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Demokrazian, parte-hartzeko eskubidea urratu zaie 40.000 euskal herritarri

asteko gaia

agurnE barruso 
BErgArAko AlkAtEA

"politikagintzan 
askatasunez aritzeko 
eskubidea urratu da"
"Ezingo da Ezker Abertzalea marka 
propioarekin aurkeztu. Ez dira bost 
herri, Debagoieneko herri guztiak 
eta Hego Euskal Herriko guztiak 
ere hartzen ditu ilegalizazioak", 
argitu du Bergarako alkateak udal 
hauteskundeetan egongo ez direla
-eta. Horren inguruan balorazio 
ezkorra egiten du Barrusok: "Hain-
bat euskal herritarri –40.000tik gora– 
politikagintzan askatasunez aritze-
ko eskubidea urratzen digute eta 
beste milaka herritarri euren ordez-
kariak modu askean hautatzeko 
eskubidea urratzen zaie".

Aurreikusten zuten edo ez 
galdetuta, Barrusok dio garran-
tzitsuena ez dela hori: "Garran-
tzitsua da zilegi den edo ez". Ezker 
Abertzalea ez dela maiatzaren 
22ko hauteskundeetan marka 
propioarekin egongo gaineratu 
du Barrusok. Horren harira dio: 
"Aurreko hauteskundeetan Ezker 
Abertzaleari bozka eman dioten 
herritarrek egongo diren hauta-
gaien artean euren sentsibilitatea 
ondoen ordezkatzen duena hau-
tatu beharko dute bozka emateko". 
Gaineratu du: "Ez dira hautes-

ino gaLparsoro 
ArrAsAtEko AlkAtEA

"Mesfidantzazko Udal 
gobernu bati buelta 
ematea lortu dugu"
Galparsorok azaldu nahi izan du 
Debagoienean sei alkate izatea 
zegozkiola ezker abertzaleari: "Are-
txabaletan lehen indarra izan ginen; 
herritarrek askatasun eta eskubi-
de osoa izan behar dute ordezkariak 
hautatzeko, eta, hori galarazten 
den heinean, eskubide urraketa 
larria dago". Euskal Herrian 40.000 
pertsonak udal hauteskundeetan 
aurkezteko aukerarik ez izatea 
"genozidio politikoa" eta Alderdien 
Legearen ondoren diseinatutako 
"makillaje juridikoa" dela dio. 
Euskal Herrian irekitako prozesuak 
ez du atzera bueltarik; ezingo dute 
herri honek hartutako bidea eki-
din". Nabarmendu du herrian 
martxan jarri den apustu berri 
hori ez dela hauteskunde haueta-
ra bakarrik mugatzen.

Bilduk ibilbidea mehatxupean 
hasi duela dio: "Hauteskundeak 
ez dira egoera normalizatuan eta 
baldintza egokietan egingo; auke-
ra politiko batek ez du aurkezte-
rik izango; baina Debagoienak 
eskualde abertzale eta ezkertiarra 
dela erakutsiko du".

Balorazioa eskatuta, hau esan 
digu: "Gobernu talde moduan jaso 
genuen mesfidantzaz betetako 
udal giro ilunari buelta eman 
diogu eta udal jarduera modu 
irekian burutu: gardentasunare-
kin eta zintzotasunarekin. Herri-
tarrei Udaleko ateak ireki dizkie-
gu; gertutasuna eta parte-hartzea 
izan da udal honen ardatza".

"Jasotako babesa eta gertuta-
suna eskertu nahi dugu, bereziki 

asiEr agirrE 
ArAmAioko AlkAtEA

"parte hartzeko 
eskubidea kolokan 
dago, demokrazian"
Aramaion 70 herritar inguru ezin-
go dira aurkeztu zerrendatan. 
"Gainontzekoen eskubide berak 
izan beharko genituzke, beste 
edozein bezala hautagai izateko 
edo hautatua izateko. Gure aurrei-
kuspen bakarra edozein herrita-
rrek libreki aurkezteko aukera 
izatea zen. Egoera dena delakoa 
izanda ere, Alderdien Legea eta 
erabiltzen ari diren eskumen poli-
tikoak zenbait herritarrek parte
-hartzea eragozteko daude eginda". 
Agirrek gaineratu digu udaletatik 
herritar guztiak pasatzeko auke-
ra izatea gustatuko litzaiekeela: 
"Herriko edozeinek aurkezteko 
eskubidea izango balu, herri batza-
rretik pasako litzateke eta aur-
kezteko aukera izango luke, zerren-
daburu edo zinegotzi gisa. Nire 
nahia da edozeinek parte-hartze-
ko eskubidea izatea, ez nik baka-
rrik". "Erabaki horrek kolokan 
jartzen du demokrazian parte 
hartzeko eskubidea. Erabaki poli-
tikoa da eta horrek edozein ins-
tituziotan lan egiteko eskubidea 
ukatzen die euskal herritarrei".  

Konfiantza Bildu koalizioan 
dute jarrita: "Ezkerretik abiatzen 
dugun proiektua da eta bertan 

neu kartzelaratua izan nintzenekoa. 
Agintaldian zehar herritarrengan-
dik sentitu dugun hurbiltasuna 
ere eskertu nahi dugu. Barkame-
na eskatzen dugu, berriz, asmatu 
ez ditugun gauzengatik".

ikusten den errealitatea herrietan 
ikusten den errealitatea da; herri-
ko lantaldea da; ezkerretik lan 
egingo dutenak". Aramaion, esa-
terako, aurreko agintaldiak Uda-
la nola utzi duen ikusita, demo-
krazian lan egiteko aukera onena 
Bildu dela uste dugu". "Aramaion 
ezker abertzaleko kideak ibili 
gara aurreko agintaldikoek, EAJ 
eta EA alderdikoek, utzitako hon-
darra konpontzen; herritarrei 
gertatutakoa ulertarazi eta lagun-
du behar izan diegu. Horregatik 
uste dugu Bildu dela aukera". 

digu: "Ezker abertzaleak ezingo 
du egoera normalizatuan hautes-
kunde hauetan parte hartu, eta 
Bilduren zerrendekin zer gerta-
tuko den ere ez dakigu. Guk egin 
beharrekoa egin dugu, baina azken 
erabakia ez dago gure esku. Dena 
den, guk herrirako landu dugun 
proiektuak gauzatzeko indarra 
badugu, eta dagokigun eskubideen 
alde lanean jarraitzeko konpro-
miso argia daukagu".

Krisi ekonomikoak baldintza-
tutako agintaldia izan dela eta 
proiektu asko bideratzeko dirula-
guntzak jasotzeko lan handia egin 
dutela kontatu digu: "Ekonomiko-
ki nahiko egoera larrian jaso genuen 
Udala, eta, alde horretatik, agin-
taldi honetan egoera bideratuta 
utzi dugula esan dezakegu". Fun-
tzionamenduari dagokionez, herri-
tarren babesa jaso dutela baina 
hainbat zinegotziren parte-hartzea 
faltan igarri dutela dio.

MAIdEr A./A E.  |  DEBAgoiEnA

l
au urteren ostean, Deba-
goieneko bost alkate ezin 
izango dira udal hautes-
kundeetara aurkeztu. Ino 
Galparsoro Arrasateko 
alkatearekin, Pedro Itur-

be Antzuolako alkatearekin, Asier 
Agirre Aramaioko alkatearekin, 
Agurne Barruso Bergarako alka-
tearekin eta Dorleta Lezeta Esko-
riatzako alkateordearekin hitz egin 
dugu bukatzear dagoen agintal-
diaren gainean.

Debagoieneko bost alkate 
ezin izango Dira aurkeztu 
hauteskunDeetara

Esanak

"Ibar ezkertiarra 
eta abertzalea 
dela erakutsiko 
dugu"

i n o  g a l pa r s o r o   |   a l k at e a

"Edozeinek 
parte hartzeko 
eskubidea izan 
beharko luke"

as i e r  a g i r r e   |   a l k at e a

"Hautagaiak 
izateko 
eskubidea 
kendu digute"

D o r l e ta  l e z e ta   |   a l k at e o r d e a

"Hemen 
garrantzitsua 
da zilegi den 
edo ez"

a g u r n e  b a r r u s o   |   a l k at e a

"Herri baten 
eskubideen 
kontrako eraso 
bat da"

p e D r o  i t u r b e   |   a l k at e a

Berriro izango dira zerrendaburu eta alkatetzarako 
hautagaiak Oñatiko alkate Lourdes Idoiaga (EAJ), 
Aretxabaletako alkate Inaxio Garro (Aralar) eta 
Elgetako alkate Oxel Erostarbe (Aralar).     
Idoiagak bost urte daramatza alkate. Hau da, 
azken bi agintaldietan jardun du. Izan ere, Andoni 
Gartziak hiru urte egin zituen alkate eta Idoiagak 
bete zuen azken urte hura. Erostarbek eta Garrok, 
berriz, 2008-2011 agintaldia bete dute alkate 
moduan Elgetan eta Aretxabaletan, hurrenez 
hurren. 

Bestalde, aipatu behar da Eugenio Otsoa eta 
Patxi Basauri alkate ohiak berriro aurkeztuko 
direla hauteskundeetara zerrendaburu gisa. Otsoa 
Leintz Gatzagako herritarrek osatutako 
zerrendaren ordezkaria da; eta Basauri, berriz, 
Elgetako EAJ alderdiko zerrendaburu moduan 
aurkeztuko da.

Hautagai izango dira berriro

Lourdes 
Idoiaga.

Inaxio 
Garro.

Oxel
Erostarbe.

DorLEta LEzEta 
EskoriAtZAko AlkAtEorDEA

"eskubideen alde 
lanean jarraitzeko 
konpromisoa dugu"
Deliturik egin gabe, hautagaiak 
izateko eskubidea kendu dietela 
azpimarratu du Dorleta Lezeta 
alkateordeak. "Aurrez epaituak 
eta inhabilitatuak izan gabe, eta 
herriak aukeratu dituen alkate 
eta zinegotziak ezin dira aurkez-
tu. Egoera horretan Euskal 
Herrian 40.000 pertsona gaude 
eta hori oso larria da". 

Prozesu geldiezina abian dela 
dio Lezetak: "Argi dago Euskal 
Herrian abiarazi dugun prozesua 
geldiezina dela. Estatuaren estra-
tegiaren barruan, ezker abertza-
learen aurkako beste eraso bat 
da. Baina guk gure asmoa argi 
dugu eta aurrera jarraituko dugu, 
oztopoak oztopo, badakigu-eta 
etorkizunean egoera bestelakoa 
izango dela".

Bilduren zerrendekin zer ger-
tatuko den ere ez dakitela azaldu 
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kunde normalizatuak izango. 
Sortu ezingo da aurkeztu eta 
komunikabideei jarraituta Bildu 
mehatxu artean sartuko da hau-
teskunde-prozesuan. Zer gerta-
tuko den ez dakit, baina nahiko 
nuke Euskal Herrian eszenatoki 
berria eraikitzen jarraitzeko 
moduko emaitzak izatea".

Amaitzeko, eskerrak eman 
nahi ditu Barrusok: "Alkate kar-
guak ezezagunak nituen herriko 
hainbat arlo, eragile, talde eta 
pertsona ezagutzeko aukera eman 
dit. Laguntza eta aholku-eske 
jendearengana joan garenean 
sekulako harrera jaso dugu, eta 
ondo eginak aitortu digu". 

pEDro iturbE 
AntZUolAko AlkAtEA

"gaur egungo 
markoarekin eroso 
daude madrilen"
ANVko zerrendetan aurkeztu 
zirenak orain ezingo direla aur-
keztu baloratzerakoan, Pedro 
Iturbek dio: "Herri oso baten 
eskubideen kontrako eraso baten 
aurrean kokatzen gara. Espai-
niako Estatuak beharrezko dituen 
trikimailu guztiak erabiltzen 
jarraituko du, eszenatoki ez demo-
kratikoa behar du eta hau beste 

adibide bat besterik ez da". Gai-
neratu du: "Azken urteetan Eus-
kal Herrian gertatzen ari denak 
ez du hitzik. Milaka eta milaka 
herritarren eskubide zibil eta 
politikoen zapalketa etengabea 
da, espainiar neo-faxismoak ez 
du mugarik, izan PSOE, izan PP; 
EAJ-PNVren laguntza estimaga-
rriarekin, gainera".

Erabaki horrek marko berria 
zelan baldintzatzen duen galde-
tuta hauxe dio: "Prozesu demo-
kratikoa aurrera doa, zailtasun 
gehiago edo gutxiagorekin, baina 
aurrera, eta hori da garrantzitsua. 
Madrildik saiatuko dira prozesu 
demokratikoa zapuzten, ez bai-

tute behar bestelako markorik, 
gaur egungoan kokaturik eroso 
daude". Iturbek gaineratu du 
ezker abertzaleak ezingo duela 
marka propioarekin hauteskun-
deetan egon eta hori salatu nahi-
ko lukeela. 

Debagoienean zer gertatuko 
den galdetuta, dio badela mugi-
mendu bat non ezkertiar, aber-
tzale eta subiranistak elkar dai-
tezkeen: "Herritar independenteek, 
EAk eta Alternatibak eratu duten 
Bildu proiektuak herritar askoren 
babesa jasoko duela iruditzen 
zait". Amaitzeko, agintaldian 
bidelagun izan dituen zinegotziak 
zoriondu nahi ditu.

Ino Galparsoro, Arrasateko alkatea. AsierAgirre, Aramaioko alkatea. Dorleta Lezeta, Eskoriatzako alkateordea. Agurne Barrruso, Bergarako alkatea. Pedro Iturbe, Antzuolako alkatea.

Antzuolan ez da 
Aralar izango
Aralarrek ez du zerrendarik 
aurkeztuko Antzuolan. 
2008an, Aralarrek, 
Zutik-EBrekin koalizioa 
osatuz, bi zinegotzi eta 
218 boto (%16,8) 
eskuratu zituen. 
Hamaikabat alderdiak, 
ostera, Oñatin bakarrik 
aurkeztuko du zerrenda 
Debagoienean. Alkategaia, 
Amaia Intza izango da.
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Zure ziklismo, running 
eta triatloi esparrua 
Gasteizen.

www.vibike.com

Parking propioa. Zapatu arratsaldeetan zabalik.

Maiatzaren 9tik 27ra bitartean 
eman dezakete izena euskara 
ikasi guran familia euskaldu-
netan egonaldiak egin gura 
dituztenek (944 16 24 72). 15, 
30 edo 60 eguneko egonaldiak 
egin daitezke. Eta baldintzak 
dira 18 urtetik gorakoa izatea 
eta 8. urratsa edo horren balio-
kidea gaindituta izatea. 

Familia euskaldunetan 
egonaldiak egiteko 
eskaera-epea

Sagardo dastatze eta salmenta 
(apirilak 30, 11:00etan); artilea-
ren artisau eraldaketa (maiatzak 
5-11, Gomiztegin); artzain-txa-
kurren trebatzea (maiatzak 
14-ekainak 11, Gomiztegin) eta 
Orkatzategiko ibilaldia (maia-
tzak 15, 09:00etan), besteak bes-
te, iragarri dituzte Arantzazuko 
erakundeek egunotarako. 

egunsentiaz eta 
naturaz gozatzeko 
deia, arantzazutik

t.M. / U.M.  |  ElgEtA

Atzo, martitzena, Elgetako Intxor-
tako atea-n aurkeztu zituzten gure 
ibarrerako Aralarrek aurkeztu 
dituen alkategai guztiak. Hain 
zuzen ere, bost herritan aurkeztu-
ko da Aralar: Arrasaten, Joxe 
Etxeberria gaur egungo zinegotzia-
rekin; Bergaran, Juanje Amaso-
rrainekin; Oñatin, Miren Arregi 
orain arteko zinegotziarekin; eta 
Aretxabaletan eta Elgetan, orain 
arte alkate izan diren Inaxio Garro 
eta Oxel Erostarberekin, hurrenez 
hurren.  

Errebantxa bako politika 
Aintzane Ezenarro alderdiko boze-
ramailea izan zen, besteak beste, 
aurkezpen ekitaldian, eta hark 
adierazi zuen: "Bakea atzamar 
puntekin ukitzen ari garen honetan, 
aukera honek atzera bueltarik izan 
ez dezan zer egin dezakegun gal-
detu beharko diogu gure buruari". 

Hala, iraganaren "berrikuspen 
kritikoa" eta "sufrimendu guztien 
errekonozimendua beharrezko 
ikusten ditu Ezenarrok aurrera 
begiratzeko. Bestalde, "politika 
ulertzeko eta egiteko beste modu 
bat" eskatu zuen, indarkeriaren 

gainetik eta "arerio politikoa etsai 
ez bihurtzeko" konpromisoarekin. 
Hala, "gorrotorik bako, erreban-
txarik bako" politika aldarrikatu 
eta pistolak desarmatzeaz gain, 
buruak ere desarmatu behar dire-
la esan zuen. 

iraganaren irakurketa kritikoa eta kultura 
politiko berria beharrezko dira aralarrendako
Behar da, baita ere abertzaleen indarrak batzea, baina ez abertzaleak berdintzea   

Aralarko Debagoieneko hautagaiak, Intxortako ate aurrean.  |   txomin mADinA. 

UbANE MAdErA  |  ArrAsAtE

Apirila-maiatza. Horixe da Epe-
leko araztegiko obrak behin beti-
ko bukatzeko zehaztu duten data 
berria, berez martxoa zen-eta 
aurreikusita zegoena.  

Eta beste data bat ere eman 
dute: Pazko astea. Orduantxe gura 
dute bukatu GI-627 errepidean 
asteon hasi duten konponketa: 50 
bat metroan, AP-1 autobidearen 
sarrera baino lehen dagoen erre-
buelta samurtu. "Errepidea estu-
tuta gabiltza obra egiten, ahalik 
eta eragozpen txikiena eragiteko. 
Lanik handienak datorren astean 
egingo ditugu, jakinda eskola-u-
meek eta beste askok oporrak 

dituztela. Hala, ordu batzuetan 
itxi egin beharko dugu errepidea, 
baina datorren astean bertan 
bukatuko ditugu lanok", adierazi 
dute UTE EDAR Epele enpresako 
obra arduradunek.   

Lau kilometro bidegorri 
Osterantzean, araztegiari berari 
dagozkion obra guztiak bukatzeko 
falta zaizkien lanak honako hauek 
dira: Elorregi inguruan hodi zati 
bat sartu eta urbanizazio lan txiki 

batzuk egin: "Elorregiko biribilgu-
nean, errepidea gurutzatu behar 
dute hodiek eta Diputazioaren 
baimenaren zain gaude". 

Urbanizazio lanei dagokienez, 
berriz, araztegia bera ixteko hesia 

egiten dabiltza, eta baita arazte-
gi barruko bidea ere. "Bidegorri-
ko lanak hilabete honetan buka-
tuko ditugu, aglomeratua botatzea 
besterik ez da falta, gainerako 
guztia eginda dago-eta", jakina-
razi dute Epeletik. Hain zuzen 
ere, araztegi barrutik pasatzen 
den bidegorria eraikitzea da Epe-
lekoen ardura. Bidegorriaren 
gainontzeko zatia, Oñatira arte-
koa, Gipuzkoako Diputazioaren 
eskuetan dago. Guztira lau kilo-
metro bidegorri egokituko dute 
Epeleko araztegiko obrak apro-
betxatuta.  

tratamendu biologiko-naturalak 
Araztegira bueltatuz, behin obrak 
bukatuta, hurrengo sei hilabeteo-
tan araztegiaren funtzionamendua 
probatzen jardungo dute, dena 
zuzen dagoela egiaztatzeko. 

Hain zuzen ere, Epelek Esko-
riatzako, Aretxabaletako, Arrasa-
teko eta Oñatiko urak hartuko 
ditu. Eta hasteko Arrasate ingu-
ruko urak garbitzen hasiko direla 
adierazi dute, eta abuztu inguruan 
gehituko dizkiotela Oñatiko 
urak. 

Ur horiek guztiak lehenago 
eraikitako kolektore saretik har-
tuko dituzte; hau da, garbitu beha-
rreko urak ez dira gaur egun erre-
kan daudenak: "Esaterako, tailerrek 
ur-zikinak baldin badituzte, eurak 
arduratu beharko dira horiek gar-
bitzeaz", argitu dute Epeletik. 

Urak garbitzeko, berriz, tra-
tamendu biologiko-naturala era-
biliko dute. "Adibidez, ura igeri-
lekuetan geldi utzi, eta modu 
horretan urak daukan zikinkeria 
ur-azpira joango da, eta ur garbia 
goialdean geratuko da. Bestelako 
igerilekuetan, berriz, oxigenoa 
erabiliko dugu mikroorganismo 
jakin batzuk eliminatzeko, edo 
urak duen nitrogenoa elimina-
tzeko… Tratamendu naturalekin 
lan egigo dugu. " 

Errepidea estutu egin dute errebuelta leuntzeko obrak egiteko.  |   monikA BElAstEgi Hodiak errekatik pasa ostean, Elorregin errepidea zeharkatzea falta da.  |  EnEko AZkArAtE

maiatzerako bukatuko dituzte ibarreko 
araztegi handieneko obrak, epelekoak
Datorren astean amaituko dute errepideko errebuelta konpontzen

Datua

Segundoko 848 litro ur 
hartzeko gaitasuna dauka 
Epeleko araztegiak.

848
litro

Saneamendu sarea biribiltzeko
Espainiako Ingurumen Ministerioak hartu zuen Epeleko araztegia 
egiteko ardura, interes orokorreko lanak zirela aitortuta, eta 
2007an hasi ziren lanak. Epelekoa izango da Deba ibai osoko 
saneamendu sarea biribilduko duen azpiegitura. Debarro 
erdialdean Apraizko araztegia dago, Elgoibarren, eta behealdean, 
Debakoa eta Mutrikukoa. Sarea osatzeko, Soraluze eta Apraitzen 
arteko lotura egitea falta da.
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M.b.  |  ArrAsAtE

Txatxilipurdik antolatuko uda-
leku irekietan oraindik plazak 
daudela eta maiatzaren 6ra arte 
izena eman daitekeela jakina-
razi dute. Bestalde, Orioko 
udaleku itxietan izena ematea 
dagoeneko ezinezkoa dela ohar-
tarazi dute, plaza guztiak bete-
ta daude-eta.

garaion eta 'kosta ala kosta'
Bestalde, Bergarako Jardun 
elkartearekin batera antolatu-
takoetan, Garaionen oraindik 
badago lekua 12 eta 14 urte 
artekoendako. 14-16 urte bitar-
teko gazteak, ostera, Kosta ala 
Kosta udalekuetan parte har-
tzera animatu gura izan dituz-
te euskara elkarteek.

euskara elkarteek antolatutako udaleku 
irekietan izena eman daiteke oraindik

M.b.  |  ArrAsAtE

Dagoeneko eskura daiteke aur-
tengo Mundumirako elastiko 
solidario berria honako tokietan: 
Elgetan, Espaloia Kafe Antzokian; 
Antzuolan, Izar liburu-dendan; 
Aretxabaletan, Asensio arropa
-dendan; Arrasaten, Eroskin 
dagoen Harreman dendan; eta 
Bergaran, Lazkano Kirolak den-
dan. Horretaz gainera, 902 18 14 
71 zenbakian eta www.mundu-
mirafesta.com webgunean ere 
eros daiteke.

Ohikoa den moduan, men-
diko materialeko marka ezagun 
Ternuak diseinatu du elastikoa. 
24 euro balioko du eta salduta-
ko bakoitzetik 3 euro jasoko 
dira. Lortutako diru kopurua 

Debagoieneko hiru gobernuz 
kanpoko erakundek martxan 
dituzten proiektuetara bidera-
tuko da.

mundumirako elastiko solidarioak 
salgai jarri dituzte, 24 eurotan

Aurtengo elastikoa.  |   goiEnA

arantzazuko parketxea eta 
gerrako erakusketa, berriena 

MIrIAN bItErI  |  ArrAsAtE

Datozen egunotan Debagoienetik 
irteteko asmorik ez dutenek jakin 
dezatela turismorako eskaintza 
paregabea dutela zain. Elgetan, 
esaterako, Espainiako gerraren 
gaineko Intxortako ibilbide tema-
tikoa egin ahalko da. Bihar, hilak 
21, eta maiatzaren 1ean izango 
dira bisita gidatuak. Debagoiene-
ko Mankomunitatetik jakinarazi 
dute izena aurrez eman behar 
dela 943 79 64 63 telefono zenbakian 
edo turismo@debagoiena.net hel-
bidean. Elgetatik irten barik, 
Elgeta, eremu suntsitua erakus-
keta bisitatzeko aukera izango 
dute bisitariek, Espaloian.

Oñatik ere eskaintza zabala 
du gertu. Arantzazuko parketxea, 
esaterako, egunero bisitatu ahal-
ko da 10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 18:00etara. Bestalde, 
hilaren 21ean, 23an eta 24an, uni-
bertsitate eta parrokiako bisita 
gidatuak izango dira 12:15ean eta 
17:00etan, 2,50 euroren truke. Egu-
bakoitzean eta astelehenean, hilak 
22 eta 25, bisita bikoitza egiteko 
ordu bakarra egongo da: 12:15ean; 

egubakoitzean, gainera, uniber-
tsitatea 17:00etan eta 18:00etan 
ikusi ahalko da. Arantzazun ere 
egunero izango dira 16:00etan eta 
17:00etan. Arrikrutzeko kobei 
dagokienez, bihartik astelehene-
ra bitartean 10:00etatik 14:00etara 
eta 15:00etatik 19:00etara ikusi 
ahalko dira. 

bergaran eta gatzagan ere
Bergaran bisita gidatuak izango 
dituzte hirigune historikoa eza-
gutzeko. Interesatuek turismo 
bulegora joan beharko dute. Bes-
talde, Leintz Gatzagan gatz museoa 
ikusteko aukera egongo da. Hila-
ren 21etik 25era eta maiatzaren 
1ean egunero bi bisita egiteko 
aukera egongo da. 12:00etan eus-
karaz izango dira eta 13:00etan, 
ostera, gazteleraz. Gainerako 
egunetan ere egin ahal izango 
dira, 665 73 95 49 zenbakian edo 
labidea1@euskalerria.org helbi-
dean aurretik eskatuz gero. 

Azkenik, turismo aktiboa ere 
badago bailaran: hain justu ere, 
paintballa eta segway ibilgailue-
tan ibilbideak.

ohiko bisita gidatuak ere eskainiko dituzte 
turismo bulegoan Aste santuko oporraldian TurISMO 

BuLEGOAk
bErgarako 
turismo buLEgoa

AstElEhEnEtik ZApAtUrA

 10:30-19:00

DomEkEtAn EtA jAiEgUnEtAn

 10:30-13:30

Eskoriatzako 
ibarraunDi musEoa

AstElEhEnEtik  EgUBAkoitZErA

 09:00-14:00

LEintz gatzaga

AstElEhEnEtik  EgUBAkoitZErA

 09:00-13:00 eta 16:30-20:00

AstE BUkAErAk EtA jAiEgUnAk

 10:00-14:00 eta 17:30-21:00

oñatiko 
turismo buLEgoa

ApirilArEn 21tik 24rA

 10:00-14:00 eta 15:30-18:30

ApirilArEn 25EAn

 10:00-14:00

arantzazuko santutEgia

hilArEn 21tik mAiAtZArEn 1ErA

 10:00-14:00 eta 15:00-18:30

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko
profesional 
liberalak

abokaTUak
bernardino MaizTegi 
Bergara / Irizar 5
T: 943 76 10 81

JUan anTonio sierra
Bergara / Irizar 2
T: 943 76 03 35

begoña lasagabasTer
Arrasate / Iturriotz 15, 1 A
T: 943 79 98 86 
F: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

rafael aranbUrU
Bergara / Irizar 5
T: 943 76 10 81

rosa beiTia / aTxen MUngia / 
naiara Mendibil (zenbaki)
Aretxabaleta / Basabe ind. f-0-10-pab.
T: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

aholkUlariTzak
aierdi aholkUlariTza
Bergara / Artekale 1
T: 943 76 03 50

andra Mari aholkUlariTza
aretxabaleta / Andra Mari auzunea 3
T/F: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asegi aholkUlariak
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
T: 943 71 25 49
F: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

Tbg aholkUlariTza
BERGARA / Matxiategi 36
T: 943 76 90 83

zenbaki aholkUlariak
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
T: 943 71 21 12
F: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.es

arkiTekTo Teknikoak
JesUs laskUrain perez
BERGARA / Zurradero 4
T: 943 76 53 53

eTxe adMinisTrazioak
Uribesalgo adMinisTrazioak
ARRASATE / Otalora 16, solairuartea esk.
T: 943 79 51 25
F: 943 71 19 85
uribesalgo@telefonica.net

prokUradoreak
Jose M. barriola eTxeberria
DONOSTIA / Easo 57-3 esk.
T: 943 45 27 26 / 656 41 55 49
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leintz gatzagako
udala
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ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO TAlDEA

laguntzaileak

AI!
AI! AI!

B
i mila lagun hiltzen dira urtean auto istripuetan Esta-
tu mailan. Energia nuklearraren historian, berriz, 
Andujarko uranio meategiko langileen artean jasota-
ko kantzer kopuru igoera besterik ezin da lotu ziur-

tasunez energia horrekin. Hori da energia nuklearraren alde 
daudenak erabiltzen ohi duten argumentu bat. Baina niri 
autoaren erabilera ebitatzea gustatuko litzaidakeen bezala, 
munduan zentral nuklearrik ez egotea nahi dut.

Zentral nuklearrak oso seguruak direla ezin ukatu. Baina 
Harrisburgen (1979), Chernobylen (1986) eta Fukuximan (2011) 
ikusi dugunez, arrazoi batega-
tik edo besteagatik, akzidente 
nuklear larriak gertatzen dira. 
Eta ez dugu arrisku horiekin 
zergatik bizi. Edo bai?

Erraza da artikuluaren titu-
luko galderari ezetz esatea, 
baina hori lortzeko zer egiteko 
prest zaude? Orain dela urte 
pare bat-edo oñatiar batek Ola-
teraino argia ipintzea eskatu zuen Oñatiko aldizkarian, bera 
korrika egitera joaten omen zelako hara. Usako inguruan 
jarrita daude dagoeneko argi horiek. Gero eta aparailu elek-
triko gehiago erabiltzen ditugu, gero eta argi gehiago dago 
gure herrietan, haize girotuaren erabilera ere gora doa eta 
2050erako auto guztiak elektrikoak izateko proposamena egin 
du Europako Batasunak.

Bide honek ez gaitu zentral nuklearren itxierara eraman-
go, kontrako bidetik baizik. Posible da, nire ustez, energia 
nuklearrik gabeko mundu bat, energiaren erabilpen egokia 
egiten badugu. Mundu sostengagarri famatua. Era efizientean 
argitu behar ditugu gure herriak, nork bere etxean arginda-
rraren kontsumoa kontrolatu behar du eta gure desplazamen-
duetan garraio publikoa erabili behar dugu. Hori egiteko prest 
ez bagaude, absurdoa da zentral nuklearren itxiera eskatzea. 
Gero eta gehiago izango dira, eta ez energia lobby baten nahia 
delako. Gure aukeraketa izango da.

MANU ArrEgI
'http://goiena.net/iritzia/'

Nuklearrik ez!

"Era efizientean 
argitu behar 
ditugu gure 
herriak"

z a b a l i k
AlEx UgAldE | 'http://goiena.net/iritzia/'

m a r r a z k i z

g u t u n a k

Erakusketa  
egiten lagundu 
digutenei 
eskerrak
tamara Perez
(Ekin Emakumeak elkartea)
Arrasate

EKIN Emakumeak 
elkartearen XV. urteurrena 
dela eta antolatu diren 
ekintzen artean, argazki 
erakusketa izan da azkenekoa. 
Emakume euskaldunen 
garapenerako aukerak 
zabaltzea da elkartearen 
helburua, eta erakusketarekin 
nahi zen Debagoieneko eta 
Aramaioko emakumeen 
antzinako eta gaur egungo 
bizimodua azaltzea eta egiten 
dutena errekonozitzea. 

Erakusketa burutu eta 
balorazioa egin ondoren, 
EKIN Emakumeak elkarteak 
bere esker ona adierazi nahi 
die erakusketa posible egin 
duten guztiei:

-Argazki ekarleei: 
bailarako herrietako 
norbanakoak eta elkarteak, 
hain kuttunak dituzten 
argazkiak ekartzeagatik, 
edota hainbeste kostatakoak, 
Intxorta 1937 kultura 

elkarteak gerratearen 
inguruan ekarritakoen 
kasuan gertatzen den 
moduan. 

-Dirulaguntza eman 
diguten enpresei: Auzo 
Lagun, Emun, Eroski, 
Goiena, Ikerlan, Joma, 
Kutxa,  Lagun Aro eta baita 
erakusketako diseinua eta 
montajea egiten lagundu 
digun Hurbil enpresari eta 
azpiegitura eskura jarri 
digun Arrasateko Udalari 
ere.

-Parte hartu duten 
guztiei: laguntza teknikoa 
eman dutenei, bailarako hiru 
alkate emakumeei, argazki 
ekarleei eta ikusle guztiei: 
2.048 lagun izan dira denera.

-Erakusketaren eragile 
nagusia izan den lantaldeari. 
Bera arduratu da beste 
baliabideak lortzeaz, 
erakusketaren antolaketaz 
eta hainbat lan egiteaz.

Erakusketarekin lortu da 
emakumeari protagonismoa 
ematea eta ondo egindako 
aktibitate bat euskaraz 
eginez, kategoria eman die 
euskaldunei eta prestigioa 
euskarari.

Horregatik guztiagatik, 
lagundu diguten guztiak 
eskertu eta eurekin 
konpartitu nahi dugu gure 
harrotasuna.

Saskibaloiko 1. 
urteko infantilen 
mutilen taldeko 
gurasoen 
eskertza 
Miriam Perez
(taldeko mutikoen gurasoen 
izenean)
Bergara

Taldeko jokalarien gurasoen 
izenean, esker onik zintzoena 
iaz entrenatzaile jardun zuten 
Jokin Perez eta Iñaki Olaetxeari 
eta aurtengo Jose Ignacio 
Oyarzabal (Txiki) eta Mikel 
Garitanori (Kurri), gure 
mutikoei kiroltasuna eta 
lehiakortasuna zer diren 
irakasteagatik. Eskerrik asko 
saskibaloiarekiko grina guregan 
piztu duzuelako, eta azken bi 
denboraldi hauetan une benetan 
atseginak elkarrekin partekatu 
ditugulako. Igor Zabalari, mila 
esker denboraldi hauetan 
taldeko ordezkari bezala egin 
duen lan bikainarengatik. 
Klubaren zuzendaritzari ere 
eskerrik beroenak klub bikain 
honek aurrera jarraitu dezan 
egin duzuen lan 
ordainezinarengatik.

Aupa, BKE Bergara!

I
kean egon nintzen zapatuan. Sukalderako mahaia eta aulkiak 
erostekotan joan ginen, baina esku hutsik itzuli ginen. Hori 
bai, denda lepo beteta zegoen. Ordainketak egiteko ilara luzeak 
eta jangelan, tokirik ez. 19:30ean heldu ginen Oñatira, eta Guria 

tabernaren agur festara joan ginen. Hertzainaken bertsioak jotzen 
dituen taldearen saiora heldu ginen. Taberna kanpoaldea lepo 
beteta (IKEAn bezala), eta gazteago gineneko kantuak entzuten. 
Begiak itxi, eta Gari eta konpainia taula gainean zeudela zirudien 
–bertsioak oso onak, eta iraganeko oroitzapenak ere bai–. Baina, 
halako baten, norbaitek eskutik tiratu, eta, "amatxo, hemen ez 
dau Pirritx eta Porrotxen kanturik?". Ametsak, amets...

MIrEIA bIkUñA | 'mbikuna@goiena.com'

IKEAtik Guria tabernara

u st e a k  u st e
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Arantzazuko Santutegia
Arantzazuko auzoa, 8 / OÑATI

943 78 13 13
www.hotelsantuariodearantzazu.comEskaintza 

 40 logela.•	
 200 pertsonentzako jangela.•	
 Eguneko menua, itundutako menuak eta aste-•	

bururako menu bereziak.
 Jaunartzeak, ezkontzak eta bazkari bereziak.•	
 Enpresentzako aretoak eta bazkariak.•	
 Eta orain sagardotegiko menua. •	

Egunero zabalik

Soraluze
Arantzazuko bidea, 1 km / OÑATI

943 71 61 79
www.soraluzeostatua.es
info@soraluzeostatua.es

Eskaintza 
 Karta.•	
 Bi jangela. •	
 Ezkontzak, jaunartzeak eta bataioak.•	
 Aste bukaerako menu bereziak.•	
 Eguneko menuak. •	

Domeka gauean itxita

Dragon Oriental
Fraiskozuri 7 / BERGARA

Tel.: 943 25 06 77
Eskaintza 

Jatetxe txinatarra•	
Wi-fi gunea•	
Etxera eramaten dugu  •	

  (Bergara + Antzuola + Soraluze)
Din sun, ekialdeko tapak•	
Eguneko menua, karta•	

Egunero zabalik.

Iturrieta
Arraga auzoa / ARAMAIO 

945 44 53 85 / 685 72 15 93
iturrietasagardotegia.blogspot.com

Eskaintza 
Egubakoitzetik domekara irekita. •	
Erreserbatuz gero beste egunetan ere bai.•	
80 lagunendako lekua, eserita edo zutik.•	
Sagardotegiko menua (txuletoi edo sahieskiarekin).•	
Bertako sagardoa.•	
Giro aparta zuzeneko musikarekin.•	

PIldain
Udala auzoa / ARRASATE

943 79 11 65
Eskaintza 

 Eguneko menua, karta, plater  •	
konbinatuak, eta bokatak.

Astebukaeratan menu bereziak.•	
Txerrikumea, sahieskia, bildotsa,...  •	

egur labean enkarguz.
Eskatutako bertan jateko edo etxera eramateko.•	
Jangela independientea su baxuarekin.•	

Astelehenetan itxita

Erreka jatetxea
Zerrajera 4, behea / ARRASATE

943 53 32 72
www.errekajatetxea.euEskaintza 

Eguneko menua•	
Menu bereziak astebukaeretan•	
Ezkontzak•	
Jaunartzeak•	
Enpresa bazkariak•	

Igande gauean eta astelehenetan itxita

Lasa jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. / BERGARA

Tel.: 943 76 10 55 / www.restaurantelasa.es
Eskaintza 

Jangela: 250 lagunendako.•	
Karta.•	
Astearte, asteazken eta ostegun gauetan 16:00ak   •	

  baino lehen eskatuz gero zabalik (6 pertsona gutxienez).
Menu bereziak asteartetik ostiralera(eguardietan).•	
Kongresuetarako aretoa eta parking-a.•	

Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria 
Mas Gastronomia 2009.

Uxarte
Udala auzoa 12 / ARRASATE
943 79 12 50 / 943 77 15 62

Eskaintza 
Eguneko menua•	
Ezkontzak•	
Bataio eta jaunartzeak•	
Logela guztiak bainugelarekin•	
Igerileku irekia•	

Eguazten arratsaldeetan itxita

Dukiena jatetxea
Eskaintza 

Menua eta karta•	
Jaunartze eta bataioak•	
Enpresa bazkariak•	
Lagun eta familia arteko ospakizunak•	

 
Berezitasunak

Arrain freskoa laban erreta•	
Etxeko postreak•	

Astelehenetan itxita.

Azkoaga auzoa / ARAMAIO
945 44 50 86
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ENEkO AzkArAtE  |  ArrAsAtE

Erizaintzaren gaineko jardunal-
diak egin zituen joan den astean 
Arizmendik Arrasaten. Gaia 
alzheimerra izan da eta hizlarien 
artean egon zen Nerea Elias, 
Farapi enpresako kidea. Antro-
pologia aplikatuko enpresa da 
Farapi. Antropologiaren ikuspe-
giak eta teknikak erabiltzen 
dituzte eguneroko bizitzako kon-
tuak ikertzeko eta ikerketen 
ondorioetatik proposamen apli-
katuak egiteko.
zer da Farapi?
Antropologia aplikatuko enpresa 
bat. Gure helburua da antropolo-
giaren ikuspegia eta teknikak 
erabiltzea, eguneroko bizitzan 
hainbat ikerketa egiteko eta iker-
ketatik ateratako hainbat ondorio 
ateratzeko eta zenbait proposamen 
aplikatu egiteko.
gero eta jendarte zaharragoa dau-
kagu. Premia eta erronka berriak 
sortzen zaizkio jendarteari.
Datu demografikoak oso agerikoak 
dira. Gero eta jendarte zaharragoa 
daukagu eta aldaketa sozial han-
diak izan dira zaintzari dagokio-
nez. Orain arte zaintza etxetik 
egin da, familiak arduratu dira. 
Eta oraindik ere etxean asko zain-
tzen ditugu gure zaharrak. Eta 
emakumeen ardurakoa izan da 
etxeko senide adinekoak, guraso 
eta bestelakoak, zaintzea. Baina, 
aldi berean, emakumea gero eta 
gehiago dago lan merkatuan eta 
erronka berriak sortzen ditu zain-
tzaren arazoak.
zahartzaroak berez dakartza urrita-
sun fisiko eta buruko gaixotasun edo 
dementziak ere.
Bai, antropologook ikusten dugu 
zahartzeak bi dimentsio dauzkala: 
batetik, ezaugarri fisiko eta bio-
logikoen galtze hori, mugikorta-
suna edo bestelako gaitasun inte-
lektualen galtzea dakar horrek. 
Baina, bestetik, zahartzeak berez 
dakartzan balio aldaketak ere 
aintzat hartu beharrekoak dira. 
Gaur egun zahartzaroak kutsu 
negatiboa dauka, zaharrak etxean 
edukitzea karga moduan hartzen 
da eta horrek baldintza dezake 
zelan zainduko dugun zahar hori, 
zenbat denbora eskainiko dio-
gun... 
Egoera berri baten aurrean gaude 
eta aldaketak ere berria izan behar 
du, ezta?
Esparru emankorra bakarrik har-
tzen dugu kontuan askotan: fabri-
kako lana, gizakiok, produktibo 
garen neurrian ematen zaigun 
balioa. Baina esparru horri eus-

teko, azpiko esparrua dago, espa-
rru ekarkorra deitzen dioguna eta 
kritika feministatik eratorri dena. 
Jendartea sostengatzeko, hau da, 
produkzioari eusteko, beste espa-
rru emankor edo ugalgarria ere 
aintzat hartu behar da. Ikusezinak 
diren lan guztiak: umeen zaintza, 
etxeko lanak, janaria, zaharren 
zaintza… Eskema ohiko horri, 
hortaz, gehitu behar diogu ardura 
pribatu eta indibidualizatuak izan 
direnak. Bistara ekarri behar 
ditugu eta ardura sozial moduan 
aldarrikatu. Denon arazoa eta lana 
dela, alegia.
zaintza hori, hortaz, jendarte osoa-
ren ardura da.
Bai, orain, nagusia zaintzea fami-
liaren, hau da, esparru pribatua-
ren esku dagoen kontua da. %80 
familia barruan zaintzen da. Nahiz 
eta gero eta baliabide publiko 

gehiago eskaini gizarte zerbitzue-
tara. Adinekoek mundu produk-
tiboan egon direnean jendarte 
osoari onura ekarri badiote, mun-
du produktibo horretatik beste 
egoera batera pasatzen direnean 
logikoa da guztion ardura, jen-
darte osoarena, izatea haiek zain-
tzea edo haiez arduratzea. Esa-
terako, umeak zaintzea gurasoen 
ardura da, baina gero eta balia-
bide gehiago eskaintzen zaie 
administraziotik. Jendarte osoa-
ren onurarako delako. Bada, 
zahartzaroarekin eta dependen-
tziarekin ere horixe gertatuko 
beharko luke. Dependentzia giza-
ki guztioi dagokigu, sortzetikoa 
da, jaiotzen garenetik dakigu 
edozein unetan laguntza beharko 
dugula bizi izateko. Ardura hori 
geroz eta modu zuzen edo bidez-
koagoan banatu, guztiondako 
onuragarriago.
Teknologia berriei ze probetxu atera 
ahal zaie alor honetan?
Ahalik eta etekin handiena ate-
ratzeko, aplikazio prozesua ondo 
diseinatu behar da. Eta prozesu 
hori zaintzailerik edo gaixorik 
gabe egitea ez da komeni, bi horiek 
baitira prozesuaren muina edo 
agente nagusiak. Pertsonari eman 
behar zaio protagonismoa, gai-
xoari batik bat, baina baita haren 
testuinguruari: zaintzaileari, 
familiari.
Orain arte, batik bat, emakumezkoen 
kontua izan da gaixoak edo zaharrak, 
zaintzea…

Eta alde handiarekin, gainera. 
Familian horixe izan da emaku-
meari eman zaion rola. Zaintza, 
orokorrean, emakumeen ardura 
izan da eta da, oraindik ere. Sor-
tzez emakumeak halako laneta-
rako gaituagoak izango bagina 
bezala… Horri kritika handiak 
egin zaizkio, batez ere mugimen-
du feministatik, baina, halere, 
diodan moduan, oraindik ere 
emakumeok daroagu zaintzaren 
zama nagusia. Emakumeok lotu 
izan gaituzte esparru pribatua-
rekin, familiarekin, goxoagoak, 
emozionalagoak… garelakoan, 
zaintzarako egokiagoak garela-
koan… Baina agerikoa da baiez-
tapen hori gezurrean oinarritzen 
dela; eta, gainera, gero eta gizo-
nezko gehiago daude zaintzari 
lotuak. Umeen zaintzan, esatera-
ko, geroz eta gizonezko gehiago 

dago, nahiz eta ematen duen erra-
zagoa dela gizonezkoendako umeen 
zaintza adinekoena baino. Baina, 
inolako zalantzarik gabe, gizo-
nezkoak emakumezkoak bezain 
gaituak daude zaintzarako, ume 
zein adinekoak zaintzeko.
lan merkatuan gero eta emakume 
gehiago dagoen neurrian, zaintza 
emakume eta gizonezkoen arteko 
kontua dela agerian geratzen da, 
ala?
Bai, baina tranpa dauka horrek. 
Izan ere, lan merkatura buru-be-
larri sartu da emakumea azkene-
ko urteotan, baina, bestalde, gizo-
nezkoa ez da maila berean esparru 
familiarrean, etxekoan, inplikatu. 
Eta administrazioak ere ez du 
bete emakumeek etxean utzitako 
hutsunea. Emakumearen gainera 
etorri da kanpoko zein etxeko 
lana. Hori da errealitatea, nahiz 
eta gauzak aldatzen ari diren. 
Egoera horrek askotan, gainera, 
emakumeen bizitza profesionala 
ere baldintzatzen du. 
zaintzailearen adinari dagokionez 
esan duzue %20 dela 65 urtetik 
gorakoa, ezta?
Bai. Adinekoen kasuan, zaintzai-
le asko eta asko dira 65 urtetik 
gorako emakumeak, eta, kasu 
gehienetan, haien senarrak edo 
bikotekideak zaintzen dihardute. 
Alderantzizkoa gertatzen denean, 
hau da, emakumezko adindun 
batek laguntza behar duenean, 
haren senarra ez da emaztearen 
zaintzailea.

nerea elias | Farapi atropologia aplikatuko enpresako kidea

"emakumezkoak bezain gaituak 
daude gizonezkoak zaintzarako"

Adinekoak zaintzeko jendarte osoa inplikatu beharraz ari da nerea Alias

gaur egun, "adinekoa zaintzea esparru pribatuaren esku dagoen kontua da"

"gaur egun  
zaharrak etxean 
edukitzea karga 
moduan hartzen da"

"zaintza, 
emakumeen ardura 
izan da eta da, 
oraindik ere"

"Emakumeok beti 
lotu izan gaituzte 
esparru 
pribatuarekin"

"Emakume adindun 
batek laguntza 
behar badu, senarra 
ez da zaintzailea"

Nere Elias, Farapi enpresako kidea, kulturaten.  |  jUlEn irionDo
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a
urreko astean egon nintzen 
Lakuan, eta, hantxe agin-
du zidatenez, Aste Santua-
ren ostean hasiko dira 
Mayc inguruko urbaniza-

zio lanak". Horixe adierazi digu 
Iñaki Larrañagak, Miguel Altu-
nako zuzendariak. Proiektua uste 
baino gehiago atzeratu da, eta 
oraingoz Etxebizitza saila hasiko 
da lanean. Agurne Barruso alka-
tearen hitzetan, "Miguel Altuna-
ko adjudikazioa martxoan abian 
jartzekoa zen eta geldi dago orain-
dik; behin eta berriz esan dugu 
ez zegoela urbanizazio lanei itxoin 
beharrik adjudikazioarekin has-
teko". Esan bezala, dezente atze-
ratzen ari da proiektua; hasiera 
baten, Miguel Altunako ikastetxe 
berria 2009-2010 ikasturterako 
martxan egotea aurreikusi zuten. 
Baina Udalak eta Jaurlaritzak 
orain dela 10 bat urte sinatutako 
akordioa ez da gauzatu, besteak 
beste, ordutik gobernuan izanda-
ko aldaketa eta proiektuaren 

inguruko iritzi ezberdinengatik. 
Eraikin berriko proiektua Jose 
Manuel Ibargoien arkitekto donos-
tiarrak egin zuen bere garaian; 
proiektua berraztertu egin behar-
ko dute, adjudikazioa egin baino 
lehen.  

proiektua berraztertu
Miguel Altuna berria Mayc lan-
tegiko ondoko lursailetan koka-
tuko dute. Ibargaraiko eraikin 
zaharrarekin nolabaiteko lotura 

izateko, bi eraikin lotuko dituen 
zubi bat izango du Miguel Altu-
na berriak. 11.000 m2-ko lursai-
la da guztira eta 44 gela aurrei-
kusten dira, teknologia gelak, 
laborategiak eta tailerrak tartean. 
Espezialitate mekaniko, elektri-
ko edota kimikoetako tailerrak 
beheko solairuan joango lirate-
ke. Era berean, 200 bat ere lagu-
nendako ospakizun gela bat 
jasotzen du proiektuak. Mugi-
kortasun beharrei egokitutako 
eraikina izango da eta Miguel 
Altunako arduradunek arkitek-
to taldearekin harreman estua 
izan dute azken urteotan. Logi-
koa denez, ingurumenari buruz-
ko araudia  bete beharko dute 
tailer-gela berriek. Horrez gain, 
energia berriztagarrien aldeko 
apustua egin nahi dute; horrela, 
plaka fotovoltaikoek edota haize
-sorgailuek berebiziko garrantzia 
izango dute.

Lur azpiko aparkalekua (45 
plazarekin) eta beste 75 aparka-
leku plaza dira beste zerbitzue-

tako batzuk. Hasiera baten, erai-
kin berriko aurrekontua 12 milioi 
ingurukoa da, baina esan bezala, 
berraztertu egin beharko dute 
orain. 

Udalak 2001ean utzi zion 
Jaurlaritzari Mayc ondoko terre-
noak, permuta baten bidez. Akor-
dioaren arabera, Miguel Altu-

nako gaurko bi eraikinetatik, 
berrienarekin (Seminariotik 
gertuen dagoena) geldituko da 
Bergarako Udala. Eraikin zaha-
rrean, berriz, etxebizitzak erai-
kitzea da asmoa; Jaurlaritzak 
eraikitakoaren 2/3 izango du eta 
beste herena Udalaren esku gera-
tuko da.

Datua

udala eta Jaurlaritzaren 
arteko akordioaren arabera, 
100 etxebizitza (babes 
ofizialekoak tartean) 
egingo dira Mayc ondoan.

100
EtxEBiZitZA

Ibilbide luzeko ikastetxea
Oinarrizko Lanbide eta Ehungintza Eskola izenarekin, 1928an jarri 
zuten abian gaurko Miguel Altuna. Aurretik beste bi eskola zeuden: 
Bergarako Industria Eskola (1850-1860) eta Arte eta Lanbide Eskola 
(1903-1928). Elementala Seminarioan kokatu zen, eta, Espainiako 
gerrako parentesiaren ondoren, 1944ko urriaren 16an ateak ireki 
zituen berriro. 1955eko legearekin Bergarako Industria Maisutza 
Eskola izatera igaro zen eta Ibargaraiko gaurko eraikinen inaugurazioa 
1965ean egin zuten. 1990eko hamarkadan etorri zen kalitaterako 
jauzi handia. ISO 9000 ziurtagiria jaso ondoren, Investors in People 
delakoa eskuratu zuen 2005ean. Ziurtagiri biak lortzen Estatuko 
lehen eskola izan zen, beste lau ikastetxerekin batera. Hezkuntza 
eskaintza handituz joan da, erreferente izateraino. Bada, ikastetxeak 
Miguel Altuna irakasle eta apaiz zenari zor dio izena.

 EnEko AZkArAtE

Hasiera baten, miguel altunako 
institutu berria 2009-2010 
ikasturterako mayc ondoko 
lursailean martxan egotea zen 
asmoa. atzerapen nabariarekin 
dator proiektua.

Miguel Altuna berria 
iritsi bitartean 
urbanizazio lanekin 
hasiko da Jaurlaritza

mayc ondoko lursailean datozen egunotan hasiko da 
lanean Etxebizitza saila

Eraikin berriko proiektua berraztertu eta 
adjudikatzea da asmoa
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Apirilaren 29an, 30ean eta 
maiatzaren 1ean ospatuko 
dituzte San Andresko jaiak. 
Bi herri bazkari eta luncha 
egingo dituzte: gazteen herri 
bazkaria egubakoitzean, api-
rilaren 29an, gazte txoko kan-
poan (eguraldi txarra bada, 
barruan). Auzotar guztienda-
koa zapatuan, gaitariek alai-
tutakoa eta burruntzian bertan 
egindako bildotsekin; Elorrio-
ko Karlos Ibarrondo burrun-
tzian aditua etorriko da lan 
hori egitera. Eta 80 urtetik 
gorakoendako, berriz, luncha 
emango dute, domekan.  

kontzertuak, berbena… 
Bestelakoen artean, berriz, 
barikuan, 18:00etan, disko fes-
ta eta 22:30ean kontzertua (La 
Madriguera, Despierta McFly 
eta Lord Witch) izango dira.  

Zapatuan, ume-parkea (11:00
-13:30 eta 16:00-18:30); gazteen-
dako patata tortilla lehiaketa 
(11:00) eta 22:00etan, berbena, 
Arrasateko Transit Blues eta 
Bergarako Emon taldeekin. 

Eta domekan, 10:00etan 
artisau postuak ipiniko dituz-
te, 11:00etan kalejira egingo du 
Erraldoi eta Kilikien Konpartsa 
Txikiak; 12:00etan herri kirolak 
izango dira (Saralegi eta Muger-
tza aizkolariak eta Idoia Etxe-
berria harri-jasotzailea); 
12:30ean, nagusiendako meza 
eta 16:00etan, Gorriti eta bere 
animaliak ibiliko dira Cordo-
ba y Oro plazan. 

San Andresko 
jaiak beteta 
datoz hurrengo 
astean

Bildotsak burruntzian.  |  goiiEnA

U.M.  |  ArrAsAtE

Dokean jokatzeko hitzordua 10:00e-
tarako egin arren, 09:30erako hasi-
ko dira lehiakideak azaltzen Mon-
terron ondoko zelaira. Batetik, 
izenak eman eta lehiaketarako 

bikoteak antolatzeko; eta bestetik, 
"beroketa ariketak egiten ibiltzen" 
direlako, Juan Luis Arkauz SUDCe-
ko presidentearen esanetan. 

Kontuak kontu, hasi 10:00etan 
hasiko da elkarteen arteko doke 

txapelketa eta "12:30-13:00 aldera 
bukatuko da". 14-15 bat bikotek 
parte hartuko dutela aurreikusi 
dute antolatzaileek; beraz, 30 bat 
lagunek parte hartuko dute elkar-
te gastronomikoen izenean, eta 
haiei gehitu behar zaizkie udal 
ordezkariak. Labur esanda, ez dela 
"anbienterik" faltako Monterron 
ondoan Ostiral Santuan. 

60 kilo sardina 
Are gehiago kontuan hartzen badu-
gu 60 bat kilo sardina erre eta 
ardoarekin lagunduta partituko 
dituztela debalde, bertaratzen diren 
guztien artean. "Eta guzti-guztiak 
gastatuko dira, batzuek erdi-baz-
kaldu eta guzti egiten dute-eta", 
kontatu du Arkauzek. 

Eta dokean lehia ziurtatuta 
dago, beraz; izan ere, elkarteko eta 
Udaleko lehiakideen artean galtzen 
duenak ordaindu behar izaten ditu 
sardinak. 

Gazteen txapelketa arrakastatsuaren 
ostean, elkarteen dokea tokatzen da orain
ostiral santurako egin dute hitzordua, 10:00etan, monterron ondoko zelaian

O H a r r a k

LiburutEgia itxita
Datozen jaiegunetan itxi egin-
go dute Udal Biblioteka, Paz-
ko astera arte. Martitzenetik 
aurrera, berriz, goiz eta arra-
tsaldez zabalduko dute, hona-
ko ordutegiarekin: 10:00-13:00 
eta 16:00-20:00. 

baz-En orDutEgia
Bihar eta etzi itxi egingo dute 
Biztanleen Arreta Zerbitzua. 
Zapatuan, berriz, 09:00etatik 
13:00ak arte zabalduko dute eta 
Pazko astean normal jardungo 
du: 08:30etik 19:00ak arte. 

kiroLDEgia Eta uarkapE
Jaiegunetan 08:30etik 14:00ak 
arte zabalduko dute kiroldegia. 
Pazko astean, berriz, eguba-
koitzera arte 07:00etatik 22:00ak 
arte eta zapatuan 08:30etik 
20:30ak arte. Uarkape pilota-
lekua, berriz, jaiegunetan 
itxita izango da eta Pazko 
astean egubakoitzera arte 
09:00etatik 13:00ak arte eta 
16:00etatik 21:00ak arte zabal-
du eta zapatu eta domekan 
itxi egingo dute. 

UbANE MAdErA  |  ArrAsAtE

Arrasateko Udalerako aurkeztu 
diren alderdien artean biren zerren-
dak jakitea besterik ez zen falta, 
eta asteon jakinarazi dituzte biek 
ala biek, Bilduk eta Ezker Batuak, 
hurrenez hurren. Bien kasuan, 
gainera, sindikalista bi (LAB eta 
CCOO) dira zerrendaburu. 

sindikatutik politikara
Bilduren kasuan, Inaxio Azkarra-
ga-Urizar da koalizioak aurkeztu 
duen alkategaia. Elorriarra da 
hura (1962), baina ondo ezagutzen 
du Arrasate, 26 urte daramatza
-eta udalerrian bizi izaten. Hiru 
seme-alabaren aita, Zuzenbidean 
lizentziaduna da, UNEDetik. Azken 
sei urteak LAB sindikatuan eman 
ditu, administrazioko eskualdeko 
arduradun moduan. Beraz, estrei-
naldia du politikagintzan. 

Hala ere, haren esanetan, sin-
dikalgintzako jardunak lagundu 
egingo dio politikan: "Sindikalgin-
tzan gauza bat egiten da: hitz egin, 
negoziatu eta akordioetara ailega-
tu, eta uste dut hori baliagarria 
dela". Besteak beste, gaineratu du 
"erronka" moduan hartuko duela 
Arrasateko hautagaitza, eta Bildu-
ri baiezkoa ematea kosta egin bazaio 
ere, "ilusioarekin eta lanerako 
gogoarekin" egingo diola aurre 
erronka berriari.

Azkarraga-Urizarren bidai-
lagunak ere zehaztuta daude 

(ondoko taulan). Eta hautagaiek 
erakusten duten moduan, politi-
kan esperientzia luzea duten 
zinegotzi edo zinegotzi ohiak 
(Amaia Larrañaga (EA), Ander 
Rodriguez (Alternatiba) eta Juan 
Antonio Barriocanal (EA) espe-
rientzia bakoekin elkartu, eta 
hala osatu dute zerrenda. 

Etxebizitza, berdintasuna… 
Ezker Batuak, berriz, astelehenean 
aurkeztu zuen Roberto Berrio 
alkategaiak Arrasaterako dituen 
ildoak, eta baita zerrenda osatu  
duten lagunen izenak ere. 

Alderdi ezkertiarraren pro-
gramari dagokionez, labur esan-
da, etxebizitzarako eskubidea, 

berdintasuna, ingurumena eta 
herritarren parte-hartzea defen-
datuko ditu Ezker Batuak.

Etxebizitzen kasuan, alokairua 
bultzatuz. Berdintasunaren 
kasuan, emakumeen kontrako 
biolentziarako programan inda-
rrak ipiniz. Ingurumenari dago-
kionez, bereziki, Udalatx babes-
tu guran (barruko harrobiaren 
itxiera barne) eta herritarren 
parte-hartzearen kasuan, besteak 
beste, udal aurrekontuetan par-
taidetza hori lortu arte.

Zerrendari dagokionez,  berriz, 
lehen hiru hautagaien izenei eman 
diete garrantzia: Pilar Gartzia arra-
satearra eta Iñaki Gartzia mutri-
kuarra ditu lagun Berriok. 

Bildu eta Ezker Batua ere gertu, 
politikako "borrokarako"
sindikalista bi (lAB eta CCoo) dira alkategaiak, hurrenez hurren

roberto Berrio eta Juan Luis Merino, kulturate kanpoan.  |  U.m.Inaxio Azkarraga-urizar.  |   U.m.

BILDurEN 
ZErrENDA

 inaxio Azkarraga-Urizar

 Amaia larrañaga

 Ander rodriguez

 iraia sola

 josu pereda

 maider morras

 omer Arregi

 miren iratxe Zeziaga

 juan Antonio Barriocanal

 joseba Erramun Askasibar

 kepa Urteaga

 miren josebe landaluze

Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56Olarte kalea 10

Tel.: 943 79 52 50

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE
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ArrAsAte optikA	•	Loramendi kiroLak • aranzabaL SUKALDEAK 
kApikuA	opariak	eta	osagarriak	•	rAos SARRAILA-DEnDA. 24 ORDU 

azpiLikueta	harategia	•	equs	taberna	•	LizarraLde	kirolak	•	ritA FRUTATEGIA 
izaskun	arrandegia	•	AvenidA	kafetegia	•	oihAl ETxERAKO EhUnGInTZA 

teknoberri	informatika	•	urretxu	taberna	•	tAntAkA TABERnA 
Gizadi	etxez-etxeko	laguntza	•	pippol TABERnA

ONDO PASAU JAIETAN!

ApirilAk 29, ostirAlA
13:00 Auzoko gazteen bazkaria gazte txoko kanpoan; egu-
raldi txarra eginez gero, barruan. 
Bazkariko txartelak eskuratzeko gazte txokoan galdetu.
18:00 Disko festa gazte txokoan.
19:30 Etxafuegoak eta buruhandiak.
22:30 Rock taldeak.
	 •	LA	MADRIGUERA	(Arrasate)
	 •	DESPIERTA	MCFLY	(Zaragoza)	
	 •	LORD	WITCH	(Bergara)

apiriLak 30, Larunbata
10:00 Diana. 
11:00-14:00/18:30-20:30 eskulan eta pintura 
    erakusketa:	EMASAN		ELKARTEA	
	 	 	 	 (San	Andresko	emakumeak);	
    Etxaluzeko 2. solairuan. 
	 	 	 	 H	eta	I	geletan.
11:00-13:30 Haur parkea,	aurpegia	margotzeko	tailerra,	
  eta abar. Bedoñabeko patioan.
11:00 gazteentzako patata tortilla leHiaketa.  
	 Nork	bere	osagai	bereziak	eroan	beharko	ditu	
	 (patatak,	arrautzak	eta	olioa	gazte	txokoak	jarriko	ditu).
13:00 kriston poteoa	Bilboko	Gaitariekin
14:30 Herri bazkaria. Bildotsa entsaladarekin. 
	 	 	 							Gaitariek	alaituta.
16:00-18:30 Haur parkea,	aurpegia	margotzeko	tailerra,	
  eta abar. Bedoñabeko patioan.
18:00		KIXKA	ANTZERKI	TALDEA	(Txuri-Beltz).	Hiruki	plazan.
22:00etan	KONTZERTU-BERBENA			
	 •	TRANSIT	BLUES	(Arrasate)	
	 •	EMON	(Bergara)	

maiatzak 1, iGandea
10:00 etxafuegoak, esnatzeko.  
 artisauen ferixie.
11:00-14:00/18:30-20:30 eskulan eta pintura 
    erakusketa:	EMASAN		ELKARTEA	
	 	 	 	 (San	Andresko	emakumeak);	
    Etxaluzeko 2. solairuan. 
	 	 	 	 H	eta	I	geletan.
11:00 kalejira	Arrasateko	Erraldoi	eta	Kilikien	Konpartsa		
	 Txikiarekin	eta	Arrasateko	Gaitariekin.
11:00-13:30 Haur parkea,	aurpegia	margotzeko	tailerra,	
  eta abar. Bedoñabeko patioan.
12:00 Herri kirolak:
	 •	Aizkolariak:	Ruben	Saralegi	eta	Mugertza.
	 •	Harri-jasotzaileak:	Idoia	Etxeberria.
12:30 	Gure	nagusien omenez meza santua.
13:30  luncHa/bazkaria 80 urtetik gorakoentzat.
16:00 gorriti	eta	bere	animaliak	(Cordoba	y	Oro	plazan).
16:00-18:30 Haur parkea,	aurpegia	margotzeko	tailerra,	
  eta abar. Bedoñabeko patioan.  
18:00 Kurtze	Txiki	plazan	umeendako	txokolate-jana
 eta	IKER	DIAZ,	antzerki	musikala	(euskaraz).
19:30 Jaiak bukatzeko, etxafuegoak.

APIRILAK MAIATZAK
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M.b.  |  BErgArA

Pazkoetako kartel lehiaketa 
deitu du Udalak, eta Bergaran 
erroldatutako edozein pertsonak 
parte har dezake.  

Kartelek 24x34 zentimetroko 
neurria izan beharko dute eta 
formatuak, berriz, bertikala 
izan beharko du. Bestalde, pape-
rean inprimatuta eta kartoizko 
euskarri baten gainean aurkez-
tu beharko dira. Era berean, 
kartelaren kopia digitala CD 
informatiko baten ere aurkez-
tu beharko da.

Kartelaren teknikari dago-
kionez, librea izango da, baina 

ondorengo testua eroan behar-
ko du nahitaez: Pentekoste jaiak 
2011, Bergara.

Lehiaketara aurkeztutako 
lanek originalak izan beharko 
dute, eta beste lehiaketa baten 
inoiz saritu gabeak. Udalak 
plagioa egon den zantzurik 
ikusten badu, sortutako kalteen 
aurrean kalte-ordainak eskatu 
ahal izango dizkio plagioaren 
egileari. Sariari dagokionez, 
600 euro jasoko ditu lan onena-
ren egileak.

Lanak aurkezteko azken 
eguna maiatzaren 2a da, 13:00ak 
baino lehen, kultura etxean.

Udalak Pazkoetako  
kartel lehiaketa deitu du  
lanak aurkezteko epemuga maiatzaren 2a da 

M.b.  |  BErgArA

Dagoeneko zabaldu dute turismo 
bulegoa Aste Santuko oporraldia-
ri begira. Maiatzaren 1era arte 
egongo da zabalik, egunero, 10:30e-
tik 19:00etara, domekan eta Paz-
ko-astelehenean izan ezik. Bi egun 
horietan goizeko ordutegia izan-

go du: 10:30etik 13.30era, hain 
justu ere.

Herriko eskaintza turistikoa-
ren eta zerbitzuen gaineko infor-
mazioa emateaz gain, Bergarako 
erdigune historikoa eta ondarea 
ezagutzera emateko bisita gidatuak 
ere eskainiko ditu. Bisita horiek 

doakoak izango dira eta egunero 
eskainiko dira, goizez eta arra-
tsaldez. Horretarako, turismo 
bulegoan eman behar da izena.  

Eskaintza zabalagoa 
Aurten, gainera, bisita gidatu 
estandarraz gain, bisita berriak 
ere eskainiko ditu turismo bule-
goak. 

Apirilaren 22an, Egubakoitz 
Santu eguna, Udalak proiektuan 
duen Pagola-Loidiko ubidearen 
xenda ezagutzeko bisita gidatua 
egingo dute (ordu eta erdi inguru 
iraungo du). Informazioa jasotze-
ko eta izena emateko turismo 
bulegora jo behar da (943 77 91 28 
eta turismo@bergara.net).  

Turismo bulegoak ematen 
dituen zerbitzu guztiak, bisita 
gidatuak barne, herrira datozen 
bisitarientzat eta herrian gelditzen 
diren bergararrentzat eskaintzen 
ditu Udalak.

Pagola-Loidiko 
ubidearen ibilbidea 
ezagutzeko bisita 
gidatua hilaren 22an
turismo bulegoak eskainiko du Egubakoitz 
santuan, eta parte hartzeko izena eman behar da  

mAriArEn lAgUnDiA

Mariaren Lagundia ikastolak 
Holandako Groenlo herriko 
ikastetxe batekin egiten duen 
elkartrukearen barruan, hango 
ikasle taldea izan da hemen 
egunotan –Mariaren Lagundikoak 
urrian izan ziren han–. 
Esperientzia oso aberasgarria izan 
da guztiendako, eta, hemengo 
familietan egin dutenez egonaldia,  
gure ohiturak bertatik bertara 
ezagutu ahal izan dituzte.

Itzuli dira 
etxera 
Groenloko
ikasleak

E
spainol unionistek, PSOE  
eta PP bereziki, eginaha-
lak egiten dihardute 
Ezker  Abertzale eremua 

Baño Marian ipini eta abertza-
letasunaren azala kizkurtu eta 
higuingarri bihurtzen.

PSOEk eta PPk hauteskun-
deei begira duten lehiak bere-
biziko bultzada ematen dio 
unionisten erasoari. Sokatiran 
ari dira nork boto gehiago jaso. 
ETA desegitearekin batera Ezker 
Abertzalea zatitu eta ahuldu 
nahi dute. Izan ere, Ezker Aber-
tzaleen oinarria Espainiarekin 
etetea da independentzia gau-
zatuz, Jaime Mayor Orejak oso 
ongi esaten du. Epe laburrean, 
herritarren babesa gauzatzen 
den heinean, independentziaren 

aldarria tsunami politiko bihur 
daiteke.

 Horren aurrean erne! Malgu-
tasunez jokatzea beharrezkoa  da, 
baina neurri egokian ez bada egi-
ten kalte handia ekar dezake. 
Espainol tertuliano bati entzuna 
da: "Ezker Abertzalea,  ETAren 
aferan, Gobernua bera baino urru-
tiago joan da eta  Alderdi Popu-
larraren parean jarri da". Argi!

Gaur egun, Euskal Herriko 
gizarte baratzean independen-
tziaren aldeko joera eta kon-
tzientzia erne bada, jende asko-
ren borrokak, sakrifizioak, 
entregak eta kartzelak, besteak 
beste, lurra landu dutelako da. 
Iragana madarikatzea eta uka-
tzea politikoki larria eta esker 
txarrekoa izatea da. 

Zorionak, Zornotzako Man-
delari eta elkartasuna gelditu 
direnei.

Tinko,  
ez etsi

ANdrEs OsA 
'sAkONA'

n i r e  u s t e z

"Iragana 
madarikatzea 
politikoki larria da"

ArAnZADi ikAstolA

Auzolanartean 2011 programaren barruko azkeneko ekintza egin dute 
Aranzadiko batxilergoko 90 gaztek bi taldetan: taldeetako batek, San 
Martzialen, Mundua denon esku eta Festa denona artelanak sortu zituen  
–bi dantzari eta idi parea, gurdi eta guzti–; beste taldeak, berriz, bi 
mosaiko egin zituen goiko trenbidean: batean, natura eta euskara lotu 
zituzten aurpegi erraldoi baten; bestean, AHTri STOP lelopean mundua 
zanpatzen duen trena irudikatu zuten.

Dantzariak eta
idi parea sortu 
zituzten 
Aranzadikoek
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Etxetresna elektrikoak 
eta argiztapena

Masterreka 2. BERGARA
Tel.: 943 76 26 10

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

BErgArA kE

Bergara kEko infantil mailako 
saskibaloi taldeak 43-39 irabazi zion 
Añorgako Internacional taldeari 
domekan, Gipuzkoako finalean. 
Astigarragan jokatutako finalean 
emoziorik ez zen falta izan; amaieran, 
gaztetxo bergararrek ondo ospatu 
zuten garaipena.  BkEko arduradu- 
nek Txiki Oiartzabal eta Mikel Gari 
tano Kurri entrenatzaileak, Igor 
Zabala delegatua eta iaz gaztetxo- 
ekin jardundako Jokin Perez eta Iñaki 
Olaetxea zoriondu nahi dituzte. 

Saskibaloilari
gaztetxoak, 
txapeldun

O H a r r a k

Eaj: posta biDEzko botoa
Botoa postaz eman ahal izateko 
bulegoa zabalik dago batzokian, 
11:30etik 13:00etara eta 18:30etik 
20:30era. Eskaerak egiteko azken 
eguna maiatzaren 12a da.

koLDo ELEizaLDE 
LEHiakEtako Lanak
Maiatzaren 6ra arte dago zaba-
lik Koldo Eleizalde lehiaketa-
rako lanak entregatzeko epea. 
Argibideak: www.bergara.net.

1965Ean jaiotakoak
1965ean jaiotakoek Tartufon 
egingo dute urteroko afaria. 
Depor tabernan elkartuko 
dira, 19:00etan. Izenematea, 
Ariznoa tabernan.

aviLEsko margoLariak 
aroztEgin
Avilesko margolarien erakus-
keta maiatzaren 1era arte dago 
ikusgai Aroztegin, ohiko ordu-
tegian. Jaiegunetan goizez 
bakarrik dago zabalik, 12:00e-
tatik 14:00etara.

akuarELa ikastaroa
Beart elkartearen eskutik akua-
rela-tailerra izango da maiatza-
ren 7an eta 8an, 10:00etatik 
13:00etara eta 15:00etatik 18:00e-
tara. Armando Juez San Salva-
dor izango da irakaslea. Bear-
teko bazkide ez direnendako 
prezioa 125 euro da. beart.elkar-
tea@gmail.com.

EdU MENdIbIl  |  BErgArA

Alkate berria izango dugu Ber-
garan eta aurpegi berriak dira 
nagusi maiatzaren 22ko udal 
hauteskundeei begira. Bildu izan 
da azkena alkategaia aurkezten, 
eta, horrela, sei alderdi izango 
dira lehian udalbatza osatzeko. 
Jesus Mari Elortza Uberako auzo
-alkatea dugu Bilduren zerren-
daburua. Zortzi urte daramatza 
Uberako auzo-alkate. Elortzarekin 
(51 urte) batera honako hauek 
dira zerrendan: Jaione Isazelaia, 
Aranzadi ikastolako irakaslea; 
Lauri Askargorta, EAko zinego-
tzia; Leire Iruin, irakaslea; Maren 
Belastegi, fisioterapeuta; Ariane 
Kareaga, irakaslea; Piti Mada-
riaga, Elayko langilea eta EAko 
hautagaia izandakoa; Maider 
Arregi, ingeniaria; Javi Bengoa, 
Miguel Altunako irakaslea; Alan 
Gutierrez; Maria Amalia Albeniz; 
Javier Garmendia (erretiratua); 
Nagore Iñurrategi, MUko irakas-
lea; Iñaki Arizmendiarrieta; 
Aranzazu Zabaleta; Ander Elor-
tza; Nerea Agirrezabal; Nora 
Madariaga; Elsa Manso; eta Iraitz 
Arizabaleta.

Hiru gizon eta hiru emakume
PSE-EEko zerrendaburu Mari 
Karmen Barrenetxea da orain 
dela lau urteko hauteskundeeki-
ko errepikatzen duen alkategai 
bakarra. Aintzane Oiarbide jel-
tzalea, Juanje Amasorrain (Aralar), 
Antonia Galiot (Ezker Batua) eta 
Josu Garitaonandia (Bergarako 
Berdeak) ditugu alkatetzarako 
gainerako hautagaiak. Hiru ema-
kume eta hiru gizon.

Aralarrek Juanje Amasorrain 
dendari ezaguna aukeratu du 
alkategai izateko. Justina Elex-
puru joango da bigarren tokian 
eta Rafa Sanchez zerrendako 
hirugarrena da. EAJk, bestalde, 
Aintzane Oiarbiderengan jarri 
du konfiantza eta harekin batera 
Rafa Amasorrain, Juan Jesus 
Alberdi, Maite Barrena, Ander 
Alberdi, Irune Galarraga eta Lan-
der Arregi dira lehenbiziko tokie-
tan. Amasorrain zinegotzia da 
udaletxean jardundako baka-
rra. 

PSE-EEri dagokionez, esan 
bezala, Mari Karmen Barrenetxea 
dugu zerrendaburua eta bigarren 
eta hirugarren tokian Francisco 
Javier Garai zinegotzia eta Javier 
Cendoya hainbat urtean zinegotzi 
jardundakoa ageri dira. 

Bergarako Berdeak da beste 
nobedadeetako bat. Josu Garitao-
nandia (43 urte) Metagrako bilte-
giko langilea da zerrendaburua 
eta harekin batera Juncal Arruti 
eta Aiert Lizarralde eta Martin 
Garmendia ELayko langileak 
daude zerrendako lehenbiziko 
tokietan.

Jesus Mari Elortza da Bilduren 
alkategaia maiatzaren 22rako
sei alderdi lehian Bergaran: EAj, Aralar, psE-EE, EB, Bildu eta Berdeak

Bilduren hautagaiak, Errotalden ateratako argazkian.  |  BilDU
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Oñati Zero Zabor plataformako 
kideak sinadurak batzen egon dira 
azken egunotan –zapatuan, 
domekan, astelehenean eta atzo–, 
eta gaur ere batuko dituzte: 
Herriko Plazan jarriko dute mahaia, 
18:30ean. Informazioa ere 
banatuko dute. Atez ateko bilketa 
sistemaren aldeko sinadurak batu 
gura dituzte.

Zero Zabor 
taldekoek 
sinadurak batu 
dituzte

ZEro ZABor tAlDEA

Eguenetik, hilaren 21etik 
aurrera, Oñati-Arantzazu 
autobus zerbitzuak eskaintza 
zabalagoa izango du: lehen 
autobusa 07:30ean irtengo da 
Oñatitik eta azkena 19:30ean; 
aldiz, Arantzazuko lehena 
08:00etan irtengo da eta azke-
na 20:00etan. Txartelak 0,60 
euro balio du.

Autobusak postetxeko, San 
Lorentzoko eta Euskadi etor-
bideko geltokietan geratuko 
dira. Gainera, Oñatitik 10:30ean 
eta 15:30ean irteten den auto-
busak Arrikrutzen egingo du 
geldialdia. Era berean, Aran-
tzazutik 12:15eko eta 17:15eko 
autobusak koba sarreran gera-
tuko dira. 

Autobus gehiago Oñati 
eta Arantzazu lotzeko 
eguenetik aurrera

M.b.  |  oñAti

Ganbara Txiki eta Gazte abesba-
tzetako kideek kontzertu gehiago 
dituzte esku artean. Ganbara 
Txikikoek Sevillan egingo dituz-
te bi kontzertu datorren astean 
eta Ganbara Gaztekoek Ejea de 
los Caballerosko lehiaketa pres-
tatzen dihardute. Biek ala biek 
Pazko astean gogor egin beharko 
dute lan.

Sevillako abesbatzen federa-
zioak egindako gonbidapena 
onartu, eta Ganbara Txikik kon-
tzertu bi egingo ditu; hain justu 
ere, hilaren 27an eta 28an: lehe-
na San Vicente elizan eta biga-
rrena Francisco Guerrero musi-
ka kontserbatorioan. Sevillara 
eramango duten programan abes-
ti eta doinu ezberdinak uztartu-
ko dituzte eta Bizitzaren maitasun 
harian proiekturako taldearentzat 
propio sortutako piezak eskaini-
ko dituzte.  

Sevillarako bidaia egingo dute 
hilaren 25etik 29ra. Kantuan egi-
teaz gain, turismoa egiteko auke-
ra izango dute: alde batetik, 
Sevilla ezagutzeko aukera izango 
dute; eta beste alde batetik, Madril-
go Warner parkean geldialdia 
egingo dute. 

buru-belarri lanean 
Bestalde, Ganbara Gaztekoek 
buru-belarri dihardute Ejea de 
los Caballerosko (Zaragoza) lehia-
ketan eskainiko dituzten kantuak 
prestatzen. Lehiaketa maiatzaren 
1ean egingo dute. 

Oraingoan ere, euskal kon-
positoreen lanek pisu berezia 
izango dute programan: alde bate-
tik, David Azurzaren Akerrak 
Ken abestia aurkeztuko dute esze-
nografia bereziarekin; eta, beste 
alde batetik, Josu Elberdinen lan 

berria estreinatuko dute. Hain 
justu ere, Dos canciones mañicas 
lana. Gainera, Whitacreren The 
Seal Lullabay eta Hatfielden Ama-
rillas kantatuko dituzte. Lehia-
ketan 12 taldek parte hartuko 
dute. Ganbarakoek maiatzaren 
1 e a n  e g i n g o  d u t e  s a i o a , 
16:30ean.

Ganbarako lagunek badakite 
zer den Zaragozako lehiaketan 
parte hartzea: nagusien abesbatzak 
lehen saria eta entzuleen saria 
irabazi zituen 2003an.

Ganbarako kideak, zuzendariarekin.  |   gAnBArA

MIrEIA bIkUñA  |  oñAti

Haimaikabatek aurkeztu du udal 
hauteskundeetarako zerrenda-
burua: Amaia Intza Bartolome 
izango da. Egun, zinegotzia da 
Udalean, EAk duela lau urte ate-
ra zituen hiruretako bat. Zatike-
taren ostean, hiru zinegotziak 
H1!-era pasa ziren. 

Amaia Intza Kultura zinego-
tzia da gaur egun Oñatin. Hamai-
kabat alderdiak zerrendako lehen 
bost izenak ezagutarazi ditu: 
Amaia Intza Bartolome, Pello 
Telleria Goenaga, Ernesto Mur-
giondo Billar, Argiloain Peros-
terena Arregi eta Joseba Agirre 
Urtzelai. 

Hamaikabat alderdiak Oñatin 
bakarrik aurkeztuko du zerren-
da. Debagoieneko gainerako 
herrietan ez dute zerrendarik 
osatu.

gainerako alderdiak 
H1!-eko zerrendaburua ezagutu-
ta, egun Udalean ordezkaritza 

duten alderdi gehienek aurkeztu 
dituzte euren hautagaiak: Lour-
des Idoiaga (EAJ), Mikel Biain 
(Bildu), Miren Arregi (Aralar), 
Karmelo Perez de Almaraz 
(EB-Berdeak) eta Manoli Barre-
netxea (PSE-EE), hain justu ere. 
PPren zerrendaburua oraindik 
ez dute aurkeztu.

Amaia Intza da Hamaikabaten 
zerrendaburua udal hauteskundeetarako

Amaia Intza.  |   goiEnA

Ganbara Txikikoak Sevillara eta 
Ganbara Gaztekoak Zaragozara
sevillan kontzertu bi egingo dituzte pazko astean: hilaren 27an eta 28an

M.b.  |  oñAti

Aste Santuan askotariko eliz-
kizunak egingo dituzte, bihar-
tik domekara arte. 

Eliza katolikoak urteko garai 
garrantzitsuena ospatzen du 
–Gabonekin batera–, eta herri-
ko eliza, auzoetako ermita eta 
monasterioetan elizkizunak 
egingo dituzte. 

bihar eta etzi, gehien 
Datozen egunetako elizkizun 
gehienak bihar eta etzi artean 
egingo dituzte. Bihar ordu san-
tua egingo dute herriko eliza 
handienetan eta etzi, egubakoi-
tza, gurutze-bidea. Domekako 
ospakizunak hiru lekutan egin-
go dira: Santa Anan, benedita-
rretan eta parrokian.

Askotariko elizkizunak egingo dituzte 
eliza eta monasterioetan, bihar hasita

ASTE SANTukO ELIZkIZuNAk
aPirilak 21 aPirilak 21 aPirilak 22 aPirilak 22 aPirilak 23 aPirilak 24

eguen 
santua

orDu 
santua

gurutze- 
biDea

egubakoitz 
santua

zapatu 
santua

pazko 
Domeka

Santa Ana 19:00 21:30
gurtza

19:00 21:30 10:00

Beneditarren 
eliza

18:00 22:00 - 18:00 21:00 12:30

Agustindarrak 19:30 - 20:00 18:00 20:30 -

Parrokia 18:00 22:00
gurtza

09:00 17:30 21:30 -

Bidaurreta 18:30 22:00
gurtza

19:30 17:00 21:30 10:00

S. Martin 16:00 - - 16:00 - -

Uribarri - - 09:00 - - -

Olabarrieta - - 11:00 - - -

Zubillaga - - 11:00 - - -

koizkar 18:00
jaunaren 
afaria

- - - - -
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Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA

Andra Mari auzunea 3    ARETXABALETA Tel.: 943 79 29 26 

Fiskala
Kontablea

Juridiko/laborala

ANDRA 
MARI

Aholkularitza 2010eko ondare eta errenta
aitorpenenerako epea zabalik 

M.A.  |  ArEtxABAlEtA

Leintz Barrutiko kristauek hain-
bat elizkizun eta otoitzaldi egin-
go dituzte datozen lau egunetan 
Aste Santua ospatzeko. Horie-
tako batzuk Andre Mariaren 
Zeruratze parrokian egingo 
dituzte eta beste batzuk, agus-
tindarren monasterioan.

izurietara gurutze-bidea 
Joan den domekan hasi zituzten 
ekitaldiok, Erramu-domeka 
ospatuta, eta bihar, Eguen San-
tua, jarraituko dute bakarkako 
aitortzak eginda parrokian (11:00
-12:00). Elizkizunak, baina, arra-
tsaldean hasiko dituzte; hain 
zuzen ere, Jaunaren azken afa-
riko eukaristia ospatuko dute 

monasterioan (18:00) eta parro-
kian (19:00). 

Egubakoitz Santuan gurutze
-bidea egingo dute Izurieta 
auzora (11:00). Eta arratsaldean 
Jaunaren nekaldiko ospakizu-
na izango dute monasterioan 
(16:00) eta parrokian (17:00).

Zapatu Santuan Pazko-gau-
beila ospatuko dute kristauek 
bai parrokian, bai monasterioan 
(21:00etan, bi lekuetan) eta 
parrokian, gainera, bataioak 
izango dira. Pazko-domekako 
meza nagusia, ostera, parrokian 
izango da (11:30).

Elizkizun horiez gain, hain-
bat otoitzaldi izango dira egu-
notan monasterioan, tartean 
gorespenak (09:00).

Otoitzaldi eta elizkizun asko Aste 
Santua ospatzeko, bihar hasita

Basotxoko kideak Galiziara doaz Pazko astean eta 
ekainean Parisera joateko izenematea zabalik dute
Apirilaren 25etik maiatzaren 1era bitartean Galizia aldera doaz 
Basotxo erretiratuen elkarteko kideak. Arousa, Santiago, Padron, 
Sanxenxo, Baiona eta beste hainbat paraje bisitatuko dituzte, eta 
paisaia eta gastronomiarekin gozatzeko aukera izango dute. 

Eta dagoeneko hurrengo bidaia antolatzen dabiltza erretira-
tuak: Parisera joan gura dute ekainaren 25etik 30era. Maiatzaren 
6a arte salduko dituzte txartelak Basotxon (11:00-12:00). Prezioa: 
650 euro bazkideek eta 675 euro gainerakoek.

FElis BEltrAn DE hErEDiA

Loramendi elkarteak antolatutako elkarte gastronomikoen arteko 
olinpiadako probetako bat izan zen Larrinon jokatutako berakatz-zopa 
txapelketa, eta Basotxo elkarteko erretiratuek egindakoa hautatu 
zuten sei zoparen artean onena epaimahaiko kideek. Bigarren postuan 
geratu zen Eguzki Alde elkartea eta hirugarren Muru Alde. Hurrengo 
proba bolo txapelketa izango da eta maiatzaren 14an jokatuko dute.

Basotxok berakatz-zopa onena

MIrArI AltUbE  |  ArEtxABAlEtA

Aozaratza auzoan dagoen Irurikoa 
baserria errentan emateko lehia-
keta deia egin zuen Udalak orain 
hilabete batzuk, baina epea buka-
tu da apirilean eta ez da inor 
aurkeztu. Bigarren lehiaketa deia 
zen eta inor agertu ez denez orain-
goan ere, kontua artxibatzea era-
baki dute. 

600.000 eurotik gorako lanak 
Udalaren asmoa izan da turismo-
ra bideratzea baserria –40 urte-
rako errentan emanda–; hau da, 
ostalaritza zerbitzuren bat jartzea 
Urkulu biziberritzeko planaren 
barruan, betiere naturarekin edo 
ekologiarekin lotutako jarduerak 
eskaintzeko. Iaz uztailean egin 
zuen lehenengo lehiaketa deia, 

baina inor ez zen agertu eta 2011-
ko urtarrilean berriro saiatu zen 
hainbat baldintza aldatuta oina-
rrietan. Irurikoan interesa duenen 
bat edo beste agertu da bai lehe-
nengo, bai bigarren deialdia 
egindakoan, baina baserriak behar 
dituen berritze lanak 600.000 
eurotik gorakoak izango direla 
jakindakoan ez dute aurrera egin 
horiek. 

Udal jabetzako baserri horrek 
222 metro koadro ditu hiru solai-
rutan banatuta, eta inguruan 
5.000 metro koadroko lursailak. 
Hainbat urtean, baina, bertan 
behera utzita egon da, eta, ondo-
rioz, goitik behera eraberritu 
beharrean dago etxea ostalari-
tzaren inguruko jardueraren bat 
jartzeko ondoren. 

Inor ez da agertu 
Irurikoa hartzeko
Udalaren asmoa zen turismora bideratzea baserria

Aozaratza auzoan dagoen Irurikoa baserria.  |   m.A.

Langabeendako ikastaro bi maiatzean: margolanen eta 
hirugarren adinekoen zaintzen gainekoak
Langabezian dauden herritarrendako ikastaro bi antolatu ditu Uda-
leko Enplegu Sailak. Hirugarren adinekoen zaintzen gainekoa Bizi-
kasirekin batera antolatu du eta maiatzaren 30etik ekainaren 29ra 
egingo dute Aretxabaleta institutuan (15:00-18:00). Teoria eta prakti-
ka bateratuko dituzte astelehenetik eguenera bitartean.

Bestalde, margotzen –hormak, gainazal ezberdinak…– ikasteko 
eskolak emango dituzte maiatzaren 16tik uztailaren 15era bitartean 
institutuan. 12 lagunendako daukate lekua.

Izena emateko epea maiatzaren 2an zabalduko dute bi ikastaroe-
tarako eta udaletxean dagoen Enplegu Sailera jo behar dute intere-
satuek –larrea@aretxabaleta.net.

M.A.  |  ArEtxABAlEtA

Jaiotzez arrasatearra baina 
aspaldiko urteotan Aretxa-
baletan bizi den Ana Bolina-
ga da Bildu koalizioaren 
alkategaia. 44 urte ditu, bi 
seme-alabaren ama da eta 
hezkuntzan egiten du lan. 
Hain zuzen ere, Heziketa 
Berezian dago lizentziatua 
eta irakaslea da pedagogia 
terapeutikoan. Egun, Esko-
riatzako Luis Ezeiza herri 
eskolako aholkularia da, eta 
eskola komunitate horretako 
orientatzaile arduraduna. 

Orain arte ez du politika-
gintzan jardun, baina Bilduko 
kideek jakinarazi dute eskar-
mentu handia duela herrigin-
tzan, emakume mugimendue-
tan, gazteria kontuetan… 
Erronka handia da harentzat 
maiatzaren 22ko udal hautes-
kundeetan Bildu koaliziaren 
zerrendaburu izatea.

Ana Bolinaga 
da Bildu 
koalizioaren 
alkategaia

Ana Bolinaga .  |  m.A.
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KONPONKETAK: 
 Txapa
ß

Margoa
ß

Mekanika

Z
erk egiten gaitu giza-
kiak izatea? Jarrera, 
hitza, irria, kreatibi-
tatea. Barnean dugu 

minerala, begetala, animalia 
eta espiritua. Zelan erlazio-
natzen gara ezaugarri horiek 
guztiekin? Dotoretasuna, inda-
rra, adimena ematen dizkigun 
zerbaiten bihurtu ditzakegu. 
Edo agian, harrotasun, muga 
edo hondatzeko erabiltzen 
ditugu?

Barnean bateratuta ditu-
dan alde eta aspektu asko 
naiz ni.

Jarrera fisikoak bizkarre-
zurra modu egokian izatea 
eskatzen du. Eta jarrera psi-
kologikoak? Gertaerek baino 
ez dute eragin gehiago ger-
taera horien aurrean nik 
hartzen dudan jarrera? Ez al 
daukat gaitasuna, jarrera 
kontuan izanda, gertaera 
horiek alde batera edo beste-
ra bideratzeko?

Izaki sortzaileak garela 
uste dut. Imaginazioa, pen-
tsamenduak, asmoa, hitza eta 
jarrerak dira gure baliabideak 
eta gure existentzia fisikoa 
eta psikologikoa moldatzen 
joaten direnak.

Gure inguruan dauden 
toxikoak osasunerako kalte-
garriak izan daitezkeen 
moduan, tresna berdinekin 
toxiko psikologikoak sortzen 
ditugu. Banatzeko eta konpe-
titzeko baino, lankidetzarako 
eta batzeko erabiltzen badi-
tugu?.

Zaindu ditzagun gure 
hitzak. Zaindu ditzagun gure 
jarrerak. Zaindu ditzagun 
gure ekintzak.

Dotore bihurtuz, eta, bide 
batez, ingurua beraiekin kutsa-
tzen ahalegin gaitezen.

Gizakien 
harremanak

"zaindu ditzagun 
gure hitzak, 
jarrerak eta gure 
ekintzak"

n i r e  u s t e z

MArIjO 
PAgAldAI

Ibarraundi eta kiroldegia izan 
ezik, gainerako udal zerbitzuak 
itxita egongo dira hilaren 
21etik 25era bitartean. Iba-
rraundi asteburuan baino ez 
da itxita egongo; eta kirolde-
gia goizean (09:30-13:00) egon-
go da zabalik hilaren 21etik 
24ra; Pazko-Astelehenean itxi-
ta egongo da. Pazko-astean, 
udaletxera 10:00etatik 13:30e-
ra joan ahal izango dira herri-
tarrak; eta eguenean, 15:00e-
tatik 17:00etara ere. Kultura 
etxea, 08:00etatik 15:00era 
egongo da zabalik; liburutegia 
10:30etik 13:00etara eta 16:30e-
tik 20:00etara; eta kiroldegia, 
08:00etatik 21:00etara.

Aste Santuko eta 
Pazko-asteko udal 
zerbitzuen ordutegia

MIrIAN bItErI  |  EskoriAtZA

Aurten ere Aitzorrotz eguna egin-
go du izen bereko kultura elkar-
teak. Maiatzaren 7an izango da 
jaialdia, eta aurrekoetan bezala, 
ekitaldiz jositako egitaraua ger-
tatu dute. Berrikuntza bi ditu 
horrek: goizean, herriko umeen 
dantza taldeak eskainiko duen 
emanaldia, eta arratsaldean gra-
batzeko asmoa duten lip duba, 
hain justu ere. 

Txistularien kalejirarekin 
hasiko dira ekimenak, 11:00etan; 
eta ordubete beranduago, taloak 
eta sagardoa banatuko dituzte 
plazan; tartean euskal labea duen 
sagardoa dastatu ahalko dute 
eskoriatzarrek. Iaz 150 sagardo 
botila bota ziren goizean zehar, 
eta taloei dagokienez 200 talo. 
Aurten kopuru hori altuagoa 
izango dela uste dute antolatzai-
leek, 12:30ean hasiko den umeen 
dantza saioa dela-eta.

miren amuriza eta jone uria
Dantzaldiaren ostean, Balkoitik 
balkoira izeneko bertso saioa 
eskainiko dute Jone Uria eta 
Miren Amuriza bertsolariek. 
Ekitaldi horrek joan den urtean 
izandako harrera ikusita, aurten 

bigarrenez egitea erabaki dute. 
Emanaldiaren ostean, tabernaz 
taberna jarraituko dute bertsoak 
botatzen. Jarraian, herri bazka-
ria egingo dute; baba-jana. Kul-
tura elkartetik jakinarazi dute 
txartelak dagoeneko salgai dau-

dela Goxo-txikin, Aldatz eta Inker-
nu tabernetan, 10 eta 15 euroren 
truke.

Ederto bazkaldu ostean, zuze-
neko musika emanaldia izango 
da, Arramazkaren eskutik; eta 
20:00etan, lip duba grabatzen 

hastea aurreikusi dute. Horren 
bidez, Eskoriatzako kultura bizi-
rik dagoela agerian utziko dute, 
eta horretarako Eingeinke gazte 
taldearen laguntza izango dute.  
Eskoriatzar guztiei parte hartze-
ko gonbita egin die elkarteak.

Herriko umeen dantza emanaldia eta lip 
duba, Aitzorrotz kultura elkartearen egunean
maiatzaren 7an egingo duten jaialdiarekin herriko kultura "bizirik" dagoela azalarazi gura dute

Aurten ere momentuan egindako taloak dastatu ahal izango dira plazan.  |   goiEnA

M.b.  |  EskoriAtZA

Maiatzaren 22ko udal hauteskun-
deetarako aurkeztuko diren hau-
tagaiak ezagutzen gabiltza apur-
ka-apurka. Atzo, martitzena, 
Bilduren zerrendaburuaren ize-
na ezagutu genuen: Beñat Herce 
Lezeta. Hil honetan 30 urte bete-
ko dituen eskoriatzarra Enpresen 
Administazio eta Zuzendaritzan 
lizentziatua da, eta Mondragon 
Unibertsitateko Enpresagintza 
fakultateko irakaslea da. Horre-
taz gainera, Kontabilitate eta 
Finantza arloan ikerlaria ere 
bada, eta gaur egun doktoretza-

tesia garatzen dabil, Kooperatibe 
elkarteen finantza egituran.

H1! ez da aurkeztuko 
Bestelako taldeen harira, egunotan 
jakin du H1! ez duela zerrenda 
aurkeztuko; horren harira, zerren-
da osoa eskoriatzarrekin osatzeko 
arazoak izan dituztela azaldu digu-
te. EAJ alderdiari dagokionez, 
Aitor Urrutia joango da ostera ere 
zerrendaburu.

Bestalde, bi agintaldien ostean, 
aurtengo hauteskundeetara ez 
aurkeztea erabaki du Iñaki Pie-
rruguesek, eta Urretxuko Jose 

Luis Cantero jarri du PSE alder-
diak haren ordez. EB-Berdeak 
taldeari dagokionez, Juan Luis 
Merinok errepikatuko du alka-
tetzarako hautagai moduan. 
Horretaz gainera, Deba-Urola 
barrutirako zerrendaburu ere 
bada Merino. 

Beñat Herce da alkatetzarako 
Bilduren zerrendaburua
h1! ez da aurkeztuko eta EAj-tik Aitor Urrutia doa

Beñat Herce.  |   goiEnA
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M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

J
oan den larunbatean 
antzuolar askorentzat 
ez zen izan Un día cual-
quiera, Torresoroako 
antzezlanak esaten zuen 

bezala; ez, behintzat, Marijo 
Moreno antzuolarrarentzat. 
Herrian lehen aurkezpena zuen 
obra horrekin eta denok harri-
tuta eta txaloka egon ginen bere 
hitzen jarioarekin eta azaldu 
zuen espresibitatearekin; ziur 
naiz artista bat gehiago dugula 
herrian!

Egun berezia baita Kristau 
Elkartearentzako: eliza berri-
tuaren inaugurazioa izan zen 
eta. Hemen ere denok harrituta 
hainbeste "santu eta santa" jarioa-
rekin. Eta txaloka lanak aurre-

ra ateratzeko lanean ibili direnei, 
oso ausartak izan baitira; baita 
koruko kantoreei ere, hura goza-
mena! Benetan, Antzuolan ondo 
kontsakratutako artistak dauz-
kagu!

Ez zen izan edozein egun 
futbola maite dutenentzako ere: 
telebistan, Real Madril-Bartze-
lona. Jarioa egon zen hor ere, 
baina gehiena hitz zatarrekin. 
Eta txaloak bientzat, puntuak 
banatuta geratu baitziren. Bada-
kigu kirol mundu horretan 
artista asko dagoela!

Herritik irten barik, larun-
bateko arratsalde-gau borobila 
pasa nuen eta nire nortasunaren 
hiru alderdi garrantzitsuak ase-
ta geratu ziren: ludikoa, izpiri-
tuala eta kulturala.

Parrokian, gotzainak esan 
zigun: "Jainkoa geure artean 
dago". Askorentzako artista eta 
kirolariak jainkoak dira.

Ohean pentsamendu honekin 
hartu nuen lo: "Aukera bat ere 
baztertu barik eta bihotza zaba-
lik edukiz, bere bila jarraituko 
dut".

Egun 
berezia

kONtxI 
lAskUrAIN

n i r e  u s t e z

U. A.  |  AntZUolA

Joan den astean egindako 
ohiko osoko bilkuran gehien-
go osoz onartu zuen udalbatzak 
Eusko Jaurlaritzarekin hitzar-
mena sinatzea, udala Jaurla-
ritzaren erregistro deszentra-
lizatua izateko. Hala, herri-
tarrek aukera izango dute 
EAEko administrazioaren 
edozein organo edo erakun-
dera zuzendutako dokumen-
tuak udaletxean bertan aur-
kezteko. Udalak bere erregis-
troetan jasoko ditu Eusko 
Jaurlaritzari zuzendutako 
mota guztietako idazkiak eta, 
ondoren, Jaurlaritzara bida-
liko ditu horien izapideak 
egiteko. 

Behin udalbatzarrak 
hitzarmena onartuta, akor-
dioaren berri GAOn eta 
EHAAn argitaratutakoan 
egingo da legezko.

Jaurlaritzara 
dokumentuak 
bidaltzeko, 
Udalaren bidez 

O H a r r a k

HaurrEskoLa
Antzuolako haurreskolan 
matrikulatzeko epea zabalik 
egongo da maiatzaren 2tik 
13ra bitartean. 2010ean jaio-
tako umeendako bost plaza 
daude eta 2011n jaiotakoen-
dako, berriz, zortzi. Informa-
zio gehiago nahi izanez gero, 
haurreskolara bertara jo deza-
kezue, 13:30etik 15:00etara 
bitartean.

astE santuko mEzak
Eguenetik domekara bitartean, 
Aste Santuari dagozkion eliz-
kizun bereziak egingo dira. 
Eguen Santuan Azken Afari-
ko eukaristia ospatuko dute 
parrokian, 17:00etan. Uzarra-
gako elizan ere egingo da 
eukaristia eguenean, 16:00etan. 
Egubakoitz Santuan gurutze
-bidea egingo da 10:00etan 
Antiguan eta Jaunaren Nekal-
dia 17:00etan, Errukizko Ama-
ren parrokian. Zapatu Santuan 
Pazko Gaubeila egingo da 
parrokian, 20:00etan. Pazko 
Domekan, berriz, meza izan-
go da Antiguan,11:00etan.

Antzuolako etorkizuneko 
armarria edo sinboloa lan-
tzeko ideia lehiaketa egitea 
onartu zuten joan den asteko 
osoko bilkuran. Edozeinek 
parte hartu ahal izango du 
eta saria 800 euro da. Kudea-
tuz prozesuan lehenetsitako 
balioak hartu beharko dira 
kontuan armarria lantzeko 
orduan. 

Herriko armarria 
aldatzeko ideia 
lehiaketa onartuta

UsOA AgIrrE  |  AntZUolA

Astelehenean aurkeztu zituen 
Bilduk 300 zerrenda udaletarako 
eta Batzar Nagusietarako. Antzuo-
lako Udalerako aurkeztutako 
zerrendan lehen izena da Inma-
culada Beristainena. Azkoitiarra 
da jaiotzez, baina urteak darama-
tza Antzuolan bizi izaten. Hauek 
osatzen dute Bilduko zerrenda: 
Inmaculada Beristain Aramendi, 
Ion Iñaki Yarza Lorenzo, Nagore 
Dos Santos Romarate-Zabala, Mikel 
Jauregi Telleria, Maddi Elorza 
Jauregi, Santiago Etxezarreta 
Agirre, Aritzi Saidi Olaortua, 
Miren Iturbe Berasategi, Cruz 

Luciano Madariaga Lete, Lorea 
Colominas Sanchez, Iker Manso 
Igarza, Maria Jesus Zubimendi 
Albizuri, Isidro Zabaleta Narbai-
za, Auritz Guridi Loidi eta Jose 
Aitor Belastegi Aranzabalek. 

aralarkorik ez 
Aralarrek ez du Udalerako zerren-
darik aurkeztuko. Duela lau urte-
ko udal hauteskundeetan, Zuti-
kekin eta Ezker Batuarekin 
koalizioa osatuz aurkeztu 
ziren. 

Aralar barik, Bilduk, EAJk 
PSE-EEk eta PPk aurkeztu dituz-
te zerrendak Antzuolan.

Inmaculada Beristain da Bilduko 
koalizioaren zerrendaburua
Aralarrek ez du zerrendarik aurkeztuko oraingoan 

U.A.  |  AntZUolA

Maiatzaren 5ean bukatuko da 
Antzuola eta antzuolarrak IV. 
argazki lehiaketan lanak aur-
kezteko epea. Antzuolan jaio 
edo bizi den edozeinek parte 
har dezake. Argazkietako 
protagonista Antzuola izango 
da: antzuolarrak, Antzuolako 
ohiturak, jaiak, Antzuolako 
jendea, tokiak… Hiru maila 
bereiziko dira: 6-12 urte, 13-18 
urte eta 19tik gora. Eta maila 
bakoitzeko bi sari egongo 
dira. 

Informazio gehiagorako 
jo www.antzuola.net helbide-
ra jo behar da.

Maiatzaren 5era 
arte aurkez 
daitezke argazkiak

UsOA AgIrrE  |  AntZUolA

EAJk hauteskundeetarako zerren-
da osatzeko arazoak izan ditu, eta 
ez aurkezteko erabakia hartu 
zuen. Dena dela, Gipuzko Buru 
Batzarrak Antzuolatik kanpokoez 
osatutako zerrenda aurkeztu du. 
Horrekin ados ez, eta Uri Buru 
Batzarreko hiru batzarkidek (bost 
dira) dimisioa aurkeztu dute: 
Basili Ormazabal, Mikel Larrea 
eta Iñigo Ramirez de Okarizek. 
GOIENA saiatu da GBBrekin 
harremanetan jartzen, baina ez 
du lortu haien iritzirik jasotzea.
zergatik dimititu duzue?
Hiru batzarkideok ez gaude ados 
GBBk herriko zerrenda osatzeko 
erabili dituen irizpideekin. Hori 
dela eta, eta GBBrekin azken 
bileran esan genuen bezala, gure 
dimisioa adierazi dugu. Ondo-
rengo egunetan jakinaraziko 
diegu herritarrei erabaki horren 
zergatia. Izan ere, hori guztia 
baino zabalagoa da. 
zergatik iritsi zarete ez aurkezteko 
erabaki hori hartzera?
Erabakia oso zaila izan da, kon-
tuan izanda beti egon dela zerren-
da bat herrian. Arazoa ez da 
oraingoa, lehendik dator. Duela 
lau urte ere arazoak izan genituen 
zerrenda osatzeko eta azkar eta 
presaka egin genuen. Lau urtean 
saiatu gara sendotzen taldea, 
baina ezinezkoa izan da.
Aralarrekin jardun zarete bileretan 
herri plataformaren bat sortzeko
-edo. Ez da irten azkenean?
Duela hilabete batzuk talde inde-
pendenteen artean osatu genuen 
talde bat helburu batekin: herri-
ko plangintza bat diseinatzen eta 
aztertzen hastea. Ez du aurrera 
egin, ikusi baitugu jendearen 
tendentzia dela era autonomoan 
lan egitea, ez talde politiko baten 

azpian. Orduan beste estrategia 
batzuk jarraitu genituen eta horie-
tako bat izan zen Aralarrekin 
posible zen plataforma bat osatzea. 
Horrek ez du aurrera egin.

zergatik uste duzu jendeak ez due-
la interesik? 
Faktore asko daude. Azkenengo 
urtean EAJn parte hartzea ez da 
erosoa izan. Ezker abertzaleak 
oso egoera txarra izan du eta 
Antzuolako giroa ez zen batere 
ona. Beste faktore batzuk badau-
de eta bat da gizartea bera alda-
tuta dagoela. Baina ordua da 
formula bat edo beste topatzeko 
eta benetako herrigintzari edo 
momentu honetan herrigintzak 
bizi duen krisialdiari buelta ema-
teko. Jendeak ez du nahi elkar-
tetan-eta parte hartzerik. Lasaia-
go bizi da horrelako gauzetan 
parte hartu barik. Horrek arris-
kua ere badauka. Izan ere, azken 
urteotan herrian lortu direnak 
(Torresoroa, eskolako patioko 
estalpea...) ez dira etxean egonda 
lortzen. Irteten gara etxetik eta 
ausartzen gara horrelako gauze-
tan sartzen, edo bestela gureak 
egin du.

iñigo ramirez de okariz | antzuolako eajren uri buru batzarreko kide dimititu berria

"GBBren azken bileran adierazi 
genuen dimitituko genuela"

Iñigo ramirez de Okariz.  |   UsoA AgirrE

hauteskundeetara ez aurkezteko erabakia hartuta zuen Antzuolako EAjk

gBBk kanpokoen zerrenda aurkezteagatik ados ez, eta dimititu egin dute 

Gipuzko Buru Batzarrak 
Antzuolakoak ez diren 
Gipuzkoako beste herri 
batzuetako alderdikidez 
osatutako zerrenda aurkeztea 
erabaki du azken momentuan, 
herriko alderdikideen 
erabakiaren gainetik. Maria Eugenia Arrizabalaga izango da 
alkategaia.

Arrizabalaga (Zumaia, 1967) zuzenbidean lizentziatua da. 
EAJko legebiltzarkidea da Gasteizen, Gipuzko Buru Batzarreko 
kide eta Zumaiko udaleko zinegotzi. GOIENAko ohiko 
kolaboratzailea ere bada, politikarien Tertulia saioan.

Arrizabalaga zumaiarra.  |   goiEnA

Maria Eugenia 
Arrizabalaga, 
EAJko alkategai
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orixol mEnDiZAlE ElkArtEA

Orixol mendizale elkarteak antolatuta, zapatuan, hilak 16, Deba eta 
Zumaia artean mendi ibilaldia egin zuten 26 aramaioarrek. Eguraldia 
lagun zutela lau ordu inguruko ibilaldian paraje ederrez gozatu ostean, 
Hernanira joan ziren sagardotegi baten bapo bazkaltzeko. urteko bigarren 
ekintza izan da, eta antolatzaileak pozik daude iazko parte-hartzea ia 
bikoiztu egin delako. Hurrengo irteera Pirinioetara egingo dute, ekain 
amaieran: Monte Perdido igotzeko asmoa dute.  

Primeran ibili 
ziren Orixoli
esker Zumaiara
joan zirenak

j.b.  |  ArAmAio

Asteon ezagutu ditugu maia-
tzaren 22ko udal eta foru hau-
teskundeetarako alkategaiak: 
EAJrena Iñaki Nafarrate, Ara-
maio Alkartasunarena Jose 
Ramon Uribe eta Bildu koali-
zioarena Ramon Ajuria. 

EAJren hautagaia aurpegi 
ezaguna da. 1983tik 1987ra alka-
teorde izan zen eta 1995tik 2003-
ra, berriz, alkate. Hau da, bi 
agintaldi egin zituen alkate 
moduan. Arabako Toki Admi-
nistrazioko eta Lurralde Ore-
karako foru diputatua izan da 
azken lau urteotan. 

Bestalde, Aramaio Alkarta-
suna izena hartu duen alderdia 
aurkeztuko da Aramaion. Izen 
hori hartu dute, eta EAkoak 
izan diren eta Bildurekin akor-
diora iritsi ez diren kidez dago 
osatuta, batez ere. Aramaion 
bakarrik aurkeztuko dira izen 

horrekin. Alderdi berriak beste 
alkate ohi bat aurkeztu du alka-
tegai moduan: Jose Ramon Uri-
be. 1991etik 1995era izan zen 
alkate, aurretik lau urtez zine-
gotzi moduan egon ostean. 

ajuria, berriz, hasiberria
Aramaioko Bilduren zerrenda-
burua Ramon Ajuria izango da. 
Arrasaten jaio arren Aramaion 
24 urte daramatza, eta, beraz, 
Aramaio eta aramaioarrak ondo 
ezagutzen ditu. 

Berria da politikagintzan, 
eta, aitortu digunez, "lehiakide 
zailak" izango ditu: "Biak alka-
teak izandakoak dira, eskar-
mentu handikoak. Hala ere, 
horrek ez dit beldurrik ematen, 
gu talde moduan aurkezten 
gara-eta". Izan ere, espresuki 
nabarmendu gura izan dute 
alkategaiari baino taldeari bera-
ri emango diotela garrantzia. 

Nafarrate, Uribe eta Ajuria: EAJ, 
Alkartasuna eta Bilduren aukerak
Aramaio ondo ezagutzen dute hiru alkategaiek; 
nafarrate eta Uribe alkate izandakoak dira 

jOkIN bErEzIArtUA  |  ArAmAio

Trikiti doinuek Aramaio hartu-
ko dute datorren maiatzaren 7an, 
egun horretan ospatuko da-eta 
Debagoieneko Trikitixa Eguna. 
Ekimena duela zazpi urte sortu 
zen, gure ibarrean trikitiari ome-
naldia egin eta egun bat gutxie-
nez eskaintzeko asmoz. Aramaio-
koa, beraz, zazpigarren edizioa 
izango da; Arrasaten hasi zen eta 
Debagoieneko herri gehienetan 
ospatu da dagoeneko. 

Aurten ere Arrasate, Aretxa-
baleta, Eskoriatza, Bergara, 
Antzuola, Oñati, Soraluze –Deba-
goienean ez egon arren Trikitixa 
Egunean egon izan dira– eta Ara-
maioko trikitilariek hartuko dute 
parte. Gainera, aurten Zaldibar-
ko trikitilariak ere gonbidatu 
dituzte: 400 trikitilari inguru 
espero dira guztira. Aurten, gai-
nera, Ibarran jotzeaz gain, Uri-
barri, Untzilla, Barajuen eta 
Azkoagan ere entzungo dira pan-
dero eta trikiti doinuak.  

Laguntzaileei esker ona 
Trikitixa Eguna ospatzen den 
herriko trikiti taldeak antolatzen 
du. Hala, Aramaioko Trikitixa 
Taldeak antolatu du aurten. Tal-
dea duela 15 bat urte sortu zen, 
Aramaioko guraso batzuen bul-
tzadari esker. Gurutze eta Josu-
ne Uribarren ahizpek hartu zuten 
irakasle lanetan aritzeko ardura. 
Egun, 20 ikasle daude pandero 
eskoletan eta beste 21 trikiti 

eskoletan. Bada, antolatzaileek 
nabarmendu gura izan dute 
maiatzaren 7ko Trikitixa Eguna 
antolatzeko "ezinbestekoa" izan 
dela, taldearen sorreran bertan 
gertatu zen moduan, Aramaioko 

hainbat gurasoren laguntza. 
Horrez gain, Udalari eta kolabo-
ratu duten enpresa eta herriko 
taberna zein jatetxeei eskerrak 
eman gura dizkie Trikitixa Tal-
deak. 

Hurrengoa, Eskoriatzan
Hurrengo Trikitixa Eguna Esko-
riatzan egingo da. Hala, aramaioa-
rrek trikitilari eskoriatzarrei 
lekukoa pasako diete ekitaldi 
nagusiaren amaieran. 

Bailara osotik datozen trikiti doinuak 
Aramaiora, Debagoieneko Trikitixa Egunean
maiatzaren 7an izango da; ibarran, Uribarrin, Untzillan, Barajuenen eta Azkoagan joko dute

Iaz azaroan Trikitixa Eguna ospatu zen Aramaion. Maiatzaren 7an Debagoien osoko trikitilariak etorriko dira.  |   goiEnA

Datua

Maiatzaren 7ko jaian 400 
trikitilari espero dira. Gure 
ibarrekoez gain, Zaldibarko 
trikitilariak ere etorriko dira, 
talde gonbidatua dira-eta.

400
trikitilAri EspEro DirA

Egitarau zabala, 
karpa eta guzti 

10:45ean hasiko da jaia, 
talde ezberdinei egingo 
zaien ongietorrian. Talde 
bakoitzak toki zehatza 
izango du kalejiran 
aritzeko. Gero, 13:00etan, 
pilotaleku inguruan jarriko 
den karpa baten bilduko 
dira guztiak, eguneko 
ekitaldi nagusirako. Talde 
bakoitzak abesti bana joko 
du eta gero herri bazkaria 
egingo dute kiroldegian.  

Bazkalostean, 17:30 
aldera, Gozategi taldearen 
kontzertua egongo da. 
Bestalde, hainbat sorpresa 
ere izango dira: zozketak, 
omenaldiak, dastatzeak...
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MIrArI AltUbE  |  lEintZ gAtZAgA

Aste Santuko egunetan zabalik 
egongo da gatz museoa eta jaie-
gunetako ordutegia izango dute 
bisita gidatuek: 12:00etan  euska-
raz eta 13:00etan gazteleraz. Aste-
leheneko Goiena paperean esan-
dakoa zuzendu gura dugu horre-
kin, jaiegunetan itxita egongo 
zela jarri genuen eta. 

Hitzordua aurrez egiten duten 
taldeendako moldatu egin deza-
kete ordutegi hori, eta Pazko 
asteko astegunetan txanda aurrez 
hartutakoekin bakarrik egingo 
dituzte bisita gidatuak. Argibide 
gehiago gura duenak edo hitzor-
dua egin Gatzagako turismo bule-
gora jo behar du: labidea1@eus-
kalerria.org edo 665 73 95 50.

jakion enpresara bisitak
Bestalde, Mankomunitateak anto-
latutako gastronomia jardunaldiak 
bukatuta egon arren, museoko 
arduradun Aitziber Gorosabelek 
jakinarazi du Iturriko gatza mahaian 
gozo erakustaldiekin jarraituko 
dutela. Horren barruan sartzen 
dira gatz museoko bisita eta Jakion 
enpresara irteera. Barazki eta fru-
ta kontserbagintzaren gaineko 
argibideak emango dituzte, eta 
produktuak probatzeko aukera 
dago. Horretarako ere turismo 
bulegora deitu behar da.

Aste Santuan zabalik dago museoa 
eta jaiegunetako ordutegia du

LEintz gatzaga

M.A.  |  lEintZ gAtZAgA

Aste Santua ospatuko dute 
Gatzagako kristauek egunotan 
parrokian egingo dituzten eliz-
kizunekin. Bihar, Eguen Santua, 
Jaunaren azken afaria gogora-
tuko dute eta etzi, Egubakoitz 
Santua, nekaldia eta heriotza. 
Elizkizun biak 18:00etan izango 
dira eta Pazko Domekan, ohi 
bezala, 12:30ean izango da meza 

nagusia. Martin Mendizabal 
Arantzazuko fraidea etorriko 
da elizkizun horietara.

maiatzaren 1etik Dorletan
Bestalde, maiatzaren 1ean hasi-
ta Dorletako santutegian esan-
go dituzte domeketako meza 
guztiak (12:30), parrokian esan 
beharrean; azaroaren 1a bitar-
tean iraungo du horrek.

Aste Santuko elizkizunak parrokian: 
bihar, egubakoitzean eta domekan

ELgEta

Bizikletagunea
oraindik ez 
dago gertu 

l.Z.

"Oraindik gauza asko egin behar 
dira hemen", adierazi dute lanean 
diharduten gazteek. "Zortzia 
amaitzeke dago eta saltoak 
egiteko abiadura hartzeko aldapak 
ere bai. Jendea hasita dago 
etortzen, baina gunea ez dago 
amaituta". Hala, bizikletagune 
berria oraindik ez dagoela zabalik 
adierazi dute.

Alkateak 2010eko likidazioa-
ren kontu eman zuen azken 
osokoan. "Aurreikusitako 
inbertsio ia guztiak eginda, 
37.000 euroko gerakinarekin 
itxi dugu urtea. Diru hori 
2011. urterako geratuko da", 
esan zuen. Dirulaguntzak 
hasiera batean uste baino 
handiagoak izan ei dira.

2010eko udal 
likidazioan 37.000 
euroko soberakina

Egunotarako bi bisita gidatu 
antolatu ditu Debagoieneko 
Mankomunitateak Intxortako 
ibilbide tematikora. Eguenean, 
apirilak 21, egingo dute lehe-
na eta maiatzaren 1ean, dome-
ka, bigarrena. Espaloitik 
abiatuko dira biak, 10:00etan. 
Ezinbestekoa da aurrez izena 
ematea: 943 79 64 63.

Bi bisita gidatu 
Espainiako gerraren 
ibilbide tematikoan

l.z.  |  ElgEtA

Argituta. Badakigu zenbat eta 
nortzuk diren 2011ko udal hau-
teskundeetarako alkategai nagu-
siak Elgetan: Oxel Erostarbe 
(Aralar-Independenteak), Patxi 
Basauri (EAJ) eta Koldo Goe-
naga (Bildu). 

Oxel Erostarberen helburua 
izango da alkatetzari eustea eta 
lau urteotan oposizioan egon 
den Patxi Basaurirena, berriz, 
agintea berreskuratzea. Koldo 
Goenaga berria da alkatetzara-
ko lehian, eta, arrazoi horre-
gatik, hauteskundeotako sor-
presa izan daiteke. 

Maiatzaren 6an abiatuko da 
hauteskunde kanpaina eta bi 
aste izango dituzte hautagaiek 
gertatutako programak herri-
tarren artean zabaltzeko.

Falta nabarmenak 
Udal hauteskundeotarako aur-
keztu diren zerrendak Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean 
daude ikusgai. Elgetari dago-
kionez, esan beharra dago desa-

gertu egin direla Elgetako 
zerrendetatik urtetan udalba-
tzako kide izan diren Joseba 
Muxika eta Iñaki Ugartebu-
ru. 

Hautesle-mahaia 
Udalak hilaren 23an emango 
ditu aditzera Elgetako hautes-
le-mahaian egoteko zozketaz 
hautatuak izan diren herritarren 
eta haien ordezkoen izenak.

Alkatetzarako hautagai nagusiak: 
Erostarbe, Basauri eta Goenaga 

Goenaga, Bilduren hautagaia.  |   l.Z.

O H a r r a k

ozkarbi Eguna
Hilaren 30ean egingo duten 
afarirako izenematea zabalik 
dago. Prezioa 15 euro da. 

magia mostra
Juan Tamarizek maiatzaren 
6an eta 7an egingo dituen ikus-
kizunetarako sarrerak salgai 
daude antzokian eta www.espa-
loia.com atarian. Prezioa 25 
euro da; bazkideendako, 20. 

paiLazoak EspaLoian
Txirri, Mirri eta Txiribiton 
Junior pailazoak Espaloian 
izango dira maiatzaren 1ean. 
Ikuskizuna 18:00etan da.

munDumira
Bolondresak behar dira maia-
tzeko azken aste bukaeran 
Mundumira jaialdian lan egi-
teko. Izenematea zabalik dute 
udaletxean.

lArrAItz zEbErIO  |  ElgEtA

Elgetako Udala eta Angiozar bai-
larako batzarra lehen adostasu-
nera iritsi dira Asentzioko bidea-
ren erabileraren inguruan. Hain-
bat bilera egin ostean eta 
Elgetako alkate Oxel Erostarbek 
azaldu duenez, bi aldeek zordun
-bide izaera onartzen diete bai 
Asentzio erditik pasatzen den 
bideari bai Parteittitik Altzuaran 
eta Altzerrekatik zehar datorre-
nari. Horrek esan gura du orain 
arte moduan bi bideotan berma-
tuta egongo dela pasoa baserri 
eta baso-jarduerari dagozkion 
lan guztiak egiteko. Hala, apar-
kalekuaren sarreran kendu eta 
ipintzeko itxitura jarriko dute. 
Hezegunean, hori bai, debekatu-
ta egongo da aparkatzea.

bidearen konponketa lanak 
"Bide zoruaren materiala bide 
honen zati baten Elgetako Udalak 
aldatu izanak ez du inolako kal-
te ekonomikorik eragingo jabeen-
gan", irakur daiteke aurre-akor-
dioan, "eta haren konponketa 
Elgetako Udalaren kargu izango 
da". Erabiltzaileei eskatzen zaie, 
hori bai, baso ustiaketa uda 
sasoian edo eguraldi egokia den 
egunetan egitea eta bidea garbi 

lagatzea. Azkenik, "erabilera 
desegokiak eragin ditzaketen 
kalteak erabiltzailearen kargu 
izango dira".

gunearen mantenu osoa 
Oxel Erostarbe alkatearen esa-
netan, lehen akordio horrek biga-
rren bat ekarri behar du; gunea-
ren kudeaketa osoaren ingurukoa, 
hain zuzen. Elgetako Udalak nahi 
du Angiozarrek ere bere gain 
hartzea hezegunea txukun eta 
garbi mantentzeko lanak. Hala, 
lehen akordioa sinatu bezain 

pronto hasi behar ei dute biga-
rrena negoziatzen.

itxiturak intxortan ere 
Bestalde, udal ordezkari Edurne 
Alberdik aditzera eman duenez, 
itxiturak ipini dituzte Intxortako 
igoeran. "Asko dira inguru horre-
tan gora eta behera ibiltzen diren 
ibilgailuak eta kalte handiak sor-
tzen dituzte. Bide guztiak honda-
tuta daude", esan du. Lur parti-
kularrak izanik jabeek horrela 
eskatuta itxiturak ipini direla 
adierazi du. 

Asentzioko bidea atzo, martitzena.  |   l.Z.

Asentzioko bideari zordun-bide 
izaera onartzen diote bi aldeek
Erabilera desegokirik egon ezean, konponketak Udalaren kargu izango dira
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apiriLEko 
sariEn 
irbazLEak

Tel.: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com 
www.goienakluba.com
urteko kuota: 48€

bazkide 
egiteko

Abantailaz betetako kluba!

tamariz ikuskizunerako 
sarrerak

korrika-ko 
arropa

Andoni 
zubia Madinabeitia

Eskoriatza

Izen-abizenak                        Herria

Naiara urzelai Sologaistoa

Juan ramon Irizar Zubizarreta

Espe Lizarralde Gallastegi

Miguel Angel Guridi urzelai

Izar Ijurra Goñi

Mila kerejeta urtaza

ramon ugalde Arrieta

J.Angel Oianguren Arana

Pilar Calvo Sodupe

Amaia Gorosabel Pagaldai

Iñigo Garitano Larrañaga

Oñati

Bergara

Arrasate

Oñati

Arraste

Oñati

Elgeta

Aretxabaleta

Arrasate

Bergara

Bergara

M.b.  |  oñAti

Maiatzaren 8an egingo dute Aloña-
ko igoera. Parte-hartzaileendako 
izenematea zabalik dago maia-
tzaren 1era arte. Horretarako 
diru-sarrera egin behar dute Eus-
kadiko Kutxan edo Rural Kutxan: 
mendi federatu txartela dutenek 
15 euro eta federatu ez direnek, 
20 euro. Izena eman daiteke turis-
mo bulegoan edo www.aloina.net 
atarian. 

Bestalde, parapente lehiaketan 
parte hartu gura dutenek www.
amillenahegan.com webgunean 
eman behar dute izena maiatza-
ren 2a baino lehen. Izenematea 
bost euro da.

Aloñako igoerako 
izenematea zabalik 
maiatzaren 1era arte

M.b.  |  oñAti

Maiatzaren 7an hasiko dute 
Oñatin udaberriko tenis txa-
pelketa, eta dagoeneko zaba-
lik dute izenematea: gaur da 
azken eguna. Interesatuek bi 
bide dituzte: zubikoa@oinati.
net helbidean eta 943 71 63 75 
telefonoan. Debagoieneko kirol 
zerbitzuetako bazkideek 12 
euro ordaindu beharko dituz-
te eta bazkide ez direnek, 18 
euro. Txapelketak bi fase izan-
go ditu: lehena ligaxka moduan 
jokatuko dute eta bigarrena, 
kanporaketa moduan. Parti-
duak zapatuan jokatuko dituz-
te, hiru setera.

Tenis txapelketan 
izena emateko 
azken eguna

M.b.  |  ArrAsAtE

Futbolean, eskubaloian, sas-
kibaloian eta areto futbolean 
diharduten talde nagusiek 
oporrak dituzte datozen egu-
netan. Aste Santua dela-eta ez 
dute partidurik jokatuko maia-
tzeko lehen aste bukaera arte. 
Hori horrela, Gipuzkoako Fut-
bol Federazioak antolatzen 
dituen txapelketek jai dute 
maiatzaren 7-8ko aste bukae-
ra arte. Saskibaloiko taldeek 
ere maiatzaren lehen aste 
bukaeran ekingo diote lehiari, 
eskubaloikoen eta areto fut-
bolekoen moduan. Guztiek 
eskertuko dituzte oporrak.

Gure kirol talde 
nagusiek oporrak 
dituzte 

2009ko gazte mailako realak Agorrosinen jokatu zuen; tartean, Antoine Griezmannek.  |   goiEnA

MIrEIA bIkUñA  |  BErgArA

Realak antolatzen duen ohorezko 
gazte mailako futbol txapelketa 
gurera dator berriro ere. Agorro-
sinen bi partidu jokatuko dituz-
tezte zapatuan, hilaren 23an. 
Gainerako partiduak jokatuko 
dituzte egubakoitzetik domekara 
arte. Hirugarren eta laugarren 
lekuak zehazteko partidua eta 
finala, hilaren 25ean jokatuko 
dituzte Zubietan.  

aurten zortzi talde 
Iaz, ohorezko gazte mailako liga 
txapelketak ez zuen atsedenik 
eduki Aste Santuan, eta Realak 
txapelketaren egitura goitik behe-
ra aldatu zuen –hiruko txapelke-
ta egin zuten–. Aurten, baina, ez 
dute liga partidurik eta talde askoz 
gehiagok parte hartuko dute. Guz-
tira, zortzi talde lehiatuko dira. 
Hain justu ere, Reala, Gipuzkoa-
ko konbinatua, Osasuna, Espan-
yol, Valentzia, Vila-real, Real 

Madril eta Senegalgo selekzioa 
lehiatuko dira egubakoitzetik 
astelehenera arte.

bergaran, zazpi euro 
Bergarako Agorrosinen jokatuko 
dute Osasunak eta Gipuzkoako 
konbinatuak, Valentziak eta Espan-
yolek. Lehen partidua jokatuko 
dute zapatuan, hilaren 23an, 16:00e-
tan, eta bigarrena 17:30ean. 30 
minutuko bi zati jokatuko dituz-
te lehia bakoitzean. Etorkizunean 
lehen mailan jokatuko duten joka-
lariak ikusi gura dituztenek zaz-
pi euro ordaindu beharko dituzte. 
Leihatilan jasotzen duten diru 
guztia Bergararendako izango 
da. 

Realaren 28. gazte mailako bi 
talde onenek finala jokatuko dute 
Zubietan astelehenean. Aurretik 
hirugarren eta laugarren lekuak 
erabakitzeko lehia jokatuko dute.
Realeko bazkideak doan sartu 
ahalko dira finala ikustera.

osasuna, gipuzkoako konbinatua, Valentzia 
eta espanyol, bergarako agorrosinen
realaren gazte mailako txapelketako partiduak hilaren 23an jokatuko dituzte

PArTIDuEN 
OrDuTEGIA

apirilaren 23an

11:30 real madril-Senegal / Hondarribian

16:00  reala-Vila-real/ oiartzunen

16:00  gipuzkoa-osasuna / beasainen

17:30  espanyol-Valentzia/ beasainen

apirilaren 24an

16:00  real madril-Vila-real/Hendaian

16:00  reala-Senegal/azkoitian

16:00  gipuzkoa-espanyol/bergaran

17:30  osasuna-Valentzia/bergaran

apirilaren 25ean

16:00  espanyol-osasuna/zarautzen

17:30  Vila-real-Senegal/zarautzen

16:00  gipuzkoa-Valentzia/azpeitian

17:30  reala-real madril/azpeitian

apirilaren 26an

11:00  3. eta 4. postua/zubietan

17:30 Finala/ zubietan

FutboLa

mEnDi LastErkEtak tEnis bEstE kiroL batzuk
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Aldaketa batzuekin baina oina-
rrian iazko proposamen berare-
kin dator aurten ere Bergarako 
5+3 zikloturista martxa, kilome-
tro kopuruan oso luzea ez baina 
mendateak bata bestearekin lotzen 
dituen ibilbide ederra. 

Aldaketa horiek beharrak 
eraginda egin behar izan dituz-
te Lokatzako antolatzaileek, 
ibilbideari dagokionez Gipuz-
koako barnealdean egin daitekeen 
proposamen ederretako bat da-e-
ta martxa zikloturista hori: "Alda-
keta da Lierniako igoera kendu 
egin behar izan dugula, baina 
ibilbidean bost mendate nahi 
genituen, eta Lierniaren ordez 
aurten ziklistek Barbarisko men-
datea igoko dute", adierazi du 
antolatzaile lanetan dabilen Unai 
Asurmendik. 

Eta ibilbide aldaketa txiki 
hori egin behar izan dute egun 
horretan Euskalduna trofeoko 
Santikutz Klasikoarekin (Espai-
niako koparako baliagarria) bat 
ez egiteko: "Eurekin errepidean 
bat egitea buruhaustea izango 
litzateke; izan ere, behin baino 
gehiagotan gelditu egin beharko 
ginateke", adierazi du Unai Asur-
mendik.

Barbaris hirugarren mailako 
mendatea da, Zeraindik Segura-
ra bidean dagoen lehen biribil-
gunean eskumatara hartu ostean 
hasten dena, eta askok Euskal 
Herriko Itzuliko lehenengo eta-
pan ezagutu zutena: "Lau kilo-
metro inguruko igoera izango 
da, baina ez nuke esango ibilbi-
dearen gogortasunean eraginik 
duenik. Orotara iaz baino hiru 
kilometro gehiago egingo ditugu 
(103), baina ez gehiago". Kilome-
tro kopuruarekin, baina, ez dadi-
la inor despistatu. Joan den astean 

Deba-Deba martxa egin zutenek 
160 kilometro pilatu zituzten 
hanketan [600 lagun batu ziren 
irteera puntuan]; distantzian 
Bergarakoa askoz motzagoa da, 
baina, gainditu beharreko men-
dateei dagokienez, ez dago kolo-
rerik; izan ere, Udana zen Deba-
ko martxan gainditu beharreko 
mendate gogorrena.

araudi frantsesarekin
Maiatzaren 1eko hitzorduari 
dagokionez, kontuan hartu behar 
da aurten Gipuzkoako martxak 
araudi frantsesean oinarritu 
dituztela, ziklisten arteko lehia-
kortasuna txikitzeko asmoz –eta 
jendeak zirkulazio araudiak 
errespetatzeko helburuarekin–. 
Hala, ziklistak ez dira denak 
batera irtengo, 08:30ean hasita 
ordubete egongo da taldeka irte-
ten joateko. Lasterketa buruan 
ez da probako autorik joango, 
inork ez ditu bidegurutzeak 
ziklistendako zainduko –ez da 
lasterketa bat– eta proban zehar 
ez da denborak hartzeko txipik 
egongo. Hala, hori da Bergara-
ko martxako beste nobedadee-
tako bat, iaz Elosuko igoera 
kronometratuak zikloturisten 
lehiarako grina guztiak ase 
zituen-eta.

izenematea zabalik dago
Bergarako 5+3 zikloturismo mar-
txarako izenematea zabalik dago, 
Bergarako bizikleta dendetan 
eta www.biciprecisionigartua.
com webgunean. Eta adi, egunean 
bertan izena ematea baino askoz 
ere merkeagoa delako aurrez 
ematea (federatuek 15 euro; ez 
federatuek 20 euro). 

Horrenbestez, Pazko astean 
kanpora joango ez zaretenok 
hortxe duzue hitzordua.

bergarako 5+3 aldaketekin dator
maiatzaren 1ean egingo dute ibarreko zikloturismo martxa; izenematea zabalik dago

Araudi frantsesean oinarrituko da proba, lehiakortasuna txikitzeko helburuarekin

zikLoturismoa

txirrinDuLaritza

x.U.  |  ArrAsAtE

Aste Santu ostea motor hotsez 
etorriko da, apirilaren 30ean, 
zapatuan, egingo dute-eta 
Oñatin Udanako 6. auto igoe-
ra, Euskadiko mendi txapel-
ketarako lehen proba balia-
garria. Eta azken urteotan 
moduan, txapelketa osoa egi-
ten duten pilotuekin batera, 
oñatiar bat baino gehiago 
izango da hitzordua mimoz 
prestatuko duena. 

Iaz, esaterako, ibarreko 
hamaika ordezkari egon ziren 
lasterketan, eta hamaika lagun 
horietatik zortzi oñatiarrak 
izan ziren (Ruben Nogueiras, 
Juan Zelaia, Aitor Ramirez, 

David Ardions, Asier Mugartza, 
Urtzi Samaniego, Sergio Porcel 
eta Aitor Arnaiz).  

Hala, zapatuan 15:00etan 
entrenamendu saioak hasiko 
dira, eta ondoren egingo dituz-
te bi txandak. Eta seguru Uda-
nako paella-tan zale mordoa 
batuko direla, egutegiko lehen 
hitzordua izanda jendea laster-
keta gosez dago-eta. 

iaz, zabaleta 
Mendiko saria irabazi zuen 
Aitor Zabaletak irabazi zuen 
Udanan, nahiz eta lehenengo 
txandan gurpila zulatu. Juan 
Carlos Samperio eta Angela 
Vilariño igo ziren podiumera.

udanako 6. igoera egingo dute 
apirilaren 30ean oñatin

automobiLismoa

x.U.  |  ArrAsAtE

Erandion egindako mendi bizi-
kleta proban Mugarri-Jay taldeko 
ziklistak aurrealdean ibili ziren: 
Alex Aranburu podiumeko hiru-
garren postura igo zen eta talde-
kide Jon Ander Kortabarria lau-
garren sailkatu zen.

Errepidean, berriz, Gipuzkoa-
ko Klasikoak Euskal Herriko eta 
Estatuko ziklista onenak batu 
zituen Zumaian. Eta Iker Eskibel 
(Mugarri-Jay) eskoriatzarra izan 
zen ibarreko ordezkari onena, 
selekzioetan zeuden ordezkarien 
artean sailkatu zelako, euskal-
dunen artean laugarren onena 
izanda. Bergarakoen artean, 
berriz, Lokatza-Sumofic taldeko 
onena Hodei Orobengoa izan zen, 
54. postuan. Aipatzekoa da, baita 
ere, kadete mailan JMAko Danel 
Sagastak Eibarren lortutako 
garaipena. 

alex aranburu hirugarrena 
erandioko mtb lasterketan
jon Ander kortabarria taldekidea laugarren izan zen

Aranburu, eskuinetik lehena, podiumean.  |   DorlEtAko AmA

kirola

PrOFILA
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Debagoieneko 
greMioak

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

arozTegiak
azkaraTe arozTegia
Bergara

• Ateak, leihoak, horma-armairuak, tarimak, parket    

   flotatzaileak, sukaldeak

• K-21

Telleria 19 B02-B03

T: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

www.goiena.net/blogak/azkarate

elekTriziTaTea
aiTzorroTz elekTronika
Aretxabaleta

• Telebista, audio eta bideoa 

   Salmenta eta konponketa

• Instalazio elektrikoak 

• Atezain automatikoak

• Antena kolektiboak 

Otalora 14

T: 943 79 16 10

F: 943 79 16 10

aranzabal koop. e.
Arrasate

• Instalazio elektrikoak

• Antena kolektiboak 

Zerkaosteta 15

T: 943 79 68 21 / 670 57 53 83

F: 943 79 68 21

eraikUnTzak
arrasaTe eraikUnTzak sl 
Arrasate 

Meatzerreka auzoa

T: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

frixi eraikUnTzak
Eskoriatza 

• Hormigoizko estrukturak eta urbanizazioak

• Kontratak 

• Enpresen mantentze-lanak 

Intxartxueta 5

T: 943 71 55 15 / 629 51 39 22

F: 943 71 55 15

iTUrginTza
egia iTUrginTza
Arrasate 

Gipuzkoa etorbidea 39, behea

T: 943 77 01 85

oyangUren iTUrginTza
Eskoriatza 

• Iturgintza eta gasa

• Berogailuak eta petrolio-produktuak

• Klimatizazioa

Aranburuzabala 15

T: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

Urko ManTeniMienTo sl
Aretxabaleta

• Instalazioen mantentze-lan guztiak

• Berokuntza eta gasa

• Aire girotua eta haizeztatzea 

Basabe industrialdea B-3

T: 943 77 19 88 

F: 943 79 59 97
 
Vales iTUrginTza
Aretxabaleta

• Hargintza lanak

• Bainugelako altzariak

• Berogailuak

• Erretenak ipini eta garbitzea

Santa Kurtz 7, 3. ezk.

Tel.: 620 17 80 46

leihoak
argi-plasTik
Arrasate 

Zigarrola kalea 1, 8 pab

Tel.: 943 77 11 30

http://merkatua.net/argiplastik

ion leihoak
Arrasate 

Debagoiena Industrialdea 11.Pab

Tel.: 943 79 11 35

F: 943 773 120

http://www.ventaion.com

lorezainTza
Makai koop. elkarTea
Aretxabaleta 

• Barruko zein kanpoko lorezaintza

• Ureztatzeko sistemak

• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak

Basabe poligonoa D-2-1

Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98

F: 943 79 78 45

Margoak
apain Margo eTa apainkeTa
Arrasate 

• Pintura orokorrean

• Pareztatzeak

• Errotulazioa

Maitena 3-1.

Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17
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ArANtzAzU EzkIbEl  |  ArrAsAtE

Bakearen aldeko kontzertua eskai-
niko dute haur kantariek hilaren 
30ean Arantzazuko Santutegian. 
300 ahots zuri izena jarri diote 
kontzertuari. 

"Iniziatiba hau sortu zen Eus-
kal Herrian bai politikoki eta 
baita sozialki ere bakearen ideia 
indartzen ari zen unean", azaldu 
du Santos Sarasolak, Easo Abes-
batzako presidenteak. Mundu 
osoan ezagunak diren abestiekin 
osatu dute egitaraua, baina espre-
suki neska-mutilendako egoki-
tuak. 

bi zati izango ditu saioak 
Kontzertu berezi horretan lau 
abesbatzak parte hartuko dute: 
Donostiako Orfeoi Txikia, Easo 
Abesbatza, Bilboko Korala eta 
Zaragozako Amici Musicae abes-
batzak. Hilaren 30ean, zapatua, 
12:00etan, izango da kontzertua. 
Saioak bi zati izango ditu: lehe-
nengo zatian abesbatza bakoitzak 
bakarka eskainiko ditu abestiak; 
bigarren zatian, ostera, lau abes-
batzek elkarrekin abestuko 
dute. 

Prestatu dituzten abestiak 
mundu guztian ezagunak diren 
lanak dira: "Ez da musika sakroa 
izango, orain dela bi urteko kon-
tzertuan bezala. Mundu guztian 
ezagunak diren abestiak eskai-
niko ditugu", dio Sarasolak. 

Bigarren zatia hasiko dute 
Beethovenen Himno a la alegría 
abestiarekin. Moises Bautistak 
egin dizkio moldaketak abesti 
originalari. Ondoren, Immanuel 
–Michael Card–, Lo bello que es 
vivir –Nikol Piovani– eta My heart 
will go on –James Horner Will 
Jennings– lanak eskainiko dituz-
te. John Lennon eta Paul McCart-
ney Beatles taldeko musikarien 
All You need is love abesti ezagu-

narekin jarraituko dute gazte-
txoek. Ondoren, I have a dream 
–Benny Andersson Bjöm Ulvaeus– 
lana eskainiko dute eta saioa 
amaituko dute Mikel Laboaren 
Txoria  txori abesti ezagun eta 
hunkigarriarekin. "Ez dute abes-
tuko guk ezagutzen dugun moduan, 
abestiak Moises Bautistaren mol-
daketak izan ditu eta egokituta 
dago gaztetxoek abesteko", dio 
Sarasolak. 

Hilaren 29an kursaalean 
Sarasolak dio kostu handia due-
la horrelako ekitaldiak antolatzea, 
batez ere haurrak kanpotik eka-
rri eta hemen izateak. Hori dela 
eta, hilaren 29an bakarrik entsea-
tuko dute haur guztiek batera. 
Esan behar da musu-truk abes-
tuko dutela haurrek.

Arantzazukoa, baina, ez da 
izango eskainiko duten kontzer-
tu bakarra. Hilaren 29an Donos-
tiako Kursaal auditoriumean 
eskainiko dute beste saio bat, 
20:00etan. Donostiako kontzertu-
rako sarrerak 15, 22 eta 27 euro-
tan daude salgai eta Arantzazuko 
kontzertukoak, 15 eurotan.

arantzazun giro berezia 
IPD Management enpresako zuzen-
dari Javier Trosek antolatuta 
2009an egin zen horrelako eki-
taldi bat Arantzazun. Orduan, 
Kulturen arteko topaketak izena-
rekin Espainiako hiru eskolania 
onenek parte hartu zuten. "Harre-
ra beroa egin ziguten Arantzazun. 
Ederra da santutegia berez, eta 
giro berezia sortu zen", azaldu 
du Sarasolak. Arantzazuko frai-
deen aldetik jaso duten laguntza 
ere bikaina izan dela gaineratu 
du Easo Abesbatzako presidenteak. 
Arantzazu Fundazioa bakegintzan 
erreferente bilakatu delako "leku 
egokia" da santutegia horrela-
koetarako.

bakearen alde abestuko dute haur 
kantariek arantzazuko santutegian

hilaren 30ean, 12:00etan, bakearen aldeko kontzertua eskainiko dute Arantzazun

Donostiako orfeoi txikia, Easo Abesbatza, Bilboko korala eta Amici musicae arituko dira

2009an hainbat eskolaniak eskaini zuten kontzertua Arantzazun; tartean, Easokoak –apirilaren 30ean ere parte hartuko dute.  |   josEtxo ArAntZABAl

Datua

Lau abesbatzatako        
300 ume batuko dira 
Arantzazuko Santutegian.

300
Ahots

kontzertua antolatzen 
laguntzen ibil i  da 
sarasola .
zaila da horrenbes-
te haur batzea?
Zaila da, batez ere ezin 
direlako elkarrekin 
egon 300 haur horiek. 
Easo Abesbatzak, 
esaterako, harreman 
ona du orfeoi txikia-
rekin eta elkarrekin 
entseatzen ere ibili izan gara. Bil-
boko eta Zaragozako abesbatzak 
hilaren 29an etorriko dira, eta 
orduan egingo ditugu entseguak, 
lau guztira.
Arantzazura joango denak zer 
topatuko du?

Batez ere, gaztetxoen 
abesbatza onak iku-
siko ditu. Ez da musi-
ka sakroa izango, 
mundu mailan eza-
gunak diren abestiak 
baizik.
Nolako lekua da 
Arantzazu horrelako 
kontzertuetarako?
Akustika ona duen 
santutegia da, eta giro 

berezia sortzen da. kontuan har-
tu aldarearen aurrealdea dela dena, 
ez dago ezkutuko lekurik. gaine-
ra, bakearen aldeko kontzertua 
izango dela kontuan hartuta, leku 
egokia da Arantzazuko santute-
gia, egokiena. 

Santos Sarasola.  |   EAso

"Akustika ona du santutegi horrek"

santos sarasoLa | EAso ABEsBAtZAko prEsiDEntEA Debagoiendarren 
presentzia

Bakearen aldeko 
kontzertuan bi 
debagoiendarrek 
parte-hartze zuzena izango 
dute: batetik, Esteban 
urtzelai oñatiarra dago. 
urtzelai Donostiako Orfeoi 
Txikiko zuzendaria da. Hala, 
Orfeoi Txikiaren bakarkako 
saioa eta denek batera 
abestuko duten Lo bello 
que es vivir eta My heart 
will go on zuzenduko ditu.

Bestetik, Oscar 
Candendo piano-jotzaile 
antzuolarra dago. Easo 
Abesbatzarekin jardungo 
du antzuolarrak bakearen 
aldeko kontzertuan.
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Aretxabaleta eta Eskoriatzako taberna eta jatetxeen gida

giro!
hemen     bada 

Araba Ibilbidea 31, behea 
ARETXABALETA | 943 79 96 54

Eguneko menua 
Bokatak

Plater konbinatuak 
Errazioak

Karta

Anduaga  
Jatetxea

Ilargi plaza 4. 
ARETXABALETA
Tel.: 943 79 06 57

Hirusta 
jatetxea

Loramendi, 8 Tel.943 79 94 15 
AreTxAbALeTA

Loteria eta 
kinielak

DORLETA 
TABERNA

Basabe poligonoa 
aretxaBaleta 943 77 31 19

Menuak 
eta afariak

BasaBe

Mitarte 1 ARETxABALETA
Tel.: 943 77 03 08

Urdaitegia-gozotegia
•

Kroasantegia
•

Gertatutako janariak

IOSU 
taberna

harategia

Lotoak eta 
kinielak 

Gurea
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   
Tel.: 943 79 20 64

Azatza auzoa
ARETxABALETA

943 79 16 68

OTZETA  
JATETXEA

Aranburuzabala 9 
ESKORIATZA 

Tel.: 943 71 31 67

- Menua
- Gazte menua
- Karta
- Eramateko 
janari prestatuak.
- Ogitartekoak.

Eguneko menua
Karta 

Bokatak
Plater konbinatuak 

MEnUA
KARTA
PLATER KOnBInATUAK
OGITARTEKOAK
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'irakurri, gozatu eta oparitu' 
kanpaina martxan da berriz

ArANtzAzU EzkIbEl  |  ArrAsAtE

Astelehenean aurkeztu zuten 
Donostian Irakurri, gozatu eta 
oparitu ekimenaren bosgarren 
edizioa. Hego Euskal Herriko 12 
herritan egingo da ekimena, 
tokian tokiko euskara elkarteen, 
udal liburutegien eta liburu-den-
den elkarlanari esker. Gurean, 
Aramaion egingo dute, Txirri-
tola euskara elkartearen lagun-
tzarekin.

Hiru pauso eman behar dira 
Kanpainan parte hartzeko hiru 
pauso eman behar dira: lehenen-
go pausoa irakurtzea da; euska-
raz irakurtzea. Herriko liburu-
tegi publikora joan, eta euska-
razko edozein liburu maileguan 
hartzea da lehen pausoa. Hartzea 
eta irakurtzea, noski. 

Liburua irakurritakoan, 
liburutegira bueltatu, eta fitxa 
sinple-sinple bat bete beharko 
da: zein izan den irakurritako 
liburua, zer inpresio eman 
digun… Fitxa hori beteta, libu-
ruzainak erosketa-txekea eman-

go du, hitzartutako liburu-den-
dan erabiltzeko.

Azken pausoa, berriz, liburua 
opari egitea izango da. Liburu-
tegian jasotako txartelarekin 
prezioaren %25 ordaindu ahal 
izango da hitzartutako liburu-
dendan euskarazko edozein 
liburu erosita, edo prezioaren 
%50 euskara elkarteko kide iza-
nez gero. 

irakurzaletasuna bultzatzea 
Egitasmoaren helburu nagusia 
irakurzaletasuna bultzatzea da, 
euskaraz irakurtzearen alde 
atsegina bultzatu gura dute.

Irakurri, gozatu eta oparitu 
egitasmoa apirilaren 23an hasi-
ko da, eta uztailaren 23an amai-
tu. Izan ere, uda izaten da jendeak 
irakurtzeko denbora luzeen duen 
garaia. 

topaguneak antolatu du ekimena; Debagoienean, 
Aramaion bakarrik jarriko dute martxan kanpaina

Manuel Moreno eta Bakartxo Iguaran, aurkezpen egunean.  |   joxE rojAs

A.E.  |  ArrAsAtE

Musikaz betetako jaiak antola-
tu dituzte Arrasateko San 
Andres auzoan. Apirilaren 29an 
La Madriguera, Lord Witch eta 
Despierta McFly taldeek jar-
dungo dute taula gainean. 22:00e-
tan hasiko da kontzertua. 

La Madriguera Arrasateko 
taldeak joko du lehenengo; 

ondoren, Bergarako Lord Witch 
taldea igoko da taula gainera. 
Bergararrek Debagoieneko tal-
de onenaren saria jaso zuten 
Danbakako azkeneko edi-
zioan. 

Domekan, maiatzaren 1ean, 
Arrasateko Transit Blues eta 
Bergarako Emonek eskainiko 
dute kontzertua, 22:00etan.

arrasateko gudarien plazan lord Witch eta 
emon taldeek jardungo dute datorren astean

A.E.  |  ArEtxABAlEtA

Hiria argitaletxeak argitaratu 
dizkio Ainhoa Sagarribai are-
txabaletarrari Pedacitos de Alma 
eta Hortzadarraren hiria (eus-
karaz eta gazteleraz) liburuak. 
Asteon jarri dituzte liburu-den-
detan salgai. 

"Betidanik idatzi izan dut, 
baina, nik diodan moduan, nire-
tzat. Diziplinarekin idazten orain 
dela 6 bat urte hasi nintzen", 
azaldu du Sagarribaik. Gaine-
ratu du oso pozik dagoela; izan 
ere, lehenengo aldia da liburu 
bat argitaratzen diotena. 

'pedacitos de alma' 
"Kontaketa bilduma bat da, eta 
ez dago gai konkreturik. Mai-

tasunaz, maitasunik ezaz, natu-
raz... dihardut", azaldu du. 
Lágrimas de fuel, esaterako, 
Prestige hondamendiaren gai-
neko ipuina da. 

Hortzadarraren hiria umeen-
dako ipuin liburua da. 

ainhoa sagarribai aretxabaletarrak 
idatzitako bi liburu, kalean

Esanak

"diziplinarekin 
idazten orain 
dela sei urte 
hasi nintzen" 

a i n h o a  s a g a r r i b a i   |   i d a z l e a
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jOkIN bErEzIArtUA  |  oñAti

Kirolari eta bereziki igeriketari 
lotutako bizitza darama Janire 
Urteagak (Oñati, 1987). Kirola 
zaletasuna baino gehiago da haren-
dako; ikasketak ere kirolera bide-
ratu ditu, hein handi baten. Hezi-
keta fisikoan espezializatutako 
irakasle ikasketak egin zituen 
lehendabizi –Tafyd-ekin batera– 
eta egun, Psikopedagogia ari da 
egiten Donostian. Kirolaz gain, 
dantzan egitea ere maite du: Oinatz 
dantza taldeko kidea da txikitatik, 
eta, dantzan egiteaz gain, haurrei 
erakusten ere aritzen da. 
Noiz hasi zinen igeriketan? zeintzuk 
izan dira zure lorpen nagusiak?
Oso txikitatik hasi nintzen ige-
riketan, 3 urterekin-edo, baina 9 
urte izan arte ez nintzen Aloña-
ko klubean sartu. Hau da, adin 
horrekin federatu nintzen, eta 
ordutik 18 urte bete arte aritu 
nintzen Aloñako taldean. 

Gipuzkoako eta Euskadiko 
txapelketetan parte hartu izan 
dut; hau da, horietarako minimoak 
lortu izan ditut lau edo bost urtean 
zehar. 
Noiz utzi zenion federatu izateari?
18 urte bete nituenean kluba 
utzi nuen. Entrenamendu saioak 
eta ikasketak ez ziren bateraga-
rriak, eta, beraz, lehiatzeari uztea 
erabaki nuen. Hala ere, ez nuen 
igeriketa utzi; ordutik, igerike-
ta zeharkaldi ezberdinetan har-
tzen dut parte, uda aldean: Geta-
ria-Zarautz,  Nojan egiten den 
zeharkaldia, Zurriola eta Kontxa 
artekoa... 

Hainbat probatan ematen dut 
izena urtero eta urtez urte nire 
marka hobetzen saiatzen naiz; 
nire buruarekin lehiakorra izatea 
gustatzen zait. 
Igeriketa kirol gogorra dela diote: 
bakarkakoa, gorputza zaintzea eska-
tzen duena, entrenamendu ordu 
asko... zergatik aukeratu zenuen?
Nik ez nuen aukeratu, egia esan. 
Gurasoek bultzatuta sartu nintzen 
igeriketan, txiki-txikitatik. Gai-
nera, gogoratzen naiz hasieran 
oso gaizki pasatzen nuela, negar 
baten etortzen nintzen eta beldu-
rra nion urari. Baina gurasoek 
ez zuten amorerik eman; bada, 
lehen gorrotatzen nuena orain 
ezin dut alde batera utzi. 
Igeriketaz gain, beste kirol batzuk 
ere egiten dituzu. zeintzuk?
Gimnasioan aritzen naiz berezi-
ki, eta urtero aldatzen dut. Iaz, 
stepa, aerobika eta tonifikazioa 
egin nituen eta aurten, berriz, 

Santiago bidea bizikletaz egiteko 
asmoa dudanez, spinningean eman 
dut izena. Beraz, aurtengo uda-
rako badaukat erronka: Santiago 
bidea barruko ibilbidetik bizi-
kletaz egitea. 
Euskal dantzak ere oso gustuko 
dituzu. Noiztik?
5 edo 6 urterekin sartu nintzen 
Oinatz dantza taldean eta orain-
dik ere taldeko kide naiz. Beraz, 
ia bizitza osoa daramat dantza 
taldean. Dantzan egitea izugarri 
gustatzen zait, eta taldeko giroa 
oso ona da; horrek taldean jarrai-
tzera animatzen nau. 

Gainera, Batxilergoko lehen 
mailatik dantzari moduan parte 
hartzeaz gain, gaztetxoei dantzan 
egiten irakasten hasi nintzen. 
Oraindik ere eginbehar horretan 
jarraitzen dut, oso gustura. 

Debagoienean dantzan egin 
izan dugu, baina kanpora ere 
irten izan gara; esaterako, 
Zurichera. Haurrekin, berriz, 
Euskal Herri osotik mugitzen 
gara, batez ere dantzari egun 
ezberdinetan. 
zure zaletasunak besteei kutsatzen 
saiatzen zara, beraz. 
Hala da. Igeriketaren kasuan ere, 
Huhezin goizez ikasten nenbilen 
bitartean, hiru urtean zehar, 
arratsaldez Zubikoako igerilekuan 
egiten nuen lan. 

Orain, Donostian ikasten 
nagoenez, ezin dut astean zehar 
lanik egin. Hala ere, ordezkape-
nak egiteko deitzen didate eta 
normalean aste bukaeretan lan 
egiten dut. Beraz, ez dut denbora 
libre luzerik izaten.  
zein da zubikoa kiroldegian egiten 
duzun lana?
Begirale moduan aritzen naiz 
nire betiko umeekin. Gaztetxoe-
kin ere egoten naiz igeriketaren 
oinarrizko arauak irakasten. 
Gainera, aquagymeko irakasle 
ere banaiz eta uda partean water-
poloko irakasle moduan ere egin 
izan dut lan. Eta, noski, sorosle 
lanak ere egiten ditut. 

jokin BErEZiArtUA

oñatiko txoko kuttunena: San martin. 

gosari gustukoena: zerealak jogurtarekin. 

kantu gustukoena: zea mays taldearen 
Negua joan da-ta. 

bidaia gustukoena: Praga, budapest, 
bratislava eta Viena artean egindakoa. 

liburu gustukoena: Un burka por amor, 
reyes monfort idazlearena. 

amets bat: zoriontsu bizi izatea. 

gorrotatzen duzuna: jendeak 
ezjakintasunean oinarritzen diren 
adierazpenak eta iritziak ematea.

marra azkarrEz

aste bukaeretan zubikoa 
kiroldegiko igerilekuetan 
egiten du lan urteagak. 

"hasieran negarrez joaten 
nintzen eta beldurra nion 
urari; orain, berriz, ezin dut 
igeriketa alde batera utzi"

Janire urteaga | igerilaria
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1. etXebizitzak

101. salDu

aretxabaleta. 72 metro erai-
kiko etxebizitza salgai. 50 metro 
koadro erabilgarri. erdigunean. 
jantzia. Prezio negoziagarria. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 659 64 67 38 

arrasate. etxebizitza salgai 
zarugalden .Hiru logela, bi komun 
eta egongela handia. oso eguz-
kitsua. igogailu eta berokuntza-
rekin. interesatuok deitu zenba-
ki hauetara: 618 19 10 95  edo 
646 97 36 79 

eskoriatza. gaztainadui 27an 
logela bakarreko apartamentua 
salgai. erdi jantzia. garaje itxia 
aukeran. interesatuek deitu 
zenbaki hauetara: 650 95 56 
44  edo 943 08 14 90 

oñati. 60 metroko etxebizitza 
salgai San lorentzo auzoan. bi 
logela, komun bat eta sukalde
-egongela. guztiz hornitua. 
Prezio negoziagarria. mesedez, 
gauetan deitu zenbaki honetara: 
699 78 47 49 

oñati. kalebarria 54an, etxalu-
zen, etxebizitza salgai. Sukaldea, 
trastelekua, bi balkoi, lau logela, 
bi komun, egongela edo jangela, 
ganbara, igogailua. garajea 
aukeran. Prezio negoziagarria. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 647 24 80 02

 
103. errentan eman

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan malvinetan. Hiru 
logela eta bi komun dauzka. 
20:00etatik aurrera deitu. 
deitu 943 79 70 07  edo 687 
60 51 24  telefono zenbakira.

 
104. errentan hartu

bergara edo arrasate. etxe-
bizitza behar dut errentan. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 617 12 61 44 

 
105. etXeak osatu

aretxabaleta. logela daukat 
errentan emateko, neska ikasle 
batentzat aretxabaletan. ni  
ere neska naiz. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 639 21 
60 95 

arrasate. logela ematen da 
errentan sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. interesatuok 
deitu 618 00 08 28 telefono 
zenbakira. 

bergara. Herri erdialdean hiru 
logelako etxe bat betetzeko 
pertsona bat behar da. aitor eta 
jon. deitu 608 42 23 51 edo 
628 45 10 37 zenbakira. 

bergara. logela bat ematen da 
errentan bolun. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670 85 
86 68 

 

2. garaJeak

201. salDu
aretxabaleta. garajea irekia 
salgai aretxabaletako loramen-
di kalean. 4,76x2,50 metro 
kuadro. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 943 79 93 77 

b e rg ara.  i ba rga ra i  ka l ea n 
(torrekua erretegiaren ondoan) 
garaje itxia salgai. Prezioa 7.000 
euro. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 605 77 57 33 

 

3. lokalak

304. errentan hartu
oñatin. negozio berri bat jar-
tzeko 60 metro koadro inguruko 
lokal bat hartuko nuke errentan 
oñatin. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 943 53 28 15 

 4. lana

401. eskaintzak
bergara. Pertsona euskalduna 
behar da ume bat zaintzeko, 
17:00etatik 20:00etara. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 679637391 

402. eskaerak
arrasate edo aretxabaleta. 
e m a k u m ea  g e r t u  n a g u s i a k 
zaintzeko gauetan edo astebu-
ruetan. eskarmentuduna. 618 
00 08 28 

arrasate. bertako emakume 
euskalduna, 52 urtekoa, lanera-
ko prest. nagusiak zaintzen 
aritua naiz. 943 79 60 89 

arrasate. bertako mutila, 24 
urtekoa, lanerako gertu. elektri-
kari lanetan eskarmentuduna. 
943 79 60 89 

arrasate. bertako neska gertu 
orduka garbiketa lanak edo 
umeak zaintzen jarduteko. 943 
77 00 26 

arrasate. emakume euskaldu-
na gertu orduka plantxa edo 
bestelako etxeko lanak egiteko. 
699 54 17 27 

arrasate. gizona gertu edoze-
lako lanerarako. 619 78 63 41 

arrasate. neska gertu etxean 
lanak egin, nagusiak edo umeak 
zaindu zein garbiketa lanetarako. 
egunez edo etxean bertan bizi 
izaten ere bai. 638 89 98 60 

bergara edo inguruetan, ema-
kumea lan bila. garbiketak egi-
teko edo  pertsona nagusiak 
zaintzeko. maite. 650 17 74 87  
edo 943 53 27 11 

bergara edo arrasate. umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 696 
84 19 51 

bergara. bergarako neska prest 
etxeko lanak egiteko goizeko 
8.00etatik 10.00etara. 943 
76 28 12  edo 656 73 64 51 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara. Finkora arra-
tsaldez edo gauez deitu, mese-
dez. 943 71 53 74  edo 695 73 
87 95 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua nagusien zaintzarako, 
gauak ospitaletan pasatzeko 
edo garbiketa lanetarako eskain-
tzen da, arratsaldez. kotxea 
daukat. Sandra. 629 14 85 18 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu ume zein nagusiak 
zaintzeko. orduka garbiketa 
lanak egiteko ere bai. deitu 943 
71 53 74  edo 695 73 87 95 
telefono zenbakietara. 

Debagoiena. esperientziadun 
neska lanerako prest. umeak 
zaindu, etxeko lanak egin edota 
tabernari lanetan lan bila nabil. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 615 72 72 86 

Debagoiena.  gizona gertu 
edozain lan egiteko. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
654 24 13 27 

Debagoiena. ikasle gaztea 
prest edozein lan egiteko aste-
buruetan. 689 55 83 55 

Debagoiena. mutil euskaldu-
na sasi-garbitzeko makinaz 
pinudi, zelai eta abarrak garbi-
tzeko gertu. 658 73 79 02 

Debagoiena.  mutil gaztea 
gertu sukaldari lanak egiteko. 
euskal sukaldaritza ezagutzen 
dut eta menua eta karta egiten 
dakit. 634 40 66 47  edo 943 
79 74 13 . miguel

Debagoiena. neska arduratsua 
gertu ume zein nagusiak zaidu 
edo garbiketa lanetarako. 681 
27 99 54 

Debagoiena. neska ardura-
tsuak lan egingo luke nagusiak 
zaintzen edo egoitzatan geriatria 
laguntzaile gisa. 5 urteko eskar-
mentua. garbiketa lanetarako ere 
gertu nengoke. 629 80 77 73 

Debagoiena. neska boliviarra, 
es ka r m e n t u d u n a ,  l a n e ra ko 
gertu. egunez zein gauez, ordu-
ka edo egun osoz, garbiketa eta 
bestelakoetan. legezko paperak 
ditut. 618 14 71 34 

Debagoiena. neska erruma-
niarra, arduratsua eta eskarmen-
tuduna, nagusiak zaintzeko 
gertu. etxean bertan lo egiten 
edo bestela. 671 87 44 47 

Debagoiena. ume edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetan 
jardungo nuke. orduka zein 
etxean bertan bizi izaten.663 
65 78 43.

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi zein nagusiak zaintzeko 
edo bestelako lanetan jarduteko. 
o rd u k a ,  a s te b u r u e ta n  e d o 
etxean bizi izaten ere bai. legez-
ko paperak ditut. deitu 617 12 
61 44  telefonora.

Debagoiena. neska gertu ume 
edo nagusiak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. 606 
40 99 37.

edertze lanak. kolombiako 
emakumea manikura eta depi-
lazioa egiteko gertu. merke. 
Heldu. 654 79 07 58 

eibar. taberna edo jatetxean 
l a n egingo nuke.  garbiketa 
lanak ere egingo nituzke. bai-
ta pertsona nagusiak zaindu 
ere. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 605 54 
45 34 

etxeko lanak. esperientziadun 
neska errumaniarrak etxe zein 
atariko garbike lanak egingo 
lituzke. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 634 80 49 91

garraioak. edozelako garraio 
lanak egingo nituzke. Furgoneta 
daukat. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 628 51 
22 78 

 5. irakaskuntza

501. Jaso
aste santuan zehar batxiler-
go bigarren mailako matematika 
eta fisika eskolak jasoko nituzke. 
ondo ordainduko dira. 695 72 
79 55 

bergara.  dbHko hirugarren 
mailako matematika eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. 695 99 15 67 

 
502. eman

arrasate. neska lizentziatua 
lH eta dbHko eskola partikula-
rrak emateko prest. ingeles eta 
euskara maila ona. irlandan 
lanean 6 hilabeteko esperientzia. 
658 73 30 07 

Debagoiena.  informatika 
eskolak ematen dira: programa-
zioa, weborriak eta blogak. 679 
74 00 61 

ingelesa . eskola partikularrak 
ematen ditut. ordutegi malgua. 
esperientzia handia daukat. 
taldeka nahiz banaka. 15 euroan 
ordua. banaka. eskoriatza, arra-
sate edo inguruak. alemaniera 
ere eskeintzen da. deitu konpro-
mezurik gabe. 635 12 87 82  
edo 943 25 05 79 

 

6. motorra

601. salDu
mercedes Viano  Cdi 2.2 
ambiente.150 zP. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. 2008ko azaroan 
matrikulatua. 31.000 km. 4 
bizikleta eramateko euskarria. 
ia berria. 30.000 euro. 688 65 
21 19 

 

7. animaliak

703. eman
txakurkumeak opari. artzai
-txakur jaio berriak oparitzen 
dira. interesatuak deitu telefono 
honetara. iñaki. 658 75 97 55 

txakurkumeak. lau txakur-
kume ematen dira opari. ama 
border Collie eta aita artzai  
alemana. apiril erdialdean jaio-
takoak. 685 72 83 34 

 

8. Denetarik

801. salDu

argazki kamera.  olympus 
e-Pl1 argazki kamera berria 
s a l g a i . m . z u i k o  d i g i t a l  e d 
14-42mm objetiboarekin, 12,3 
megapixels eta bere osagarri 
guztiekin 275 €. 627 34 91 77 

belarra.  belar ondua salgai 
debagoienean. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 619 16 
41 68 

erremolkea. motor bat erama-
teko erremolkea salgai. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
660 59 05 39 

esnea ateratzekoa. bularre-
ko esnea ateratzeko tresna 
salgai. avent etxekoa. 40 euro. 
idatzi marysea15@hotmail.com 
helbidera edo deitu zenbaki 
honetara: 653 72 22 54 

Fruitategirako. Fruitategirako 
apalak, montradorea eta pisa-
tzeko gailua salgai. bost hilabe-
te  d a u k a te .  d e i t u  z e n b a k i 
honetara: 696 84 19 51 

gurpildun auki  elektrikoa 
salgai. erabili gabea. erositako 
prezioan, 1.500 euro.677 38 
85 64 

Jangelako mahaia salgai. Sei 
aulkirekin. ekonomikoa. arrasa-
ten. intereatuok deitu zenbaki 
honetara: 658 73 07 08 

ordenagailua. ordenagailu 
eramangarria salgai. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara : 
943 79 60 89 

patinetea. bigarren eskuko 
patinetea salgai. oso merke. 679 
74 00 61 

pianoa. Hormako pianoa salgai. 
Presazkoa da. 500 euro. intere-
satuok deitu zenbaki honetara 
eta galdetu antoniogatik. 607 
06 22 20 

pultsometroa. Polar cs200-
cad pultsometroa salgai. gutxi 
erabilita. 90 €. 635 70 30 57 

umearendako aulkia. oso 
egoera onean dauden haurtxoen 
grupo 0, kapazoa eta aulkia 
dittut  saltzeko. jane Slalom Pro 
da beronen marka eta 450 euro 
eskatuko nituzke hiru  gauza 
hauengatik. Harremanetarako 
telefonoa: 647 97 82 73 

 
802. erosi

soinua erosiko nuke. egoera 
onean dagoen, 3-4 ahotsetako 
soinu bat erostea gustatuko 
litzaidake.660 83 78 55 

 
803. eman

arropa eta zapatak. neska 
gazteendako moduko arropa eta 
zapatak ematen dira opari. behar 
dituenak dei dezala zenbaki 
honetara: 679 09 33 34 

lehorgailua. arropa lehorgai-
lua ematen da opari. debagoie-
nean. 605 76 36 24 

 
804. hartu

antzerkirako arropa .aedk 
honako gauza hauek behar ditu 
antzerki lan baterako: euskal  
selekzioaren bufanda, gora 
euskadi txanoa, 44 zenbakiko 
skate zapatilak,  eHko surf fede-
razioaren sudadera kramailera-
duna, pintxodun gerrikoa.  berdin 
da zaharkituta edo egoera txar 
samarrean badaude. ordaintze-
ko  prest ere bagaude, baina 
merke beharko du izan! Harre-
manetarako  aed@aedelkartea.
com edo943 77 12 28 

 
806. galDu

txamarra bergaran. bergaran 
zapatu gauean, apirilaren 2an, 
gaztetxea, boulevard eta euse-
bio tabernen artean zamarra 
galdu nuen. beltza da eta mad-
ness-en partxea du. aurkitu 
baduzu deitu zenbaki honetara 
mesedez: 629 06 93 60 

 
808. bestelakoak

erretrobisorea apurtuta. 
apirilaren 4an, 17:30ak ingu-
ruan, arrasateko grupo San 
juanen autoko erretrobisorea 
apuntu zidaten. emandako 
telefono zenbakia Huelvan bizi 
den pertsona batena da. kotxea 
apurtu, zerikusirik ez daukan 
mugikorra jarri  eta gainera  
aupergira barre egin? norbaitek 
ikusi badu, mesedez abisatu.  
apurtutako kotxea opel tigra 
horia da. 943 79 96 55  edo 
685 72 46 86 

istripuaren lekuko bila. 
apirilaren 9an, 21:00etan, 
arrasateko udalako errotondan 
istripua izan nuen. beste kotxe 
batek jo zigun eta alde egin zuen, 
norbaitek zerbait ikusi badu 
deitu mesedez.617 99 60 64 

 

9. harremanak

904. bestelakoak

baserria erdibana erosi. 
bikotea jende bila baserria erdi-
b a n a  e r o s t e k o  d e b a g o i e -
nean.622 63 51 01 .

aretXabaleta
Pertsona bat behar 

da tabernan 
lan egiteko.

606 24 36 22

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon, 
   Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta 
   Bidekurutzetan.

2

Antzuola: 
2

2

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SORALUZE
2

2

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

iragarkia Jartzeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. lokala saldu/errentan. garajea saldu/errentan. motorra saldu/errentan.
egubakoitzean + astelehenean: 21 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

1. etXebizitzak
101. Saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. Saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. lokalak
301. Saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaskuntza
501. jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. motorra
601. Saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. animaliak
701. Saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. Denetarik
801. Saldu
802. erosi
803. eman
804. Hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. harremanak
901. agurrak
902. Harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. relaX

zure iragarkiak

p r e z i o  b e r e z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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zaPatua, 23

08:00 marrazki bizidunak

09:45 ipupomamua

10:15 korrika17

11:20 magazineak

11:50 ur eta lur

12: 20 onein

12:40 bertso trama 

14:15 kantari 

15:15 marrazki bizidunak

16:15 nire herria 

17:00 gipuzkoa kultura 

17:30 tertulia

18:30 bertso saioa

19:00 berbetan 

19:35 ikusmira

20:45 erremeixuak

21:15 bi tartean

21:45 bertso saioa 

22:55 magazinea

23:30 tertulia

domeka, 24

08:00 marrazki bizidunak
09:00 ipupomamua
09:30 marrazki bizidunak
11:15 kantari
12:15 28kilpr
12:45 berbetan
13:15 ur eta lur
13:55 nere herri 
14:40 onein
15:00 gipuzkoa kultura
15:30 Hamaika.bit
16:00 erreportajea
16:35 ikusmira
17:05 marrazki bizidunak 
17:45 bertsoak
18:20 kantari
19:00 ipupomamua
19:30 magazinea 
20:00 bertso saioa
20:25 ikusmira
20:50 erremeixuak
21:20 magazinea
21:50 tertulia
22:50 iparraldea bertan

aSteleHena, 25

08:00 marrazki bizidunak
09:00 kantari
10:00 erreportajea
10:35 28kilpr
11:10 iparraldea bertan
12:50 trikitixa jaialdia
13:20 marrazki bizidunak
13:50 kantari
14:25 berbetan
15:00 trikitixa jaialdia
15:35 ikusmira
16:15 gipuzkoa kultura
16:45 bertso trama
17:20 marrazki bizidunak 
18:20 28klip
18:50 kantari
18:20 korrika17
19:25 iparraldea bertan
20:40 dokumentala
21:45 Pilota
23:20 gipuzkoa kultura
23:50 bi tartean

martitzena, 26

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 erreportajea 

15:50 bi tartean 

16:20 28klip

16:50 berriak 

17:20 marrazki bizidunak 

17:50 iparraldea bertan

18:55 marrazki bizidunak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 erremeixuak

20:00 berriak 

20:30 Hamaika.bit

21:00 bertso saioa

21:50 berriak

22:20 iparraldea bertan

eguena, 21

08:00 marrazki bizidunak 
09:45 ipupomamua 
10:15 leku txiki bat 
10:45 korrika 17 
11:45 dokumentala: 
zenbait gazte ausart 
12:50 trikitixa jaialdia 
13:25 kantari 
14:30 onein 
15:25 Hamaika.bit 
16:00 ikusmira 
16:40 trikitixa jaialdia 
17:05 marrazki bizidunak 
18:00 ipupomamua 
18:30 leku txiki bat 
19:45 erreportajea 
19:15 kantari 
19:45 tertulia 
20:45 Hamaika.bit 
21:20 bertso saioa 
22:15 Pilota: Soraluce 
Saria 
23:55 iparraldea bertan

egubakoitza, 22

08:00 marrazki bizidunak
09:00 leku txiki bat
09:30 ipupomamua
10:00 marrazki bizidunak
11:00 kantari 
12:00 28.klip 
12:30 bertso saioa 
13:20 marrazki bizidunak 
13:45 kantari
14:15 onein 
15:00 berbetan 
15:30 ur eta lur 
16:00leku txiki bat
16:30 erremeixuak 
17:00 ikusmira
17:40 marrazki bizidunak
18:15 gipuzkoa kultura 
18:45 ipupomamua 
19:15 nere herrie 
20:05 kantari 
20:35erreportajea 
21:00 gipuzkoa kultura 
21:30 erremeixuak 
22:00 bertso saioa 
23:00 tertulia

eguaztena, 20

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 Harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 onein 

15:55 Hamaika.bit 

16:30 leku txiki bat 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:45 bertso saioa 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 Hamaika.bit 

21:30  tertulia 

22:30 korrika 17 

23:35 magazinea

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

josU txintxUrrEtA

hurrengo martitzenetik aurrera 
Berriak saioarekin itzuliko gara, 
ohi bezala, 14:45ean. horrela, 
gure bailaran gertatzen diren 
albisteen berri jakiteko aukera 
izango duzue goiena telebis-
tan.

hilaren 26an 
itzuliko gara 
albistegiarekin

'berriak'
martitzena, 14:45

josU txintxUrrEtA

larraitz Zeberio aurkezleak gida-
tutako Tertulia programa eskai-
n i ko  d u g u  e g u a z t e n e a n , 
21:30ean. hainbat gonbidatu-
rekin batera, gazteen kontuak 
jorratuko dituzte goiena telebis-
tako platoan.

'tertulia' saioa 
eskainiko dugu 
eguaztenean

'tertulia'
Eguaztena, 21:30

ArrASATE IrrATIA

Arrasate Irratiko Igo auto-
busera! irratsaioak atseden 
hartuko du maiatzaren 2ra 
arte. Hala ere, bitartean 
izango dugu zer entzun: 
estilo askotariko musika 
entzuteko aukera izango 
dugu egun osoan Arrasa-
teko uhinetan.

musikak hartuko du 
protagonismoa 
aste santuan

Arrasate Irratia 107.7ko 
uhinetan entzun dezakegu. 
Baina hori ez da aukera 
bakarra gurekin bat egite-
ko: Goiena telebistan ere 
entzun daiteke gure irratia, 
eta baita Goiena.net-en 
bitartez ere. Beraz, egin 
bat Arrasate Irratiarekin.

'goiena.net'-en ere 
entzungai daukagu 
arrasate irratia

negozioa 
badaUkazU, 
baina inork 
ez badaki? 

Eman ezagutzera zure negozioa 
Debagoieneko gidetan.

gremioen gida Jatetxeen gida

profesional liberalen gidaosasun zerbitzuen gida

Iragarkia jartzeko, deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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oroigArriA

2005eko apirilaren 20an hil zen.

Zure kuadrillia.
Oñatin, 2011ko apirilaren 20an.

Ta memorian, zure irria.
Ta memorian, zure begiak.
Ta memorian, bizi zaitugu.

Ta memorian, izango zaitugu.

Ane 
Telleria Iñurritegi

UrtEUrrEnA

Elizkizunera joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 24an, 12:00etan, aretxabaletako 

arkarazo auzoko San millan elizan ospatuko da.

Manuel 
Izurrategi Azkarretazabal

g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate
eguena, 21 lourdeS amezua Sta. marina, 32 943 79 09 74
egubakoitza, 22 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
zapatua, 23 m. FCa. azCoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
Domeka, 24 juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
astelehena, 25 lourdeS amezua Sta. marina, 32 943 79 09 74
martitzena, 26 m. FCa. azCoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
eguaztena, 27 ana Fdez. CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26

bergara
eguena, 21 jaVier eStella matxiategi,  5 943 76 19 63
egubakoitza, 22 l. alVarez-m. mozoS iparragirre 943 76 12 15
zapatua, 23 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
Domeka, 24 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
astelehena, 25 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
martitzena, 26 merCedeS guallar San antonio, 5 943 76 11 05
eguaztena, 27 jaVier eStella matxiategi,  5 943 76 19 63

Oñati
eguena, 21 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
egubakoitza, 22 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
zapatua, 23 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
Domeka, 24 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
astelehena, 25 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
martitzena, 26 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguaztena, 27 anduaga San lorentzo, 3 943 78 21 16

aretXabaleta
eguena, 21 m. ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
egubakoitza, 22 m. ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
zapatua, 23 m. ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
Domeka, 24 m. ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
astelehena, 25 juan Fraile Herriko plaza, 1 943 79 21 99
martitzena, 26 juan Fraile Herriko plaza, 1 943 79 21 99
eguaztena, 27 juan Fraile Herriko plaza, 1 943 79 21 99

Farmazien eskuko telefonoetarako 2010 egutegia eskuratzeko, bidali Farma 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

EguEna, 21

giro nahasia izango dugu. Eze-
gonkortasuna areagotu egingo 
da eta zaparrada trumoitsuak 
bota ditzake han-hemenka.

Egubakoitza, 22

tenperaturak ildo beretik jarrai-
tuko du eta arratsaldeko lehen 
orduetan eguraldi atsegina izan 
dezakegu.

max. 24º max. 24º

min. 11º min. 11º

e g u r a l d i a

DEBAGOIENA

EuSkAL HErrIA

orokorrean giro nahasia 
izango dugu egunotan Eus-
kal herrian. Zaparradak bota 
ditzake.

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

kosta ala kosta
gazte oporraldiak. txatxili-
purdi. 14-16 urte arteko gaz-
teentzako udako eskaintza. 
Uztailaren 5etik 16ra, garaion 
hasi eta Zarautzen bukatu. 
Animatu eta eman izena maia-
tzaren 6a baino lehen!

lana
Irakurleak. Etxepare Euskal 
institutuak Euskara eta Euskal 
kulturako hamar irakurle hau-
tatzeko deialdia ireki du, 2011
/2012, 2012/2013 eta 2013
/2014 ikasturteetan Europako 
eta Amerikako hamar uniber-
tsitatetan aritzeko. Epea: maia-
tzaren 5a. etxepare@etxepa-
re.net.

lorazaina. Eibarko Udala. 
Epea: maiatzaren 7a.

Ikerketa arloa. CsiC. 218 
praktika-kontratu CsiCen zen-

troetan eta institutuetan. irau-
pena, 2 urte. Unibertsitate 
tituludunak edota lhko tekni-
kariak. Epea: maiatzaren 16a.

bekak
Maileguak. hezkuntza minis-
terioa. masterrak eta doktore-
tza ikasketak modu osagarrian 
finantzatzeko. Baldintzak: 
masterra edo doktoretza egi-
teko titulua izatea. matrikula 
egina izatea. Epea: maiatzaren 
31. 

lehiaketak
kartelak. Aste nagusia eta 
Euskal jaiak iragartzeko 48. 
lehiaketako oinarri arauak onar-
tu dira. Epea: maiatzaren 8a. 

Ikertzaileak. hezkuntza minis-
terioa eta injUVE, gazteriaren 
institutua. ikertzaile gazteen 
lehiaketa 2011. Epea: maia-
tzaren 16a.

inFormazio gehiago nahi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

EskEr onA

juana egigurenen alarguna

2011ko apirilaren 16an hil zen, 80 urte zituela.

Bergaran, 2011ko apirilaren 20an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Gonzalo 
Eguren Eguren

Babeslea:

Amilaga 39, Bergara Tel./Faxa: 943 76 12 99
e-posta: euskalduna@harrespil.net

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

eskelaren prezioa: 126  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 168 euro.
Goiena: astero, 34.000 irakurle (CIES) Gipuzkoan.

GOIENAN ESKElA jArTZEKO 
DEITU EGUEN EGUErDIA BAINO lEhEN: 943 25 05 05.
EDO ZATOZ OrDEZKArITZA BATErA.

ArrASATE 
goiena: otalora lizentziaduna 31. 
943 25 05 05. 
BErGArA
goiena: ibarra kalea 6. 
943 25 05 05.
OñATI
biklon publizitate agentzia: olakua 9. 
943 78 10 65.
ArETxABAlETA
goiena: durana 11. 
943 79 86 21. 
edo: basabe poligonoa eo5. 
943 25 05 05.
ArAMAIO
kintelena janaridenda: nardeaga 11. 
945 44 50 22.
ElGETA 
ugari janari denda: andra mari plaza 2. 
943 76 80 98.
ANTZUOlA: 
itzar liburu denda: kalebarren 1. 
943 76 60 62.
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musika

oñati eko D bull
Krawill EPa aurkezten dabil tal-
dea azken asteetan. 2009an hasi 
zen kale-giroko rock talde hau 
jotzen Kanariar Uharteetan. Man-
darrian Band taldearekin batera 
joko dute oñatiarrek. 
apirilaren 30a, zapatua, edaska puba  
(barakaldo) 22:00etan. maiatzaren 14an, 
oñatin joko dute.

arrasate la madriguera, lord 
Witch eta Despierta mcFly
San Andres auzoko jaietan La 
Madriguera, Lord Witch eta Des-
pierta McFly taldeek emanaldia 
egingo dute. 
apirilaren 29a, egubakoitza, gudarien plazan, 
22:00etan.

arrasate Cobra
Cobra, Estatu Batuetako hegoal-
deko rockaren kutsua daukan 
euskal talde indartsua. Kooltur 
Os t egunak  eg i t a smoaren 
barruan. 
apirilaren 28a, eguena, gaztetxean, 22:00etan.

arrasate Diswar eta peligro de 
muerte
Hardcore jaialdia izango da bi 
taldeen eskutik. 
apirilaren 29a, barikua, gaztetxean, 22:00etan.

antzuola txistularien diana
Domekeroko kalejira egingo dute 
Aste Santuko domekan ere. 
apirilaren 24a, domeka, herrian zehar, 
10:00etan.

Dantza

eskoriatza taldeko dantza 
ludikoak
Maiatzaren 1ean Aitzorrotz egu-
nean, hain zuzen, plazako dan-
tzaldi-erromerian joko diren 
dantzak landuko dituzte, batez 
ere, saio berezi honetan. 
apirilaren 30a, zapatua, Pilotalekuko gimnasia 
gelan, 18:00etan.

antzerkia

arrasate 'txuri beltz'
Kixka taldeak haurrentzako txo-
txongilo saioa egingo du. San 
Andres auzoko jaien barruan. 
apirilaren 30ean, Hiruki plazan. 18:00etan.

arrasate 'ogiyik karri etzun 
semia'
Txirene taldeko Edurne Agirre-
zabalarekin. Ama baten eta uni-
bertsitatean daukan semearen 
arteko harremana kontatzen da 
antzezlan honetan.
maiatzaren 25a, eguaztena, kulturateko areto 
nagusian, 19:00etan.

ospakizunak

elgeta ozkarbi eguna ospatuko 
dute
Txikiteoa, afaria eta dantzaldia 
egingo dituzte Ozkarbi elkartean. 
Izenematea zabalik apirilaren 
26ra arte, martitzena. Prezioa 15 
euro da. 
apirilaren 30a, zapatua, ozkarbi elkartean, 
20:00etan.

irteera

elgeta intxortako frontera bisita
Bisita gidatua egiteko aukera 
egongo da. 
Aurretik izena ematea beharrez-
koa izango da honako telefono 

hauetara deituta: 943 79 64 63 eta 
943 71 89 11. 
apirilaren 21an, eguena, espaloia kafe 
antzokian, 10:00etan.

hitzalDiak

aretXabaleta bildu alderdikoek 
basotxon eskainiko dute berbaldia
Bildu alderdiko kideak Basotxo-
ra joango dira aurrez gertatuta-
ko galderak erantzutera. Gero 
elkarrizketa mahaiak osatuko 
dituzte erretiratuek. 
apirilaren 19a, martitzena, basotxo erretiratuen 
egoitzan, 18:00etan.

oñati ongizatea 
Hiztaldia Nazaret Zentroko kide 
den Jose Maria Avilak egingo 
du, Pake Leku erretiratuen elkar-
teak antolatuta.
maiatzaren 3an, martitzena, Pake lekuko 
egoitzan, 17:00etan.

arrasate edurne brouard 
Emakume txokoak antolatuta, 
Emakumeak protagonista hitzal-
di sortaren barruan.
maiatzaren 17an, martitzena, kultur ateko 
klaustroan, 19:00etan.

bestelakoak

bergara DJ jaialdia
DBHko ikasleei zuzenduriko saioa 
izango da. 
apirilaren 30a, zapatua, zabalotegi aretoan 
18:30ean.

aretXabaleta ezohiko osoko 
bilkura
Hauteskunde mahaietan egon 
beharko duten herritarrak hau-
tatuko ditu udalbatzak. 
apirilaren 26a, martitzena, udaletxean 
18:00etan.

zinema

oñati 'Donde viven los monstruos'
Zine klubak antolatuta, Spike 
Jonzek zinemara egokitutako 
haur literaturaren klasikoa eskai-
niko dute. Amarekin haserretu 
eta etxetik ihes egiten duen muti-
koaren istoria kontatzen du filmak. 
Bidean galduta, monstruo bitxi 
eta handi batzuk bizi diren kos-
taldera iristen da. Hain zuzen, 
mutikoaren ametsa monstruo 
beldurgarri bat bilakatzea da. 

Haur zein nagusiei zuzendautako 
film oso berezia da, txundidura 
handi eragiten duena
apirilaren 28a, eguena, kultur etxean, 
20:00etan.

bergara 'la ola' filma
Gaztetxeko zine-klubaren ema-
naldien barruan. Drama alema-
niar honetan istorioa institutu 
batetan girotzen da. Irakasle 
batek, asteko proiektu bezala 
autokrazia lantzeko eskaera egi-
ten die ikasleei. Ikasleek ez dute 
uste posible denik Hirugarren 
Reicha moduko erregimenik 
gaur egun. Irakasleak, baina, 
masak manipulatzea zeinen erra-
za den erakutsi gura die eta 
ikasleak azkenean joku maltzu-
rrean sartzen dira fanatismora 
itzuliz. Mugimenduari La Ola 
izena ipintzen diote, hortik izen-
burua.
apirilaren 24ean, domeka, gaztetxean, 
18:00etan.

bergara 'un hombre soltero'
Zabalotegiko zine-klubeko filma. 
Tom Ford moda diseinatzailearen 
kamera atzeko lehen lana da. 
Estilo eta dotoretasunez jositako 
drama. 60 hamarkadan girotuta-
ko irakasle eta ikasle baten arte-
ko harreman homosexuala kon-
tatzen du. Protagonista bizipoza 
erabat galdu eta bere buruaz 
beste egitea pentsatzen dabilen 
irakaslea da baina bidean ikasle 
gazte eta jakin-minez bete bat 
gurutzatuko zaio. Argazki bikai-
na du filmak hasieratik bukae-
rara arte.  
apirilaren 20a, eguaztena, zabalotegin, 
20:30etan.

ikastaroak

aramaio eta eskoriatza gela 
irekia egitasmoarekin, informatika 
ikastaroak kzgunean
Gela Irekia izeneko egitasmoa-
rekin Aramaioko Udalak Basti-
da  akademiarekin lankidetzan 
zenbait ikastaro egiteko aukera 
dakar.  Maiatzean zehar izango 
dira ikastaroak. Udaletxean, 
liburutegian edota Arrasateko 
Bastida akademian eman daite-
ke izena. Ikastaroak honako 
hauek dira: hastapena Windows 
eta Word, Windows XP sistema 
eragilea, Word  (oinarrizko mai-
la), Word (maila aurreratua), 

DonostiAko orFEoiA

oñati bakearen aldeko 
kontzertua
300 haurrek abestuko dute 
bakearen alde Arantzazun, 
guztiak haurren lau abesbatza 
onenen artekoak: Easo Esko-
lania eta Easoko Araoz Gazte, 
Orfeoi Donostiarra Txiki, 
Bilboko Kontserbatorioko 
Korala eta Amici Musicae 
Korua (Zaragoza, Espainia).
zapatuan, basilikan, 12:00etan.

sAioA CABAñAs

arrasate emon taldea san andresko jaietan
Dantzaldia antolatu dute San Andres jaietako zapatu gaue-
rako (apirilak 30). Bergarako Emon taldearekin batera Arra-
sateko Transit Blues taldekoek joko dute.
apirilak 30, zapatua, San andres auzoan, 22:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 13

non-zer aPirila 19
maiatza 2

goiEnA

elgeta intxortako frontera bisita gidatua
Frontea egon zen inguruan bisitaldi gidatua 
antolatu dute. Espaloia antzokitik irtengo da 
ibilbidea. Bisitaldian parte hartzeko, aldez 

aurretik izena emanda egotea komeni da, 
telefono zenbaki hauetara deituta: 943 79 64 
63 eta 943 71 89 11.
bihar, eguena, espaloian, 10:00etan.
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Joan den asteko Lola 
filmak errealismoa 
erabiltzen bazuen modu 

geldoagoan Filipinasko 
gizarteri buruz hitz egiteko, 
aste honetan Código fuente-n 
zientzia fikzioa erabiltzen da, 
segundo bakoitzak hil edo 
biziko garrantzia duen istorioa 
azaltzeko. Duncan Jonesek 
Moon filmarekin sari eta 
gorespen handiak lortu zituen 
eta bere hurrengo film 
honetan, denborarekin 
jolasten duen thriller-a 
dakarkigu. Jake Gyllenhaal da 
protagonista; tren baten 
agertzen da eta ez du 
gogoratzen bertara nola iritsi 
den ezta norekin dagoen ere. 
Minutu batzuetara atentatu 
bat gertatzen da eta lehenago 

zegoen lekura bueltatuko da 
atzera ere protagonista. Hain 
zuzen, zientziak eta armadak 
elkarrekin egiten dute lan 
atentatu horren kalteak 
gutxitzeko eta horretarako 
denborarekin jokatzen dute, 
filmaren protagonista behin 
eta berriz trenera itzularazita, 
atentatuaren funtsezko 
datuak araka ditzan. Buelta 
bakoitzean zortzi minutu ditu 
datu gehiago jakiteko, eta 
trenera bueltatzen den 
bakoitzean datu berriak 
jasotzen ditu. Istorioak beste 
film batzuk dakarzkigu gogora: 
Atrapado en el tiempo, 
esaterako, eta Buried, lurpean 
den pertsonaia batekin eta 
haren bizitzarekin korporazio 
handiek jokatzen duten 

argumentuarekin; edota  
Minority Report, non 
korporazio handiek 
teknologiaren bidez eta 
eskubideak alde batera utzita 
hilketak bukatu nahi dituzten. 
Código fuente-k 
hausnarketarako osagaiak 
erabiltzen ditu, baina, batez 
ere, talentuz eta trebetasunez 
eginiko filma da. Denborarekin 
eta datuen ederki egiten da 
jolas filmean. Zortzi minutu 
oso denbora murritza da, eta 
datuak modu bakanduan 
heltzen zaizkio ikusleari. 
Horrela, suspentsea eta 
tentsioa pizten dira eta 
ikuslearen jakin-nahiari 
bukaerara arte eutsita.

Denborarekin jolasean

arrasate

AMAIA ANTZOKIA

el discurso del rey
apirilak 31, zapatua: 
19:30, 22:00.
maiatzak 1, domeka: 
19:30.

secretariat
maiatzak 1, domeka: 
17:00.

bergara

ZABAlOTEGI

un hombre soltero
gaur: 20:30.

GAZTETxEA

la ola
domeka, 24: 18:00.

oñati

KUlTUrA ETxEA

el discurso del rey
barikua, 29: 22:30.
zapatua, 30: 22:30.
domeka, maiatzak 1: 
19:30, 22:30.
astelehena, maiatzak 2: 
19:30.

aretXabaleta

ArKUPE

animal kingdom
eguena, 28: 19:30.

Valor de ley
barikua, 29: 22:00.
zapatua, 30: 22:00.

el oso Yogui
zapatua, 30: 22:00.

elgeta

ESPAlOIA

mal día para pescar
gaur: 21:30.

enredos en nueva York
eguaztena, 27: 21:30.

eibar

COlISEO ANTZOKIA

Águila roja
egubakoitza, 22: 17:00, 
20:00.
zapatua, 23: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka 24: 17:00, 
20:00.
astelehena, 25: 20:30.

COlISEO 1

el mundo según 
barney
egubakoitza, 22: 17:00, 
20:00.
zapatua, 23: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka 24: 17:00, 
20:00.
astelehena, 25: 20:30.

COlISEO 2

gneomeo y Julieta
egubakoitza, 22: 17:00, 
20:00.
zapatua, 23: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka 24: 17:00, 
20:00.
astelehena, 25: 20:30.

gasteiz

GUrIDI

rio (3D)
eguaztenetik eguenera: 
17:00, 20:40.

Justin bieber: never 
say never (3D)
eguaztenetik eguenera: 
18:45.

¿Dónde se nacionaliza 
la marea?
eguaztenetik eguenera: 
22:30.

scream iV
eguaztenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Justin bieber: never 
say never (3D)
eguaztenetik eguenera: 
18:45.

hop
eguaztenetik eguenera: 
17:30.

la legión del águila
eguaztenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

Código fuente
eguaztenetik eguenera: 
17:00, 20:00, 22:30.

gnomeo y Julieta
eguaztenetik eguenera: 
17:00.

sin límites
eguaztenetik eguenera: 
19:45, 22:30.

perdona pero quiero 
casarme contigo
eguaztenetik eguenera: 
17:00, 19:45, 22:30.

Águila roja
eguaztenetik eguenera: 
17:00, 19:45, 22:30.

flOrIDA

el amor y otras cosas 
imposibles
eguaztenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Cartas a dios
eguaztenetik eguenera: 
20:15.

nada que declarar
eguaztenetik eguenera: 
18:00, 22:30.

Cisne negro
eguaztenetik eguenera: 
18:00, 22:30.

el discurso del rey
eguaztenetik eguenera: 
20:15.

en un mundo mejor
eguaztenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Country songs
eguaztenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

una dulce mentira
eguaztenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

happythankyou 
moreplease
eguaztenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

GOrBEIA

Águila roja
eguenetik eguenera: 
18:00, 19:30, 20:30, 
22:00, 00:30.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
23:00.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 15:30.

scream 4
eguenetik eguenera: 
18:10, 20:20, 22:30.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:40.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 16:00.

perdona pero quiero 
casarme contigo
eguenetik eguenera: 
18:10, 20:20, 22:30.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
23:45.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 15:45.

Winnie the pooh
eguenetik eguenera: 
17:30, 19:00.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 15:45.

Código fuente
eguenetik eguenera: 
18:15, 20:15, 22:15.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:15.

Caperucita roja
eguenetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:20.

hop
eguenetik eguenera: 
18:00.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 16:00.

rio (3D)
eguenetik eguenera: 
17:30.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 16:00.

rio
eguenetik eguenera: 
18:30, 20:30.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 16:30.

sin límites
eguenetik eguenera: 
20:00, 22:00.

soy el número cuatro
eguenetik eguenera: 
20:10, 22:25.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:45.

Justin bieber
eguenetik eguenera: 
17:40, 18:30.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 15:30, 
16:20.

la legión del águila
eguenetik eguenera: 
17:25, 19:50, 22:15.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:35.

nada que declarar
eguenetik eguenera: 
19:50.

sucker punch
eguenetik eguenera: 
20:30, 22:40.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:50.

sin compromiso
eguenetik eguenera: 
17:55.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 15:40.

invasión a la tierra
eguenetik eguenera: 
20:10, 22:30.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
20:50.

torrente iV (3D)
eguenetik eguenera: 
20:40, 22:40.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:40.

Cisne negro
eguenetik eguenera: 
22:35.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
00:45.

el rito
eguenetik eguenera: 
22:00.
jai bezperetan, egubakoitz 
eta zapatuan, baita: 
01:00.

gnomeo y Julieta
eguenetik eguenera: 
18:20.
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, baita: 16:30.

rango
zapatu, domeka eta 
jaiegunetan: 16:00.

CóDigo Fuente  
zuzendaria: duncan jones.
herrialdea: estatu batuak.
urtea: 2011.
aktoreak: jake gyllenhaal, michelle 
monaghan, Vera Farmiga
iraupena: 93 minutu.

ANtONIO zAbAlA

kritika

zinEma

Excel (oinarrizko maila),  Excel 
(maila aurreratua), Power Point, 
IT txartela eskuratzeko  presta-
kuntza. Ikastaro horiek 20 ordu-
ko iraupena izango dute eta 80 
euro ordaindu beharko dira. 
Bestalde, Photoshop eta Dream-
weaver programak ezagutzeko 
ikastaroa 30 ordukoa izango da 
eta prezioa, 140 eurokoa. Ikasle 
eta langabeek %50eko deskontua 
izango dute. 
maiatzaren 1a, domeka, da izena emateko azken 
eguna, kzgunean, 12:00etan.

bergara urpekaritza
Maiatzaren 3tik aurrera izango 
da ikastaroa Agorrosingo igeri-
lekuan eta Getarian. Izenematea 
Agorrosin kirolgunean bertan 
egin behar da.
maiatzaren 3an hasita, agorrosinen.

arrasate Jabetze eskola: blogak 
eta sare sozialak
Eguaztenetan izango dira eskolak 
(16:00 - 20:00) eta irakaslea Jose-
be Iturriotz izango da. Sare sozia-
lek emakumeei eskaintzen dizkien 
jabetze aukeretan sakontzea da 
asmoa, blogetan eta sare sozia-
letan, aktibismo feministaren-
tzako lanabes ezin hobea direla-
rik. Aktibisten berri ere emango 
da ikastaroan.
maiatzaren 11, 18 eta 25ean.

arrasate zoru pelbikoa indartzeko 
ikastaroa
Sakontze ikastaroa izango da eta 
martitzenetan izango dira saioak. 
Maite Onaindia izango da forma-
tzailea. 
maiatzaren 10etik ekainaren 14ra arte, 
19:00etatik 20:00etara.

Jaiak

arrasate san andres auzoa
Barikuan gaztetxoenen eguna 
izango da. Herri bazkaria egingo 
dute (13:00) eta arratsaldean dis-
ko-festa egongo da (18:00) eta 
ostean buru-handiak ibiliko dira 
auzoko kaleetatik zehar. Zapatuan 
11:00etan tortilla lehiaketa egon-
go da Gaztetxokoan eta eguerdian 
Bilboko gaitariek girotuko dituz-
te kaleak. Gauean kontzertuak 
egongo dira. Domekan, aldiz, 
artisuen azoka egongo da eta 
Arrasateko kiliki eta buruhandiak 
ere aterako dira. 11:00etan umeen-
tzako jolas parkea ipiniko dute  

Bedoñaben. Arratsaldean Gorri-
ti eta haren animaliak egongo 
dira Cordoba y Oro plazan.
apirilaren 29tik maiatzaren 1a arte, arrasateko 
San andres auzoan.

gazteak

arrasate aste santuak gazte 
txokoetan
Apirilaren 26an Gymkana anto-
latu dute. Hiztorduan 17:00etan 
da Monterronen. Apirilaren 27ra-
ko zaldian ibiltzera joango dira 
eta hurrengo egunean, 28an, bizi-
kletan joango dira Landako urte-
giari itzulia egitera. Hilaren 29an 
San Andresko jaietan hartuko 
dute parte gazteek 29an eta 
30ean.
apirilaren 26tik 30era, San andresko gazte 
txokoan.

elizkizunak

antzuola aste santuetako 
elizkizunak
Antzuolako Erruzkizko Amaren 
Parrokiak Aste Santuetako eliz-
kizunen ordutegiak jakinarazi 
ditu. Horrela, bihar, Eguen San-
tua, Azken Afariko Eukaristia 
arratsaldeko 17:00etan izango da 
Uzarragan. Bariku Santua, Gurutz.
Bidea goizeko 10:00etan abiatuko 
da Antiguotik eta Jaunaren Nekal-
dia 17:00etan izango da (Antiguan). 
Zapatu Santuan Pazko Gaubela  
20:00etan izango da parrokian 
eta Pazko Domekako meza goi-
zeko 11:00etan Antiguan.
apirilaren 21etik 24era.

Deiak

arrasate mural margotze 
kolektiborako prestaketa
Ekainaren 10ean egingo den hor-
ma-irudia landuko da Ainara 
Azpiazurekin. Bi saio izango 
dira
maiatzaren 24an eta 31an, 17:30ean.

arrasate World Cafe: 
Feminismoaren erronkak arrasaten
Parte hartzeko maiatzaren 20a 
baino lehen eman behar da izena 
Emakume Txokoan. Saioa Biteri 
plazan izango da
ekainaren 10ean biteri plazan.

thEmoViEDB.Com

oñati 'Donde viven los monstruos' filma
Maurice Sendak egilearen liburu ezagunaren zinema bertsioa, 
Spike Jonzek zuzendutakoa. Ordenagailu bidezko animazioa 
eta panpinak erabiltzen dira modu bitxian filmean.
apirilak 28, eguena, kultur etxean, 20:00etan.
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D
agoeneko badakigu 
Sortu ez dela hautes-
kundeetan izango, 
nahiz seguruenik legez-

tatu egingo duten luze gabe. 
Aldiz, espero dut Bildu aukeren 
artean izango dela, hari joango 
zitzaizkion botoak hartzeko 
moduan. Izan ere, Batasunak 
bildu ohi duen boto mordoxka 
balekoa ez izateak aldatu egiten 
ditu emaitzak eta gehiengo 
faltsuak ahalbidetzen. 

Beste faktore garrantzitsua 
parte-hartzearena da, hemen 
ere emaitzak mugitu egiten 
baitira noren boto-emailea 
abstenitzen den. Eta agian nire 
inguruan ez dudalako bero 
handirik sumatzen, baina nago 
abstentzioa altu samarra izan 
daitekeela. 

Egia da Gipuzkoan oso ire-
kia dagoela azken emaitza, ez 
baita alferrik lurralde honetan 
gertatu lau alderdi ezberdin 
nagusitu izana, txanda kurio-
soan. Horrek agian suspertu 
lezake apur bat interesa, baina 
bestela epel dago giroa. Esate-
rako, badakit alderdi guztiek 
izan dituztela arazo potoloak 
zerrendak osatzeko, nahita ere 
apenas egin ahal izan dutela 
fitxaketa sonaturik. 

Alderdien setakeriaz eta 
zerrenda itxien injustiziaz 
hausnartzea komeni da, baina 
beste behin ere etxeko lanak 
egin gabe datozkigu hautes-
kundeak. Hilabete falta da, egin 
apustu.

Egin  
apustu!

a z k e n  b e r b a

Espaloia Kafe antzokia - Maala  2 ELGETA - 943 78 90 85  

JUAN TAMARIZ
Kartomagian espezializatutako 
ilusionistaren ikuskizunak

Maiatzaren 6an eta 7an: 22:30ean

Sarrerak salgai:
Espaloian bertan eta
on line: www.espaloia.com

ArrItxU bArrUsO  |  oñAti

Eusko Jaurlaritzako Trafiko 
Zuzendaritzak martxoaren amaie-
ran inauguratu zuen Euskal 
Herriko abiadura ertaineko lehe-
nengo radarra. Ordizia eta Irura 
artean dago eta 19 kilometroko 
tramuan ibilgailuen abiadura 
neurtzen du. Oñatiko Cegasa 
enpresarena da sistema eta tek-
nologia berridun radarra –nahiz 
eta Gasteizko lantokian egiten 
duten.

seguruagoa eta eraginkorragoa 
Iñaki Madina oñatiarra Cegasa 
Motion Energyko zuzendari oro-
korra da eta Gasteizko lantokian 
radarraren nondik norakoak 
kontatu dizkigu: "Ohiko radarrek 
abiadura puntu konkretu baten 
neurtzen zuten. Sistema berri 
honek puntua beharrean tramua 
neurtzen du. Puntu baten autoa-
ren matrikula irakurtzen du eta 
handik kilometro batzuetara 
berriro ere irakurtzen du matri-
kula. Horrek denbora ematen 
digu eta distantzia ezagutzen 
dugu. Eskolan guztiok ikasi 
genuen moduan: espazioa berdin, 
abiadura bider denbora".

Madinak azaldu digu tekni-
koki eta segurtasun aldetik radar 
horiek hobeak direla: "Puntuko 

radarrak ikusten ditugunean 
bat-batean galgatzen dugu. Horrek 
autoen pilaketak eragiten ditu, 
eta baita istripuak ere".

ohiturak aldatzea komeni 
Euskal Herriko horrelako lehe-
nengo radarra izan da Cegasak 
N-1ean ipini duena, baina badi-

rudi etorkizunean sistema berri-
ra ohitzen joan beharko dugula: 
"Puntu bakarreko radarrak ez 
dira desagertuko, baina argi dago 
etorkizunean joera izango dela 
abiadura ertaineko radarrak 
ipintzea". 

Hori horrela izan dadin, bai-
na, sare bat osatu beharko litza-
teke: "Sistema matriziala da eta 
horrelako sistema erabili ahal 
izateko egokiena da sareak sortzea. 
Errepide baten autoek irteera 
desberdinak izan ditzakete, eta 
irteera guztietan izan behar ditu-
zu irakurgailuak auto guztiak 
kontrolatu ahal izateko". 

nazioartera begira
Iñaki Madinak azaldu digu Eusko 
Jaurlaritzarekin ez ezik, Espai-
niako Trafiko Zuzendaritzarekin 
ere badihardutela lanean eta hain-
bat lehiaketatan eman dutela 
izena. Nazioartean ere, AEBetan, 
Mexikon, Hego Amerikan eta 
Australian, sistema berriak auke-
ra asko dituela uste du oñatia-
rrak.

Etorkizuna abiadura ertaine-
ko radarrak badira, bat-bateko 
balaztadek ez gaituzte isunetatik 
libratuko. Beraz, zirkulazio sei-
naleak zintzo-zintzo errespetatzea 
izango da onena.Abiadura ertaineko radarra.  |   CEgAsA

Cegasa Motion Energyko zuzendari orokor Iñaki Madina, radarrarekin.  |   CEgAsA

oñatiko Cegasa enpresarena da Euskal herrian tramuko abiadura neurtzen duen lehen radarra

tramuaren hasieran eta amaieran ibilgailuaren matrikula irakurrita kalkulatzen du abiadura

balaztadek ez dute balio radar berriekin


