatzen

EUSKALTZAINDIA Irudian, Onomastika batzordeko kideen bilera bat.

ditugu eta gaur egun Ainhoa
gehiago topatu ahal dira Madrilen Gipuzkoan baino, eta gehienak kanpotarren alaben kasuan.
Beste adibide bat dugu Iker izena, asko entzuten dena", diosku
Gorrotxategik.
HAINBAT IZENEKIN NAHASKETA
Sexuaren inguruan dago nahasketa handien, beharbada. Neskaren ala mutilaren izena da Itoitz?
Eta Izaro? Maren mutila ala neska? Mikel Gorrotxategik zera dio
gai horren inguruan: "Oro har
euskaraz -a eta -e amaierak neskenak dira eta beste guztiak gizonenak. Baina hainbat salbuespen
daude: Andre Mariak emakume
izenak dira. Batzuen erabilera
oso zaharra da (Itziar, Begoña...)
eta beste batzuena berriagoa.

Francoren garaian gure izenak
debekaturik zeudenean, euskal
izena jartzeko aukera bakarra
Andre Maria izenak erabiltzea
zen eta guztiak zerrendatu zituen
Jose Mari Satrustegik. Horren
ondorioz, Idoia, Izaro, Aitziber...
hasi ziren erabiltzen. Sabin Aranak proposatu zuen -a amaiera
mutilena izatea, eta zorionez
porrot egin zuen proposamenak,
kasu zehatz batzuetan izan ezik:
Kepa, Joseba, Koldo, Gorka...
Maren izena euskaraz mutil izena da, neskarena Marene da".
Erdi Aroraino jauzi egiten du
Euskaltzaindiko Onomastika
idazkariak: "Sasoi hartako
zerrendak aztertzen baditugu
ikusiko dugu ez zela inoiz agertzen sexu bietarako balio zezakeen izenik. Oro har, emakume

ARTXIBOA

izenek -a zuten amaiera. Esaterako, euskaraz ohikoak izan
ziren Inesa eta Isabela, kontsonante amaiera gizonezkoa zelako. Hala ere, euskarak bazuen
emakume izenak sortzeko bide
bat. Edozein izeni (pertsona izena, leku izena edo adjektibori)
jartzen zion aurrean Mari edo
Andre: Mari Etxalar, Andre Ederra. XIX. mendearen amaieran
Sabin Aranak asmatu zuen -e
amaiera neskei zegokiela, eta
euskaldunok berehala onartu
genuen arau hura. Horren adibidea dugu Hego Euskal Herrian
1976. urtetik aurrera jarritako e amaiera duten euskal izenen
erabilera, 51.396 emakume eta
bakar-bakarrik 256 mutil. Argi
eta garbi dago euskaldunok onartutako bidea dela".

> ANUSKA
e. ANAtik eratorria. Ttipitzailea.
> APAIN
e. Mutrikuko toki izena.
> EDER
g. Euskarazko hitza.
> GARAZI
e. GRAZIAren aldaera.
> GIZANE
e. Sabin Aranaren izendegian
Encarnación-en kidea.
> HELENA
e. Grekoz, hele (eguzkiaren
dirdira). Helene greziar mitologiako pertsonaia baten izena,
Zeusen alaba.
> HIART
g. Nafarroako toki izena.
> IRATI
e. Euskal Herriko pago oihan
baten izenetik.
> IXUSKO
g. 1350ean Larzabalen eta 1353an
Zibitzen dokumentatua.
> KOSME
g. Grekoz kosmos (ordena).
Damianekin batera 287an hil zen
martiri baten izena.
> LUKEN
g. LUZIANOren aldaera, Sabino
Aranaren izendegikoa.
> MADDI
e. MARIAren ttipitzailea.
> NORA
e. ELEONORetik eratorria.
> OINATZ
g/e. Euskarazko hitza, oin + hatz.
> OKARI(T)Z
e. Arabako herri baten izena.
> SARA
e. Hebraieraz saray (printzesa).
Biblian Abrahamen emaztearen
izena. Artaxonan 1330ean
dokumentatua.
> UNAI
g. Euskaraz unai (behizain),
frantsesezko Pasteur eta gaztelaniazko Pastor-en izenkidea.
(Xarles Bidegainen Izendegia
liburutik. Elkarlanean).

G A L I C I A TA B E R N A
5 0 u r t e e t a g e ro , o r a i n d i k e re z u e k i n

Mila esker guztioi

Atzeko kalea 22 • OÑATI• 943 78 22 08
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KULTURA

MUSIKA > DEBAGOIENEKO II. DANBAKA MUSIKA LEHIAKETA

DA N B A K A

Bi bakarlari, pop-rocka eta
hardcore melodikoa gaurkoan
Aretxabaletako,
Arrasateko eta Oñatiko
taldeak batuko dira
laugarren kontzertuan

G A U R KO TA L D E A K

Publikoaren
Saria
Hemen, orain arteko
sailkapena. Bozkatzeko hiru
aukera daude:
danbaka.com webgunean;
SMS bidez: danbaka [laga
tartea] taldearen izena eta
bidali 5767 zenbakira.
SMSaren kostua 1,20
euro+BEZ. Eta Espaloian
jarritako kutxetan.

1

Ikusle kopuru polita
elkartu da Elgetako
Espaloian orain arte
egindako emanaldietan

2
3
4

IKER BARANDIARAN > ELGETA

Gaur, egubakoitza, Debagoieneko II. Danbaka Musika Lehiaketaren laugarren kontzertua egingo dute Elgetako Espaloia Kafe
Antzokian.
Ez dago zalantzarik lehiaketa aurrera doala. Musikazaleek
aurtengo edizioari ere babes handia eman diote, eta ikusle kopurua antzekoa izan da lehen edizioan eta bigarrenean. Horrek
esan gura du debagoiendarrek
gustura hartzen dutela Danbaka,
eta lehiaketa sustraituta dagoela ibarrean.
EMANALDIETARA JOATEKO OHITURA
Danbaka lehiaketak berezitasun
bitxia dauka: aipatutako musikazaleak erakartzeaz gain, kontzertuetara joateko ohitura handirik
ez daukan jendea ere erakartzen
du. Eta, bide batez, askotariko
musika estiloak batzen dituenez,
bestelako soinuetara erakartzen
ditu ikusleak.
Hala, bada, finala kontuan
hartu barik bi kontzertu gelditzen
dira egiteko: gaurkoa eta abenduaren 15ekoa. Zalantza barik,
musika estilo eta eskaintza bereziak ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu oraindik.
BI BAKARLARI
Gaurkoan, adibidez, bi bakarlari arituko dira Danbakan: bata,
Jim TNT, debagoiendarrendako
ezaguna; eta bestea, Raul Lasa,
Arrasateko musikari ezagun
baten proiektu ganberro eta
berria.
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5
JIM TNT
Arrasate

RAUL LASA
Arrasate

Arrasateko Jaime Lizarantzu bigarren aldiz arituko
da Danbakan bakarlari. Aspaldian Amaia Artzamendi biolin-jotzailearekin batera aritzen da, eta
zuzenekora hala aurkezteko asmoa zeukan, baina
Artzamendik zarzuelan esku hartu behar du eta
ezingo da Espaloian egon. Lizarantzuk folk amerikarra eta rock-and-rolla jorratuko ditu bere ahotsarekin eta gitarraren laguntzarekin.

Arrasateko Jon Zubiaga musikari eta aktoreak Raul
Lasa Ugartondo izeneko pertsonaia asmatu du
bakarlari aritzeko. Raul Lasa espetxetik irten da eta
lapurreta, narkotrafiko eta bestelako delituengatik
ezaguna da. Narratzaile baten parera, gitarraren
laguntzarekin, istorio zuzenak eta gordinak kontatuko ditu Javier Kraheren estilo antzekoan. Alboan
neska abeslari bat izango du.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

UNNËA
Oñati

SCAM
Aretxabaleta

17
18

Laukote hori Oñatiko pop-rock ildo berriari bultzada
egiteko sortu zuten. Taldea Alain Anton, Iñigo Ugarte,
Andoni Correas eta Joseba Lopezek osatzen dute, eta
2004ko neguan elkartu ziren. Urtebete pasa eta gero,
kontzertuak egiten hasi ziren, eta aurtengo abuztuan
grabazio estudioan sartu dira kantu batzuk grabatzeko. Partaide bat Malenkonia talde oñatiarrarekin
partekatzen dute, eta aipatutako taldearen moduan,
teklatuak erabiltzen dituzte emaitza borobiltzeko.

Aretxabaletako laukote horrek hardcore melodikoa
edo punk-popa egiten du. Taldea Mikel Cubillo,
Imanol Ramos, Paulo Casal eta Ander Romerok
osatzen dute. Cubillo, Ramos eta Casal 2005ean hasi
ziren kontzertuak baxu-jotzaile barik egiten. 2006an,
berriz, Romero baxua jotzen hasi zen eta lehenengo
maketa grabatu zuten GJ Records estudioan. Irailean
maketa berria grabatu dute eta aspaldian kontzertu
ugari ematen dabiltza.

ASTELEHENEKO GOIENKARIan!
Danbaka-ko kontzertuen gaineko informazio guztia ASTELEHENEKO GOIENKARIAn:
kronikak, kritikak, iritziak, inkestak, taldeen inpresioak, argazkiak...
Eta baita ikuslearen sariaren gaineko sailkapen eguneratua.
Hori guztia eta gehiago... ASTELEHENEKO GOIENKARIAn.

Erosi ASTELEHENEKO GOIENKARIA edo egin zaitez harpidedun!

19
20

DRAKES
OÑATI

Botoen %18,60

KLAKSON

ANTZUOLA-ZUMARRAGA
Botoen %12,53

ABY-KEM

BERGARA
Botoen %11,34

ANAL BAG

ARRASATE
Botoen %9,57

LITTLE, LITTLE, MUCH
ARRASATE
Botoen %8,83

RAUL LASA

ARRASATE
Botoen %8,07

SCAM

BERGARA
Botoen %5,65

THE 5 TWISTERS
ARRASATE
Botoen %5,63

UNNËA
OÑATI

Botoen %5,21

BELCEBLUES
BERGARA
Botoen %2,40

IGOR

ARETXABALETA
Botoen %2,26

OZEN

ARRASATE
Botoen %1,91

MALENKONIA
OÑATI

Botoen %1,85

LOS CRETINOS
ARRASATE
Botoen %1,63

MATX

ELGETA
Botoen %1,45

YOTOX

BERGARA
Botoen %1,23

MAHASTER RIVER
BERGARA
Botoen %0,87

AZKAITER PELOX
BERGARA
Botoen %0,39

INALECTRIK

ARETXABALETA
Botoen %0,37

JIM TNT & AMAIA
ARRASATE
Botoen %0,11
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IRAGARKI SAILKATUAK

IRAGARKI SAILKATUAK

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA
INMOBILIARIA

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com
ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
• S. Antonio 50 m2. Berritua.
• Duplexa Ortuibar. Oso ondo.
• Masterreka 92 m2. Ondo.
• Koldo Eleizalde 87 m2. Ondo.
• Angiozar. Bi solairu. Berritzeko.
• Ibargarai 118 m2. Oso ondo.
• Zabalotegi 50 m2. Oso ondo.
• San Pedro 65 m2. Prezio ona.
• Martoko 83 m2. Prezio ona.
• Simon Arrieta 80 m2 Berritzeko.
• Ibargarai 87 m2. Oso ondo.
• Ortuibar 97 m2. Oso ondo.
• Osintxu 95 m2. Prezio ona.
• Zubiaurre 65 m2. Oso ondo.
Etxebizitza berrien
eraikuntza San Lorentzon.23 logela, duplex-ak. Prezio
ezin hobea.
Elgeta:
• Etxebizitza berrien erainkuntza,
2-3 logela. Duplex-ak, garajea,
terraza. Bista politak.

Telesforo Aranzadi 2
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37
BERGARA:
•Ibargarai 118 m2. Oso ondo.
•Bidekurutzeta 60 m2. Oso ondo.
•Bolu 100 m2. Ondo.
•Duplex berria. 72 m2 + 34 m2 .
•Zubiaurre 60 m2. Oso ondo.
•Artekale 70 m2. Oso ondo.
•Masterreka duplexa 170 m2.
•Juan XXIII plaza 80 m2. Berrituta.
•Masterreka 79 m2. Ondo.
•Artekale 74 m2. Ondo.
•Angiozar bi solairuko etxea. Berritzeko.
•Masterreka 87 m2. Oso ondo.
•Ibargarai 80 m2. Ondo.
•Fraiskozuri 102 . Ondo.
•Arrizuri 97 m2. Oso ondo.
•Zubiaurre 62 m2. Ondo.
•Mugertza. Duplex berria.
•Martoko 93 m2. Berrituta.
San Lorentzon 18 etxebizitza berri.
•S
Garajea eta trastelekuarekin.
ANTZUOLA:
•Duplex berria erdialdean.
•Sagasti 71 m2. Ondo.

salgai. 92 m2, lau logela, egongela, sukaldea, bi bainugela, bi
terraza eta trastelekua. Ia dena
kanpoaldera. 635 72 15 26.
Parrokia ondoan
Tel.: 943 77 19 19 / 677 49 89 89
ARRASATE:
•S. Josepe. 3 logela, egongela, sukaldea,
komuna, 25 m2-ko ganbara.
•Erguin. 2 logela, egongela, sukaldea eta
komuna
•Ile-apaindegia. Saldu edo alokatzen da.16
urteko esperientzia.
•Makatxena. 3 logela, egongela, jangela,
komuna, ganbara.
•S. Teresa. 3 logela,egongela, sukalde,
komuna, sotoa, berogailua, leihoak.
•Belar denda erdialdean eskualdatzen da.
ARETXABALETA
•Etxebiitza zoragarria lursailarekin.
•Marlole. Duplex paregabea, garajea, sotoa,
trastelekua.
•Portasol. 3 logela, sukaldea, komuna eta
egongela.
ESKORIATZA
•Baserri zoragarria. 7000 m2-ko
lursaila.450,760 €
LEKEITIO
•2 baserri zoragarri eraiki berriak.

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU
Antzuola. Beheko auzoa, 4.
solairua. Egongela, bi logela,
sukaldea, bainugela eta ganbara. Berritua. 639 58 13 83.
Antzuola. Berogailua, 3 logela, jangela, egongela eta balkoia ditu. Eguzkitsua eta berritua. Berehala bizitzera joateko
gertu. 685 70 41 10.
Antzuola. Bi logela, egongela,
bainugela, sukaldea eta balkoia. Dena kanpoaldera. Eguzkitsua. Jantzia. Prezio interesgarria. 679 52 65 95.
Aramaio. Etxea salgai. Hiru logela. 90 m2. Trasteleku eta ganbara handiak. 692 70 42 71.
Aretxabaleta. Duplexa salgai.
620 17 05 32.
Aretxabaleta. Luxuzko txaleta
salgai Duranan. Ordaintzeko
erraztasunak. 657 79 81 78.
Arrasate. Izarra dorrean. Hiru
logela, sukaldea eta egongela.
Berehala bizitzera joateko gertu. 630 07 07 27.
Arrasate. Etxebizitza salgai San
Andres auzoan. Berritua.
200.000 euro. 635 75 50 36.
Arrasate. Etxebizitza salgai
Zerrajera kalean. Hirugarren
solairua. 97,5 metro koadro.
Hiru logela, bi bainugela, sukaldea jantzita eta hiru balkoi.
Garaje itxiarekin. Prezio berria.
605 77 58 64.
Arrasate. Uribarrin etxebizitza

Bergara. Zubiaurre kalean.
Guztiz berritua. Hiru logela,
balkoia eta ganbara. Berogailua dauka. 943 28 76 36.
Bergara. Etxebizitza salgai
erdialdean. Hiru logela, egongela, bainugela eta sukaldea.
Dena kanpoaldera, ikuspegi
onekin. Solairu altua, igogailuarekin. 620 18 59 06.
Bergara. Matxiategi kalean
dago; 60 m2 ditu, sukaldea (jantzita), egongela, bi logela, komuna, berogailua, igogailua eta
trastelekua. 943 76 34 80 edo
636 01 60 95.
Bergara. Osintxun etxebizitza
salgai. 95 metro koadro. Berogailua eta igogailua ditu. Garaje itxia eta trastelekua. Egoera
oso onean. Prezio interesgarria.
656 74 78 80.
Bergara. Poligonoan etxebizitza salgai. Dena berrituta. Prezio onean. 943 03 75 88.
Bergara. Simon Arrietan. 80
metro koadro. Berogailua, igogailua, bi logela eta balkoi handia. Berritua. Garajea aukeran.
664 73 49 60.
Bergara. Zabalotegin 50 m2-ko
etxebizitza salgai. Bi logela eta
komun bat. Berrituta. 14 m2-ko
sotoa. 635 72 67 11.
Bergara Etxebizitza eta ganbara salgai. Etxebizitzak 60 m2;
ganbarak 30 m2 eta bi metroko altuera. Guztiz berritua. Berogailua. Hegoaldera begira.
Duplexa egiteko aukera.Telefonoa: 616 55 04 19.
Elgeta. Bigarren solairua. Igogailua, bi logela, komun bat eta
ganbara. 946 81 71 97 edo 645
71 76 25.
Bergara. Elosun Baserria salgai.
Telefonoa: 616 82 22 15.
Gasteizen apartamentua hiri
erdian. Bi logela, bainugela eta
egongela. Guztiak jantzita. Trastelekua eta ganbara. Hiru urte
dela berritua. Solairu altua, igogailuarekin. 629 75 54 22.
Legutiano. Etxebizitza salgai.
Egongela, jangela, komuna, lau
logela eta ganbara handia. 945
45 52 68 edo 690 10 21 30.
Oñati. 86 m2, Bidebarrietan,
hiru logela, sukaldea, egongela, bi bainugela, ganbara eta
garajea. 635 73 08 86.

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

943 25 05 01 sailkatuak@goiena.com
PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU. GAINERAKOAK, 16 EURO (+BEZ) ORDAINDU BEHARKO DITUZUE MODULUKO.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

BERGARA

BERGARA

ANGIOZAR

Duplex berria
eta garaje itxia
salgai.
699 49 14 14

Haur parkea
eskualdatzen
da.
943 76 94 52

Ortzi erretegia
alokatu egiten da.

Oñati. Arantzazuko Ama kalean. 70 m2. Bi logela, bi bainugela, egongela eta sukaldea, baita ganbara ere. Gauez deitu. 943
71 62 58.

ARETXABALETA

ARETXABALETA

Taberna-jatetxea
errentan ematen
da edo saltzen da.
Menu fijoak.
943 77 21 24
696 02 42 10

Zerbitzaria behar
da. Astelehenetik
eguenera:
4 orduz
eguerdietan.
943 79 49 41

203. ERRENTAN EMAN

egiteko ere. Telefono honetara deitu: 679 38 44 37.

Oñati. Etxebizitza salgai San
Lorentzo auzoan. Hiru logela,
bi bainugela eta bi balkoi. 80
metro koadro. 19 metro koadroko edo 35 metro koadroko garaje itxia aukeran. 656 74 80 47.
Oñati. San Lorentzon apartamentua salgai. Bi logela, saloisukaldea, komuna eta terraza
handia. Garajea aukeran. 658
75 22 37 edo 943 78 18 38.

103. ERRENTAN EMAN
Aretxabaletan etxea alokatzen
dut. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. 652 76 79 57.
Arrasate. Arrasate pasealekuan
90 metro koadroko etxebizitza.
690 72 24 18.
Arrasate. San Andres auzoan
terrazadun apartamentua . 696
72 27 00.
Vera (Almeria). Apartamentua
ematen da errentan naturistagune baten. Jantzita (TB, garbigailua, mikrouhin-labea...).
Igerilekua. 657 73 94 25.

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate edo Aretxabaletan bi
langile epe luzerako etxea errentan hartzeko prest. Telefonoa:
685 73 67 54.

Antzuola. Sagastin garajea
errentan ematen da. Telefonoa: 650 55 44 98.
Arrasate. Zerrajeran. 24 metro
koadro. Auto handi batendako
eta trastelekurako tokia du.
Telefonoa: 690 72 24 18.
Arrasate. Garajea errentan Zigorrolan. 629 42 26 54.
Arrasate. Trastalekua duen garajea alokatzen da Uribe auzoan.
699 14 37 79.
Garaje bat alokatu edo saldu
egiten da. Erdialdean. 665 73
40 09 edo 943 77 18 49.

204. ERRENTAN HARTU
Arrasate. Garaje itxia hartuko
nuke herri erdialdean. 636 52
32 57 edo 628 29 80 51.
Bergara. Autokarabana baterako garajea hartuko nuke
errentan. 699 60 20 10.

105. ETXEAK OSATU

3/ LOKALAK

Tuteran logela bat dut alokagai kurtso osorako. Telefonoa:
669 97 91 31.

303. ERRENTAN EMAN
Arrasate. Bulegoak alokagai
Otaloran 18an, Uarkapeko arkupeetan. 638 17 93 63.

2/ GARAJEAK

304. ERRENTAN HARTU

201. SALDU

Oñati. 22 urteko neska koadrila
batek lokala alokatuko luke; merkea bada, hobe. 618 09 47 87.

Antzuola. Garajea salgai edo
errentan emateko Kalegoian.
666 44 10 09.
Arrasaten 42 m2-ko garajea saltzen da. 636 34 77 08.

4/ LANA

Bergara. Garaje itxia saltzen dut,
San Lorentzo auzoan. Zapelaitz
azpian dago . Deitu telefono
honetara: 943 76 40 05.
Bergara. Garajea salgai Ibargarai 37an. 943 76 18 82.

943 78 22 80
665 72 24 46

Arrasate. Emakume arduratsua
aste bukaeretan lan egiteko
gertu. 659 12 42 25.
Arrasate. Esperientziadun neska prest dago pertsona nagusiak zaintzeko edota garbitasun
lanak egiteko. Baita aste bukaeretan ere. 678 40 33 99.
Arrasate. Ingeleseko eskola partikularrak ematen ditut. Telefonoa: 686 54 66 67.
Arrasaten astean zehar zerbitzari lanak egiteko neska gertu. 653 73 45 84.
Bergara. Esperientzia duen
emakumea lan bila dabil, pertsona nagusiak zaintzeko, umeak zaintzeko edo etxeko lanak
egiteko. Goizez 13:00ak arte
edo gauez egingo luke lan. 610
95 81 16.
Bergara. Neska lan bila dabil,
egunez egitekoa; garbiketa
lanak egingo lituzke edo umeak zainduko lituzke. Telefonoa:
610 82 02 17.
Debagoiena. 20 urteko ikasle
batek tabernan edo beste zerbaitetan lan egingo luke, arratsaldeetan. 669 17 09 51.
Debagoiena. Emakumea gertu
adinekoak eta umeak zaindu eta
garbiketa lanak egiteko. Esperientziaduna. Luisa. Telefonoa:
628 82 96 56.
Debagoiena. Emakumea lan
egiteko gertu: etxeak garbitu
edo fabrikan jarduteko (garbiketa lanetan edo bestelakoetan).
Autoa du. 676 62 02 74.
Debagoiena. Mutila gertu asteburuetan sukaldari lanetan jarduteko. 686 74 01 95.

DEBAGOIENA

Janari prestatuen
denda batek
sukaldari
laguntzailea
behar du.
675 70 82 36
Emakume gaztea lanerako gertu. Ostalaritzan edo baita beste edozein lanetarako ere. 678
40 21 24.
Oñati. Neska gaztea gertu arratsaldeetan haurrak zaintzeko.
652 71 52 50.
Zumarraga. Emakumea lanerako gertu, garbiketa lanak egiten edo umeak edo pertsona
nagusiak zaintzen. Telefonoa:
628 52 34 06.

5/ IRAKASKUNTZA
501. JASO
G o i m a i l a k o mekanizatuko
modulua egiten ari naiz eta
eskola partikularrak behar ditut.
Aretxabaletan, Eskoriatzan edo
Arrasaten. 943 79 16 24.
Mekanizatu ekoizpena. Mekanizatu bidezko ekoizpeneko goimoduluko eskolak behar ditut
(mekanika, zirkuitu hidraulikoak…). 664 76 76 87.

502. EMAN
LH, DBH eta batxilergoko ikasleei eskola partikularrak emateko neska gertu. 653 73 45 84.
DBHko ikasleei eskola partikularrak emateko gertu. Telefonoa:
600 84 12 97.

6/ MOTORRA
601. SALDU
BMW 320 coupe E36. Gehigarriak. 659 04 20 99.
California 2.4. Diesela, 1994koa.
CD-MP3a, komun kimikoa. 667
61 74 43.
Citroen Xsara salgai. 1600 VTS.
2001ekoa. 90.000 km. Laranja
kolorekoa. 615 79 79 21.
Fiat Tipo . Bigarren eskukoa da.
400 euro. 680 98 60 15.
Golf GTI autoa. SS-AF, prezio interesgarria. 652 77 71 08.

402. ESKAERAK

Debagoiena. Neska prest dago
garbiketa eta zerbitzari lanak
egiteko. Baita haurrak zaintzeko ere. 605 71 28 96.

Honda XR 650 R motorra salgai. 7.500 km, egoera oso onean. 3.900 euro. 665 71 42 69.

Arrasate eta Bergara. Neska
bat prest dago umeak eta
pertsona nagusiak zaintzeko. Baita garbitasun lanak

Delineatzaile proiektugilea,
industria adarrean, arkitektura, industria... lanetarako prest.
943 76 63 92.

Honda CDR 600 F motorra salgai. 1993koa. Pneumatiko-estalki, balazta eta bateria berriekin. 2300 euro. 605 74 52 02.

Baserriko kiwiak salgai

PIPIEN, TERMITEN,
ETA ABARREN
AURKAKO TRATAMENDU
ANTIXILOFAGOAK EGURREAN,
ALTZARIETAN, ETA ABARRETAN.
649 84 67 09 (BERGARA)
943 33 18 37 (HERNANI)
O p e l A s t r a turbodiesela.
1997koa. 165.000 km. Telefonoa:
699 60 20 10.

Gurpildun maleta salgai. Bi pertsonaren gauzendako lekua dauka. 40 euro. 943 79 68 18.

Peugeot 806 autoa salgai. 6.000
euro. 605 72 17 34.

Hozkailua eta arropa-garbigailua salgai. 629 40 74 37.

Peugeot 806 Port Aventura 2.0
HDI. 636 85 74 43.

Ile-apainketa tresneria salgai.
Egoera onean. 943 78 61 92.

Seat Ibiza. 110 ZP TDI Sport. 5
urte eta 103.000 km. Gurpulazal berriak, jarri eta kentzeko
lotura-bola, goiko parrilla eta
CD kargadorea barne. 7.500
euro. 649 27 38 18.

Intxaur ekologikoak salgai. 943 78
61 92 edo 943 76 64 65.

Volkswagen Golf GTI salgai, SSAG matrikuladuna, oso egoera
onean. 1.500 euro. 669 08 42 35.

603. ALOKATU
Karabanak gordetzeko lekuak
alokatzen dira. 616 82 22 15.

Margoa. Arenaza pintoreak margotutako koadroa. Ferrerias kalea
ikusten da. 300 euro. Telefonoa:
943 79 59 34.
Ohea. Bi urte dituen kanape ohea
eta koltxoia. 1,50x1,90. 740 euro.
653 74 91 23.
Ontzi garbigalua, hozkailu industriala, kutxatzarra eta sukalde
industriala salgai. Erdi prezioan.
Angel. 943 79 86 46.
Quad Kimco KXR250 salgai. Telefonoa: 687 36 02 58.

7/ ANIMALIAK

Sofa salgai. Ohe bihurtzen da. Telefonoa: 676 61 70 55.

701. SALDU

TDT deskodetzailea salgai. Berria.
60 euro. 943 79 68 18.

Txerri gizena salgai. Telefonoa:
943 79 16 73.

8/ DENETARIK

Trikitia. Bigarren eskuko trikiti
beltza, Dinno Vafety markakoa.
1.200 euro. 659 00 08 23.
Trikitia. bigarren eskukoa. 1.200
euro. Dinno Vafety markakoa.
659 00 08 23. 659 00 08 23.

801. SALDU

804. HARTU

Antzinako altzariak eta zaharberrituak saltzen ditut. Telefonoa: 615
74 13 47.

Musika instrumentuak hartuko
nituzke. Deitu 18:00etatik aurrera. 943 78 71 58.

Bergara. Hektarea bateko pinudia salgai (10.000 metro koadro).
678 72 75 72.
Bigarren eskuko klarinete bat erosiko nuke. 619 34 88 52.
Bizikleta. Orbea Country modeloa. Erabili gabea, zozketa baten
irabazia. 200 euro. Errepideko
bizikleta ere saltzen dut, Mendiz
Columbus Genius koadroa. Egoera onean. Zapatilak opari egiten
ditut (42 zenbakia). 300 euro.
Telefonoa: 943 79 59 34.
Bizikleta salgai. Ditec 890 Full Carbon. Neurria: 54. Campagnolo
Record. Urtebete dauka eta oso
gutxi erabilita dago. 1.600 euro.
678 72 89 18.
Bulegokoaltzariak Mahaia eta hiru
aulki. Egoera onean. Merke. 676
61 70 55.
Eskusoinuak.Bata:handiaetatekladuna; bestea: txikia eta botoiduna.
943 76 16 79 edo 652 72 01 15.

806. GALDU
Aterkia galdu nuen azaroaren
19an Aretxabaletan, Ezkutu aurrean. Loraduna da. 943 79 75 62.
Jaka. Larruzko jaka gorria galdu
dut. Mesedez, deitu. 662 14 56 52.
Poltsikoko telefonoa galdu nuen
zapatuan Arrasaten, Zarugalde eta
Bizkaia etorbidea aldean. Nokia
6280 telefonoa da. 943 79 99 45
edo 617 11 82 13.

807. AURKITU
Bergara. Aranerreka auzoan patinete bat aurkitu genuen. Kirten
gorria du. 695 78 09 43.

808. BESTELAKOAK
Bergara. Hektarea bateko pinudia salgai Bergaran. 678 72 75 72.

Hyde Park-eko hizlaria
Joxemari Iturralde
332 orrialde - 21,00 euro

Oñatiko IRABAN baserrian
hazitako kiwiak saltzen
ditugu. 10 kiloko kaxak.
Oñatin, Iraban baserrian:
943 78 18 32
Arrasaten, Agricentro
Otxoan (Zigarrola 2):
943 79 17 79
Anima zaitez eta proba itzazu bertako kiwi goxoak

Garbiketetan
profesionalak gara
www.hemen-garbiketak.com

Intxartxueta 16 behea
ESKORIATZA
Tel.: 943 71 48 45
Faxa: 943 71 30 58

"Londresera joan ziren 1973ko uda hartan.
Euskal Herrian jendea isilik ibiltzen zen
sasoian, Hyde Parkean
zahar bat euskaraz hitz
egiten aurkitu zuten
gerra galduaz. Jadanik
ez dute Wight islan
egon ziren oroitzen, baina joatekotan ibili zirela
bai...."
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hildakoak
• Iñaki Astiazaran Etxebarria. Bergaran, azaroaren 16an. 49 urte.
• Manuel Raul Gonzalez Gonzalez. Arrasaten,azaroaren 22an. 89 urte.
• Maria Cabeza Delgado. Eskoriatzan, azaroaren 25ean. 77 urte.
• Modesto Etxeberria Arregi. Oñatin, azaroaren 26an. 66 urte.
• Heliodora Arana Kerexeta. Arrasaten, azaroaren 26an. 80 urte.
• Rafaela Bilbao Arronategi. Oñatin, azaroaren 28an. 96 urte.
• Bittori Urtzelai Kortabarria. Arrasaten, azaroaren 29an. 87 urte.

Jose Antonio Zubillaga eta Esperanza Berezibar arrasatearrak
1956ko abenduaren 7an ezkondu ziren. Urrezko ezteiak ospatzeko
hilaren 7an meza egingo dute eta ondoren bazkaria Arteaga jatetxean. Familiakoen partetik, muxu bana eta zorionak!

Belen Etxaniz bergararra eta Joxe Mari Aldanondo oñatiarra
1981eko azaroaren 25ean ezkondu ziren. "Maltzagatik abiatutako trenak 25 geltoki igaro ditu dagoeneko". Zorionak! Espoloiko
lagunen partetik.

Maidereta Pifoaretxabaletarrak zapatuan, abenduaren 2an, ezkonduko dira Zumarragako Antiguako ermitan. Bazkaria Etxe-Berri
jatetxean egingo dute eta bidaian Argentinara joango dira. Zorionak, bikote, lagunen partetik!

Itziarko Jesus Urbieta eta
Maria Murguzur 1946ko
azaroaren 30ean ezkondu
ziren Itziarko elizan. 60 urte
bete dituzte elkarren aldamenean eta Osintxun bizi
dira orain. Familiakoen partetik, zorionak eta muxu handi bana!

ESKELAK
GOIENKARIAn eskela jarri nahi baduzu,
deitu telefono honetara
eguen eguerdia baino lehen:

943 25 05 01
Edo zatoz ordezkaritza batera,
eguazten eguerdia baino lehen:
Arrasate
Goiena: Otalora lizentziaduna 31. 943 71 25 11.
Goiena: Nafarroa etorbidea 2. 943 79 21 00.
Bergara
Goiena: Barrenkalea 33. 943 25 05 01.
Oñati
Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.
Laixan euskara elkartea: Bidebarrieta 18. 943 71 63 11.
Aretxabaleta
Goiena: Durana 11. 943 79 86 21.
Aramaio
Kintelena janaridenda: Nardeaga 11. 945 44 50 22

URTEURRENA

URTEURRENA

Jesus
Errasti Idigoras

Maria
Iturbe Txintxurreta

Elgeta
Mariasun janaridenda: Salbador 26. 943 76 81 90.
Eskelaren prezioa: 85 euro.
Prezio berezia:
egubakoitzeko eta asteleheneko GOIENKARIAn,
bietan, argitaratuz gero, 100 euro.
Goienkaria: astero, 19.500 etxetan.

Lehen urteurreneko meza
domekan, abenduaren 3an,
11:30ean,
Aretxabaletako San Migel elizan.

Lehen urteurreneko meza
domekan, abenduaren 3an,
11:00etan,
Bergarako Santa Marina elizan.

Elizkizunetara joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Elizkizunetara joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

URTEURRENA

Jesus
Eguren Bengoa

Manolo
Urzelai Martinez de Albeniz

Bergaran hil zen 2006ko azaroaren 18an, 61 urte zituela.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak
bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza
zapatuan, abenduaren 2an,
19:00etan,
Oñatiko San Migel parrokian.

Bergaran, 2006ko abenduaren 1ean.

Elizkizunetara joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

URTEURRENA

Javier
Iturbe Alberdi

Ignacio
Zubia Uribarren

Aretxabaletan hil zen 2006ko azaroaren 21ean, 79 urte zituela.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak
bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.
Aretxabaletan, 2006ko abenduaren 1ean.

Bosgarren urteurreneko meza
domekan, abenduaren 3an,
12:30ean,
Eskoriatzako San Pedro elizan.
Elizkizunetara joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.
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bila-bila 7

hitz gezidunak
Erlijioari
atxikiak
E.H.ko mendia

Momentuan
Neholaz

Krustazeo
txikia
Angstroma

umore giroan

Hizkiak

Txarto

Gazitutako
haragi

Egurra

Gaixo

Potasioa

Gidatzen
duena

Beldurti,
ikarati

Kike Amonarriz

Eskaera
Duela urte batzuk herri txiki
batean gertatua. Mutila
neskaren baserrira joan da
eta aita topatu du soroan
lanean:
- Egun on! Zure alabarekin
ezkondu nahi dut.
- Eta egon zara nire emaztearekin?
- Bai, baina nahiago dut
alabarekin ezkondu.

Gar
Diru
Daukat
(alderantziz)
Zergatia,
zioa

Lokarri
sendoa
Mendebaldean, zen
Noren atzizkia

Barraskiloaren oihua

IRUDIKO
HERRIA
Araknido
mota

- Zer esaten du barraskilo
batek dortoka baten oskolera
igotzen denean?
- (!?!)
- Iiiieeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaap
aaaaa!

Norekin
atzizkia
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bono fotoa

Super BMk emandako

50 euroko erosketa-txartela
zozketatuko du GOIENKARIAk asmatzaileon artean!

ERANTZUNA ...............................................................................
......................................................................................................
IZEN-DEITURAK ...........................................................................
TELEFONOA..................................................................................

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO
Goienako edozein egoitzara

75cl-ko botilak

5,95 €

990 pta.

Super BMn beti eskaintzarik onenak!

Zein da Anboto ondoan ageri den
mendiaren izena?
Argazkia eta galdera > Jose Felix Diaz de Tuesta

AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEA
NEREA DE BLASrendako izan da erosketa-txartela. Zorionak!
Galderaren erantzun zuzena: Kondearen etxean (Lazarraga jauregian).

Jeroglifikoa: Bihar bi

Viña Real Errioxako ardo beltz ondua
+ Monopole ardo zuria

GOIENKARIA
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Hiru laser mota behar bakoitzarendako; hortaz,
zergatik gutxiagorekin konformatu?
Segurtasuna urte osoan, azal mota guztientzat.
(Argi pultsatua), azkarra eta emaitza onak.
Bukaera ezin hobeak.

Eskaintza berezia!! lehen saioa

Baliozkoa abenduaren 31ra arte
TRATAMENDU GUZTIAK IKUSKAPEN ESPEZIALIZATUAREKIN

Instrumentuak

Haize eta hari
instrumentuen
sail berria

Gitarra
espainola

Trikitien alokairua,
erosteko
aukerarekin

Pianoen
alokairua,
erosteko
aukerarekin

50 €-tik
aurrera

PIANO ELEKTRIKOAK

450 €-tik aurrera

GITARRA ELEKTRIKOA

170 €-tik aurrera

+ Anplifikadorea + uhala + zorroa + afinatzaile elektronikoa
+ kablea + hari sorta + puak + puak gordetzeko kaxa

BAXUA
1.000 €-tik
aurrera

215 €-tik aurrera

+ Anplifikadorea + zorroa + uhala +
kableak+ puak + puak gordetzeko kaxa

• Piano kurtsoa. 7 urtetik aurrera.
• Gitarra kurtsoa: elektrikoa eta espainola. 7 urtetik aurrera.
• Talde murriztuak: instrumentu bana ikasleko.

GITARRA ESPAINOLA
BATERIA OSOA

50 €-tik aurrera
295 €-tik aurrera
Plater eta aulkiarekin.

BOST ZORTZIDUNEKO TEKLATUA

99 €-tik aurrera

Konponketa tailerra
• Taberna, pub, diskoteka, orkestra eta
talde musikalen instalazio eta mantentze-lanak
Manuel Iradier kalea 20. GASTEIZ
Tel.: 945-23 07 49 • Faxa: 945-23 14 25 • Poltsikokoa: 629-43 17 04

Zapatu arratsaldeetan irekita
(abenduaren 16tik 30era)

120 URTE ZUEN ZERBITZURA
ESKA EZAZU AURREKONTUA KONPROMISO BARIK
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Arkaitz Gartziandia > ‘Goenkale’-ko aktorea

"Aktore izateko grina ‘Goenkale’-k
piztu zidan, oso gaztetxo nintzela"
Arkaitz Gartziandia baino ezagunagoa da Goenkale-ko Markel. Telesail horretako pertso-

naiaren atzean dagoen mutila,
Gartziandia, HUHEZIn dabil Ikusentzunezkoak ikasten. Horren

aurretik, Antzerkia eta Filosofia ikasi zituen, eta Markel baino askoz umoretsuagoa da.

Antzerkia eta hegazkinak ditu
gustukoen, eta energia handia
dauka; ez da geldi egotekoa.
Antzerkian ere eskarmentua
daukazu, urtebetez antzokietan ibili zinen-eta...
Bai. Donostiako Antzerki
Eskolan hiru urtean ikasketak
egin nituen. Halako baten Pikor
antzerki taldeko zuzendariak castingbatera gonbidatu ninduen, eta
Zapaldu marra, pisa la raya ikuskizunerako aukeratu ninduten.
Horren ondorioz, urtebete eman
nuen antzezlan hori Espainiako
Estatuko antzokietan egiten. Oso
esperientzia ona izan zen, izugarria. Asko bidaiatu nuen eta izugarri ikasi nuen.

IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA

Arkaitz Gartziandiak Antzerkia eta
Filosofia ikasi zituen. Aspaldi honetan, berriz, Ikus-entzunezko ikasketak egiten dihardu HUHEZIn eta egunero Goenkale-ren kapituluak grabatzen ditu. Hara eta hona ibiltzen
da, baina asteon Arrasate Irratiko Igo
autobusera! saioan izan da. Aitziber
Aranburuzabalari eta guri kontatutakoak jaso ditugu lerro hauetan.
Goenkale-ko Markel pertsonaiarekin baduzu antzekotasunik?
Ez askorik. Markelek gauzak
oso argi ditu eta oso burugogorra
da. Arkaitz ere batzuetan halakoa
da, baina Arkaitzekin berba egin
daiteke. Markelek haurtzaro gogorra izan du. Arkaitzek, berriz,
nerabezaro latza izan zuen, gurasoak banandu egin zirelako.

Ikasten zabiltza, lanean ere bai,
egunero Oreretatik Eskoriatza
arteko bidea egiten duzu... Zenbat ordu dituzte zure egunek?
Ia egunero unibertsitatera joaten naiz, Goenkale-ko kapituluak
grabatzen ditut eta gidoiak ikasten ditut. Egia da oso lanpetuta
nabilela, baina aldi berean oso gustura nago egiten ditudan gauza
guztiekin; eta horrek guztiak energia handia ematen dit. Txikitatik
daukat energia handia. Gaur egun
lasaitu egin naiz, baina umetan
oso-oso urduria nintzen.
Saiatzen naiz egunero unibertsitatera joaten, baina batzuetan
indarrak neurtzeko ahalegina egiten dut eta inoiz HUHEZItik kale
egin dut.

Zure ikaskide batek hala definitu zaitu: txantxazalea, umoretsua, ikasketekin hunkitzen
dena... Bat zatoz horrekin?
Bai. Ikus-entzunezko ikasketak aspalditik egin nahi nituen. Eta
gustuko ditudan gaiekin oso ondo
pasatzen dut, batez ere zinemakoekin lotutakoak.
Zer dela eta etorri zinen Eskoriatzara Oreretatik?
Hasieran Leioara joatea pentsatu nuen, baina batxilergoan ez
nituen emaitza oso onak lortu eta
zailtasunak izan nituen EHUn
sartzeko. Eskoriatzan izena eman
aurretik, Filosofiako ikasketak
egin nituen EHUn.

Zelan hasi zinen Goenkale-n
lanean?
Oso bitxia da. Hain justu,
antzerkia egiteko zaletasuna Goenkale telesailak piztu zidan aspaldi. Gogoan daukat oso gaztetxoa
nintzela nire adin bereko Barbara Goenaga telebistan aktore lanean ikusten nuela. Orduan erabaki nuen nik ere aktore izan gura
nuela. Denboratxoa pasa ostean,
casting baterako deitu ninduten,
eta hara non nabilen aktore lanak
egiten!

Nolatan, bada, aukeratu zenuen
Filosofia?
Nire bigarren aukera Filosofia ikastea zen. Nire burua pertsona espiritualtzat daukat eta nerabezaroan nire buruari galdera
existentzial asko egiten nizkion.
Hala, batxilergoko filosofia liburuetan ere halako galderak egiten
zituztela ikusi nuenean, txundituta gelditu nintzen. Ez nintzen bakarra! Proba egin nuen eta oso gustura egin nituen ikasketok, ez
zitzaidan batere astunak egin. Bi
helburu bete nituen ikasketa
horiek egiterakoan: bata, gauza
berri asko ulertu ditudala eta kritikoa izaten ere ikasi dudala; eta
bestea, Ikus-entzunezkoen bigarren zikloan sartu ahal izateko
aukera izan dudala.

Gustura zabiltza Goenkale-n?
Bai. Antzerki eskolan ikasitako lagun batzuk han dabiltza nire
aurretik lanean. Horrez gain, ez
nuen halakorik espero, baina giro
oso ona dago hango aktore eta langileen artean.

IKER BARANDIARAN

P E RT S O N A L A

Hortaz, orain deseatutako ikasketak egitea lortu duzu...
Bai. Eskoriatzan ere hori ikasteko aukera zegoela jakin nuenean proba egitea erabaki nuen, eta
orain oso gustura nago.

Herria: Orereta. Adina: 23. Ikasketak: Filosofia, Antzerkia eta Ikus-entzunezkoak. Zaletasunak: Antzerkia,
zinema, hegazkinak eta kirola. Gizateriaren asmakizun handiena? Hegazkinak eta espazio-ontziak. Nora
egingo zenuke bidaia bat? Ekuadorrera. Neskalagu-

naren jaioterria ikusi nahi nuke. Inoiz ez duzu ahaztuko... Haurtzaroa. Zer filmetako protagonista izango
zinateke? Sean Penn Mystic River-en edo Johnny Deep
Eduardo Manostijeras-en. Jendea harrituta uzten
duzu... Batzuetan erokeria txikiak egiten ditudalako.

Aurpegi ezaguna izateak lagundu ala kalte egiten du?
Egia esan, oraindik ez dut
horretan alde handirik ikusi.
Batzuek ezagutu egiten naute kalean, baina ez dut inolako arazorik
izan. Hala ere, susmoa daukat
aspaldian batzuek niregana gerturatu aurretik zelakoa naizen
aztertzen ote duten.
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INTERNET > ‘SUSTATU’-K BOST URTE

Blog mezuen lehiaketa
antolatu du ‘Sustatu’-k
Arrasaten egingo
dute sari banaketa,
abenduaren 13an,
urteurreneko jaian
IRATI AGIRREAZALDEGI > BERGARA

ITXURA BERRIA Hainbat berrikuntzarekin dator goiena.net ataria oraingo astetik.

Sustatu-ren bosgarren urteurrena ospatzeko, abenduaren
11ra arte euskarazko blogetan
publikatzen den mezurik interesgarrienari saria emango diote. Artikulu interesgarri bat,
argazki edo bideo bat (blogariak berak egina), burutazio
bat, erantzunetan eztabaida piztu duen ustekabeko artikulua,
albiste original bat... sarituko
dute. Euskaraz idatzitako post
batek jasoko du saria, eta fotoblogen edo bideoblogen kasuan
euskaraz funtzionatzen duten
komunitateetan publikatzen
bada hartuko dute aintzat.

XABIER URZELAI

INTERNET > ‘GOIENA.NET’ WEBGUNE BERRITUA

‘Goiena.net’ berritu egin
dute: etorkizunari aurre
hartu diote irudiarekin
Diseinu berria du
‘Goiena.net’-ek; eta,
diseinuaz gain, beste
hainbat berrikuntza
ere baditu: telebista,
sailkatuak eta zorion
agurrak Interneten
ikusi ahal izango dira
USOA AGIRRE > ARRASATE

Atzo, eguena, aurkeztu zuten
Goiena.net berritua. Diseinu
berria du eta beste zenbait berrikuntza ere biltzen ditu: telebista, zorion agurrak eta sailkatuak,
besteak beste. Lehengo albiste,
agenda eta eztabaidekin batera
agertuko dira atal berri horiek.
GOITBn landutako eguneko
albisteen laburpena ikusi ahal

izango dugu Goiena.net-eko telebistan; lehengo idatzizko albisteei irudiek lagunduko diete orain,
egunean zehar Debagoienean gertatzen denaz jabetzeko.
Beste berrikuntzetako bat
zorion agurrak dira. Goienkarian eta GOITBn bakarrik agertu
izan dira orain arte; aurrerantzean, sarean kontsultatu ahal izango dugu zeinek betetzen dituen
urteak egun jakin batean. Gainera, norbait zoriondu nahi duen
edozeinek jarri ahal izango du
zorion agurra webgunean, horretarako prestatu duten gunea erabilita. Paperetik sarerako saltoa
eman dute sailkatuek ere. Etxea
erosi, lana bilatu edo eskolak
hartzeko Goiena.net-en kontsultatu ahal izango da.
BLOGAK, INDARTUTA
Duela ia bi urte sortu ziren Goiena.net-eko blogak. Tarte honetan

LEHIAKETAKO ARAUAK
Blog mezua edonork aurkez
dezake, bai norberarena baita
beste batena ere. Horretarako,
Sustatu.com-en utzi beharko da
mezua, Sustatu sariketa klikatuta: nor den egilea eta zein
mezu proposatu den sariketara. Blogari bakoitzak hiru mezu

asko hazi da blog komunitatea:
50 bat blog pertsonal eta 60 bat
blog komertzial daude gaur egun.
Goiena.net berrituan blog horiei
garrantzi handiagoa eman nahi
diete, eta, horretarako, blogek
leku handiagoa dute orain webgunearen portadan.
Orain badago blog komertzialen eta beste zenbait webgune biltzen dituen merkatua. Aurrera
begira, Debagoieneko dendez osatutako komunitatea erreferentzia bihurtzea nahi da.
Web 2.0 delakoaren filosofiarekin bat eginda, aurrerapauso
handia egin du Goiena.net berrituak. Benetako Debagoieneko
komunitatea egin nahi dute sarean, eta, horretarako, jendeak parte hartzeko aukera du webguneko ataletan: zorion agurrak bidaliz, albisteetan eta blogetan
erantzunez, eztabaidetan parte
hartuz, eta abar.

aurkeztu ahal izango ditu gehienez. Epaimahaia CodeSyntax
eta Goienako partaideen artean osatuko da, eta abenduaren
12an erabakiko dute zein den
sariduna. Lehen saria iPod bat
izango da eta aurkeztutako gainontzekoen artean, bi iPod
Nano zozketatuko dituzte.
URTEURREN JAIA
Sari banaketa abenduaren 13an
egingo da, Arrasateko kultura
etxe berriko klaustroan,
18:30ean. Ekitaldi horretan
ospatuko dute Sustatu-ren bosgarren urteurrena, lagun arteko ekitaldi berezia eginda.
Sustatu-ren urteurren jaian
bi gonbidatu berezi izango dira:
Ed Freyfogle ingeniari estatubatuarra, Interneteko Lokku
konpainiaren fundatzailea eta
Yahoo-ko bilaketa zerbitzuko
arduraduna izana; eta Iban Zaldua, 2006. urteko Euskadi Literatur sariduna eta Interneten,
Volgako Batelariak blogaren
sortzailea. Biek hitzaldi labur
bana egingo dute.
Ekitaldirako, wi-fi sare bat
ere izango da bertan. Hortaz,
ordenagailuarekin doazenek
bertatik bloga elikatu ahal izango dute.

> ARGITALPENAK

'Jakingarriak' aldizkariaren 59. alea kaleratu du
HUHEZIko fakultateko dokumentazio zentroak
Psikomotrizitatea eskolan da ale monografikoaren gaia eta jasotzen
ditu adituen artikuluak. Helburua da argitasuna ematea hezitzaileen arteko eztabaidari. Bestalde, Haur Liburu Mintegiak Irakur
gida argitaratu du; iaz haur eta gazte literaturan kaleratutako euskarazko liburu onenen aukeraketa. EAEko ikastetxe guztietan eta
Nafarroako eta Iparraldeko ikastoletan banatuko dituzte.

> IKUS-ENTZUNEZKOAK

Gitarra jotzen ikasteko ikus-entzunezkoa laster
kalean Gaztelupeko Hotsak diskoetxearen eskutik
Durangoko azokan aurkeztuko dute ikus-entzunezkoa. Gitarra
ikastaroa, oinarrizko pausuak da lanaren izenburua eta era atsegin eta samurrean gitarra jotzen ikasteko aukera eskaintzen du.
Etsaiak, Fjord eta UEK musika proiektuetan aritutako KEU gitarra jotzaile ondarrutarrak eginiko gidoian oinarritutako lana da,
eta Arrasateko Arteman komunikazio eta diseinu enpresak
proiektuaren grabazio, ekoizpen eta koordinazio lanak egin ditu.

Zure negozioaren erakusleihoa Interneten
www.goiena.net-eko blog komertzialak
www.goiena.net/blogak
/dragon-oriental
/aebpn
/dukiena
/aiastui
/ego
/aretxargi
/ekilore
/argi-plastik
/ekin
/arregi
/elejalde
/atai
/ezkutuorly
/azkarate
/galgorri
/bastida
/gallastegi
/briz/ganesha
aseguruak
/garaia
/BZ-sistemas

Eta baita ere:
/gertu
/gorkataxi
/gurea
/guztizeder
/hamaika
/itxaseder
/irudisport
/jracing
/joseba
/korozabaleta
/markiegi

/maulanda
/mayte
/merkeopari
/multiopticas
/ohiak
/ogizun
/okipark
/otzeta
/pando
/richimaier
/tabernaberri

/udalaitz
/urdeki
/urbieta
/vitoria
/zainduz
/ziripot

www.aizue.com
www.lilura.com
www.baster-aldejatetxea.com
www.ehmff.com
www.gelatzu.com
www.haurtxoa.com
www.klorofila.com
www.landaluze.com
www.uxarte.net
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berriak
> GOITB

Danbaka lehiaketako
laugarren emanaldiko
kontzertuak
Gaur, egubakoitza, Danbakako laugarren emanaldia izango da Espaloian. Kontzertu
horiek gero Goiena Telebistak eskainiko dizkigu. Martitzenean, hilaren 5ean, Jim
TNT bakarlari arrasatearraren kontzertua eskainiko
digu Goiena Telebistak. Eta
hilaren 7an (eguena) beste
bakarlari arrasatear bat izango da protagonista, Raul Lasa.
Aipatutako bi kontzertuak
21:45ean ikusiko dituzue.

> GOITB

Kilometroak’07ko
hasierako txupinazoa
eguaztenean
Bergarako Aranzadi ikastolak antolatuko du Kilometroak jaia 2007an. Eta gaur bertan egingo dute lehen ekitaldia Jam aretoan. Hasteko,
herritarrek aukeratutako
logotipoa eta leloa erakutsiko digute eta ondoren udazken-neguko arropa desfilea
izango da. Saioa aurkeztuko
dute Edurne Azuarak eta
Oihan Vegak. Datorren eguaztenean, hilaren 6an, eskainiko digu GOITBk, 21:45ean.

>ARRASATE IRRATIA

Ruper Ordorika eta
Anje Duhalde ‘Asteko
gainbegiratua’-n
Aste bukaerako elkarrizketa
bilduman, Ruper Ordorika
eta Anje Duhalde musikariak
izango ditugu, besteak beste.
Kaleratu berri dituzten diskoen gainean jardun dugu haiekin: Duhalderen Sorminetan
eta Ordorikaren Memoriaren
mapan lanen gainean, hain
zuzen ere.
Horrez gainera, Goenkale
telesaileko Arkaitz Gartziandia aktoreak kontatutakoak
ere berreskuratuko ditugu.

> ARRASATE IRRATIA

Los Cretinos eta Yotox
‘Danbaka’ saioan
entzungai
Rock-and-roll doinuak eskainiko ditugu zapatuko Danbaka musika saioan, Los Cretinos taldearen eskutik. Taldeari egindako elkarrizketa
entzun ondoren, dantzan
jarriko gaitu Arrasateko hirukote horrek.
Domekan, berriz, musika
elektroniko-esperimentalarekin gozatzeko proposamena
egingo digu Bergarako Yotoxek, Txus Arriaranek. Musikan eskarmentu handi duela
erakutsiko digu.

‘EUSKARAREN EGUNA’ > EGUAZTENA, 21:15

GOITBko
programazioa

Euskararen Eguneko
ospakizunen saio berezia

Egubakoitza, 1
13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak: Sherlock Holmes. 13:45Gaurkoak. 13:47 Berbaire.
14:15 Danbaka-Yotox. 14:45Albiste aurrerapena.
15:15Eltze beroa 15:45 Gaurkoak. 15:47
Didjeridu:Heber Garmendia. 16:15Hitz bitan 16:45
Albisteak. 17:15 Sherlock Holmes. 17:45Gaurkoak. 17:47Debarri-Leintz Gatzaga. 18:45Albisteak.
19:15 Erreportajea. 19:45Berriak. 20:15 Marrazki bizidunak: Sherlock Holmes. 20:45 Berriak.
21:15Teknopolis. 21:45Gaurkoak. 21:47 Mandio
22:15Ilunpean-Unai Elorriaga. 22:45Berriak.
23:15Berbaire. 22:45Gaurkoak. 23:30Jazmina.
00:15Emisio amaiera.

Ibarreko euskalgintza
arloko eragileek
askotariko ekitaldiak
antolatu dituzte, batez
ere domekarako

Zapatua, 2
08:00 Emisio hasiera 08:05 Marrazki bizidunak:
Nonochan, Sherlock Holmesk eta Snorkeldarrak.
11:00 Ikusmira. 11:30Jazmina. 12:00 Astekoak.
12:15Gatza ta berakatza. 12:30 Didjeridu-Heber
Garmendia 13:00Eltze beroa 13:30 Debarri-Leintz
Gatzaga. 14:30 Danbaka. 15:00 Teknopolis. 15:30
Mandio.16:00 Erreportajea. 16:30 Ilunpean-Unai
Elorriaga. 17:00 Marrazki bizidunak. 19:00 Hasiberriak. 19:30Klip@. 20:0016mm. 20:301Didjeridu. 21:00Berbaire.21:30Danbaka. 22:00Astekoak. 22:15MKT. 22:30Ilunpean-Unai Elorriaga.
23:00Erreportajea. 00:00 Emisio amaiera.

GOIENKARIA > ARRASATE

Euskaraz bizi, is beri isi lelopean dator aurtengo Euskararen
Eguna. Besteak beste, Arrasaten,
Bergaran eta Eskoriatzan antolatu dituzte ekitaldiak. Arrasaten euskaldun zaharrak eta
berriak batzen dituen Zahar
Berri elkartekoak omenduko
dituzte eta Bergaran, AEK hasi
zutenei eta euskara ikasten
dabiltzan etorkinei egingo diete omenaldia. Eskoriatzan,
berriz, lehenengo aldiz kantubazkaria antolatu dute. Nazioarteko Euskararen Eguneko ekitaldietako giroa jasoko dute
eguazteneko saio berezian.

Domeka, 3

EKITALDI UGARI Euskararen Eguna ospatuko da domekan.

GOIENKARIA

08:00 Emisio hasiera. 08:05 Marrazki bizidunak:
Sherlock Holmes, Nonochan eta Snorkeldarrak.
11:00 Mandion. 11:30Erreportajea: Oiduiko txabola berritzen. 12:00Danbaka.13:00Gatza ta berakatzaa. 13:30Berbaire. 14:00Astekoak. 14:15KMKT.
14:30Didjeridu. 15:00 Ikusmira.15:30 Marrazki
bizidunak. 18:00Jazzmina. 18:30Mandio. 19:00
Hasiberriak. 19:30Eltze beroa. 20:00Debarri-leintzGatzaga. 21:00 Futbola: UDA-ALOÑA. .23:30Erreportaia.00:00 Danbaka.01:00 Emisio amaiera.

Astelehena, 4

‘ERREPORTAJEA’ > ASTELEHENA, 21:45

‘Etorki(zu)na’: etorkizun
hobearen bila gurera
iritsitako etorkinak
GOIENKARIA > ARRASATE

Etorki(zu)naizenburupean dator
hilaren 4ko (astelehena) erreportajea: Debagoienera etorkizun
hobearen bila datozen etorkinak
dira protagonista. Urruti gelditu
dira gure aitona-amonek Amerikara emigratu zuteneko garaiak.

Orain, milaka lagunek alderantzizko bidea egiten dute; askotan
bide arriskutsua, gainera. Pakistandik, Hego Amerikatik, Afrikatik... gurera datoz. Bizimodu
hobea izango duten esperantzarekin gurutzatzen dituzte gizakiak munduan jarritako mugak.

telebegi

arrasate irratia

Unai Loidi

FM 107.7

Propaganda

E

Arrasaten bizi den Chen
familia duela zortzi urte iritsi
zen eta Debagoieneko lehenengo jantoki txinatarra jarri zuten
Arrasaten. Simin Chen 7 urterekin iritsi zen eurekin Arrasatera: “Gogoratzen dut neska-mutiko guztiak atzetik
nituela. Izan ere, neska txinatar bat gertu izatearekin liluratuta zeuden”. Orain 18 urte
ditu eta gustura dago geurean:
“Gure osaba-izebek nahiko diru
aurrezten dutenean Txinara
bueltatuko dira; nik, berriz, ez
dut argi. Uste dut hemen geldituko naizela.”

TBren “isiltasun informatiboa” salatu dute
AHTren kontrako mugimenduek. Eta ez dute
arrazoirik falta. Beti iruditu izan zait AHTren
inguruan informazio ezkutaketa handia egon dela, eta
baita desinformazioa ere. Medio ofizialetatik eta instituzioetatik zabaltzen denak propagandatik gehiago du
informaziotik baino. Eta hitz bi nahikoa dituzte ingurumenaren izenean edozein proiektu txikitzaile justifikatzeko: garapen eramangarria.
Orain, aurrera ei doan herri hau (nondik begiratzen
zaion izango da!) ingurumen gaietan aitzindaritzat
saltzen digute energia sektoreko konpainia batek
babesten duen albistegian. Eredugarri, baita horretarako Kenyaraino joan behar bada ere, sailburuari jarraika,
aho parean ipini beharreko mikrofono urdinari eustera.
Eta bitartean, sailburu horrek berak errieta egiten digu
herritarroi, ze zikinak eta narrasak garen gogoraraziz,
eta ohiturak aldatu behar ditugula, kutsadura eta klima
aldaketaren erru guztia geurea bakarrik balitz. Higuindu naiz oraintxe, diskurtso ofizial eta propagandekin!

Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua.
Ruper Ordorika, musikaria; Anje Duhalde,
musikaria; Arkaitz Gartziandia, Goenkale
telesaileko aktorea; Lorategiaren geltokian,
Pazko lorea berbagai ...
16:00 Danbaka:Los Cretinos .
23:00 Danbaka: Los Cretinos.

Domeka
10:00 Asteko gainbegiratua.
16:00 Danbaka: Yotox.
23:00 Danbaka: Yotoxr.

Astelehenetik
egubakoitzera
10:00-12:00 Igo autobusera!
Albistegia
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa)
Elkarrizketak
Zozketak
Zorion agurrak
(parte hartzeko: 943 71 17 31)
12:05 Arrasate Irratiko albistegi laburra.
12:20 Izarren ordua: abesti ezagunak
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
14:00 Igo autobusera! (errep.)
17:00, 19:00, 21:00, 23:00Arrasate Irratiko
albistegi laburra.
17:15 Zorion agurren tartea (errep.)

13:15 Emisio hasiera. 13:20 Marrazki bizidunak:
Sherlock Holmes. 13:45Gaurkoak. 13:47Teknopolis. 14:15 Mandio. 14:45 Albisteak. 15:15 Ilunpean. 15:45Gaurkoak. 15:47Bizitegiaa. 16:00Klip@.
16:15Jazzmina. 16:45 Albisteak. 17:15Marrazki
bizidunak. 17:45 Gaurkoak. 17:47 Berbaire. 18:15
Eltze beroa. 18:45 Albisteak. 19:15 Danbaka.
19:45Berriak. 20:15Marrazki bizidunak: Sherlock
Holmes. 20:45 Berriak. 21:15 Harmailatik.
21:45Gaurkoak. 21:47Erreportajea: Etorki(zu)nak.
22:15 Hasiberriak. 22:45 Berriak. 23:15Didjeridu.
23:45 Gaurkoak. 23:47 Ikusmira. 00:15 Emisio
amaiera.

Martitzena, 5
13:15 Emisio hasiera. 13:20 Marrazki bizidunak:
Nonochan. 13:45Gaurkoak. 13:47Harmailatik. 14:15
Erreportajea: Etorki(zu)nak. 14:45Albisteak. 15:00
Didjeridu. 15:45 Gaurkoak. 15:47 Hasiberriak.
16:15Ikusmira. 16:45Albisteak. 17:15Marrazki bizidunak. 17:45Gaurkoak. 17:47Ilunpean.18:15Bizitegia. 18:30Klip@. 18:45Albisteak. 19:15Harmailatik. 19:45Berriak. 20:15Marrazki bizidunak: Nonochan. 20:45Berriak. 21:15 Berbaire. 21:45Gaurkoak.
21:47 Danbaka: Jim TNT. 22:15 16mm. 22:45
Berriak. 23:15Mandio. 23:45Gaurkoak. 23:47Harmailatik. 00:15 Emisio amaiera.

Eguaztena, 6
13:15 Emisio hasiera. 13:20 Marrazki bizidunak:
Sherlock Holmes. 13:45Gaurkoak. 13:47 Berbaire. 14:15 Danbaka-Jim TNT. 14:45 Albisteak. 15:15
16mm. 15:45 Gaurkoak. 15:47 Hasiberriak.
16:15Mandio. 16:45Albisteak. 17:15Marrazki bizidunak. 17:45 Gaurkoak. 17:47 Harmailatik. 18:15
Erreportajea- Etorki(zu)nak. 18:45Albisteak. 19:15
Danbaka. 19:45 Berriak. 20:15 Marrazki bizidunak: Sherlock Holmes. 20:45 Berriak. 21:15 Euskeraren eguna. 21:45Gaurkoak. 21:47Desfilea.
22:15 Hasiberriak. 22:45 Berriak. 23:15Berbaire.
23:45 Gaurkoak. 23:47Erreportajea. 00:15 Emisio amaiera.

Eguena, 7
13:15 Emisio hasiera. 13:20 Marrazki bizidunak:
Nonochan. 13:45Gaurkoak. 13:47Euskararen
eguna. 14:15 Desfilea.14:45 Albiste aurrerapena. 15:00 Teknopolis. 15:45 Gaurkoak. 15:47 Erreportajea. 16:15 Ikusmira.16:45 Albisteak. 17:15
Marrazki bizidunak.17:45 Gaurkoak. 17:47 Eltze
beroa.18:15 16mm. 18:45 Albisteak. 19:15Bizitegia. 19:30Klip@.19:45 Berriak. 20:15 Marrazki bizidunak: Nonochan. 20:45 Berriak. 21:15 Berbaire. 21:45 Gaurkoak. 21:47Danbaka: Raul Lasa.
22:15 Didjeridu. 22:45 Berriak. 23:15Erreportajea. 23:45 Gaurkoak. 23:47 Ilunpean. 00:15
Emisio amaiera.
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ALMACENES ARRASATE
FAGOR, ASPES, SHARP eta EDESA etxetresnetan sekulako eskaintzak!
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

1.850
X
598
X
590 mm

AURREKONTUAK KONPROMISO BARIK.

A
HOZKAILUA COMBI 4FAC495

360 €

59.899 pta

1.700
X
600
X
600 mm

1.000 b/min
5 kgr.

A

A

A+A

HOZKAILUA 2 ATE

ONTZI-GARBIGAILUA LJA - 0140

GARBIGAILUA LA-110

220 €

200 €

240 €

36.605 pta

“RENOVE PLANA”

33.277 pta

39.933 pta

75 euroko deskontua

"EVA" MAHAIA
110x70 cm

TELEBISTA SHARP LC-26P55
LCD 26''

TELEBISTA SHARP LC-32P70
LCD 32'' LTD BARNE

"MARIAM" MAHAIA
110x70 cm

365 €

899 € 149.557 pta

1.250 € 207.950 pta

270 €

A+

60.731 pta

44.924 pta

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

Kataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34 Faxa: 943 77 13 13

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00 ZAPATU GOIZETAN ZABALIK
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NON-ZER

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa
eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com
Tel.: 943 25 05 01 • Faxa: 943 25 05 13

Abenduak 1-7
Kontzertua

Antzerkia

Kontzertua

Lehiaketak
BERGARA
> XV. Amodiozko Gutunen
lehiaketa deitu du Jardunek
Amodiozko gutunen
lehiaketa antolatu du Jardun
elkarteak. 1992an edo lehenago
jaiotako edozeinek parte har
dezake. 450, 240, 150 eta 100
euroko sari bana emango dute.
Lanak bidaltzeko mugaeguna
urtarrilaren 7a da.

Argibideak: www.jardun.net.

ARETXABALETA

ELGETA

ARRASATE

> Ondarroako Piztiak taldeak kontzertua egingo du gaur, egubakoitza

> 'La revelación' erlijioen kritika antzezlana egingo du Leo Bassi aktoreak

> Señor No, La Banda del Abuelo eta
Motorsex taldeen emanaldia

Piztiak laukote ondarrutarrak
kontzertua egingo du gaur, egubakoitza,
Ezkutu tabernan, 22:30ean. 60-70eko
rocka eta REM, Pearl Jam eta halako
talde berriagoak dira euren eraginak,
beste batzuen artean.

Leo Bassi aktorea beste antzezlan
polemiko batekin datorkigu: La revelación. Espaloia antzokian egingo du bihar,
zapatua, 22:30ean. Elizen eta erlijio
sistemen kritika da, betiere Bassik bere
duen umore ironikoarekin.

Señor No (rock-and-rolla, Donostia),
Motorsex (hard rocka, Bilbo) eta La Banda
del Abuelo (espageti-rocka, Arrasate)
taldeek gaur, egubakoitza, joko dute
gaztetxean, 22:30ean. Ekintza zuzena
aldizkariaren aldeko kontzertua da.

BERGARA
> VI. Olentzero marrazki
lehiaketa antolatu dute
VI. Olentzero marrazki
lehiaketa zabalik dago herriko
Lehen Hezkuntzako ikasle
guztiendako, Jardun elkarteak
antolatuta. Sari banaketa
ekitaldia abenduaren 18an
egingo dute.

Argibideak, Jardunen edo ikastetxeetan.

Musika
ESKORIATZA
> Anje Duhaldek diskoa aurkeztuko du gaur, egubakoitza
Anje Duhalde kantautore
lapurtarrak Sorminetan, bere
disko berria, aurkeztuko du
gaur, egubakoitza, kiroldegian.
Txartelak 10 eurotan salduko
dituzte txarteldegian; aldez
aurretik, 8 eurotan, ohiko
lekuetan.

22:30ean hasiko da kontzertua.
ELGETA
> Danbaka lehiaketako laugarren kontzertua egingo dute
Danbaka musika lehiaketan, honako taldeek egingo
dute kontzertua gaur, egubakoitza: Jim TNT eta Amaia
(Arrasate), Raul Lasa (Arrasate), Unnëa (Oñati) eta Scam
(Aretxabaleta). Sarrerak salgai
daude Goienako egoitzetan eta
Espaloian 4 eurotara, eta
Gaztekutxaren bidez, 2 eurotan. Danbakako kamisetak ere
salgai daude 902 36 38 51
telefonoan. Argibide gehiago,
www.danbaka.com webgunean.

Gaur, egubakoitza, Espaloia antzokian,
22:30ean.
BERGARA
> Disko jartzaileen emanaldiak
izango dira Ziripot tabernan
Gaur, egubakoitza, Kaiet
Klorofilagrow arrasatearrak
girotuko du gaua Ziripot
tabernan, eta bihar, zapatua,
DJ Papi soraluzetarrak.

23:00etan hasiko dira emanaldiak.
ARRASATE
> Betagarri taldeak kontzertua
egingo du gaur, egubakoitza
Betagarri taldeak musika
emanaldia egingo du gaur,
egubakoitza, 3.60 aretoan.
Diskoa aurkeztu berri dute
Oihuka diskoetxearekin eta

etapa honetako lehenetariko
kontzertu bat Arrasaten egingo
dute. Ska, rock eta bestelako
doinu dantzagarriak lantzen
dituzte.
Horrez gain, bihar, zapatua,
Haitzek (Taupa nothing
without) diskoak ipiniko ditu
03:00etan hasitaa.

23:00etan hasiko da kontzertua.
ARRASATE
> Goikobalu abesbatzak kantu
emanaldia egingo du
Etzi, domeka, Euskararen
Eguna denez, emanaldi berezia
egingo du Goikobalu abesbatzak Herriko plazan.

13:00etan eta 19:45ean izango dira
emanaldiak.
BERGARA
> Anari bakarlariak kontzertua
egingo du etzi, domeka
Anari bakarlari azkoitiarrak emanaldia egingo du etzi,

Gaztetxean izango da, Txapa irratiak
antolatuta, 20:00etan.

lagunduaz izenarekin. Monterrongo erakusketa aretoan
egongo da zabalik bihar,
zapatua, hasita.

Ikuskizunak

Erakusketak

Bisita ordutegia: astegunetan, 18:0020:00; zapatu eta jaiegunetan, 12:00-14:00
eta 18:00-20:00.

ARRASATE
> 'La leyenda del beso' zarzuela
antzeztuko dute

ARRASATE
> Akuarela erakusketa ipiniko
du Teresa Iraolak

ESKORIATZA
> Euskarazko joko eta jostailuak
erakusketan ipiniko dituzte

Soutullo eta Vert-en La
leyenda del beso zarzuela
antzeztuko du Izaskun Murgia
elkarteak Amaia antzokian.

Teresa Iraola margolariak
akuarela lanen erakusketa
zabalduko du gaur, egubakoitza, Harresi aretoan.

Euskarazko jostailuen
erakusketa ipiniko du Udalak.
Jostailuak eta CD-ROMak
ipiniko dituzte, adinaren eta
jostailu motaren arabera
(eraikuntzakoak, trebeziazkoak, estrategiakoak…) sailkatuta. Kultura etxean egongo da.
Helduekin doazen umeek
jostailu horiekin jolas egiteko
aukera izango dute, eta jostailu
eta jokoetan bi adituri galderak
egiteko modua izango da.

Emakumeen ikuspuntua da
nagusi Emetik bertso-kabaret
ikuskizunean. Topagunearen
Kultur Errotak antolatzen du
eta Onintza Enbeita, Oihane
Perea eta Iratxe Ibarra bertsolariek antzeztuko dute.

Gaur, egubakoitza, eta bihar, zapatua,
17:30-20:00; domekan, 12:30-14:00.

Gaur, egubakoitza, Pol-Pol tabernan,
22:30ean.

domeka. Batez ere, Zebra
diskoko abestiak joko ditu.

Bisita ordutegia: astegunetan, 18:0020:00; zapatu eta jaiegunetan, 12:00-14:00
eta 18:00-20:00.
ARRASATE
> Elkartasun erakusketa eta
salmenta antolatu dute
Urtero bezala, Arrasateko
artistek elkartasun erakusketa
eta salmenta antolatu dute,
Arrasateko artea munduari

PROPOSAMENA

OÑATI

> Gobernuz kanpoko
erakundeek azoka
egingo dute bihar
Urtero bezala, elkartasun azoka eta jaialdia
egingo dute bihar, zapatua,
Oñatiko Elkar Hezi ikastetxeak antolatuta. Herriko
plazan izango da.
Goizean, elkartasunaren
eta justizia sozialaren
arloetan lan egiten duten 12
taldek plazan postuak ipini
eta, euren proiektuak
aurkezteaz gain, artisau eta
bestelako produktuak
salduko dituzte. Umeendako txokoa eta tailer bat ere
egongo dira.

Medicus Mundi, Acnur, Saharako
lagunak eta beste asko egongo dira.

Gaur, egubakoitza: 20:00; bihar,
zapatua: 19:30.
BERGARA
> 'Emetik' bertso-kabareta
egingo dute hiru bertsolarik

Ospakizunak
ARRASATE
> San Nikolaseko boloa egingo
dute eguenean, hilak 6
Arrasaten ohi den moduan,
San Nikolasen eguneko boloa
egingo dute hilaren 6an,
Herriko plazan. Gozokiak,
txanponak… botako dituzte.

12:00etan da lehenengo boloa, eta
12:30ean, bigarrena.
OÑATI
> Espainiako Konstituzioaren
eguneko ekintzak
Espainiako Konstituzioaren
egunean, abenduak 6, horren
aurkako ekintzak egingo
dituzte: 12:00etan, bideo
emanaldia Portu tabernan;
14:00etan, baba-jana eta, gero,
bertso saioa; eta 17:00etan,
presoen hitzaldia.

Antolatzaileak: gazte batzarra eta
Portu taberna.

GOIENKARIA
2006ko abenduaren 1a

NON-ZER

nire aukera

Zinema
ANTZUOLA

GASTEIZ

OLARAN ETXEA

GURIDI

Sherlock Holmes

El perfume

Domeka: 16:30.

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

Ratón police

ARAMAIO

L

eioara joan-etorri asko
egiten ditudanez astean
barrena, asteburuan
lasai-lasai egotea gustatzen
zait. 8 urteko umea daukat,
eta berarekin egoten naiz:
frontoira, mendira perretxiko bila, urtegira… joaten
gara. Lagunekin ere egoten
naiz.
Arrasatearra izan arren,
ondo moldatu naiz Gatzagan
bizi izatera. Eskualdeko abantailak ditu –Eskoriatzara joan
zaitezke liburutegira, Oñatira zinemara, Arrasatera
antzerkira…–; desabantaila,
berriz, garraio publikoa da.

12:15, 16:25, 18:25.

ÁBACO
BOULEVARD

Va a ser que nadie
es perfecto

El camino de los ingleses

El camino de los ingleses

20:00, 22:00, 00:30.

12:15, 15:45, 18:00, 20:15,
22:30, 00:45.

12:15, 17:00, 20:45, 22:20,
00:45.

Déjà vu

El corral

Colegas en el bosque

16:00, 19:00, 22:00, 00:30.

12:15, 15:55.

12:15, 16:05, 18:10, 20:05.

KULTURA ETXEA

Olentzero eta subilaren
lapurreta

19:00, 22:00.

Ratonpolis

La dalia negra

Borat

Colegas en el bosque

16:00,18:00, 20:00, 22:00,
00:30.

12:15, 15:40, 17:55.

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

Isi / Disi: alto voltaje

Saw 3

Los Borgia
23:00.

12:15, 16:40, 18:40, 20:40,
22:40, 00:40.

12:15, 16:00, 18:05, 20:15,
22:30, 01:00.

Casino Royale

Un buen año

Pequeña miss Sunshine

16:00, 19:00, 23:00.

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

12:15, 16:20.

Colegas en el bosque

¿Por qué se frotan
las patitas?

El ilusionista

Zapatua eta domeka: 17:00.

Isi / Disi: alto voltaje

OÑATI
KULTURA ETXEA

El laberinto del fauno

"Lasai egotea
nahikoa sari da
niretako"

Scoop

Infiltrados

Domeka: 17:00.

Edorta Arana
EHUko irakaslea
Leintz Gatzaga

17:00, 18:45, 20:30, 22:30.

ÁBACO-LAKUA
ZINEMAK

17:00, 18:45, 20:30, 22:30.

Casino Royale
17:00, 19:45, 22:30.

Scoop

Natividad

12:15, 16:30.

12:00, 16:00, 18:05, 20:15,
22:30, 01:00.

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

16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:30.

Un invitado por Navidad

Ratonpolis

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

Salvaje

Pequeña miss Sunshine
17:30.

El ilusionista

12:15, 16:30, 18:20, 20:15,
22:05, 00:30.

Zapatua eta domeka: 17:00.

Jackass 2
16:00, 18:00, 20:00.

18:05, 20:20, 22:35, 00:50.

Casino Royale

Bienvenido a casa

Cortos: 6 x 1

Eguena: 20:00.

Egubakoitza: 17:00.

Yo soy la Juani

El laberinto del fauno

20:00, 22:00, 00:30.

20:10, 22:30, 00:50.

12:00, 16:15, 19:15, 22:10,
01:00.

Isi / Disi: alto voltaje

Colegas en el bosque

Infiltrados

EIBAR

FLORIDA-GURIDI

12:15, 16:10, 18:10.

22:05, 01:00.

UNZAGA

El camino de los ingleses

16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:30.

Ratonpolis

Déjà vu

Natividad

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

Dead or alive

Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:30.
Astelehenetik eguaztenera:
19:30, 22:15.

12:15, 16:45, 19:30, 22:15,
00:45.

Algunos días de
septiembre

16:00, 18:00.

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

Scoop

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

20:00, 22:30.

Déjà vu

Wanted

Saw 3

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

22:00, 00:30.

20:15, 22:25, 00:35.

18:25, 20:25, 22:25, 00:30.

Natividad

Un invitado por Navidad

Natividad

Isi / Disi: alto voltaje

16:00, 18:00.

12:15, 16:35, 18:35, 20:35,
22:35, 00:35.

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

RIALTO

Beyond the sea

Ratonpolis

17:30, 20:00.

Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

Harri magikoaren bila
El ilusionista
17:00, 19:45, 22:30.
18:50, 19:45.

Grbavica

12:00, 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 00:45.

Un buen año

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

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

17:00, 18:45.

El gran silenciio

Garraio publikoa arazoa
izanda, nola joaten zara
Leioara?
Nire autoan joaten naiz. Batzuetan, Gasteizeraino autoz eta handik autobusez joaten naiz. Autoan, irratia da nire lagunik fidelena: egunean hiru orduz-edo
entzuten dut.

16:00, 18:00, 20:00.

YELMO
CINEPLEX-GORBEIA

12:15, 18:10.

La distancia
12:10, 16:15.

El perfume
12:15, 16:30, 19:30, 22:15,
01:00.

Casino Royale

¿Por qué se frotan
las patitas?

12:15, 16:00, 17:30, 19:00,
20:30, 22:00, 23:30.

16:10, 20:30, 22:30, 00:45.

20:30, 22:30.

Déjà vu

¿Por qué se frotan
las patitas?

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

17:00.

Infiltrados

La reina

18:30, 21:30, 00:30.

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

El perfume

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

12:15, 16:30, 19:15, 22:00,
00:40.

Borat
20:25, 22:25, 00:25.

Eskasa:* Balekoa:** Ona: *** Oso ona:**** Bikaina:*****

Telebista ikusten duzu
gustuz ala lanarengatik?
Gustatzen zaidalako ikusten dut.
Denetariko saioak ikusten ditut.
Albistegiak gustatzen zaizkit,
jakinaren gain egon gura izaten
dut. Tertuliak ere asko ikusten
ditut, baina badaude batzuk
sosegatuak, Berbaire eta halakoak, eta beste batzuk oilategiak
direnak. Bigarren horiek balio
didate jakiteko zer den telebistan kaltegarria.
Irakurlea bazara?
Bai, baina motela naiz irakurtzen.
Oso gustura irakurri ditut Lotsaizuna eta Otto Pette.

¿Por qué se frotan
las patitas?
Espainia, 2006. Zuzendaria: Álvaro
Begines. Aktoreak: Lola Herrera,
Raúl Arévalo, Antonio Dechent.
105 min. Komedia, musikala.
Egun bakar baten, bere bizitzako emakume guztiek utzi egiten dute Luis:
emazteak, alabak eta amak. Luisek
euren bila joan behar du, eta horretarako Manolete kontratatzen du.
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AEB, 2006. Zuzendaria: Conrad
Rooks. Aktoreak: Shashi Kapoor, Simi
Garewall, Romesh Sharma.
85 min. Drama.
India tradizionalean girotutako film
horrek Siddhartha gaztearen istorioa
eta bizitzaren zentzua zelan bilatzen
duen kontatzen du. Horretarako, denetik probatzen du: aszetismoa, plazera…

Alemania, 2005. Zuzendaria: Philip
Gröning. 164 min. Dokumentala.
Frantziako Alpeetako Grande
Chartreuse monasterio kartujoan fraideen eguneroko bizitza lehenengo aldiz
erakusten du dokumental horrek.

EHIZTARIA
HARRAPAKINA DA
AZAROAK 10

Un invitado por Navidad
Alemania, 2005. Zuzendaria: Ben
Verbong. Aktoreak: Mario Adorf, Anja
Kling, Raban Bieling.
90 min. Komedia, abenturak.
Saloiko tetxua zeharkatuz, altze bat
sartzen da Bertilen etxera. Moose jauna
da, eta hitz eta hegan egiten du.

El perfume

OIHAN HONETAN…

ESTREINALDIA

Espainia, 2006. Zuzendaria: Antonio
Banderas. Aktoreak: Alberto
Amarilla, María Ruiz.
120 min. Drama.
Miguelito Dávila gaztea ospitalean egon
da denboraldi baten. Han, poesia eta
barne abentura irakatsi dio gizon irakurri batek. Uda iristen denean, Luli, bere
musa, ezagutuko du; lagunekin esperientzia berriak izaten ditu; eta irakasle
batekin harremana hasten du.

Siddhartha

El gran silencio *****

Gabonak zelan pasatuko
dituzu?
Amarekin eta anai-arrebekin
emango ditugu. Lasai eta hemen
egotea niretako sari nahikoa da.

El camino de los ingleses

Alemania-Espainia-Frantzia, 2006.
Zuzendaria: Tom Tykwer. Aktoreak:
Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan
Rickman, Rachel Hurd-Wood.
147 min. Thrillerra, drama.
Patrick Süskind-en eleberrian oinarritutako film horrek Jean-Baptiste

Grenouille-ren istorioa kontatzen du:
usainetarako dohaia du, eta horren
bidez, hiltzaile bihurtzen da.

Saw 3
AEB, 2006. Zuzendaria: Darren Lynn
Bousman. Aktoreak: Tobin Bell,
Shawnee Smith, Angus Macfadyen.
107 min. Thrillerra, beldurrezkoa.
Amandarekin, ikasle berriarekin, Jigsaw
hiltzaileak ihes egin dio poliziari eta
desagertu egin da. Lynn Denlon doktorea eta Jeff Jigsawren joko krudeleko
hurrengo pieza bihurtzera doaz.

Trastorno ***
Espainia, 2006. Zuzendaria:
Fernando Cámara. Aktoreak: Najwa
Nimri, Ingrid Rubio, Pep Munné.
95 min. Beldurrezkoa.
Nataliak senar ona eta lanpostu ona
ditu, eta haurdun dago. Luze ondoren,
Elenarekin, ahizparekin, berriro batzea
erabakitzen du. Elenaren desio handiena ama izatea da.

Casino Royale ***
Erresuma Batua-AEB-Txekia, 2006.
Zuzendaria: Martin Campbell.

Aktoreak: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Mikkelsen.
144 min. Thrillerra, akziozkoa.
James Bond espioiak 007 estatusa lortu
ondorengo lehen misioa kontatzen da.
Madagascarren, Mollaka izeneko terrorista zelatatu behar du, baina planak
porrot egiten du.

Algunos días de septiembre
Italia-Frantzia-Portugal, 2006.
Zuzendaria: Santiago Amigorena.
Aktoreak: Juliette Binoche, John
Turturro, Sara Forestier.
112 min. Thrillerra.
2001eko irailaren 1a da. CIAko kide
batek, Elliot-ek, munduaren etorkizunaren gaineko informazio baliotsua du,
eta desagertzea erabakitzen du.

Isi/Disi: alto voltaje
Espainia, 2006. Zuzendaria: Miguel
Ángel Lamata. Aktoreak: Santiago
Segura, Florentino Fernández.
Komedia.
Misio zaila dute oraingoan Isi eta Disi
rock zaleek: eliteko hiltzaileak, diskoetxeetako mafia, beste rock talde bat…
dira euren etsaiak. Horrez gain, Disi
maitemindu egiten da.
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El perfume ***
Zuzendaria: Tom Tykwer.
Aktoreak: Ben Whishaw, Dustin
Hoffman, Alan Rickman.
Alemania-Espainia-Frantzia, 2006.
147 min. Thrillerra, drama.

I

ritsi da gure pantailetara
El Perfume, azken 30 urteetako liburu arrakastatsuenetariko bati buruz Alemania, Frantzia eta Espainiaren
artean
eginiko
egokitzapena. Istorioan
garrantzi handia du usaimenak, eta Tom Tykwer zuzendaria oso ondo moldatzen da,
irudiekin eta soinuekin, usaimen sentsazioa sortzeko.
Hasierako eszenan, kamera,
sudurzulotik, pertsonaia
nagusiaren barnean sartzen
da. Horrela, argi eta garbi
azaltzen zaigu kontatuko zaigun guztia Jean Baptiste Greounilleren usaintzeko ahalmen magikoaren bitartez helduko zaigula. Gero, pertsonaia usaintzen ari den
momentuan hartutako gertuko planoekin batera usaindutako osagaien planoak ikusiko ditugu, eta irudi horiei
gertatzen denaren zarata guztiak gehitzen badizkiegu, guk
ere irudien usainak nabarituko ditugu
Irudiak indartsuak dira,
istorioaren atmosfera beltza
ondo lortua dago, garai hartako giropena konbentzigarria da, filmak intentsitatea
du, eta, beldurrezko kontaketa moduan ondo funtzionatzen badu ere, zuzendariak
badaki behar den momentuan
filmaren erritmoa gelditzen.
El perfume-ren alde nahasiena bukaeran dator. Istorioak beldurrezko ipuin baten
itxura izatetik ipuin maitagarrien mundura jauzi bat ematen du, eta beharbada, gertatzen den aldaketa hori ondo
ulertzeko, sinesteko eta onartzeko beharrezkoak ziren doitasun edo kontu gehiago izatea.

Antonio Zabala

Bidal ezazu
film honen sarrera:

55
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Angulatan ibiltzeko sasoia
BETERANOA Jose Gartzia arrasatearrak
15 urte inguru daramatza Deban
angulak arrantzatzen
EDU MENDIBIL > ARRASATE

Barrualdeko arrantzalea da Jose
Gartzia arrasatearra: 15 urte
inguru daramatza Deban angulak arrantzatzen. Negu partean,
urritik martxora bitartean, sarri
joaten da hara. Ez da bakarra: jende ugari ibiltzen dela diosku.
Altxor preziatuak dira angulak,
are gehiago Gabonak hurbiltzen
direnean. "Ilberri aurreko eta
ondorengo hiruzpalau egunetan
egoten da angula gehien, eta han
ibiltzen naiz, gauez bahearekin
angulak arrantzatu nahian.
Euriak ere laguntzen du angulak
agertzeko. Joan den astean, martitzenean, euri zaparrada galantak izan genituen eta orduan
bai..., 280 gramo inguru hartu
nituen. Hala ere, nire marka onenetik urrun oraindik: egun baten,
iaz, kilo eta erdi angula harrapatu nuen, gaueko bederatzi eta
erdietatik goizeko bostak arte".
Debako kaiaren inguruan
ibiltzen da Gartzia, eta, esan bezala, arrantzale askoren lehiakortasuna dauka: "Egoten dira egunak, 100 bat lagun ere elkartzen

ahobero

ANGULAZALEAK Jende ugari ibiltzen da
Deban angulatan; Debagoieneko hainbat
arrantzale joaten da bertara

MARKA Gartziak iaz egin zuen bere
marka onena: kilo eta erdi angula
arrantzatu zuen egun bakar baten

gara. Debagoieneko hainbat
angulazale ere etortzen dira... Ni
neu ibaiaren bokalearen eta Errotazar futbol zelaiaren tarte horretan ibiltzen naiz nagusiki eta
batzuetan nire zona berean
hamar bat lagun egoten gara:
angulak harrapatzeko bahea
jaurti eta ondoren zain egon
behar duzu hurrengo txandarako. Bahe erdia uretan sartuta eta
beste erdia kanpoan geratzen da,
marea gora datorrenean angulak
itsas azalean ibiltzen direlako".
GABONETAN, ANGULAK
Txikitatik da arrantzazalea Jose
Gartzia: "Mutikotan hasi nintzen, aitarekin, errekan amuarrainak harrapatzen. Handik
urte batzuetara itsasoan erabiltzeko aproposa zen kanabera opari egin zidaten, eta gustatu...
Arrantzan ibiltzea asko gustatzen
zait. Txipiroitara ere joaten naiz
urte osoan, Mutriku aldera".
Angulak saltzeko ez dituela diosku: "Etxean jateko dira. Izugarri
gustatzen zaizkit eta Gabonetan
etxean jango ditugu".

ANGULAZALEA Jose Gartzia, angulak arrantzatzeko erabiltzen duen bahea eskuetan duela.

iturri onetik

piperrautsa

IKER BARANDIARAN

ai, ene!

Mikel Irizar > www.goiena.net/blogak/piperrautsa

"PSOEk euskal
gatazka konpondu
nahi du PPk egin
zuena baino
gutxiago eginda?"
Arnaldo Otegi > Batasunako
bozeramalea
Arrazoia du Otegik. Izan ere,
PP eta PSOE hor dabiltza
lehian, elkarri mokoka, zeinek
egin duen gehiago edo gutxiago, zeinek eman duen amore
gatazka konpontzeko… galeriara begira, benetako helburua, bake justua lortzea,
garrantzitsuena dela ahaztuz.

Gozokin, Bidebarri
enpresako aktibitate
berria martxan
Zubillagan
Oñatiko Udalak eta Caritasek
Bidebarri enpresa sortu zuten
1996an. Pertsona ez gaituak
eta egoera sozio-ekonomiko
larrian daudenak laneratzea
dira helburuak. Ogibarri, vending zerbitzua eta Zubillaga
tailerrari Gozokin gehituko
zaio Bidebarriri gaur: artisau
erako pastak, tarta izoztuak,
bonboiak eta abar egingo
dituzte Zubillagan. 150.000
euro inbertsioa egin dute. 26
langile ditu Bidebarrik gaur.

Norberak sinetsi behar

H

ilabete batzuk eman ditut Debagoienak kultur eta
gizarte arloan dituen aukerak aztertzen. Herriz
herri baino goragoko mailan, hiriburuetan aurki
daitekeen zenbait eskaintzaren pare.
Aukera onak daude: arte erakusketa, goi mailako
musika klasikoa, literatura, gazteen aisialdia… Posible
da lankidetza sareak eraiki eta aukera horiek gauzatzea,
modu sistematikoan. Egingarri da maila oneko eskaintza
egonkortzea, gastu neurrigabean sartu barik.
Ezinbesteko baldintza da, ordea, Debagoienak
horretan sinestea eta prestatzea eskaintza hori gauzatzeko: egitura egokia Mankomunitatean, solaskidetza
bakarra ibarrean, aurrekontu nahikoa, harremanen
lanketa etengabea… Etor daitekeenaren zain egon barik,
ekar daitekeena ekartzeko.

Historiaurreko
dentistek ateratakoak
Puntako teknologia gailuak bakarrik ez. Denetik aurki daiteke
Hong Kongen: dinosauroen hortzak esate baterako.

http://tinyurl.com/yh6394

Eraman dotoretasuna zure etxera

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

