Bahitutako hegazkinak baliatuz
New Yorkeko Dorre Bikiak eta
Pentagonoko zati bat birrindu
zituzten
HUTS EGINDAKOA

Beste hegazkin bat ere bahitu
zuten; Washingtongo bidean zihoala
Pittsburghen behera etorri zen
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Hegazkinetako jendeaz gain,
«kopuru beldurgarria.. -milaka-,
New Yorkeko alkatearen arabera
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Gobernuko eraikin nagusiak
ebakuatu zituzten. EEBBetako
lehendakariak esan zuen
atentatugileak harrapatzeko
ahalegin guztiak egingo dituztela
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Neurri bereziak hartu zituzten
herrialdeek. Burtsek galera
nabarmena izan zuten, eta
petrolioak gora egin zuen
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Munduko potentzia nagusiaren bihotz ekonomikoa eta militarra kolpatu dute /15-27
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IRITZIA

Gosea,
maitasuna

Eusko Jaurlaritzak, EAJk, EAk, EBIUk, ELAk eta LABek salatu dute euskal
presoen sakabanaketa. PPk eta PSOEk
kritikatu egin dute haien jarrera.

uela gutxi ezagutu dut goizero kanposantura doan emakume bat. 24 urte daramatza hori egiten. Eta han ezagutu omen du azken hiru urteotan egunero doan beste gizon bat. Bada jendea egunero bere porrotak eta atsekabeak bisitatzen dituena, galdu ziren pertsonak edo harremanak une batez
berpizten saiatzen dena, eta inoiz ez dugu jakingo zergatik, baina
hori behar dute bizitzeko.
Gizakiok oroimenarekin daukagun harremana latza da,
bihurria. Amodioak gehien errepikarazten dizkigun hitzak
hauek dira: «Ez nazazu ahaztu», «gogoratu nirekin», «zutaz
asko pentsatzen dut» , «ezin zaitut burutik kendu». Norbait
hiltzen denean (edo dutenean), esaldi nagusiena hau izaten
da: «Gure memorian bizirikjarraituko du». Memoria bizitza
dela iruditzen zaigu, eta memoriaren iraupena heriotza organikoa gainditzen duen lorpen garrantzitsua.

D

Unai Romano, Guardia Zibilak atxilotutako gasteiztarra, lepokoa duela
azaldu da epailearen aurrera. Kolpe
baten ondorioz ikusmena bi egunez
galduta izan duela salatu du.

Bilboko epaitegiak datorren astean
erabakiko du Bizkaiko Laringaktomizatuen Elkarteak eskatutakoari baietza eman edo ez: tabakoaren salmenta
debekatzea.

Oraina bizitzera kondenatuak gaude, baina horrek ez gaitu
asetzen, eta beti gabiltza iraganarekin, etorkizunarekin eta
beste pertsona batzuekin lotuko gaituzten hariak eraikitzen
gure baitan. Amaren osasunarekin oroitzen gara, umea eskolan nola egongo ote da pentsatzen dugu, asteburuan egingo
dugun irtenaldian nola ibiliko garen, gure proiektu berriak
izango duen harreran.
Desanparoaren beldur itsuak ilusio eraikitzailea bilakatzen
gaitu. Esan zuen Ramiro Fonte idazle galiziarrak: «Ametsak
bizitza zeharkatzeko zubiak dira». Desarraigoa zer da? Inor ez
ezagutzea, inor gurekin ez gogoratzea. Norbaiten bihotzean
gaudela j akiteak nolako bizindarra sortzen digun!
Oroimena gure bizitzaren oinarria da, eta ematen digunaren eta eskaintzen diogunaren arteko oreka lortzea ezinbestekoa da lasaitasuna lortzeko. Billie Holliday kantariak zera
idatzi zuen; «Diote nik bezala ez duela inork' gosea' hitza kantatzen. Ezta 'maitasuna' hitza ere». Eta gero zioen hark bazekiela zerbait bi hitz horiei buruz. Haren oroimena gosez eta
maitasun beharrez beteta zegoen. Baina oroimen hori Hollidayk oraina intentsitatez bizitzeko erabiltzen zuen, hobeto
kantatzeko, jendea dardaraz jartzeko. Desanparoa erakusten
zuen, besteek desanparoa bere hitzen bitartez ezagutu zezaten, horrela haiei desanparoaren ezagutzen zuzena saihestuz.
Oroimena lagun hartzea da bizitzan asmatzeko biderik nagusiena.

hizpideak

NAZIOARTEKOA
Diada Herri Katalanen 25. aberri eguna ospatu dute herritarrek. Elkarkidetza Autonomikorako Legea salatu dute alderdi politikoek.

KIROLA
Euskadiko sokatiralariak,
nazioen lehiatik at
Euskal Herriko sokatira taldeek nazioarteko lehiaketetan, nazio mailan, Espainiaren izenean parte hartu beharko
dute, haren ikur guztiekin. Hala berretsi
du nazioarteko federazioak.

Atentatuak
EEBBen
bihotzean
Denbora beharko da atzo EEBBetako
gune estrategiko, ekonomiko eta militarren aurka egindako atentatuen ondorioak neurtzeko. Nola hildakoen kopuruan hala arlo ekonomikoan ondo-

rioak izan dituzte atzoko ekintza hiltzaileek, baina bereziki ondorio estrategikoak izango dituzte. Etsai asko dauzkate Estatu Batuek munduan eta baliteke
epe luzera Washingtonek ongi hausnartzea munduko gatazka eta zoko askotan duen funtzioa. Uste baino ahulagoa agertu da Estatu Batuen segurtasuna atzoko ekintzetan.
Aurrekariei erreparatuz, gerrillari islamistak egon litezke inoiz gerra estandarretik kanpo egin den erasorik gogorre-

naren eta prestatuenaren atzean; talde
bakarra izatea zaila da. Mendekuzko zigor bortitza eragiteaz gain, Estatu Batuen hauskortasuna erakutsi nahi izan
dute atzoko ekintzaile suizidek. Etsai
formalei aurre egiteko daude prestatuta
estatubatuarrak, eta horrela ulertu behar da misilen aurkako aterkia sustatzeko Bush presidenteak duen borondatea.
Baina atzoko atentatuek erakutsi dute
erasoak ez direla etorkizunean ohiko
bidetik iritsiko.

KULTURA
" oholtza
Txalo antzerki taldeakBambulo taularatuko du gaur lehenengo aldiz, Bernardo
Atxagak sortutako izen horretako pertsonaian oinarrituta.
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Autodeterminazio
eskaera Diadan

Escuderoren omenaldia,
berandu baino lehen

Herri katalanen Aberri Eguna ospatu zuten atzo hango
abertzaleek. UDC eta CDC alderdiek Madrilgo Gobernuak autonomia mugatzeko egin nahi duen mugimendua
salatu zuten, PPk Elkarkidetza Autonomikorako Legea
indarrean jarri nahi baitu. Lege horren arabera, autonomia erkidegoen lege proiektuak gainbegiratzeko ahalmena luke Madrilgo Gobernuak, eta, hori dela eta, alderdi
horiek gogor salatu zuten Aznarren asmoa. Bestetik, Maresme eskualdeko udal ugarik Autodeterminazio eskubidearen aldeko mozioak onartu zituzten atzo, autonomiaz
gain Herri katalanek autodeterminatzeko duten eskubidea aldarrikatuz.

Francisco Escudero konpositore zarauztarra oso larri
egon da, eta, heriotza arriskutik atera arren, ez dago sasoi
onean. Laurogeita zortzi urte ditu, hamasei urte zituenetik
konposatzen jardun da. Musika aldetik balio handia, originaltasuna eta gutxik lortutako teknika landua eta berritzailea dute haren obrek. Euskal Herrian den konpositore
garrantzitsuenetakoa da, baina ezezaguna askorentzat;
omendua, saritua, baina ez grabatua. Bere sinfonia esanguratsuenekin bi disko grabatzen ari da egunotan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa,berandu baino lehen, konpositorearentzat bere obra ezagutarazten eta interpretatzen
ikustea baino omenaldi hobeagorik ez dagoela ohartu ta.
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Globalizazioa edo
mundu osoko 'apartheid'-a
apitalismo errealak, mundu osoan hedatzean, beti
lagundu du gero eta handiagoa izan dadin herrien arteko
desberdintasuna. Alde hori ez da
herri edo aldi zehatz batean gertatzen diren egoera berezien ondorio. Kapitalaren metaketaren logika inmanentearen emaitza da.
Sistema honen ezinbesteko ondorioa da arrazakeria.
Ideologia nagusiaren ohiko diskurtsuan, merkatu askeko ekonomiak berez ez ditu kontuan hartzen
gizabanakoen eta herrien arteko
desberdintasuna, eta demokrazia
sustatzen du. Errealitatean, kapitalismo erreala oso bestelakoa da ,
desberdintasunak sortzen dituelako herrien artean, eta, hala, arrazakeria modu oinarrizkoenak sustatzen dituelako.
Globalizazio neoliberala gertatzen ari den honetan, herrien arteko desberdintasun egoera itxuraz
iraultzen ari dela diote. Globalizazio berriak aukera bat ematen bide
die globalizazioari atxikitako
erronka onartu eta sisteman zentzuz integratzen dakiten herriei.
Orduan, herri horiek aurreko erdigunera iritsi ahal izango dira.
Hala ere, horrelakorik ez dela
gertatzen ikusiko dugu. Aitzitik,
erdiguneak sistema osoan nagusi-
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GLOBALIZAZIO
NEOLIBERALA

Nagusitasun monopolista
iraunarazteko erabilitako
bide berriak herrien arteko
desberdintasun handiagoa
azaltzen du

Desberdintasunak sortzen
ditu herrien artean,
eta, hala, arrazakeria
modu oinarrizkoenak
sustatzen ditu

tasun monopolista iraunarazteko
erabilitako bide berriak herrien
arteko polarizazio eta desberdintasun gero eta handiagoa azaltzen
du. Globalizazio modu horren logika hauxe baino ez da: apartheid-a
mundu osoan antolatzea.
Erronka horiei erantzun eraginkorra emateko nahitaezkoa da
ulertzea Historia ez duela gidatzen

lege ekonomiko hutsen ezinbesteko erabilpenak. Lege horiek adierazten dituzten joeren aurka gizarteak emandako erantzunek
eratzen dute Historia, eta lege
horiek, bestalde, aipatu legeok
diharduten gizarte harremanen
testuingurua zehazten dute.
Sistemaren aurkako indarrek
(litekeen izendapena, ustezko
lege horiek eskatutakoaren
mende alde batera eta guztiz ez
jartzeko antolatutako mugimendu
koherente eta eraginkor hori adierazteko; legeok, errealitatean, irabazien legea itxuratzen dute , hau
da , kapitalismoak sistema gisa
dituen ezaugarrietako bat) metaketa kapitalistaren logika hutsak
adina eragiten dute Historia errealean.
Erronkak eta alternatibak, beraz,
bi dira: edo globalizazio neoliberala, zeinek, errealitatean, mundu
osoko apartheid-era baitarama ,
edo globalizazio polizentrikoa,
labur deskribatu ditudan oinarrien
gainean negoziatuta.

Egiptoko ekonomistak Arrazismoaren Aurkako
Durbango Goi Bileran aurkeztutako txostenaren
zati bat da honako artikulua.
Erredakzioan itzulia

rlojuaren arabera bederatzi ordu atzerago dago Kalifornia Euskal Herria baino.
Egutegiaren arabera 4 hilabete. Irailaren
3an egin dute behintzat euren Maiatzaren lehena: Labor day. Eguna hurbildu ahala mobilizazio
bakan batzuk iragarri zituzten han eta hemen:
San Joseko janitor edo garbitzaileak, supermerkatu kate handi batzuetako langileak, San Frantziskoko BART tren konpainiako langileak ... Indar gutxi dute, hala ere, sindikatuek Estatu Batuetan; are gutxiago, Kaliforniako informazio
teknologiako konpainietako langileen artean.
Sobrare indibidualistegiak dira langileen eskubideen defentsan bat egiteko informatikako langile ezkertiar progreak. Grebari beste garai bateko
kontu iritziko diote igoal.
Silicon Valleyko Palo Aiton egin zuen bakarbakarrik protesta 77 urteko «artzain» luterano
erretiratuak. Bere txartel eko mezua sinplea: langileek 1 - exekutiboek 531. Langileei ordaintzen
zaien dolar bakoitzeko exekutiboei 531 ordaintzen zaiela, alegia. Iaz % 18 igo zitzaien Estatu
Batuetako exekutiboei soldata; %4,3 langileei.
Hewlett-Packard enpresako exekutibo nagusi
early Fiorina andereak 69 miloi dolar (13.800
miloi pezeta inguru; 552 miloi libera inguru) jaso
zuen iaz urteko soldata moduan. HP eta Compaq
batu ondoren, zenbat jasoko ote du aurten, enpresak milaka langile kaleratuko dituen urte berean? (Inork ba al du antzeko daturik Euskal Herriari dagokionez?)
Gauza askotan Estatu Batuei begira bizi gara
mendebaldeko gainontzeko herrialdeetan. Justizia sozialari dagokionez behintzat ezin hara begira bizi. Ultraliberalismo ekonomikoak injustizia soziala bultzatzen du askatasun indibidualen
izenean. Estatu Batuetan dugu honen frogarik
argiena. Desberdintasunak areagotu egiten dira
eta ez dago kaltetuen erantzun aipagarririk. Azkenaldian, ordea, sindikatuen indarra handitzen
ari omen da, txikanoen artean batez ere. Datorren urtean akaso artzain protestanteak ez du
protesta bakarrik egingo. Datorren urterako, berriz, norantzjoko du 531-1 proportzioak?

E

OHARRA: Ahalik eta iritzi gehienek izan dezaten tokia, ez da komeni makinazko 15 lerro baino luzeago idaztea
gutun hauetan. Idatzi duenaren izena, telefonoa, helbidea eta NAren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar
izanez gero, zuzendaritzak bere esku du horretarako eskubidea. Erdaraz iristen diren gutunak ez dira argitaratuko.

zuzendariari@egunkaria.com
Aretxabaletako
alkatearekin elkartasuna
Lurde Llodio (eta udaletxeko
langile guztiak)
Gure Alkatea den Anjel Bergaretxekjasotako mehatxuen aurrean zera adierazi nahi
dugu Aretxabaletako Udaleko langileok:
1.- Gure elkartasuna adierazten diogu
Anjel Bergaretxeri eta bere familiari.
2.- Horrelakoak gerta ez daitezen,
orain arte bezala herriaren alde lanean
gogotsu jarrai dezan animatzen dugu.

ETB 1eko opor luzeak
Joseba Arrizabalaga' BASAURI
Irailaren 10ean idazten ditut lerro
hauek. Euskal Herriko famili gehienen-

tzat data garrantzitsua oso: ikasturte berri bat hasi da. Ordutegia aldatu behar
izan dute umeek, goizago esnatu dira.
Eta jakina, askok eta askok telebista piztu dute 07:30-08:00 tartean. Horietako
batzuek ETB 1era jo dute, uda guztian
programazio ederra eskaini baitu goizero, 09:00etan hasita. Baina dokumental
bat besterik ez dago kate euskaldun bakarrean. Eta beste kateetan? Espainiako
kate bitan marrazki bizidunak goizeko
07:30etik aurrera. Asmatu euren aukera.
Ez dira ez, gaur fin ibili ETBkoak. Harrigarria bada ere, udako programazioarekin jarraitu dute: marrazki bizidunak goizeko 09:00etan hasi dira, ume guzti-guztiak ikastolan daudenean.
Teletextoan begiratu dut ea biharko
(irailaren ll) konponketarik egongo den.
Baina ez.

e
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Iaz ere atzeratuta ibili ziren. Zoritxarrez, gertaera hau arazo larri eta sakon
baten isla izan daiteke. Audientzia garrantzitsua izanda ere, telebistaren arduradunek ez dute ahaztu behar zerbitzu
paregabe eta bakarra eskaintzen dutela
seme-alabak euskaraz hezi nahi ditugun
gurasooi.

Errefrau baten inguruan

kristorekin ez da betetzen errefrau hori.
Eta kristauok maitasuna sinbolizatzen
duen virtute teologal hori praktikatzen
dugunean, behar orduetatik kanpo, jakina, ere ez dugu betetzen errefrau horrek
dioena. Beraz, ahaztu dezagun errefrau
gaizto horren esangura diskriminatorioa,
eta aurrerapausoak eman ditzagun baztertuen integrazioan. Edo behintzat, ez
ditzagun markatu eta klasifikatu errefrau
horren kontra egiten dutenak.

Roman Garmendia' DONOSTIA
Kasu partikularretatik generalizazio zoragarriak ere egin daitezke, baina gero
kasu partikularretan aplikatzerakoan salbuespenak, nire iritziz beti, agertzen dira.
Adibide bat ipiniko dut errefrau batekin,
oso ezaguna dena. Esaidak norekin habiten, eta esango diat nor haizen. Bada Jesu-

galdeiozu ...
Irailaren 18tik aurrera berriro hasiko da
Galdeiozu atala. Mikel Olaziregi

Donostiako Zinemaldiko zuzendaria
izango da hurrengo asteko gonbidatua.
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SAKABANAKETA. Eusko Jaurlaritzak, EAJ, EA eta EB-IU alderdiek eta ELA sindikatuak

presoen sakabanaketaren aurka duten jarrera berretsi zuten atzo, Soraluzeko bi
herritarren heriotzaren ostean. PPk eta PSE-EEk horien jokabidea kritikatu zuten.

Sakabanaketak biktimak eragiten dituela
esaten bat etorri dira alderdi gehienak
Eusko Jaurlaritza eta ELA eta LAB sindikatuak ere espetxe politika aldatzearen alde agertu ziren atzo
Joseba Arruti

I

BILBO

Iragan larunbatean Avilako
Brieva espetxera (Espainia)
zihoazen Inaki Saez eta Asier
Heriz auto istripuan hil ondoren, euskal presoen sakabanaketari buruzko eztabaida areagotu egin da, eta atzo EAEko
erakundeek eta alderdiek gai
honen inguruan hitz egin zuten.
Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Josu Jon Imazek, kazetarien galderei erantzunez asteburuko istripua hizpide izan
zuen, eta «elkartasuna» adierazi
zien hildakoen senideei. Imazen esanetan sakabanaketa politikak Giza Eskubideen Europako komenioa «urratzen» du,
eta horren aurkako jarrera berretsi zuen.
Jaurlaritzako Justizia sailburu Anjeles Iztuetak ere euskal
presoen sakabanaketa salatu
zuen Europa Press berri agentziari egindako adierazpenetan,
«Espainiako kartzeletan dauden presoen senide eta lagunei
merezi ez duten zigorra jartzen
dielako». Bere ustez, sakabanaketak biktimak eragiten ditu
«logika juridikorik ikusita», eta
Espetxe Legeak presoek zigorra euren «inguru sozialean»
bete behar dutela dioela gogorarazi zuen.
Euzko Alderdi Jeltzaleko Gipuzku Buru Batzarreko iturriek
EGUNKARIAri nabarmendu ziotenez, «sakabanaketaren aurka
eta euskal presoen hurbilketaren alde Eusko Legebiltzarrean
onartutako mozioei eusten»
diete, eta ez zuten argibiderik
eman datorren larunbateko
manifestazioaren aurreko jarreraren inguruan.
PPk gogor arbuiatu zuen Soraluzeko Udalak -EAJ, EA eta
Batasunaren bozekin- sakabanaketaren aurkako mozioa
onartu izana. PPren iritziz, aipatu mozioak «agerian uzten du
EAJ eta EAren diskurtsoa bat
datorrela Batasunarenarekin».
PSE-EEk, aldiz, Espainiako
Fiskaltza Nagusiaren parte-hartzea eskatu zuen atzo, Segi gazte erakundeak herenegun Gara
egunkarian plazaratutako ira-

garki batean delitu zantzuak
egon daitezkeelakoan. Aipatu
iragarkiak PP, PSE-EE hiltzaile;
EAJ-EA laguntzaile zioen. Gainera, EAEko sozialisten Antolakuntza idazkari Rodolfo Aresek
«mingarri tzat» jo zuen EAJk eta
EAk Soraluzeko Udalean izandako jarrera.
EAko bozeramaile Rafa Larreinak sakabanaketaren aurkako bere alderdiaren jarrera berretsi zion EGUNKARIAri: «Espainiako Gobernuaren kartzela
politika bidegabea da, senideak
zigortzen dituelako eta ez datorrelako bat herrialde moderno
eta zibilizatu batean egon behar
duenarekin». Gainera, batzorde
eragileak zapatuko manifestazioari buruzko «informaziorik»
ez duela azaldu zuen; eta, dena
den, sakabanaketaren aurkako
jarrera agertzeko EAk «egokien» irizten dizkion bideak hartuko dituela gaineratu.
EB-IUko Lehendakaritzako
bozeramaile Mikel Aranaren
arabera, Soraluzeko bi herritarren heriotzak auto istripu batek eragindakoak izan diren
arren, «argi dago» sakabanaketak horietan «zerikusia» izan
duela, «preso bat bisitatzera Espainiako ia beste puntara arte
joan beharra izan baitute». Aranak «positiboa» iritzi zion Soraluzeko Udalak, EAJ, EA eta Batasunaren
sostenguarekin
onartutako mozioari.

Josu Jon Imaz Eusko Jaurlaritzako bozeramailea, atzo Gasteizen.

Sindikatu abertzaleen jarrera
ELAko batzorde eragileko bozeramaile German Kortabarriak EGUNKARIAri adierazi zionez, Sorazuleko herritar biak
«sakabanaketaren biktima»
izan dira, eta Espainiako Gobernuak presoekiko duen politikak
«mendeku zantzua» duela erantsi zuen. Kortabarriaren arabera , «ELA bat dator SenideakGureak elkarteak datorren zapaturako deitu duen manifestazioaren leloarekin eta aldarrikapenarekin», baina gaur erabakiko dute horri atxikitzen
zaizkion. LABek, aldiz, «sakabanaketarekin amaitzeko inplikazio soziala» eskatu zuen
prentsa ohar batean.

-

AAB

«Errealitatea eraldatuta»
El Correo eta El Diario Vasco egunkariek «inte-

res ilunengatik errealitatea aldatu eta ezkutatzen» dutela salatu dute Amnistiaren Aldeko
Batzordeek. Atzo bi egunkariek euskal presoei
buruz kaleratutako informazioagatik egin zituzten adierazpenok AABek. Hedabide horien arabera, EAjren kontra atentatuak hasteko aukeraz galdetu zien ETAren zuzendaritzak euskal
presoei maiatzaren 13ko hauteskundeen aurretik. Presoek baiezkoa eman zutela eta «gogor
eta buruari» eraso egiteko erantzun ziela diote
El Correo-k eta El Diario Vasco-k. Berri horren
xedea euskal presoen eskubideen aldeko «di-

namika guztiak desaktibatzea» dela esan zuten
AABek: «Helburua da euskal gizarteak sakabanaketaren izugarrikeriaren aurrean duen kontzientzia estaltzea, sakabanaketa ezkutatzea
eta presoak piztiak bezala agertzea».
Informazio horrek azaleko titular nagusia
zuela eta, aldiz, euskal preso bat bisitatzera
zihoazela auto istripuz hildakoen kasua eta
Guardia Zibilaren azken operazioan atxilotutakoek salatutako tortura eta tratu txarrak «aipatu» besterik ez zutela egin kritikatu dute AABek. Bi hedabideek «edozein kazetaritza etikatik at jokatuz», informazioa «inolako
kontrasterik gabe ematen dute, tortura babesten dute eta sakabanaketa politika txalotzen
dute», adierazi zuten.

JOSU JON IMAZ
(Eusko Jaurlaritzako bozeramailea)

«Sakabanaketa
Giza Eskubideen
Europako komenioaren
aurka doa»
ANJELES IZTUETA
(Jaurlaritzako Justizia sailburua)

«Presoen senide eta
lagunei merezi ez
duten zigorra
ezartzen zaie»
EAJ-KO GIPUZKU BURU
BATZARRA

«Sakabanaketaren
aurkako eta presoen
hurbilketaren aldeko
jarrerari eusten diogu»
RAFA LARREINA
(EAko bozeramailea)

«Kartzela politika
bidegabea da presoen
senideak ere zigortu
egiten dituelako»
pp

«Soraluzeko Udalaren
mozioak argi uzten du
EAJ eta EA bat datozela
Batasunarekin»
RODOLFO ARES
(PSE-EEko Antolakuntza idazkaria)

«EAJk eta EAk
Soraluzeko Udalean
agertutako jarrera
mingarria izan da»
MIKEL ARANA
(EB-IUko bozeramailea)

«Gobernuari presioa
egiten jarraitu behar
dugu bere kartzela
politika alda dezan»
GERMAN KORTABARRIA
(ELAko bozeramailea)

«Gobernuaren kartzela
politikak presoekiko
mendeku zantzua
dauka»
LAB

«Sakabanaketaren
aurkako inplikazio
soziala handitu
beharra dago»

POLIZI OPERAZIOA. Jose Tamboleo kataluniarra ere kartzelatu egin dute deklaratu ostean

Buruko kolpeen ondorioz bi egunez
ikusmena galduta izan du Romanok
Lepokoarekin Entzutegira eraman eta deklaratu ondoren espetxeratzeko agindu du epaileak
Erredakzioa

I

DONOSTIA

Guillenno Ruiz Polanco Espainiako Entzutegi Nazionaleko
epaileak bi laguni hartu zien deklarazioa atzo, eta haien espetxeratzea agindu zuen . Unai
Romano gasteiztarra eta Jose
Tamboleo kataluniarra dira.
Unai Romanok inkomunikatuta
deklaratu zuen epailearen aurrean, eta deklaratzera eraman
baino lehen epailearen bulegoko solairua hustu zuten.
Gogoratzekoa da Romano,
ostiralean ospitalera eraman
behar izan zutela. Gazteak buruan kolpe nabannen bat zuen,
eta eskumuturrean bere buruari
eginiko horzkaden zauriak zituen, Entzutegi Nazionaleko
iturriek adierazi zutenez. Hori
dela-eta haren egoeragatik oso
kezkatuta agertu ziren senideak
eta Amnistiaren Aldeko Batzordeak. Habeas corpus eskaera
egin zuten senideek larunbatean, baina ez dute erantzunik
jaso, eta atzoa arte ez zuten
epailearen aurrera eraman.
Deklarazioa amaitu ondoren,
bere abokatuak eta amak gaztea ikusteko baimena eskatu
zioten epaileari, eta eman zien.
Ikustera joan zirenean, ordea,
jada Soto del Real espetxerako
bidean zela jakinarazi zieten.
AABen ustez, «argi dago
epaileak gaztea berehala Soto
del Realera eramateko agindua
eman zuela . Horren arrazoia
ere argi dago , Romanoren egoera inork ez ikustea». Romanoren deklarazio hartzean izan
zen ofiziozko abokatuak adierazi zuenez gazteak tratu txarrak
jasan dituela salatu zuen epailearen aurrean, eta bere kontrako
akusazio guztiak ukatu zituen.

TRATU TXARRAK

Galdeketa luzeen ostean
bere ama hil egin zela
esan zioten guardia
zibilek Romanori, eta
ziega batean sartu zuten
Halaber, Entzutegiko iturriek
baieztatu zutenez Romano lepoari zuzen eusteko lepokoa jarrita eraman zuten eta betondoak ubelduta zituen. Buruko kolpearen ondorioz «izugarrizko
buruko mina» zuela ere adierazi
zuten.

Arratsaldean bisita espetxean
Arratsaldean abokatuak Soto
del Realeko mintza-tokietan
ikusi zuen, eta baita tratu txarren baieztapena egin ere. Amnistiaren Aldeko Batzordeek
azaldu zutenez, betondoak
belztuta eta begiak gorri gorri
eginda zituen Romanok, eta bularraldea ubeldua. Romanoren
hitzetan, buruan jasotako kolpeen ondoriozkoak ziren aztarna horiek. Lehenengo bi egunetan barrabiletan eta belarri
atzean elektrodoakjarri zizkioten, eta poltsa izeneko tortura
ere hainbat aldiz egin zioten.
Bigarren egunean galdeketa
luzeen ostean guardia zibilek
Romanori esan zioten bere ama
hil egin zela. Hori esan ostean
psikikoki gaizki jarri zela eta eskumuturrari hozkaka hasi zela
esan zion abokatuari. Era berean, buruan jasotako kolpeen
ondorioz bista galdu zuen egun
horretan eta igandera arte ez
zuen berreskuratu. Ondoren fo-

rentseak ikusi zuen eta ospitalera eraman zuten. Ospitalean eta
espetxean ere zenbait froga
egin dizkiote gazteari.
Jose Tamboleori buruz, berri
agentziek kaleratu zuten gazte
horrek epailearen aurrean
onartu zuela Fernando Garcia

Jodra eta Marina Bernado gau
batez bere etxean izan zirela,
baina ETAko kide zela jakin
zuenean joateko eskatu ziela
esan zuen, eta ETArekin ez
duela inolako zerikusirik. Ruiz
Polancok lagun hori ere espetxeratzeko agindu zuen.

I!IJ
Bizkaiko Foru Diputacion Foral
Aldundia
de Bizkaia
FONDO SOCIAL EUROPEO
EUROPAKO GIZARTE FONDOA

Lan eta trebakuntza
Saila

I!IJ

Enpresa-proiektuen sustatzaileei
oinarrizko trebakuntza emateko ikastaroa
Helburua
Enpresa txikien sustatzaileak trebatzea , enpresa proiektuak
bideragarriagoak izan daitezen.

Edukia

Lau lagun aske
geratu dira euren
kabuz Entzutegian
aurkeztu ondoren
Erredakzioa

I

DONOSTIA

Bestetik lau lagun j oan ziren atzo Entzutegi Nazionalera deklaratzeko asmoz,
baina epaitegian esan zieten
une honetan ez dela beharrezkoa. Iraultza Urrutia,
Maite Diaz de Heredia, Daniel Gutierrez eta Jose Luis
Caminos dira lagun horiek.

Proba kaligrafiko bana egin
zieten eta ondoren etxerako
bidea hartu zuten. AABek salatu zuten pertsona horiei
buruz hedabideetan esan direnak, beren kabuz epaitegian aurkeztu ondoren aske
geratu baitziren.
Albert Lambert eta Sonia
Garciakjarraitzen dute atxilotuta. Azken horren senideek gaztearen kontrako akusazioak faltsuak direla esan
zuten atzo . Sonia Garciak
Kop rock taldeko abeslariarekin duen harremanagatik
atxilotu dutela iritzi diote
bere senide eta lagunek.

Departamento de Empleo
y Formaci6n

a)200 ordutako trebakuntza teoriko-praktikoa:
- 'Enpresa zelan sortu, Negozio plana' (76 ordu).
- 'Enpresa berriaren kudeaketa' (124 ordu).
b) Enpresa abiarazteko, diru-laguntza.

Hartzaileak
Enpresa-asmoak nahiz proiektuak dituztenak.

Ikastaldia
01.10.9tik,01.12.21era.

Ikastaroaren ordutegia
Astelehenetik ostiralera, 16:00tik 20:00ra .

Eskaerak aurkezteko epea
2001eko irailaren 26ra arte.

Eskaera-eredua eta argibideak
Lan eta Trebakuntza Saila
Obispo Orueta, 6
48009 Bilbo
Tel. : 94 420 73 00

Foru Diputatua
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AUTOGOBERNUA. Egoera aztertzeko goi mailako batzorde bat osatzeko eskaintza berritu du

PPk estatutua osatzeko borondatea
izatea auzitan jarri du Jaurlaritzak
EAErenak diren hainbat eskuduntza bere egin nahi izatea egotzi dio Espainiako Gobernuari
Ivan Santamaria

I

GASTEIZ

Euskal Autonomia Erkidegoko
autogobernua osorik bete eta
horren ahalmen guztiak garatzea barik Espainiako Gobernuak «gizartea nahastea» helburu duela susma tzen du Eusko
Jaurlaritzak. Gai horren inguruan Espainiako Gobernuko
hainbat kidek eginiko irakurketa «interesatu eta okerrei» erantzuteko asmoz, gobernu bileran
onarturiko adierazpen bat kaleratu zuen atzo Jaurlaritzak, eta
Idoia Zenarruzabeitia lehendakariordeak ezagutarazi zuen.
Gernikako Estatutua osorik
garatzeko ez duela inolako elkarrizketa biderik baztertzen ohartarazi zuen Jaurlaritzak. Egun
dagoen zalantza nagusia, Zenarruzabeitiaren arabera, PPko
gobernuak hori egiteko «borondatea duen edo ez» eta komunikabideen bidez «gauzak nahasten segitzeko» asmoa duen argitzea da. 1995ean Eusko Legebiltzarrak zehazturiko lehentasunei jaramonik egin nahi ez
izatea leporatzen dio Jaurlaritzak PPri, «egutegiak aurkeztu
eta irtenbidea geldiarazteko estrategia darabilelako».
Hala, duela urtebete Espainiako Gobernuari hainbat arlo
eskualdatzeko proposamen zehatzak igorri zizkiotela gogoratu zuen Idoia Zenarruzabeitiak,
eta oraindik erantzunaren
«zain» daudela nabarmendu
zuen. Espainiako Gobernuak
eskuduntzak banan-banan aztertzeko gutun bat igortzeko

I. ZENARRUZABEITIA
Eusko Jaurlaritzako lehendakariordea

«Duela urtebete hainbat
arlo eskualdatzea
proposatu genion PPko
gobernuari, eta oraindik
erantzunaren zain gaude»
«Harreman normalizatua
eta sakona eta eskaintzei
erantzutea behar da, eta
ez gutun politika bat»

azaldu duen asmoa, aldiz, ez dela «serioa» uste du Idoia Zenarruzabeitiak. «Ez du balio gutun
politika; harreman normalizatua, sakona eta proposamenei
erantzuten diona behar da»
Negoziazio esparruei dagokienez, Juan Jose Ibarretxe lehendakariak eginiko eskaintza
berritu zuen Zenarruzabeitiak:
Eusko Legebiltzarrean afera sakontasunez garatzeko eztabaidari ekitea eta Espainiako Gobernuarekin goi mailako batzordea eratzea. Hala ere, ohiko elkarrizketa bideak ere «aktibo»
izango dituela azpimarratu
zuen Jaurlaritzak.

EAEri dagozkion eskuduntzak
berreskuratzeko saioa
Jaurlaritzaren aburuz, atzerapen autonomikoa jazotzen ari
da, eta prozesua hiru arlotan
egituratzen da. Lehenbizi, es-

I

GASTEIZ

Javier Madrazo IUko koordinatzaileak uste du bere alderdiaren presentziak «aniztasuna» emango diola Eusko Jaurlaritzari. Gainera, pentsatzen
du abertzaleen eta abertzale ez
direnen artean elkarrizketa
prozesua bideratzeko balioko
duela IU Jaurlaritzan egoteak.
«Elkarrizketarako beti izango
gara prest», azaldu zuen atzo
Radio Euskadi irratian.
IUk sailburu bat izango du
Jaurlaritzan, eta Etxebizitza
Saila kudeatuko du. Sailburua
zein izango den, haatik, ez du

erabaki oraindik Madrazoren
alderdiak. Baliteke bera izatea,
bere nahia beste bat izatea
bada ere. «Alderdiaren esanetara nago. Nahiago dut beste
norbait izatea, baina ez dut aterik itxiko», adierazi zuen.
Ekainean negoziatu zuten
EAJk eta EAk IUrekin Jaurlaritzan sartzea, baina negoziazioak hautsi egin zituzten. Orain
berriro ekin diote, eta oraingoan ematen du ez dela bestelako
arazorik izango. «Kasu honetan gehiago zehaztu ditugu
diru partidak», justifikatu zuen
Madrazok.
Jaurlaritzarako ituna izenpe-

EA

Lizarra-Garaziren
«metodologiak»
oraindik balio
duela dio EAk
Erredakzioa

I DONOSTIA

Lizarra-Garaziren metodologiak oraindik balio
duela adierazi zuen atzo
EAk Lizarra-Garaziren aldarrikapenaren hirugarren urteurrena dela-eta
Batzorde Eragileak egindako balorazioan.
«ETA izan zen LizarraGaraziko espiritua eta hitzak zapuztu zituena.
ETA da, halaber, indarrean dauden printzipio horiek onartu eta desagertu
behar duena» , adierazi
zuen ohar batean. PP,
PSOE, UDF, RPR eta PSF
alderdiek «erantzukizun
eta jarrera demokratiko
handiagoa azaldu behar
dute euskal gizarteak
hauteskundeetan erabakitzen duena onartzeko»,
gaineratu zuen EAk.
EAren aburuz, LizarraGarazi «oso urrats garrantzitsua izan zen bakea eta
normalizazio politikoa bilatzeko bidean». Hala ere,
«aldarrikapenak euskal
gizartean sortu zituen ilusioa zeharo zapuztu» zirela gogoratu zuen.

Alderdi, sindikatu eta
gizarte eragileei deia
kualdatu gabeko eskuduntzen
«ukazioan» datza atzerapena.
Horrez gain, PPk EAEren eskuetan dauden hainbat arlo
«murriztu» nahi dituela ziurtatu
zuen. «Espainiako Gobernua
leialtasunik gabeko politika egiten ari da, euskal erakundeek
eskuratutako eskuduntzak berreskuratzeko asmoz» , Idoia
Zenarruzabeitiak esan zuenez.

Madrazok adierazi du EB·IU bertan egoteak
«aniztasuna» emango diola Jaurlaritzari
Agentziak

2001 eko irailaren 12a

Unibertsitatean, Heziketa profesionalean, Portuetan, Justizian, Nekazaritzan, Osasun arloan eta Aurrekontu politikarekin gertatzen ari dena horren
adibidetzat jarri zituen.
Atzerapen autonomikoaren
azken ezaugarria, berriz, estatutuaren «potentzialitatea» onartzeko Espainiako Gobernuaren
«kontrako jarrera» da.

tu aurretik erreferenduma egiteko eskatu diote Madrazori alderdiko kritikoek. Arabako
Kontseilu Politikoak eta gainontzeko kritikoek aldarrikapen hori egingo diote biharko
Euskadiko Kontseilu Politikoan. Kritikoek uste dute IUk galdu egingo duela Jaurlaritzan
sartzearekin, Jaurlaritza «ezkerrera» eraman beharrean,
EAJk eta EAk «erabakiak inposatuko dizkiotelako IUri».
IUri lekua egiteko zenbait aldaketa egingo dira Jaurlaritzan. EAJk eta EAk aztertu
dute egoera, eta espero dute
laster ados jartzea. Litekeena
da trukean EAk Urak eta Natur
Baliabideak hartzea, Hirigintza
eta Nekazaritza Sailetatik hurrenez hurren.

Hirugarren urteurrenean,
EAk dei egin zien indar
politiko guztiei «alderdi
bakoitzak bere proposamenak aurkez ditzan eta
elkarrizketa dialektikoaren ondorioz sintesi demokratiko bat lor dezagun». Sintesi demokratiko horri «euskal gizarteak
eman behar dio onespena
eta herriak erabakitzen
duena errespetatu egin
beharko da».
Dei hori ere sindikatu
eta gizarte eragileei zuzendu zien EAk, «adostasun politikorako konpromisoa hartu eta sintesi
demokratiko berri hau
lortzeko eztabaida prozesua bideratzeko baldintzak sor ditzaten».
Maiatzaren 13ko hauteskundeetan EAEko herritarrek «bakearen, elkarrizketaren eta erantzukizun politikoaren aldeko
apustua» egin zutela gogoratu zuen. Egun, Batasuna Lizarra-Garaziren
aurreko garaietara <<itzuli» dela eta PP eta PSOE
gizartearen eskaeraren
aurrean «entzungor» daudela erantsi zuen EAk.

Egunkaria
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MADRIL-IRUNEA HARREMANAK. Posadak eta Sanzek bi administrazioen arteko elkarlana defendatu dute

Nafarroak Europan
Espainiarekin bat
egon behar duela
esan du Sanzek
«Espainiarekiko leialtasuna» aldarrikatu du
Posadas ministroarekin eginiko bileran
Irene Arrizurieta

I IRUN EA

Europako Batasunak Nafarroako gai bat tratatzen duenean
Nafarroak «Espainiarekin batera Europako erakundeetan egotea» eskatu dio Miguel Sanz Nafarroako presidenteak Jesus
Posada Espainiako Administrazio Publikoetarako ministroari.
Biek Madril eta Iruneko administrazioen arteko elkarlana defendatu dute, eta hori «Espainiarekiko leialtasunean» oinarrituko dela erantsi du Sanzek.
Miguel Sanz Nafarroako presidentea Jesus Posada Espainiako Administrazio Publikoetarako ministroarekin bildu zen
atzo goizean Irunean. Nafarroako Jauregian eginiko bileran
PPren Gobernua prestatzen ari
den Autonomi Kooperaziorako
Lege Orokorraz mintzatu ziren
bi politikariek.
Ildo berean, Miguel Sanzek
Jesus Posadasen bisita aprobetxatu zuen Europako Batzordean Nafarroako eskumenei zuzenean dagokien gairen bat eztabaidatzen denean Nafarroak
Europan egon behar duela eskatzeko. Presidenteak gogoratu
zion Europako Batzordeak auzitanjarri dituela Nafarroako
fiskalitatearen eremu batzuk.

Hori dela eta, Sanzek uste du
«Europako Batasunarekin erkidego batek arazorik izatean,
gaiari dagokion ministroarekin
batera erkidego horretako ordezkari batek joan behar duela
Europara» afera defendatzera.
Dena dela, presidenteak argi
utzi zuen UPNren helburua ez
dela Europara bakarrik joatea.
«Ez gara Europara Espainia
gabe joanen, baizik eta Espainiarekin. Nafarroa leial zaio Espainiako batasunari, argi dugulako erkidegoetako gobernuak
Estatuaren parte direla», gaineratu zuen bileraren ondotik bi
mandatariek eskainiriko prentsaurrekoan.
Bestalde, Sanzek zein Posadasek azpimarratu zuten bi administrazioen arteko elkarlanak
bultzatzeko eta bideratzeko Kooperazio Batzordea dela biderik
egokiena. «Kooperazio batzordea bi administrazioen artean
sortzen diren eskuduntzen garapena arrazoitzeko eta bideratzeko gune egokia da», aldarrikatu zuen bileraren ondotik
Sanzek.

Elkarlana, ezinbestekoa
Ildo berean, J esus Posadasek
«politikoki dezentralizatua dagoen Espainia bezalako estatu

MADRIL-GASTEIZ HARREMANAK

Posadas: «Batzorde
berezia ez da bidea»
Jesus Posada Espainiako Administrazio Publikoetarako ministroak Madrilek Euskal Autonomi Erkidegoarekin (EAE) dituen harremanak ere izan zituen mintzagai. Ildo honetan,
Juan Jose Ibarretxeren Gobernuak EAEri
dagozkion eskumenak eztabaidatzeko eratu
nahi duen batzorde berezia ez dela egokia
adierazi zuen. «Errezeloak saihesteko prest
gaude, baina goi mailako batzorde berezia ez
da bide egokia eskumenak negoziatzeko»,
azaldu zuen.
Era berean, EAEko Gobernuak Madrilgoare-

batean elkarlana ezinbestekoa»
dela azpimarratu zuen. Ministroaren aburuz, PPren Gobernuak Espainiak gehiengo absolutua izan arren, ezin du elkarlana behartzen duen lege bat
egin. Hori dela eta, PPren Go-

kiko dituen «errezeloak» ez dutela oinarririk
argudiatu zuen ministroak, eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskuduntzak ez daudela
arriskuan adierazi zuen. «Errezeloak ez dute
oinarririk eta ez dute zertan egon. Ez dago inolako ahalegin politikorik eskuduntzak berreskuratzeko ez eta kontrolatzeko», azaldu zuen.
Ildo honetan, Espainiako Gobernua Gasteizkoarekin eskuduntzen inguruan mintzatzeko
«prest» dagoela azpimarratu zuen, baina betiere EAEko Gobernuak egun ezarritako araudia
errespetatzen baldin badu. «Prest nago oraindik transferitu gabe dauden eskuduntzen inguruan hitz egiteko, baina, betiere, Espainiako
Konstituzioaren eta Estatutuaren araudiak errespetatuz egiten bada», azpimarratu
zuen.

bernua prestatzen ari den Autonomi Kooperaziorako Lege
Orokorra erkidegoei helarazi
nahi omen zaie «eztabaida irekien bidez eta Senatuan egin diren saioen bitartez».
Ildo berean, Kataluniako Ge-

neralitateak aipaturiko legearen zirriborroari egin dizkion
kritikek ez dutela «zentzurik»
adierazi zuen. Posadasek azpimarratu zuen Madrilek ez duela
«eskumenik berreskuratu edo
kendu nahi».

8

Egunkaria

EPAIKETA. Atzo epaitu zuten polizia bati eskopeta kentzen saiatzeaz akusatu zuten gaztea

AABek gazte batek jasan
duen «epaiketa faltsua»
gogor salatu dute
Bideoa erabakigarria izan da poliziaren adierazpenak gaitzesteko

DATUA

81 kasu artxibatu dira
Nafarroa. Azken sei hilabeteetan Nafarroan Poliziaren
adierazpenen ondorioz akusatuta zeuden 11 pertsona
absolbitu egin dituzte. Bertze
81 akusazio kasu ere artxibatu dira, azken sei hilabeteetan ebatzi diren salaketa guztiak kontuan izanda. Hala
ere, salaketak duela bi urtetik
honat egin dira. Josu Beaumont Nafarroako AABen arduradunaren hitzetan bertze
100 pertsona daude ebazpenaren zain, polizien adierazpenen ondorioz akusatuta.

aurkako salaketa aurkeztu du
gaztearen abokatuak. Ebazpen
judiziala hemendik hiru astera
aterako dela iragarri du Josu
Beaumont Nafarroako AABen
arduradunak.

Sinesgarritasun falta

Gloria Rekarte Batasuneko mahaikidea eta Jorge Chamorro AABetako Nafarroako arduraduna, atzo.
Kristina Berasain I

IRUN EA

Atzo egin zen Nafarroako Epaitegi Probintzialean Angel Maria
Millan gazte katalanaren eta
bera akusatu zuen poliziaren
aurkako epaiketa. Maiatzaren
23an Iruneko Nabarreria plazan
desordena publikoak eta autoritatearen aurka egiteagatik akusatu zuen polizia nazional batek
aipatu gaztea. Gaztea poliziari

istilukontrako eskopeta bat
kentzen saiatzeagatik akusatu
zuten ere.
Berez, ekainean zen egitekoa
epaiketa, baina polizia agertu ez
zenez, bertan behera gelditu
zen. Orduan lekuko batek grabatu bideoa zela eta, gazteak
polizia salatu egin zuen. Bideoan polizia errandakoa gezurra
dela ageri da, eta atzo egindako
epaiketan frogatzat erabili dute.

Orain arte epaiketan zeuden salaketak atzera bota, eta gaztea
irainak egiteagatik soilik epaitu
dute.
Fiskalak eta poliziaren abokatuak 4.000 eta 20.000 pezetako isuna eskatu dute, hurrenez
hurren. Gaztearen abokatuak,
aldiz, poliziari 1.000 pezetako
isuna 30 egunez eta 50.000 pezeta kalte-ordainetan. Halaber,
Polizi Buruzagitza Gorenaren

Aipatu bideoa helarazteko atzo
eman prentsaurrekoan, Jorge
Txokarro Amnistiaren Aldeko
Batzordeen kideak kasu hau ez
dela bakarra ohartarazi zuen.
«Kasuok poliziaren adierazpenen sinesgarritasun falta agerian uzten dute», erran zuen.
Gloria Rekarte Batasuneko
mahaikideak hiritarrek epaileen
aurrean babesik ez dutela aipatu zuen. «Orain gutxi arte oso
zaila zen epaileek polizi baten
adierazpenak gutxiestea». Ildo
horretan, gogor kritikatu zuten
sistema poliziala eta komunikabideen profesionaltasun falta.
Azkenik, «indar polizialak hemendik alde egiteko» eskatu
zuten AABetako kideek.

KOORDINAKETA. Elgarrekin eraiki prozesuan datozen hilabeteetako lan ardatzak ere zehaztu dituzte

Amnistiaren aldeko mugimendu nazional baten
sortzeari buruz trenkatuko dute irailaren 22an
Eneko Bidegain I

BAIONA

Koordinaketako kideek hitzordu garrantzitsua dute irailaren
22an, Uztaritzen. Amnistiaren
aldeko mugimendu nazionalaren sortzea erabaki dezakete,
egun hartako biltzar nagusian.
Koordinaketako ordezkariek EIgarrekin eraiki eztabaida prozesuaren emaitzen berri eman zuten atzo. Eztabaida horren ardatzetarik bat Amnistiaren
Aldeko Batzordeekin bat egitea
da. Datorren biltzar nagusiak
hala erabakitzen badu, ondoko
aste eta hilabeteetan eztabaida
desmartxa bat abiatuko dute
AABekin, nola antolatu , zer
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Garbine Eraso, Jean-Franyois Lefort eta Pantxoa Belin .
izen hautatu eta abar erabakitzeko, Jean-Francois Lefort-ek
azaldu zuenaren arabera.

Gisa guziz, Koordinaketakjadanik hainbat ekimen bateratu
eraman ditu AABekin, batez ere

nazioarteari begira. Azkenik,
Korsikan eta Irlandan ibili dira
euskal presoen aldeko mugimenduaren ordezkatzeko . Eta
1999tik hona batzorde nazionaletan parte hartzen dute. «Indarren eta baliabideen federatzeak gaitu helburuen lortzera ekarriko» , adierazi zuen Pantxoa
Belin Koordinaketako eledunak.
Datozen hilabeteei begira
bost lan ardatz martxan ezarriko dituzte: aterabide demokratikoen aldekoa, presoen inguruko gaia, Euskal Herrian bizitzeko eskubidearen defentsa,
presoekiko elkartasun ekonomiko, juridiko eta politikoa, eta,
bosgarrenik, «askatasun demokratikoen» aldeko lana, bertzeak bertze torturaren praktika
salatuz.

2001 eko irailaren 12a

EAJ

·Hitzetatik
ekintzetara'
izango da
aurtengo Alderdi
Egunaren leloa
Joseba Arruti I BILBO
Euzko Alderdi Jeltzaleak
bere XXV. Alderdi Eguna
ospatuko du irailaren
23an Gasteizko Salburua
zelaian, Hitzetatik Ekintzetara lelopean. Lehenengo
Alderdi Eguna 1977an
egin zuten jeltzaleek, Aralarreko San Migelen (Nafarroa).
Aurreko urteetan bezala, EAjren festa eguna
Salburuako zelaian ospatuko da aurten, baina azken hilabeteotan bertan
urbanizazio handi bat egiten ari direnez, ohiko lekutik hurbil egin behar
izango dute.
Jeltzaleen urteroko ospakizun egunaren antolakuntza batzordeko zuzendari eta Euzkadi Buru Batzarreko kide Xabier
Agirrek atzo nabarmendu
zuenez, maiatzaren 13ko
EAEko bozetan 604.000
euskal herritarrek EAJEA koalizioari sostengua
agertu ostean «hauteskunde programa osatzen
duten hitzak ekintza
bihurtu behar dira», eta
hori aintzat hartuta aukeratu dute aurtengo goiburua.
Hala, Xabier Agirrek
nabarmendu zuenez, «bakegintza eta autogobernua aztertzeko Juan Jose
Ibarretxe lehendakariak
[Eusko Legebiltzarrean]
deitu dituen bilkura biak
izango dira Alderdi Eguneko leloa, eta EAjren
jarduteko modua finkatuko dituzten lehenengo
ekintzak».

Autobusak erabiltzeko
deia Salburuara joateko
Alderdi Eguna prestatzeko lanak uztailean jarri ziren abian, Xabier Agirrek
jakinarazi zuenez. Datorren astelehenean ehun
bat afiliatujeltzale eta langile espezializatu hasiko
dira lanean Salburuako
zelaian bertan jai egunerako beharrezkoa den azpiegitura guztia prestatzen.
EBBk adierazi duenez,
herri guztietako Uri Buru
Batzarretan autobusak jarriko dira Alderdi Egunera joateko, eta haiek baliatzeko deia egin diete jarraitzaile jeltzaleei, trafiko
arazoak saihesteko.

Egunkaria
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KALE ERASOA. Inguruko beste zazpi autok kalte larriak izan dituzte

Andoaingo Udaltzaingoko
buruari autoa erre diote
«Herrian indarrean dagoen estatu faxista» salatu du PSE-EEk

Erredakzioa I DONOSTIA

Joseba Pagazaurtundua Andoaingo (Gipuzkoa) Udaltzaingoko buruaren autoa erre zuten
atzo. Ertzaintzaren arabera,
erasoa goizeko 05:20ean izan
zen, Andoaingo Huici Doktore
kalean . Erasoaren ondorioz,
Andoaingo Udaltzaingoaren
buruaren Peugeot 309 autoa
kiskalita geratu zen, bere ondoan zeuden beste hiru bezala.
Halaber, beste lau autok ere
kalte larriak izan zituzten.
Pagazaurtundua Andoaingo
Udaltzaingoko burua izateaz

gain, bertako PSE-EEko batzordeko kidea ere da, eta pasa den
martxoaren 11n bere etxeari
molotov koktelez eraso zioten.

Alderdi politikoen
salaketa gogorrak
Andoaingo eta Gipuzkoako
PSE-EEk Joseba Pagazaurtunduaren aurkako erasoa gogor
salatu zuten atzo . Andoaingo
Alderdi Sozialistak «bai herrian
bai inguruan indarrean dagoen
estatu faxista» salatu zuen, eta
Ertzaintzari dei egin zion «egileak epailearen aurrean jartzeko».

Gipuzkoako PSE-EEk, aldiz,
Andoaingo alkateari dei egin
zion «eraso hau salatzeaz gain,
delituaren nondik-norakoak
ikertzeko ahalegina egiteko».
Eusko Alkartasunak eta PPk
ere Andoaingo erasoa salatu
zuten. EAk azpimarratu zuen
«erasoa koakzio jasanezin bat»
dela, eta Gipuzkoako PPko lehendakari Maria San Gilek, aldiz, dei egin zuen «herritarrak
fundamentalisten inposizioaren aurrean» altxatzeko.
Horrez gain, EAEko UGT sindikatuak herritarren segurtasuna bermatzea eskatu zuen.

GERRA ZIKINA. EAjren «inboluzio politikoa» kritikatu zuen atzo Batasunak

Aretxabaletako alkateari egin
mehatxuaren aurrean EAJ eta
EAren jarrera salatu dute
Erredakzioa

I

DONOSTIA

Anjel Bergaretxe Aretxabaletako alkateak (Batasuna) jasotako
mehatxuaren aurrean EAJ eta
EAren «jarrera koldarra» salatu
zuten Aretxabaletako alkateak,
Batasuneko zinegotziek, eta Aitor Aranzabal Batasuneko es-

kualdeko arduradunak, prentsaurrekoan.
Bergaretxek bala bat zuen gutun bat jaso zuen abuztuaren
20ean. «Hurrengoa ez duzu ikusiko ... sentitu egingo duzu, zeuk
eta zeure familiak» , zioen GLA
siglekin sinatutako gutunak.
Batasunak «gerra zikinarekin»

MANIFESTAZIO
NAZIONALA

lotu zuen mehatxua. Aretxabaletako Udalean egindako batzarrera EAJ eta EAko zinegotziak
ez zirela agertu salatu zuten.
Irailaren 8an egindako elkarretaratzean ere bi alderdi horietako udal ordezkariak ez zirela
egon gogoratu zuten. «Horrek
argi erakusten du EAjren inboluzio politikoa: bat egin du Estatuaren estrategia errepresiboarekin eta, batez ere, ezker abertzalearen
kontrako
estrategiarekin», adierazi zuten.

!;'e
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PPk eta PSOEk iritzi kontrajarriak azaldu dituzte
Espainiako CGPJren osaketaren inguruan
PP eta PSOE alderdiek iritzi kontrajarriak azaldu zituzten atzo
Botere Judizialeko Kontseilu Gorenaren (CGP J) osaketaren
inguruan. Horrela, Espainiako Legebiltzarrean PPko bozeramaile Luis de Grandesek azpimarratu zuen CGPJren osaketaren inguruan «laster» akordio bat lortuko dela. Jesus Caldera
PSOEko bozeramaileak, aldiz, aitortu zuen «akordioa itxi
gabe» dagoela, eta Margarita Uria EAjko legebiltzarkidea defendatu zuen CGPJn ordezkaritza izateko. Horren inguruan,
Inaki Anasagasti EAjko bozeramaileak atzo azpimarratu zuen
Uriak CGP Jn lekua ez izatea «basakeria politiko bat» dela.

«Terrorismoaren
biktimentzat» lan eta
etxebizitza plana
eskatu du PPk

«Mehatxuek bere
erantzukizun politikoak
beldurtuko» ez
dituztela dio Rabanerak

EAEko Alderdi Popularrak
terrorismoaren biktimentzat lan eta etxebizitza plan
bat eratzeko eskaera aurkeztu zuen atzo Gasteizko
Legebiltzarrean. Horrez
gain, Jesus Caldera Espainiako Parlamentuan PSOEko bozeramaileak Terrorismoaren Biktimen Legearen
erreforma bat hitzartzeko
deia egin zion atzo PPri.

Ramon Rabanera Arabako
Ahaldun Nagusiak atzo
esan zuen «mehatxuek eta
atentatuek» ez dituztela
«bere erantzukizun politikoak beldurtuko», eta «laneanjarraituko» duela. Araba komandoari atzeman informazioaren artean Rabaneraren inguruko datuak
zeudela esan zuen Espainiako Barne Ministerioak.

Igandean Donostiako Urgull gazteluan intsumisioaren
alde eginiko ekintza errebindikatu dute
Pasa den igandean Donostiako Urgull gazteluan intsumisioaren alde eginiko ekintza errabindikatu zuten atzo EGUNKARIAri
igorritako idatzi baten bidez. Egun horretan 15 bat lagunek
tinta gorriz betetako 40 bonbila jaurti zituzten Jesusen Bihotzaren monumentuari, eta intsumisioa zioen pankarta bat jarri
zuten. Idatziak dioenez, «monumentu hori frankismoarekin
zerikusia du, eta bide batez Euskal Herriaren zapalketarekin».

Euskal Herritik 804
kilometrora dagoen
espetxera eraman dute
Kepa Arronategi
Kepa Arronategi Eako (Bizkaia) euskal presoa Darocako espetxetik J aenekora
eraman dute, Euskal Herritik 804 kilometrora. Arronategi 1997ko urriaren
17an espetxeratu zuten, eta
aurten espetxetik hiru bider
aldatu dute jada: Alcazartik
Alcalara, Alcalatik Darocara, eta handik Jaenera.

EAJk Donibane-Garazin
etxegintza enpresari
egin erasoa salatu du
EAJ alderdiko Behe Nafarroa eta Zuberoako Herri
Biltzarrak «irmotasun handienarekin salatu» du Donibane-Garazin astelehen
goizaldean iragan zen ekintza. Motolov koktel batek
Erlea etxegintza agentzia
kaltetu zuen. EAJk «Hego
Euskal Herrian erabiltzen
diren metodoen inportatzea» deitoratu du.

Nafarroako arartekoaren web orria aurkeztu dute:
.www.defensora-navarra.com.
Maria Jesus Aranda Nafarroako arartekoak bere erakundearen web orria aurkeztu zuen atzo Irunean. Helbidea www.defensora-navarra.com da, eta herriaren defendatzailea nafarrengana hurbiltzea du helburu.

DENON ARTEAN EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA!
Euskal Herriko gizarte eta sektore
Bilbon
Arratsaldeko 5etan
desberdinen atxikimenduak jasotzeko
Larunbata 15 Aita Donosti en rantzatik 94 424 04 86 telefonora deitu

10

Egunkaria

2001 eko irailaren 12a

OSASUNA. Tabako konpainiek uste dute badaezpadako neurri hori gehiegizkoa dela

NAFARROA

Tabakoaren salmenta etetea edo ez
erabaki behar du Bilboko epaitegiak

Kartzelarentzat
leku egokia
bilatzen ari dela
adierazi du
Gobernuak

Bizkaiko Laringektomizatuen Elkarteak eskatu du neurria, produktua kaltegarria delako

Bizkaiko Laringektomizatuen Elkarteko kideak, epaitegian salaketa jarri zuten egunean.
Erredakzioa

I BILBO

Datorren astean erabakiko du
Bilboko epaitegiak Espainian
tabakoaren salmenta debekatuko duen ala ez. Bizkaiko Laringektomizatuen Elkarteak eskatu du badaezpadako neurria,
produktu horrek eragiten dituen kalteak direla-eta.
Bilboko bederatzigarren Salako epaileak atzo entzun zituen
aldeen argudioak: batetik, laringean ebakuntza jasan dutenena
eta, bestetik, beren burua defenditu zuten tabako konpainiena.
Monserrat Vega akusatzaileen abokatuak azaldu zuenez, tabakoaren salmenta eten nahi
dute tabako konpainien aurkako epaiketaren sententzia jakin
arte. Laringektomizatuek urtero 500 milioi pezetako kalte-ordaina (20 milioi libera) eskatu
dute , iritzi baitiote tabakoa
erretzea izan dela beren gaixotasunaren eragile zuzena.
«Gure helburua ez da aberastea, baizik eta tabakoa gizartean eragiten ari den kalteari buruz gogoeta egitea», azaldu
zuen Francisco Ruiz de Vergara
elkarteko bozeramaileak. Jaso

dezaketen dirua Laringektomizatuen Elkarteak finantzatzeko
erabiliko dutela jakinarazi dute
bertako kideek.
Sei konpainien aurkako salaketajarri du Bizkaiko Laringektomizatuen Elkarteak, hala
nola, Altadis, Logista, JTI, Tabacos Canarios, British American Tobacco eta Phillips Morris. Horien abokatuek atzo

ziurtatu zutenez, badaezpadako
neurriak «gehiegizkoak» dira.
Izan ere, tabakoaren industrian
lanean ari diren milaka lagunek
ez ezik, Estatuari berari ere zuzenean kalte egingo litzaioke,
dirutza biltzen baitu tabakoaren
gaineko zergaren bitartez. Efe
agentziaren arabera, Espainian
140.000 lagunek egiten dute lan
tabakoa landatzen, ekoizten,

banatzen eta saltzen . Horri
gehitu behar zaio ostalaritzan
ere salgai dagoela.
Iragan maiatzaren 31n aurkeztu zuen salaketa Bizkaiko
Laringektomizatuen Elkarteak,
Tabakorik Gabeko Eguna ospatzen ari zirela. Espainiako elkarte batzuek ere jo zuten epaileengana, baina Leongo epaitegi
batek soilik hartu du aintzat.

FRANTZIAKO KASUA

Erretzaile baten heriotzaz
zuritu dute Seita, tabako
konpainia frantziarra
Orleanseko Dei Auzitegiak errugabetzat jo du
Seita Frantziako tabako konpainia, erretzaile
baten heriotza eragiteaz. Astelehenean zabaldutako epaian, auzitegi horrek atzera bota zuen
Seitaren aurkako epaia, 1999ko abenduan
Montargisko epaitegi batek emandakoa.
Richard Gourlain hildakoaren senideek «osasun publikoaren porrot» gisa definitu zuten
epaia eta Frantziako Kasazio Auzitegira jotzeko asmoa azaldu du.
1999an hil zen Gourlain, 50 urte zituela. 14

urterekin hasi zen erretzen, 1963an, egunero bi
Gauloises pakete. 1988an aurkitu zioten biriketako lehen minbizia, ondoren mingainekoa eta
bigarren aldiz biriketan gero. Hil arte ez zion
erretzeari utzi.
Gourlainen familiak dioenez, biktima erretzen hasi zenean, ez zekien tabakoa osasunarentzat kaltegarria zela. 1976. urtean Veillegea
indarrean jarri zenetik, Frantzian saltzen den
tabako kutxa orok dio kaltegarria dela, baina
aurretik ez zen hori gertatzen.
Epaileak argudiatu duenez, Seitari ez zegokion tabakoaren arriskuez jakinaraztea, Finantza Ministerioaren menpeko erakunde publikoa izanik, Ministerioaren beraren erantzukizuna baitzen. Seita pribatizatuta dago orain eta
Tabacalera espainiarrarekin elkartu ondoren,
Altadis taldea osatu dute.

Kristina Berasain IIRUNEA

Nafarroako alderdi sozialistak egin galderaren aurrean Rafael Gurreak, Nafarroako Gobernuko lehendakariorde eta barne
kontseilariak, «kartzela
berria egiteko leku egokia
bilatzen jarraitzen dugu»,
erantzun zuen Legebiltzarrean uda ostean egin duten aurreneko osoko bilkuran. Zehazki gai horri
Gobernuak ez diola «uko
egin» adierazi du Gurreak; izan ere, hori zen hain
zuzen PSNko Jorge Morik
Gobernuari egin itaunketa.
Ildo horretan, Irunetik
30 kilometro bitarteko
eremuan lekua bilatzen
jarraitzen du Gobernuak
eta Rafael Gurrearen esanetan, Espainiako Barne
Ministerioari laguntzeko
asmoa baldin badute ere,
kartzela bera eraikitzea ez
dela Nafarroako Gobernuaren eskuduntza gogorarazi zuen.
Bien bitartean, Batasuna taldeak aurkeztu hiru
mozioak ez ziren aurrera
atera. Batasunak kartzela
Irunean bertan egitea, bakartze ziegak kentzea eta
nafar presoen beharretara egokitzea eskatu zuen.
Aurreneko mozioak Batzarreren babesa baino ez
zuen jaso, eta hurrengo
biek EA-EAJ, NEB eta Batzarreren laguntza izan
zuten. Beraz, ekimenek ez
zuten aurrera egin.

Osasunbidea
Bertzetik, Batasunak Nafarroako Gobernuak Osasunbidean lanpostuak
ateratzeko aldatu dekretua gogor kritikatu zuen.
Aurkene Ortiz legebiltzarkideak dekretu horrek
Euskararen Legea urratzea eta osasun publikoan
euskararen presentzia
murriztea dakarrela salatu zuen.
Osasun sailburu Santiago Cerverak, eremu euskaldunean eskubide hori
errespetatzen dela aitortu
zuen, eta «bereizkeria ez
egiteko» aldatu dutela dekretua argudiatu zuen.
NEB, EA-EAJ eta Batzarre alderdiek ere zorrotz
salatu dute «UPNk euskararen kontra duen jarrera».
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HIESA. Arabako Batzorde Hiritarrak egungo baldintzak kritikatu ditu

EUSKARA

Lafitte izango da ardatza
Euskaltzaindiak Baionan
egingo duen biltzarrean
Aitor Renteria I BAIONA

Miguel Angel Ruiz hiesaren kontrako Arabako Batzorde Hiritarreko jarduneko burua, atzo.

Hiesak jotako hainbat lagun
pentsioak galtzen ari direla
salatu dute gizarte taldeek
Espainiako Gobernuak onartu zuen dekretua
«malgutasunez» aplikatzeko eskatu dute
Luis Karlos Garcia

I GASTEIZ

Arabako Batzorde Hiritarrak
atzo salatu zuenez, hiesak garai
batean eragindako egoera txarrak hobera egin izanaz baliatu
da Espainiako Gobernua, gaixoekjasotzen zituzten pentsioei buruzko baldintzak gogortu
eta «dirutza aurrezteko ». Miguel Angel Ruiz Batzorde Hiritarreko jarduneko buruak egin
zuen atzo salaketa hori.
Gizarte ekimenaren arabera,
Espainiako Gobernuak onartutako dekretua «oso era gordinean» aplikatzen ari da. Ondorioz,
hainbat eta hainbat lagun,
«gehien kaltetutako gaixoak»
tartean, orain arte elbarritasunen arabera jasotzen zituzten
pentsioak galtzen ari da.

Gaixotasunaren azken fasean
diren askok ez dute kobratzen
Ruizen esanetan, baldintzak
«guztiz gogorrak» dira. Adibidez, gaixotasunaren azkeneko
fasean dauden asko pentsioa
kobratu ezinik dabiltza.
Dekretuaren eraginez, pentsioaren %65 jasotzeko betekizunak honako hauek dira: azken urtean gutxienik sei ospitaleratze jasan izana; eta
gorputzak dituen defentsa tasa
50etik beherakoa izatea -Osa-

sunerako Munduko Elkartearen
arabera, 200 dituenak sistema
immunologikoa ia txikituta
dauka-o
Hiesaren Aurkako Batzorde
Hiritarrek negoziaketari ekin
zioten dekretuaren berri eduki
bezain pronto. Horri esker, jokabide hobeak hitzartu zituzten
Espainiako Gizarte Segurantzarekin; baina aplikatzerakoan
bazter utzi dituzte, dekretuaren
maila handiagoa delako.
Ruizen argibideen arabera,
Araban eta Bizkaian oso modu

gordinean aplikatzen ari da, eta
Gipuzkoan, berriz, «sentikortasun» gehiagoz.
Batzordeko buruak zorrotz
kritikatu zituen, Espainiako Gobernuko mandatariak ez ezik,
Eusko Jaurlaritzakoak eta Araba eta Bizkaiko Diputazioetakoak ere. Gasteizko gobernuari
egotzi zion «ezikusiarena» egiten duela, Espainiako Gobernuari dagokion auzia dela aitzakiatzat hartuta.
Arabako Batzordeko kidearen ustez, dekretuak ez ditu batere aintzat hartu tratamenduak, ezta gaixotutakoen profilak ere. Gauzak horrela,
«malgutasunez» jokatzea eskatuzuen.

Befiat Oiharzabalek, Jean
Haritxelharrek, Aurelia Arkotxak eta Piarres Xarritonek Euskaltzaindiaren nazioarteko XV. Biltzarra aurkeztu zuten atzo goizean
Baionan. Biltzarraren bigarren atala Lapurdin egingo
da irailaren 20, 21 eta 22an.
Baionako fakultatean literatura eta gramatika landuko
dira lehen bi egunetan, hots,
ostegunean eta ostiralean.
Baionako egitaraua «ez da
gai zehatz baten inguruan
egina, gai berritzaileen inguruan baizik», adierazi zuen
Oiharzabal euskaltzainak.
«Adibidez, kolpe baten ondorioz mintzatzeko gaitasuna, hiztegia edo loturak egiteko ahala galdu duten gaixoen kasuak landuko
ditugu», gaineratu zuen.

Omenaldia Piarres Lafitteri
Aurelia Arkotxa idazle eta
ikerlariak literatura saila aurkeztu zuen. Euskal literatura:
P. Lafitte sortu arte (15451901) gaia landuko dute bi
egunez, eta izen ezagun
anitz izanen da bertan bilduko diren hizlarien artean.

Irailaren 21ean, arratsaldeko 17:30ean, omenaldia
eginen zaio Piarres Lafitte
kalonjeari, eta sorterria zuen
Luhusoko (Lapurdi) Salaberria etxean oroitarri bat ezarriko zaio.
Larunbatean Uztaritzeko
Lapurdi aretoan omenduko
dute Lafitte. Hizlariek Lafitten soslai ezberdinak landuko dituzte. Jean Haritxelhar
Euskaltzaindiako buruaren
ondotik, Jacques Mestelanek Les Eskual Herristes (Euskal Herri Zaleak) taldearen
inguruan eta luhusoarraren
alde politikoaren inguruan
hitz egingo du. Izan ere, Lafitte Aitzina alderdi politikoaren eta izen bereko hilabetekariaren sortzaile izan zen.
Xipri Arbelbide euskaltzain
urgazle eta idazleak Herria
eta Enbata aldizkarien inguruko gogoetak eginen ditu.
Bazkalondotik, Lafitteren
gutunak, arima zuzendari
gisa egindako lana eta hark
sortutako sare intelektuala
landuko dituzte hizlariek. literatura Sailarekin bukatzeko , Piarres Xarriton euskaltzainak Lafitte euskaltzaina
eta Euskaltzaindia gaia landuko du.

INFEKZIO BERRIAK

Dei zuzena heterosexualei
Arabako Batzorde Hiritarrak dituen datuen arabera, iaz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hiesaren analisia egin zutenetako
%62,8k harreman heterosexuala aipatu zuten arrisku iturri posible bezala. Miguel Angel Ruizen irudiko, estatistikek ondorio
garbia dakarte: «Espainiako Estatu osoan behera egin du hiesaren kasu kopuruak; baina EAEn gora egin du, eta puntan jarraitzen dugu, zoritxarrez. Kontua da gorakada nabarmena
dela heterosexualen artetik, eta bistan da infekzio berriak esparru heterosexualetatik datozela». Horregatik, gaur egun
inoiz baino gehiago, hiesari buruzko afera «guztiona» dela eta
«sektore guztiek erne» egon beharra dutela gaineratu zuen.
Horrez gain, Ruizek jakinarazi zuen urriaren 2an Arabako Batzorde Hiritarrak bilera egingo duela zuzendaritza egitura berritzeko.

Piarres Xarriton, atzoko prentsaurrekoan .

•
•
•
•
•

Marketin edo merkataritza ikasketak edo arlo ho rretan lanean aritua izatea.
Izaera sortzaile eta dinamikoa izatea.
Bezero ze in homitzaileekiko harremanetarako gaitasuna.
Ikusp egi komertziala.
Euskal Herriko kultura ezagutzea.

KONTUAN HARTUKO DA:
• Antzeko lanpostuetan eskarmentua izatea.
• Informatikako ezagutza.
INTERESATUA BAZAUDE, LANPOSTUARI DAGOKION ERREFERENTZIA ZEHAZTUZ,
BIDAL EZAZU CURRICULUMA ETA ARGAZKIA
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HITZ BITAN

HEZKUNTZA. Ekimen dinamika aurkeztu du

«Hezkunza eskubideen
urraketaren kontra» ekimenak
iragarri ditu 1Ak
Eider Goenaga I DONOSTIA

Ikasturte berria abiatu dela-eta,
Euskal Herriko hezkuntza sistemen «hutsak» nabarmendu
nahi izan zituen atzo Ikasle
Abertzaleak taldeak, 20012002 ikasturterako ekimen
dinamika aurkezteko tenorean.
«Euskal ikasleen eskubideak
urratuak izaten dira egunero,
batez ere hizkuntza eta kultura
eskubideak. Inposatutako sistema arrotzen ondorio dira urraketa horiek, eta aurre egin
behar zaie», esan zuen Miren
Zabaleta lAko bozeramaileak.
1Aren arabera, Hego Euskal
Herriko hizkuntza ereduen politikak «ez du bete ezarria zuen
helburua». Zabaletak azaldu
zuenez, «ez da ikasI eria euskalduntzea lortu», eta mahai gainean dagoen eztabaida hori

bultzatzea izango da 1Aren helburuetako bat. Hizkuntza eskubideei dagokienez, Lanbide Heziketa eta unibertsitateak izango dira «helburu nagusia»:
«Batez ere Nafarroako Unibertsitate Publikoa, euskal ikasleen
hizkuntza eskubideak eraso zuzenak jasaten ari direlako».
Hizkuntza eskubideez gain,
ikasleen kultur eskubideekjasaten duten erasoa nabarmendu
zuen Zabaletak: «Frantzia eta
Espainiako estatuek Euskal Herriko edukiak ezagutzeko eskubidea ukatzen digute». Hala,
Frantziak «era ezkutuagoan»
eta Espainiak «eraso garbia eginez» eskubide horri egiten dioten erasoa aipatu zuen: «Frantziako Hezkuntza Ministerioak
hezkuntza sistema zentralean
sartzeko eskaintza egin die hizkuntza gutxituetako sistemei;

eta Espainiako Gobernuak Humanitateen Dekretua, Unibertsitate Legea, Lanbide Heziketaren birmoldaketa eta Kalitatearen Legea erabiliko ditu
horretarako».

Dinamikak: intsumisioa eta
alternatiba
Aipatutako hutsei eta eskubide
urraketei aurre egiteko modu

SUTEAK

DROGA

Nafarroako Suhiltzaileek zaintze lanetan jarraitzen dute
Iratxeta eta Munarrizketako inguruetan

Emazte bat atxilotu dute
Bilbon droga trafikoa
leporatuta

Nafarroako Suhiltzaileetako talde batek Iratxeta eta Munarrizketako inguruetan jarraitu zuen atzo, astelehenean sortutako sutea berriz ez pizteko zaintze lanetan. Ezkaba mendian, Aiiorben eta Artaxonan erretako eremuak zaintzen aritu ziren. Suteetako batzuk uztondoak erretzean gertatu direla-eta, Nafarroako Ingurumen
sailburu Javier Markotegik adierazi du uztondoak erretzeak ez dakarrela onurarik, eta suteak sortzeko arriskua dutela. Ahal den
neurrian uztondorik ez erretzeko aholkatu die Markotegik nekazariei; eta, erretzekotan, arauak jarraitzeko.

EUSKARA

Euskaltzaleon Elkarguneak kanpaina egingo du Araban
euskaltegietan matrikulatzera dei egiteko
Euskaltzaleon Elkarguneak kanpaina berezia egingo du Araba osoan, euskara ez dakitenek edo hizkuntzaren ezagutza hobetzea behar dutenek euskatelgietan matrikula egin dezaten. Ekimenaren
bitartez, Araban azken ikasturtean izandako ikasle kopurua (sei
mila lagun ingurukoa) handitzea espero du. Euskaltzaleek nabarmendu dute Araban dagoen «eskaintza mardula» euskara ikasi
ahal izateko. «Euskaltegien sare handia aprobetxatu eta euskara
ikasteko pauso pertsonala ematera deitzen dugu», adierazi zuen
Euskaltzaleon Elkarguneko Txus Argotek.

Droga trafikatzea leporatzen dioten emazte bat atxilotu zuen Bilboko Udaltzaingoak, joan den
ostegunean. 15 gramo droga zeramala harrapatu zuten. Bere
etxean, haatik, 1,4 kilo droga kimiko eta 75 gramo kokaina aurkitu zituen Poliziak. Bi aste egin
zituen Udaltzaingoak haren atzetik. Izan ere, Bilboko Aste Nagusian San Frantzisko auzora droga
erostera pertsona anitz joaten zirela ohartu zen Polizia, eta 22 urteko emazte hori trafikoan sartua
zela sumatu zuen. Udaltzaingoaren arabera, droga saltzaileekin
kontaktu franko zituen. Hori dela
eta, droga banatzea leporatzen
diote.

DIRU LAGUNTZA

Bizkaiko eta Gipuzkoako
autisten gurasoen elkarteek
45 milioi pezeta jasoko dute
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak 45 milioi pezetako laguntza (1,8 milioi libera) eskainiko
die autisten gurasoen elkarteei.
Hezkuntzak ekartzen dituen gastu handiak ttipitu nahi dituzte.
Hala, Gautena Gipuzkoako elkarteak 29 milioi ukanen ditu eta
Bizkaiko Apnabi elkarteak 16 milioi. Eskola garraioak ordaintzera
bideratuko dira laguntzak. Autismoa eta beste erako zailtasunak
dituztenak jangelan laguntzeko
ere erabiliko dute dirua.

bakarra «euskal hezkuntza sistema propio bat eratzea» dela
dio 1Ak, eta zentzu horretan bideratuko dute ikasturte honetarako ekimen dinamika.
Alex Maranonek adierazi
zuenez, hezkuntza sistema propioaren aldeko borroka bi ildotan banatuko da. «Intsumisioa
izango da horietako bat. Iaz dagoeneko egin genituen hainbat

ekimen, eta horretan sakontzea
izango da gure erronka aurten»,
adierazi zuen. Hala, intsumisio
ekimenak areagotu eta autogestioan lan egingo dutela iragarri zuten lAko bozeramaileek. Bestetik, egungo hezkuntza
sistemei alternatiba bilatzen
hasi behar dela adierazi zuten;
eta hori herri-eskolak bezalako
ekimenekin egin behar dela.

DEMOGRAFIA

Donostiak iaz baino tOOO biztanle gehiago ditu,
batez ere immigrazioa dela-eta
Donostiako Udalak atzo emandako datuen arabera, Gipuzkoako hiriburuak 181.176 biztanle ditu; iaz baino 1.000
gehiago. Hazkuntza horren iturburua batez ere immigrazioa
da. Maria San Gil zinegotziak eman zituen datu horiek. Haren arabera, «jaiotza tasa ez da etxafuegoak botatzeko modukoa, eta immigrazioari eskertu behar zaio hazkundea».
Izan ere, urtean zehar 1.645 pertsona hil dira, eta jaiotzak
soilik 1.540 izan dira; beraz, horrek eraginik ez du izan 1.000
pertsonako hazkundean. Horrez gain, kanpora bizitzera joan
diren pertsonen kopurua 3.432koa da, eta Donostian erroldatu diren pertsonen kopurua 3.828koa.

LEGIONELLA

Zientziak aholkatutako irizpideei jarraitu ziela dio
Osasunbideak
Legionellari buruzko erabakiak antzeko egoeretarako aholkatutako irizpideei jarraituz hartu zirela adierazi zuten atzo
Osasunbideko teknikari eta osasun kudeatzaileek. Jasotako
kritikei eta salaketei erantzun zien Osasunbideak: «Erabakiak adituz osatutako talde batek hartu zituen, kide guztien
adostasunez; eta zienztiak aholkatu irizpideei jarraitu genien». Hala, eskura zuten informazioaren arabera jokatu zutela eta ez zutela inor arriskuan jarri erran dute.
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FISKALITATEA. Uztailean Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako zazpi arau fiskalen

aurkako ebazpena kaleratu zuen Europako Batzordeak, eta pizgarriak baliatu zituzten
enpresei dirua itzultzeko exijitu zien.

EBk zigortutako neurri fiskalen
alde helegiteko bideak zabalik
Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek pizgarri
fiskalak defendatzeko Europar Erkidegoetako Justizia Auzitegira joko dute
Ivan Santamaria

I

GASTEIZ

Eusko Jaurlaritza eta Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak ez daude prest Europar Batzordeak iragan uztailean
bi pizgarri fiskalen kontra hartutako erabakia bere horretan uzteko. EBk EAEko fiskalitatea zigortzea deliberatu zuen, eta pizgarriak baliatu
zituzten
enpresek dirua itzuli beharko
dutela ohartarazi zuen.
Eusko Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zuenez,
helegitea aurkeztuko du ebazpenaren aurka. Halaber, Arabako Foru Aldundiak gauza bera
egingo duela iragarri zuen komunikatu batean, «Bizkaia eta
Gipuzkoarekin koordinaturik».
Aurtengo uztailaren 11n Mario Monti Europako Lehiarako
komisarioak jakitera eman zuen
euskal fiskalitatearen kontrako
epaia. Zazpi ziren zabaldutako
espedienteak. Horietatik hiru
Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan
aktibo finkoetan inbertitzeko
zegoen %45eko mailegu fiskalari zegozkion . Gainontzeko
laurak, berriz, opor fiskalak modura ezagunak dira, enpresak
etekinak izaten zituen lehenebiziko lau urteetan Elkarteen Gaineko Zerga Oinarrian kenkariak ahalbideratzen zituen.
EAEn ezezik, Nafarroan ere
martxan izan ziren.
Euskal erakundeek gogor
ekin zioten neurrien defentsari,
eta bi arau horiek dagoeneko
bertan behera utziak zituztela
argudiatu zuten. Europako Batzordeak, ordea, ohi zuen bideari jarraitu eta estatu laguntzak
zirela erabaki zuen, ondorioz,
batasunaren legediaren aurkakoak.

Helegiteen bidetik berriro
EBko ebazpena ezagutu zen
unetik helegiteak aurkeztuko zirela iradoki zen Eusko Jaurlaritzatik eta Nafarroako Gobernutik. Abuztuko geldialdiaren ondoren gauzatu dira asmo
horiek. Josu Jon Imaz Jaurlaritzako bozeramaileak azalduta-

Roman Sudupe Gipuzkoako Ahaldun Nagusia eta Josu Bergara, Bizkaikoa, bilera batean

koaren arabera, ekintzajudizia1ak abiatzeko erabakia hartu
dute. EBko ebazpenak «ezeztatzeko» eskatuko da aipatu helegiteotan. Lehenbizi, Europar
Batasuneko Lehen Auzialdiko
epaitegira j oko du , eta, behar
izatekotan, Europar Erkidegoetako Justizia Auzitegian kasazio

helegiteak aurkeztuko ditu. EAEko administrazioaren defentsa
eramateko ardura Ramon Falcon y Teila abokatuak izango
du. Falcon y Teila aditua da zerga legedietan.
Arabako Foru Aldundiak ere
EBko zigorrari aurre egiteko asmoa ezagutarazi zuen atzo. He-

legiteak, gainera, Bizkaia eta
Gipuzkoarekin elkarlanean
prestatuko dituztela zehaztu
zuen.
Erakundeek artean ez dute
aditzera eman zeintzuk izango
diren argudioak. Hala ere, enpresek dirua itzuli behar ez izatea lehentasuna da.

EUSKAL ARAU FISKALAK AUZITEGIETAN

Europako erakundeen
aurrean, beti galtzaile
Europako Batzordeak euskal fiskalitatea aspalditik izan du jopuntuan, eta ez ditu artean Euskal Herritik eman zaizkion argudioak ontzat
eman. Ondorioz, EAEn zein Nafarroan martxan izan diren hainbat pizgarri fiskal estatu laguntzak direla erabaki du EBk, eta zigorrak ezarri dizkie. Jaurlaritzak, aldiz, zerga sistema propio eta osoa duela erreibindikatu izan du.
1996an hasi zen ametsgaiztoa. Daewoo-Demesa enpresa Araban kokatzeko akordioa sinatu zen, eta hainbat pizgarri eskaini zitzaizkion. Anfel, Ceded eta Anie hozkailu enpresek
Bruselan salatu zuten, eta 1999an Europako

Batzordeak Daewoo eta Arabako Aldundiaren
kontrako epaia kaleratu zuen. Urte berean Ramondin enpresari eskainitako tratua estatu laguntza zela erabaki zuen ere EBk, Errioxako
Gobernuaren salaketa bati jaramon eginda.
Aurtengo ekainaren 29an epaia berrikusi zuen
Luxenburgoko auzitegiak, eta pare bat hilabete
barru azken erabakia hartzea espero du.
Beste kolpeak 1999ko uztailean du abiapuntua. Karel Van Miert garaiko Lehiarako komisarioaren txostenari erantzuteko, EAE eta Nafarroako zazpi neurri fiskalei espedientea zabaldu zien. Erabakia joan den uztailaren 11n
jakinarazi zuen Mario Monti gaur egungo komisarioak, eta Europako Batzordeak berriro zigortu zuen euskal fiskalitatea. Orain, zigor horri
aurre egiteko beharrezko neurriak prestatzen
ari dira euskal erakundeak.

Madrilen helegite
bat saihesteko
arau fiskal bat
moldatuko du
Nafarroak
Agentziak IIRUNEA

Nafarroako Gobernuak
eta Madrilgoak osatzen
duten Elkarlanerako Batzordean akordio bat iritsi
zuten atzo Nafarroako
Zerga Lege Orokorrean
moldaketa batzuk egiteko. Aldaketa horiek egin
ostean, Madrilgo gobernuak uko egingo dio Espainiako Auzitegi Konstituzionalean helegite bat
aurkezteari.
Hilabeteko negoziazioen ondoren akordioa atzo
iritsi zen Irunean, Espainiako Administrazio PUblikoetarako ministro Jesus Posada eta Nafarroako lehendakariorde Rafael Gurreak zuzendutako
bilera batean.
Foru Gobernuak, akordio horren arabera, Nafarroako Parlamentuan
Zerga Legea moldatzeko
lege proiektu bat aurkezteko konpromisoa hartu
du.
Lege proiektu horretan,
hainbat artikuluren moldatzea jasotzen da. Horrela, 37. artikuluaren bigarren puntua moldatu
nahi da. Aldaketa horrekin helbide fiskalik aurkeztu ez duen eta aitorpena egitera behartuta dagoen
pertsonaren
helbidetzat hartuko da
haren izenean dagoen
edozein etxebizitza edo
enpresa, «notifikazioak
bidaltzeko».
38. artikulua ere aldatzeko asmoa du Foru Gobernuak. Erkidegotik kanpo domizializatutako subjektu pasiboei Nafarroak
etxebizitza duen ordezkari bat izendatzeko exijitu
ahal izango die Foru Ogasunak, baina «oso kasu
berezietan eta, beti ere,
arrazoituta».
69. artikulua ere moldatu nahi da, Ogasunak urtebeteko enplegu edo
kargu publikorako urtebeteko suspentsioarekin
zigor ditzakeenak «soilik
kargu publiko etara mugatuz».
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ENPRESAK. Joxe Mari Kortaren hilketaz geroztik, Jose Alberdi izan da elkarteko burua

dose Etxeberria da Adegi Gipuzkoako
patronaleko presidente berria
Adegiko lehen presidenteordea eta batzorde betearazleko partaidea izan da Etxeberria
Erredakzioa

I

. .

BILBO

.

Gipuzkoako enpresarien elkarteko errektore kontseiluak Jose
Etxeberria izendatu du presidente. Joxe Mari Kortaren hilketaz geroztik, Jose Alberdi aritu da Adegiko lan horietan urtebetez.
Adegiko presidente berriaren
aurkezpena, antolatutako ekitaldi batean egin zuten. Karguaren arduradun berriak, Alberdik
bere gain hartutako erantzukizun guztiak eskertu zizkion.
Etxeberriaren ustez, garai korapilatsu honetan Gipuzkoako enpresariak elkarganatzeaz gain,
gizarteari ezagutzera emandako irudia indartzea lortu du.
Adegiko errektore kontseiluak Alberdik burutako lana ere
eskertu zuen. Errektore kontseiluaren ustez , presidente
ohiak, azken urtean erakundearen j arduera bultzatzen lagundu
du. Gipuzkoako enpresarien elkarteko buru izan den bitartean,
joan den urtean ospatutako bilera orokorrean onartutako egitekoak aurrera eraman ahal
izan dituzte.
J oan zen ekainaren 7an Adegiko partaideek bilkura orokorra ospatu zuten eta bertan, AIberdiren proposamenez, Joxe
Mari Kortaren irudiari omenal-

-

,

Jose Etxeberria Adegiko presidente berria atzo Miramonen, aurreko presidente Jose Alberdirekin .
dia egin zioten. «Etorkizunari
begirada bat» izenburupean
erakunde-adierazpen bat egin
zuten eta hazkunde ekonomikoak, enpleguak eta EAEko
bizi-mailak izandako gorakada
egiaztatu zuten bertan Gipuzkoako enpresari guztiek. «Bakea lortuz, Europa mailan Euskadi aurrerakoi bat eraiki ahal

izatea», aldarrikatu zuen Gipuzkoako enpresarien elkarteak.

Ibilbide luzea
Orain arte, Jose Etxeberria, batzorde betearazlearen barruan,
Adegiko lehen presidenteorde
gisa aritu izan da. Enpresen kudeaketaren arlo ezberdinak
ezagutzeaz gain, esperientzia

handiko gizona da. Lan munduan egin duen guztia, Urache
sozietate mugatuaren ingurukoa izan da.
Egun, enpresarien presidentea izateaz gain, aholkularien
ordezkaria ere bada. Uracheren
jarduera erauzketa, eraldakuntza eta marmolaren merkaturatzearen ingurukoa izan da.

«Laborantza Ganbera Euskal
Herriari orain» kanpaina
abiatuko du ELBk
I BAIONA

«Laborantza Ganbera Euskal
Herriari» kanpaina abiatuko
duela iragarri zuen atzo ELB
sindikatuak. «Helburua ez da
kanpaina hau egitea. Helburua
Euskal Herriko Laborantza
Ganbera lortzea da. Ez daitezela tronpa» adierazi zuen atzo
Mixel Berhokoirigoin ELBko
bozemaileak. Ez dute arrazoirik
ukatzeko eta lortu arte ez gara
geldituko» gaineratu zuen.
Eric Dolosorek ELBren ibilbidearen oroigarria egin zuen.
«Hastapenean hemen kalitatezko produktuak egiteko borrokatu ginen. Ondoren hauteskundeetara joan eta FDSArekin
berdindu. Halere, Pauen baz-

EAEko Gizarte
Aurreikuspenerako
Erakundeek 1,415 bilioi
pezetako ondarea dute
EAEko Borondatezko Gizarte Aurreikuspenerako Erakundeek euren hazkundearekin jarraitzen dute eta urte
hasieratik ekainera 1,415 bilioi pezetako ondarea eta
646.070 bazkideko kopurua
iritsi dute, atzo erakundeon
federazioak jakinarazi zuenez. Urtarriletik ekainera
35.306 lagun gehiagok eman
duten izena erakunde horietan, iaz baino %15 ,5 gehiagok. Ondarearen hazkundea, berriz, %10,2koa izan
da.

Frantziako ekonomiaren
hazkunde aurreikuspena
beherantz aldatu dute
geldotzearengatik

LABORANTZA. Nekazari sindikatuak oroitarazi du ez dituztela gainerako aldarrikapenak ahantziko

Aitor Renteria

LABURAeRN

tertu gintuzten» laburbildu
zuen Dolosorek. «Gero Euskal
Herriko 90 auzapezen sostengua erdietsi genuen, 1.500 pertsona Baionako manifestaldian.
Baina deus ez da mugitu» gaitzetsi zuen, oroitaraziz «dekretu
soil batez sor daitekeela Euskal
Herriko Laborantza Ganbera».
Urtarrileko hauteskundeetan
«%51 ukan genuen, EHLGk
%51ren sostengua du, gehiengoa gara adierazi du ELBko eledunak, gaineratuz «ezin da argudiatu, Prefetak egin zuen bezala,
departamenduak
hegoaldeko bortizkeria hona
ekar dezakeela». ELBko arduradunak «%20 izan, %51 izan, horrek ez du deus aldatzen Pauen,
beti baztertuko gaituzte».

Urteko bigarren hiruhilekoan BPGk %0,3ko hazkunde
eskasa izan du, adituek espero baino txikiagoa, INSEEk
jakinarazi zuenez. Lehen hiruhilekoan Frantziako BPG
%0,4 soilik hazi ostean, Estatistika institutuak urte
amaierarako aurreikuspena
hamarreneko bat edo bijaitsi
beharko dela adierazi du .
Ekainean, 2001 erako Frantziako hazkunde aurrispena
%2,3an ezarri zen.

CAFek sei hilabetean
943 milioi pezetako
etekina lortu du
Beasaingo CAF enpresak iaz
baino etekin gutxiago lortu
du aurtengo lehen sei hilabeteetan. CAFek 943 milioiko
etekinak izan ditu. Enpresa
honek, Mexiko, Brasil eta Argentinan delegazioak izateaz
gain, inbertsioetatik ere lortzen ditu etekinak. Joan den
urtearekin alderatuta trenen
fabrikazioaren negozioa %6
gutxitu zaio. CAFen kontratuen %62 esportazioak dira.

Rampgas enpresa
italiarraren akzioak
erosteko hitzarmena
sinatu du Coprecik

ELBko ordezkariek 2 hilabeteko kanpaina abiatuko dutela
iragarri zuten. ELBren Biltzar
nagusitik goiti hautetsien sostenguak bilduko dituzte. «Orain
auzapezen bi heren daude gurekin, J ean Grenet Baionakoa
barne. Kanpaina bukatzean hiru
laurdenek sostenga gaitzaten

da gure helburua» erran du Christian Harluxetek. Ondotik
auto karabana bat abiatuko da
urriaren 14an Larrainetik (Zuberoa), kantonamenduz kantonamendu ibiliko da 15 egunez
eta urriaren 27an bururatuko da
Baionan eginen den manifestaldiarekin.

Aretxabaletako Copreci enpresak, Rampgas italiarraren
akzioak erosteko hitzarmena
sinatu du. Coprecirentzat,
etxetresnen sektorean duen
jarduera nazioartekotzeko
aurrerapauso bat da. Hurrengo lau urteetan 31.000
milioi pezetako salmentak
gainditzea espero dute. Copreci Aretxabaleta, Mexiko
eta Txekiar Errepublikan
egoteaz gain, Brasilen eta
Asiako herrialde batean kokatuko dira.
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ERASOA ESTATU BATUEN AURKA. Washingtongo botere militar eta finantzarioaren aurka

eraso gogorra egin dute bahitutako hiru hegazkinek. Eraso gehiago saihesteko neurri
zorrotzat hartu ditu nazioarteak, burtsa erori da eta hegaldiak bertan behera gelditu.

DORRE BIKIAK SUTAN. Manhattan uhartean dagoen World Trade Center merkataritza gunearen egoitza diren Dorre Bikiek su hartu , eta erori egin ziren hegazkin erasoen eraginez.

Estatu Batuen bihotzean jo dute
hegazkin eraso koordinatuek
Max Boehnel

I

NEW YORK

New York, astearte goiza 8:48,
betiko (inoizko) erasoaren gunea izan da. 18 minutuko tartean , bi hegazkin zibilek World
Trade Centerreko Dorre Bikien
aurka, munduko dorre ezagunenen aurkajo dute Manhattan
auzoan, Wall Streeteko finantza
distritoa eta zazpi milioi biztanleko distritua oharkabean harrapatuta. Eraikinen barruan
eta inguruetan hildakoen behin-behineko kopuruak milaka
dira. American Airlines konp ai-

New Yorkeko World Trade Center merkataritza gunea eta
Pentagonoaren egoitza suntsitu dituzte bahituriko hiru airekok
Salbamendu lanak berehala hasi diren arren, hildakoak
milaka izan daitezkeen beldur dira Washingtongo agintariak
niaren arabera, bere hegazkin
bat bahitua izan zen bere bidean Bostondik abiatu ostean.
Beste junboak Newarken (New
Jersey), Manhattandik milia gu-

txi batzutara aireratu zen. Bi dorreak erasoak gertatu eta ordubetera eraitsi ziren, bi hegazkinek eraikuntzetan sekulako zuloak eta sugar erraldoiak eragin

ostean . Manhattango aireak
kautxu errearen usaina zuen eta
hiribide kilometro mordoa hautsak estaltzen zituen. Zauritutako milaka lagun erietxeetara

eraman zituzten egun argitan,
baina asko ziren oraindik iritsi
behar zutenak. Manhattan hegoaldea hustutzeko agindua
emana zuen ordurako Rudolph
Giuliani alkateak.
EEBBetako George W. Bush
presidentea airean zen erasoa
gertatu eta ordu eta erdira. Bere
lehen esanak «tragedia nazionala» eta «ustezko eraso terrorista» izan ziren.
New Yorkeko hiritarrak erasoaren ondorioak sinesteko la(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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ERASOA ESTATU BATUEN AURKA
HASIERA

New Yorken 08:48
zirenean gertatu zen
lehen Dorre Bikiaren
erasoa; bestea 18 minutu
geroago suntsitu zen
PENTAGONOA

Munduko boteregune
garrantzitsuenetakoa n
beste hegazkin batek
talka egin eta Pittsburgen
beste aireko bat erori zen
LANGILEAK

Dorre Bikietan 50.000
lagunek egiten dute
beharra, eta jazoeren
unean jendez beteta
zeuden
ERAIKINAK TXIKITUTA. Dorre Bikiak erori ondoren, eraikinaren hondakinez josita gelditu ziren inguruko kaleak.O

MERKATARITZA GUNEA SU HARTZEN. Hemezortzi minutuko aldearekin hartu zuten su atzo,
goizean goiz, World Trade Center merkataritza guneko bi dorreek.
(Aurreko orrialdetik dator)

nean ari zirela, berriak gero eta
okerragoak ziren. New Yorkeko
erasoak gertatu eta gutxira besteak gertatu ziren. Azken horiek
ez ziren istripuak. Egoera argia
zen. Washington hiriburuan,
hegazkin batek Pentagonoaren
aurka jo zuen, EEBBetako Gobernuko Defentsa Departamenduan, munduko gune babestuenetako batean. Eraikuntza sutan zen milaka langile
beren lanpostuetatik ateratzen
zituzten bitartean. Etxe Zuria
ere hustu egin zuten, baina erasoak ez ziren eten. EEBBetako
Estatu Departamenduaren aitzinean bonba-auto batek egin
zuen eztanda, 10.35etan, gertu
ziren kazetarien arabera. Eta
beste hegazkin batek, laugarrenak, lurraren kontra jo zuen
Pittsburgetik 150 kilometro he-

PENTAGONOA ERE KISKALITA. Dorreen erasoak sortutako urdutitasun eta nahasmenaren
artean, Washingtonen Pentagonoaren eraikina ere suntsitu zutela jakin zen.

ONDORIO POLITIKOAK

Disidenteak diren
ahotsentzat kaltea
Erasoaren egiletza zein den jakin gabe ere, ondorioak nabariak dirajada EEBBetako nazioarteko politikan. Erasoa aitzakia izango da EEBBentzat nazioarteko tratatuak hausteko, misil
antibalistikoak deusezteko ABM tratatua, adibidez, edo arma biologikoak deusezteko. EEBBen isolaketa politikak kritika asko jasotzen
ditu nazioartetik, baina EEBBen tzat politika zu-

goaldera. Hegazkinetako hildakoak bakarrik gehituta, ehunka
ziren zendutakoak.

Milaka langileren bilgune
New Yorkeko Dorre Bikien erasoa haiek beteen zeuden unean
gertatu ziren: enpresetako na-

zena dela erakusten dute halako gertaerek,
nahiz eta teoria hori EEBBentzat bakarrik izan
sinesgarria mundu osoan.
Komunikabideak EEBBetako hirietara joandako Ekialde Erdiko ekintzaile ez mintzatzen hasi
dira. Etxetik datorren terrorismo aukera oro
(Oklahoman 250 lagun hil zituen bonba eraso
izugarria, adibidez) baztertua, ahaztua dagoela
dirudi. Amerika ofiziala beldur egoera etengabean bizi da, eta hau ez da berri txarra munduarentzat bakarrik, EEBBetako edozein ahots disidenterentzat ere bai. New Yorketik Los Angelesera.

gusiak, langileak, eta negoziotan zebiltzanak une horretan
euren bulegoetara sartzen ari
ziren lan jardunaldia hasteko .
50.000 lagunek egiten dute lan
normalean Dorre Bikietan,
munduko eraikuntza handienetako alor horretan. Dorre Bikiak

munduko altu enetako ak dira,
410 metroko garaiera dute.
1993. urteko otsailaren 26an
gertatu zen haien aurkako lehenengo erasoa. Sei lagun hil ziren orduan. Egiptoko Omar Abdel Rahman xeikh itsua bizi
osorako kartzela zigorrarekin

espetxeratu zuten. Lehergailu ez betetako furgoneta gidatu
zuen Ramzi Iusefherrikidea ere
espetxean da. Iusefek erasoaren erantzukizuna hartu zuen
bere gain, eta palestinarren borrokaren oihartzuna goratzeko
zela adierazi.
EEBBetako larrialdi neurri
guztiak hartu ziren atzo, erasoaren ondoren. Hegaldi zibiletako
arduradunek EEBBetako eta
nazioarteko hegaldi guztiak utzi
zituzten bertan behera. EEBBetako Gobemu eta beste erakunde publikoen hainbat erakunde
eta eraikuntza hustu egin ziren
eraso gehiagoren beldurrez.
Gaitzespen mezuak ere iritsi ziren, baita iraganean ekintza horiek egin izana onartu zutenen
ahotan: Afganistango Talibanak, Saudi Arabiako hiritarrak
edota Osama Ben Laden aberatsa.
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80ston
Bostonetik Los Angelesera zihoan United
Airlinesen Boeing 767 hegazkina bahitu
eginzuten.

Erasoak
EEBBetan
~

15,Bm.

Boston
uo t<J ~ewYork
Bi hegazkinek World Trade Centerreko Dorre
Bikiak jo zituzten. Kolpeen ondorioz, dorreak
eron egm ZIren.

~
~
~"

Washington, De
Hegazkin bat Pentagonoaren mendebaldeko
aldera erori zen. Washingtongo Dulles
aireportutik Los Angelesera zihoan Boeing
757 hegazkina bahitu zuten.

47,6 m.

Pillsburgh
Estatu Batuetako aire armadak bahitutako
hegazkin bat eroriarazi zuen.

Gertaeren kronologia
I

J~

Boeing 767

~ ~ ! 'I Lehen hegazkinak

•

dorreetako bat jo zuen

(3---~J
D

12,5 m.

(08A8ak ziren
Langile gehienak beren lanpostuetan
Estatu Batuetako
zeuden.
Hegazkin batek World Trade
ekialdean)

/'

Centerreko bi dorreetatik
hegoaldekoa jo zuen, 80. solairuaren
parean. Dorreak su hartu zuen.

>-

34,3 m.

/'

r

~

J
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bjnil dorrea
Bigarre~ hegazkinak beste
JO zuen
(09:06ak ziren
Estatu Batuetako
ekialdean)

Bigarren hegazkin batek World Trade
Centerreko iparraldeko dorrea jo
zuen, 50. solairuaren parean, Estatu
Batuetako telebistak lehenengo
leherketaren ondorioak zuzenean
ematen ari ziren bitartean. Dorreak
su hartu zuen.

l'

I [ii [
(10: 10ak ziren

Estatu Batuetako

Bahitutako
hegazkinak

ekialdean)

American Airlines konpainiak onartu
zuenez, konpainiako bi hegazkin
bahitu zituzten. Ikerketako iturrien
arabera, horietako batek jo zuen
World Trade Centerreko lehen dorrea:
Bostonetik Los Angelesera zihoan
Boeing 767 a. 81 bidaiari, bi pilotu
eta bederatzi laguneko eskifaia zuen.
92 lagun guztira. Era berean, United
Airlinesek ere adierazi zuen bi
hegazkin bahitu zizkiotela.

Irekiera
1973. urtea.
Eraikinak
7.
Dorre Bikien diseinatzailea Minoru Yamasaki arkitekto japoniarra.
415 metro (munduan bigarrenak). Dorreen oinarriak
Garaiera
finkatzeko 55 kilometro koadroko zuloa egin zuten.
110. Bigarren dorrearen 107. solairuan New York
Solairuak
ikusteko behatokia zegoen.
Azalera
Materialak

930.000 metro koadro.
200.000 tona altzairu eta 386.750 metro kubiko porlan.

Leihoak
Igogailuak
Enpresak

Langileak

43.600 leiho Dorre Bikietan.
99 dorre bakoitzean.
Nazioarteko 500 konpainia baino gehiagok zuten
egoitza bertan. Horrez gain, ekonomia ikasketak ere
eskaintzen ziren bertan. New Yorkeko bisitarientzat
informazio gunea ere bazegoen.
40.000 inguru.

Bisitariak
Aparkalekuen edukiera

100.000 lagun inguru egunero.
9.000 auto.

Dendak

60 beheko solairuan.
New Yorkeko estatua. Iragan uztailean, ordea, bi
enpresa pribaturi saldu zizkien Dorre Bikiak ustiatzeko
eskubideak, 570.000 milioi pezetaren truke (23.000
milioi libera). Akordioak 99 urterako balio zuen.

Jabea

Lehen dorrea erori
"'iMi~ zen
World Trade Centerreko hegoaldeko
dorrea erori egin zen leherketaren
ondorioz.

H~gazkin bater erorketa
Plttsburghen
United Airlines hegazkin konpainiaren
hegazkin bat erori egin zen
Pittsburgheko Somerset konderriko
aireportutik gertu, Pennsylvanian.
Newarketik abiatu (New Jersey) zen
10:01 ean (EEBBetako ordua) eta San
Franciscora zihoan. 38 bidaiari eta zazpi
laguneko eskifaia zuen. Lerro hauek
idazteko orduan ez zuten baieztatu
hegazkinaren erorketaren zergatia.
Bertsio aipatuenaren arabera,
hegazkinak norabidea aldatu zuen eta
Washingtonera zihoan, eta Estatu
Batuetako aire armadak bota egin zuen.

I [tU =~~arren dorrea erori
(10:27ak ziren
Estatu Batuetako
ekialdean)

World Trade Centerreko iparraldeko
dorrea erori zen. Bi dorren erorketa k
sekulako hondakin eta hauts hodeia
sortu eta zabaldu zuen New Yorken.

Pentagonoarierasoa
l~jPI

Hegazkin bat erori zen
Pentagonoaren mendebaldeko
aldera, Washingtonen, eta sutea
(19A9ak ziren
Estatu Batuetako eragin zuen. Ikerketako iturrien
arabera, American Airlines
ekialdean)
konpainiaren hegazkinetako bat
litzateke: Washingtonen eta Los
Angelesen arteko hegaldia egiten
zuen Boeing 757 a. 58 bidaiari eta
sei laguneko eskifaia zuen.
Pentagonoko langileak kaleratu egin
zituzten leherketaren ostean.
Pentagonoa da Estatu Batuetako
Defentsa departamentuaren egoitza
nagusia eta sinboloa. 1943an
inaguratu zuten eta 24.000 lagun
inguruk lan egiten dute bertan, bai
zibilek, bai militarrek.
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ERASOA ESTATU BATUEN AURKA

LEHEN KOLPEA. New Yorken goizeko 08:45 zirenean Bostondik Los Angeleserako bidean
ustez bahituriko Boeing 767 aireko ak WTCko hegoaldeko dorrea jo zuen 60 . solairu aldera, eta sute erraldoia eragin zuen.

Erredakzioa

I

DONOSTIA

New Yorkeko World Trade
Center -Dorre Bikiak- amildu ziren atzo goizean ustez
bahituriko bi hegazkin komertzialek eraikinaren kontrajo ondoren.
«Bizi kopuru ikaragarria galdu da », esan zuen atzo New
Yorkeko alkate Rudy Giulianik
Manhattan uhartearen hegoaldean izaniko erasoen ondorioen berri jakitean.
Lehen hegazkinak New Yorken 08:45 orduak zirenean jo
zuen bete-betean hiriko sinbolo
diren dorreetako hegoaldekoa.
Bostondik Los Angeleserako
bidaia egiten zuen American
Airlines konpainiako Boeing
767 bat zen eta ustez bidean
bahitu zuten. Airekoaren eserleku guztiak okupaturik izanez
gero, baliteke 158 lagun barnean joatea, bidaiariak, pilotuak
eta eskifaia kontuan hartuta.
Milaka lagunek egunero lantokitzat duten eraikinakjendez
husteko agindua eman zuten
agintariek berehala, dorrearen
goiko solairuak suak eta garrek
hartuta zutela eta.
Bigarren hegazkinak ordu
erdi geroago jo zuen iparreko
dorrea. Lekukoen arabera airekoa lehen hegazkina baino txikiagoa zen, eta ez da baieztatu
zein ibilbide zuen edo zein konpainiatakoa zen.
Dorreetan zegoen jendea
izuak jota eta trumilka hasi zen
ateratzen eraikin etatik. Hainbat
lekukok aditzera eman zutenez,
lagun askok leihoetatik salto
egin zuten eraikin etatik ateratzeko.
Ordubete eskasean, leherketa bat gertatu ondoren, 30. solairutik gora eraitsi zen 110 oin
zituen ipar dorrea. Hegoaldeko
dorre bikia geroxeago amildu
zen sua eta kea zeriola.
New York osoko erietxeak
ehunka zauritu jasotzen hasi ziren. Gehienek keak eta suak
eragindako zauriak zituzten.
Zaurituetako asko larri zeudela
eman zuten jakitera erietxe eta-

BIGARREN HEGAZKINA HURBILTZEN. Irudiaren eskuinean ageri
den airekoak iparreko dorrea -irudian hegoko dorreak estaltzen du- jo zuen ordu erdi geroago. Ez da baieztatu zein motatako edo zein konpainiatako zen bigarren hegazkina, baina
hainbat iturriren arabera, lehena baino txikiagoa zen.

IPARREKO DORREA JOTZEN. Bigarren erasoa jasan zuen iparreko
dorrea talka gertatu eta ordubetera amildu zen. Handik gutxira eraikin bikia erori zen. Hauts hodei batek Manhattan osoa
hartu zuen, eta hainbat zentimetro tako geruzak kaleak, etxeak eta erreskate taldeetako kideak eta biktimak estali zituen.

Kapitalismoaren sinboloak
ziren dorreak amildu dira bi
airekok kolpatu ondoren
New Yorkeko eraikinik garaienak ziren Dorre Bikietan 50.000
lagunek egiten zuten lan eta 70.000 bisitari izaten zituzten egunero

ko iturriek. Herritar ugari odola
ematera hurbildu ziren ospitaleetara.

Lehen erasoa 1993. urtean
Leherkariz beteriko furgoneta
batek eragin zuen 1993. urtean
WTCren eraikinaren kontra
eginiko lehen erasoa. Etxeorratzetako bateko bost solairu kaltetu zituen eztandak. Sei hildako eta mila bat zauritu eragin zituen EEBBek ordu arte
jasandako atentaturik handienak.
Omar Abdul Rahman elizgizon musulmana kartzelaratu
zuten 1995. urtean erasoa planeatu izana leporatuta. EEBBek
Israeli ematen dioten laguntza
dela-eta protestatzeko egin zu-

BIKTIMAK

Erasoa gertatu zenean,
WTCn egunero lan egiten
duten 50.000 lagunetako
asko helduak ziren beren
lanpostuetara
tela erasoa esan zuten akusatuen aulkian izaniko lagunek.

Kapitalismoaren sinboloa

Herritarrak, hegazkinek eragindako suteak kaletik ikusten.

Erasoa gertatu zenean WTCn
egunero lan egiten duten
50.000 lagunetako asko helduak ziren beren lanpostuetara.
Etxeorratzen lurrazpiko solairuetan kafetegi, banku, supermerkatu eta liburudendak zeuden. Inguruan lan egiten duten
lagun askorentzat ezinbesteko
pasabidea zen WTC. Behe solairuetan, aurreneko 2000 autoren tzako tokia zuen aparkalekuazegoen.
Hiriaren baitako hiria ziren
New Yorkeko finantzen bihotza
ziren EEBBetako kapitalismoaren sinbolo bilakturiko Dorre Bikiak. Minoru Yamasaki eta
Emery Roth arkitekto en planoei jarraikiz 1970ean eraiki ziren
hiriko etxeorratzik garaienak.
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Dorreak suntsitu zituen
erasoa telebistaz ikusten
ari ziren Pentagonoko
langilerik gehienak
gertaeren unean
PENTAGONOA

Eraso honekin, munduko
estaturik
boteretsuenaren
segurtasunaren sinboloa
lausotzea lortu dute

1!I!aj~;'·w,"~;f.V!HJH;!f}l

Hegazkinak egindako erasoak kalte nabarmenak eragin zituen, eta urrutitik ikus zitekeen hautsezko lainoa sortu .

Estatu Batuetako segurtasunaren
ikurrari eraso diote. Pentagonoari
Ustez hegazkin komertzial batek talka egin du eraikinaren hego-mendebaldean
URDURITASUNA

Harrotasuna zauriturik

Kapitolioari eraso
ziotelako
zurrumurrua
Dorre biki ak guztiz suntsitu
eta Pentagonoan kalte handiak eragin zituzten erasoen
ostean urduritasuna nagusitu zen Estatu Batuetan. Kapitolioan bonba-auto batek eztanda egin zuelako zurrumurrua
zabaldu
zen
hedabideetan. Pentagonoari egindako erasoaren ondoren Kapitolioko eraikina,
CIArena, Etxe Zuria eta erasotzaileen j opuntu izan zitezkeen eraikin guztiak hutsik uztea erabaki zuten. Kapitolioko eraikineko bozgorailuek sute bat gertatu zela
zioten, eta sirenek etengabe
jarraitzen zuten jotzen. Kazetariek laster zabaldu zuten
laugarren erasoa izan zitekeelako berria, baina hainbeste
erasoren ostean, urduritasunak eragindako alarma faltsua izan zela argitu zuten
azkenean.

gazkin komertzialetako bat izan
zitekeela susmatzen zuten.
Eraikina uzteko agindua jaso
zuten langileek eta Pentagonoko dokumenturik garrantzitsuenak hartu ostean aparkalekuan
geratu ziren haietako gehienak.
Erasoak ikara sortu zuen bertako langile eta turisten artean,
eta egun berean egiten zen hirugarren erasoa zela ikusirik Etxe
Zuria, Estatu Departamentua,
Kapitolioko eraikina eta inguruko ikastetxeak jendez hustu zituzten.
Armadaren hegazkinak arreta bereziz zaindu zituzten eraikinaren gainerakoak, beste hegazkinen bat ager zitekeelakoan, baina ez zen horrelakorik
gertatu.
Pentagonoan zenbait hildako
izan zirela adierazi zuten bertako iturriek, zenbaki zehatz bat
ematea ezinezkoa zela azaldu
zuten arren. Anbulantziakjoanetorrian jardun ziren egun guztian zehar.

Suhiltzaileak, poliziak eta medikuak ahalegindu ziren Pentagonoko inguruetara normaltasuna ekartzen.

Erredakzioa

I

DONOSTIA

Dorre Bikiak suntsitu zituen
erasoa telebistaz ikusten ari ziren Pentagonoko langilerik
gehienak euren eraikina ere hegazkin batekjo zuenean. Ordubete eskas igaro zen lehenengo

eraso tik beste hegazkin batek
helikopteroek lur hartzeko erabiltzen zuten gunean jo zuen
arte. Talkak eraikina zulatu eta
kaltetzeaz gain, sutea ere sortu
zuen Pentagonoaren zati batean , hego-mendebaldean hain
zuen ere.

Agintariek ez zekiten, ziurtasun osoz, Pentagonoa jo zuen
hegazkina zein motatakoa zen,
baina erasoa bertatik bertara
ikusi zuten lekukoek adierazi
zuten ez zela oso hegazkin handia. Hargatik, gobernuak garraiatzeko erabiltzen diren he-

Estatu Batuetako Indar Armatuen kuartel nagusiaren eraikuntza 1943ko urtarrilaren
15ean amaitu zen. Proiektua
mende hasierakoa zen, baina
Franklin Rooseveltek, orduko
EEBBetako presidenteak, agindu zuen hura eraikitzea
1941ean. 16 hilabete iraun zuten eraikuntza lanek eta Bigarren Mundu Gerra bitartean
egin zen.
Pentagonoan, militar eta zibilen artean, 23.000 pertsona inguruk egiten dute lan. Kilometro eta erdiko perimetroa du ,
eta horrek munduko bulegoeraikin handiena bihurtzen du;
hiri txiki bat bezalakoa da. Bost
solairu ditu eta korridoreek 28
kilometroko luzera dute.
600.000 metro karratuko zabalera du eraikinak.
87 milioi dolar kostatu zitzaizkion Gobernuari eraiki zutenean. Gaur egungo Pentagonoaren aurrekontua 300.000
milioi dolarrekoa da.
Eraso honekin, munduko Estaturik boteretsuenaren segurtasunaren sinboloa lausotzea
lortu dute.
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HONDAMENDITIK IHESI. World Trade Centerreko dorre bikietatik gertu zegoen jendea korrika atera zen
eraikinak su hartzen ikusi zituztenean . Hala ere, hildakoak milaka izan daitezkeela uste da.

Giuliani: «Hildakoak gutako
edonork jasan ditzakeenak
baina askoz gehiago dira»
Biktimak, hegazkinetan zihoazen 266 lagunak barne, milaka izan
daitezkeen beldur dira New Yorkeko alkatea eta beste agintariak
Erredakzioa

I

SAMINA ETA URDURITASUNA. Estatu Batuetako herritarrek urduri eta
negarrez erreakzionatu zuten atentatuaren ondoren .

Pentagonoaren aurka eginiko
lau erasoetatik bitan erabiliak
izan ziren. American Airlinesek
ez du zehaztu bere konpainiako
bi hegazkin aipatu erasoetarako
erabili ote ziren, hegazkinen berri argirik ez baitute oraindik.

DONOSTIA

«Hildakoak edonorkjasan ditzakeenak baino askoz ere
gehiago dira», adierazi zuen Rudolph Giuliani New Yorkeko alkateak hiriko dorre bikien eta
Pentagonoaren aurka izandako
erasoen ondoren. Izan ere,
agintarien arabera, milaka izan
daitezke hildakoak, hegazkinetan zihoazen 266 lagunak barne.
Erasoen ondoren berehala
ipini ziren segurtasun nahiz
ebakuzio neurriak indarrean.
Lehenik eta behin gobernuz barruko eraikinak hustu zituzten.
Lehenengo hiru erasoen ondoren, ez zen mehatxu gehiago
jaso, baina Manhattan uhartearen hegoaldea ebakuatzeko
deia egin zuten, dorre bikiak
erori ondoren.
Hiriko ospitale guztiak erabili
zituzten ebakuazio planaren barruan, lehentasunezko neurria
zaurituak erreskatatzea izan
baitzen. Agintariak ez ziren ausartu zauritu kopuru ez datu zehatzik ematera, baina hildakoak
milaka izan zitezkeela adierazi
zuten. Lehenengo erasoaren
ondoren, jendea dorreko lehioetatik salto egiten ikus zitekeela
gainerau zuten. Hildako jende-

Ebakuazio neurriak

KE ARTEAN GALDUTA. Dorreek su hartu eta erori ondoren hautsa eta kea zabaldu ziren inguruetan.
Herritarrak horren ondorioz sortutako lainoaren artean ibili ziren .

aren kopuruak ematea oso zaila
izan zen lehen mementoan, baina dorre bizkietan jarduten zuten 40.000 bat langileak eta bertara egunero inguratzen ziren
150.000 bisitariak kontuan hartuz gero, milaka lirateke erasoen ondoren izandako hildako
nahiz zaurituak.

Erasoetan erabilitako lau hegazkinak komertzialak ziren.
United Airlines eta American
Airlines konpainien hitzetan,
266 izan omen ziren lau hegazkinen barruan zihoazen hildakoak. United Airlinesen arabera, bidaiari eta eskifaiakoen artean 110 lagun zihoazen

konpainiaren bi hegazkinetan.
American Airlinesenak ziren
beste bi hegazkinetan, 166 lagun zihoazen bidaiariak eta eskifaiakoak tartean. United Airlinesek adierazi zuenez, bere
konpainiako 93 hegaldiko 757
Boeing-a eta 175 hegaldiko 767
Boeing-a bizki dorreen nahiz

Segurtasun neurriei dagokienez, gobernuz barruko eraikin
nagusiak ebakuatu ondoren segurtasun neurri gogorrak ezarri
ziren bai aireportu bai garraiobide nagusietan. Hala, Estatu
Batuetara bidean zihoazen hegaldi ugarik etxerako bidea hartu behar izan zuten. Manhattan
uharteko hegoaldea ebakuatzea izan zen hartu zen lehen
neurria; ondoren Florida hegoaldeak eman zien jarraipena segurtasun nahiz ebakuazio neurriei. New Yorkeko portuko
agintarien hitzetan, ebakuazio
lanak abian jarri eta eraso
gehiagoren aurrean hiria zeharkatzen duten zubi nahiz tunelak
itxi egin zituzten. Erreskate taldeetako 10.000 lagun eta segurtasun neurrietako beste hainbat
aritu ziren dorre bizkiei eta Pentagonoari eginiko erasoen ondoren sortutako hondamendiei
aurre egiten.
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BIZIA SALBATZEKO AHALEGINETAN. World Trade Center inguruetatik atera nahian, hautsak estalirik eta hondakinen artean ibili zen jendea.

Max Boehnel

I

NEW YORK

anhattan ikara bizian
da , biztanleak izuak
jota. Goizeko 8:48ak:
izugarrizko danbada aditzen da
kilometro askotara. Metroa utzi
berri duenak eta lanerako azken
urratsak oinez egiten ari denak
dagoeneko badaki hondamendi
bat gertatu dena. Munduko
eraikin garaienetako eta finantza hiriko sinboloa den World
Trade Center dorreetako baten
gaineko solairuak sutan dira. Ke
hodei ilunek ehunka metroko
altuera hartzen dute, zulo beltz
bat ageri da Dorre Bikietako batean. Metroak gelditu dira, Poliziak Manhattanerako bidean diren hainbat zubi eta tunel ixten
ditu. Ehunka mila lagun blokeaturik dago. Hegazkin batek dorrearen aurka jo du, irratian
hunkituriko ahots batek jakinarazten duenez. Bigarren aireko
batek beste dorrearen kontra
jotzen du 18 minutu geroago.
Erasoa izan da!
World Trade Centerreko bi
dorreak zazpi milioi biztanle dituen hiriko toki orotik da ikusgarri. Ke lodiak estalirik agertzen dira. Zer gertatu da Dorre
Bikietan egunero lan egiten duten milaka lagunekin? Egunero
50.000 lagun, langile, bulegari
eta negozio jendea, aritzen da
hor. Metro geltokirikjendetsuena dago bertan, milaka eta milaka lagun igarotzen da bertatik

M

New York dardara
batean
WORLD TRADE CENTERRAREN AURKAKO ERASOA. New Yorkeko
kaleetan izua eta harridura barreiatu ziren atzo, atentatuaren
egileen inguruko hipotesiekin batera
egunero. Lehen irrati albistegiaren arabera, dozenaka lagun
50,100,200 metro altueratik
salto egiten ari da.
Midtown Manhattango 6th
Avenue: erretzen ari diren
dorreak bistan. Jendea auto etatik ateratzen da. « Terrorist
attack» entzuten da irrati guztietan. Bush agertzen da uhinetan. «Tragedia nazionala», esaten du , «gure lurraldearen
aurkako eraso terrorista».
«Ekialde Hurbileko terroristak
New Yorken», esaten du norbaitek kalean, «arabiar zerri
halakoak». Hori tontakeria.
Oklahomako erasoaren ondoren lehenengo erreakzioa bera
izan zen: amerikar batek ezin
du halakorik egin. Timothy
McVeighen inguruko aipamenik ez du inork egin nahi, antza
denez.
New Yorkeko kaleak astintzen ditu berriz zalaparta batek.
Lehen dorrea amildu egin da.

IZUA NAGUSI. Larrialdi zerbitzuetako beharginek hondamendian
laguntzeko asmoz beltzak eta gorriak ikusi zituzten.

Papera airean dabil hegan, hautsa nagusitzen da. Manhattan
erdia zentimetro bateko hauts
geruza batek estaltzen du
-WTCko hautsa-o Milaka
dira, antza denez, hondakinen
eta hautsaren azpian harrapaturikoak.
Hegaldiak bertan behera gelditu dira, New York eta Washingtonen arteko telefono
deiak eten dira, militarrak eta
poliziak larrialdi egoeran dira,
oporretan ziren langileak lanera
deitu dituzte erietxeetatik.
Downtown Manhattan hustu
egin dute. Alkate aukeratzeko
hauteskundeak gibelatu dituzte.
Larrialdi egoera nazionala:
beste hegazkin bat Pentagonoa
jo du eta sutan jarri du. Pittsburgh hiritik gertu bidaiariz beteriko hegazkin bat erori da.
Laurence Eagleburger, Defentsa ministro ohiak, danborrari eragiten dio: «Harrapatuko
ditugu». «Bai baina nor?», galdetzen dio erreportariak.
«Zaurituak lagundu eta galderak egin behar ditugu ezer
baino lehen», esan du Mich Cohen New Yorkeko Berdeen
hautagaiak. «Bushek erasoa
bere misil sistema defendatzeko erabiliko du», gaineratu du.
Misil Defentsa Sistema eta armagintza egitasmoak EEBBetan kritikatzen dituena, terrorearen defendatzaile izatearen
susmagarri da egun.
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AZKEN 20 URTEKO ATENTATUAK

Estatubatuarrak eraso ugariren jomuga
Azken 20 urteotan Estatu Batuetako Administrazioak, militarrek edo interes ekonomikoek hainbat atentatu jasan dituzte, Estatu Batuetan bertan edo beste herrialde batzuetan. Atentatu horietako askok harreman zuzena dute Washingtonek
Ekialde Hurbileko gatazkan Israeli ematen dion erabateko sostenguarekin.
1983KO APIRILAK 18. Bonba-auto batek
eta Lockerbie herrixkaren gainean (Eskozia) erori zen. 287 lagun hil ziren,
txikitu egin zuen Estatu Batuek Beiruten zuen enbaxada. 63 lagun hil ziren.
haietatik 189 EEBBetakoak. Libiako
Une horretan Libano gerran zegoen,
zerbitzu sekretu etako agente bat zigortu zuten atentatu horrengatik eta beste
eta Israelek herrialde horren hegoaldea
okupaturik zuen.
bat errugabetu.
1983KO URRIAK 23. Lehergailuz kargatu1995EKO APIRILAK 19. Bonba-auto batek
168 lagun hil eta 400 zauritu zituen Estako kamioi bat sartu zuten Beiruten
Estatu Batuetako marine-en kuartelean:
tatu Batuetako Gobernu Federalak
241 soldadu hil ziren.
Oklahoman zuen egoitzan. Integristak
susmagarri izan arren, gero jakin zen
1983KO ABENDUAK 12. Estatu Batuek eta
Frantziak Kuwaiten dituzten enbaxaEEBBetako eskuin muturraren ekintza
den aurkako atentatuak. Bonba-autoek izan zela. Timothy McVeigh egilea hebost lagun hil zituzten eta beste 86 zauriotza zigorrera kondenatu zuten, eta
aurtengo ekainaren 11n hil zuten esperitu.
txe federal batean.
1984KO IRAILAK 20. Beste atentatu bat
Estatu Batuek Beiruten duten enbaxadaren aurka. 16 lagun hil zituen bonba-autoak eta 96 zauritu,
haien artean EEBBetako eta Erresuma Batuko enbaxadorea.
1987KO AZAROAK 14. Txokolate kutxa batean ezkutatutako lehergailuak eztanda egin zuen Beiruteko
Unibertsitate Estatubatuarreko
Ospitalean: zazpi hil eta 37 zauritu.
1988KO ABENDUAK 21. Estatu Batuetako Pan Am konpainiaren hegazkin bat airean eztandarazi zuten Suhiltzaileak Oklahomako bonbaren ondoren.

1993ko bonbak 30 metroko zuloa ireki zuen World Trade Centerreko aparkalekuan .
Iker Aranburu

I

DONOSTIA

igarren aldia da New
Yorkeko World Trade
Center edo Dorre Bikiak atentatuen jomuga direna.
Izan ere, 1993ko otsailaren
26an, dorre bateko aparkalekuan jarritako bonba indartsu
batek sei lagun hil zituen.
Egileek 600 kilo dinamita jarri zituzten lurrazpiko aparkalekuaren jaitsierako aldapan. Leherketa izugarrizkoa izan zen,
30 metroko diametroko zuloa
ireki baitzuen lurrean. Bonbak
bi dorreen lurrazpiko lau solairuak txikitu zituen, eta New
York eta New Jersey arteko trenen geltokiko teilatua ere apur-

B

1998ko abuztuan EEBBek Kenyako Nairobin zuten enbaxadaren aurkako atentatua.
1996KO EKAINAK 25. Lehergailu batek
zart egin zuen EEBBak Saudi Arabiako
Dahran hirian duten base militarraren
aurrean. 19 militar hil zituen bonbak,
eta beste 386 lagun zauritu.
1998KO ABUZTUAK 8. Lehergailu indartsuek eztanda egin zuten Estatu Batuek Kenya eta Tanzaniako
hiriburuetan dituzten enbaxadetan, Nairobi-n eta Dar Es Salaamen. 258 lagun hil zituzten bonbek,
eta 5.000 gehiago zauritu. Washingtonek Osama Ben Laden islamista integristaren taldeari leporatu zizkion atentatuak, eta
eraso egin zien ustez hark Sudanen eta Afganistanen zituen kanpamenduei. Ben Ladenenjarrai-

tzaile ugari hil zituzten eraso horiek, baina buruzagia onik irten zen. Enbaxaden
aurkako atentatuan ustez parte hartu
zuten lau lagun preso daude.
1999KO AZAROAK 12. Estatu Batuek Islamabaden (Pakistan) zuten enbaxadara
eta informazio bulegora bederatzi lehergailu jaurti zituzten parean lagatako
auto etatik. Egun horretan bertan eraso
egin zieten Nazio Batuek Islamabaden
duten bulegoari. Guztira sei lagun zauritu ziren, inor ez larri. Afganistanen aurkako zigorrekin lotu zituzten atentatuak.
2000KO URRIAK 12. Aden-eko (Yemen)
portuan zegoela eraso egin zioten
EEBBtako USS Cole gerraontziari. 17
marinel hil eta 30 zauritu ziren.

Sei lagun hil eta beste mila zauritu zituen 1993ko bonbak.

Bigarren
atentatua
Dorre Bikietan
WORLD CENTERRI ERASOA. 1993ko otsailean,
bonba batek sei lagun hil zituen World

Trade Centerren, eta bi musulman
integrista zigortu dituzte horregatik

tu zuen. Ondoren piztutako suteak izua eragin zuen World
Trade Centerren.
Une horretan 55 .000 lagun
ari ziren bi dorreetan lanean
edo haiek bisitatzen. Keak bulegoak estali zituen, dozenaka lagun igogailuetatik atera ezinik
geratu ziren, langileek beirak
apurtu zituzten amastu ahal izateko, eta helikopteroek teilatura
igotako ehunka lagun salbatu
behar izan zituzten. Sei lagun hil
zituen leherketak, eta milatik
gora izan ziren zaurituak.

Bi kondenatu
Lehen unetik, Estatu Batuetako
agintariek ziurtatu zuten islamista integristak izan zirela

atentatuaren egileak. 1994ko
maiatzean lau militante islamista 240 urteko espetxe zigorrera
kondenatu zituzten atentatuan
parte hartu zutelakoan.
1995eko urriaren 1ean, bederatzi hilabeteko epaiketa luze
baten ondoren, hil arteko kartzela zigorrera kondenatu zuten
Omar Abdel Rahman xeik edo
buruzagi izpirituala. Egiptoko
Jamaa Islamija talde islamiarreko buru zen Omar Abdel
Rahman. 1996ko urtarrilaz geroztik ari da zigorra betetzen.
1998ko urtarrilean, berriz,
beste ekintzaile islamista batek,
Ramzi Jussef-ek, hil arteko kartzela zigorra jaso zuen atentatua antolatzeagatik.
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undua mundu denetik inoiz
izan den erasorik bortitzena,
prestatuena eta politikoki
deszifratzen zailena egin zuten atzo ,
noren aurka eta Estatu Batuen aurka.
Mundua mundu denetik inoiz izan den
inperiorik sendoenak eta indartsuenak
bere etxean bizi izan zuen atzo tragedia
lazgarri bat. Bai kuantitatiboki, hildakoen kopuruagatik, baita ere kualitatiboki,
gerra hotza bukatu zenetik geratzen den
gendarma bakarra jo dutelako denon
begibistan, leku eta hiri estrategiko eta
enblematikoetan, koordinazio harrigarri
batekin, eta ia telebistek zuzenean eskainia.
Erasoen egiletzaz ezer gutxi dakigu,
baina azken urteotan Estatu Batuen interesen aurkako erasoak (New Yorkeko
Dorre Bikiena, EEBBen enbaxadak Kenian eta Tanzanian, Saudi Arabiako bi
atentatuak. .. ) egin dituztenen jatorri ideologikoa eta estrategikoa ezagututa,
tronpatzeko beldurrik gabe pentsa dezakegu atzoko eraso sineskaitzen atzean
talde berak daudela.
Talde islamista erradikalek urteak daramatzate Satan berria deitzen EEBBei,
eta haien aurkako Jihad-era (Gerra Santua) deitu izan dute behin eta berriro.
Esan eta egin, inork gutxik espero zuena
atzoko neurrian.
Estatu Batuek ere Satan berri propioa
daukate: Bin Laden saudiar diruduna.
Azken hamarkadan, Estatu Batuen interesen aurkako atentatu guztietan, edozein taldek hartzen zituela bere gain, Bin
Laden eskua ikusi, eta ikusarazi dute estatubatuarrek.

M

Beste neurri bat
Bere garaian handiak ematen zuten eta
atzokoak txiki utzi dituen atentatuak
egin izan ditu azken urteotan nazioarteko
islamiarra dei genezakeenak, beti ere Estatu Batuen interesen aurka.
Normalean Estatu Batuetatik kanpo egindako erasoak izan dira, Dorre Bikietan, sei hildako eta
mila zauritu inguru eraginez, 1993an egin zutena
izan ezik.
Baina atzoko erasoek
beste dimentsio bat erakutsi dute, orain arte ezezaguna zen tamainan. Estatu Batuentzat, bere gogorrean, ultzera
txikia eta jasangarria izan dira orain arte
pairatu dituzten atentatuak; baina atzoko erasoarekin egileek erakutsi nahi izan
dute aho goran egindako mehatxuen
atzean ekintza ezin gogorragoak egiteko
benetako asmoa eta, ikusi dugunez, gaitasuna zeudela.

Mezua estatubatuarrei
Aro bat amaitu nahi izan dute egileek,
atzo ikusi genuenez; atentatu horiek ez
baituzte egin ohiko lekuetan (EEBBen
gune estrategikoak atzerrian), eta ez dituzte sortu ohiko biktimak (soldadu estatubatuarrak eta haien aliatuak); baizik
eta haien bihotzean joz eta biktimak estatubatuar eragileak, milaka gainera, eraginez.
Hori baita atzoko atentatuen mezua:
Estatu Batuak, bere indarrean, ahulak
eta hauskorrak dira, ez dira ukiezinak,
eta, egileen esanetan, nazio musulmanari

New Yorkeko Dorre Bikiak sutan, atzo izandako erasoaren ondoren.

Segurtasun eredu
baten bukaera
MARTXELO OTAMENDI
zuten herri horretatik. Are larriagoa da
hamarkadetan egindako kaltea haien
segurtasun zerbitzuen hutsa, estatubaaurka itzuli da. Horretarako aski izan
tuarrek eduki litzaketen etsai guztietan
dute ondo antolatutako gerrilla bat,
orain arte hipotesien eremuan bakarrik
nazioarteko islamiarrekoakizan litezkeeaurreikusten zutena. Baina hipotesien
lako bakarrak horrelako eraso bat egiteko prest, eta prestatuta daudenak. Baina,
ataletik errealitatearenera pasatu ziren
aitor dezagun, espero,
egileak atzo.
inork ez zuen horrelaEz du balio esateak ESTRATEGIA ALDAKETA
begi bistakoa zela hokorik espero.
rrelako eraso bat, ikuMotibazioak
si besterik ez baitago Ekintzan bizitza galtzeko
Talde islamisten hiponola harrapatu dituz- prest dauden islamiar
tesiarekin segituta,
ten EEBBetako segur- ekintzaileek 'lo' harrapatu
tasun zerbitzuak atzooso zaila da herri jakin
ko gertakizunek: lo. dituzte zerbitzu sekretuak
eta bakar bat egotea
Estatu Batuetako intehorrelako eraso baten
ligentziak nazioarteko etsairik handiena
atzean. Inongo buruzagirik ausartuko ez
jo du Bin Laden, eta ez da gehiegikeria
litzatekeelako horrelako erasoak egitera,
are gutxiago jakinda Estatu Batuek denesatea mundu erdiko zerbitzu sekretuak
bere atzetik dabiltzala azken urteotan.
borarekin erantzun gogorrak emateko
daukaten gaitasuna, askotan eta askoren
Afganistanen gordeta zegoela eskaini
zuen azken elkarrizketa 1999an. Gero,
haragi tan frogatua. Horrelako eraso hilestatubatuarren presioengatik, bota egin
tzailearen atzean ezin da egon nazioarte-
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ko mapan bere mugak marraztuta dauzkan nazio estandar bat. Suizidioa litzateke. Oso bestelakoa da, eta sinesgarritasuna duena, nazioarteko islamiarraren hipotesia. Talde bakar batek azpiegitura
eta operatibitate aski ez dauka horrelako
erasoa prestatzeko, izan ere, itxura guztien arabera, lanketa handia behar da
izan teknikaren, estrategiaren, eta finantza aldetik ere atentatuak koordinatu eta
egiteko.
Nor ausartzen da, ordea, atentatuen
listoia horren altu jartzera, jakinda EEBBen inteligentzia zerbitzuak munduko
azken zuloraino arakatuko dutela egileak
eta sustatzaileak harrapatzeko? Ekintzaile suizidak.
Gaur egungo segurtasun sistemen helburua ez da hainbeste jomuga babestea,
nola erasotzaileari erakustea atentatua
egiten badu ez dela bizirik aterako. Munduko agintari guztien aurka egin litezke
atentatuak, baina ia ezinezkoa da handik
harrapatu gabe ateratzea. Hori Clintonen beraren mitin batean egon diren
guztiek dakite. Horregatik gertatzen dira
horren atentatu gutxi buruzagien aurka,
oso ekintzaile gutxi daudelako prest bizia galtzera.
Baina azken urteotan Yihad-aren ekintzaileek erakutsi dute prest daudela helburua lortzearren haien bizitza ematera,
eta ematen duenez, jarrera hori bera izan
zuten atzoko ekintzaileek. Gerra santua
da ekintzaile horiena, alegia, ohorea da
Alaren kausa defendituz hiltzea. Eta,
pentsatuko dute, behin hil behar izanez
gero hobe sarraski handi bat eragitea.
Mentalitate aldaketa horrek harrapatu
ditu mundu osoko segurtasun zerbitzuak
eskema zaharrarekin. Eta, ikusten ari garenez, ekintzaile islamiar asko daude
mendebaldean horrelako sarraskiak eragiteko prest.
Estatu Batuek herri estandarbaten erasoari aurre egiteko prestatuta
daukate gerra makinaria
erraldoia; ez gerrila suizida bati aurreko egiteko.
Herri jakin bat izan da beti
EEBBen infernuko etsaia,
baina herri horrek ez die
erasorik egin, mugimendu
batek egin die.
Are gehiago, etorkizuneko estratega igarleek
gerra zibernetikoa ari ziren
aipatzen biharko gerra mota berri gisa.
Alegia, ordenagailuen manipulazioaren
bidez herri oso bat astebetez urik gabe
uztea, segurtasun zerbitzuen ordenagailu etan sartu eta dena hankaz gora jartzea, eta horrelako erasoak ari ziren aurreikusten. Hollywood izan da atzokoa
aurreratu zuen bakarra.

Estatu Batuen kanpo politika ezbaian
Mundu erdia daukate aurka Estatu
Batuek, egin dituztenengatik eta egin ez
dituztenengatik. Bereziki arabiar islamista erradikalek dituzte jopuntuan.
Bushek hauteskunde kanpaian aurreratu
zuen ez zela bere asmoa munduko
gatazka armatu guztiak konpontzen jartzea, eta bakarrik bere nazioaren interesak defenditzeko irtengo zirela kanpora
soldaduak. Kanpora irten dadin itxaron
gabe sartu dira EEBBetan gerrilariak.
Zer eragin izango du atzoko gertaerak
EEBBen kanpo politikan?
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ERASOA ESTATU BATUEN AURKA

«Herri handi honen gaitasuna zalantzan jarri nahi izan
dute, baina ez dadila inor erratu; munduari erakutsiko
diogu egoera gaindituko dugula»

«Egun izugarria izan da EEBBentzat, baina gaindituko
dugu, nazio indartsua garelako, bere buruan
konfiantza duen nazioa garelako»

Bush: «Ekintza koldar hauen egileak
bilatu. aurkitu eta zigortuko ditugu»
EEBBetako presidentea Offutteko base militarrera eroan zuten, segurtasun arrazoiengatik
Erredakzioa

I DONOSTIA

George W.Bush Estatu Batuetako presidentea bi aldiz agertu
zen atzo komunikabideen aurrean, eta erasoen egileak atzemango dituztela adierazi zien
estatubatuar guztiei. Lehen
agerpena lehenengo erasoen
ondoren egin zuen, oraindik
Pentagonoa, Kapitolioa eta Estatu Idazkaritza erasotu ez zituztenean. Adierazpen motza
izan zen, Estatu Batuetako herritarrei «lasaitasuna» eta konfiantza eskatzeko. Ordurako jakina bazen ere, Bushek baieztatu egin zuen New Yorkeko
World Trade Centerren kontrako erasoa atentatu bat izan zela;
eta minutu bateko isilunea eskatu zuen hildakoen alde.
EEBBetako presidenteak Sarasotan (Florida) hasi zuen eguna, eta han egin zuen lehen agerraldia. Gertatutakoaren ostean, baina, Washingtonerako
bidea hartu zuen; eta hegazkina
hartzera zihoala gertatu ziren
gainontzeko erasoak. Erasoen
larritasuna ikusita, bere ibilbidea aldatu zuen Bushek. Ibilbide aldaketa, batez ere, segurtasun arrazoiengatik egin zuten,
orduan hasi baitziren Washingtongo egoitzei eraso egiten.
Ordu batzuk geroago, Barksdale-eko (Louisiana) base militarrean egin zuen bigarren agerraldia presidenteak. Komunikabideen aurrean , «Estatu
Batuetako askatasunari eraso»
ziotela adierazi zuen Bushek;
baina lasaitasuna eskatu zuen
berriro ere, «herritarren segurtasuna bermatzeko neurriak»
hartuak zirela baieztatuz.

«Proba hau gaindituko dugula
erakutsiko diogu munduari»
«Aurpegirik gabeko koldar batek gure askatasunari eraso dio
gaur», esan zuen EEBBetako
presidenteak, aurpegi zurbilarekin. «Baina askatasuna defendatuko dugu; eta ekintza koldar
hauen egileak bilatu, aurkitu eta
zigortu egingo ditugu», gaineratu zuen.
EEBBen kontrako eraso zuzena izan zela esan zuen Bushek, baina egoeratik garaile irtengo direla gaineratuz: «Herri

Osama Ben Laden
buruzagi
islamista bihurtu
da susmo guztien
jomuga nagusi
Agentziak

George W. Bush, Sarasotan (Florida) egindako lehen agerraldian, minutuko isilunea egiten.
handi honen gaitasuna zalantzanjarri nahi izan dute, baina
ez dadila inor erratu; munduari
erakutsiko diogu egoera gaindituko dugula».
Louisianatik Nebraskara eraman zuten EEBBetako presidentea Zerbitzu Sekretuek, haren segurtasuna bermatzeko.
Hasieran nora eramango zuten
zehaztu ez bazen ere, geroago
Offutteko base militarrera eraman zutela zabaldu zuten. Bestalde, Etxe Zuriko bozeramaile
Ari Fleischerrek ziurtatu zuen

Laura Bush, presidentearen
emaztea, eta haren bi alabak
leku seguru batera eraman zituztela.

«Egun izugarria
Estatu Batuentzat»
Colin Powell EEBBetako Estatu
Idazkaria Kolonbian zen atentatua gertatu zenean. Han egin
zituen adierazpenak Powellek,
Washingtonerako bidea hartu
aurretik. «Ziur egon EEBBek
justiziaren aurrera eramango
dituela tragedia honen erantzu-

Ieak. Egun izugarria izan da
EEBBentzat, baina gaindituko
dugu, nazio indartsua garelako;
bere buruan konfiantza duen
nazioa».
Ildo beretik hitz egin zuen
New Yorkeko alkate Rudolph
Giulanik ere. Atentatuak utzitako biktimen kopurua zehazterik
ez zegoela adierazi ondoren,
New Yorkeko hiriaren «ausardia eta indarra» goraipatu zuen
Giulianik: «New Yorkeko hiria
edozein talde terrorista baino
indartsuagoa da».

I LONDRES

Osama Ben Laden buruzagi islamista bihurtu da
atzoko erasoaren susmagarri nagusia, batez ere
harekin iraganean kontaktuak izan dituen Londresko kazetari arabiar
batek egindako adierazpenen ostean. Estatu Batuek erasoa nozitu eta gutxira, orain hiru aste Ben
Ladenek «EEBBen kontrako eraso handi bat» aipatu ziola adierazi zuen
Abdel Bari Atwan kazetariak, eta ia ziurtzat jo zuen
atentatuaren erantzulea
Ben Laden zela.
Afganistanen errefuxiaturik dagoen Ben Laden
«munduko terrorista bilatuena» da EEBBentzat.
Etxe Zuriaren deabru bilakatu zen 1998ko abuztuaren 7an Nairobiko (Kenia) eta Dar es Salaamgo
(Tanzania) enbaxada estatubatuarrek aldi berean
bonba-autoz jasandako
erasoen ondoren. EEBBek Ben Ladeni egotzitako eraso horietan 258 lagun hil (haietatik 12 estatubatuarrak), eta 5.000tik
gora zauritu ziren.

Talibanek ukatu egin dute
Ben Ladenen ardura
Nahiz eta susmo guztiak
Ben Ladenengana zuzendu, Afganistango talibanen gobernuak ukatu egin
zuen haren ardura, «pertsona batek hori egiteko
ahalmenik ez duelako».
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VLADIMIR PUTIN

PANeko presidentea

Erresuma Batuko lehen ministroa

«Masa-terrorismoa
gure garaiko dea bru
berria da»

«Jende errugabe askok bizia galdu du» , adierazi
-""""'.......""""""""'-._ zuen atzo Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministroak atentatuen berri jakin ondoren.
Blairrek munduko demokrazie dei egin
zien «indarrak batu eta masa-terrorismoa ezabatzeko, hori baita gure garaiko
deabru berria». Blairrek bere samina
azaldu zion herri estatu batuarrari, etaatentatuek eragindako «izua eta sarraskia» gaitzetsi zituen.

~J P;.ifIi1!!t:~:r.. -

Errusiako presidentea

«Eraso arriskutsu
horiek gaitzesten
ditugu palestinarrok»

Jasser Arafatek gogor gaitzetsi zituen atzoko «eraso arriskutsuak, eta bere
izenean bakarrik ez, baita
«herri palestinarraren izenean» ere.
«Gure samina azaltzen diegu estatubatuarrei, George Bush presidenteari eta
bere gobernuari», adierazi zuen Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak
Gazan. Telebistan ikusitako irudiek
«guztiz atsekabetu» zutela ere adierazi
zuen Jasser Arafatek.

KOFI ANNAN
Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia

«Eraso terrorista
basatiak ezin dira
zigorrik gabe geratu»
Vladimir Putin Errusiako
presidenteak telegrama
baten bidez azaldu zion
George Bushi bere gaitzespena, eta biktimen senideei samina
agertzeko eskatu zion. «Guk oso ondo
ulertzen dugu euren mina, errusiarrek
ere izuaren amesgaiztoa geure buruan
ere jasan dugulako», idatzi zuen Putinek.
Telegrama berean «eraso terrorista basatiak zigorrik gabe ezin direla geratu»,
azaldu zuen Putinek.

«Une hauetan burua
hotz mantentzea
beharrezkoa da»
Kofi Annanek burua hotz
mantentzeko beharra azpimarratu zuen atzo.
«Inoiz baino beharrezkoagoa da», esan zuen. «Ez dakigu nor dagoen ekintza hauen atzean eta ezta ere
zer lortu nahi duten, baina badakigu ez
dagoela terrorismoaren bidez lor daitekeen justiziazko helbururik» , adierazi
zuen Nazio Batuen Erakundeko idazkari
nagusiak, eta lehen otoitzak biktimen senideentzat eskatu zituen.

Nazioartekoak
gogor gaitzetsi du
erasoa eta babesa
eskaini die EEBBei

ARIEL SHARON
(Israelgo presidentea)

«Biktimengatik gure
samina agertu nahi
diegu EEBBei, eta

behar duten laguntza
guztia eskaini»
ABDEL AZIZ RANTlSI

Mundu osoko erakunde eta herrialdeek
samina agertu zioten atzo George Bushi
Erredakzioa
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Atzoko atentatuek oihartzun
handia izan zuten nazioartekoan, eta mundu osoko erakunde
eta herrialdeetako agintariek
gaitzespenak eta babesa azaldu
zizkioten Gerge Bush presidenteari. Ariel Sharonek eta bere
gobernuak gertaerak oso gertutikjarraitu zituzten egun guztian
zehar. Israelgo presidentea berehalajarri zen harremanetan
atzo Tel Aviveko Estatu Batuetako enbaxadorearekin, eta gertatutakoa «EEBBen aurkako
ofentsiba terrorista» zela esan
zuen. Aldi berean «atentatuek
sortutako biktimengatik» bere
samina agertu eta EEBBei «behar duten laguntza guztia» eskaini zien Sharonek. Laguntza
hori ere eskaini zien Simon Peres Kanpo Arazoetako ministro
israeldarrak.
Jerusalemgo kaleak hutsik
zeuden atzo atentatu gehiagoren beldur, baina erakunde
palestinarrek Dorre Bikien aurkako erasoan parte hartu zutela
ukatu zuten atzo. Hamas erakunde islamiarraren hitzetan
«palestinar bakar batek ere ezin
zezakeen egin Dorre Bikien eta
Pentagonoaren aurkako erasorik». Abel Aziz Rantisi bozeramaileak esan zuen palestinarrek Israelen okupazioaren
aurka egiten dutela borroka,
«eta ez estatubatuar zibilen
aurka». Hasiera batean hipotesi
batzuek atentatua talde palestinarren bati egotzi zioten, Palestinaren Askapenerako Herri

(Hamaseko bozeramailea)

«Palestinar bakar batek
ere ezin ditu eraso
horiek egin; gurea ez da
EEBBetako zibilen
aurkako borroka»

Fronte
Demokratikoari
(FPDLP) hain zuzen, baina erakunde horrek parte hartu zuela
gezurtatu zuen atzo bertan:
«FPDLPk ez du atentatuekin
zerikusirik, ez gertutik, ez eta
urrutitik ere», esan zuen Salah
Zidan erakundearen Batzorde
Eragileko kideak. Atzo dei bat
jaso zen atentatua PAFD erakundearen izenean errebindikatuz, baina dei horrek palestinarren borrokari min egitea
beste helbururik ez zuela salatu
zuen Zidan.

SALA ZIDAN
(FPDLPko Batzorde Eragileko kidea)

«Gure erakundeak
ez du zerikusirik
atentatuekin,
ez gertutik ez eta
urrutitik ere»
ROMANO PRODI

Europako Batasuna, asaldatuta
Romano Prodi Europako Batzordeko presidenteak «izututa» zegoela adierazi zuen atentatuen berri jakin ondoren, eta
«europarrak terrorismoa gaitzesteko eta aurre egiteko Estatu Batuekin eta bakea maite dutenekin daudela», esan zuen.
Europa Batasunak ere albistea
jakin eta berehala gaitzespena
eta samina azaldu zituen. Belgikako presidentetzako bozeramaile batek Guy Berhofstadt lehen ministro belgikarra «asaldatuta, atsekabetuta eta harrituta» zegoela esan zuen. Belgikako presidentetzak une
dramatiko hauetan Estatu Batuetako nazioari bere elkartasun osoa ematen diola ere gaineratu zuen bozeramaileak. Javier Solana Europako Batasuneko Kanpo Politikarako ordezkariak ere bere «babes osoa»
eskaini zion Bushi.
Europako Batasuneko kideen
artean ere erreakzioak ugariak
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(Europako Batzordeko presidentea)

«Europarrak Estatu
Batuekin eta bakea
maite dutenekin daude
terrorismoari aurre
egin eta gaitzesteko»
MUNDUAN, SEGURTASUN NEURRIAK. EEBBetako enbaxada guztiek

segurtasun neurriak hartu zituzten atzo; argazkian, Berlingoa.
izan ziren. Jacques Chiracek bere «samintasun sakonena» azaldu zuen atentatuen aurrean, eta
Frantziaren laguntasun eta elkartasuna «gaurkotu» zuen Estatu Batuarrekiko. Jose Maria
Aznarrek berriz, atentatu horiek
«erokeria terrorista» erakusten
dutela esan zuen.
NATOk «indar handienarekin» gaitzetsi zituen atentatuak,
eta «terrorismoaren izurriteari
aurre egiteko fronte bakar bat»
osatzearen garrantzia azpimarratu zuen. George Robertson

idazkari nagusiak idatzi bat zabaldu zuen «horrelako basakerik demokrata batentzat onartezinak direla» azalduz.
Amerikar Estatuen Erakundea (AEE) ere antzeko hitzekin
erantzun zien atzoko erasoei.
Cesar Gaviria AEEko presidenteak atzo babesa eskaini zien Limatik Estatu Batuei. «Hemisferioko jende guztia ari da sofritzen gertaera horiengatik. Mexiko , Kuba, Kanada, Txile eta
beste herrialde askok ere euren
samina erakutsi zuten atzo.

GEORGE ROBERTSON
(NATOko idazkari nagusia)

«Izurrite honi aurre
egiteko fronte bakar
bat osatu behar da»
JUAN JOSE IBARRETXE
(EAEko lehendakaria)

«EEBBetako euskal
komunitateari nire
tristura helarazi
nahi diot»
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ERASOA ESTATU BATUEN AURKA
Europako burtsak gainbeheran
Bilbao 2000

Nahasmenaren
erdian. munduko
balio merkatuek
lurra jo dute
Europako indize nagusiek urteko jaitsierarik
handienak izan dituzte; Frankfurteko eta
Londresko merkatuek ateak itxi dituzte
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Erredakzioa

Inbertsiogileen aurpegietan urduritasuna eta zalantza dira nagusi.

PETROLIOA

Europan erreferentzia gisa erabili ohi den
Brent petrolio upela atzo ordu bakarrean
4 dolar garestitu zen eta 31 dolarreko mailatik gertu kokatu zen Londresko merkatuan. Adituek petrolio krisi baten arriskuaz ohartarazi zuten. Dena den, arratsaldeko 18 :30 inguruan kotizazioa 29,3
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Wall Streetek ez ditu ateak ireki

Brent petrolio upelak
goranzko joera argia

-350,3

4.775

Beherakadarik nabarmenena
Frankfurten jazo zen. Dax adierazlea, ixteko ordu eta erdi falta
zela, % 11 ,53 galtzen ari zen.
Dena den, atzoko urduritasunaren adierazgarri, bonba abisu
bat jaso zuen Frankfurteko burtsak eta Poliziak eraikina ebakuatu behar izan zuen. Londresko merkatua ere hustu egin
zen, eta Sao Paulo, Mexiko eta
Buenos Airesko merkatuek
eten egin zuten haien jarduna,
erorketa handiak zirela-eta.
Aipagarria da, bestalde, aseguru etxeek j as an zituzten galerak. Erasoa dela-eta, konpainiok kopuru erraldoiak ordaindu beharko dituzte.

Erasoaren lehen albisteekin batera, New Yorkeko burtsaren
jarduera,atzeratu egin zen eta,
geroago, Wall Street kaleko eta
inguruko banketxe eta finantza
erakunde gehienek bezala, ateak ez zituen zabaldu, ezbeharra
gertu izan baitzen . Bestalde ,
Erreserba Federalak esan zuen
diru eskariari aurre egiteko ,
bankuek behar izanez gero, dibisak bidaltzeko prest dagoela.

Puntuak

-%4,6

5.105
5.050

4.455

4.390

4.460

Kaosa eta urduritasuna berehala zabaldu zen balio merkatuetan eta kapitalismoaren ikur diren World Trade Center eraikinen aurkako erasoaren albistea
jakin bezain laster, munduko
balio merkatuak hondoratu
egin ziren; dolarrak %1,7 galdu
zuen euroarekiko; Brent petrolio upela 30 dolarretik gora kotizatu zen; urrearen balioa%7,6,
igo zen eta honek guztiak etorkizunari begira ekonomian
izango dituen eraginen aurrean,
kezka nagusitu da.
Aurreko egunetako galeren
ostean, Europako indize nagusiak berreskuratzeko bidea hartu zuten. Erasoajakin bezain
laster, ordea, akzio salmenten
eromena nagusitu zen; burtsa
K.O geratu zen: batzuk gutxieneko mailan kokatu ziren; beste
batzuk, berriz, ateak itxi behar
izan zituzten.
Bilbo-2000 adierazleak itxieran %5,06 egin zuen atzera eta
1.255, puntuan geratu zen, bere
historia laburreko mailarik txikiena, hain justu. Madrilgo Ibex
35ak urteko jaitsierarik handienetarikoa izan zuen baita ere
(%4,5) eta 7.328 puntuan itxi
zuen, 1998ko krisiaren eremuan.
Parisko CAC40 adierazleak,
bestalde, belarrondoko galanta
jaso zuen: %7,38ko jaitsiera,
4.383,74 puntutan geratuz.
EEBBetan sendo errotuak dauden sozietateen tituluek jaso
zuten jipoirik handiena.
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dolarrean jarri zen. Une horretarako Londresko merkatua baino ez zegoen zabalik.
Ordu batzuk lehenago, Eraikin Bikien aurkako erasoaren ondorioz, New Yorkeko
Nymex merkatua ebakuatu behar izan zuten.
Kontsumitzaileak lasaitu asmoz, Ali Rodriguez LPEE Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeko idazkari nagusiak
adierazi zuen kartelak nazioarteko merkatua hornituko duela, prezioen igoera al-

dentzeko asmoz. Horrez gainera espekulatzaileak «ezbeharrik okerrenetan ere»
irabazten dutelako gogor gaitzetsi zituen.
Urre beltzaren kotizazioak izandako garestitzearen aurrean, Espainiako bi konpainia nagusienek, Cepsak eta Repsolek,
atzo adierazi zuten ez dutela gasolinaren
salneurririk igoko.
Azkenik, atzoko erasoak doI arra ere kaltetu zuen eta euroarekiko % 1,7 galdu
zuen.

I DONOSTIA

Halako erasoak ez du aurrekaririk izan eta ondorioz, ezin dira neurtu eraginak. «Pearl Harbor
igandean gertatu zen eta
Bigarren Mundu Gerrak
hilabete askoan iraun
zuen. Bestela, ez da inoiz
halako shock-a izan merkatuetan», adierazi zuen
atzo D. Schwarz historialariak.
Mezu bera errepikatu
zuten beste aditu batzuek.
Ezin dajakin Estatu Batuetako eta munduko ekonomiarengan ze eragin
izango dituen erasoak
epe ertain eta luzera.
Lehenago, ekonomiaren bilakaerak duda eta
kezka eragiten bazituen,
orain are handiago da urduritasuna. «Munduaren
egoera nahiko hauskorra
da» esan zuen atzo Gaesco erakundeko aditu batek. Hala inbertsiogileek
urrean bilatu dute babesa
eta horregatik igo zen
atzo 20 dolar urrearen balioa, gainontzeko titulu
gehienak zalantzaz beteak baitaude.
Egoerari aurre egin eta
inbertsioak suspertzeko,
bai Europako Banku Zentralak bai Erreserba F ederaI interes tasak epe laburrean interes tasak jaitsi
ditzaketela pentsatzen
dute inbertsiogileek.
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EEBBetarako
aire zirkulazioa
erabat gelditu da
Europatik hara zihoazen ehunka hegazkin
desbideratu edo itzularazi egin dituzte
Erredakzioa

I

DONOSTIA

EEBBetara zihoazen hegaldi
guztiak bertan behera gelditu
ziren atzo, Washington eta
New Yorken izandako atentatuen ostean. Erasoak gertatu
eta berehala itxi zituzten EEBBetako 15.000 aireportuak, eta
beste herrialdeetatik zihoazen
eta airean zeuden hegazkinak
desbideratu edo itzularazi egin
zituzten. EEBBetako aire espazioa ezin izango da hegal datu
24 orduz.
Kanadako aireportuak kolap-

satuta zeuden atzo, EEBBetara
zihoazen 500 bat hegaldi hara
desbideratu baitzituzten. Guztira Europatik irtendako 350
hegazkin inguruk atzera egin
edota beste aireportu batean
lur hartu behar izan zuten.
Kanadako agintariek atzo jakinarazi zuten hiri nagusietako
aireportuetara iritsi ziren hegazkinak beste aireportu txikiago etara bidaliko zituztela, hegazkinen pilaketa saihesteko. Kanadako Gobernuak itxi egin zituen
aireportu guztiak atentatuak
gertatu eta berehala, baina aire-

Londresko Gatwick aireportuko American Airlines EEBBetako hegazkin konpainiaren bulegoa, itxita.
an zeuden eta EEBBetara zihoazen aireko ak jasotzeko ireki zituzten geroago.
Europako aireportuetan
bidaiari ilara handiak sortu
ziren, atzerapenak nagusitu
ziren, eta antolakuntza arazo
ugari izan zituzten. Estatu
Batuetako aireportuetan ere

antzeko arazoak izan ziren.
Hegazkin konpainia gehienek
atzo jakinarazi zutenez, EEBBetara joatekoak ziren hegaldiak bertan behera geldituko
dira gaur ere.
Erresuma Batuko Londresko
aireportu nagusiak alerta egoeran zeuden atzo. Poliziak segur-

tasun neurriak areagotu zituen
EEBBetako atentatuak gertatu
ostean.
Erasoetan bi hegazkin galdu
zituen United Airways EEBBetako konpainiak mundu osoan
zehar hegaldatzen zituen airekoei lurra hartzeko agindua
eman zien atzo.

EUROPAKO BATASUNA

Atzerri ministroek bilkura
berezia egingo dute gaur
Europako Batasuneko Atzerri
ministroek bilkura berezia egingo dute gaur Bruselan, Estatu Batuetako atentatuen inguruan eztabaidatzeko. EBk Washingtoni
zein laguntza eskain diezaiokeen
zehaztea izango da gaurko bileraren helburuetako bat. «Terrorismoaren aurreko elkarlanaren
inguruan» ere mintzatuko dira
Hamabostak.

ERASOEN BELDUR PORTUGALEN
PALESTI NARRAK

«EEBBek geuk pairatutakoa dastatu dezatela»
Libanoko errefuxiatu palestinarrek gustura hartu zituzten atzo
EEBBetan izandako atentatuak. «Ehunka palestinar hil dituen
Israelen politikarekin bat egin dute EEBBek eta geuk pairatu takoa dastatzeko garaia da», aldarrikatu zuten errefuxiatuek atzo.

EUROPAKO GOBERNUAK

EEBBetako enbaxaden
segurtasuna bermatuko
dutela agindu dute
Europako hainbat herrialdetako gobernuek segurtasun neurri bereziak hartu zituzten atzo, EEBBen enbaxadak babesteko. Horrez
gain, Israelen interesen segurtasuna ere bermatuko
zutela agindu zuten hainbat
herrialdek. Irudian, bandera beltza Austriako Legebiltzarrean, EEBBetako atentatuengatik.

Bonba mehatxua izan da
EEBBek Oporton duten
enbaxadaren merkataritza
ordezkaritzan
Bonba mehatxua jaso zuen atzo
EEBBek Oporton duten enbaxadaren merkataritza ordezkaritzak, Portugalgo Poliziak aditzera eman zuenez. Washington eta
N ew Yorken atentatuen ostean
EEBBen aurka izandako lehen
eraso mehatxua izan zen hura.

EKIMENAK ATZERATUTA

Erresuma Batuko alderdi
kontserbadorearen bozen
emaitzak bihar arte ez
dituzte jakinaraziko
Erresuma Batuko Alderdi Kontserbadoreak hauteskunde primarioak egin zituen atzo buruzagi berria hautatzeko, baina kontaketa bihar arte ez egitea
erabaki zuen toryen buru William
Haguek, EEBBetako atentatuen
ondorioz.

NATO

Bruselako egoitza nagusia hustu egin dute
NATOk ebakuatu egin zuen atzo Belgikako hiriburu Bruselan
duen egoitza nagusia, eta Poliziak segurtasun neurriak areagotu
zituen hiri guztian. Era berean, Atlantikoko Kontseiluaren bilkura deitzeko aukeraz eztabaidatu zuten NATOko buruek atzo.

FRANTZIAREN PLANA

Parisek indarrean jarri
du «terrorismoaren
aurkako plana»
Frantziak «terrorismoaren
aurkako plana» indarrean
jartzea adostu zuen atzo lehen ministro Lionel Jospinek EEBBetako atentatuen
ostean deitutako Gobernuaren premiazko bilkuraren ostean. Plan horri jarraituta, Parisek segurtasuna areagotu du eraikin eta
leku publiko jendetsuenetan eta mugetan.
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HERRI KATALANAK. Diadako hainbat gau-ekitaldi bertan behera geratu dira, EEBBetako atentatuak gaitzesteko

Lankidetza
Autonomikorako
Legea salatu dute
alderdiek Diadan
Kataluniaren autonomia mugatuko lukeela
iritzi diote gehienek, eta baztertu egin dute
Erredakzioa

I

DONOSTIA

MOZIOA

Diada edo aberri eguna ospatu
zuten atzo katalanek, 25. aldiz,
Legebiltzarrean. Alabaina, bertan behera utzi zituzten gaueko
hainbat ekitaldi, EEBBetako
atentatuak gaitzeste aldera. Herri Katalanen autonomia goraipatzeko egunean, bestalde, Espainiako Gobernuak onartu
nahi duen Lankidetza Autonomikorako Legea izan zen eztabaidagai nagusia. Izan ere, Madrilek autonomia erkidegoetako lege proiektuak gainbegiratzeko ahalmena izan nahi
du, lege hori baliatuz. Diadan
bildutako politikari gehienek
Herri Katalanen autonomia

Autodeterminazio
eskubidearen aldeko
mozioa onartu du hainbat
udalek, Diada dela eta
egin bilera berezietan
murriztuko lukeela ondorioztatu eta aurka agertu ziren.
Jordi Pujol Generalitateko
presidenteak adierazi zuenez,
«Gobernu katalanak kontra
egingo dio, baldin eta horrelako
lege bat onartzen bada». CiU
Convergencia eta Unio-ko alderdikide Artur Mas gogorrago

mintzatu zen: «Ez dugu inola
ere kontrolik eta zelatarik onartuko, inoiz ez dugu onartu eta».
UDC buru Josep Antoni Duran
Lleidak, berriz, proposamena
egiteari «iraingarria» iritzi zion;
bidenabar, errespetua eskatu
zuen autonomientzat, lege horrek «Konstituzioa argi eta garbi
urratuko lukeelako».
Urtero legez, loreak utzi zituzten Rafael Casanovaren mo-

numentuan, eta politikoek Diadaren garrantzia azpimarratu
zuten: «herri katalanaren borrokaren izpiritua gogoratzeko
data da», Artur Masen hitzetan.

Autodeterminazio eskubidea
Kataluniako Maresme eskualdeko Autodeterminazioaren Aldeko Zinegotzi eta Alkateen
Mahaiak joan zen ekainean aurkeztutako autodeterminazio es-

kubidearen aldeko mozioa
onartzeko bilkura bereziak egin
zituzten atzo. Maresme eskualdeko udalen erdiek baietsi dute
onartuko dutela autodeterminazioaren aldeko egitasmoa,
baina udaletako batzuek egitear
diren osoko bilkuretan onartuko dute . Kataluiniako alderdi
politiko gehienetako kideek
egin dute bat Autodeterminazioaren Mahaiarekin.
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HITZ BITAN

EKIALDE HURBILA. Arafat botatzea aztertzekoa zen

Israelek Jenin hiriaren setioa
luzatu eta su-etenaz hitz
egiteko bilera atzeratu du
Erredakzioa I

DONOSTIA

Israelgo Arm adak Jenin hiri
palestinar autonomoa inguratu
zuen astelehen gauean, eta
setiatzeakjarraitzen zuen atzo
iluntzean. Inguratzeaz gain,
Tsahal segurtasun indarreko
hamar bat tanke sartu ziren
hainbat metro J enin barruan,
eta 12 palestinar zauritu zituzten tiroz. Tsahalen operazio
hau gertatu baino zenbait ordu
lehen bi mugazain israeldar hil
ziren eta beste bat zauritu zen
Israel iparraldean gertatutako
atentatu batean.
Jasser Arafat Palestinako
Aginte Nazionaleko presidentearen eta Shimon Peres Israelgo Atzerri ministroaren artean
atzoko iragarria zegoen elkar-

tzea ez zuten egin azkenean.
Su-etenaz hitz egiteko xedea
zeukan bilkura hau «zenbait
egun baino lehen ez da egingo»
azpimarratu zuen atzo Nabil
Abu Rudeina Arafaten aholkariak.
Arafatekin hitz egitea baino
gehiago, PANen alderat zelako
jokaera eraman aztertzeko
asmoa du atzo Ariel Sharon
lehen ministroaren inguruan
bildu egin zen Israelgo Seguritate gabineteak. Bilkura horretan proposamen nahiko gogorra egiteko asmoa zuten
Sharonen gabinetean partaide
dauden alderdi ultranazionalistetako ministroek.
Hala, Silvan Shalon Ekipamendu ministroak proposatu
behar zuen Jasser Arafat

PANeko presidentea Israelek
kanporatu egin dezan lurralde
autonomo palestinarretatik.
Shalonen eta bere alderdiko
jarraitzaileen iritzian, Arafat
bera da orain dela ia urtebete

hasi zen intifada jazarraldiaren
bultzazaile nagusia. Azken
batean, Sharonen gobernuak
bere egiten du jada ikuspuntu
hori, zeren eta israeldarren
aurka gertatzen diren atentatu

guztien ostean, Israelgo Armadak kontraerasoak burutzen
baititu Polizia palestinarraren
edo Arafat buru duen
AI-Fata erakunde politikoaren
aurka.

TXILE

Estatu kolpearen urteurrena
Atzo gogoratu zuten txiletarrek
Augusto Pinochet diktadorea
agintera ekarri zuen 1973ko irailaren 11ko estatu kolpearen 28.
urteurrena. Santiagoko eta Valparaiso hirietako kaleetan egindako elkarretaratzeetan, borrokak gertatu ziren ikasleen eta seguritate indarren artean. Alta
bada, Txileko Gobernuak istiluei
aurre egiteko plan bat indarrean
jarri zuen, milaka polizia zabalduta horretarako.

ERRESUMA BATUA

Tory-en presidentea zein
izango den jakinen da gaur
Gaur jakingo da zein izango den
toryen alderdi kontserbadorean
presidente berria. Izan ere, atzo
bukatu egin ziren alderdi barruko
bozketa operazioak, kontserbadoreen 300.000 kideen artean
aukeratzeko Iain Ducan Smith
eta Kenneth Clarkeren artean.
Azken honek baldin badu ere esperientza zabalena -behin baino gehiagotan ministro egon baita- inkestek ematen dute Duncan Smith dela garaile.

IRAK

Hegazkin espioi bat bota
duela esan du Bagdadek
Irakeko Armadako eledun batek
ziurtatu zuen atzo aire esparru
defentsak lurrerat bota duela Estatu Batuetako Armadaren piloturik gabeko hegazkin bat. Agorrilarren 27an beste hegazkin bat
bota zuela iragarri zuen Irakek.

NORVEGIA

TURKIA

Alderdi Laboristak irabazi ditu hauteskundeak

Mutur ezkerreko talde batek bere gain hartu du
Istanbuleko atentatua, presoen borroka sustatzeko

Astelehenean egin ziren Legebiltzarrerako hauteskundeetan
irabazlea den Alderdi Laboristako presidente Jan Petersenek
eskuineko eta zentroko alderdiei dei bat zabaldu die koalizio gobernua osatzeko. Ezen, 165 eserlekuetatik 85 dauzkate guztien
artean eskuin ekoek eta zentrokoek. Sozialdemokratek botoen
% 24,4 besterik ez dituzte jaso bozetan.

DKKP-C, Herriaren Alderdi Fronte Iraultzaileak izeneko talde
klandestinoak bere gain hartu zuen atzo astelehenean Istanbulen gertatu zen atentatu suzida. Bonba berarekin zekarren ekintzailea eta bi polizia hil ziren, eta beste hogei bat lagun zauritu.
Taldeak esan zuen ekintza burutu zuela Turkiako espetxeetan
iragan martxoaz geroztik ezkerreko erakundeetako presoak
egiten ari diren protesta gogorrari sostengua adierazteko.

AUSTRALIA

Nauru uhartea prest da
etorkinak hartzeko
Nauru uharteko agintariek
jakinarazi zuten atzo Tampa itsatsontzi norvegiarrak
erreskatatu 500 legez kanpoko etorkinak eta aurretik
harrapatutako beste 237
gehiago hartzeko prest direla. Alta, Australiako epaile batek Kamberra oker zebilela trenkatu zuen herenegun,
baina
John
Howarden gobernuak helegin dio epai horri.

Kultura Sailak diruz
lagundutako egunkaria
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POMADA

LA PERLA

WARNER

Hotsak
disketxea

Talasoterapia

ZINEMAK

Donostia

Donostia

10 sarrera

24 sarrera

10 disko

Carles Belda eta Helena Casasek osatzen dute
Pomada taldea. Aurtengo grup revelaci6 izan da
Katalunian. Pieza bariatuak jotzen dituzte: rumbak,
: jotak, rock aireak, reggaea ... Maxi honek bost kanta
~ jasotzen ditu: hiru el disc 1 konpaktutik hartuta (Ma
• Merce, La Rumba, en Pere Gal/eri) eta beste bi
zuzenean grabatuak: Les cobles de Peirot eta EI
Garrotin. Hamar ale zotz egingo ditugu. Diskoari
buruzko informazioa www.hotsak.com orrialdean
topatuko duzu. Zozketaren emaitza, irailaren
15ean.

Donostian dago LA PERLA , Kontxari begira.
Itsasoko uraren onurak baliatzen ditu, baita
hidroterapia teknika berriak ere: jaccuzziak, relax
eta zurrusta bainulekuak, sauna, turkiar bainuak,
kontraste guneak. Zure osasuna zaindu nahi
baduzu, horra LA PERLAko TALASOTERAPIA
: zirkuitua. Hamar sarrera ditugu zotz egiteko.
: Zozketaren emaitza irailaren 15ean.

Zinerik onena ikusteko parada eskaintzen dizu
EGUNKARIAk. Izan ere, Donostiako Warner
zinemarako hogeita lau sarrera zotz egingo ditugu,
Harpidedunaren Txokoan . Sarrera horiekin edozein
film ikusi ahal izango duzu, astelehenetik
ostegunera. Irudian Robert De Niro aktorea Joel
Schumacher zuzendariaren Nadie es perfecto
filmean . Zozketaren emaitza, irailaren 15ean.

Orain, InoIz baino abantaila gehiago harpidedunentzat
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KEZKA OSASUNAN. Batik bat, zenbait kazetariren ezkortasunak mindu du Javier
Miranda Osasunako presidentea, baina jokalarien portaerarekin ere kezkatuta azaldu
zen, eta zaleei ere babes handiagoa eskatu zien.

Presidentearen haserrea
Kazetariei, zaleei zein jokalariei laguntza eta kemena exijitu zien Javier Mirandak

-

Asier Legarda-ereiio

I

IRUNEA

Javier Mirandak, Osasunako
presidenteak amaitutzat eman
berri du bere oporraldia, eta indarrez gainezka egin zuen bere
itzulera. Atzo prentsaurrekoa
eskaini zuen Mirandak, Osasunaren egoera aztertzeko, eta kazetari, jokalari zein zaleentzat
mezu ozena helarazi zien.

Asier Legarda-ereiio

I

IRUNEA

Bartzelonari aurre egiteko
aldaketak iragarri zituen Lotinak, eta atzo goizean Sadarren
eginiko entrenamenduan
entrenatzaile menakarrak
hainbat proba egin zituen atzealdean zein aurrealdean.
Aurrealdean hainbat jokalarirekin saio asko egin zituen;
atzealdean, aldiz, lau gizonekin
aritu zen gehienbat: Izquierdo,
Krutxaga, Jusue eta Yanguasekin.
Astelehenean
bertan
Izquierdo gazteak lehen taldean jarraituko zuela baieztatu
bazen ere, Bartzelonaren
aurka hasieratik jokatzeko
aukera askorik ez zuela izango

Miranda jokalarientzat hitz
egin zuen lehendabizi, «lehen
zatian nahiko txukun jokatu
arren Vila-realek bigarren gola
egindakoan erabat makurtu zelako taldea». Mirandak «korrika egin ordez, zenbait jokalari
zelaian oinez ikusi» zituela salatu zuen, eta oinez ibiltzeko «Xabierrera pasieranjoatea» hobe
luketela gaineratu zuen.

Baina, jokalariei grina eta
kemen handiagoa eskatzeaz
gain, Osasunako presidenteak
kazetariei ere gogor hitz egin
zien: «Zaleekin batera, Osasunaren gauza garrantzitsuenetakoa kazetariak dira , baina
dugun aurrekontuarekin zailtasunak izango ditugula jakin
beharko zenukete, eta Osasunarekin gozoagoak izan behar
duzue. Ez da normala bi jardunaldi bakarrik jokatu ostean
kazetariak hain ezkor mintzatzea».
Mirandaren
esanetan,
«ezkor egoteko motiborik ez
dago , iragan denboraldian
baino talde hobea dugu , eta
sufritu egin beharko dugula
begi bistakoa da, baina itxaropena izan behar dugu talde
honek duen gauzarik onenean,
alegia, Martin Gonzalez eta
Lotinarengan» .
Azkenik, zaleei ere mezu
argia igorri zien Mirandak.
Osasunako presidentearen
esanetan, oso erraza da talde
lehiakorra eta ospe handiko
fitxaketak egiteko eskatzea,
baina klubak ez du diru askorik, eta, Sadar futbol zelaia eta
beste ondasunak saldu ezean,
zaleek sarreretan utzitako
dirua ezinbestekoa izango da
fitxaketak egin ahal izateko.
Zenbait unetan haserretzen
bazen ere , Osasunak Lehen
Mailan jarraituko duela baieztatu zuen presidenteak, baina

Izquierdo gaztea ustezko
hasierako taldeko atzelariekin
ipini zuen atzo Lotinak
uste zen, baina atzo eginiko
probaren ostean gauzak aldatu egin dira . Lau gizoneko
atzeko lerroan, eskuin hegala
hartu zuen Izquierdok atzoko
lan saioan, eta era honetan
beste hegala ere sendotu ahal
izango du Lotinak, Yanguas
ezker hegalera igaro baitezake.

Yanguas, edozein postutan
Azkenean, Lotinak atzo erakutsitako asmoak gauzatzen
baditu , Yanguasek edozein

postutan jokatu dezakeela
egiaztatuko da. Fiteroko atzelariak eskuin hegala hartu zuen
Celtaren aurka Sadarren jokatutako Ligako lehen jardunaldian. Lau gizoneko atzeko
lerrotik hirukora igarotzean,
Yanguasek libero postua hartu
zuen Vila-realen, eta orain
lauko lerroaren ezker hegala
bete dezake.
Bestalde , aurrealdean ere
aldaketak izango direla aurreratu zuen Lotinak astelehenean, Aloisi hasieratik sartzeko

JAVIER MIRANDA
Osasunako presidentea

«Jokalariak zelaian oinez
ikusi ditut, eta hobe da
Xabierrera pasieran
joatea oinez ibiltzeko»
«Bi jardunaldi bakarrik
jokatu ostean kazetariak
hain ezkor mintzatzea ez
da normala»
hori egia bihurtzeko guztion
laguntza beharrezkoa izango
zela gogoratu zuen berriz ere.

Celta rekin harremanetan,
Manolo eta Contrerasengatik
Bestalde, uda honetan Almuniaren ihesaren ostean Celtarekin harremanak erabat gaiztotu
arren, Osasunazaleek lapurreta
hura ahazteko aukera ederra
dutela gogoratu zien Celtako
agintariei Mirandak, bere esanetan «Celtako jokalari Manolo
eta Contreras Irunera etortzea
begi onez ikusiko bailuke Osasunak».
Manolo espainiarra eta erdilaria da, eta Contreras paraguiarra eta atzelaria. Mirandak
esan zuenez, atzo bertan hastekoak ziren harremanetan Celtako agintariekin.

asmoa zuela onartuta, eta atzo
hainbat saio egin zituen erdialde zein aurrealdeko gizonekin.
Euskarri bikoitzean Patxi
Punalekin eta Lekunberrirekin
aritu zen gehienetan, baina
Alfredo eta David Canorekin
ere probatu zuen. Horien
ondoan, Rivero eskuinean eta
Ganeedo ezkerrean aritu ziren
gehienbat, eta erdi punta lanetan Rosado zein Montenegro
aritu ziren. Rosadok aurrelari
lanak ere bete zituen zenbait
unetan, baina postu horretarako Armentano argentinarra
eta Aloisi australiarra ere erabili zituen Lotinak.
Bartzelonari aurre egiteko 42-3-1 koa berreskuratuko du
Osasunak.

MOTzeAN

OSASUNA
Bartzelonaren aurkako
partidu rako sarrerak
eskuragarri
Datorren larunbatean Osasunak Bartzelona hartuko du
Sadarren, eta klubaren egun
erdia izatea erabaki dute
Osasunako agintariek. Bazkide ez direnek 10.000 eta
12.000 pezeta artean ordaindu beharko dituzte sarrera
bakoitzeko, eta bazkideek,
1.000 eta 5.000 pezeta artean.

REALA
Bazkide ez direnentzat
bihar eta etzi 1.500
sarrera jarriko dituzte
salgai, 2.000 pezetan
Igandeko
neurketarako
15.500 bazkidek egin dute
guztira sarrera eskaera.
7.200ek Anoetako txarteldegian egin dute, 3800ek telefonoz, 3700ek Internetez eta
800ek Penen bitartez. Sarrerak bihar eta etzi erretiratu
ahal izango dira Anoetan.
Bestalde, bazkide ez direnentzat 1.500 sarrera jarriko dira
salgai bihar eta etzi Anoetan.
Salneurria 2.000 pezetakoa
da, eta autobusean joan nahi
bada, 500 pezeta gehiago ordaindu beharko dira.

LeSIOAK
Osasuna. Mateori ebakuntza egin beharko diote azkenean ezker oinean. Osatzeko hilabete beharko du.
Alaves. Tellezek kolpe bat
du ezker hanka, eta entrenamendu erdia baino ez zuen
egin.
Athletic. Rafa Alkortak tendoietako arazoak ditu oraindik.
Reala. Collet gaur itzuliko
da, zigorra bete ostean, eta
Masachekin batera ariko da.
Demetradze atzo ere Masaeh ekin aritu zen.

eNTReNAMeNDUAK
Reala. 10:30ean, Zubietan.
Athletic. Goizeko 10:00etatik aurrera, Lezaman.
Alaves. 10:30ean entrenatuko dira, Ibaiako futbol zelaian.
Osasuna. Taxoaren arituko
dira, 10:00etatik aurrera.
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JUPP HEYNCKES (Athleticeko entrenatzailea)
MALLORCAREN AURKAKO PARTIDA

GUERREROREKIN POZIK

TALENTU HANDIKO GAZTEAK

«Beharbada gogorregi erreakzionatu
nuen, baina ez ditut gauzak gordetzen.
Horrela ez dugu ezer lortuko»

«Nahiz eta aukera gutxi sortu Julenek
ondo bete zuen bere eginbeharra. Hala
ere, oraindik hobetu egin behar du»

«Yeste, Del Horno, Cuellar eta Tiko
onak dira erasoan, baina futbolak egun
defentsako lana ere eskatzen du»

REALA. Fede gehiagoz aritzeaz gain, fisikoki hobeto jokatu behar dutela uste du entrenatzaileak

Dan Eggenen
belauna sendatze
bidean dago,
eta lasterka hasi
da jada

Bere gain hartu
du Toshackek
igandekoaren
erantzukizuna

Jon Rejado

Entrenatzaile galestarrak ez ditu garbi
taldeak gaizki jokatu izanaren arrazoiak
Jon Balenziaga

I

DONOSTIA

John Toshackek beregain hartu du igandeko porrotaren ardura. «Talde bat futbol zelaian
bere entrenatzailearen isla da,
eta Alavesek igandean ez zuen
aurkaririk izan. Kritikak onartu
egiten ditut, ez dago aitzakiarik. Klubeko akzionistek taldeari gehiago eskatzeko eskubidea
dute. Halakoetan, zaparrada
jasatea baino ez da geratzen»
esan zuen atzo eskainitako
prentsaurrekoan.
Realeko managerrak, autoestimua minduta du. Orain,
ordea, gaizki egindakoak onartu eta zuzentzeko garaia dela
dio . Hala ere, taldeak gaizki
jokatu izanaren zergatiak ez
ditu oso garbi. «Arrazoiak asko
izan litezke. Beharbada garrantzitsuena da, partida aurreko bi
asteetan titular izan ziren lau
jokalarirekin soilik entrenatu
genuela, besteak, selekzio ekin
baitzeuden. Fisikoki ez gaude
ongi , da tozen hiru asteetan
osatu eta bilduago jokatu

JOHN TOSHACK
(Realeko entrenatzailea)

«Halakoetan, kritiken
zaparrada jasatea
baino ez da geratzen»
«Fisikoki ez gaude ongi,
datozen hiru asteetan
osatu eta bilduago
jokatu behar dugu»
«Harrobitik atera diren
jokalarien artean
ikusminik handiena
sortu duena da Alonso»

behar dugu» aitortu zuen. Konfiantza falta ere sumatzen du,
eta baita Xabi Alonsoren beharra ere. Azken honi, laudorioak
eskaini zizkion. «Harrobitik
atera diren jokalarien artean

John Toshack aurreko partidu batean, aulkiaren ondoan .

ikusminik handiena sortu
duena da» esan zuen.

Hamaikakoan aldaketak
Toshackek ez dujoko sistema
aldatuko Celtaren aurka Sadarren jokatzeko. Hamaikakoan,
ordea, zenbait aldaketa egingo
dituela aitortu du. Atzo ikusitakoaren arabera baliteke ondorengo bederatzi jokalariak tokia izatea hamaikakoan: Alberto ; Kvarme, Luiz Alberto,

Loren, Lopez Rekarte; Tayfun,
Idiakez; Aranburu, Aranzabal.
Falta diren bi j okalariak Khokhlov eta De Paula izan litezke,
Jankauskas min hartuta dagoelako. Kvarme eskuin lateral
gisa ariko da seguruenik eta
Rekarte, aldiz, ezkerretik. Zelai
erdian, litekeena da De Pedroren tokia Aranzabalek hartzea,
eskuinetik Aranburuk j okatzea,
eta euskarri postuan Idiakezekin batera Tayfun aritzea.

ZIGORRAK. Lehiaketa Batzordeak ez ditu onartu Osasunak Sabinoren alde aurkeztu helegiteak

Sabino k hiru partidako zigorra bete beharko du
Pino Zamorano epailea iraintzeagatik
Erredakzioa

I

IRUNEA

Lehiaketa Batzordeak ez du
errukirik izan Osasunako jokalari Sabino Sanchezekin, eta
hiru partidako zigorra jarri dio.
Partidu bat aurreko jardunaldian ikusi bi txartel horiengatik,
eta bi partida Alfonso Pino Zamorano epailea iraintzeagatik.
Epailearen idatziak dioenez,
Sabinok iraindu egin zuen bigarren txartel horia atera zionean.

ALAVES

Sabino, Real Madrilen aurkako partidu batean.

Jokalariak ukatu egin du, eta
Osasunak bere aldeko helegitea
aurkeztu zuen, baina Lehiaketa
Batzordeak epaileari eman dio
arrazoia. Lehiaketa Batzordea
Espainiako Futbol Federazioko
araudiko 137.c. artikuluan oinarritu da Sabinoren zigorra zehazteko.
Bestalde, aurreko jardunaldian txartel hori ikusi zuten euskal taldeetako beste jokalariei
ez zaie zigorra barkatu: Osasunako Puiial, Montenegro eta
Tiko; Realeko Iiiigo Idiakez; eta
Athleticeko Julen Guerrero eta
Felipe Gurendez.

I

GASTEIZ

Inori ezer esan gabe hasi
zen atzo bertan Dan Eggen joan den denboralditik minduta zeukan belauna sendatzeko azken
txanpan. Hainbat hilabete
zelaia zapaldu gabe egon
ondoren lasterketa lasaia
egin zuen atzokoan, ezker
belaunak nola erantzuten
zion ikusteko. «Ea ez den
handitzen, eta dena behar
bezala gertatzen den», aipatu zuen Norvegiako
atzelariak.
J oan den denboraldia
bukatzear zegoela Alavesen eta Real Madrilen
kontrako neurketan gertatu zen ezbeharra. Vicente del Bosqueren taldeko
lehen gola ate barrutik
atera asmoz bota zen Eggen, eta zutoinaren kontra
apurtu zuen belauna. Orduan aurtengo liga hasierajokatzeko prest egon zitekeela aurreratu zen
arren , epea gehiegi ez
arintzea erabaki zuten
sendagileek, eta orain arte zelaietatik urrun ibili
da.
Dan Eggenen ustez
bere lesioa gero eta hobeto sendatuz joan da, eta
pozik agertu zen hedabideen aurrean egindako
agerraldian. «Baikorra
naiz, eta espero dut, nire
taldekideekin ahalik eta
lasterren entrenatzen
hastea», aipatu zuen.
Oraindik ez da zehaztu
noiz egon daitekeen guztiz sendatuta, baina epeak
ez direla moztuko aurreratu zuen, ez duelako nahi
ezustekorik orain.
Hala ere, taldera itzultzen denean zaila izango
du hamaikakoan sartzea,
Coloccinik zein Tellezek
maila ona erakutsi baitute
Mendizorrotzako taldearen atzeko lerroan. Dena
den, taldearen sasoi onak
pozten du Norvegiako
atzelaria, eta sasoi horretan luze irautea espero
du, Alavesen helburuak
bete ahal izateko.
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SOKATIRA. Co Korenek tinko eutsi die ezarritako baldintzei, eta kanporatzea gauzatu du; klubeka izango da aukera

Euskadi nazioen arteko lehiatik kanpo
TWIFek ez du aintzat hartu eskaria, eta nazioen arteko lehian aritu nahi badu, Espainiaren menpean izan behar du
Koldo Alduntzin
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Co Korenek, eta oro har TWIFek (Naziaorteko Sokatira Federazioa), tinko eutsi dio Akitako (Japonia) gertakarien ondorioz hartutako erabakiari. Hau
da, euskal sokatiralariek nazioarteko txapelketetan nazio mailan esku hartu nahi badute, hark
jarritako baldintzekin soilik
egin ahal izango dute. Hau da,
Espainiaren izenean, eta haren
ikur guztiekin, hots , jantziak,
bandera eta ereserkia.
Erabaki horren berri Xabier
Leibar Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendariak helarazi zion
atzo Euskadi Irratiari, eta hau
esan zuen: «Hartutako erabakiari eutsi diote, eta bistan da
Akitan gertatutakoak min handia egin diela. Izan ere, sokatira
COIn (Nazioarteko Batzorde
Olinpiarra) sartzeko ahaleginetan ari ziren, eta txapelketan
Corko kideak zeuden».
Holandan egin zuten bilera
TWIFek eta euskal ordezkaritzak. Euskal ordezkaritza, Euskadiko Herri Kirol Federazioko
lehendakariak (Isaac Izurieta),
TWIFeko ordezkariak (Anton
Fernandez), idazkariak (Idoia
Etxeita), eta, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendariak (Xabier
Leibar) osatu zuten.
Munduko Jokoen aurretiko
egoerara itzultzeko eskariaz
gain, hori onartzea zail ikusten
baitzen, gutxienez, klubeka es-

TALDEAK

Entrenatzen
jarraitu dute, baina
ez behar bezala

Euskal sokatirarentzat kaltegarria da TWIFek hartutako erabakia, baina aurrera egin behar du.
ku hartzen uzteko eskaria ere
besapean eraman zuten euskal
ordezkariek, eta horren inguruan «badirudi hori onartzeko
prest zegoela», adierazi zuen
Leibarrek.

Co Korenek gauzatu egin du
euskaldunen aurka zuen asmoa
Makina bat aldiz; eta batez ere,
azken hiruzpalau urteotan, erakutsia zuen Co Korenek ez zuela asmo izpirik ere Euskal He-

rriari bere izenean ofizialki jarduten uzteko , eta ez du izan
inolako zalantzarik euskal tiralariak nazioarteko jardunetik
kanporatzeko. Hori argi geratu
zen Sakanak abuztuaren 25ean
eginiko aldarrikapen ekintzaren ondoren. Co Korenek idatzi
bat sinarazi zion Selekzioko entrenatzaileari (Isaac Izurieta),
zeinean eskatzen baitzuen
biharamunean ez zutela ekintzarik egingo.

Selekziokoek hori onartu
arren , kanporatu egin zituen
txapelketatik, eta bortizki. Beraz, arantza kendu du holandarrak, baina sokatiran ahaltsua
den nazio bat ere galduko du.
Bistan da goi mailako euskal
sokatiran eragin handia izango
duela erabakiak, eta tiralari askorentzat kolpea. Horregatik,
lehengo saiakerak nahikoak
izan ez baziren, oraingo egoerak gehiago eskatuko du.

Irailaren 19an da hastekoa
lur gaineko Europako Txapelketa Suitzan, eta hara joatekoak ziren Nuarbe eta Areso nazioen arteko txapelketan esku hartzeko. Jakin
arren egoera bihurria zela,
entrenatzen jarraitu dute bi
taldeek, baina ez behar bezala. «Egia esateko, entrenatu
baino gehiago egoeraz mintzatzen dugu. Ez gara ongi
pasatzen ari, ez baitakigu
gure entrenamenduek balioko duten zerbaiterako. Gainera, pisuari eutsi behar diogu badaezpada ere, eta hori
asko kostatzen da», dio Mikel Baraibar Aresoko tiralariak. Aresok 560 kiloko txapelketan aritu behar zuen,
eta pisu horretan hainbeste
denboran irautea zaila da.
Nuarbek 640 eta 680 kiloko txapelketetan jardun behar zuen, eta gipuzkoarrek
ere, entrenatzen segitu dute.
Izan ere, klub en arteko txapelketan jarduteko aukera
izanez gero, hartan, gutxienez, tiratzeko aukera ikusten
zuten.

ERRUGBIA. Norgehiagoka istilutsua izan zen, eta Euskarianseko bi jokalari egotzi zituen epaileak; Euskarians irabazten aritu zen

Euskariansek 12 puntugatik galdu du lahia
Ilancako final gogorra, Crhischurtsen aurka
Koldo Alduntzin
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Euskarians , Bahia Blancako
(Argentina) nazioarteko txapelketaren finalera heldu zen, baina hartan, Zeelanda Berriko Crhischurtsek txapela janzteko
aukera kendu zion, 12 puntugatik irabazita. Final gogorra eta
istilutsua gertatu zen; batez ere,
epaileen erruagatik. Gogorkeria
baimendu zuen, eta bi jokalari
egotzi zituen; biak ala biak euskaldunak, eta horietako bat Igor
Isasi kapitaina.
«Lehen zatian puntu bateko
aldearekin ginen aurretik. Zeelandarrek joko geldoa erabili
zuten, eta baliteke gujoko horretan erortzea. Horregatik liskar asko sortu zen», dio Igor

Isasi kapitainak. Penatan zen
eibartarra: «Guri bizi jokatzea
interesatzen zitzaigun, baina ez
genuen lortu». Euskaldunek
hiru entsegu egiteko aukera ere
izan zuten. Oro har, «maila
ona» ikusi duela txapelketan zehar aipatu du, eta argentinarrei
buruz aipamentxo hau egin du:
«Txikiak dira, baina biziak eta
bihurriak».
Harrigarria bada ere, zeelandarrek Pumitaseko (Argentinako Selekzioa) hiru jokalarirekin
jardun zuten Euskariansen kontrako finalean. Euskariansek
Argentinako Konbinatua menderatu zuen finalerdian (11-37),
eta Crhischurtsek Pumitas kanporatu zuen (19-29). Gogoratu
behar da Euskarians izan dela

Europako talde bakarra Bahia
Blancako txapelketan.

Euskariansen hurrengo erronka
hiruko txapelketa
Hango Euskal Etxeari esker
joan da Euskarians Argentinara, eta Luis Mokoroa managerak adierazi duenez, «ongi» pasa
dute Euskal Etxeari esker. Guztira 31 kide joan ziren Bahia
Blancara, eta horietatik 25, jokalariak; 19 urte azpitiko ak.
Euskariansekoak atzo goizean heldu ziren, eta hurrengo
erronka prestatzen hasiak dira.
Orain arte gizonezkoak aritu
dira lehian, baina hurrengoan
emakumeei eman nahi diete
aukera. Hain justu, hiruko txapelketa litzateke, eta Euskarian-

Euskariansek Marokoren kontra jokatutako partida, Baionan.
sek, Frantziak eta Espainiakjardungo lukete. Frantziarrek
baiezkoa eman zioten Gerard
Murillori, eta badirudi, Espai-

niako entrenatzaileak ere onartuko duela. Dena ongi lotuz
gero, abenduan izan liteke txapelketa.
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LAUGARREN ETAPA. Kelmeko Boterok eskuratu du lidergoa; kolonbiarrak beste bost segundo jan zizkien faboritoei
Andoni Urbistondo I DONOSTIA

Ez da giro Espainiako Vueltan.
Egun batean bai eta hurrengoan ere bai, erorikoak tropela aztoratu eta urduri jartzen ari dira.
Gijongo akaberan herenegun
Leongoan gertatutakoa errepikatu zen, eta eroriko batek tropela eten zuen azken kilometroa baino lehenxeago. Azken
kilometroetako berezko zailtasuna nabarmena da berez, eta
antolakuntzak prestatutako ailegaera bihurriek ez dute askorik lagundu oraino. Litekeena
da etapak aurrera egin ahala
tropeleko urduritasuna desagertzen hastea.
Leon eta Gijon arteko saioak,
laugarrenak, ez zuen aurrekoen
hari bera eduki. Bigarren mailako mendate batek - Ventanaeta Asturiasko ibilbide gorabeheratsuak aproposak ziren
abenturen zaleentzat. Egoera
bitxia izan zen oso, saiatu ziren
bi txirrindulariak herenegun
lasterketa buruan aritu ziren
berberak izan zirelako: Relax
taldeko Garcia Calvo espainiarra eta Rabobankeko Kroon holandarra, alegia. Kroon igandeko etapan ere saiatu ziren.
Leongo hiribideak atzean utzi
eta berehala ihes egin zuen bikoteak, 18. kilometroan. Tropelak, Millar liderraren Cofidis taldeak gidatuta, bidea egiten utzi
zien Asturias aldera. Esprinterren taldeak, ostera, erne egon
ziren, talde nagusiaren erritmoa gehiegi jaitsi ez zedin.
Igandea arte zaila izango da garaipena esprintean erabakitzea,
eta halakoetan tropela egoskorretan egoskorrena da, eta bere
legea finkatu ohi du.
Bikoteak lau minutuko errenta lortu zuen Ventana mendateko jaitsiera bukatuta, 100. kilometroan. Hortik aitzina, tropelaren hatsa gero eta gertuago
nabaritu zuen aurreko bikoteak.
Jazarpena pixkana-pixkanaka
egin zuen tropelak, eta Gijongo
helmugarako 12 kilometro eskas geratzen zirela irentsi zituzten Garcia Calvo eta Kroon. Ez
ziren esku hutsik geratu hala
ere, lehenak tarteko helmugetako lidergoa eskuratu baitzuen,
eta bigarrenak, mendikoa.

Boterok urrezko maillota
kendu dio Millarri
Tropela elkartuta, ziztu bizian
bete zituzten azken kilometroak. Hiri barnean, ostera, bihurguneek eta errepide estuek tropelaren ibilera nabarmen zaildu
zuten eta, azken kilometroaren
atarian, erorikoa izan zen. Tropela eten egin zen, eta bederatzi
karrerista bakarrik geratu ziren
lasterketa buruan. Han ziren
Telekom taldeko Zabel, Aldag
eta Elli. Danilo Hondo atzean
geratu bazen ere, Aldagen bide-

Etapa berria, kontu zaharrak
Erik Zabelek ozta-ozta irabazi zuen Gijonen; tropela eten egin zen berriro azken tartean
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Zabelek aurreko egunetan baino lan handiagoa egin behar izan zuen hirugarren garaipena erdiesteko. Freirek (atzean) lanak eman zizkion.

ratzaile lana nahikoa izan zen
eta Zabelek hirugarren etapa
irabazi zuen. Atzokoan, hala
ere, kostata gailendu zen, Oscar Freire espainiarrak lanak
eman baitzizkion. Zabel, azkarrena izateaz gain, bizkorrena
ere bada, eta gehiegi nabaritu
gabe, Freireren bidea trabatu
zuen apur bat. Azken horrek bigarren postuarekin konformatu
behar izan zuen berriro.
Talde txikiarengandik 16 segundora helmugaratu zen Santiago Botero kolonbiarra, eta
David Millar liderra, bost segundo geroago. Botero segundo bakarrera zegoen sailkapen
nagusian, eta probako lidergoa
eskuratu zuen. Vuelta irabazteko hautagai guztiek ere bost segundoko atzerapena pilatu zuten Boterorekiko. Kelme taldekoa urrezko maillotari eusten
saiatuko da gaur.

ANALISIA

• Xabier Usabiaga

Txirrindularitza motel dabil
Ziklistak azkar bezain motel dabil txirrindularitza. Beti hala izan da eta ez dirudi gauetik goizera egoera hori irauliko denik, agintariek lo segitzen duten bitartean ez behintzat. Herenegun
gertatutako zirkunstantzia berak jipoitu zuen
atzo ere Vuelta; helmugatik gertu izandako
eroriak aldrebestu zuen sailkapen nagusia. Alegia, zorteak erabaki zuela txirrindularien joak
eta sasoiak deliberatu ez zuena. Eta hori, nire
uste apalean, ez da bidezkoa, kirolak gizakien
abildade fisikoak eta psikologikoak saritu behar dituelako, eta, ahal den neurrian, zorteari
ateak itxi behar zaizkio.
Patuari zeresana osteko bidea eskarmentuan oinarritu eta logikaz egindako arautegia
da, ez egun indarrean dagoen ideia zaharkituen
bilduma. Hau da, txirrindulariak azken kilometroan sartzen direnean, konparazio, babestuak
daude, hots, eroriren bat, zulatu edo bestelako

matxuraren bat izaten badute ez dute sailkapen nagusian atzerapenik pilatzean. Neurri hori garai bateko txirrindularitzan egokia zen,
egun ez. Zergatik? Batetik, garai baten aldean
egun abiadura handian bideratzen direlako ziklistak helmugara eta, horrenbestez, arriskua
areagotu egiten da. Bestetik, hiri guneetako
trafikoaren mesedetan hartutako erabakiek
(bidegurutzeak, biribilguneak. .. ) zailtasunak
areagotzea baino ez du lortu txirrindularientzat. Arriskua ez da azken kilometrora mugatzen, eta txirrindularia babestua dagoen gunea
luzatzea derrigorrezkoa da ziklismoa gizarteko
beste aldaketetara egokitzeko.
Garai batean karreran anoia ematea ez zen
zilegi, bizikletaz aldatzea ere ez, eta hura guztia
txirrindularitzaren kaltetan zela jabetzea denbora gehiegi kosta zitzaien agintariei. Azken kilometroko babesaren aferak ere luzeegi jo du.
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EGUNEKO GERTAERA

i

EGUNEKO DATUA

Erik Zabel

Erorketak

Boteroren lidergoa

Erlojupekoa salbu, hiru etapa korritu dira, eta hirurak, Erik Zabelek irabazi ditu. Ikusgarri ari da alemaniarra. Tourrean gutxik
lortzen zuten esprinta haren alboan egitea eta Vueltan kontrariorik ez duela erakutsi du hasi eta berehala. Esprinta prestatzeko orduan berea da talde onena, eta bera azkarrena. Atzo, bizkorra ere badela frogatu zuen, Freireren arnasa gertu sentitu
zuenean haren bidea oztopatu baitzuen leun-leun, inor konturatu gabe, hirugarren saioa bereganatzeko. Freirek eta Mapeik inpugnazioa aurkeztu zuten, baina alferrikakoa izan zen.

Segundo ak dira momentuz
erorketak uzten ari diren ondorioa. Asko gertatu dira lau
egunean, bi karrerista etxera
joan dira minduta, eta beste
askok kolpatuta dute gorputza. Erorketak saihesteko ardura bakarra ez da txirrindulariena.

Lagos de Covadongako etapa
jokatu aurretik sailkapen nagusiak espero ez zen itxura du.
Santiago Botero kolonbiarra,
igotzailea, da liderra. Lehen
etapa menditsua amaituta erlojupekoan trebea den txirrindulariren bat izango da, agian,
liderra

Covadonga.
lehen epailea
Faboritoen benetako sasoia ikusiko da gaur

SL

A. U.

I

DONOSTIA

Vueltako lehen mendate serioa
igoko da gaurko etapan: Lagos
de Covadonga. Zazpi akabera
ditu gainean probak, baina Covadonga guztietan erabakigarriena izan liteke. 12 kilometro
ditu mendateak, eta batez besteko pendiza %6.3koa bada ere,
bost kilometrok % 1Dekoa dute,
hautagaien arteko lehia agerrarazteko egokiak oso. Iaz, Roberto Heras espainiarrak igoera bizia egin zuen, aurkako guztiak
atzean utzita. Gaurkoan ere
saiatuko da US Postal taldekoa,
baina iaz baino zaindari gehiago
izango ditu alboan, agian.
Kelmeko Botero eta Sevilla
fin aritu dira lehen egunetan.
Igotzaileak dira biak, eta huts
egitea ustekabe handia izanen
litzateke. ONCE-Eroskikere badu zer esana. Igor Gonzalez de
Galdeano eta Joseba Beloki igotzaileen parera egoten saiatuko
dira, erlojupekoetan haiek baino hobeak baitira bi euskaldunak. ibanesto.com taldeak ere

aldats gora trebeak diren karrerista asko ditu, Osa bi anaiak tartean. Jose Maria Jimenez eta
Juan Miguel Mercado ere aurrean egoteko hautagaiak dira.
Euskaltel-Euskadiko Laiseka,
Alberto Lopez de Munain eta
Iban Mayo ezkutuan egon dira
oraindainoko an, baina etapak
laranja kolorea izan dezan ahaleginduko dira.
Etapako lehia baino sailkapen
nagusikoa garrantzitsuagoa
izango da, hala ere. Aldeak alde,
Espainiako Vuelta ez da gaur
erabakiko, baina oso litekeena
da ustekaberen bat gertatzea,
eta hautagairen bat Vuelta irabazteko lehiatik at geratzea. Iaz
ez bezala, aurten Miradordel Fito gaina igoko du tropelak Covadonga baino lehenago. Fito
sei kilometroko malda gogorra
da, bete-betean ez daudenak zigortzen hasteko egokia. Kelmek
ardurarik ez duela hartuko esan
du , lidergoa eurek dutelako.
Beldarenjokaera erasokoan aritzekoa da, ordea, eta lasterketa
mugitzen saiatuko da.
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HIRUGARREN ETAPA

1. Erik Zabel (Telekom)
2. Oscar Freire (Mapei)
3. Sven Teutenberg (Festina)
4. David Fernandez (Relax)
5. Wilfried Cretskens (Fran9aise)
6. Pedro Horrillo (Mapei)
7. Luca Paolini (Mapei)
8.Janek Tombak (Cofidis)
9. Rolf Aldag (Telekom)
10. Alberto Elli (Telekom)
11. Kai Hundertmark (Telekom)
12. Santiago Botero (Kelme)
13. Matthe Pronk (Rabobank)
14. Tomas Konecny (Fran9aise)
15. Elia Aggiano (Mapei)
16. Angel Casero (Kelme)
17. Abraham Olano (ONCE)
18.Jose Luis Rebollo (Festina)

4:09:46
d.b.
d.b.
d.b.
d.b.
d.b.
d.b.
d.b.
d.b.
4ra
5era
16ra
d.b.
d.b.
18ra
21era
d.b.
d.b.

SAILKAPEN NAGUSIA
1. Santiago Botero (Kelme)
2. David Miliar (Cofidis)
3. Pedro Horrillo (Mapei)
4. I. G. de Galdeano (ONCE)
5.Jose Gutierrez (Kelme)
6. Oscar Sevilla (Kelme)
7. Alberto Elli (Telekom)
8. David Canada (Mapei)
9. Andrea Noe (Mapei)
10. Joseba Beloki (ONCE)
11. David Plaza (Festina)
12. Rolf Aldag (Telekom)
13. M. Zarrabeitia (ONCE)
14. Luca Paolini (Mapei)
15.Jorg Jaksche (ONCE)
16. Tomas Konecny (Fran9aise)
17. Alberto Martinez (Eus.-Eus.)

11:02:20
4ra
11 ra
21 era
29ra
39ra
41era
47ra
48ra
49ra
50era
51 ra
52ra
d. b.
d. b.
54ra
55era

KOMUNIKAZIO MASTERRA EUSKARAZ 2001-2003
y
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EHUk eratua (ILCLI institutuak) EUSKALDUNON EGUNKARIArekin lankidetzan

IUnibertsitate-espezialista titulua I
Ikastaroaren lehenengo urte osoa (25 kreditu)

IUnibertsitate-master titulua
Ikastaroaren bi urteak ( 50 kreditu)

2001-2002 IKASTURTEA
l. Komunikazioa, informazioa eta esanahia: komunikazio ageria eta
ezkutua. Kepa Korta.
2. Euskal Herriko Ekonomiaren egoera gaur egun. Mikel Gomez Uranga
eta Yolanda Jubeto.
3. Hitzaren estrategiak komunikabide zahar eta berrietan. Joserra Garzia.
4. Komunikazioaren Psikologia. Mikel Haranburu.
5. Komunikabideak eta iritzi politikoa. Ander Iturriotz.
6. Informazio eta komunikazioaren produkzio multimediatikoa.
Josu Landa.
7. Gure kazetagintzaren hizkerak. Koldo Izagirre.
8. Informazioaren aurkezpen eta berriak. Andres Gostin.

LAN PRAKTIKAK

9. Komunikabideen eragina gizartean. Martxelo Otamendi.
10. Euskalgintzaren eta euskararen bilakaera aro garaikidean.
Joxe Jabier Iiiigo.
11. Komunikazioaren etika. Jesus M. Mujika.

ORDUTEGIA

2002-2003 IKASTURTEA

2001eko azaroaren 30ean hasi eta 2002ko ekainaren 30era ostiraletan
(I6:00etatik 8:30era) eta larunbatetan (09:00etatik 13:30era).

l. Komunikazioa Internet sarean. Andoni Sagarna.
2. Erretorika komunikabideetan. Jesus M. Larrazabal.
3. Euskararen erabilera komunikabideetan. Irene Arraras eta
Patxi Petrirena.
4. Informazioaren Gizartea. Mikel Olazaran.
5. Gizarte ikerketarako teknikak. Matxalen Garmendia.
6. Komunikazioaren Estetika. Andoni Egana eta Anjel Lertxundi.
7. Ikus-entzunezkoaren arauketa eta komunikazio-enpresen egitura:
azken urteotako joerak. Patxi Azpillaga.
8. Komunikazio esparrua. Josu Amezaga.
9. Telebistaren bilakaera Euskal Herrian. Edorta Arana.
10. Euskal Sistema Politikoaz. Mario Zubiaga.
11. Gizarte Psikologia eta iritzi publikoa. Jose Valencia.

EUSKALDUNON EGUNKARIAn praktikak egingo dira urtero.

.i,'9K.
ILCLI institutua.

IZEN-EMATEKO EPEA
200 l eko ekainaren II tik irailaren 28ra.

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
ILCLI. EHU, Villa Asuncion,
Jose Elosegi Alkatearen hiribidea, 275,
20015 Donostia.
Internet: www.egunkaria.comlmasterra
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PORTLAND. Nafarroako taldeak arazo ugari izan ditu denboraldi-aurrea behar den bezala prestatzeko

Alberto Martin eta Mikhail Jakimovitx
Superkopa jokatzeko prest dira
Jovanovic, Perez, Richardson eta Hombrados larunbatean itzuliko dira Irunera
Erredakzioa I IRUN EA

Zupo Ekisoainek apenas izan
duen denboraldi-aurrea txukun
prestatzeko aukerarik. Jokalari
batzuk min hartuta daude, eta
beste batzuk euren selekzioekin
dira, Mediterraneoko Jokoetan.
15 jokalariz osaturiko taldetik
seirekin lan egin behar izan du
egun askotan. Denboraldiko lehen titulua jokatzeko lau egun
baino ez dira falta, eta Ekisoainek ez daki taldeak nola erantzungo duen. Dena den , atzo
behintzat albiste onak izan zituen, lesionatuetako bi osatu
baitira. Alberto Martinek hiru
aste eman ditu entrenatu ezinik,
ezker zangoko bikian zuen
zuntz hausturagatik. Atzo bertan eman zion medikuak lanean
hasteko baimena, baina beste
astebetez atseden hartzea komeni zaio. «Lau asteko atsedena aholkatu zidan, baina igandeko partidura ezer jokatu gabe
iristea ere ez da komenigarria»,

esan zuen atzo Albertok. Izan
ere, atzo bertan Zumaian Kantabriaren aurka jokaturiko lagunartekoan hartu zuen parte eskuin albokoak.
Mateo Garralda eta Oscar
Mainer dira orain Portlandek
min hartuta dituen bi j okalariak.
Garraldak sorbaldan du lesioa,
eta Mainerren belauna osatzeko oraindik pare bat hilabete
beharko dira.
Bestetik, Nedeljko Jovanovic , Jose Javier Hombrados,
Juancho Perez eta Jackson Richardson euren selekzioekin
dira, Turkian, Mediterraneoko
Jokoetan. Hirurak larunbatean
iritsiko dira Irunera, Espainiako
Superkoparen bezperan. Gainera, Jovanovicek ezingo du
jokatu Ademarren aurka, urriaren 26a arte zigortuta baitago.
Bestetik, Vladimir Rivero atezain kubatarrak ezin du jokatu
oraingoz Espainiako txapelketetan, hirugarren atzerritarra
baita.

Portlanden autobusak
Garraldaren irudia izango du
Atzo arratsaldean aurkeztu zuten Portland San Antonioko autobusaren irudi berria. Orain
arte Alberto Martinen irudia
zuen alboetan, eta hemendik
aurrera Mateo Garraldarena
izango du.

Egunkaria
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ESKU HUSKA. Asegarcek Esain proposatzen du, eta Aspek Alustiza

KONTAAKANTXATIK

Juan Inazio Zulaika -

PUNTIST A OHIA

Ezkurra: sultan txikia
entuz eta arretaz mugitzen da kantxan tanto bakoitzaren ostean, galdu nahiz irabazi, poliki-poliki pausoak,
presarik gabe, tente-tente eginda. Printze txiki baten
itxura hartzen diot; aspaldian, ordea, lortu zuela sultanaren estatusa. Ezkurra du abizena, lagun artean Koteto: erremonteak
egun duen izar nagusia. Itzal handiko sultan txiki doneztebearra dajoan den larunbataz geroztik, seigarren aldiz, erremonteko buruz buruko txapelduna.
Banakako partidu bat galtzeko gaizki jokatu behar du, egun
beltza izan behar du; aurkariak, aldiz, dakiena baino gehiago
jokatu behar du. Horrenbestekoa baita haren nagusitasuna.
Aurten Bingo-Londres Torneoko finalera iritsi eta bulldozer
baten moduan pasa da artean Lizaso txapeldunaren gainetik.
Finalera heldu aurretik bi pilotari handi kaleratu zituen, Altuna
La eta Zeberio IIa. , izerdi asko kostata bai, baina, bukaera ikusita saiakera batzuk besterik ez zirela konturatu naiz, aurkariei
ilusio faltsua sorrarazteko, Makinaria puntu-puntuan jartzen
ari zelako, orkestra bateko musikariek egiten duten moduan.
Sultan txikia j okatzen ikusita beste planeta batetik etorria dela
dirudi; erremontea, jokamolde azkar, konplexua eta bortitza
arte bilakatzen jakin izan duena.
Lizasoren jokoa defentsa ikaragarri batean oinarritzen da.
Binakako partiduetan etsai zailena da Ezkurrarentzat, inor
baino hobeto baitaki pilota kentzen, aurrelarien zangoen aurreanjartzen, baita Koteto berari ere. Buruz buruko finalean ,
joan den larunbatean, sultanaren aurrean burumakur agertu

T

Martin Alustizak (eskuinean) Ritxar Tirapuren (ezkerrean) ordez jokatzea proposatzen zuen Aspek.

Enpresen arteko akordiorik
ez da izango sanmateotan
Bakoitza bere pelotariekin ariko da txapelketan, finalean izan ezik
Leire Montes

I DONOSTIA

San Mateo feriarako Aspe eta
Asegarce enpresek adostutakoa bertan behera gelditu da.
Ritxar Tirapu lesionatuta dago,
eta Asegarcek Inaki Esain proposatu zuen haren lekuan jokatzeko.Aspek,ordea,ezzuen
proposamen hori onartu , eta
Ruben Belokirekin aritzeko
Alustiza zela egokiena esan
zuen behin eta berriz. Azkenean, bi enpresak ez ziren ados jarri eta akordioa hautsi egin zen.
Aspeko ordezkariak minduta
agertu ziren. Haien esanetan,
bere enpresak eman behar du
amore beti, eta esaten dutenak

garrantzirik ez du besteentzat.
«Galtzen bukatzen dugu beti,
eta nahikoa da. Guk erakartzen
dugu jendea frontoietara, baina
gero ez gaituzte kontuan hartzen. Esainena azkenekoa izan
da» , adierazi zuen Aspeko gerente den Patxi Mutiloak.
Asegarceko ordezkariek, ordea, harriturik daudela adierazi
zuten. Inigo Salbidearen esanetan, «ez dute Esain onartzen eta
guk hori ezin dugu ulertu. Esain
ek eta Belokik bikote ona osatzen dute edozein partida eta
edozein aurkari ren aurrean j 0katzeko». Aspek beste arrazoiren bat izango duela gaineratu
zuen: «Beste arazoren bat izan-

ZESTAPUNTA

XI. Munduko Txapelketa ospatuko da
Miarritzen, gaurtik irailaren 23a arte
Dena prest dago XI. Zesta Punta Profesionalaren
Munduko Txapelketarako. Gaur, arratseko
21:00etan, hasiko dajaialdiaMiarritzeko Jai-Alai
ezker paretan. Lehenengo partidan Etxaluz-Irastorza munduko txapeldunak neurtuko dira Alberdi I.a-Enbil bikotearen aurka. Gaur hasita eta
datorren 23a arte ospatuko da Miarritzen Munduko Txapelketa. Guztira, bederatzi bikotek hartuko dute parte bertan. Hiru multzotan banatuko
dira; hiru bikote multzo bakoitzean. Bi partidajokatuko dira egunero, eta partida bakoitzeko puntuaketak garrantzi handia izango du. Izan ere,
aurten hiru multzoen arteko bi bikote onenak finalerdietarako sailkatuko dira zuzenean.

go da hor ziurrenik; baina zergatik ez zuten joan den asteko
bileran azaldu?».
Azkenean, beraz, akordiorik
ez da mantendu San Mateo txapelketara begira. Enpresa bakoitza bere pilotari ekin ariko da
finalera iritsi arte. Egun hori ,
irailaren 30a hain zuzen ere, bi
enpresak elkarrekin arituko diren zita bakarra izango da.
Asegarceren final-laurdenak
hilaren 22an eta 24anjokatuko
dira. Asperenak, aldiz, 23an eta
25ean. Finalerdiak irailaren
26an eta 28an burutuko dira.
Bestalde, 20an ikusi ahal izango
da Retegiren agurra; eta Asperen txapelketa handia, 21 ean.
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ATZOKO EMAITZAK
HONOARRIBIA.

Saralegi-Medina 22; Leiza-Begino 13.
Esain-Beloki 21 ; Olaizola ILa-Zearra 22.
GALARRETA.

Zalakain-Lander 35; Iturralde·Gaztelu 25.
Altuna La-Etxabe 24; Bitoria-Lizaso 40.
Urretabizkaia anaiak 37; Kalonge-Txikuri 40.

GAURKO PARTIDUAK
LABRIT. 17:00.

Casado-Rekalde I Daniel-Garrido.
FITERO.12:00.

Minguez-Marin ILa I Camarero-Nicolas.
MIARRITZE. 21 :00.

Etxaluz-Irastorza I Alberdi La-EnbiL

Koteto Ezkurra, Buruz Buruko Londres Txapelketaren finalean .
zen iaz lotsagabetu zena, berebiziko egun berezian txapela
kentzen ausartu zena. Aurten larrutik ordaindu du Lizasok
iazko ausardia, ia-ia barregarri geratuz Ezkurraren aurrean.
Camaron kantaoreak Curro Romero toreroari buruz kantatu bazuen: «Curro Romero, Curro Romero: eres la esencia de
los toreros». Zer esan genezake sultan txiki honi buruz, bizitzaren sastakadak etxe barruan ezagutu dituenean (emaztea
oso gaixorik baitu) eta, hala ere, klasez eta duintasunez gainezka azaltzen denean?
Poliuretanoz egindako saskiak erabiltzen ditu Ezkurrak,
baina bere eskuetan Moises biblikoaren makila mirakulutsua
dirudite. Besoa altxa eta zabalduz, itsasoak erdibitu arte ez
dakit, baina hortik ateratzen den zurrunbilo isila oilo ipurdia
sortzeko modukoa da. Astindu, astindu behar denean; aurrean utzi, utzi behar denean. Halako maisutasunaren aurrean
jakin nahi nuke zer pentsatzen zuten Galarretako palkoan
zeuden Salsamendi III.a eta Intxauspe bezalako erremonteko
bi pilotari legendarioek, bi belaunaldi guztiz ezberdineko ordezkariek. Beste garai batzuk zirela, alegia. Izarrak hil, hil egiten omen dira, baina izarrak izar beti firmamentuan.
Ezkurra bezalako erremontista sortzea, sinetsi, ia ezinezkoa da egun, zaletasunak gazteen artean behera egin duenean eta partiduak ikustera eurek jokatzen dutenean bakarrik
joaten denean. Salsamendi IILa bezperan joaten omen zen
Irunera, pilotariak ikusteko, giroan murgiltzeko. Beste garai
batzuk ziren, baina Ezkurrak orduan ere sultanaren estatusa
izango zukeen. Nahiko adierazkorra Lizasoren keinua, partidua bukatu zenean eta Koteto besarkatu ondoren, saskia turbantearen gainean jarri zionean.
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HITZ BITAN
SURFA

CJ Hobgood, EEBBetako
surflari ospetsua,
Mundakan izango da
CJHobgood urriaren 10etik
22ra Mundakan jokatuko
den Billabong Pro Txapelketan izango da. 22 urteko surflariak hiru urte daramatza
soilik Munduko Zirkuitoan,
baina jada lehenengo postuetan finkatu da. Bigarren
sailkatu zen Teahuppon, eta
hirugarren, aldiz, Rio de Janeiron eta Jeffrey's Bayen.
Hobgoodekin batera, Shane
Dorian, Luke Egan eta
Sunny Garcia izango dira,
besteak beste, Mundakan.

ESKU BA LO IA

Bidasoak Girondinsen
aurkako partida jokatuko
du ostiralean
Bidasoak bere denboraldiaurrea amaitutzat emango
du ostiral honetan Bordeleko Girondinsen aurkako
neurketa batekin. 19:00etan
hasiko da partida, Legazpiko
Bikuna kiroldegian, Miguel
Angel Burgera Memorialaren barnean. Bidasoakjoan
den abuztuaren 6an hasi
zuen denboraldi-aurrea, eta
hauxe izango da seigarren
eta azken partida aurtengo
denboraldian buru-belarri
sartu aurretik.

IGERIKETA

Bere herritartasuna
aldatzea pentsatu du
Gary Hall igerilariak
Gary Hallek, Sydneyen 50
metro libreetan garaipena
lortu zuen igerilari estatubatuarrak, herritartasuna aldatzeko nahia agertu du, Australian aritzea gustatuko litzaiokeela azalduz. Hori
lortzeko igerilariak Australiarajoan beharko du bizitzera, bi urtez gutxienez, Australiako talde batean aritu
beharko du, eta Nazioarteko
Olinpiar Batzordearen baimena lortu beharko du.

OLlNPISMOA

Eguzkiaren energia
erabiltzeko eskatu dio
Greenpeacek gobernuari
Greenpeacek eguzkiaren
energia erabiltzeko eskatu
dio Greziako Gobernuari
2004an Atenasen ospatuko
diren Joko Olinpiarretan.
Proiektuan, gas naturala erabiliko dela jasotzen da, baina
Greenpeacek horrek ingurumenari kalte handia egingo
diola adierazi du, eta mezu
politiko okerra bidaliko lukeela gaineratu du.

SASKIBALOIA. Tau eta Zalgiris Kaunas neurtuko dira Azpeitian Iraurgiren 25. urteurrena dela eta

Iraurgi saskibaloi taldeak luxuzko
omenaldia jasoko du gaur Azpeitian
Jon Rejado

I

SOSLAIA

GASTEIZ

Azpeitiko eta Azkoitiko Iraurgi
saskibaloi taldea sortu zenean,
orain dela hogeita bost urte,
inor gutxik pentsa zezakeen
gaur egun horrelako ospakizunik egon behar zuenik zilarrezko
ezteiak ospatzeko. Europako
talde indartsuenetako bi bilduko dira Azpeitiko kiroldegian,
luxuzko norgehiagoka baten bidez ospatzeko Iraurgiren 25. urteurrena. Gaztetxoenek aukera
paregabea izango dute maila
handiko jokalariak ikusteko ,
Eurobasketeko urrezko domina
lortu berri duen jokalari bat adibidez, Dejan Tomasevic.
Hori izan daiteke, ospakizun
helburua alde batera utzita,
gauzarik garrantzitsuena gaurko partiduan, orain arte Turkiako Eurobasket-ean egon diren
jokalariak itzuli baitira Ivanovicek zuzentzen duen taldera.
Laurent Foirest eta Dejan Tomasevic atzo bertan hasi ziren
entrenatzen gainontzeko taldekideekin, eta minutu gutxi batzuk bada ere jokatuko dituzte
gaurko neurketan, Montenegroko entrenatzailearen asmoetara egokitzen hasteko.
Ospakizuna erabatekoa izan
dadin Zalgiris Kaunasen parte
hartzea ezinbestekoa izango da,
iragan astelehenean Gasteizen
jokatutako neurketan ez baitzuen maila onik erakutsi. Denboraldi-aurreko norgehiagoka
bat izateko ere maila eskas egia
eskaini zuen Lituaniako taldeak
eta Baskoniak ez zuen inongo
arazorik izan garaipena lortzeko.
Asteleheneko neurketan
Tauren defentsak guztiz ito zituen Algirdas Brazysek entrenatutako jokalariak erasoan;
horregatik, gaurko partiduak
berdintasun gehiago izango du,
Zalgirisek orduan emandako
irudiarekin bukatzeko asmoa
izango baitu . Nolanahi ere,
ikuskizunik handiena harmailetan izango da, Iraurgi saskibaloi
taldea omen tzeko jende ugari
bilduko baita.

Tau Baskonia·Zalgiris Kaunas
Tau Baskonia: Elmer Bennett, Corchiani,Vidal,
Foirest, Nocioni, Oberto, Scola, lomasevic,
Arzallus.
Zalgiris Kaunas: Ginevicius, Gustas, Khizhnyak,
Andriukaitis, Salenga, Marciulionis,Woodberry,
Inge, Slanina, Masiulis, Serapinas. Basinskas.
Ordua : 20:00etan (ElBl l.
Tokia: Azpeitiko kiroldegia

II
DEJAN TOMASEVIC (TAU BASKONIAKO JOKALARIA)

Izar berantiarra
Zaila da Dejan Tomasevicen kasua beste inon
topatzea. Datorren denboraldia Tau Baskonian emango duen pibotak ez du inongo zerikusirik askotan agertzen diren jokalari gazte
horiekin, aurretik etorkizun ikusgarria dutenak. Jokalari horiek oso gaztetan bidaiatzen
dute talde handietara, askotan atzerrira, eta,
bertan, ahal duten minutu guztiak jokatzen dituzte gora egin asmoz.
Dejan Tomasevicen kasua, ordea, alderantzizkoa da. Gaztea zela etorkizun bikaina aurreikusten zitzaion. 2,08 metroko luzerarekin,
Europako saskibaloiaren gailurrean dagoen
talderen batean ikusten zuten askok, handien
artean toki bat egiteko lehian. Belgraden jaiotako jokalariak, ordea, ez zuen horrelakorik
nahi. Bere herrialdeko taldeetanjokatu du beti,
Italia edo Espainiako taldeetara begiratu gabe.
Horrela, poliki-poliki, aurreikusten zen jokalaria agerian gelditu zen. Saskipean bere nagusitasuna agerian uzten duena, aurkariaren luzeraren aurrean kikildu gabe. Gainera, ez da
handiegia, hau da, ez du hainbat pibotek duten
kilo kopuru beldurgarria. Jokalari argala dela
esan daiteke, baina saskipean sartzen denean
beldurra sartzen duten horietakoa
Aurretik aipatutako gorputz egitura argal horrek kontraeraso etan ateratzeko aukera ematen dio, Tau Baskoniaren alde sendoenetako
bat den ezaugarria. Horrela, Jugoslavia ba-

rruan izen garrantzitsua egin zuen, eta jokalari
ikusgarri asko dituen herrialde horretako selekzioan sartu zen aspaldi. Selekzioan sartu
arren, ordea, ez zuen bere herri maitatua utzi,
eta bertako taldeetan jokatzen jarraitu zuen.
Joan den urteko Euroligan, ordea, azken
pausoa eman zuen benetako izar bilakatzeko.
Buducnost taldean bigarren urtea zuen, eta,
ordurako, talde horretako jokalari garrantzitsuena zen. Euroligan ordea Europa mailako
pibot handienen artean zegoela erakutsi zuen.
Hasierako ligatxoko jokalaririk garrantzitsuena izan zen, Radja, Griffith, Alphonso Ford, eta
beste guztien gainetik.
23 puntu sartu zituen, 12 errebote jaso, bi
asistentzia eman, txapel bat jarri eta sei falta
jaso zituen batez beste jokatu zituen hamar
norgehiagoketan. Zenbaki horiekin eskaintza
ugari ziurtatu zituen liga garrantzitsuenetatik.
Eta horrela heldu da, azkenik, Tau Baskoniara.
Dejan Tomasevicekjokalari bezala ondo egina
egon arte ez zuen bere herria utzi nahi, kanpoan jokatzeko orduan inongo arazorik ez izateko, eta minutuak ziurtatuak izateko.
Gasteizko taldean beste pibot handi baten ordez etorri den arren, Victor Alexander, ez du
ematen arazo handiak izango dituenik izen
hori atzera uzteko, Baskoniara heldu aurretik
lehen txapelketa lortu baitu: Eurobasketeko
urrezko domina.

Euskal zinemak
euskarazkoa izan behar
duela aldarrikatu du
Antxon Ezeizak EHUko
ikastaroetan

Zuzendariaren iritziz,
euskaraz filmatzeko
borondatea falta zaie gure
arteko zuzendariei

MUSIKA. 46

Francisco Escuderoren omenezko
kontzertua eskainiko du EDSek Zarautzen
Horrez gain, haren obra ezagunenak grabatzen ari da

POBREZIA. 40

Minutu oro zortzi
ume hiltzen dira
munduan lehen
hilabetea bete gabe,
Save The Children
elkartearen arabera
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POBREZIA. 163 herrialdetako egoera aztertzen eta azaltzen duen txostena aurkeztu dute

Minuturo zortzi
ume jaioberri
hiltzen dira
mundu zabalean

Ama nerabe bat umearekin, erietxean .
•;;;IJf.Vi.I" ,ti,l;J·j·tUMI

I DONOSTIA

Save The Children (Haurrak
Salbatu) gobernuz kanpoko
erakundeak txostena aurkeztu
berri du mundu zabalean haurren errealitatea zein den azaltzeko. 163 herrialdetan egoera
zer-nolakoa den aztertu eta
datu kezkagarria plazaratu du:
minuturo zortzi ume hiltzen
dira estreinako hilabetea bete
gabe.
Infekzioak eta jaio osteko gaixotasunak izaten dira kasurik
gehienetan heriotzaren eragile.
Izan ere, ume jaioberriak batez
ere herrialde behartsuetan hiltzen dira, hain justu osasun baldintza egokirik gabeko tokietan. Hala, botikarik ez da izaten
beraientzat, txertorik ere ez.
Horrek ahulak bihurtzen ditu
oso. Ume asko, era berean, oso
pisu gutxirekin jaiotzen direlako hiltzen dira. Era horretako
egoera bizi dute, esaterako, Malin (Afrika mendebaldea) . Mila
ume jaioberritik 60 hil egiten
dira herrialde horretan, ordu,
egun edo aste gutxi dituztela.
Datuok guztiak datorren astean Nazio Batuen Erakundeak
umeen egoera aztertzeko New
y orken egin nahi duen bilkuraren karietara plazaratu ditu
Save The Children erakundeak.
Oro har, urteotan umeen heriotza tasak behera -iragan hamarkadan baino % 14 txikiagoa
da- egin duela nabarmendu
dute bertan, baina haur jaioberriena oso altua dela oraindik.
Denera urtean lau milioi ume
hiltzen dirajaio eta berehala, lehen hila bete gabe.

Erditzeko unean,
bakar-bakarrik
Heriotza horietan maiz eragina
izaten du erditzeko orduan
amek izaten duten egoera txarrak. 53 milioi emakumek umea
mundura ekartzeko orduan ez
dute laguntza profesionalik izaten. Save The Children erakundearen aburuz, ordea, ezinbestekoa da emakumeek umea
izan aurretik, izateko unean, eta
izan ondoren profesionalen laguntza eta babesa jasotzea.

Bularreko esnearen alde

Pensilvaniako Unibertsitateak ikerketa bat plazaratu du,
eta EEBBetako haur eta gaztetxoek prostituzioaren, pornografiaren eta sexu erasoen
munduarekin lotura zuzena
dutela ondorioztatu du. Ikerketaren aburuz, ehun umetik
batek -1 7 urtetik beherako

I WASHINGTON

Sintomen berri argi eman
behar da

DATU OROKORRA

Denera urtean lau milioi
ume hiltzen dira jaio
eta berehala, lehen hila
bete gabe

SINESKERIAK

Zenbait tokitan haurra
izan berritan amaren
esnea zikina eta ustela
dela pentsatzen dute

HAURRAK ETA SEXUAREN NEGOZIOA

EEBBetan ehun
umetik bat
harrapatzen
duen gurpila

Bihotzekoaren
lehen sintomak
izan orduko
medikuarengana
joan behar da

Estatu Batuetan hainbat
sendagilek elkarlanean
argitaratu berri duten artikulu baten arabera, ezinbestekoa da bihotzekoaren estreinako sintomak
izan orduko medikuarenganajoatea. Circuiation aldizkarian agertu da artikulua, eta sinatzaileek era
horretan afera horren inguruan duten kezka azaldu dute.
Aditzera eman dutenez,
bihotzeko aren lehenengo
sintomak izan eta ondorengo ordua oso garrantzitsua da hari aurre egiteko , eta medikuarengana
edo erietxera joan behar
da, ezinbestean. Gainerakoan atzera bueltarik gabe izan daiteke arazoa.
Artikuluan azaldu dutenez, ordea, gaixo gutxi joaten dira erietxera estreinako une horretan. Gehienek bizpahiru ordu ematen dituzte sendagilearengana joan aurretik, eta
zenbaitzuek egun osoa.
Sintomak beren kabuz desagertuko direla pentsatzen dute, eta gertatzen
ari zaiena ez dela batere
larria.

Aipatu erakundearen aburuz,
gainera, ume jaioberriei eta beren amei laguntzeko urratsak
diru asko xahutu gabe lor daitezke. Diotenez dolar bat baino
gutxiagorekin umeek jaio berritan behar dituzten gauzarik garrantzitsuenak -xaboia, plastizkoko maindirea, zilbor-hestea ebakitzeko labana ... - ama
behartsuei doan eman dakizkieke. Halaber, haurdun dauden
emakume ororentzat eskura tetano injekzioak behar direla gogoratu dute, beraiek arazoren
bat badute ere haurrek ez kalterik izateko.

Txostenak, halaber, agerian
utzi du umeen edoskitze naturalaren alde egin behar dela, eta
mundu osoko emakumeak horretarako hezi behar direla. Izan
ere, ume jaioberrientzat elikagairik onena izaten da amaren
bularreko esnea, eta ehunka
gaitz eta ezintasun saihesteko
indarra ematen die betiko.
Herrialde batzuetan, ordea,
uzkur agertzen dira emakumeak erabaki hori hartzeko orduan. Zenbait eskualdetan, gainera -esaterako, Asiako hegoaldeko zenbait herrialdetan-,
haurra izan berritan emakumeen esnea zikina eta ustela dela
uste dute, eta ez diete ematen.

OSASUNA

Efe

53 milioi emakumek laguntza profesionalik
gabe ekartzen dituzte haurrak mundura
Erredakzioa
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denak hartzen dira kontuansexuaren negozioarekin loturaren bat izan du. Era horretan Estatu Batuetan milaka
ume eta gaztetxo maiz sexuaren alderik bortitzenaren biktima bihurtu dira, orotariko
erasoak jasan baitituzte.
Denera sexuaren negozioaan murgildutako adin txikikoak 325.000 direla azaldu dute
txostenean. Arreta bizia deitu
du, gainera, haur eta gaztetxo
horietako asko familia nahikoa aberatsetan sortuak direla ikusteak. Soilik laurdena
dira familia behartsuetan jaio
eta haziak. Gainerakoak sor-

tzezko arazo ekonomikorik
gabeak dira. Etxeko epela utzi
ostean -beren kabuz ihes
eginda edo gurasoek botata-, ordea, sexuaren negozioa hartu dute bizitzeko negozio gisara.
Eskandaluzko oihu artean
jaso dute askok txostena.
Asaldatuta. Izan ere, haur eta
gaztetxoak eta sexuaren negozioa soilik pobrezi giroetan
lotu izan ohi direla azaldu da
askotan. Aurkeztu berri duten
txostenak oso bestelako errealitatea azaldu du, ordea. Eta
biluzik utzi ditu hainbat kontzientzia. Larru gorritan.

Ikertzaileen aburuz, jokamolde horiek saihesteko
oso garrantzitsua da bihotzeko aren sintomen berri
ematea. Horretan famili
medikuek zeregin handia
dutela nabarmendu dute.
Izan ere, egun ezjakintasuna handia dela esan
dute, eta bihotzekoa bularreko oinazearekin eta zorabioarekin lotzen direla.
Sarri askotan sintomak
bestelakoak izaten direla
nabarmendu dute, ordea.
«Bihotzekoak maiz polikipoliki hasten dira, min eta
ondoeza txiki batekin» ,
azaldu du Pitssburgh-eko
Mercy erietxeko zuzendari Bruce McLeod-ek.
Bihotzekoak kasurik
gehienetan odolbildu baten ondorioa izaten dira.
Arteria batean sortu eta
sodolari igarobidea estaltzen diote. Ondorioz, gorputz osora odola ponpatu
behar duen giharra
-bihotza- geratu egin
ohi da. Zenbaitetan, betiko.

Egunkaria
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INGURUMENA. Nazio Batuen menpeko ikertzaileek egin atlasa «oso garrantzitsutzat» jo dute

LABUAAeAN

MEDIKUNTZA

Suitzako erizain batek
«errukiagatik» 27 agure
hil zituela uste dute
Luzemako Eichhof zaharren
egoitzako erizain bat atxilotu
zuten joan den ekainean,
zentro horretako gutxienez
bederatzi gaixo hiltzen laguntzeagatik. Orain Poliziak uste
du erizain bera izan daitekeela beste 18 heriotzaren eragilea. Erailketak 1995 eta
aurten artean izan ziren, Suitza erdialdeko Luzema, Obwald eta Schwytz kantoietako zaharren egoitzetan.
Eriak hiltzeko, betiere Poliziaren arau, erizainak lasaigarriak, plastikozko poltsak
eta burkoak erabili zituen.
Erizainak bederatzi pertsonen heriotza eragin zuela aitortu zuen ekainean, eta
«errukiagatik» egin zuela.
Beste heriotzak argitzeke
daude oraindik.
Koral arrezifeen bizia lanjerrean dago. Gizakion hainbat jarduerak kalte egiten diete.

Juanma Sarasola

I DONOSTIA

Munduko koral arrezifeen atlasa ondu ondoren zientzialari
talde batek dio formazio horiek
uste baino hedadura txikiagoa
dutela. Gainera, arrezifeen erdia baino gehiago mehatxatuta
daudela esan dute ikertzaileek;
gizakiok gara horren hobendun.
Cambridgen (Ingalaterra)
egoitza duen Nazio Batuen Ingurumenerako Programaren
(NBIP) Munduko Kontserbaziorako Behatze Zentroak (MKBZ)
burutu du koral arrezifeen mapa. Lana zuzendu duen Mark
Spaldingen iritziz, «datuak biltzen ditugun erako koral arrezife
asko jada degradatuak daude.
Haien %58 giza jardueren mehatxupean daude, eta ez dakigu
zenbat desagertu diren jada».
Koral arrezife gehien dituen
herrialdea Indonesia da, Australiaren eta Filipinen aurretik;

GENETIKA

Koral arrezifeak
uste baino
urriagoak direla
dio ikerketa batek
Gizakiak dira formazio koralinoen kalteen
eta mehatxuen eragile nagusiak
Frantzia da zerrendan laugarrena, dituen koloniei esker.
Uren tenperatura aldaketekiko franko sentikorrak dira kora1ak; hala, 1998an El Nino fenomenoaren ondorioz uren tenperatura bi grado goititu zenean

Ozeano Indiko erdialdeko koral
arrezifeen %90 suntsitu ziren.

Koralak, botiken iturburu
Egungo itsasoko tenperaturen
joerari erreparatuta, koralen desagerketa 30 urteko tartean ur-

HeDADUAA

Uste baino txikiagoa
Ikerketaren arabera, mundu
osoko koral arrezifeen hedadura 284.300 km koadrokoa
da -Irlandak eta Britainia
Handiak batera duten azalera-o Aurretik egin kalkuluetan, ordea, hedadura zifra
horren halako bi eta hamar
artekoa zela uste zen.
tero-urtero gerta daitekeela
pentsarazi die zientzialariei.
Bestalde, Coral Reef Alliance
erakundeak j akinarazi duenez,
ikertzaileek egindako atlasa garrantzitsua da arrezifeetan dagoen bizitza ugaritasuna nabarmentzeko. Zenbait botika garrantzitsu -hiesaren aurkako
AZT kasu- koral arrezifeetako
organismoetan kausitu gai kimikoetatikgaratu dituzte.

eZAUGAAAIAK

Bizia arriskuan
Koral arrezifeak Lurreko ekosistemarik
aberatsenak eta ikusgarrienak dira. Haiek
duten biodibertsitatea dela eta, itsasoko
oihanak izena eman diete. Arrezifeak milaka urtetan eratzen joan dira, eta egun
giza jarduera askok mehatxatuta dauzkate.

NOLA DAUDE OSATUTA? Koral arrezifeak polipo deitutako animalia txiki ez osatutako
koloniak dira. Polipoaren ehunaren barrenean koralarekin asoziazio sinbiotikoan
bizi den alga populazio bat dago; polipoak

algei babesa ematen die, eta haiek, berriz,
koralari elikagaia eta oxigenoa eskuratzen
diote. Milaka urteen poderioz polipoen
hezurdurak kolore eta itxura askotako formazio gogor bezain hauskor bilakatu dira.
Beren kararrizko ezaugarria algen fotosintesiari zor zaio.

itxura dute, eta ez daude atxikita inongo
lurrari.
NON AURKITZEN DIRA? Ur epeletan eta gar-

denetan kausitzen dira koral arrezifeak,
60 metro baino gutxiagoko sakoneran.
ZER MEHATXU DITUZTE? Koralek erresisten-

KORAL ARREZIFE MOTAK. Beren kokalekua-

ren arabera hiru motakoak izan daitezke
koral arrezifeak: kostaldekoak, hesikoak
eta atoloiak. Kostaldekoei dagokienez,
itsasertzeko lerroan atxikita daude, bat
eta bi km arteko zabalerarekin. Hesikoek
bi eta 15 km arteko zabalera izaten ahal
dute, eta kostatik albufera batek bereiztuta izan daitezke. Azkenik, atoloiek zirkulu

tzia txikia dute gizakien jarduerekiko, eta
urte anitz behar dituzte berriz osatzeko.
Arrezifeko organismoen osasuna uren
tenperaturez eta argiaz gain, oxigeno kopuruaren eta gazitasunaren menpe dago.
Mehatxurik handienak petrolio kutsadura, klima aldaketa globala, lurraren higadura, gehiegizko arrantza eta itsas turismoadira.

Zelula amen alde egin
dute EEBBetako
zientzialariek, eta
Bushen planari eskas
iritzi diote
Enbrioietatik erauzitako zelula amekin ikerkuntza sustatu zuen atzo EEBBetako
Zientzien Akademiak, gaitz
ezberdinen aurrean «aurrekaririk gabeko oportunitateak» eskaintzen dituelako.
Halere, George W. Bushek
berriki onartu zuen programa hankamotz geratzen dela
adierazi zuten zientzialariek.
Zientziaren Akademiaren
idurikotz, ikerketa gehiago
eta hobeak behar dira zelula
amen inguruan. Zelula amekin diabetesa, Alzheimerren
eta Parkinsonen gaitzak eta
beste hainbaten tratamenduak ondu daitezke.

IKERKUNTZA

Diabetesa eragozteko
botika batek emaitza
onak eman ditu probetan
Diabetes-2 mota izateko
arriskua duten erientzako
botika berri bat probatzen ari
dira laborategian, eta itxaropengarria izan daitekeela
erakutsi du. Rosiglitazone botika GlaxoSmithKline etxeak
garatu du. Newcastleko (Ingalaterra) Unibertsitateko
ikertzaile Mark Walterrekjakin arazi duenez, Glukosarekiko Tolerantzia Ahuldua
(GTA) duten eriengan diabetesa eragozten emaitza onak
eman ditu botikak. GT A duten gaixoek normala baino
glukosa maila altuagoak dituzte odolean, eta botika
sendabide ona izan daiteke.

Egunkaria
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DUELA 10 URTE

Asteazkena, 2001·09·12
38. astea. 257 egun igaro dira. 108 egun falta dira

mEJ

Duela hamar urte,Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakariak EAri jarritako
ultimatumari ez zion erantzun
EAk, eta EAJk, EAk eta EEk osatutako hiruko gobernua arriskuan zegoen. Herri batzuetan
EAk onartutako independentziaren aldeko mozioek eragin zuten
krisia, eta EAk atzo hamar urte
esan zuen aurrera jarraituko zuela
independentziaren aldeko mozioekin.Atzo hamar urte, bestalde, Xabier Arzalluz EAJko lehendakaria eta Jose
Maria Benegas PSOEko eraketa arduraduna bildu egin ziren, eta ados jarri ziren «bloke konstituzional .. delakoari buruz. Juan Cruz Alli Nafarroako presidenteak, egun berean, esan zuen «talde terrorista baten laguntza politikoa»
jaso zuela Lurraldeak.

esaera
Labea eta zaharra ahotik
berotzen dira

datua

325.000
Estatu Batuetan 325.000 bat haur eta
nerabe -17 urte artekoak- daude
sexuaren merkatuan nolabait sartuta.
Pensilvaniako Unibertsitateak egindako ikerketa batekzabaldu du datu hori.
Adin txikiko horiek denak prostituzioan, bideo pornografikoak egiten edota
bestelako sexu jardueretan aritzen
dira. 325.000 horietatik 73.000 inguru senideek edo lagunek beraiek sartzen dituzte sexuaren merkatuan,
diruaren truke. Hala ere, gehienak
etxetik alde egin duten nerabeak dira
-122.000, ikerketaren arabera; dirua
irabazteko modua dute sexua-oEstatu Batuetan 17 urtetik beherako 72
milioi haur daude. Ikerketaren arabera , sexu merkatuan aritzen diren
325.000 gazte horietatik %90 estatubatuarrak dira. Adin txikikoen legedian
adituak diren zenbaiten arabera, ikerketa hori orain arte Estatu Batuetan
egin den serioena da.

farmaziak

EAEko hiruko
gobernua kinka
larrian zegoen

efemerideak
Loiolako Inazio, santu
1622. urteko irailaren 12an Inazio Loiolakoa santu egin zuten.Jesusen Lagundiaren sortzailea izan zen. Erreforma protestantearen aurkako erlijio gizon katoliko
garrantzitsuenetakoa izan zen. 1537 an egin zuten apaiz, eta kosta ahala kosta kristau fedea zabaltzea xede zuen ordena katoliko berri bat sortu zuen hiru urteren
buruan:Jesusen Konpainia.
1764. EI barracha burlada euskaraz eta erdaraz antzeztu zuten Bergaran.

Espaziora abiatu ondoren usain txarrak
eragin ditzakeen arazoak
1976an Soviet Batasuneko kosmonauta batzuk espaziora joan ziren,Salyut-5jSayuz-21 izeneko espedizioan (argazkian).Abiatu eta denbora bate-

'#Mi@i Estitxu.

ra, espero baino lehenago, Lurrera itzuli ziren,«larrialdi egoera bategatik».
Gerora jakin zenez, larrialdi hori jatorri ezezaguneko usain txar batek eragin zuen. Hasiera batean astronautek jasateko moduko usaina bazen ere,
gerora jasangaintza egin zen. Izan ere, espazioan usaina askoz jasangaitzagoa egiten da, beroagatik eta.

horoskopoa

Uxue Agirre

~

ARIESma~xoak21-api ri l ak20

~

Ezin duzula eguzkia jasan? Ba, horrelako kolorea ezin da gerizpetan
hartu!

telefonoak

TAURUS apirilak 21-maiatzak 20
Animo! Ez etsi. Hainbeste-hainbeste gustatzen bazaizu, saia zaitez
gehiago.

Hegoaldetik Iparraldera hots egtteko: 00-335 aurrezenbakia. Iparraldetik Hegoaldera: 00-34

GEMINI maiatzak 21-ekainak 20
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Erre~ideetako informazioa

Kostatdeko os~itatea
SAMU
Pozoitzekasuetan
Suhiltzaiteak
Suhiltzaileak BAMen
Polizia
Baionako Su~refetura
Elektrika:Qasarazoak
Erre~ideetako berri
Kontseilu Orokorra
Miarritzekoaire~ortua

SNCFko trenbideak
Laborantza Ganbera
Ordua telefonoz
Meteo agina (grabatual
Meteozerbitzuak
Baiona Taxi

945222058
Ertzaintza-Arkaute
945282000
Minoiak
945135500
Guardia Zibila
945256100
Txagorritxuko Os~italea
945007000
Santiagoko O.Orokorra
945007600
Os~italeMilitarra
945136577
Poliklinika
945140900
Arana Erietxea
945282800
'Naa S Esperanza'klmlka 945252500
Ase~e!o klinika
945274655/66
Araba klinika
945142100
Forondako aire~ortua
945163591
Gasteizko Renfe geltokia
945230202
Autobus geltokia
945258400
Radio Taxi
945273500
Elbarrituentzakotaxiak
608870144

59443535
15/59633333
56.96.40.80
18
59635555
17
59590919
14/59521018
56963333
59257840
59239066
59555050
59295043
3699
59220330
59238415
59594848
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Oi~utazioko suhiltzaileak

SOS Oeiak
Udaltzaingoa
Polizia Nazionala
Ordua telefonoz
Telefono argibideak

949422800
944233000
944222222
944319200
944441444
944007474
944006099
944007000
944006900
946006000
944869301

Bilboko suhiltzaileak
Gurutze Gorna
OYA
Ertzaintza
Larrialdiak(Osakidetza)

112
092
091
093
1003

Basurtuko os~italea

mm
Suhiltzaileak
Gurutze Gorna
OYA

Galdakaokoerietxea
SantaMarina

945161163
945222222
945281020

Gurutzetakoos~italea

Sondikakoaire~ortua

Renfe
944238633
EuskoTren
902543210
Bizkaia irrati taxiak
944162222
Radio Taxi
944448888
Tele Taxi
944442333
Naturgas 902-123456/900-400523
Alkoholiko Anonimoak
944150751
Hiesari aurre egiteko
Hiritar Elkartea, T-4
944221240

~
OYA
Gurutze Gorna
Itsasoko Gurutze Gorria
Os~itale Probintziala

Erresidentzia
Gurutze Gorna (Oonostia)
Gurutze Gorna (Irun)
Poliklinika
Oebagoienekoerietxea
Zumarragako os~italea
Bidasoakoos~italea
Mendaroko os~italea
Amarakoos~italea

Ertzaintza
Guardia Zibila
Hondarribiko aire~ortua
Renfeko geltokia
EuskoTren
Taxi Autonomoak

943464622
943222222
943272222
943006000
943007000
943214600
943611203
943462200
943035300
943035000
943007700
943032800
943007400
943288888
943211100
943642240
943283599
902543210
943471717

zozketak
:

Astelehena, 10

943454535
943464646
943278825
943466757
943450200
943650782
943330928
943320444
080
943482112

Kilo bat txokolate janda ere, ez zinateke gozatuko zu. Zer egin? Ez da
erraza.
CANCER ekainak 21- uztailak 20
Buruarekin ezetz esan baino lehen egin behar duzu proba. Ez dago
ezinezkorik.
LEO uztailak 21-abuztuak 23
Goizetik ibiliz gero, gauza guztiak egin ahal izango dituzu. Beraz, goiz
jaiki.

943006464
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VIRGO abuztuak 24-1railak23

SOS Oeiak/Foruzaingoa
Iruneko suhiltzaileak
OYA
Gurutze Gorria
Errepideetakoinformazioa

112
948222222
948171717
088
948237000
948427500
Guardia Zibila
948221100
EgunekoPsikiatri O.
948273812/61
Nafarroako Os~italea
948422100
BidekoAma Biriina O.
948429400
Noaingo aire~ortua
948168700
Iruneko Autobus geltokia 948223854
Renfeko geltokia
948130202
Radio Taxi
948221212
Teletaxi
948232300

Aldapa gora, aldapa behera .. Gorabehera horiek laster leunduko dira,
ezta?

LIBRA rallak24-urrlak23
Hitz egiteko moduan zarenean, hitz egizu harekin. Mereziko duela uste
dut.
SCORPIUS urriak 24-azaroak 23
Begiak ondo garbitu arren, aurrekoa ez duzu ondo ikusten. Komeni ez
zaizu lako?

{O

OSAGARRIA

I

18
04

OSAGARRIA
ITZU LKETA:

,

Asteazkena. 05

23
08

Ostirala. 07

Osteguna. 06

. ,

"

Larunbata. 08

.

Ez ezazu etsi. Iritsiko da. Datorren hilabetean egiten duzuna eginda
ere ...

Igandea. 09

_1IdUh;.

OSAGARRIA:
ITZULKETA

40
01

OSAGARRIA
ITZULKETA:

41
09

OSAGARRIA:
ITZU LKETA:

30
01

OSAGARRIA:
ITZU LKETA:

49
00

OSAGARRIA
ITZULKETA

ONCE _____________________ Kupoitzarra --_superkuPoia
ASTELEHENA-1Q

95.822

ASTEARTEA-11

54.126

Bero handia duzu, baina ez da kanpoko beroagatik izango. Zergatik ote
da?
CAPRICORNUS abenduak 24-urtarrllak 20

06·14· 21 06 ·16·22 02·22·25 10 ·16 ·19 10·24·31 03·04·18 05 · 11 · 26
30·42·47 26·46·47 27·33·36 32·43·48 35·36·45 22·31·43 38·44·47
ITZULKETA

SAGITTARIUS azaroak 24-abenduak 23

APoIJRRIO, ARTZINIEGA, AIARA, URDUNA.
Gau eta egun, IARZA, Elexondokalea, 33 (Amurrio).
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BILBO. 09,00-22,00, ARAZOSA, Errege Katolikoen
kalea, 13. ETXABE,JesusenBihotza plaza, l. FULDAIN,
Plaza Berna, 4(Alde Zaharra). GABIKAETXEBARRIA,
Errekaldezumardia,8. ONZAIN, Lehendakari Agirreren
etorbidea, 143(San Inazio). PILARTE,Alberca
Ooktorearen kalea, 3(Zurbaran). VILLARREAL,
Santutxu kalea, 66. Gauez,ARMESTO, Miguel
Unamuno plaza,z.g. (Alde Zaharra). UGARTE,
Errekalde zumardia, 37.
ARRATIA. Gau eta egun, BADIOLA, Herrikoplaza, 7
(Artea).
BARAKALDO. Gau eta egun, MUS GO,Askatasun
etorbidea, 36.
BASAURI. Gau eta egun, FERNANDEZ ANORES,
Katalunia kalea, 52.
BERMEO, MUNDAKA. Gau eta egun, ZABALA,
Intxausti kalea, 38 (Bermeo).
DURAN6ALDEA. Egunez, EGUREN,Txanporta
kalea, 10 (Abad ino). Gauez, IRIGOIEN, Bizente
Kapanaga kalea, 3(Iurreta).
ERANDIO-TXORIHERRI. Egunez, RAMON-DIAZ,
Etxegorri kalea, 3.Astrabudua (Erandio).
GERNIKA, BUSTURIA, FORUA. Gau eta egun,
BOYRA, Artekale, l (Gernika).
GETXO. Gau eta egun, IRURETA, Las Mercedes, 30
(Areeta).
LEIOA. 09,00-22,00, DIAZ-BAZAN, Kandela Zubieta,
19.
LEKEITID-EA. Gau eta egun, MARKU ERKIAGA,
Arranegiko Zabala kalea, 5(Lekeitio).
MEATZALDEA. Gau eta egun, CASADO, Maiatzaren
Bata, 49 (Trapagaran).
MIIIGIALDEA. Gau eta egun, GOLZARRI, Olerkari
Lauatxetakalea, 12 (Mungia).
ONDARROA, MARKINA, BERRIATUA. Gau eta
egun, FERRO, Ribera kalea, 22 (Markina-Etxebarria).
PORTUGALETE, SANTURTZI, SESTAO. 09,0022,00, GARCIADIAZ, AlonsoAllende, 12 (Portugalete).
BULLAIN, AntonioAlzaga etorbidea, 8(Santurtzi).
GOMEZ ITURRIAGA, Miramar,2(Sestao). Gauez,
RUEDA, J.M. Barandiaran kalea, 26 (Santurtzi).
URIBE.I(OSTA. Gau eta egun, GOMEZ VALCARCEL,
Lapurdi kalea (Urduliz).
ZALLA, 6UENES, BALMASEDA. Gauez,
PALACIO, Correria kalea, B(Balmaseda).
ZORNOTZA. Gau eta egun, SARRIA, Luis
Urrengoetxea,5.
DONOSTIA. 09,00-22,00,SOTOS, Bulebar, 2.
TELLERIA-GOMEZ, Urbieta kalea, 40. GARCIA,TxominEnea, (Loiola). OLANO, Maranon Doktorearen kalea,
34 (Aiete). Gauez, AREITIO-LAORDEN,Askatasun
etorbidea, 32.
ANDOAIN. Egunez, GOROSPE, Rikardo Arregi kalea.
Gauez, CORREA,Antziola kalea, 44 (Hernani).
ARRASATE. Gau eta egun, AMEZUA, Santamaria
kalea, 32.
AZKOITIA, AZPEITIA. Egunez, RUIZ, Kale
Nagusia, 13 (Azkoitia). Gau eta egun, ETXEBESTE,J.
Artetxe kalea, 13 (Azpeitia).
BEASAIN, ORDIZIA. Gau eta egun,ARRIOLA,
Plaza Nagusia, 10 (Ordizia).
BERGARA. Gau eta egun, PUI, Barrenkalea, 25.
DEBA, MUTRIKU. Gau eta egun, URIARTE-APRAIZ,
Erdito kalea, 5(Mutnku).
EIBAR, ERMUA. Gau eta egun, ZULUETA, S.
Agustin kalea, 5(Eibar).
ELGOIBAR, SORALUZE, MENDARO. Gau eta
egun, FERNANOEZ, Mendarozabal, l (Elgoibar).
ERRENTERIA, LEZO, PASAIA. Egunez,
OIARBIOE, Arditurri kalea, 7. Pontika. (Errenteria).
Gauez, URRACA, Donostia kalea, 3(Errenteria).
ESKORIATZA, GATZAGA. Gau eta egun, FRAILE,
Heniko plaza, 10 (Aretxabaleta).
HERNANI, URNIETA. Gau eta egun, CORREA,
Antziola kalea, 44 (Hernani).
HONDARRIBIA. Gau eta egun, ERAUSKIN,San
Pedro kalea, 28.
IRUN. Egunez, RUIZ AZUA, Aiako Harria, 12. Anaka.
Gauez, GARCIA, Bartolome Urdinso kalea, 17
(Urantzu/San Migel).
LASARTE-ORIA, USURBIL. Egunez, BIOAUR,
Jaiztibel plaza,2(Lasarte). Gauez, CORREA, Antziola
kalea,44 (Hernani).
OIARTZUN. Gau eta egun, GOROSTIAGA, Arragua
kaleaz/g.
ONATI. Gau eta egun,ANOUAGA,San Lorenzo, 3.
TOLOSA. Gau eta egun, ETXEBESTE, Gernikako
Arbola, 3(Tolosa).
URRETXU, ZUMARRA6A, LEGAZPI. Gau eta
egun, MENENOEZ, Gernikako Arbola plaza, 4
(Urretxui).
ZARAUTZ, ORIO, AIA. Gau eta egun,AZALOEGI,
Urdaneta kalea, B(Zarautz).
VILLABONA, ANOETA, IRURA, ASTEASU,
ZIZURKIL. Gau eta egun, ETXEBESTE, Gernikako
Arbola, 3(Tolosa).

ZESTOA, ZUMAIA, 6ETARIA, Gau eta egun,

, , , ,.

Asteartea. 04

Radio-taxi Donosti
Radio-taxi Santa Clara
Parada taxiak
Sanz Agirrezabala taxiak
Oonosti Gas
Tolosagasa
Gas Hernani
Informazio sexuala
Oonostiakosuhiltzaileak
Gi~uzkoako suhiltzaileak
Hiesari Aurrehartzeko eta
Kontrolatzeko Egitasmoa

GASTEIZ. 09,00-22,00, PUENTE,San Frantzisko
kalea, 2. OUIJANO, Azazeta Mendatearen kalea, 2.
ARRAZOLA, Arana kalea, 32. Gauez, GONZALOBILBAO,Posta kalea, 34.
LAUDIO. Gau eta egun, EGIA, Zumalakarregi kalea,
13.

ASTEAZKENM5

50.231

AQUARIUS urtarrilak 21-otsall ak 18
Dantzarako dituzu dohain horiek aprobetxatzen jakin behar duzu.
Aurrera.

41
02

l

oSTEGUNA-06

OSTIRALA 07

IGANDEA-09

75.240

98.502

37.478

031 seriea

025 seriea

PISCIS otsailak 1 9-ma~xoak20

I

Halako momentu txarretan zer egin behar den ez daukazula garbigarbi? LUla eurra!

AJURIA, Harategiko kalea, 6(Zumaia).

IRUNERRIA. 09,00-22,00, ALCALOE, Garcia
Castanon kalea, lO. KIROGA, Iturrama kalea, 13.
SAGASETAILUROOZ-RUIZ, Nicanor Beistegi kalea, lO.
IRIBERTEGI, Faustino Garralda,5(Burlata). AZKETA,
(Orkoien). Gauez,AGINAGA, Zapateria kalea, 25.
SAGASETA ILUROOZ-RUIZ, Nicanor Beistegi kalea, lO.
IRIBERTEGI, Faustino Garralda,5(Burlata).
Oharra: Frantziako legeei segituz, segurtasun
neurnengatik Ipar Euskal Herriko guardiako farmazien
izenak ematea debekaturik dago. Guardiako farmazia
batera joateko herriko edoeskualdeko polizi etxera
deitu beharra dago derngorrez.
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han-hemen
nak esan duenez,«Estatu
Batuetako erosotasuna
aurkitzea espero du
Murphyk». Horretarako,
Madonnak -Evita grabatu zuenean- eta Michael
J acksonek -bideoklipak
grabatzerakoan- baliatutako luxuzko hotela erabiliko du. Hiru astez Budapesten filmatu ondoren,
Vancouver-en (Kanada)
jarraituko dute.

Ama Birjinaren koroak
lapurtzeagatik,
eskumikatu egingo
dituzte
Varsoviako (Polonia)
Alojz Orszulik gotzainak
Ama Birjinaren koroak lapurtu dituenak eskumikatu ditu. Koroak, balio handikoak, XVII. mendekoak
dira, eta Damianewice herrixkako elizatik eraman
zituzten. Oraindik ez dakite lapurrak zein diren, baina «direnak direla, zigorrik gogorrena ezarriko
diet, Elizatik bidaliko ditut
egileak», esan zuen gotzainak

'Yoga beroa' modan
jarri da Estatu
Batuetan
Azkenaldian Bikram Yoga, yoga beroa izenaz ezagutzen dutena, oso modan jarri da Estatu Batuetan. Gutxienez 500 akademiatan ematen dute. Yoga
beroa egiteko, 40 gradutik
gora dagoen gela batera
sartu eta ariketak egin behar dira, 90 minutuz-edo.
Bikram Choudhuryk asmatu zuen yoga mota hori, eta dagoeneko ospetsu
askok egin dute: Madonna
eta Michael J ackson abeslariek, Candice Bergen eta
Martin Sheen aktoreek,
John McEnroe tenislari
ohiak ..

'Comilonum'-aren
bigarren ekitaldia
egingo dute Lugon

Whisky zaharrena enkantean
Craig Strachan saltzailea da argazkikoa, eta etiketarik gabeko Macallan markako maltako whisky
bat dauka eskuetan. 60 urte ditu botila horrek, eta Glasgoweko McTear etxean enkantean jarri
dute. Ezagutzen den maltako whisky zaharrena dela uste da.

Nelly Omar abeslariak
90 urte bete ditu

Eddie Murphyk
Europan grabatuko du
lehenengo aldiz
Eddie Murphy aktore estatubatuarra Budapesten
dago (Hungaria) egunotan, film bat grabatzen - /
Spy-. Lehenengo aldia
da Murphy Europara etortzen dena. Emaztearekin
joan da Hungariara, eta filmeko ekoizle Andrew Vaj-

Hilaren 23an zazpi mila lagunek-edo parte hartuko
dute Comilonum berezi batean, bigarren urtez jarraian. Guztiak mahai
handi baten bueltan jarriko dira, eta Lugoko janari
tradizionalakjan. Era horretan, hiriburuko alde zaharraren errehabilitazioa
errebindikatu nahi dute.
Egun horretako menuagatik 2.000 pezeta inguru ordaindu beharko dituzte
herritarrek

Neguaren atarian gaude
Europan dagoeneko?

Bigarren aldiz hilabetean, uholdeek kalteak
eta hildakoak eragin dituzte Tokio inguruan

Bikote bat, Bavariako estatuan (Alemania), el urretan, Zugspitze mendian (2.964 metro), atzo ateratako argazkian. Tenperaturak 8 gradorajaitsi ziren, eta
elur ugari egin zuen leku hartan.

Tama ibaiak gainezka egin zuen atzo, Tokio alboko
Kawasaki hirian. Hilabetean bigarren aldia da, ekaitzen eraginez, uholdeak dituztena. Gutxienez bost
lagun hil dira.

Nelly Omar abeslariak, La
Gardel con polleras bezala
ezagunagoa, 90 urte bete
zituen herenegun. Diotenez, Homero Manziren
kantu famatuko tangoa
kantatzen duen Malena
Nelly Omar bera da.
Oraindik kantatzen jarraitzen du Omarrek, eta haren inguruko iturriek j akinarazi dutenez, «oso-oso
gazte dago oraindik». Clarin egunkariari elkarrizketa bat eskaini dio Manzik,
eta bere buruaren gaineko
definizioa egiteko galdetu
diotenean, «misterioa eta
kantua , horixe bera naiz
ni», esan dio Clarin egunkariko kazetariari.

hilberriak
(Athletic Club-eko
Presidente ohia)
Atzo hil zen, 79 urte zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren
Bedeinkapena hartu ondoren.

- Goian bego ATHLETIC CLUB-ek

Felix
Oraa
San Martin
JAUNA

otoitz bat eskatzen die Athletic Club-eko
bazkide eta zaleei, eta GAUR ASTEAZKENA arratsaldeko ZAZPIETAN Bilboko
Abandoko SAN VICENTE MARTIR eliz
parrokian izango den hiletara etor daitezela. Guztioi eskerrik asko aldez aurretik.
2001eko irailak 12
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ANTZERKIA. Ramon Bareak moldatu eta zuzendu du testua, eta obran, guztira, zazpi aktorek parte hartzen dute

Historia IBanbulol·ren eskutik
Bernardo Atxagaren liburuetan oinarrituriko antzerki lana estreinatuko du gaur Txalok, Barakaldo antzokian
VIRGINIA IMAZ
Aktorea

«'Bambulo' gizatasunez
beterik dago. Txakurra
metafora bat besterik ez
da, antzezlana gertuko
gaiez mintzo baita»
BERNARDO ATXAGA
Idazlea eta 'Bambulo'·ren sortzailea

«Txaloren 'Bambulo' da
nire lan baten gainean
orain arte egin den
moldaketarik
biribilenetakoa»

Estibalitz Ezkerra I BILBO

Itxurari erreparatuz gero, kaleko txakur arrunt bat besterik ez
dela esan daiteke. Baina gurasoek aspaldi irakatsi ziguten ez
dagoela kanpo irudiarekin fidatzerik, eta halaxe gertatzen da
Bambulo-rekin. Gorputz iletsu
eta txiki horren azpian munduko txoko gehienak bisitatu dituen txakurtxo historiazale porrokatu bat dago.
Gaurtik ostirala arte Bernardo Atxagak sorturiko pertsonaiaren ibilerekin gozatzeko
aukera izango dute Barakaldo
antzokira joaten direnek. Txaloren eskutik, Bambulo-k liburu
orriak utzi eta oholtzara jauzi
egin du. Ramon Bareak moldatu eta zuzendu du testua, eta antzezlanean honako aktore
hauek parte hartzen dute: Virginia Imazek, Karmelo Mufiozek,
Loli Astorekak, Jose Kruz Gurrutxagak, Begofia Bilbaok,
Itziar Rekaldek eta Xabier Agirrek. Urrian euskarazko bertsioa estreinatuko dute, Arriaga
antzokian.
Lau urtez Cirque du Soleilen
ibili den Virginia Imazentzat,
Bambulo-n parte hartu ahal izatea opari bat izan da. Hain zuzen, berari egokitu zaio txakur-

LIBURUTIK ANTZOKIRA

Txakur historiazale baten .
abenturak
Orain dela hiru urte Bernardo Atxagak Bambulo: lehen urratsak (Erein) izeneko liburua argitaratu zuen. Historia gogoko zuen txakurtxo bat
zuen protagonista, eta handik gutxira Euskal
Herriko txakurrik ezagunena izatera igaro zen.
Lehen ipuin haren ostean Bambulo: krisia eta
Bambulo: Ternuako penak etorriko ziren. Inork
bere asmakizunaren jatorria aurkitu aurretik,
Bambulo-ren inspirazio iturria zein den argitu
nahi izan zuen Atxagak. Gaztetan Charles Dickensek The Pickwick papers-en agertzen zuen
umorearekin liluratuta geratu zen, eta berak
ere kontakizun ironiko bat egin nahi zuela era-

txo berritsuaren rola antzeztea.
«Animalia alfer eta ahohandi
samarra bada ere, gizatasunez
beterik dago. Are gehiago, gizaki batzuk baino gizatiarragoa
dela esango nuke. Dena den,
txakurra metafora bat besterik
ez da, antzezlana gertuko gaiez
mintzo baita».
Haur eta gazte liburu gisa kaleratu bada ere, Bambulo adin
guztietako ikusleentzat dela

baki zuen. Protagonista txakur bat izango zen,
umorea erabiltzeko animaliak egokiagoak
direla iruditzen baitzaio. «Pertsonaia arruntek
baino buruhauste gutxiago ematen dute. Gainera, zaila egiten zait Carlos izeneko pertsonaia bat Bambulo-ren umore ukituarekin imajinatzea».

azaldu zuen atzo Imazek. Harekin bat etorri zen Atxaga, eta
obra esanahiez beterik dagoela
gaineratu. «Antzezlan bat hamaika modutan aurkez daiteke,
baina mezua bat bakarra da.
Bambulo umorez beterik badago ere, pertsonaiaren teoria xelebreen atzean gogoeta sakonak daude. Kasualitatez, haietako askotan Banbulo eta biok
iritzi berekoak gara».

Emaitzarekin gustura
Oraindik obra osorik ikusteko
aukera izan ez badu ere, Bareak
egindako egokitzapenarekin
gustura geratu dela esan zuen
Atxagak. «Beste lan batzuekin
ez bezala, Bambulo antzezlan
bihurtzea ezinezkoa iruditzen
zitzaidan. Istorioa pasartez beterik dago, eta pertsonaia bera
nahiko arraroa da. Baina Bareak

egindako testuak ikusi nituenean haiena apustu erreala zela
konprobatu nuen. Nik idatzitako
ipuin asko taularatu dira, baina
hauxe da orain arte egin den
moldaketarik biribilenetakoa».
Hain zuzen, Atxagaren idatziak «fidelki» jarraitu dituztela
argitu zuen Txaloko Xabier Agirrek. Pasarte gehienak Bambulo
saileko lehen bi liburuetatik atera dituzte, eta haien artean, besteak beste, txakurtxoak Pradoko museoa bisitatzen duenekoa.
Troyako gudu eta marathoiaren
jatorriari buruz ematen dituen
azalpenak ere aurki daitezke antzezlanean.
Hurrengo hilabeteetan Atxagaren txakurtxo bidaiariak ez du
aspertzeko astirik izango. Barakaldoko hiru emanaldien ostean, Bambulo-k Gernikarajoko
du. Handik Bilbora abiatuko da,
eta ondoren Irufiea, Villabona,
Alacant, Donostia eta Gasteiz
bisitatuko ditu.

Denboraldia abian
Bambulo-rekin antzerkiz, dantzaz eta musikaz beteriko 20012002 denboraldiari ekingo dio
Barakaldo antzokiak. Hil honetan Triciclek eta Dagoll Dagomek ekoitziriko La bella Helena
eta Comediantsen Bi egongo dira ikusgai. Giussepe Verdiren
heriotzaren mendeurrenaren
ospakizunek beteko dute urriko
eskaintza. Musikariaren omenez, antzokiak opera bi jasoko
ditu: II Trovatore eta Rigoletto.
Azaroan Nuria Esperten Medeari eta Kieveko balet klasikoari iritsiko zaie txanda. Gospel jaialdiak eta Manolito gafotas-ek beteko dute abenduko egitaraua.
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ANTZERKIA

Euskal taldeek
harrera beroa
izan dute
larregako
Antzerki Azokan
Erredakzioa I DDNDSTIA

Herenegun amaitu zen
Tarregako Antzerki Azokara (Katalunia) joandako
euskal taldeen emanaldiek oso harrera ona izan
dute. Vaiven antzerki taldearen Sin verguenzas lanaren hiru emanaldietan,
adibidez, sarrerak berehala agortu ziren. Gainera,
Jon Calvo, Getari Etxegarai, Miren Ibarguren, Gorka Otxoa eta Maider Yabarrek sexua gaitzat hartuta eginiko antzezpenek
ikusleen txalo zaparradak
jaso zituzten.
Trapu Zaharra antzerki
taldearen emanaldiak ere
asko gustatu zitzaizkien
Tarregan bildutakoei. Hala, Pan con pan obrak
nahiz Jose Luis Pellizer
pertsonaiaren ametsei
buruzko antzezlanak harrera ona izan zuten azokan.
Ikusleen harrera ona ez
ezik, programatzaileek
ere harrera ona egin diete
euskal antzerki obrei.
Izan ere, Hortzmuga talde
bizkaitarra Brasilgo eta
Japoniako antzerki programatzaileekin jarri da
harremanetan Rekolore
obra herrialde haietan
aurkezteko.
Tarregarajoan zen laugarren eta azken euskal
taldeak, Taun Taunek,
Joan Brossa poeta kataluniarraren unibertso poetikoan oinarrituriko Kont
Arte obra taularatu zuen
Tarregako Fira de Teatre
al Carrer-en XXI. edizioan. Ikusle asko biltzea lortu zuten.

Europako azoka
esanguratsua
Lau antzerki talde horiek
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren Euskal Teatroa ekimenaren barruan
hartu dute parte Tarregako Antzerki Azokan. Seigarren urtea da Jaurlaritzak euskal antzerki taldeak azokara horretarajoateko diruz lagundu dituena. Hain zuzen, Europako
jaialdi esanguratsuenetako bat da Tarregakoa, eta
Hego Ameriketatik ere
programatzaile eta antzerkigile asko joaten dira
hara. Gutxi gorabehera,
100.000 lagun bildu ditu
aurtengo edizioak.

ZINEMA. Bi euskal zinemagileek euren jardunean bizitako esperientzien berri eman zuten
Olaia Salegi I DDNDSTIA

Euskal zinemaren historia eta
oraina izenburupean, herene-

gun hasi eta bihar bukatuko den
ikastaroa antolatu du Euskal
Herriko Unibertsitateak, Donostiako Miramar jauregian.
Horrela bada, bertan izan ziren
atzo Antxon Ezeiza zinema zuzendaria eta Angel Amigo zinema ekoizlea, Imanol Zumalde
eta Santos Zunzunegui EHUko
irakasleekin batera.
Antxon Ezeizak euskal zinemaren inguruan dauden arazo
eta gaizkiulertuei buruz hitz
egin zuen. Hark esandakoaren
arabera, euskal zinema kontzeptua harrigarria iruditzen
zaio, txunditu egiten du erabat.
Eta hori hala da, ondoko bi arrazoiengatik bereziki: ekoizpen
teorikoa, batetik; gaizki-ulertze
teorikoa bestetik. «Euskal zineman, gehiago dira filmeei, zinegileei eta zuzendariei buruzko
liburuak, filmak, zinemagileak
eta zuzendariak berak baino»,
dio Ezeizak. Beste alde batetik,
euskal zinema definitzeko arazoajarri nahi izan du mahai gainean: «Zer da euskal zinema,
Euskal Herrian egiten dena bakarrik? Eta zertan da, bada, euskalduna Donostiako Zinemaldia?»
Franco hil osteko garaia j 0tzen du euskal zinemaren aldeko aldarrikapenak indartu zireneko garaitzat. Orduantxe ekin
zitzaion, Antxon Ezeizaren hitzetan, «euskal zinema nazionala euskaldunek euskaraz euskaldunentzat egina» irmotasunez eskatzen. Hala bada,
ahalegin horretan aurrerapausoa egiteko asmoz, euskal zinema definizioa kendu, eta, haren
ordez, euskal zinematografia
nazionala definizioa erabiltzea
komenigarriagoa izango zela
erabaki zuten.

Ezeiza: «Euskarazko zinema
egiteko borondatea falta
zaie euskal zinemagileeb~
Ezeiza eta Amigo euskal zinemaren kontzeptuaren inguruan dagoen
nahasketaz aritu ziren atzoko EHUko Udako Ikastaroetan
Antxon Ezeiza euskal zinemaren arazo eta gaizki ulertuez aritu zen.

',.J:ji·li·iiiU;

«Bikoizketak, hizkuntza originala ez
sustatzeaz gain, behin betiko
muntaiaren esanahia alda dezake»

«Gehiegi interesatzen ez zaizkigun
egitasmoetan sartu behar izaten dugu
sarritan. Inork ez digu ezer oparitzen»

EUSKAL EKOIZLEEN ESPERIENTZIAK

Euskal zinemaren arazoa
Euskal zinema hitzak dioen bezala, «euskal zinemak euskaraz
izan behar du». Argi dago, baina, lurralde honetako zinema
ekoizpena ez dela euskaraz bakarrik egiten. Esate baterako,
2000. urteko Bilboko Film Laburren Jaialdian, Euskal Herrian bertan ekoitzitako bederatzi labur aurkeztu ziren. Guztiak
gaztelania hutsean eginak, baten izenburua izan ezik:
Hilarria.
Gaur egun, euskarazko zinema asko egiteko nahikoa zinemagile ez dagoela aitortzen
duen arren, hau ez da arazo nagusia: «Borondate falta nabarmena da euskal zinemagileen
artean, borondate eta interes
falta». Izan ere, euskal zinemagileek zinema euskaraz ez
ekoiztearen arrazoi nagusia
hori horrela egiteak produktua

Amigo: hogei urteko
esperientziaren ahotsa
Angel Amigo zinema ekoizleak Euskal Herrian
zinema ekoiztearen esperientziaz hitz egin
zuen. Amigok hogei urte daramatza lanbidean,
eta oso ondo gogoratzen du zeri esker dagoen
egun dagoen tokian: «Duela hogei urte aurkeztu nuen Donostiako Zinemaldian nik neuk
ekoiztutako lehenbiziko filma, Segoviako ihesa.
Lan hura inflexio puntu bat izan zen euskal
ikus-entzunezko bitartekoetan.
Bestalde, Amigo bat dator Ezeizarekin euskal zinemagintzaren inguruan dagoen kontzeptu nahasketari dagokionez: «Euskal zinemaz

merkaturatzeko orduan sor ditzakeen arazoetan dago
-merkatuaren murrizketa-o
Halaxe irizten du Ezeizak.
Bestalde, «euskal zinema mu-

hitz egitean, nahastu egiten dira kontzeptuak».
Amigok, ordea, bereizketa zehatza egiten du
euskal zinema zer den definitzeko orduan:
«Euskal zinema Euskal Herrian egiten dena da,
ez besterik».
Zine ekoizleak bere lanaren alderdi sortzaileaz jabetuarazi nahi izan zuen, eta ekoizleak
proiektu bat gauzatu ala ez erabakitzerakoan
eduki dezakeen garrantziaz ohartarazi. Bere
lana nahiko esker txarrekoa dela adierazi zuen:
«Gehiegi interesatzen ez zaizkigun egitasmoetan sartu beharra izaten dugu zenbait kasutan.
Bestalde, asko mugitu beharra izaten dugu
handik eta hemendik».
Lan eta lan ari da Amigo: liburua idatzi du urteotako esperientziak bilduz, eta, gainera, Latinoamerikako zinemagile ekin dihardu lanean.

tua bi aldiz mutua» zela adierazi zuen, noizean behin agertzen
ziren testuak gaztelaniaz aurkezten baitziren. Eta horrek,
«euskara ez sustatzeaz gain,

behin betiko muntaiaren esanahian eragin dezake. «Hizkuntza orok sentimentuak
adierazteko modu propioa
dauka eta».
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MUSIKA. Konpositorearen obra sinfoniko garrantzitsuenarekin bi disko grabatzen ari da egunotan orkestra

Francisco Escudero omenduko dute
bere obra ezagunak interpretatuz

Chilingirian
Laukotea eta
Alicia de
Larrocha pianista
Gaiarreko zikloan

Euskadiko Orkestrak kontzertu berezia emango du bihar musikariaren jaioterrian, Zarautzen

Edurne Elizondo

Amagoia Mujika

I

ZARAUTZ

Musikagile batentzat egon daitekeen modurik onenean
omenduko du Zarautzek bihar
Francisco Escudero seme kutuna, haren hainbat obra garrantzitsu interpretatuz. Arturo Tamayo madrildarrak zuzendurik,
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa,
Andra Mari abesbatza, Marta
Zabaleta pianista eta Angel Pazos tenorra ariko dira zeregin
horretan. Konpositorea sasoi
onenean ez dagoen arren, «ahaleginak egingo ditu kontzertura
joateko. Suspertzeko ona izan
daiteke, bere obra entzuten
duenean emozionatu egiten
baita», adierazi zuen atzo bere
seme Francisco Escuderok. Azken bi hilabeteetan hiru aldiz
izan da ospitalean, eta «oso larri
egon da, baina atera da. Hala
ere, makal dago».
Biharko omenaldia Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Escuderok behar duen onespena izan
dezan azken aldian egiten ari
den lanaren ondorioa da. Bere
lan garrantzitsuena grabatzen
ari da, eta konpositorearen sorterrian erakutsi nahi izan dute
egiten ari diren lana kontzertua
emanez, German Ormazabal
Orkestrako zuzendari gerenteak adierazitakoaren arabera.
Emanaldia Arantzazu. Poema
sinfonikoa obrarekin hasiko da,
1955ean Arantzazuk berak saritutako lanarekin. Ondoren Manuel de Fallari omenaldia orkestra eta pianorako obra eskainiko dute , eta Marta Zabaleta
pianistak hartuko du protagonismoa. Bigarren atalean, berriz, El sueflo de un bai/arin. Poema koreografikoa interpretatuko du orkestrak, eta, azkenik,
Aita Carmelo Iturriak euskarara
moldatutako testuen gaineko
Joan Bautista. Orkestra eta ahotsentzako oratorioa eskainiko

dute orkestrak eta Andra Mari
abesbatzak; pasarte nagusiak
Angel Pazos tenorrak kantatu
ditu.

Bi disko grabatzen
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
bi disko grabatzen ari da Francisco Escuderoren obra sinfoniko garrantzitsuenekin. «Euskadiko Orkestrak asko zor dio, eta
horregatik bere lan esanguratsuena grabatzea erabaki genuen», adierazi du German Ormazabalek. Joan den astean
grabatu zituzten diskoan sartu-

SOSLAIA

Francisco Escudero konpositorea duela hiru urte ateratako argazki batean .

Teknika menperatzailea, emozio kontalaria
Francisco Escuderok (Zarautz, 1913) hamasei
urte zituenerako pianorako hainbat pieza konposaturik zituen. Harmonia egitura bereziak
erabiltzen zituen, eta inguruko irakasle guztien
gaitasunak bereak egin zituen berehala. Madrilera joan zen ikasketak jarraitzera, eta handik
Alemaniara eta Frantziara Gipuzkoako Diputazioak emandako beka baten bitartez. Harmonian eta konposizioan buru-belarri sartu
zen, musika klasikoaren egitura guztiak bere
egin ondoren, berrikuntzetan sakonduz. Konposatzeko eta harmonizatzeko gaitasuna doinuetan bilakatzeaz gainera, horiek paperean
jartzeko sistemak landu ditu, musika pedagogian urrats berriak eginez.
Bere konposizio guztiek teknika oso landua

ko dituzten lan gehienak, eta
aste honetan amaituko dute.
Diskoetan konpositorearen
berezko nortasuna islatzen da
Ormazabalentzat, «gizon ikasia
izanagatik korronte anitzetatik
jan badu ere, oso estilo pertsonala du maisuak. Berezko estiloa du, eta pieza orotan nabari
da bere maisutza».
Berezko konposizioa «mundu ikuskerarekin loturik» dagoela uste du bere seme Francisco
Escuderok. «Urte eta denbora
asko eman du ikasten, musikaren langile amorratua izan da,
eta hori bere obretan eta peda-

dute, eta euskal doinuetan inspiraturiko obra
berritzaile asko egin ditu, doinuak eta erritmoak eraldatuz. «Musikariok emozionatzen gaituzten gauzak kontatu behar ditugu, eta horretarako beharrezkoa da ahalik eta teknika
gehien izatea». Hori idatzia utzi du maisuak.
1945ean Espainiako Sari Nazionala eman
zioten. 1961 ean konposizio eta harmonia katedra lortu eta Donostiako Kontserbatorioko zuzendari egin zuten. Erretiratu arteko urteetan
irakatsi du harmonia eta konposizioa, baina ardura horiek bere obren konposizioarekin tartekatu ditu beti. Zigor opera libretoa, Himno de
San Mames, Sinfonia Mitikoa, Aranzazu poema
sinfonikoa, Illeta oratorioa eta Gernika dira,

besteak beste, bere obrarik ezagunenak. Zarautzen, jaioterrian, bizi da azkenaldian, «azken urteak etxean» igaro nahi izan dituelako.

gogian nabari da, baina batez
ere oso gizatiarra izan da, emozioz beteriko gizona, erraz hunkitzen dena. Bere obra gizakiarekin eta lurrarekin loturik daude. Mundua eta gizakia aldatu
nahi izan ditu aitak, gogoeta

DISKOAK

Konpositorearen berezko
estiloa islatzen da lan
berriotan, obra sinfoniko
garrantzitsuenaren
bitartez

eginez eta jendearengandik
gertu egonez».
Francisco Escuderorentzat
«oso garrantzitsuak» dira bi disko berriok, «zoritxarrez oso grabazio gutxi baitaude». Dokumentu historikoak dira, ikertzaileentzat lagungarriak, eta
espero dezagun etorkizunean
aitaren lana behar bezala ezagutzeko balio izatea, maiz itzalean geratu delako». Gizartea
konturatzea nahi nuke bere musikak daukan garrantziaz; bestela, ez baitu zentzurik herri batek genioak izatea, ez badira
onartzen eta ezagutzen».

I

IRUNEA

Nazioartean sona handikoak diren hainbat interprete bildu dituzte Nafarroako Unibertsitate PUblikoak eta Julian Gaiarre
Antzokia Udal Fundazioak, elkarlanean, urrian hasi eta datorren martxora
arteko zikloan. Denera
zazpi kontzertu eskainiko
dituzte.
Emanaldiak 20:00etan
izanen dira, eta, ordubete
lehenago, egun bakoitzeko parte-hartzaileari buruz mintzatuko da aditu
bat, Gaiarren bertan: Fernando Sesma musikaria,
Cecilia Leon Rodrigo Joaquin Rodrigoren biloba,
Santiago Etxeberria kritikoa, Miguel Angel Tapia
pianista, Marcos Andres
Vierge musikologoa, Javier Monreal kritikoa eta
Carmen Arbizu mezzosopranoa arduratuko dira
kontzertuak aurkezteaz.
Chilingirian Laukoteak
hasiko du zikloa, urriaren
16an. Haydn, Beethoven
eta Dvoraken lanak eskainiko ditu. Azaroaren
20an, Joaquin Rodrigori
omenaldia eginen diote.
Pablo Sarasate Orkestrak
parte hartuko du eta Pepe
Romero gitarrista izanen
da bakarlaria. Rodrigoren
beraren eta Halftter eta
Manuel de Fallaren obrak
joko dituzte.

Larrocha iazko partez
Abenduan, 15ean, gospel
musika entzun ahal izanen da The ladies of song
taldearen eskutik. Urtarrilaren 8an, berriz, Alicia de
Larrochak parte hartuko
du. Iaz etortzekoa zen,
baina aldaka hautsi eta
kontzertua bertan behera
utzi zuten. Chopin, Albeniz eta Turinaren obrak
ekarriko ditu. Vienako
Brahms Hirukoteak, berriz, izen bereko konpositorearen lanak eskainiko
ditu, urtarrilaren 20an.
Zikloa amaitzeko, Salvatore Accardo biolin joIeak Italiako Ganbera Orkestrarekinjoko du, otsailaren 24an, eta, Simon
Estes baxu estatubatuarrak, berriz, Donald Ryan
piano jolearekin batera
abestuko du, martxoaren
19an.
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OPERA. Bilboko Euskalduna jauregian eskainiko da obra, arratsaldeko zortzietatik aurrera

ARTEA

·Samson et Dalila'·k zabalduko du
gaur OLBEren 2001·2002 denboraldia

Gaur adostuko
dute Tindayaren
bideragarritasun
azterketa nork
egingo duen

Buenos Airesko Colon antzokiak ekoitzi du ikuskizuna, eta lau emanaldi eskainiko ditu
Estibalitz Ezkerra

I BILBO

Gazako enparantza batean, Dagon tenpluaren aurrean, hebrear batzuk kexu dira filistearren
kontra izandako porrotaz.
Haiengana hurbilduko da Samson, eta jainkoak hebrear herriaren salbazioa gertu dagoela
esango die bere herrikideei. Hasiera batean kasurik egingo ez
badiote ere, gizon misteriotsuak uste osoz esandako hitzak
sinetsiz joango dira pixkanaka.
Hebrearren indarraz kezkaturik, Abimilech matxinatuak jazartzen saiatuko da. Baina Samsonen ezpatak aise garaituko du
filistearren burua. Garaipena
ospatzeko, emakume talde bat
inguratuko zaie hebrear gerlariei. Dantzarietako batek, Dalila
izeneko neska erakargarriak,
Samson liluratuko du. Dalilak
hebrearrarengan duen eraginaz
jabeturik, haren indarraren sekretua zein den ikertzeko eskatuko diote apaiz gorenek dantzariari.
Modu horretan hasten da
Samson et Dalila, gaur Operaren
Lagunen Bilboko Elkartearen
(OLBE) 2001-2002 denboraldiari hasiera emango dion opera. Euskalduna jauregian ikusiko da berau, arratsaldeko 8etatik aurrera. Gaurkoa ez ezik,
operaren beste hiru emanaldi
eskainiko ditu OLBEk: 14an,
17an eta 19an.
Obra Buenos Airesko Colon
antzokiak ekoitzi du, eta artista
handiek parte hartzen dute bertan: Dolora Zjick mezzosopranoak, Clifton Forbis, Eduardo
Santamaria eta Pedro Calderon

Dolora Zjick mezzosopranoa eta Clifton Forbis tenorra Euskalduna Jauregian, entsegu batean.
tenoreek, Alberto Gazale eta
Fernando Latorre baritonoek,
eta Carlos Lopez eta Alfonso
Etxeberria baxuek. Forbisek eta
Gazalek Bilbon abestuko duten
lehen aldia da hau. Artistekin
batera Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Operaren Abesbatza
arituko dira. Azken horiek Boris
Dujinek zuzenduko ditu.

Bibliatik oholtzara
Bibliako testamentu zaharrean
jasota dago Sanson eta Dalilaren istorioa, epaileen liburuko
14, 15 eta 16 kapituluetan zehazki. Asko dira pasarte horretatik abiaturik egin diren obra,
eta artearen ia modalitate guztietan filistearren eta hebrea-

rren arteko gatazka biblikoaren
bertsioa aurki daiteke. Zineman, adibidez, ezaguna da
1949an Cecil B. DeMillek zuzendu zuen Samson et Delilah.
Orduko hartan Victor Maturek
jokatu zuen hebrear indartsuaren rola, eta Hedy Lamarrek,
berriz, Dalilarena. Operari dagokionez, Camille Saint Saens
Frantziako musikariaren eskutik heldu zen lehen egokitzapena. Horretarako Ferdinand Lemaire poetak idatziriko liburuxkan oinarritu zen.
Lana ez zitzaion batere nekeza suertatu Saint Saensi. Oro
har, Lemaireren jatorrizko testua errespetatu zuen, eta hark
idatzi bezala obra hiru agerral-

ditan banatu zuen. Buruhausteak, ordea, estreinaldiarekin
etorriko ziren. Saint Saensek
Frantzian eskaini nahi zuen lehendabiziko emanaldia, baina
hango egoera soziopolitikoa
zela eta ezin izan zuen bere
nahia bete. Aberritik kanpo
izan bazen ere, Franz Liszt konpositore eta lagunari esker
Saint Saensek Samson et Dalila
estreinatzea lortu zuen azkenean. Weimarreko Grossherzogliches antzokia izan zen horren lekuko, 1877ko abenduaren 2an.
Gaurtik Bilbon ikusgai egongo den Samson et Dalila operak
Saint Saensen obra hura du oinarrian.

I Jose Mari 8egoiia
Espainiako Orkestra
Filarmonia
Obra: Messa da Requiem (Verdi).Zuzendaria:
Pascual Osa. Abeslariak: C. Ribera, A. Oalla
Pozza, M. Olano. E. Todisco, Bilboko Koral
Elkartea.Lekua: Bilboko Arriaga antzokia. Lekua:
Irailak 10.

Bilbo ofizialak eta operazaleak
oroitu zuen, esker onez, kanariar tenore apartak Bilborekin
zuen harreman musikal eta maitekorra, bere heriotzaren bigarren urtebetetzean. Alfredo
Kraus Musika Elkarte berriak
antolatu zuen ekitaldi hunkigarria. Musikalki, duintasunaren
ildotikjoanzen. Verdiren orato-

Kraussen omenez
rio moduko Requiem-ak opera
baten baliabide eta zailtasunak
ditu, dramatizazioa kenduta,
eta horretan buru belarri sartuta
egon zen Pascual Osaren zuzendaritza ona. Bere agindu exijenteek lortu zuten orkestra, koroa eta bakarlariak uztartzea
orokorrean, eta batzuetan lanak
eskatzen zuen sakontasuna. Espainako Orkestra Filarmoniako
musikariek, gazteak izan arren,
profesionaltasuna adierazi zuten zati kontzertanteetan, dotorezia harizkoek pianissimoetan,

metalezkoek ez horrenbeste
une batzutan.
Bakarlarien kantaldia balekoa izanda ere, euren artean
desberdintasunak eman ziren.
Carmen Ribera sopranoa da gure ustez, verdiar kantaldirako
ahotsik aproposena laukotearen artean. Indarra eta ziurtasuna azaldu zituen. Antonella dalla Pozza mezzosopranoak kantaldi zuzena egin zuen, garbiagoa erdiko erregistroan, eta arazoak izan zituen ahotsaren
kokapenarekin baxu aldean.

Miguel Olano tenorea irregulartasunatik abiatu zen. Desafinatzeko joera adierazi zuen, nabariagoa taldeko lanean, askotan
ahotsa bortxatu zuen apurtu arte Offertorio-an.Berarentzat ez
dugu uste partitura egokiena
denik. Aldiz, ahots tinbratua eta
musikaltasuna ziren Elia Todisco baxuaren bertuteak. Guztien
gainetik, Bilboko Koral Elkartea. Hasierako pianissimitik
Dies irae-ren fortissimora, konpaktazioa, afinaketa, ahoskera
garbia erakutsi zuen. Zoragarri
emakumeak Lacrimosa-n edo
danok baterako Libera me-n.
Lastima akustika lehorrarena

Efe I LAS PALMAS

Gaur bilera egingo dute
Madrilen Kanariar Uharteetako Turismo kontseilari Juan Carlos Becerrak,
Estudios Guadianako ordezkariek eta Eduardo
Txillida eskulturgilearen
senitartekoek, Tindaya
proiektuaren bideragarritasun azterketa egiteko
zein enpresa kontratatu
adosteko.
Joan den astean Kanaria Uharteetako Gobernuak eta Txillidaren senitartekoek egin zuten bileran erabaki zuten eskulturgilearen asmoa aurrera
eramatea posible ote zen
ongi aztertzea. Izan ere,
Fuerteventuran dagoen
Tindaya mendia hustu
nahi du Txillidak han eskultura eraikitzeko. Hustutze hori mendiakjasan
ote dezakeen jakitea deliberatu dute proiektuarekin hasi aurretik. Hain zuzen, ikerketa lan horiek
enpresa espezializatu batek egitea erabaki zuten
bilera horretan.
Kanariar Uharteetako
Gobernuak zuzenean
kontratatuko du enpresa
espezializatu hori, baina
eskulturgilearen senitartekoen oniritzia jaso behar du lehenago. Hala,
gaurko bileran enpresa
espezializatu batzuk aurkeztuko ditu Juan Carlos
Becerrak.

Azterketak baldintzatuko
du proiektua
Behin azterketa egingo
duen enpresa aukeratuta,
hilabeteak igaroko dira
honek egingo duen ikerketa lanaren ondorioakjakin arte. Izan ere, azterketa ugari eta sakonak egin
beharko ditu Tindaya
mendiaren hustutze lanen
eragina nolakoa izango
den jakiteko.
Mendiaren hustea kaltegarria dela iritziz gero,
bertan behera utziko dute
Txillidaren proiektua.
Eragin txikia sortuko duela ondorioztatuz gero, berriz, proiektua egiteko
moduak aztertzen hasiko
dira
Neurri hauekin, iaz Tindaya mendiaren proiektuaren aurka jarritako helegitea bertan behera gelditzea nahi dute.
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DANTZA. Dantza barrokoa ere ohoratua izanen da Maitaldian gaur
ARTEA

Nam June Paiken inguruko zinema zikloa eskainiko du
Guggenheim museoak
Atzo hasi eta igandea arte, Bilboko
Guggenheim museoak Nam June
Paiken inguruko zinema zikloa eskainiko du. Paik eta zinemaren eta bideoaren munduak 1965-1974izenburupean, pinakotekak Koreako artistaren obraren garapena hobeto
ulertzeko ikus-entzunezko pieza laburrak erakutsiko ditu. Fluxus taldearen kide izandakoa, gazte hasi
zen bideo artea lantzen, eta gaur
egun teknika horren aitatzat jotzen
dute askok. Guggenheimen ikusgai
egongo diren filmek obra ez ezik Paiken lan egiteko modua ere
ezagutzeko aukera emango dute. Film guztiak 19:30ean hasiko dira, eta sarrerak museoaren leihatiletan jaso daitezke.

Marie-Genevieve Masse L'Eventail konQainiako koreogL:.,;ra""'f.::..
oa:=,:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'"

XVIII. mendeko bi balet
barroko berpiztuak izanen
dira gau honetan Miarritzen
L'Eventail taldeak 'Les Elemens' eta 'Oon Juan' aurkeztuko ditu
Celine Mounole I MIARRITZE

Arrats honetan, oso emanaldi
berezia eskainia izanen da Miarritzeko Kasinoan, 9 orenetan.
Izan ere, L'Eventail dantza talde barrokoak XVIII. mendeko
bi ikusgarri labur aurkeztuko
ditu, Les Etemens eta Don Juan.
«Hautatu dut bi balet horien
aurkeztea, XVIII. mendean
dantzaren kontzepzioa irauli
baitzuten. Ordu arte, baletak
testu batek lagundurik ematen
ziren, erran nahi baita ez zuela
dantza soilak drama bat jokatzen. Don Juan baleta, lehen
ekintza-balet handia izan zen»,
azaldu du Marie Genevieve
Masse dantzari eta L'Eventail
taldeko koreografoak. «Hortik
aitzina, musika, baletaren elementu garrantzitsuenetarikoa
bilakatu zen eta ez zen gehiago
laguntzailetzat hartua. Bestal-

I ~ Icl311! i'l! i'l I ~ t:$ii.
L'Eventail konpainiako koreografoa

«'Les Elemens' eta 'Don
Juan' baletek dantzaren
kontzepzioa irauli zuten
XVIII. mendean»
de, ondoko balet egileek bi eredu horiei jarraitu zieten» ..
Bi baleten koreografiak galduak izan ziren denborarekin,
eta Massek ditu berriz asmatu.
Les Elemens, 1737koa, JeanFery Rebel musikariaren obrarik ezagunena da. «Dantza horretako koreografia guziz ahantzia izan denez, saiatu naiz
istoriotxo baten asmatzen,
hots, eszenario bat, musika horren gainean. Gau magiko batean, gizon bati pertsonaia feeri-

33 x 33 mm
Nafarroako herri
euskaldun batean:
961 m2 eraikiak. 9 logela,
2 egongela, 2 sukalde eta
abar. Familia luze edo
tade batentzat egokia.
Telefonoa: 94850.31.55.

MODULOA
(Edizio orokorra)
Eguna: 3.000
Astea (6 egun): 2.300
2 aste (12 egun): 2.100
Hilabetea (24 egun): 1.500

koak, jainkoa, jainkosa agertzen zaizkio, baita uraren, suaren eta airearen alegoriak ere».
Bigarren alorrari dagokionez,
Don Juan pertsonaia famatuaren gorabeherak aipatzen ditu,
eta Christoph Willibald von
GlOek egileak 1761 ean idatzi
musika dramatikoa du oinarritzat.
Dantza barrokoa oso guti hedatua da, eta gaur egun 40 bat
dantzarik baizik ez dute arte
hori pratikatzen. «Franeine
Laneelotek, nire bultzatzaile
ohiak, zuen barrokoa berriz
atzeman eta martxan jarri. Hastapenean, ohizko dantza egin
nahi zuen eta, ikertzean, barrokoa deskubritu zuen Akademia
Militarretako dokumentuetan.
Beraz, Luis XI.aren garaian
modan zen dantza mota hori
berpiztea erabaki zuen», azaldu
zuen Massek.
Arratsaldeko zazpietan, bestalde, Erika La Quica dantzariak
flamenko garaikideko koreografia bat taularatuko du Coliseon. Erika Winklerren ikusgarrian emaztea da aipagai, bere
sentsualitate, feminitate, estetika eta indarrean. « Flamenkoak,
alternatiba bat proposatzen du,
gure gizartean zabaldua den
emaztearen irudiari», koreografoak azpimarratu duenez.

LITERATURA

MUSIKA

Jaroslav Seiferten obra
osoaren erakusketa
zabalduko dute, haren
mendeurrenean

Musika Banden III.
Alardea egingo da
asteburu honetan
Irunen (Gipuzkoa)

Jaroslav Seifert 1984an Literatur Nobel saria irabazi
zuen poeta txekiarraren
obra osoa eta harekin lotutako objektuak biltzen dituen erakusketa zabalduko
dute Kralupy nad Vltavou
museoan, Pragatik hurbil.
Seiferten j aiotzaren mendeurrenean antolatutako
erakusketan, haren zenbait
libururen argitalpen guztiak
eta Jirineova, Bouda, Svolinski eta Kristofori bezalako margolarien ilustrazioak
erakutsiko dira hilaren
18tik aurrera.

Irun, Lizarra, Alcaniz (Teruel), Almanzora (Almeria)
eta Hondarribiko musika
bandak elkartuko dira asteburu honetan III. Irun Hiria
Alardean. Larunbat arratsaldean desfilea egingo
dute Irungo kaleetan zehar,
eta ondoren Udalak harrera
egingo die. 19: 30ean kontzertu bat eskainiko dute
Artaleku kiroldegian. Igande goizean berriz egingo
dute desfilea, Alberto Angu era plazatik abiatuta, eta
La Milagrosa kaperan
amaituko da ibilaldia.

LITERATURA

Jorge Volpi mexikarrak jasoko du Grinzane CavourDos Oceanos saria, Miarritzeko La Cita jaialdian
Jorge Volpi idazle mexikarrak En busca de Klingsor liburuarekin irabazi du Grinzane Cavour-Dos Oeeanos saria. Miarritzeko La Cita jaialdiak sortu zuen sari hau, Dos Oeeanos izenarekin, orain dela zortzi urte, Latinoamerikako literatura
Frantzian ezagutarazteko. Iaz Italiako Grinzane Cavour sariarekin bat egin zuen. Eduardo Manet idazle kubatarra buru
zuen epaimahaiak Volpiren liburua hautatu du aurtengo ekitaldian. Carlos Fuentesen ustez, gaztelaniazko egungo literaturaren izar nagusietako bat da Jorge Volpi.

ARTEA

ARTEA

Duela mila urteko mural
bat aurkitu dute
Tibeteko Sagyako
monastegian

Arte Latinoamerikarreko
Museoa zabalduko dute
Buenos Airesen, jabetza
pribatukoa

Txinako arkeologoek duela
mila urte egindako mural
bat aurkitu dute Sagyako
monastegian, Tibeteko
hego-mendebaldeko eskualde menditsu batean.
190 metro koadroko bi solairu hartzen ditu muralak,
eta Budaren irudia erakusten du, mendi, erreka, animalia, txori, lore eta hodeiz
inguraturik. Mogaoko leizeetako pinturak bezain
ederrak direla esan dute arkeologoek.

Datorren astean zabalduko
dute Buenos Airesen (Argentina) Arte Latinoamerikarreko Museoa. Eduardo
Costantini enpresariaren
bildumako 228 obrak osatzen dute museoko bilduma
iraunkorra. Horien artean
preziatuenak bi dira, Tarsila do Amaral brasildarraren
Abaporu eta Frida Kahloren
Autorretrato con chango y
oro. 30 milioi dolarreko in-

bertsioa egin du Costantini
Fundazioak.
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Hezkuntza • Euskarazzzz kanpaina

DONOSTIA. Irudi eder askoz gozatzeko aukera eskaintzen du abionetak. Goiko argazkian, Donostiako panoramika ikus dezakegu, baina bidaian zehar Donostia ez ezik Lekeitio,

Bidasoaldea, Zarautz eta kostaldeko beste herri askotakoak ere ikus ditzakegu (iruditan hurrengo orrian).

Euskara lau haizetara
Gipuzkoako Foru Aldundiak euskara sustatzeko 'Euskarazzzz' kanpainako abionetak
Euskal Herriko kostaldea ezagutzeko aukera eskaintzen du
Idoia Viteri

I

HONDARRIBIA

Gipuzkoako Foru Aldundiak
uztailaren 14an Euskarazzzz
kanpaina abian jarri zuenetik,
eulitxo itxurako abionetak makina bat hegaldi egin ditu dagoeneko. Uda osoan zehar, jendea
euskaraz bizi dadin sentsibilizatzeko xedeaz, Euskal Herriko
zati handi bateko zerua zeharkatzen du eguneko bi hegaldietan. Euskararen aldeko aldarrikapena lau haizeetara zabaltzen
duen abionetan bidaiatzeko aukera paregabea izan zuen atzo
EGUNKARIAk.
Arratsaldeko 16:00etan Hondarribiko aireportuko kafetegian genuen hitzordua. Abioneta txikia izaki, lau pertsona garraiatzeko baimena besterik ez
du. Hala, kazeta honetako kazetari eta argazkilariaz gain, beste
bidaiari batentzako lekua utzi
genuen soilik; pilotua ahaztu

gabe, noski! Izan ere, auskalo
non geundeke orain Ugaitz Iturbe bilbotarrarengatik izan ez
balitz. Mikel Ansa hernani arra
izan zen, EGUNKARIAko ordezkariez gain, 'eulitxoan' zerua zeharkatzeko pribilegioa izan

zuen 15 urteko gaztetxoa. Euskadi Irratira deituta eskuratu
zuen hegaldirako txartela, zozketa baten ondorioz hautatua
suertatua izan eta gero.
Eguraldia lagun, Hondarribiko aireportutik Lekeitiorainoko

ibilbidea egiteko igo ginen zzzz
euli soinua islatuz, jendeari
euskaraz hitz egiteko gonbita
egiten duen aldarrikapena zeruan astintzeko . Auto txiki batekin parekatu liteke abioneta
barrenetik ikusita, aginterako

SENTSIBILIZAZIO KANPAINAK

Gabonetarako asmoak
Gipuzkoako Foru Aldundiak euskararen aldeko hiru kanpaina egin ditu orain arte. Duela urtebete Euskara zure unibertsoan; pasa diren Gabonetan Gabonetan opariak euskaraz; eta aipaturiko Euskarazzzz hau. Gabonak eta uda ditu
Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritzak sentsibilizazio kanpainak aurrera eramateko garairik
egokienen tzat, «haurrek oporrak dituztenez,
aisialdirako denbora gehiago baitute».
Aurtengo gabonetan ekin zitzaion Gabonetan
opariak euskaraz kanpainari, haurrek eskatutako opariak euskarazkoak izateko ahaleginean.

Bestalde, Orioko aterpetxean, DBH mailan B
eta D ereduetan jarduten diren neska-mutil ei
zuzendutako kanpainan, hiru bost egun tarteko
egonaldiak antolatu dituzte; beti ere, euskarazko jarduna indartzeko. Egitarauaren barnean,
ingurua ezagutzeko ekintzak, piraguismo ikastaroak eta teknologia berriez baliatuta euskaraz etengabe aritzea da kanpainaren xedea;
beste guztietan bezala. Ekintza horiek guztiekin, euskara ikastolarekin loturiko hizkuntza
besterik ez dela jakinarazi nahi da; euskara hizkuntza bizi bat dela, alegia.
Udako Euskarazzzz kanpainaren arrakasta
ikusita, Gabonetarako beste proiektu bat prestatzeko asmoa azaldu zuen Foru Aldundiak.

botoi, palanka eta argitxo ak
kenduz gero, beti ere. Motorea
piztu baino lehen, hegazkinak
erortzeko duen arriskuaren
portzentaiaz galdetzean, «%
1ekoa besterik ez», erantzun
zuen Iturbe pilotuak. Eta «autoz bidaiatzea askoz ere arriskutsuagoa da, ez larritu», gaineratu zuen gero.

Segurtasun neurriak bermatu
eta airera!
Beharrezkoak diren segurtasun
neurriak hartu ostean, motorra
piztu eta ordubetez entzun behar izan zen burrunba hots indartsua martxan j arri zen. Inork
behar izanez gero, botaka egiteko poltsak non zeuden azaldu
zuen pilotuak, eta irrati bidezko
konexioa ahalbidetzen dizkioten entzungailuakjantzi zituen.
Bazirudien ordubeteko bidaia
une batetik bestera hasiko zela:
Lekeitio (Bizkaia) jomuga. Gerrikoak ondo estutu .. .eta gora!
Uste baino aireratze gozoagoa
izan zela azaldu zuen Mikel
Ansa bidaiariak.
Hala, zeru oskarbitik bidaiatuz, Hendaiatik Lekeitio bitarteko Euskal Herriko kostaldeaz
gozatzeko parada izan zen.
(Hurrengo orrian jarraitzen du)

Egunkaria

50

-a" I /

KOSTALDEA

I

" I /

~

2001 eko irailaren 12a

12:24 •
06:00 • 18:58

plisti-plasta
San Fermin Txikiko jaietan bi erraldoi berri
izango dira
Hemendik egun gutxira izango diren San Fermin Txikiko jaietan
bi erraldoi berri izango dira. Bi erraldoiak larunbatean aurkeztuko dituzte San Frantziskoko plazan. Bi erraldoiak herriko gazte
talde batek egin ditu eta etorkizunean beste hainbat erraldoi
egingo dituzte. Helburua aro klasikoak unibertsoa azaltzen zuten elementuak islatzea da: ura, haizea, sua eta lurra. Datorren
astean erraldoiei lotutako hainbat ikuskizun izango da.

Donostiako kultur etxeek 273 ikastaro
eskainiko dituzte
Donostiako kultur etxeek 273 ikastaro eskainiko dituzte aurtengo neguan. Ikastaroak haur, gazte eta helduentzat izango dira
eta literatura, musika eta ikus-entzunezkoak bezalako gaiak jorratu dira. Ikastaro horien artean 228 helduentzat izango dira, 18
gazteentzat eta 27 haurrentzat. Helduen ikastaroen erdia euskaraz izango dira. Gazteei zuzendutakoen artean bost euskaraz
izango dira eta haurren 20 ikastaro izango dira euskaraz.

JOSE MANUEL DIEZ

ZARAUTZ. Zarauzko hondartza hegazkinetik hartuta.

LEKEITIO. Bidaiako azken herrixka da Lekeitio, handik Hondarribira itzultzen da berriz abioneta.
.... 1

«Lau tanta egiten badu,
zamarra jarri eta listo»
Kepa Ugarte

EUSKARAZZZZ. Lau lagunentzako lekua dago abionetan .
(Aurreko orrialdetik dator)

Batez besteko 250 kilometro
orduko abiaduran, lurretik 700
metrora hegan egin zuen abionetak. Lekeitio eta Donostian,
apur bat gehiago hurbildu zen,

500 metroraino; autoak eta pertsonak ere bereiz zitezkeen,
ikustekoa benetan.
Segurtasunari dagokionez ,
sekulako lasaitasunez aritu zen
airean. Tarteka, lurrera hurbiltzen zen heinean, turbulentziak

nabari zitezkeen, baina inolako
arazorik gabe lurreratu zen.
Aukeratutako batzuk besterik
ez dute halako ikuskera berezitik gure inguruetako paisaiak
ikusteko aukera; baina benetan
merezi du.

I

BILBO

Nahiz eta zenbaitetan euria
egin, ez dirudi uda sasoia
egokia denik aterkiak saltzeko. Jose Manuelek argituko
digu. La casa de los paraguas
dendan lan egiten du berak.
• Uda garai txarra da aterkiak saltzeko, ezta?
Santa Barbararen parekoa da
hau , ez badu euririk egiten
jendeak ez du aterkirik erosten. Gainera, salmentei begiratuta aurrekoa baino makalagoa izan da aurtengo uda.
Euri gehiago egin zuen iaz,
abuztuan. Nahiz eta eguraldi
txarra datorrela iruditu, zortzi edo bederatzi egunetan
euria egin behar du, jendeak
aterkia erosteko. Lau tanta
besterik ez badu egiten, zamarrajartzen dute eta listo.
• Txapelak, aldiz, asko
saltzen dira.

Bai, txapel asko saltzen dira
udan. Gehienbat, atzerritarren artean. Gainera, dantza
taldeekin ere lan egiten dut.
Txapel gorriak, praka zuriak,
kaiku ak, mendigoizaleak, eta
horrelakoak erosten dizkidate taldeek.
• Zergatik erosten dute gizonek txapela?
Janzteko ohitura dutelako
erosten dute gehienek. Neguan txapela jartzen dute hotzik ez izateko eta, ohitura
hartzen dutenez, urte osoan
eramaten dute .
• Euskal Herriko ohitura
delako eramaten duena
ere egongo da?
Bai, Euskal Herrianjaioak eta
bizitza osoan txapela jantzi
dutenak dira hauek. Gazteak
ere, txapela j anzten hasi dira,
jada. Jaietan, gamberra deitzen diogun txapel handia
eramaten dute.
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Santakruzak • Galdakao

Jaietan ere, kirolek badute lekua
Nagusientzako bazkari herrikoiaz eta dantzaldiaz gain, mota guztietako kirolak izango dira gaur Galdakaoko kaleetan
Kepa Ugarte I

GALDAKAO

GAUR

Bost jaiegun igaro dira, jada.
Baina oraindik badago zertaz
gozatu Santakruzetan. Hala ere,
festak parranda baino gehiago
dira. Kirolari tartea egin behar
zaio. Kurutze frontoian jokatuko diren pilota partidez gain,
saskibaloi, futbol eta boleibol
partidakjokatuko dira Galdakaoko kaleetan.
Aurreko egunetan bezala,
Gurutzeko plazatik abiatuko da
kalejira, 13:00ak aldera. Gaur
Uriarte, Zabalea, Ibarluze eta
Loiolako Inazio Deuna kaleak
musika doinuz beteko dituzte
txistulari eta dultzaineroek.
Izan ere, egunetik egunera, ez
dute ibilbide berbera jarraitzen
musikariek. Ordu erdi geroago,
arrapaladan joan beharko dute
Gandasegi ikastetxeko patioan
bildutako ume guztiek, buruhandiak atzetik izango baitituzte.

13:00: Kalejira txistulari eta gaiteroekin.
Ohikoa denez, Gurutzeko plazatik abiatuko
dira eta J. B. Uriarte, Zabalea, Iberluze eta
Loiolako Inazio Oeuna kaleetatik ibiliko dira
goizean zehar.
13:30: Buruhandiak Gandasegi ikastetxeko
patioan.
14:00: Hirugarren adinaren jaia egingo dute
Zuatzuko kiroldegian. Bertan, bazkari
herrikoia eta dantzaldia egongo dira, besteak
beste.
16:00: VIII. Boleibol2 Txapelketa,
Ganekogorta kalean, Galdakaoko Boleibol
Taldeak antolatuta.
17:00: Olinpiada txikia Muguruko Landan,
Lagun Onaktaldearen eskutik.
17:00: Gazte mailako saskibaloi partidak,
Gurutzeko plazan, Ibaizabal Saskibaloi
Taldearen laguntzaz.
18:00: Futbol partida Santa Barbara futbol
zelaian, C.O.Galdakaok antolatuta.
19:00: Bizkaiko jota ikastaroa Andra Mari
Dantza Taldearen lokaletan.
19:00: I. Gurutzeko Pilota Txapelketa,
Kurutze frontoian, Adiskide Pilota Elkarteak
antolatuta.
22:30: Zinema aire zabalean.XMan filma
ikusteko aukera izango dute Santi Brouard
plazan bildutakoek.

Aiton-amonentzako bazkari
herrikoia eta dantzaldia
Gaztetxoek aukera ezin hobea
daukate Galdakaoko jaietan
ondo pasatzeko. Baina aitonamonak ere gogoan dituztela
agerian utzi nahi izan dute Santakruzetako jai batzordekoek.
Hori dela eta, hirugarren adinaren jaia antolatu dute Zuatzuko
kiroldegian. Bertan bildutakoek
bazkari herrikoian sabela betetzeko aukera izango dute,
14:00etatik aurrera.
Bapo bazkaldu ostean, dantzari sena erakutsi ahal izango
dute nagusiek. Atzo, Agirre Lehendakari plazan izandako dantzaldiaren ondoren, gogorik
edukiko dute gaur ere dantzan
jarraitzeko? Noski, nekaezinak
dira gure aiton-amonak.
Etxean bazkaldu dutenek kirola egiteko aukera izango dute.
16:00etatik aurrera, VIII. Bolei-
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Hirugarren adinaren jaia
egingo da gaur Zuatzuko
kiroldegian. Herri bazkaria
eta dantzaldia izango
dira bertan
bol 2 Txapelketa izango da Ganekogorta kalean. Galdakaoko
Boleibol Taldeak antolatuta, bi
egunez luzatuko da lehiaketa.
Ordubete geroago, saskibaloiaren txanda izango da. Atzo kadeteekjokatu zuten, eta gaur
gazte mailakoak arituko dira
Gurutzeko plazan, Ibaizabal

Saskibaloi Taldearen eskutik.
Santa Barbara futbol zelaian,
berriz, futbol partidua jokatuko
da, 18:00etatik aurrera.
Gaztetxoak saskibaloian jokatzen ari diren bitartean, txikiek ere edukiko dute zerekin
denbora eman. Arratsaldeko
17:00etan, Muguruko Landan
bildutako haurrek Olinpiada
Txikian parte hartzeko aukera
izango dute . Izan ere, Lagun
Onak taldekoek joko dibertigarriak prestatu dituzte txikiak
ondo pasatzeko.

I. Gurutzeko Pilota Txapelketa
Aurreko egunetan bezala, Bizkaiko jota ikastaroa egingo da
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ALAI
TABERNA
bai martxa

Andra Mari Dantza Taldearen
lokalean. 19:00etatik aurrera,
taldekideen laguntza izango
dute bertara joandakoek. Ordu
berean, Kurutze frontoian bilduko dira pilotazaleak. Adiskide Pilota Elkarteak antolatuta,
Gurutzeko Pilota Txapelketari
hasiera emango zaio. Aurten
aurreneko aldia da antolatzen
dutena eta, bihar ere, partidak
izango dira. Pilota festari ostiralean jokatuko diren puntapuntako pilota partidekin
emango zaio amaiera.
Afari gozoaren ostean, pelikula bat ikustea bezalakorik ez
dago. Pantaila handia gogoko
dutenek ez dute sosik ordaindu

beharko Galdakaon. Gaueko
22:30etik aurrera, zinema
emanaldia egingo da aire zabalean. Santi Brouard plazan bildutakoek X Man pelikula izango dute ikusgai.
Gau guztiak ez dira hain lasaiak izango. Biharkoa musika
doinuz beterik egongo da.
Txosna kolektiboak antolatuta, jaialdia eskainiko dute herriko musika taldeek Ardanza
Lehendakari parkean. Bertan,
Biok, Kalte, Preach eta Noraezean arituko dira, 22:00etatik
aurrera. 23:30ean, berriz, Los
Palmeras taldeak dantzaldia
emango du, Agirre Lehendakari parkean.

ZURI eH-ASEGURUAK
As eguratzaile Talde a

IPINA

Aholkularitza kontable a e t a fiskala

SOLABARRIETA ASEGURU AGENTZIA
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argitalpena
Arantzazuko frantziskotarren 500.
urteurrena 'Kontzejupetik' aldizkarian
Berezia da aurtengo urtea Arantzazu eta inguruetako jendearentzat, bertako frantziskotarrek 500 urte bete baitituzte, eta Ofiatiko Kontxejupetik aldizkariak hori dela eta
egingo diren ekitaldien zerrenda argitaratu
du. Horretaz gain, Urbiako artzain bordetan
otorduak emateko dauden zailtasunei buruzko erreportaia ere aurki daiteke.

2001 eko irailaren 12a

aholkua
Arazoak kandelekin
Etxe askotan erabiltzen dira kandelak argia
joaten denerako edo giro erromantikoagoa
sortzeko. Baina horretarako kandela egokiak aurkitzea zaila izaten da gehienetan.
Baina ez zaila arazo hori konpontzea. Kandela lodiegia denean, nahikoa da ur irakinetan sartzea segundo gutxi batzuetan. Finegiak direnean, berriz, beste kandela baten
argizaria urtu, eta hura erabiliz bere lekuan
itsatsiko dugu.

Ar itaratzaJlea: Ofiatiko Udala

musika
ALTSASU. Triki ta ke. Bihar,

erakusketa

Murua eskultur ilearen lanak Donostian (Kutxaren erakusketa aretoan irailaren 30a arte)

irailak 13, iluntzean.

ARAIA. Singapore Vouth Choir.
Gaur, arratsaldeko20:30ean, elizan.
BAIONA. Stephan Genz eta
Wolfram Rieger. Gaur, gaueko
21 :OOetan, Bonnat museoan.
BERNEDO. Coral Antiphona.
Gaur, arrtsaldeko 20:30ean, elizan.
BILBO. Opera. Gaur, arratsaldeko
20:00etan, Euskalduna Jauregian,
'Sanson eta Dalila' obra rekin.
ELTZIEGO. Co ro Cantares. Gaur,
20:30ean, elizan.
GALDAKAO. Aterkings taldea.
Bihar, hilak 13, Alai tabernan,
22:00etan.
GASTEIZ. Co ro Men in Blaque.
Gaur, arratsaldeko20:30ean, Kristo
Berpiztua elizan.
Co ro Universidad Warmia y
Masuria. Gaur, 20:00etan, San Jose
elizan.
Co ro de Camara Rozhdestvo.
Gaur, arratasaldeko 19:30ean, San
Pedro elizan.
King's Consort. Gaur, 20:15ean
San Pedro elizan.
Grupo Funk Sinatra Rock and
Rock. Bihar, hilak 13, arratsaldeko
20:00etan, Jardin de Falerina
tabernan.
LEZO. Piano kontzertua. Gaur,
20:30ean, Gurutze Santuaren elizan.
LIZARRA. Labyrinto. Gaur,
arratsaldeko 20:00etan, San Miguel
elizan.
OION. Grupo vocal soi
nascente. Gaur, arratsaldeko
20:30ean, zineman.
ZIATZA. Polifonica Santa
Cecilia. Gaur, 20:30ean elizan.

antzerkia
BARAKALDO. Bambulo. Gaur,
bihar eta ostiralean, irailak 12, 13 eta
14, gaueko 20:30ean Barakaldo
antzokian.
BERMEO. 'Jauja'.lrailaren 16a
arte. 20:00etan eta 22:30ean, Nestor
Basterretxea aretoan.
BILBO. 'La cena de los idiotas'.
Gaur eta bihar, arratsaldeko
20:00etan; ostiralean eta
larunbatean, hilak 14 eta 15,
20:00etan eta 23:15ean; eta
igandean, irailak 16, arratsaldeko
20:00etan, Arriaga antzokian Paco
Miren eskutik.
'Hor dago koxka'. Irailaren 16a

arte, Euskalduna Jauregian. Hilaren
13an euskaraz, 20:00etan; eta
gaztelaniaz gainontzeko egunetan,
20:00etan, Ttanttakaren eskutik.
DONOSTIA. 'Muerte accidental
de un anarquista'. Gaur hasi eta
igandea arte, Antzoki zaharrean ikusi
ahal izango da, arratsaldeko
20:00etatik aurrera. Larunbatean
23:00etan bigarren emanaldi bat
egingo dute Tentazioa taldekoek.
'De viaje'. Bihar, irailak 13,
19:00etan, Intxaurrondoko Justo
Elizaran plazan; eta ostiralean, hilak
14, Julio Caro Baroja plazan.

bertsolaritza
AZPEITIA. Leire Ostolaza, liiigo
Manzisidor «Mantxi» eta
Imanol Epelde. Ostiralean, irailak
14, bertso afaria Txalintxoelkartean,
Urola kostako Bertso-Eskolen
elkartearen eskutik.
GARRALDA. Maialen Lujanbio
eta Jokin Sorozabal. Ostiralean,
hilak 14, bertso afaria
Etxebaurrengoan, gaueko 21 :30ean.
MENDARO. Amets Arzallus,
Arkaitz Estiballes, Andoni
Egana, Sebastian Lizaso eta
Sustrai Kolina. Etzi, hilak 14,
jaialdia, gaueko 22:30ean
pilotalekuan.

dantza
BIARRITZ. Les Elements. Gaur,
gaueko 21 :OOetan, udal kasinoan,
l'Eventail Marie-Genevieve Masse
taldearen eskutik.
Imprevisibles. Gaur, arratsaldeko
19:00etan, eta bihar, irailak 13,
21 :OOetan, Le Colisee aretoan, Erika
'La Quica' taldearen eskutik.
'Hankazgora', Muruaren eskulturetako bat, egurrez egindako gizon bat.

Tomas Murua eskultorearen
azken lanak Donostian
Murua eskultore ezagunaren azken lanak Donostiako Kutxako aretoan
daude ikusgai, irailaren amaiera arte. Bere lanetan zehar denetik aurki
daiteke, arrantzaleak, ohol etako langileak, baserritarrak, sentsualitate
handiko gizonak, eta emakume biluziak, besteak beste. Haiek guztiak
egurrean landutako eskultura ikusgarrietan.

hitzaldiak
BERGARA. Nola aurreikusi
bizkarrezurreko arazoak. Bihar,
hilak 13, 19:00etan, kultur etxean.
BIASTERI. 'Los vinos de
maceraci6n carbOnica en el
mercado actual'. Gaur, 20:00etan,
Villa Lucia aretoan.
LEZO. Tomas Garbizu. Gaur,
arratsaldeko 19:00etan, Lezoko
udaletxeko Udalbatza aretoan, Patxi
Intxaurrandietaren eskutik. Ondoren,
Garbizuren piano musika osoa biltzen
duten hiru diskoen aurkezpena, Juan
Padrosa piano jole katalanaren
eskutik.

ikus-entzunezkoak
BASAURI. 'Gente pez'. Bihar,
hilak 13, 20:00etan eta 22:30ean,
Social antzokian.
DURANGO. 'SOS Itoitz,
European Tour'. Ostiralean, hilak
14, bideo emanaldia arratsaldeko
19:30ean, eta afaldu ostean,
diapositiba emanaldia.
GASTEIZ. 'Heat caliente'. Bihar,
hilak 13, arratsaldeko 19:45ean,
Florida zineetan.

bestelakoak
BUNUZE. Erakusketa eta
ibilaldia. Sei artistak laborantzaren
inguruan eginiko erakusketa, irailaren
15a arte. Bestalde, egun hori arte
ibilaldiak antolatuko dituzte.
DONOSTIA. Trikimailu express.
Ostiralean, irailak 14, arratsaldeko
18:00etan, Martin Santos plazan.

erakusketak
ALTSASU. Festetako kartelen
erakusketa. Gaur arte, gure Etxean
festetako egitarauari buruzko
lehiaketan aurkeztutako lan guztien
erakusketa.
BARANAIN. Betiko ipuinak.
Irailaren 27a arte, kultur etxean
izango dira ikusgai, betiko ipuinei
buruz haurrek egindako marrazkiak.
BERTIZ. Goenaga, Ramirez
Escudero, Zumeta. Margo
erakusketa Epelde &Mardaras
galerian.
BILBO. 'Momentos de Rock &
RolI'. JA Areta 'Juxe'-ren argazkiak,
Muga tabernan, irail amaiera arte.
'La mirada del ciclope'. Xabier
Mulet argazkilariaren irudiak ikusi
ahal izango dira, urriaren 3a arte,
Espacio de los Mundos aretoan.
DONOSTIA. Pekin-Shanghai.
Chema Pradoren erakusketa izango
da ikusgai urriaren 7aarte.
Ramon Aranzabal margolariaren
erakusketa. Irailaren 30a arte ikusi
ahal izango da, Kutxaren aretoan,
Boulevard, l ean.
Murua eskultorearen
erakusketa. Irailaren 30a arte,
Kutxaren erakusketa aretoan.
Astelehenetik larunbatera,
18:00etatik 21 :OOetara, eta igande
eta jai egunetan, II :30etik 13:30era,
eta 17:00etatik 21 :OOetara.
DURANGO. Solsticio solar.
Fernando Beorlegui artistaren lana,

Egunkaria

2001 eko irailaren 12a

53

osasuna
Menopausia
Aldaketa ugari eragiten ditu menopausiak emakumearen bizitzan, askotan, gainera, arazo ugari ere sor ditzake, azalaren lehortzea, gose galtzea edo ohi baino gose
gehiago edukitzea, kaltzioaren galera eta bestelakoak.
Hori guztia, emakumeak estrogenoak galtzen dituelako gertatzen da, hormona hori desagertzen denean,
azala, bihotza eta beste hainbat gorputz atal, ahuldu
egiten dira. Horregatik komenigarria izan ohi da menopausia iritsi baino lehenago gorputza zaintzen hastea.
Menopausiaren eragina gutxitzeko soia hartzea ahol-

irailaren 30a arte, Etxezarreta
Jauregian. Astelehenetik ostiralera,
1O:00etatik 14:00etara, eta
16:00etatik 20:00etara; eta larunbat
eta igandeetan, 12:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara.
ELGOIBAR. 'Women are
beautiful'. Abuztuaren 22tik
irailaren 15era, Garry Winogranden
argazkiak ikusteko aukera izango da,
Kultur etxean. Ordutegia:
astelehenetik larunbatera 19:00etatik
21 :OOetara izango da zabalik.
ELIZONDO. Zabortegiko
poemak. Irailaren 22a arte,
Arizkunenea Kultur Etxean egongo da
erakusketa berezi hau.
ERRENTERIA. 'Errenteriako
seme-alabak'. Magdalena kaleko
Xenpelar etxean izango da ikusgai.
GASTEIZ. 'Aliens 1999 ... 2000'.
Lurralde Historikoaren Agiritegian
izango da ikusgai urriaren lOa arte,
Julio Alvarez YagUe margolariaren
eskutik.
GETXO. Fernando Molares. Haur
esklabotzari buruzko argazki
erakusketa zabalik egongo da bihar
arte.
GORLIZ. Marilu Macias.
Abuztuaren 18tik aurrera,
Udal Erakustaretoan.
Mugarik gabeko medikuak.
Argazki erakusketa irailaren 15a arte,
Udal erakusketa aretoan.
Azman Oadh Badi. Argazki
erakusketa Gorlizko kultur etxean.
9:00etatik 14:00etara eta 16:30etik
19:30era lanegunetan; eta
1O:00etatik 13:00etara eta 16:30etik
19:30era, larunbat eta igandetan.
HONDARRIBIA. Jaietako
argazki eta kartel erakusketa.
Irailaren 15a arte Erakusketa aretoan
ikusi ahal izango da.
IBARRA. 'Euskal Herria eta
dinosauroak'. Erakusketa Benito
Izagirre Kultur Etxean izango da
ikusgai egunero, astelehenetik
ostiralera 1O:00etatik 13:00etara, eta
15:30etik 21 :OOetara.
LEGAZPI. Estatu mailako
Legazpi Hiria II. Argazki
Lehiaketako argazkiak. Irailaren
21 aarte, kultur etxean, arratsaldeko
17:30ean hasi eta 20:30era.
ONDARROA. 'Ezagutu,
Euskadin, desagertzeko
arriskuan dauden animaliak'.
Desagertzeko zorian dauden abereei

musika
Arantxa Elizegi

I

katzen dute mediku askok. Baina kontu handiz hartu
behar da sendagai hau, hileroko aren iraupena luza baitezake. Normalean, komenigarria da otorduetanjaten
dugunari goilarakada pare bat soia botatzea, eta horrela j arraitzea hiru edo lau egunetan. Horrela emakumeak galtzen duen estrogenoa gutxituko da, eta itolarriak,
kaltzioaren galera eta antzeko arazoak ere gutxitu
egingo dira denborarekin. Bestalde, soia lortzeko arazoak izanez gero, nahikoa da limoi zati batzuk, apioa
eta perrexila elkarrekin egostea, eta hortik ateratako
salda bederatzi egunetan zehar hartzea. Errezeta horrekin berehala nabarituko da hobekuntza.

Juan Padrosa iano 'olearen kontzertua Lezon Gurutze Santuaren elizan 20:30ean

JUAN PADROSA PIANO JOLEA

DONOSTIA

Tomas Garbizu konpositore
ezaguna jaio zela ehun urte direla eta, omenaldia egingo dio
gaur Lezoko Udalak. Horrekin
batera, gainera, Juan Padrosa
bere lankide izandakoak piano
kontzertua emango du Garbizuk pianorako idatzi zituen doinuekin. Bi musikariek elkarrekin lan egin zuten urte askotan
zehar, eta Garbizuk Padrosarentzat idatzi zituen bere obretako asko. Horregatik berarekin
hitz egin du EGUNKARIAk.
• Nola ezagutu zenuen Tomas Garbizu konpositorea?
Donostian pianoko katedra hartu nuenean ezagutu nuen. Ordurako Garbizuk solfeoa irakasten
zuen bertan, eta han hasi ginen
elkar ezagutzen. Garai hartan,
nik Uruiiuelak idatzitako lan bat
jotzen nuen pianoarekin, baina
ez zen oso egokia, berez orkestra osoarekin jotzeko konposatua izan baitzen. Hori ikusita,
Garbizuri pianorako aurresku
bat idaztea proposatu nion .
• Gogorra izan da Garbizuren

«Garbizuri pianorako aurresku
bat egitea proposatu nion»

lanak interpretatzea?
Bai, nahiko zaila izan da graba-

buruzko erakusketa hau zabalik
egongo da, gaur arte, udal
erakustokian.
ORDIZIA. 'Txusma Sanchez'.
Irailaren 23a arte, Barrena kultur
etxean.
SOPUERTA. 'Enkartazioen
museoa'. Enkarterrien historiari
buruzko erakusketa iraunkorra ikusi
ahal izango da.
TOLOSA. Chillida-Bach. Urriaren
6a arte, Aranburu jauregian izango da
ikusgai, egunero 17:30etik 20:30era,
jaiegun eta astelehenetan izan ezik.
Nori Ushijima. Pintura erakusketa,
irailaren 14tik urriaren 13a arte
Aranburu Jauregian, egunero,
17:30etik 20:30ak arte.
ZARAUTZ. Izaskun Ortiz.
Irailaren 23a bitartean izango dira
Izaskun Ortizen margoak Torre

Juan Padrosa piano joleak Tomas Garbizuren obrak joko ditu.

Luzean. Ordutegia: lan egunetan
18:00etatik 21 :OOetara, eta jai
egunetan 12:00etatik 14:00etara eta
18:00etatik 21 :OOetara.
Berradiskidetzerako Artea.
Urriaren 7abitartean, Sanz Enea
aretoan, artista ezberdinen 43
margolan egongo dira ikusgai, bertara
inguratzen direnen gozamenerako ...

ikastaroak
AZPEITIA. Begirale ikastaroa.
Gazteria sailak 18 urte gorako gazteei
herrian begirale titulua ateratzeko
aukera eskaini nahi die. Ikastaroa
2001 eko azarotik 2002ko maiatza
bitartean izango da. Izena emateko
epea irailaren 25a arte izango da.
BILBO. Noches de Tango.
Ostiralero eta hilabeteko lehenengo

larunbatean, uda osoan zehar, gaueko
23:00etan. Ikastaroa Cafe Boulevard
aretoan egingo da. Garua elkarteak
ikastaro berezia eskainiko du
oinarrizko mugimenduak ikasteko.
Antsietatea kontrolatzeko
ikastaroa. Urriaren 4an hasi, eta
abenduaren 21 ean amaituko da.
DONOSTIA. Autoestima
ikastaroa emakumeentzat.
Ikastaroa irailaren 24tik urriaren 11
arte izango da, eta matrikula epea
irailaren 11 nzabaldu, eta irailaren
19an amaituko da. Matrikula egiteko
telefonoa: 943454014. Antolatzailea
Donostiako Emakumeen elkartea da.
ELGOIBAR. Buztin ikastaroa
haurrentzat. Urriaren 3a arte,
astelehenetik ostegunera, 18:00etatik
20:00etara, Lurki elkarteak
antolaturik.

keta, nik ez bainuen ezagutzen
Santi esteban bilduma, eta, pasa
den urtean, grabaketa egitea
proposatu zidaten arte ez nuen
inoiz ikusia. Gainera idatziak
nahiko zikinak egoteaz gain,
orain arte inork ez duenez konposizio horien edizio bat argitaratu, fotokopiekin lan egin behar
izan dugu .
• Tomas Garbizuri egiten
zaion lehenengo omenaldia
al da gaurkoa?
Ez, 80 urte zituela egin zitzaion
lehenengoa, herriko parrokian,
bera oraindik bizirik zela. Oraingoa bigarrena dajadanik, eta berajaio zela ehun urte bete direnez, pianorako idatzi zuen lan
guztiak grabatzeko erabakia
hartu genuen. Baina gure lanak
ez du ezertarako balioko norbaitek bere konposizioak argitaratzen ez baditu. Hori egin ezean
inork gehiagok ezingo baititu
bere obrakjo.
• Diskoan dauden abesti guztiakjoko al dituzu bihar?
Ez, horretarako egun osoa beharko nuke, eta ez daukat hainbeste denbora. Horregatik bere
abestietako batzuk aukera behar izan ditu t.

ERRENTERIA. Begirale
ikastaroa. Aisialdirako eta
Euskalgintzarako begirale ikastaroa
antolatu du Oarsoaldeko Euskara
Batzordeak nahi duen guztiarentzako.
Izena emateko epea irailaren 14a arte
egongo da irekia.
GASTEIZ. Antzerki Eskola. Irekia
dago jadanik haur eta helduentzako
matrikula epea. Informazio gehiago
nahi duenak 945 284542 telefonora
dei dezala.
IRUNEA. Nafarroako Antzerki
Eskola. Zabalik dago izena emateko
epea, San Agustin kaleko 5ean,
goizeko 9:00etatik 14:00etara.
Grabatu ikastaroa. Nafarroako
Museoak eta Iruneko Arte Eskolak
antolatutako grabatu ikastaroa, 14
urtetik goragoko gazte eta helduei
zuzenduta dago. Ikastaroa Museoko

egoitzan emango dute. Asteartetik
ostiralera, goizeko 10:00etatik
eguerdiko 12:30era.
LEGAZPI. Marrazketa, pintura
eta eskulan ikastaroak. Gaur hasi
eta irailaren 21 aarte egongo da
zabalik matrikulazio epea, kultur
etxean. Ikastaroa urritik ekainera
bitarte eskainiko da.
TOLOSA. Aretoko dantza
ikastaroa. Egunero, irailaren 14a
arte, 19:30etik 20:30ak arte, Udal
Kirol departamentuaren eskutik.
Kultur tailerreko matrikulazio
kanpaina. Pintura, haurrentzat
eskulanak, zeramika, balleta, dantza
garaikidea, antzerkia eta egurra
lantzeko ikastaroak antolatu dituzte.
Ordutegia: 09:30etik 15:00etara,
kultur etxean.

Agendan iragarri ahal izateko eman zuon ekitaldien berri agenda@egunkaria.comzuzenbide elektronikoan, 943-300255 faxean edo 943-300222 telefonoan.
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ABSOLUMENT FABULEUX. Frantzia,
2001. Zuz..GabrielAghion.AkI Joslane Ba·
lasko, NathalieBaye, Marie Gillain. 105 min
** Patsy eta Eddielagunak dira betidanik.
Lehen bezain gazteak ez diren arren, nahi·
ko bizimodu ausarta egiten dute, mutil
gaztez eta xanpainaz inguratuta beti.
Telebistako telesail baten zinemarako ego·
kitzapena da, umore zakar samarra rekin josia. Baiona (Vauban).

COMO PERROS Y GAlOS I COMo
ME CHIENS ET CHAlS. EEBB, 2001
Zuz Lawrence Guterman. AkI.: Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins.83 min
* Katuek Brody doktorearen etxeko txaku·
rrak akabatu nahi dituzte. Mr. Tinklesen la·
guntza izango dute horretarako. Eta txakurrak garaitzen badituzte, gizonak ere haien
menpe geldituko dira. Txakurrek defentsa
mekanismo aurreratu bat jarriko dute mar·
txan katuen erasoa gelditzeko. Baiona (Vau·

ban), Gasteiz (Mikeldi, Ster), Donostia (Bre·
txa, Warner), Iruiiea (Carlos III).

CONSPIRACION EN LA RED. EEBB,
2001. Zuz. Peter Howitt AkI Ryan Phil ippe,
Rachel Leigh Cook, ClaireForlam 110 min
* Milo gaztea ordenagailuen jenio bat da.
Bere ametsa informatika enpresa handi ba·
tean lanean aritzea da, eta hori errealitate
bihurtuko da graduatu bezain laster. Hala
ere, gaztea berehala konturatuko da enpresa eta zuzendariaren atzetik sekretu ilunak
daudela. Gasteiz (Mikeldi), Donostia (War·
ner), Iruiiea (Golem Baiona).

CUl. Australla-EEBB, 2001. Zuz. Kimble
Rendall .AkI. Jessica Napier,Simon Bossell,
Moll yRingwald, Geoff Revell,90 min
** 80ko hamarkadan Ho!·Blooded filme·
ko grabaketa eten egin zuten, zuzendaria
hil egin zutelako. Handik 15 urtera, Rafly zi·
nemagile gazteak proiektua berreskuratu

eta amaitu nahi du.Horretarako aurreko ak·
tore protagonistaren laguntza izango du.
Baina ezusteko beldurgarriak gertatuko
dira ... eta odol asko egongo da beldurrezko
film honetan. Gasteiz (Guridi), Bilbo (Aven~
da, Ideales), Donostia (Astoria), Iruiiea (Dli·
te).

**** Irango zortzi emakumeren bizitza
kontatzen da film honetan. Fundamentalis·
moa nagusi den herrialde batean emaku·
meen eskubideak erabat zapalduak daude,
bertan kontatzen denez. Bilbo (Multi), Iru·
iiea (Golem Yamaguchi.
EL DIARIO DE BRIDGET JONES.

DR. DOLllTLE 2. EEBB, 2001 Zuz. Steve Carr. AkI EddieMurphy, Kristen Wilson,
Jeffrey Jones. KevinPollak.88 min
* Dolittle doktorea gogotik saiatuko da
baso bateko animaliei laguntzen, ustiatzaile batzuek basoa bota egin nahi baitute.
Itxaropen bakarra desagertzekotan dagoen
espezieren bat aurkitzea izango da. Ava
hartz bakartia da itxaropena, baina hark bi·
kotekidea behar du, eta zirkutik Archie hartza ekarri nahiko dute. Donostia (Bretxa).

EL CIRCULO. Iran-Italia, 2000.Zuz. Jafar
Panahl.AkI Fereshteh SadrOrafal,

Erresuma Batua, 2001Zuz..Sharon Magulre
AkI Rene Zellweger,HUGh Gran!. 92 min
** Amodioaren bilaketa deskribatzen du
istorioak, pasioa rekin eta ia etenik gabeko
umorearekin. Zellwegerek eta Grantek bikote ona egiten dute. Bien arteko kimika
agerikoa da sentimendu indartsuen komedia honetan. Gasteiz (Guridi), Donostia
(Principe), Iruiiea (Golem Yamaguchi).

EL PLANETA DE LOS SIMIOS I LA
PLANETE DES SINGES. EEBB, 2001
Zuz TimBurton. AkI MarkWalhberg,Tim
Roth, Helena Bonham Carter. MichaelClarke

Duncan.1 20 min

* Astronauta bat planeta ezezagun batera
iritsi da . Han tximinoak dira nagusi , eta
gizakiak haien menpe dituzte. Burtonek
ikuskizunaren aldeko apustua egin du
remake honetan, eta efektu berezi asko
erabili ditu. Baiona (Vauban), Miarritze
(Royal), Gasteiz (Guridi, Mikeldi, Ster), Bilbo
(Avenida, Capitol, Mikeldi), Donostia (Asto·
ria, Bretxa, Garbera, Warner), Iruiiea (Carlos
III, Golem Baiona, ).

EL PESO DEL AGUA. EEBB, 2001 Zuz
Kathryn Bigelow AkI Elizabeth Hurley, Sean
Penn, Catherine McCormack.113 min
** Argazkilari bat duela mende bat gertatutako hilketa ikertzen ari da New Hamps·
hireko uharte batean. Bi neska norvegiar
mutilatuta agertu ziren, eta gizon bat urkatu zuten ekintza leporatuta. Misterio hori
argitzeko bidean, argazkilaria eta bere se·
narra, honen anaia eta anaiaren neska-Ia-

gunak egingo dute bidaia. Donostia (Bretxa,
Warner).

FINAL FANlASY. Japonia·EEBB, 2001
Zuz. Hlronobu Sakaguchl
* 2065. urtean gaude. Alienigenen inbasio
batek Lurra erdi suntsituta utzi du.Aki Ross
doktorea gizateriaren azkeneko itxaropena
da. Sid doktorearen laguntzaz estralurtarrei aurre egin beharko die. Hein jeneral
gaiztoak, gainera, gauzak oso zail jarriko
dizkie. Ordenagailuz eginiko abentura bir·
tuala da. Baiona (Vauban), Bilbo (Ideales),
Gasteiz (Guridi, Ster), Donostia (Bretxa, Gar·
bera, Warner), Iruiiea(Principe).

GENlE PEZ. Espainia-Erresuma Batua,
2001Zuz..Jorge IgleslasAkUuan DIaZ, DavidTenreiro, Inaki Esnaola.90 min
* Gazte batzuk elkarrekin bizi dira etxe
batean, hiri handi batean. Helduen mun·
duan esperientzia gutxi dute, eta hori bere-

aretoak
Araba
GASTEIZ

FLORIDA
(94523 19 40)

Destino de caballero: 12,30 -17,00 -190452230.
La banda del patio: 12,30-17,00.
Hacerse el sueco: 19045 -22,30.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: t2,301700 -1945 -2230.
Lucia y el sexo: 17,00-19,45 -22,30.
The mexican: 17,30 -20,00 -22,30.
Mentiras: 17,30 -20,00 -22,30 .
Elliltimo haren: 17,30 -20,00 -2230.

GURIDI

Cocodrilo Dundee en Los Angeles: l 1,15 14,15-1715 -20,15- 22, 15.
Ladnin de suefios: 11,30 -14,30-17,30.
Cut: 20,30 -22030.
EI ptan eta de los simios: 11,30 -100 -17,302030- 2230.
Shrek: 11,30-14,30-17,30- 20,30- 2230.

CAPITOL
(944310310)

EI ptan eta de los simios: 17,00-1945 -22,30.
Nueve reinas: 17,00 -20,00 -22,30.
Los otros: 17,00 - 20,00 -22,30.
Spykid: 17,15-2000-2230.

COLISEO ALBIA
(944310310)

Ez dago emanaldirik.

IDEALES

(94523 1940)

(944310310)

EI ptaneta de los simios: 17,00-19045 -22,30.
Final fantasy: 17,00-1945 -22,30.
Spykids: 17,00-1945.
EI diaro de Bridget Jones: 22,30.
Cut: 17,00 -19,45 -2230.
Nueve reinas: 17,30 -20,00 -22,30.
Nadie es perfecto: 17,30-20,00 -22,30.
Los otros: 17,30 -20,00 -22,30.

Destino de caballero:17,00 -1945 -2230.
Los otros:17, 15 -20,00 -22,30.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles:17,152000- 2230.
Spy kid:17,30-20,00.
The mexican: 22,30.
Nadie es perfecto: 17,00 -1945 -22,30.
Shrek: 17,30 -20,00.
Lucia y el sexo: 22,30.
Final fantasy: 17, 15 -20,00 - 22,30.
Cut: 20,00 -22,30.
The mexican: 17,00.

MIKELDI
(94528976 1)

Ez dago emanaldirik.

MIKELDI MULTIPLEX
(945267273)

Nadie es perfecto: 17,30 -20,00 -22,30.
Punto de mira: 17,30 -20,00 -22,30.
EI ptaneta de los simios: 17,30 -20,00 -22030.
Los otros: 17,30 -20,00 -22,30.
Shrek: 17,30 - 20,00 -2230.
Marujas asesinas: 17, 15 -20,00 -22,30.
Spy kids: 17, 15.
Conspiracion en la red: 20,00 -22030.
Como perros y gatos: 17, 15.
Gente pez: 20,00 -22,30.
Jurassic Park 111: t7, 15.
The mexican: 20,00 -22,30.

STER ZINEMAK
(945 18 9000)

Los otros: 16,30-1840 -2045 -22050.
EI ptaneta de los simios: 15045 -18,05- 20,302300.
Destino caballero: 16,00 - 18,35 -21,10.
Final fantasy: 16,35 -1845 -20,50 -22,55.
The mexican: 15,50-18,10 -20,30 -2300.
Lucia y el sexo: 18,00 -20,20 -2240.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles 16,2018,20 -20,15- 22, 15.
Como perros y gatos: 16,15.
Shrek: 16,10 -18,05 ·20,00 -22,00.
Spy kids: 16,25 -18,15.
Gente pez: 20,05 -22,05.

AGURAIN

HARRESI
(60890 1670)

Ez dago emanaldirik.

Bizkaia
BILBO

AVENIDA

MIKELDI
(9443 10310)

EI ptan eta de los simios: 17, 15 -20,00 -22,30.
Lucia y el sexo: 20,00 -22,30.
Marujas asesinas: 17,30 -22,30.
Punto de mira: 17,30- 20,00.
Los otros: 17,30 - 20,00 -22,30.

MULTI
(9443 10310)

Fitth and the fury (JBA): 17,30 -19,45 -22,30.
Encuentros nocturnos (JBA): 17,30 -20,002230.
Suspicious river: 17,30 -19,45 -22,30.
AI ataque: 17,30 -20,00 -22,30.
Tuvatu (JBA): 17,30 -19,45 -22,30.
Hacerse el sueco: 17,30 -20,00 -22030.
EI circulo: 17,30 -19,45 -2230.
Mentiras: 17,30 -20,00 -22030.

Kuba, Euskal Herria eta Alemaniaren artean
ekoiztutako filma, Diaz Torresek zuzendua
Lapur txiki bat Errusiako mafiatik ihesean dabil. Habanara joango da bere negozioak egitera. Turis-

BARAKALDO

MAX CENTER

tei erraz lapurtuko die, eta Kubako lapurrei ere dirua aterako die. Hortik aurrera, Kubako Polizia eta

(944310310)

Shrek: 17,15-20,00-22,30.
Final fantasy: 17,00 -20,00 -22,30.
EI planeta de los simios: 1645 -19,30- 22,30.
The mexican: 1645-19,30-22,30.
EI planeta de los simios: 19,30 -22,30.
La banda del patio:l7, 15.
Lucia y el sexo: 19,30-22,30.
Nadie es perfecto: 16045-19,30 -22,30.
Spykid: 16,30-1830-2030-2230.
Destino de caballero: 1645 -19,30 -22,30.
Los otros: 17,00 -20,00 -22,30.
Cut: 16045 - 20,00 -22,30.
Punto de mira: 17,00 -20,00 -22,30.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 17,002000- 2230.

zenbait lapur atzetik izango ditu. Habanako Zinemaldian publikoaren saria jaso du film honek. Peter Lohmeyer eta Enrique Molina dira aktore protagonistak.
Gasteiz Flonda Bilbo Multi Donostia Astoria Iruiiea Golem Yama uchi
Destino de caballero:16045 -19,30-

DURANGO

GERNIKA

mo.

ZUGAZA

ELAIALAI

Ez dago emanaldirik.

Ez dago emanaldirik.

ELORRIO

GETXO

ARRIOLA Ez dago emanaldirik.

AREETAKO GRAN CINEMA

GALDAKAO

LAUREN

(944310310)

Spy kid: 1645 -1830 -2030 -2230.
The mexican: 17,00-19,45 -22,30.
Final fantasy: 17, 15-19,45 -22,30.
Shrek: 16045 -18,30.
Marujas asesinas: 22,30.
Los otros: 17, 15 -20,00-22,30.
EI planeta de los simios: 17,00 -19,30-

TORREZABAL KULTUR ETXEA

Nadie es perfecto:l7, 15 -19045- 22,30.

mo.

Ez dago emanaldirik.

Lucia y el sexo: 16,30-19,30 -22015.
Punto de mira: 16,20-18,20 -20,20 -22,20.

BASAURI

(94431 03 10)

ANTZOKIA

Le secret(JBA): 11,15 -14,15 -17,15 -20,15 2215.
Los otros:1U5 -14,15-17, 15 -20,002230.

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

BILBONDO

Los otros: 17,30 -20,00 -22,30.

EI libro de las sombras: Blair Witch: 20,302230.
EI principe del pacifico: 16,10-18,20.
Themexican: 16,30 -19,30 -22, 15.
Marujas asesinas: 16,10-18,20-20,30- 22040.
Conspiracion en la red: 22030.
Shrek: 16,30-18,30 -20,30.
Spy kid: 16,30 -1830- 20,30 -mo
Final fantasy: 16,00 -18, 15 -20,30 -22045.
EI planeta de los simios: 16,30-19,30-22,30.
Los otros: 16,00 -18, 15 -20,30 -22,45.

Egunkaria

55

2001 eko irailaren 12a

estreinaldiak
hala nabarituko dute. Gainera, taldera psikopata bat iritsiko da, eta elkarrekin bizitzea zailago jarriko die. Gasteiz (Mikeldi,
Ster), Iruiiea (Golem Yamaguchi.

* Aian Grant eta Ellie antropologoak Nubiar uhartera joango dira, ekaitz baten ondotik dinosaurorik bizirik gelditu den ikusteko. Gasteiz (Mikeldi),Baiona (Vauban).

HACERSE EL SUECO. EuskalHema-Kuba-Alemania. 2001 Zuz. Daniel DIaZ Torres.
AkI Peter Lohmeyer. Enrique Molina. Ketty
de laIglesia.105 min
* Lapur txiki bat Errusiako mafiatik ihesean dabil. Habanara joango da bere negozioak egitera. Turistei erraz lapurtuko die, eta
Kubako lapurrei ere dirua aterako die. Handik aurrera, Kubako polizia eta zenbait lapur atzetik izango ditu. Habanako Zinemaldian publikoaren saria jaso du film honek.
Gasteiz (Florida), Bilbo (Multi),Donostia (As·
toria).

LAGUNDU! ARRAINA NAIZ I SO·
CORRO! SOY UN PEZ. Danimarka-Alemania-Irlanda,2000.Zuz. Michael Hegner,
Tefan Fjeldmark
*** Stella, Charlie eta Fly hiru ume danimarkar dira. Zientzialari ero baten edabea
hartuko dute, eta itsasoko izar, arrain eta
marmoka bihurtuko dira. Gainera, edabea
arrain-pilotuaren eta marrazoaren esku
geldituko da, eta gaiztakerietarako erabiliko dute. Donostia (Principe (euskaraz)), Iru·
iiea (Principe).

JURASSIC PARK 3. EEBB,2001 Zuz.
Joe Johnston.AkI. SamNeU eaLeoni, Laura Dern, WilliamH .I~ a cy

Destino de caballero: t6,t5 -19,15 -22, 15.
Nadie es perfecto:16,00 -18, 15- 20,30- 22A5.

LEI OA

LuciA y EL SEXO. Espainia, 2001 Zuz.
Julio Medem .AkI Paz Vega, Tristan Ulloa,
Najwa Nlmri, ElenaAnaya.127 min
** Lucia eta Elena iragan tragikoari ihes

Josie y las melodicas: 19,30 -22, 15.
Shrek: 17, 15 -19,30 -22, 15.
Destino de caballero: 17,00 -19,30- 22, 15.

PRINCIPE

CINESA ARTEA
(902333231 )

Shrek: 16,15-18,15- 20,15- 22, 15.
Los otros: 16,00-18,15-20,30-22,45.
EI planeta de los simios: 16,00 -16,30 -19,001930- 2200- 22, 15 .
Dr. Dolittle 2: 16,00-18,00.
The mexican: 22,00- 22,30.
Spy kid: 1630 -1830 -2030 -2230.
Final fantasy: 16,00-18,15 -20,30 - 22A5.
Destino de caballero: 16,30 -19,15- 22,00.
Lucia yel sexo: 16,30-19,30 -22,00.

LEKEITIO

IKUSGARRI ZINEMA
Ez dago emanaldirik.

ONDARROA

BIDE ONERA
Ez dago emanaldirik.

PORTUGALETE

JAVA
Destino caballero: 17,30 -20,00 -22, 15.

SANTURTZI

SERANTES
(944205806)

EI planeta de los simios: 17,30 -20,00 -22,30.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 17, 1519A5- 2215.
Marujas asesinas: 17,30 -20,00 -22,30.

(943 411200)

Lagundu! arraina naiz: 17,00.
EI diario de Bridget Jones: 19,30 -22,30.
Los otros: 17,30 -20,00 -22,30.
Nueve reinas: 17,00-19.30- 22, 15.
Lucia yel sexo: 17, 15-19,45 -22,15.
Nadie es perfecto: 17,00-19,45 -22,30.
Mentiras: 17,30 -20,00 -22,30.

TRUEBA
(943 411200)

Gotas de agua sobre piedras calientes
(JBA): 17,30-20,00-22,15.
Los otros (JBA): 17,30 -20,00 -22,15.

WARNER LUSOMUNDO
(902233343)

Destino de cabellero: 16,30-19,15-22,15.
Finalfantasy: 16,00 - 18,10-20,20-22,30.
Punto de mira: 16,30-18,30-20AO-22,50.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 16,151820-2030-22AO.
EI planeta de los simios: 16,15 - 19,00- 22,00.
Los otros: 16,00 - 18, 15 -20,30 -22,50.
Luciayelsexo: 17,00-19,45- 22,30.
Como perros y gatos: 16,15 .
Conspiracion en la red: 18,00 -20,20 -22,40.
Themexican: 16,45-19,30-22,15.
Nadie es perfecto: 16,00 - 18,20 -20,40 -23,00.

ARRASATE

ALAI
Ez dago emanaldirik.

AZKOITI A

BAZTARTXO

Gi uzkoa

Ez dago emanaldirik.

AZPEITI A
DONOSTIA

SOREASU

ASTORIA

Ez dago emanaldirik.

Los otros: 17,15- 2000 -22,30.
Destino de caballero:16A5 -19,30 -22, 15.
EI planeta de los simios: 16A5 -19,30 -22, 15.
Shrek: 16,45 -18,30- 20,30 -22,30.
Spy kids: 16,45 -18,30 -20,30 -mo.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 17, 1520,00-22,15.
Hacerse el sueco: 17, 15-19,30.
The mexican: 22, 15.

BRETXA
(943 41 1200)

Destino de caballero: 16,15 -19,00- 22,00.
Final fantasy: 16,00-18, 15 -20,30 -22,45.
EI planeta de los simios: 17,00 -19,30- 22,30.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 16,001810 -20,30 -22,45.
Marujas asesinas: 16,00 -18,15 - 20,30- 22,45.
Themexican: 16,30 ·19,00- 22,00.
EI peso del agua: 16,00 -18, 15- 20,30- 22,45.
Como perros y gatos: 16,00 -18,00 -20,0022,00.
Dr. Dolittle 2: 16,00 ·18,00.
Cut: 20,00 - mo.

GARBERA
EI planeta de los simios: 17,00 -19,30- 22,30.
Los otros: 17,00 -1900 -21,00- 23,00.
Final fantasy: 17, 15.
Marujas asesinas: 19,30 -22, 15.
Spy kids: 17,00 -18,45 -20,45 -22,45.
Como perros y gatos: 17, 15.

BERGARA

NOVEDADES
Ez dago emanaldirik.

DEBA

ZUBELZU
Ez dago emanaldirik.

EIBAR

UNTZAGA
EI planeta de los simios:19,30 -22, 15.

RIALTO
Ez dago emanaldirik.

ERRENTERIA

ON BIDE

John Travolta OperatlOn Espadon filmean.
OPERATlON ESPADON. EEBB, 2001Zuz DomlnlcSena. AkI John Travolta,
Hugh Jackman, Hall eBerry, Don Cheadle.100 min
Gabriel Shear espioi kalkulatzailea da. Terrorista odolbero bihurtuko da, baina bere
asmoak betetzeko dirutza handia beharko du. Dirua lortzeko, munduko hacker
onenaren laguntza izango du. Akzioa, abiadura, intriga informatikoa, bideoklip estetika eta aktore onak dira filmeko osagai garrantzitsuenak.Duela aste batzuk Operation Swordfish. Baiona (Vauban), Miarritze (Royal).
NADIE ES PERFECTO. EEBB, 2001Zuz..JoelSchumacherAkL Robert De Niro,
Phili pSeymour, BarryMil ler,ChrisBauer1 12min.
Nadie es perfecta filmaren istorioa bitxia da, Gerran aritutako zinpeko guarda ohi
bat, eta bere bizilaguna, drag queen bat,lagun egiten dira. Guarda ohiari (Robert De
Niro) enbolia bat emango dio eta hitz egiteko gaitasuna galduko du. Bere laguna
kantari ariko zaio, gaixoa lehenbailehen osatzeko. Donostia (Warner, Principe), Ba·
sauri (Bilbondo), Barakaldo (Max Center), Getxo (lauren), Irun(Txingudi), Usurbil
(lauren), Tutera (Cinemax).
LOS OTROS. EEBB, 200lZuz.AlejandroAmenabarAkL NicoleKldman, Fionnula
Flanagan, ChristopherEccleston, Alakina Mann
Bigarren Mundu Gerra garaian, Grace (Nicole Kidman), victoriar estiloko etxe batean hartzen du babesa.Grace bere seme-alabekin bizi da. Haurrek oso gaitz bitxia
dute, ezin baitute eguzki argirik ikusi.lluntasunaren beldurra, film osoan suma daiteke Alejandro Amenabarren eskutik. Donostia (Warner,Astoria, Garbera, Principe,
Trueba), Gasteiz (Guridi, Mikeldi, Ster), Bilbo (Avenida, Capitol, Ideales, Mikeldi), Basauri (Bilbondo), Barakaldo (Max Center), Gran Cinema (Areeta), Getxo (lauren), leioa
(Cinesa Artea), Irun (Txingudi), Usurbil (lauren), Iruiiea (Principe, Golem), Tutera (Ci·
nemax), lizarra (los llanos).
DESTINO DE CABALLERO. EEBB, 2001Zuz. Brian HelgelandAkLHeathLedger, MarkAddy, RufusSewel,Paul Bettany,LauraFraser1 32 min
Willian (Heath Ledger), zaldunen zerbitzaria baino ez da, etxe txiro batean jaio deIako. Bere nahia bestelakoa da ordea. Hamaika oztopo gainditu beharko ditu, zaldun bihurtzeko, eta bide horretan amodioa ez da faltako. Zaldunen arteko borrokak
dira film honen eduki nagusia. Donostia(Warner, Astoria, la Bretxa, Garbera), Gasteiz
(Florida, Ster), Bilbo (Ideales), Basauri (Bilbondo), Barakaldo (Max Center), Getxo
(lauren), Artea (Cinesa), Irun (Txingudi), Usurbil (lauren), Tutera (Cinemax), Iruiiea
(Golem).
COCODRILO DUNDEE EN LOS ANGELES. Australia-EEBB, 2001Zuz. Simon Wincer.AkI Paul Hogan, Linda Kozlowsky, Jonathan Banks, Paul Rod ri guez.
91min
Mick Dundeek, krokodiloen aurka borrokatzen ateratzen du aurrera bizimodua. Baina dagoeneko aspertuta dago horrekin,eta Sue,bere emaztearekin,Los Angelesko
hirira joatea erabakitzen du. Han, egoera oso ilunean hil duten pertsona baten lana
hartuko du Mick Dundeek. Donostia (Warner, Astoria, la Bretxa), Gasteiz (Florida,
Ster), Bilbo (Avenida, Idelaes), Barakaldo(Max Center), Irun (Txingudi), Iruiiea (Dine),
Tutera (Cinemax).
MENTIRAS. Hego Korea, 1999.Zuz. Jan Sun-Woo.AkI Lee Sang Hyun, KimTae
Yeon, Yeon Hye Jin, Choi HyunJoo.
Maitale biren harreman sakona islatzen du Lee Sang zuzendari probokatzailearen
film honek. Bien arteko harremanak, osaia sadomasokistak ditu, eta bien suntsipena dakar. Nolahai ere, azken urteetan zinemara eraman den amodio istoriorik bitxienetakoa da. Filmaren amaiera da obraren klabe garrantzitsuenetakoa. Gasteiz
(Florida), Bilbo (Multicines), Donostia (Principe).
PUNTO DE MIRA. Espainia-Erresuma Batua, 2001Zuz. Karl Francis. AkI Jeff
Goldblum, GretaScachi,AngelaMolmAntoloValero.109 min
McCarthy senatariak 50. hamarkadan Estatu Batuetan eragin zuen sorgin ehiza islatzen du Espainian errodatutako film honek. Herbert Biberman zine zuzendariak
(Jeff Goldblum), ez du bere kideen izenik salatu eta kartzelan dago, Amerikaren
aurka aritzeagatik. Bertatik ateratzen denean, bere emazte Gaie Sondergaar aktorearekin (Greta Scachi) Lurraren gatza filma egiten hasiko dira.Donostia (Warner),
Gasteiz (Mikeldi), Bilbo (Mikeldi), Barakaldo (Max Center), Getxo (lauren), Iruiiea
(Dine).
JOSIE y LAS MELODICAS. Kanada-EEBB, 2001Zuz. HarryElfont. Deborah
Kaplan. AkI. Rachael Leigh, TaraReid, RosarioDawson, ParkerPosey 98 min
Dujour musika taldea, ohartu da bere konpainiaren esku-hartze zikinaz.Disketxeak
ordea, azkar isilduko die ahoa taldekideei, eta beste izar batzuen bila hasiko da. Josie, Melody eta Valerie aurkituko dituzte orduan, eta hiru neskak izar bihurtzea lortuko dute Wyan Frame managerrak eta Fiona bere nagusiak. Donostia (Garbera).

EI planeta de los simios: 16,30 -19,30 -22,30.
Nadie es perfecto: 16,00-18, 15- 20,30- 22,45.
Dr. Dolittle 2: 16,00 -18,00.
Cut: 20,00 -22,00.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 16,001815 -20,30 -22,45.
Marujas asesinas: 16,00 -18,15 -20,30 -22A5.

RUSH HOUR 2. EEBB,2001 Zuz. Brett
Ratner. AkL JackleChan, Chris Tucker, John
Lone.ZhangZIYI 90 min
** Carter oporretan dago Hong Kongen.
Baina diru faltsuarekin trafikatzen ari den
talde baten atzetik ibiliko da, Leerekin batera. Kasua ikertzen saiatuko dira, eta Las Vegaseraino helduko dira. Jackie Chanen jarraitzaileentzat bakarrik da gomendatzekoa filma. Baiona (Vauban).

THE MEXICAN. EEBB. 200 1Zuz. Gore
Verbinski. AkI. Julia Roberts, Brad Pltt.James Gandolfini. BobBalaban.123 min
* Jerryk mafiarentzat egiten du lan, eta
pistola mitiko bat ekarri behar dute.
Samantha haren neska-lagunak konpainia
arriskutsu horiek bazter batean uzteko
esango dio. Baina, halako batean, Samantha bahitu egingo dute. Gasteiz (Florida,
Mikeldi, Ster), Bilbo (Ideales), Donostia
(Astoria, Bretxa, Warner), Iruiiea (Golem
Baiona).

SPY KIDS. EEBB, 200 1 Zuz. Robe rt

TOLOSA

LEIDOR
Ez dago emanaldirik.

USURBIL

EI planeta de los simios: 17,30 -20,00 -22A5.
Luciayel sexo: 17, 15- 20,00- 22A5.
Spy kids: 1630 -18,30 -2030.
The mexican: 17,30 -20,00 -22,45.
Conspiracion en la red: 22,45.

GOLEM (YAMAGUCHI)

LAUREN

(948174141)

EI prinCipe del pacifico: 16,05 -18,15.
Marujas asesinas: 20,35 -22,45.
Spy kids: 1620 -1825 -2035 -2240.
Finalfantasy: 16,00-18,15-20,25-22,35.
Nadie es perfecto: 16,05 -18,20 -20,35 -22,45.
Los otros: 16,00 -18,15 -20,30 -22,45.
The mexican: 16,35 -19,30 -22,30.
Destino de caballero: 16A5 -19,30 -22, 15.
EI planeta de los simios: 16,30-19,15 -22,30.

ZARAUTZ

MODELO
Ez dago emanaldirik.

La urdi

Demasiada carne (JBA): 17,30 -20,00.
Codigo desconocido (JBA): 17,30 - 22,30.
Hacerse el sueco: 18,30 -22,30.
Gentepez: 16,30-18,30- 20,30.
EI circulo : 20,00 -22,30.
Shrek: 16,30-18,30- 20,30-2230.
EI diario de Bridget Jones:16,30 -20,30 -22,30.

OLITE
(948223395)

Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 17,3020,00 -2230.
Punto de mira: 17,30 -20,00 -22,30.
The mexican: 17,30 -20,00 -22,30.
Cut: 20,00 - mo.
Shrek: 17,30.

PRINCIPE
(948245400)

(0559557663)

Los otros: 17,30 -20,00 -22,30.
Socorro! soy un pez: 17,30.
Final fantasy: 17,30 -20,00 -2230.
Chocolat : 20,00 -22,30.

Je rentre ala maison : 15,00 -20,45.
La pianiste: 11,00-18,30.
La nipetition: 16,45 .

LOS LLANOS

BAIONA

L'ATALANTE

VAUBAN
(0836680445)

Operationespadon: 14,00- 16,00-18,002000 -2200.
Une hirondelle afait le printemps: 14,0016,00 -1800 -2000 -22,00.
Rush Hour 2:14,00 - 16,00 -18,00 -20,00 - 22,00.
Absolumentiabuleux: 14,00 - 16,00 -18,002000 -2200.
La planete des singes: 14,00-16,30-19,15-21 ,45.
Jurassic Park III: 14,00 -16,00 -18,00 -20,002200.

HENDAIA

VARIETES
Ez dago emanaldirik.

MIARRITZE

ROYAL
(0836680445)

Operation espadon: 15,00 -20,30.
Une hirondelle afait le printemps:15,00-20,30
La planete des singes: 20,30.
Absolument fabuleux: 15,00.

Nafarroa

LIZARRA
Los otros: 17,30- 20,15 -22,30.
Gente pez: 20,15- 22,30.
Los Rugrats en Paris: 16,30-18,15.
EI planeta de los simios: 17,30 -20,00 -22,30.

TUTERA

CINEMAX
(948822891 )

Como perros y gatos: 18,00.
The mexican: 20,10- 22,30.
EI planeta de los simios: 18,00 -20,20 - 22AO.
Los otros: 18,10- 20,10-22,20.
Nadie es perfecto: 18,15- 20,20- 22,30.
Dr. Dolittle 2: 18,00 -20,00.
Cut:22,15.
Spy kid: 18,00 -20,30.
Marujas asesinas: 22A5.
Finalfantasy: 18,00- 20,15-22,15.
Cocodrilo Dundee en Los Angeles: 18,00 20,00 -2200.
Destino de caballero: 19,00 - 22,00.

Nafarroa Beherea
DONAPALEU

SAINT LOUIS
IRUNEA

CARLOS III

Le chocolat: 21,00.

DONIBANE-GARAZI

(948244442)

IRUN
(943 411200)

Rodri guez.AkI. Antonio Banderas. 90min
*** Bi anaia-arreba gaztetxo bihurriak dira; gurasoak espioiak izandakoak dira. Seme-alabek ere espioiarena egin nahiko dute,eta mila abentura biziko dituzte.Abentura horiek dekoratu ederretan daude girotuta.Gasteiz(Guridi, Mikeldi,Ster), Bilbo(Capi·
tol, Ideales), Donostia (Astoria, Garbera),
Iruiiea(Carloslll, Golem Baiona).

(943411200)

Ez dago emanaldirik.

TXINGUDI

egin nahian dabiltza. Uharte bat hautatu
dute iraganari ihes egiteko, baina elkarren
bizimoduak sexuak lotu dituela konturatuko dira. Pertsona berdinarekin iraganean
izandako harremanak baldintzatuta izango
dira bi protagonistak. Gasteiz (Florida,
Ster), Bilbo (Ideales, Mikeldi), Donostia
(Principe, Warner), Iruiiea (Carlos III, Golem
Baiona).

Luciayel sexo: 16,30 -19,30- 22,30.
Los otros: 16,00 -18, 15 -20,30 -22,45.
Como perros y gatos: 16,00 -18,00.
The mexican: 20,00 -22,30.
Spy kids: 16,00 -18,00 -20,00 -22,00.
Final fantasy:16,00 -18, 15 -20,30 - 22A5.
Destino de caballero: 16,30-19,302230.

LEGAZPI

LATXARTEGI
Ez dago emanaldirik.

ORDIZIA

EI planeta de los simios: 17, 15- 20,00 -22,45.
Nadie es perfecto: 17,30 -20,00 -22,30 .
Spy kids: 17,00 -19,00.
Lucia y el sexo: 17,30 -20,00 - 22A5.
Como perros y gatos: 17,30.
Marujas asesinas: 18, 15 -22,45.
Nueve reinas: 20,45 -23,00.

GOLEM (BAIONA)
(948174141)

HERRI ANTZOKIA
Ez dago emanaldirik.

Lo otros: 16,30 -18,30 -20,30 -22,45.
Destino de caballero: 17, 15 -20,00 -22,45.

LE VAUBAN
La planete des singes: 15,00.
Malena: 21,00.

Zuberoa
MAULE

MAULE BAITHA
Jurassic Park: 21 ,00.
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Tenperaturak

eguraldia

EUSKAL HERRIA

'v 611

TENPERATURA

O
Eguzkia eta hodei altuak

- I

Aroak aldaketarik gabe segituko du. Goiz-goizetik lanbroa izango da
kostaldean, eta behelainoa barnealdeko haran eta ibarretan; hala
moduz mendialdean ere. Orduek aurrera egin ahala zerua argituz
joango da, eta goizean bertan eguzkia eta hodei altuak nagusituko dira.
Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da ilunabar alderako, ipar ukitu garbia
gailentzeko. Tenperaturak bere horretan jarraituko du.
Aroak aldaketa nabaria izango du.
Itsasaldetik joko duen ipar-mendebaldeko
haizearekin, hodei trinkoak iritsiko dira
ipar-partera eta mendi inguruetara. Hortaz,
zeru hodeitsua eta euri zaparradak botako
ditu, tarteka, aipatutako lekuetan. Azken
orduetan, fronte hotza kostaldetik sartu
eta eguraldiak txarrera egingo du.

I

-0/ I '

-9,I,

A
()fT

Eguzkia

Euria

, I /

I

~

i5J-

~- O

Hodei altuak

Hodeiaketa
ostarteak

Zaparradak

'9
Tximista

9

Ekaitza

O
Zeru estalia

.A-A..

Itsaso barea

Itsasokixkurra

*

-

~~

Itsaskirria

Itsaskia

Elur handia

*

~

Itsaski-Handia

..AA
Itsaso lakarra

lL lL

UL UL

Haize ahula

Haize gogorra

Ekaitz haizea

-0, I'

Kazkabarra

Elur txikia

L-LL

Eguzkia

Lehenengo 20 milietan, haizea iparekialdetik iritsiko da 2ko
indarrarekin, eta itsaskirria eragingo
du. Tarteka eta bereziki ipar-partean,
3ko ufadekin, itsaskiko guneak
sortaraziko ditu. Bisibilitatea ona
izango da eta ipar iparmendebaldeko hondoko itsasoak,
metroko olatuak altxatuko ditu.

I

Zeru
hodeitsua

Behelainoa

Itsasoa

-Q-

I~

Berriz ere, ipar-mendebaldeko haizea
gailendu eta giro nahasi eta aldakorra
nagusituko da, ipar-partean eta
mendialdean bereziki. Beraz, zeru
hodeitsua eta euria izango ditugu.
Barnealdean, hodeiak eta ostarteak
tartekatuko dira. Tenperaturak bere
horretan segituko du.

Itsasaldiak

Ilargia

Sortu 07:51

ILBETE

ILBEHERA

Gorde 20:27

Urriak 2

Urriak 10

o

ILBERRI

ILGORA

Irailak 17

Irailak 24

ITSASGORA

ITSASBEHERA

~

12:24/ 0322/-

Ordua
~ Metroak

Ordua 06:00/ 18:58
Metroak
1,50/ 1,36

Europa gaur

Isobara mapa

Aldakortasuna da nagusi Kontinenteko leku
desberdinetan: hala nola, eguzkia izango da
Iberiar penintsulan eta Mediterraneoan, hodei
altuekin batera. Kontinenteko erdialdean berriz,
hodeiak eta ostarteak; gainontzeko tokietan, eurigiroa dugu, eta Baltikoko herrialdeen inguruan
ere hala nagusituko da, tenperatura hotzenekin
batera.

Isobara mapan, gaur arratsaldeko 14:00etarako,
Azoreetako antizikloiaren sendotasuna azaltzen
da. Izan ere, Iberiar penintsula osoa hartzeaz gain,
Frantzia, Mediterraneo guztia eta Bizkaiko goiko
osoa ere hartzen ditu. Fronterik ez dugu Kantauri
itsasoan, eta presio altuak jaun eta jabe izango
ditugu aipatutako eremu geografiko guztietan.

denbora-pasa

!LUMA!

Zopa test
Aurki itzazu zopa-taulako letren artean ondoren jarritako
galderen erantzun egokiak. Erantzunak ezker-eskuin, goitik-behera eta
diagonalean azalduko zazkizu

1. Zein euskalki tan mintzo dira "xuka"?
Behenafarreraz

Bizkaieraz

Gipuzkeraz

2. Betez ere zein leinu egon eta bizi izan zen Gipuzkoan?
Bandaloak

Autrigoiak

Barduloak

3. Non aurki ditzakegu "web" orriak?
Intemeten
4. Besteen buztanarekin euliak.
Uxatu

Dendan
Bidali

CD Romean
Kendu

5. Zein hiriburutan elkartzen dira Jucar eta Uecara ibaiak?
Madril

Cuenca

Nantes

6. Zein da kuartzo, feldespato eta mikaz osatutako harria?
Harrikatza

Marmola

Granitoa

7.- Nola esaten diote erbinudeari Bizkaia aldean?
Satandra

Erbiandere

Ogigaztai

8.- Zein mendetan bizi izan zen Joan Kalbin erreformatzailea?
Hemezortzi

Hamasei

Hamabi

AURREKO SOLUZIOAK
K H A M A S E

I

L B

T E N
M U N
B A R
A B O
O G I
K I A
A N B
I T L
Z E E
U R C
L N A
A E E
D T Z
N E R
A N A

N

I

O G B L
O L U I
D U L O
T U I Z
G A Z T
R T E K

A I
K T
O A
H O

T E
I R
X O
R R

U K N D
D E R A
K A N R

A T I C
O T I N

E

A N H
A K E
F O N
A I A
R A F
T A A
S O R
R N R
A D E
I R R
N E A
O I Z
M I C
A R G

9.- Zein komunitate autonomotan eginet da "El Rodo" erromeria?
Andaluzia

Euskadi

Valentzia

10.- Zein kirol ekin lotuko zenuke Juan Mugerza Nazioarteko saria?
Txirrindularitza Krosa
Pilota

•

Atsotitza
Irailak uda ez hiltzen, baina neguaz oroitzen

! E37 12 !

H

•

H A G

•
•
Z

B

•

•

•

I N

G A N A

Z O R O

•

•

I G A
R A T
S A I L A K

C A R L O S

•
L
•

K

•

I

C

R

A

I N O A

K A N A

I

•

•

•
G
•

H

S

I

N
A

1. Brigadak. 2. Araztegi. 3. Bikoitza. 4.
Mordoilo. 5. Liztorra. 6. Erregaia. 7. Miaketak.
8. Makaldia. 9. Eraikina. 10. Eskaria. 11.
Gaitasun. 12. Madariak.
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Ez gara mundu honetan bizi
Euskaldunak ez gara mundu honetan bizi. Munduan azken
mendean (gutxienez) izan den gertakaririk eraginkorrena
gertatu, eta, gu, lehoinabarren inguruko dokumental bat
ikusten. Mendebaldeko inperioaren bihotzeko gune militar eta ekonomiak sutan. Munduko gobernu guztiak salbuespeneko bileretan. Historiaren bidea aldatu egingo
dela esanez adituak. Eta gu, lehoinabarrak ikusten. Telebista kate guztiak albistegi bereziak ematen. Kazetari denak euren bizitza profesionaletako berririk garrantzitsuena

LABURReAN

CNN kateak mundu osora zabaldu zituen irudietako bat.

ematen. Eta Euskal Telebistako esatari euskaldunak, hamaika urtetan euren lanerako gaitasuna aski erakutsia dutenak, gurekin batera, lehoinabarrak ikusten. Hori edo
ETB2ko programa berezia -albistegi aurkezpenetan berria den Estibalitz Ruiz de Azua kameren aurrean zela-,
gure telebistaren gaztelaniazko adarrak saio berezia berehala eman baitzuen. Lan bera egin zezaketen euskaraz,
baina ETBkoen ustez, nonbait, euskaldunei ez zaigu inperioaren aurkako erasorik bortitzena interesatzen. Idazten
duen honi interesatzen zaionez, galdera bat: Mundua astindu duen gertakari bat emateko funtzioa bere buruari
onartzen ez badio, zertarako dugu euskarazko telebista?

IRRATIA. Haurrak errege izanen dira asteazkenero Iparraldeko hiru euskal irratietan

ETB2 'OATE EL BOTE'

PETATXU

Gaur Bilbon eta bihar
Donostian 'casting'-ak
egingo dituzte lehiaketa
berri baterako

Emankizuna animatuko
duen Petatxuk
asmakizunei erantzun,
eta bertsoak edo ipuinak
idaztea proposatuko du

Urrian estreinatuko dute
ETB2 katean Date el bate
lehiaketa. Ordubeteko iraupena izango du eta eguerdiko Teleberri baino lehen
emango dute. Globomedia
ekoiztetxeak prestatutako
saio honetarako lehiakideak
hautatzeko probak egingo
dituzte egunotan: gaur Bilboko Nervion hotelean
(lO:OOetan eta 20 :00etan),
eta bihar, Donostian (Miramonen, 10:00etan eta
18:00etan). Lehiaketako
probak oso ezberdinak izango dira, eta bost kideetako bi
talde egongo dira. Hainbat
kanporaketa pasa ostean finalista batek egingo du aurrera astero.

TVEk 'casting' bat egingo
du bihar, Bilbon
Musika munduan hasten ari
diren gazteen atzetik dabil
TVE eta Operaci6n triunfa
izeneko saiorako hainbat
casting egiten ari da. Euskal
Herrian bakarra egingo dute
eta hori bihar izango da Bilboko Euskalduna jauregian.
Guztira 16 artista gazte hautatuko dituzte.

Homosexualei
zuzendutako telebista
kate bat sortu dute
Kanadan
Eguneko 24 orduetan ikusle
homosexualentzat prestatutako programazioa eskainiko du Kanadako Pride Vision
telebistak. Toronto Headline
Media taldeak jarri du martxan proiektua. Satelite edo
kable bidez ikus ahal izango
dute ikusleek kate hau. Edukien artean dokumentalak,
talk-shaw saioak eta Gimme,
gimme, gimme, Undressed edo
Dyke-TV eta antzeko telesailak izango dira.

III ~ 14 4~' fl;1 ((.,;\11:44 i';W
Jostatzea baldin bada
helburuetarik bat, umeei
irratian hitz egiteko
aukera ere eskaini nahi
die irratsaioak

Baionako Gure Irratiaren estudioko langileak, uda ondoko saio berrien grabatzen.

Petatxu estralurtarra
Fikziozko pertsonaiaren jokoekin opariak
irabazten ahalko dituzte haurrek
Erredakzioa I BAIONA
Gaur bertatik aitzina, eta asteazken guztietan, Petatxu izeneko emankizun berri bat jarriko
dute abian Irulegiko Irratiak,
Gure Irratiak eta Xiberoko Botzak, hiru irratiek elkarrekin batera.
13:00etatik aitzina, oren erdi
batez, Petatxu deitu fikziozko
pertsonaiak haurrei jokoak proposatuko dizkie opariak eskuratzeko aukera eskainiz. Haurren
emankizunari berezitasun baten emateko sortu dute Petatxu
estralurtarra irratiko animatzaileek, haren inguruan zinezko

fikzio bat sortuz. Izan ere, fikzio
horretan Lurxilo deitu planetan
bizi da Petatxu, bere lagunekin.
Haien planeta zilo handiz betea
da. Hori dela eta, Petatxuren lagunek galdegin diete gure lurrera etortzea, hark, Lurretik eraman dezan behar den guzia
hango zuloak betetzeko.
Asmakizunak pausatu ondoren, erantzun ona eman duen
haurrak Petatxuri baimena
ematen ahalko dio hosto bat
edo Lurrean dagoen beste edozein elementu, bere planetara
eramateko. Asmakizunez gain,
zailtasun handiagoko ariketak
ere izanen dira. Izan ere, «lau

tzen ahalko dituzte irratira.
«Edo zergatik ez, zuzenean
kontatu» esplikatu zuen Pantzo
Irigarai, Irulegiko Irratiko kazetariak.
Horrelako ariketekin, jostatzea baldin bada helburu etarik
bat, umeei irratian hitz egiteko
aukera ere eskaini nahi die irratsaioak, bide horretatik euskararen hobetzeko parada emanez.

Petatxuren ondotik Gazteen
Xokoa
Petatxu irratsaioaren ondotik,

Petatxu fikziozko pertsonaiaren
marrazkia.

hitz eman eta bertso bat idaztea
galdeginen die adibidez Petatxuk. Ipuin batzuen idaztea ere
eskatuko die, besteak beste.
Ondoren, horiek guziak bidal-

asteazkenetan, Petatxu pertsonaia hiru irrati etarik desagertuko da eta haurrak dira irratiko
protagonistak bilakatuko. Izan
ere, normalki asteazken goizetan iragaten zen Gazteen
Xokoa 13:30etik 14:00etara
jarriko dute gaurtik aurrera.
Oporrak aitzin izaten zen bezala, emankizun horretan, haurrekin egin erreportajeak entzuten
ahalko dira. Ikastoletan edota
bestelako guneetan grabatuak
dira Gazteen Xokoko erreportaje horiek, eta haien istorio,
irri, pena eta beste hamar mila
gauza aditzera emanen dute
irratien bidez. Saio horren helburua, besteak beste, haurren
mundua hurbilagotik ezagutzeko aukera eskaintzea da, haurrak protagonista direla.
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gaurko filmak

ETB·1

**

Elincreible elelante
Zuz.: MartinWood 120n Kan.2001.

11:00 La2

leguila

tik bat Estatu Batuetako
gaztetxoek gozatzekoa
bada ere, erraz ikusiko duzue, ziurrenik.

*

Zuz.: William S. Regan.92m. 1973

18:20 ETB2

*

Personne n'est parfait(e)
Zuz.: Joel Schumacher. 110m. 2000

21 :00 C+(f)

**

L'autre visage de Don Giovanni

Zuz.: BarbaraWillis Swee1e 55m. 2000. 21 :45 Arte

LA REINA DEL BAI LE

Indefensa

** TVEl · 03:20

*

Zuz :Joseph L.Scanlan.90m.EEBB 1996 22:00 A3

EI gran marciano

Zuz. Rick Elgood, Don Lets.Akl.:Adrey Reld,
Paul Campell 95m. Jam 1997.

*

Zuz.: AnlonlOHernandez 78m Esp.2000. 22:00 T5

Sorgin indarra

J amaikatik datorkigun
zinta berezi hau gauzaleei
gomendatuko diet, Karibeko uharte txiki hartako
zinemagintza ezezagunak
sortu ohi dituen ekoizpenak ez baitira gure artera
erraz iristen, eta gaurko
aukera paregabe hau interesgarria da, beraz. Marcia J amaikako auzogune
txiro bateko saltzaile ibiltaria da. Bi alaba eta anaia
gaztearekin bizi da. Dantzari trebea denez, dantza
txapelketetan parte hartzea bururatuko zaio ,
etxekoak aurrera ateratzeko irtenbide bakar bezala. Laster, dantzarien
erregina bihurtuko da.

*

Zuz.: Andrew Flemlng. !DI m. 1996

22:45 ETBl

**

Solamente se vive una vez

Zuz.: Jim Wilson.88m.EEBB-EB. 1996. 22:35 TVEl

Calor

on

Cameron Diaz eta Harvey Keitel.

*

Les Fnires Falls
Zuz.:M.Poll sh 105m. E[BB. 2000.

22:50 C+(f)

*

y celos

Zuz.:Javier Rebolio.82m.Esp 2000

Aktore handiak zinta
txiki batean

00:00 T5

**

La reina del baile

Zuz.:Rick Elgood Don Lells.97m. 1997.03:20 TVEl

EI cementerio

*

Zuz :Cralg Pryce 87m Kan. 1993.

04:45 T5

SOLAMENTE SE VIVE UNA VEZ **

**

La alegria esta en el campo

TVE1 · 22:35

Zuz. Jim Wllson. AkI Cameron Diaz, Harvey Keitel. 100m. EEBB. 1996

Zuz.:Ei1ienne Cha111lez. 101 m. Fran. 1995. 05:30 A3

•

*

**

***

****

Txarra

Eskasa

Balekoa

Ona

Bikaina

Jim Wilson zuzendariaren intrigazko drama estatubatuar arrunt honek modako aktoreak biltzen
ditu. Harvey Keitelek eta Cameron Diaz modako
ilehoriak -zein bere belaunaldiko antzezle interesgarriak- bikote berezi baina polita osatzen dute.
Billy Zane serioa horien alboan azaltzen da; Titanic-en Rose samurraren senargai zakarra antzezten zuen aktorea da. Eskultore bakarti batek eta
ezkon-bikote gazte batek oso egoera zail eta ez eroso a biziko dute. Jeloskortasunak, gezurrek eta
amodioak pertsonaion gorabeherok baldintzatuko
dituzte.

EL INCREIBLE ELEFANTE
** La 2 ·11:00

Zuz..MartinWood. AkI.: MiraSara, Nicholas
Lea. 120m. Can. 2001

Martin Wood zuzendariaren film honet an Daniel
atsekabetuta bizi da ama
gaixoa hil zaionez geroztik. Gainera, bera da lagun
eta ikaskideen arte an
maskotarik ez duen bakarra. Izar bati desira bat eskatuko dio eta, laster,
Lamby elefante kumeajasoko du. Fantasiazko
ipuin txiki eta arin hau
etxeko txikiei zuzenduta
dago eta, beraz, oraindik
oporretan b azaudete,
hona zeregin entretenigarria.

tsagarri samar honen
errealizazio aren arduraduna Antonio Hernandez
da, Lisboa interesgarriaren zuzendaria bera, alegia. Iazko Gran Hermano
lehiaketako partaideei
egindako inozentada tuntuna biltzen du, ezkutuko
kameraren formula arrakastatsuari eutsiz. Besteak beste, Ismael Beiro txapelduna, Ivan Armesto
eta Jorge Berrocal azaltzen dira. Benetan eskasa.

EL GRAN MARCIANO
*T5·22:00

Zuz..AntonioHernandez. 78m. Esp. 2000

Gezurra badirudi ere, zinta umoretsu kaskar eta 10-

LA ALEGRiA ESTA EN EL
CAMPO
**A3 · 05:30

Zuz. Etienne Chatilliez. Aki Michel Serraull,
Carmen Maura. 102m. Fran. 1995.

Carmen Maurak Frantzian egindako komedia
honek aktore taldea aipatzekoa du , istorioaren
nahiz errealizazio aren
gainetik. Maura mirestuak rol garrantzitsua jokatzen du , Serrault eta
Eddy Mitchellen alboan.
Enpresari batek, eguneroko estres eta arazoekin
nazkatuta, hiritik urrundu
eta landetxe batean kokatzea erabakiko du. Chatiliez zuzendariak nekazari
giroko bizimodu lasai eta
baketsua aldarrikatzen du
lan txiki honen bitartez.

SORGIN INDARRA
* ETBl ·22:45

Zuz.:Andrew Fleming.AkI Fairuza Balk, RobinTunney. 101 m. 1996.

Ikasle gaztetxo batzuek
sorginkeriatan aritzeko
zaletasun handia dute. Lagun berri susmagarri bat
horiekin elkartzen denean, benetako sorgina dela
ohartuko dira. Modako
aktoreek antzezten dute,
Fairuza Balk erakargarria
tartean. Assumpta Sema
espainiarrak rol laburra
jokatzen du, halaber. Ba-

irratia
Segura Irratia

~

Irulegiko Irratia

Euskadi Irratia
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Herri Irratia
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Herri Irratia

HERRI IRRATIA. Xabier Galarreta idazle donostiarra elkarrizketatuko dute gaur gaueko 23:00etatik aurrera, Komatxo artean literatur saioan. Hiria argitaletxeak plazaraturiko Zenbaki sorginduak narrazio liburuaz hitz egingo
du Galarretak, saioko gidari Mikel Asurmendirekin batera. Liburuaren pasarte baten irakurketak, gonbidatuak
aukeratutako musika eta literaturaren inguruko berriek
osatuko dute emankizuna.
TXOLARRE IRRATIA. 11: 15ean opor osteko sindromeaz hitz
egingo dute Kikili salda osasunaren atalean. 12:30ean,

berriz, bertsolaritza izango da hizpide zortziko aldrebesa
atalean.
RADIO EUSKADI. CEBEKeko presidente Jose Maria Vazquez Eguskiza elkarrizketatuko dute gaur goizeko
09:00etan Boulevard irratsaioan. Patronaleko arduradunak balizko krisialdi ekonomikoaz hitz egingo du. Ondoren, En profundidad atalean, Ertamerikako lehorteez hitz
egingo dute. Horretarako Nikaraguako enbaxadore Bosco Matamoros eta Hirugarren Mundua eta Bakea taldeko Gorka Ramirez gonbidatuko dituzte.

07:40: Felido handien lurraldea,
08:30: Betimu.
09:00: Betizu.
Hariz txiki.
Sakura, kartak zakura.
X·taldea.
Bruno gaztea.
Pedro eta Pabloren show
berria.
Ipar haizearen erronka.
Scooby Dooren
misterioak.
Katu kontuak.
13:05: Iparraldearen orena.
13:10: Rocky eta Bullwinkle.
13:35: Tom eta Jerry,
14:00: Gaur egun. Albistegia.
14:40: Bertatik bertara.
15:05: Goenkale,
15:50: Bidaide.
Afrikako Rootarrak·bi
basoatar.
Planeta biluzia.
17:30: Mike Hammer.
18:20: Oporrock 2001.
18:55: Betizu.
19:50: Saskibaloia
Tau ceramica· Zalgiris
Kaunas.
Atsedenaldian Gaur Egun
albistegia.
21 :35: Bertatik bertara,
21 :55: Goenkale.
22:45: Zinema.
Sorgin indarra
Zuz: Andrew Fleming.
Ak!: Fairuza Balk. 1996.
00:30: Esanak esan,
01 :05: Gagnora gagbe,
01 :25: Bertatik bertara.
01 :45: Oporrock 2001..
02:15: Euskal sortzaileak,
02:40: Erpe leunak.
03:10: Ikusgela,
04:10: Ertzainak,
04:55: Gagnora gag be.
05:20: E·klipse@.
06:15: Desertuko argiak.
06:45: Herri musika sorta.

ETB·2
07:30: Del pais de losvascos.
07:50: Cafe co·media.
Radionoticias.
EI show de Jeff Foxworthy.
Loco por ti.
La cruda realidad .
09:30: EI Punto. Gonbidatua:
Javier Galparsoro,
10:00: Forum. Gonbidatua:
Juan Ortuoste.
10:30: Clasicos en serie,
13:00: La cocina de Pedro
Subijana.
13:15: La niiiera.
13:40: Ned yStacey.
14:05: EI principe de Bel Air.
14:58: Teleberri.
Albistegia
15:45: LQF Mojate!
18:20: Zinema,
Tequila
Zuz: William S, Regan.
Ak!: Aldo Sembrell. 1973.
20:00: Esta es mi gente.
20:58: Teleberri.
Albistegia.
21 :45: Doctoras en Filadelfia,
Telesaila.
23:25: Jovenes rebeldes.
Telesaila.
00:20: Pasados de vueltas,
Telesaila.
00:45: Shasta.
Telesaila.
01 :55: Esta es mi gente.
03:20: Lo que falta ba.
05:35: Forum,
06:05: Rutas de solidaridad.
Brasil eta Argentina.
06:35: Cronica sentimental.

06:00: Canal 24 horas.
07:30: Telediario matinal.
Albistegia.
09:50: Maria Emilia,
Telesaila.
11 :30: Saber vivir.
EI filtro del riiion.
12:45: Asi son lascosas.
14:00: Informativo territorial.
Albistegia.
14:30: Corazon de verano.
Anne Igartiburuk
aurkeztutako magazina
saioa.
15:00:Telediario 1.
Albistegia.
16:00: Eguraldia.
16:05: Espainiako Vuelta.
Xixon· Lagos de
Covadonga.
17:30:La revancha.
Telenobela.
19:45: Gente.
20:40: Futbola,
Losc Lille· Deportivo.
22:35: Zinema:
Solamente se vive
unavez
Zuz:Jim Wilson.
AkI: Cameron Diaz, Harvey
Keitel. 1996.
00:30: Hora punta.
01:30: Telediario· 3,
Albistegia.
02:00: Los casosde Cosby.
Telesaila.
03:10: Corazon de verano.
Errepikapena.
03:20: Zinema.
La reina del
baile
Zuz: Rick Elgood, Don Letts.
AkI: Audrey Reid, Paul Campell.
1997
05:00: Gente.

A3
07:10: Sonrisasylagrimas.
Telesaila.
07:30: Club Megatrix
Diabolik.
LosThomberrys.
Bola de Dragon.
Flint.
09:30: EI primer cafe.
10:30: De buena maiiana,
13:25: Farmacia de guardia.
13:30: Informativos territoriales.
Albistegia.
13:55: Sabrina.
Telesaila.
14:25: La niiiera,
Telesaila.
15:00: Antena 3 Noticias 1.
15:55: Yo soy BettY,la fea.
16:50: Sabor ati.
18:55: EI diario de Patricia.
19:55: Pasapalabra.
21 :00: Antena 3 Noticias 2.
22:00: Zinema.
Indefensa
Zuz.: Joseph L. Scanlan.
AkI: Shanna Redd , 1996,
OO:OO:JAG.
01 :05: South park.
01:40: Antena 3 Noticias 3.
02:15: La ley de los Angeles.
03:05:Televenta.
05:30: Zinema:
La alegria esta en el
campo
Zuz: Etienne Chatiliez,
Akt: Michel Serrault, Eddy
Mitchell. 1995.

Egunkaria

LA2
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I

06:30: Euronews,
06:30: Itsy bitsy,
07:30: TPH club,
Doraemon,
EI gato cosmico,
Tweenies,
Garfield,
Arthur.
09:30: Reporteros con clase,
10:00: Carino, he encogido alos
ninos,
11 :00: Zinema,
EI increible elefante
Zuz: Martin Wood,
Ak!: Mia Sara, 2001.
13:00: Espainiako Vuelta,
Xixon -Lagos de
Covadonga,
15:45: Grandes documentales,
17:30: Tendido cero,
18:00: Los chicos de Beverly
Hills,
18:30: Malcom yEddie,
19:10: Lois yClark,
Telesaila,
20:00: Informativo territorial.
Albistegia,
20:15: Programa previo Liga de
Campeones,
20:35: Federrico,
Telesaila,
21 :00: Espainiako Vuelta,
Laburpena,
21 :30: Matrimonio con hijos,
Telebista,
22:00: La 2Noticias,
Albistegia,
22:25: Eguraldia,
22:30: Futbola,
Bartzelona -Dlimpique
Lyonnais, Diferituan,
00:35: EI tercer grado,
01 :20: EI mundo en 24 horas,
01 :50: Teledeporte,
05:00: Euronews,

TF1

I

05:50: Le destin du Docteur
Calvet.
06:15: 30 millions d'amis,
06:40: TFl info,
06:45: Eguraldia,
06:50: TF! jeunesse,
Geleuil &Lebon,
Prudence petits pas,
Tweenis,
Marcelino,
Fifi brindacier.
He Arnold ,
Rocker Power.
Molly o! Power Rangers
eclair.
Petites crapules,
Pokemon,
11 :20: Sunset beach,
12:05: Tac otac TV.
12:15: Attention ala marche!
12:50: Avrai dire,
13:00: Albistegia,
13:55: Le feux de I'amour.
Foiletoia,
14:45: Tequila et Bonetti.
Telesaila,
15:45: Silvia, Telesaila,
16:35: Passions,
17:25: Beverly Hills,
Telesaila,
18:15: Exclusif,
18:55: Le bigdil.
20:00: Albistegia,
20:35: Futbola, BartzelonaDlympique Lyonnais,
22:30: Futbola,
Lille-Deportivo, Diferituan,
00:10: Val de nuit.
01 :40: TFl nuit.
01 :55: Tres chasse,
02:50: Reportages,
03:15: La Pirogue,
04:10: Histoires naturelles,
04:40: Musique,
05:00: Sept anuit.

gaur zer

FRANCE 2

T5
07:30: Informativos T5,
Albistegia
10:00: 5en el corte ingles,
10:30: Raymond,
Marrazki bizidunak,
11:15: Dia adia,
11 :45: Pokemon,
14:00: EI juego del euramillon,
Paula Vazquezek
aurkeztutako lehiaketa
saioa,
14:30: Informativos Telecinco,
Albisegia,
15:30: AI salir de clase,
Telesaila,
16:15: Nada personal.
17:00: Esencia de poder.
Telesaila,
18:00: Historias de hoy,
Magazina
20:30: Informativos Telecinco,
Albisteak,
21 :30: EI informal.
22:00: Zinema,
Gran marciano
Zuz: Antonio Hernandez, 2001.
00:00: Zinema,
Calor... y celos
Zuz:Javier Rebollo,
Akt: Fernando Guillen Cuervo,
2000,
02:00: Informativos telecinco,
Albistegia,
02:45: Infocomerciales,
04:15: La linea de la vida,
04:45: Zinema,
EI cementerio
Zuz: Craig Pryce,
Akt: Stephen McHattie, 1993,

I

M6
06:05: Mcomme musique,
07:00: Morning live,
09:10: M6 boutique,
09:40: Mcomme musique,
10:35: Disney kid,
11 :54: Six minutes midi.
12:05: Ma sorciere bien-aimee,
12:35: Dr, Quinn, femme
medecin,
Telesaila,
13:35: M6 Kid ,
Sakura,
Archie,
Mystere et Ci.
Kong,
Diabolik,
Nez de fer, le chevalier
mystere,
17:00: Fan de,
17:30: Maries, deux enfants,
17:55: Le clown,
18:55: Le cameleon,
19:54: 6Minutes,
Eguraldia,
20:05: Madame est servie,
Telesaila,
20:40: Camera Cafe,
20:50: Le Lycee,
Telesaila,
22:45: X-Files, Telesaila,
00:35: Wolff, police criminelle,
Telesaila,
01 :30: Turbo sport,
01:55: Mcomme musique,
02:55: Jazz 6,
03:55: Frequenstar.
04:45: Fan de,
05:05: Turbo,
05:35: E=M6,

I

06:00: Les z' Amours,
06:30: Telematin,
08:35: Des jours et des vies,
Foiletoia,
09:00: Amour, gloire et beaute,
Foiletoia,
09:25: KD2A,
10:55: Flash info,
11 :00: Les jours euras,
11 :05: Motus,
11 :40: Les Z'Amours,
12:15: CO 'Aujourd'hui.
12:20: Pyramide,
13:00: Albistegia,
13:45: Inspecteur Derrick,
Telesaila,
14:45: Commissaire Lea
Sommer.
Telesaila,
15:35: Mort suspecte,
Telesaila,
16:35: Premier rendez-vous,
17:10: Friends,
Telsaila,
17:35: Le groupe,
18:10: Hartley, coeurs avi f,
19:00: On atout essaye,
19:50: Un gars, une fille,
Telesaila,
20:00: Albistegia, Eguraldia,
20:50: Telefilma,
Maimiti, I'enfant des
i1es.
Zuz,: Serge Meynard,
Ak!.: Helene de Saint-Pere,
22:30: Ca se discute,
00:35: Albistegia,
00:55: Des mots de minuit
02:30: Emissions religieuses,
03:30: Azimuts,
03:40: 24 heures d'info,
04:00: Pyramide,
04:30: La Dynastie des Strauss,
Telesaila,
05:25: Outremers,
Magazina,

Covadongako igoera Espainiako
Vueltako bosgarren etapan
Gijonen hasi eta Lagos de Covadongan amaituko da Vueltako gaurko etapa, 133 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek eta, Covadongara igo baino lehen, Alto de Campa eta Alto Mirador del Fito
mendi txiki etatik pasatu beharko dira, Carlos de Andres, Inaki Cano,
Ernest Riveras eta Perico Delgado dira esatariak,

Sigmund Freudi buruzko dokumentala
emango dute gaur gauean

I

FRANCE 3
06:00: Euranews,
07:00: MNK,
Arthur.
Georges retrecit.
Angela Anaconda,
Pelswick,
Pourquoi pas Mimi?
Les Razmoket.
Ginger.
Les Supermanas,
Canards extremes,
10:40: Questions pour un
champion
11 :10: Una maman formidable,
Telesaila,
11 :40: Bon appetit, bien sOr.
12:05: Le 12-14, Eguraldia,
13:50: Keno,
13:55: C'est mon choix,
Magazina,
14:55: Telefilma,
Meurtres sur I'iditarod
Zuz,: Paul Schneider.
Ak!.: Kate Jackson, 1996,
16:20: Les jours euros,
16:25: MNK,
17:35: Atoi I'actu@!
17:50: C'est pas sorcier.
Magazina,
18:15: Un livre, un jaur.
18:20: Question pour un
champion,
18:50: Le 19-20,
Eguraldia,
20:10: Tout le sport.
20:20: Toux egaux,
20:55: Des racines &des ailes,
23:00: Eguraldia,
23:05: Soir 3,
23:30: Heras vinaigrette,
Magazina,
00:25: Les dossiers de I'histoire,
01 :20: La loi de Los Angeles,
02:05: Toute la musique qu'ils
aiment.
02:35: Amaiera,

I
I

Frantziako Arte katean Sigmund Freud, f'invention de la psychanalyse: la conquete, 1914-1960 izeneko dokumentala emango dute
gaur gauean, Psikoanalisiaren sortzailearen bizitza eta lana aztertzen dira lan horretan, Ordubeteko iraupena du erreportaiak eta
Freuden teorien jarraitzaileentzat interesgarria izango da, zalantzarik gabe, Arte kateko emankizuna,

CANAL + [e]

I

07:22: Documentales Canal+,07:55:CNN+,Noticias.08:20:Transworld Sport. 09:10:
Lo + Plus, 10:00:Zinema: Gloria. 11:57:Zinema:Siempre locos, 13:3O:Los 40 principales, 14:00: Mas deporte, 14:55: CNN+ noticias.15:00: Friends, Telesaila, 15:30:Lo
+ Plus. 16:30:Zinema: Big. 18:11 :Zinema: La armada McHale.20:00: Mas deporte,
20:30:Previo futbol,20:45:Futbola.Bartzelona-Lyon.22:40:Zinema:Soldado universal: EI retorno, 00:042: EI tercer tiemo europeo. 00:55:Zinema: EI asesino de la cara
leliz, 02:31 :Musica noche, 04:38:Zinema:Santitos.

CANAL+ [f]

I

05:15:Surprises,05:30:Zinema:Jet set. 07: 10: Le journal de I'emploi. 07: 15:Teletubies.07:40:ea cartoon, 08:30:Zinema:Le dangervient de I'espace, 09:55:Les bebes
lelins 10:50:Telelilma: C'est beau la vie, 12:251e journal. 12:40:Gildas etvous,13:25:
Le zapping. 13:30: La grande course , 14:00: H, 14:25:Titus, 14:45: Bush,president.
15:10:Telelilma: 3copains, 2ex, 1amour. 16:45:Eddy time. 18:15:Divers et varies,
18:55:+de cinema, 19:30:Albistegia. 19:45:Le zapping, 19:55:Les guignols de I'inlo,
20:05: Burger quiz. 20:45:Encore + de cinema. 21 :00:Zinema: Personne n'est parlait(e). 22:50:Zinema: Les Freres Falls, 00:35:Mignight+,01:30:Zinema: La gu erre
des etoils.03:25:II yabien longtemps.04:35:Zinema:Le conlessionnal.

Lille-Deportivo eta BartzelonaOlympique Lyonnais partiduak

LA CINQ

05:35:Les amphis de la cinquieme,06:40:Anglais, methode Victor. 07:00:Lalabuleuse Histoire de ",Drole de tramo08:00:Les grandes manoeuvres,08:30:Materrnelles,
10:20:Galilee, laits d'Architecture, 10:35:Aquoi 9a rime? 10:55:Porto et le Douro, Dokumentala, 11 :50:On aura tout lu! 12:50:Chroniques himba. Dokumentala, 13:45:Le
journal de la sante, 14:05:Cas d'ecole, 15:10:Panoramas du monde , 16:10:Vlam vive
la musique. Magazina. 17:00:Va savoir. 17:30: 100% question, 18:05: Le monde secret des mamileres d'Europe.Dokumentala,

Txapeldunen Ligako bi futbol partidu ikusi ahal izango dira gaur
gauean Espainiako eta Frantziako telebista kateetan. TF1 katean
8artzelona-Olympique Lyonnais lehia zuzenean emango dute
(20:45ean). Partidu bera diferituan eskainiko dute La2 katean
(22:30ean). Lilie-Deportivo partidua TVE 1ek emango du zuzenean
(20:45ean) eta TF1 kateak diferituan (22:30ean).

ARTE
012-09:30

I Juan Ortuoste (ekoizle eta zuzendaria) Forum
I Patxi Azkargorta Esanak esan

012 -10:00

011-00:20

I

I
I

I

19:00 : Les heritiers de Humboldt. 19:50: Arte Inlo, 20:15: Les papys top models,
20:45: Les mercredis de I'histoire, Magazina.21 :45:Zinema: L'autre visage de Dan
Giovanni. 22:45:Musique de tables,Filma Laburra.22:50:Jacques Lacan,Dokumentala. 23:55: Declinaisons du bonheur. 00:55:Telelilma: Memoires en luite. 02:30:Le
perru quier. Filma Laburra,
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artagudako eta Lodosako ikastoletako ikasleak
hartuko dituen eraikin
berria erosteko aukera eskaintzen du Nafarroa Oinezen webguneak. www.najarroaoinez.net
klikatu eta ikastola birtualean
sartzen da bisitaria. Mikel Urmeneta marrazkigile iruindarrak sortu ditu ikastolaren eraikinaren irudiak. Ikastolan dena
eros daiteke, eraikinaren kanpoaldeko zein barrualdeko hiru solairuetan dagoena, gelaz gela.
Irudietan ageri diren giltzak klikatu eta batek atearen sarraila,
ikasgelako katua, dutxa, dutxaren ura, lorea, klariona, aulkiak,
liburuak ... ikastola osoa eros
daiteke. Gainera, poltsiko guztietarako aukerak eskaintzen ditu, 500 pezeta eta 100.000 peze-

S

Ikastola
birtuala
•
erosI
Nafarroa Oinezeko webgunean Sartaguda
eta Lodosako ikastolen eraikin berria zatika
eros daiteke oso modu onean

ta arteko prezioa dutelako produktuek.
Ikastola birtuala izan da Nafarroa Oinezen webguneko lan
«neketsuena». Antolatzaileen
helburua Sartagudako eta Lodosako ikastoletan diren 72
neska-mutikoentzat eginen den
eraikin berria zenbat kosta den
irudikatzea izan da. «Sarea erabiliz ikastola askoren laguntzarekin egiten dugula adierazi
nahi dugu», azaldu du Inaki
Lasa aipatu ikastoletako zuzendariak.
Nafarroa Oinezeko antolatzaileek Sartaguda eta Lodosako ikastolak txikiak diren jakitun, Internetek eskaintzen dizkien abantailak baliatu nahi
dituzte ahal den euskaltzale
gehienengana iristeko. Hala,

Ikastolaren eraikina
irudikatzen du
webguneak.
Erosketa egiteko
urrats guztiak
zehazten dira
bertan .

webgunea informazioa zabaltzeko eta partekatzeko erabili
nahi dute. Bertan ikastolako
haurren iritziak edota proiektuaren berri aurki ditzake bisitariak. Izan ere, «denen adierazpenak bideratzeko aukera zabaldu nahi dugu», adierazi du
Lasak.
Baina hori bakarrik ez. Sarean enkante bat eta salerosketa
antolatu dute. Izan ere, hainbat
artista nafarrek egindako lanen
enkantea zabalduko dute. Heldu den urriaren 21 ean izango
den festa baino aste bat lehenago irekiko da enkantea, eta festa
bukatu eta beste aste batez
iraunen du enkanteak. Horrezaz gain, ikastolak prestatu 10goaren inguruko produktuak
ere eros daitezke.

e
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BILBO. Udala
Zemendian hasiko
dira etxebizitza
sozialak eregiteko
beharrak
Datozan zazpi urteetan 50
etxebizi tza sozial eregiko
ditue Berangon. Lehenengo
12 etxebizitza sozialak eregiteko beharrak datorren
zemendian hasiko dira .
Berangoko Udalak itxitako
Lantzarte auzoko lurretan
altzauko ditu etxebizitzak
Eusko Jaurlaritzak. Miren
Dobaran Berangoko alkateak azaldu dauenez, alokatzeko etxebizitzak izango dira.
Premina handiak dituen
familientzako izango dira
etxeak. Halandabe , izena
emoteko epea amaituta
dago , eta orain Jaurlaritzak
erabagi beharko dau nori
emon.
Horrezaz ganera, beste 32
etxebizitza sozial eregi gura
ditu Udalak Eusko Jaurlaritzaren laguntzeagaz. Intxaurraga eta Lotzarienean eregiteko
asmoa
dauka
Berangoko Udalak.

5VP sindikatuko kideek «jazarpen
politikoa» jasaten dabela dinoe
Diziplina espediente batek
eragin dau kritikea

Poliziaren Euskal Sindikatuko (SVP) kideek
«jazarpen politikoaren biktima» dirala salatu
dabe. Dinoenez, Bilboko udal agintariek ez ditue euren kritikak onartzen, eta sindikatuari
isildu eragin gura deutsie. Eusebio Melero
Giza Baliabideak saileko zinegotziak Jose Maria Aparicio sindikatuko bozeroaleren kontra ipinitako diziplina espedienteak eragin dau
udaltzain horreen salaketea. Dana dala, atzo eskainitako prentsau-

rrekoan, udaltzainek Juan Jose Olabarria Herritarren Segurtasun Zerbitzuko arduradunari
leporatu eutsi en euren kontra hartu diran
neurri guztien ardurea. Aparicioren kontrako
espedientea igazko zezeilean prentsan agertu
zan albiste baten ondorioz zabaldu dala azaldu eben. Izan be, Zubizuriko lauzak apurtzen zituenen kontrako operazinoaren ganean
esandakoagaitik zigortu dabela kritikau eben SVPko kideek.

n

GIZARTEA. Iralako auzokideen

Q

Ill)jJjJ$t:1
Maputxeakaz
lanean jardun dau
Lanbide Hezkuntza
Zentroak
Iurretako Lanbide Hezkuntza Zentroa eta Maputxe herri indigenak alkarregaz beharrean izan dira. Horren lehenengo emoitzak ikusteko
modua be badago . Izan be,
Txileko Lebu herrian martxan dago Galdaketa Eskola
Tailerra. Jabier Arbeo Iurretako Lanbide Heziketako
Zentroko ordezkariak azaldu
dauenez, alkarlana orain dala hiru urte hasi zan.
Maputxetarrek formazino
arloan gabezia handiak zituela konturatuta, eurakaz
behar egiteko programea ipini eben martxan Eusko Jaurlaritzaren laguntzeagaz. Holan, Lebu herriko hiru gazte
Durangaldeko enpresetan
egon dira praktikak egiten
azkenengo zazpi hilabeteetan. Benedicto Melim da euretako bat, eta, azaldu dauenez, «egitasmo arrakastatsua» izan da.
Q

14.000 bilbotar antenen kontra
Iralako bizilagunek telefonia mugikorreko antenen kontrako
14.000 sinadura baino gehiago aurkeztu zituen, atzo, Udalaren
Erregistro Nagusian. Antenak urigunetik kanpo ipintea eskatu
eben auzokoek. Horren auzo txikian 18 antena eta 4 nodo dagozala salatu eben. Uriburuan berrehun antenatik gora dagozala

gogoratu eban Marilu Ugaldek, eta horreetatik baimena gitxi
batzuek baino ez daukiela ganeratu eban, 61 gailuk-edo. Auzokoek arduratuta jarraitzen dabe, eta Udalak maiatzeko udal batzarrean onartutako etenaldia aurrera eroateko sortu behar zan
batzordean parte hartu gura dabela berretsi eben, atzo.

r
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UDALA. Aparicioren kontrako diziplina espedienteak eragin dau udaltzainen salaketea

ABANTO

SVP sindikatuko kideek «jazarpen
politikoaren biktima» dirala dinoe

Euskerea
ikasteko
laguntasunak
emongo ditu
Udalak

Ibon Areso eta Eusebio Melero zinegotziek prebarikazino delitua egin dabela uste da be
liiigo Bilbao

I

Poliziaren Euskal Sindikatuko
(SVP) kideek «jazarpen politikoa» salatu dabe. Euren ustez,
Bilboko udal agintariek ez ditue
euren kritikak onartzen, eta sindikatuari isildu eragin gura deutsie. Horixe nabarmendu eben,
atzo, SVPko ordezkariek.
Eusebio Melero Giza Baliabideak saileko zinegotziak Jose
Maria Aparicio sindikatuko bozeroaleren kontra ipinitako diziplina espedienteak eragin dau
udaltzain horreen salaketea.
Dana dala, atzo eskainitako
prentsaurrekoan, udaltzainek
Juan Jose Olabarria Herritarren Segurtasun Zerbitzuko arduradunari leporatu eutsien euren kontra hartu diran neurri
guztien ardurea.
Udal gobernua ezeze, SVPko
ordezkariek ganerako sindikatuak be kritikau zituen, azpimarratu ebenez, «politikoen esanetara makurtzen» diralako.
Orain urte bi CSIF sindikatua
itxi eta talde barria osatu ebenetik, udaltzainen artean kide
gehien izatea lortu dabela esan
eban Enrique Abadek.

Polizia operazinoa Zubizurin
Aparicioren kontrako espedientea igazko zezeilean prentsan agertu zan albiste baten
ondorioz zabaldu dala azaldu
eban Abadek. Izan be, Zubizuriko lauzak apurtzen zituen gaizkileak atrapetako martxan ipini
zan polizia operazinoaren ganean emon eban eritxiagaitik
zigortu dabela euren bozeroalea kritikau eben SVPko kideek.

Udaltzain gehienak SVPko kide dirala esan eben sindikatu horretako bozeroaleek.

Udaltzain horren ustez, operazinoa zentzunbakoa zan, lauzak berez apurtzen ziralako .
Abadek berba gogorrak izan zitu an Ibon Areso Urigintza saileko zinegotziaren kontra, atzo,
bere ustez bai Aresok bai Melerok agian «prebarikazino» delitua egin dabelako, eta horrela
bada «gure sindikatuak ez dau
etsiko zinegotzi horreek epaileen zigorrajasoten daben arte».
SVPko udaltzainek prentsaurrekoan salatu ebenez, «ezin
dogu aditu horren operatibo
handia martxan ipin tea gaizkile
xume bat atrapetako , Bilbon
gero eta lapurreta gehiago gertatzen diranean, esate batera-

ENRIQUE ABAD
SVP sindikatuko kidea

« Aresok eta Melerok

prebarikazino delitua egin
dabe; holan bada, ez dogu
etsiko epaileen zigorra
jasoten daben arte»
«Hauxe da Bilbon
harrokeriarik handienaz
jokatu dauen gobernua,
eta berba egiteko aukera
gitxien emon dauena»

ko, Guggenheim museoaren inguruetan, egunero turisten autoetan lapurretak izaten dira
eta», kritikau eban Abadek.
Horren guzti orren atzean
Inaki Azkuna alkatearen udal
gobernua dagoala nabarmendu
eben: «Hauxe da Bilbon harrokeriarik handienaz jokatu
dauen gobernua, berba egiteko
aukera gitxi en emon eta Udaltzaingoa hondatu dauena».
Salaketa horreek entzun ostean, hor aitatzen ziran zinegotziakaz berba egiten ahalegindu
zan Bizkaia, baina udal agintariek gurago izan eben ezer ez
esatea, oraingoz, egoerea
gehiago ez nahastearren.

TELEFONIA MUGIKORRA. Gaur amaituko da etenaldiaren kontrako errekurtsoari erantzuteko epea
I.B.

I

Telefonia mugikorreko antenen
kontrako 14.000 sinadura baino
gehiago aurkeztu zituen Udalaren Erregistro Nagusian, atzo
eguerdian, Iralako bizilagunek.
Antenak urigunetik kanpo ipintea eskatzen zan sinadurekin
batera joian agirian.
Iralako bizilagunak zezeilean
hasi ziran sinadurak biltzen, eta
geroztik hile bi emon zituen kalean, auzoa zaintzen, goizeko
08:00etatik iluntzeko 20:00ak
arte, antena gehiago ipinten ez
ziralajagoteko. Izan be, horren

Iralan 14.000 sinadura baino
gehiago bildu ditue antenak
urigunetik aterateko
auzo txikian 18 antena eta 4
nodo dagozala salatu eben udaletxearen aurrean, «eta kopuru
horretan ez doguz sartzen ez
Zabalburuko dorreetan dagozanak, ez eta Errekalden ipini
dituenak be», nabarmendu
eban Marilu Ugaldek.
Uriburuan berrehun antenatik gora dagozala gogoratu
eban Ugaldek, eta horreetatik

baimena gitxi batzuek besterik
ez daukiela -61 gailuk edo- ganeratu eban.
Auzokoek arduratuta jarraitzen dabe, eta Udalak maiatzeko udal batzarrean onartutako
etenaldia aurrera eroateko sortu behar zan batzordean parte
hartu gura dabela berretsi eben,
atzo. «Batzorde horren barririk
ez daukagu; osatuko eben, be-

harbada, baina bizilagunok ez
dogu horren barri izan, eta jentea beldurtuta dago oraindino»,
aitortu eban Ugaldek.
Telefonia mugikorreko antenen kontrako plantaformeak
batzarra egingo dau gaur iluntzean, Basaurin, hemendik aurrera egin beharrekoak aztertu,
eta erabagiteko.
Gaur amaitzen da, bestalde,
etenaldiaren kontra Udaleko
EAJk eta EAk aurkeztutako
errekurtsoari erantzuteko epea.
Udalbatzarrak horren kontra
neurriak hartzea erabagi eban,
aparteko batzar baten.

Erredakzinoa

I

Abantoko Udalak euskerea ikasten daben herritarrei matrikulearen zati bat
ordaintzea erabagi dau.
Agintariek bat egin dabe
orain hiru urte herriko
euskal taldeek, Axolak eta
Ziztakak, AEKko euskaltegiak eta ikastetxe publikoek udal talde politikoei
egin eutsieen eskariagaz.
Laguntasunajasoteko
aukera handiak izango ditue herritarrek. Behar barik dagozanek ezeze, herriko ikastetxean semealabak dituenek be jasoko
dabe laguntasuna, bai eta
ikasten dagozan langabetuek be. Baldintzen arabera, matrikulan ordaindutako 100 pezetatik 60
berreskuratu leikez, esate
baterako, behar barik dagoan guraso batek.
Beka horreek euskerea
bultzatzeko plangintzaren barruan euskaltzaleek
proposatutako neurrietako batzuk baino ez dira.

GARRAIOA

Metroaren
ibilbidearen
ganeko proiektu
lehiaketea
antolatu dabe
Erredakzinoa

I

Jaurlaritzaren Garraio eta
Herri Lanen sailak metroak Santurtzi eta Kabiezes
artean izango dauen ibilbidea egiteko proiektuaren inguruko lehiaketa
publikoa antolatu dau.
Danetara, 2.051 metro
izango ditu metroaren
ibilbideak tarte horretan,
danak lurrazpian , eta
6.500 milioi pezeta gastau
behar izango dira obratan. Beharrak, 2010 urterako amaituko ditue.
Zati hori Santurtziko
Gernika parken hasiko da,
eta bertan egongo da geltokia. Urteera bi izango
dira inguruan, bata Vinas
kalean eta, bestea, Chicharran. Kabiezen, barriz,
biribilgunearen azpiraino
ailegauko da metroa.
Obrakaz hasteko, 175
metroko aldapa egingo
dabe Bullon ibarrean, eta
hor hasiko dira zulatzen.

Egunkaria
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BARAKALDO. Nazinoarteko Erakustazokearen planak azoka barriak 401.450 metro koadro beteko dituala dino

Erakustazokearen
urigintza
proiektua onartu
dau udalbatzak
Agintarien esanetan 2004an ipiniko dabe
martxan, aurrikuspenak bete ezkero
Erredakzinoa I BILBO

Barakaldoko udalbatzarrak Antsio-Ibarretako plan berezia aurrera ataratea ebatzi eban atzo.
Barakaldoko Udala osatzen daben alderdien artean EAJ-EAren, PSEren eta PPren baiezkoa
jaso dau planak, Euskal Herritarrok eta IU-EB abstenidu egin
dira.
Udal batzarrean eztabaidarik
gogorrena gobernu taldearen
eta oposizinoaren artekoa izan
da. Diego Moyanok, Urigintza
zinegotziak, Erakustazokara
Lutxanatik egingo daben bidea
Lutxanako auzokidek ontzat
hartu dabela adierazo eban.
Baina kaltetuek ukatu egin dabe
hori holan danik.
Antsio-Ibarreta plan berezia
Erakustazokea Barakaldon j ar-

teko behar diran pausoak zehaztu dituan urigintza proiektua da. Epe guztiak bete ezkero
Erakustazokea 2004. urtean
martxan egongo dala espero
dabe Barakaldoko agintariek.
Nazinoarteko Erakustazokearen tzat gertatu daben plan bereziaren aurrekontua 74.000
milioi pezetakoa izango da. Eremu guztia 401.450 metro koadrokoa izango da, horreetatik
erdiak baino gehiago izango
dira antolatuko diren azoketarako.

Sei pabiloitako erakustazokea
Nazinoarteko Erakustazokea
Foru Aldundiarenak diran
344.44 metro koadrotan ipiniko
dabe. IHOBEren lindanoa tratatzeko plantea be Nazinoarteko Erakustazokak hartuko di-

EZTABAIDEA

Oposizinoak gogorarazo
eban auzokideek ez
dabela ontzat joten
Erakustazokara doan
Lutxanako bidea

tuan eremuetan ipiniko dabe.
Guztira 22.000 metro koadro
inguru beteko ditu.
Sei pabiloi tako erakustazokea izango da Barakaldoko
Antsion eregiko dabena. Lau
pabiloi 15.625 metro koadrokoak izango dira, beste batek
21.000 metro koadro eukiko

ditu, eta handienak, 27.000
metro koadro.
Barruan dendak, bulegoak,
eta bestelako zerbitzuak aterpetuko dituan 10.500 metro
koadroko leku bat be egongo
da. Erabilera askotarako eremu
bat etajantokientzat 6.000 metro koadro be eukiko ditu.

ARRIGORRIAGA. Etxebizitzak eregiteko udalaren lehenengo pasuoa Oilargango txabolak dagozan lurrak desjabetzea izango da
Erredakzinoa

I

BILBO

Arrigorriagako Udalak eta Eusko Jaurlaritzak babes ofizialeko
etxebizitzak eregiteko hitzarmena sinatu eben atzo. Horreek
etxebizitzok Oilargan auzoan
egingo ditue.
Arrigorriagako Udalak lehenengo pausoa emongo da Oilargan auzuneko lurrak desjabetuta. Lur horreetan txabola
erako etxebizitzak dira gehienak. Lurrok desjabetu ahal iza-

Arrigorriagako udalak eta
Jaurlaritzak babes ofizialeko
etxeak egitea hitzartu dabe
teko udalak egin eban aurrekontu aurrikuspena 125 milioi
pezetakoa izan zan.
Desjabetzearen ostean Arrigorriagak Eusko Jaurlaritzaren
esku itziko dau urigintza beharretarako aprobetxau leikenaren %10. Gainontzeko lurrak

Lurralde antolaketa, etxebizitza
eta ingurumen sailari salduko
deutsoz.
Bere aldetik, Jaurlaritzako
sailak urigintzeari eta etxebizitzak eregiteari jagokozan beharrak hartuko ditu bere ardurapean. Desjabetzeak kaltetuko

dituan familientzat etxebizitza
barriak topatzea be Lurralde
antolaketa, etxebizitza eta ingurumen sailaren ardurea izango
dala ganeratu eben.

Babes ofizialeko etxebizitzak,
eta etxebizitza sozialak
Oilarganen desjabetuko dituen
lurraldeetan, era biko etxebizitzak egingo dituela jakinarazo
eben Jaurlaritzako iturriek.
Etxebizitzak eregiteko geldituko diran 6.700 metro koadro in-

guruetatik 3.000 etxebizitza sozialak egiteko erabiliko dituela
jakinarazo eben. Beste 3.700
metro koadroetan, ostera, babes ofizialeko etxebizitzak egingo ditue.
Arrigorriagako Udaleko arduradunek egindako aurreikuspenen arabera, Oilarganen 75
etxebizitza eregitea da asmoa.
Horretarako beharko leiteken
diru tzea 110 milioi pezetakoa
izatea aurreikusten eban Arrigorriagako Udalak.

";'e 1.;.;1$1;.:
SANTURTZI

BARAKALDO

KARRANTZA

Udalak itzuli egingo deutse
Higiezinen ganeko zergea
udal garajeen erabiltzaileei

Lagatako eraikin batek San Luis
auzoan «higiene arazoak» sortu
dituala dino Euskal Herritarrok-ek

Udalak ordezkapenetarako lan
poltsea sortzea erabagi dau

Santurtziko Udalak itzuli egingo deutse
Higiezinen ganeko zergearen zenbatekoa,
udalaren garajeen erabiltzaileei. Itzulitzako dirua 1996a ezkero ordainduriko zergena izango da. Guztira, Udalak zazpi bat
milioi pezeta itzuli beharko deutsez garajeak alokauturik daukiezan 651 erabiltzaileei. Arartekoaren gomendioari jarraituta
hartu dabe erabagia.

Barakaldoko Udalean Euskal Herritarrok
taldeko zinegotzi dan Koldo Castafiosek
salaturikoaren arabera, San Luis auzoan,
Arrontegiko igerilekua eregiteko gordeta
egoan «eraikina guztiz lagata» dagoala
eta. Castafiosek salaturikoaren arabera,
«eraikinean 1.000.000 metro kubo euri ur
batu izan dira, eta, horrek eltxo izurritea
ekarri dau».

Karrantzako Udalak lan poltsea sortzea
ebatzi eban abuztuan egin eban azkenengo udalbatzarrean. Lan poltsa horretan
izena emon gura daben guztiek hilaren
15era arteko epea eukiko dabe. Administrazino laguntzaileak, behar askotarako
beharginak, eta turismo gidariak dira udalak behar dituanak. «Lehen beti Inemetik
bidaltzen euskuezan pertsonekin ibil ten
ginan, ez zituen gure baldintzak beteten».

ESTETIKA
ETA ILEAPAINTZEA

(lEW\
• Ordutegi eta txanda
malguak
• Ikasi lehen egunetik
praktikatuz

V 944236638
Berastegi, 5 - 4. - 48001 BILBO
Abando O Metroaren ondoan
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BERANGO

Infernueta mendia laster txukunduko da be, eta
udaletxean sartzeko aldapa berezia egin gura da be
Infemueta mendia txukuntzeko proiektua onartu dau Berangoko Udalak. 2.000 metro koadroko mendian egingo dabezan
beharretarako milioi bi pezeta erabiliko dabez. Mendia gaur
egun oso egoera latzean dago; hori dala eta, inguru guztia garbituko dabe, eta horren ostean 15 eta 20 mota ezbardinetako
zuhaitzak landatu gura dabez. Horrezaz ganera, asmoa da
mendian zehar ibilteko bidetxoak egokitzea, herritarrek mendia bisitau daien. Beharrak zemendian hasiko dira. Horrezaz
ganera, udaletxean hainbat behar egiteko hiru milioi pezeta
erabiliko dabez. Besteak beste, aldapa berezia egingo dabe, elbarrituek udaletxean arazorik barik sartu ahal izateko.

Lantzarte auzoan eregiko dabez lehenengo 12 etxebizitza sozialak, eta alokatzeko izango dira.

Zemendian hasiko dira 12
etxebizitza sozial eregiten
Premina handia daukien herriko familiei alokatuko deutsieez
Veronica Muiiol

I

Datozan zazpi urteotan 50 etxebizitza sozial inguru eregiteko
proiektua daukie Berangon;
izan be, lehenengo 12 etxebizitza sozialak eregiteko beharrak
zemendian hasiko dabez, Miren
Dobaran herriko alkateak atzo
azaldu ebanez. Alokatzeko
etxebizitzak egingo dauz Eusko
Jaurlaritzak Lantzarte auzoan,
Udalak lagatako orubean.
Lantzarte auzoko etxebizitzak herrian premina handiak
daukiezan familientzat izango
dira seguruenik, alkatearen
azalpenetan. Dana dala, izena
emoteko epea amaituta dago,
eta orain Eusko Jaurlaritzak
etxebizitzak banatzeko baldin-

tzak ezarri beharko dauz, eta
horreexen arabera zotz egingo
dauz.
Horrezaz ganera, Lotzarienea auzoan beste 14 edo 16
etxebizitza sozial inguru eregi
gura dauz Berangoko Udalak,
Eusko Jaurlaritzearen bitartez;
eta Intxaurraga auzoan, azkenik, beste 16 etxebitza sozial
egiteko proiektua daukie.
Lotzarienea auzoan etxebizitzak egiteko pauso guztiak aurton egingo dauz Udalak, eta datorren urtean Intxaurragakoak
egiteko lehenengo pausoak
egingo dabez.

Gazteek etxea erosi gura da be
Lantzarte auzoko etxebizitzakaz alderatuta, Lotzarienean

eta Intxaurragan eregi gura dabezanak, seguruenik, erosteko
etxebizitzak izango dira, eta batez be herriko gazteentzat egin
gura dabez. Izan be, alkatearen
azalpenetan, «gazteek ez daukie alokatzeko kulturarik, eta
getxebizitzea erosi gura dabe,
prezio onean».
Miren Dobaranen arabera,
datozan urteotan egingo dabezan etxebizitzen kopurua «egokia da herrian dago an preminea
beteteko, batez be kontuan hartuta Berangok 5.000 biztanle inguru daukazala». Halandabe,
bere berbetan «Udalak daukan
lur zati bakotxan etxebizitza sozialak eregiteko tartea erabiltea
geure lehentasuna izango da,
preminen arabera beti».

LEIOA. Izena emoteko epea irailaren 17tik 28ra bitartean zabalduko dabe

16 tailer gertau dauz
Kultur Etxeak. tartean
euskerea eta istorio laburrena
VM.

I

Leioako Kultur Etxeak 20012002 ikasturterako tailer barriak gertau dauz, eta izena
emoteko epea irailaren 17an,
datorren astelehenean zabalduko dabe.
Margotzeko, eskulanak egiteko,euskereaikasteko, zuralantzeko, istorio laburrak idazte-

ko ... ; era askotako ikastaroak
gertau dabez aurton, adin guztietako herritarrentzat, umeei
zein helduei zuzenduta.
Ikastaroak urrian hasiko dira,
eta bagila arte iraungo dabe.
Tailer bakotxan izena emoteko
prezioa 16.000 pezetakoa izango da, istorio laburrak idazten
ikasteko tailerra izan ezik; izan
be, horretan parte hartu gura

dauenak 8.000 pezeta ordaindu
beharko dauz. Beste alde batetik, Ongizate Sailak egindako
agiria aurkeztu ezkero ikastaroa
doan egiteko aukerea eukiko
dabe leioarrek.
Kultur Etxeko ikastaroetan
izena emoteko epea irailaren
28ra bitartean egongo da zabalik. Matrikulea egin gura dauenak Leioako kultur etxean egin
leike, Sabino Arana kaleko
egoitzan, edo Pinuetako kultur
etxean, Lapurdi kaleko 3an. Informazino gehiago jasoteko telefonoa ondorengoa da: 94 480
4660.

BERANGO

LEIOA

Herri bazkaria gertau
da be erretira u eta
pentsionistentzat

Aldekoane auzoko 64
etxebizitzak zemendian
zotz egingo dabez

Karabizpi Jubilauen Alkarteak Berangoko jubilau eta
pentsionista guztientzako
bazkari herrikoia gertau
dau, irailaren 22rako. Zapatu eguerdian egingo dabe
bazkaria, 14:00etan hasita,
herriko pelotalekuan; eta
bazkaldu ostean, Koldo Itube trikitilariaren emonaldia
izango da. Bazkarian parte
hartu gura dauenak txartela
erosi behar dau, Berangoko
Nagusien Etxean zein Kultur Etxean. Txartelak 1.000
pezetan dagoz, eta hilaren
18a arte erosi leitekez.

Babes ofizialeko 64 etxebizitza eregiten dago Eusko
Jaurlaritza Leioan, Aldekoane auzoan, herriko Udalagaz sinatutako hitzarmenari esker; zemendian zotz
egingo dabez etxebizitzak,
atzo herriko alkateak azaldu ebanez. Guztira 400 lagun inguruk egin dabe Aldekoanen etxebizitza bat
eskuratu ahal izateko eskaerea. Udalak Jaurlaritzagaz
sinatutako hitzarmenaren
arabera, leioarrek baino ez
dabe zozketan parte hartzeko aukerearik izango.

LEIOA

Amaia kalean beharrak egingo dabez datozan lau
hilabeteotan, saneamendu sarea konpontzeko asmoz
Amaia kalean saneamendu beharrak egiteko proiektua onartu dabe; beharrak oraintsu hasi dira, eta Pinueta auzorako
zerbitzua hobetzeko asmoz egingo dabe obrea. Udalak onartutako aurrekontua 116 milioi pezetakoa da; izan be, beharren bitartez sare osoa aldatuko dabe, arazoak emoten ebazalako, eta sare barria ipiniko dabe. Datozan asteotan Amaia
kaleko zenbait tarte itxita egongo dira, aitatu tako beharrak
dirala eta, batez be Amaia kalean sartzeko inguru osoan.
Proiektua lau hilabete barru amaitu gura dabe, Karmelo Sainz
de la Maza Leioako alkateak atzo azaldu eban ez.

LEIOA

ERANDIO

Saskibaloi lehiaketea,
Sakoneta kiroldegian

Egun baten gastetako,
500.000 pezeta

Leioako Udalak V.Saskibaloi Lehiaketea gertau dau ,
gizonezkoen kadete mailan. Lehiaketea bihar hasiko da, eta irailaren 16ra bitartean egingo dabe, Leioako Sakoneta kiroldegian.
Bihar izango da lehenengo
partidua,
arrastiko
17: 15etik aurrera. Barikuan
eta zapatuan arrastianjokatuko dabez partiduak, eta
domekan, barriz, goizean
zein arrastian izango dira,
9:30ean hasita. Parte hartzen daben taldeen artean
aurkitzen dira Saski Baskonia, Pais Vasco Siglo XXI
eta Bizkaiko Selekzinoa.

Astrabuduako Dendarien
Alkarteak lehiaketea gertau
dau, alkarteko bigarren urteurrena ospatzeko. Zozketea azaroaren 20an egingo
dabe , eta irabazten dauenak milioi erdi pezeta irabaziko dauz, egun bakar baten
kanpainan parte hartu daben dendetan erosketak
egiteko. Dendarien Alkarteko dendetan erosten daben herritarrei txartel batzuk emongo deutsieez.
Lehiaketan parte hartu
gura dauenak bere datuak
idatzi beharko dauz txarte1ean, eta dendetan dagozan
kutxetan sartu.

Egunkaria
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BERMEO. Umeen artean elikadura sanoa bultzatzea da egueneko tailerren helburua

GERNIKA

Kontsumitzaileentzako bulegoak
umeentzako ekintzak antolatu dauz

Skatearen
ganeko
erakusketea
zabalduko dabe
hilaren 21 ean

Umeak be erabiltzaileak eta kontsumitzaileak dirala adierazo da be bulegoko arduradunek
Onintza Enbeita

I

Bermeoko Kontsumitzaileen
Informazinorako Udal Bulegoak (KlUB) umeentzako ekintza
bereziak antolatu dauz eguenerako. Umeentzako partxis erraldoiagaz eta euro en salerosketeagaz hartuko dau parte KlUBek
Andra Marietan.
Pili Garcia Gotik azaldu dauenez, «igaz tailerrak antolatu
genduzan, eta umeek paper birziklatuzko karpetak egin ebezan». Umeek ondo pasau eben,
eta ikasi be zer edo zer egin ebela uste dabe Kontsumitzailearen Bulegokoek. Horregaitik
antolatu dabez ekintza barriak
aurtongo jaietarako.
Aurtongo ekintza nagusia
partxis erraldoia izango da.
Umeak eurak, izango dira fitxak, eta aurrera egin ahal izateko hainbat itaun erantzun beharko dabez. Garcia Gotik esandakoaren arabera, euroa,
kontsumoa eta elikadura izango dira itaunetako gai nagusiak.
Partxisera olgetea ezeze,
izango dabe osterantzeko zer
eginik be umeek eguen eguerdiko 12:30ean. Euroak izango dabez euren eskura, eta hainbat
fruta erosi ahal izango dabez
diru horregaz. Bigarren ekintza
horren helburu nagusia, elikadura sanoa bultzatzea da. Bide
batez, noski, euroa zer dan eta
datorren urtetik aurrera eroske-

tak zelan egin beharko diran
ikasiko dabe umeek.
«Azken baten, argi dago umeak be kontsumitzaileak eta erabiltzaileak dirana. Zer jaten
dabe? Batez be gai kimikoak.
Horregaitik irakatsi gura deutseguz, jokoen bitartez, kontsumo munduaren alderdi ona edo
sanoa», esan dau Garcia Gotik.
Ganera, bulegoko arduradunak azaldu dauenez, eurak be
umeek Kontsumitzaileen Bulegoa ezagutzen daben edo ez

ikusi ahal izango dabe. Horretara bideratuta dagoz, egon be,
itaunetariko batzuk.

Kontsumoa eta osasuna
Garcia Gotik azaldu dauenez,
ikasturte barriari begira, jardunaldiak antolatzeko asmoa daukie Kontsumitzailearen Bulegoan. «Arrain ari begira egiten dira
Bermeon elikaduraren ganeko
berbaldi eta ekintzarik gehienak. Halandabe, hemen, okela
asko jaten da. Horregaitik, eli-

kadura eta osasuna lotuko doguz behi zoroen eta antzerako
gatxen arriskuen ganean berba
egiteko», adierazo dau Garcia
Gotik. Oraindino ez dago datarik ipinita, baina zemendi edo
abenduan izango dirajardunaldiak.
Insitutuetan be, kontsumoaren tartekaritzaren ganeko kanpainea egingo dau KlUBek.
Helburua, jente gazteagaz elikadura egokiaren ganeko informazinoa lantzea da.

O. E. I
Irailaren 21 etik urriaren
5era, Arteskate izeneko
erakusketea izango da
Gernika-Lumoko kultur
etxean. Alor horregaz lotutako hainbat gauza
izango dira erakusketan:
komikiak, fanzineak, eskulturak. ..
Ganera, bideoak eta
diapositibak ikusteko aukerea izango da erakusketan, bertan. Hortik aparte,
bideo emonaldia antolatu
dabe erakusketearen arduradunek
irailaren
27rako. Elai Alai aretoan
izango da bideo emonaldia, eta erakusketan parte
hartuko daben artisten
barri emongo da bideoetan. Itxurea danez, artista
gazteak dira erakusketan
parte hartuko daben
gehienak.
Erakusketea zabaltzen
dan egunean be, musikea
izango da kultur etxean.
Hilaren 21 ean inauguratuko dabe artista gazteek
euren beharren bildumea.
Arratsaldeko 19:30ean
izango da inaugurazinoa,
eta animazinoarik ez dala
faltako ziurtatu dabe antolatzaileek.

Euskal Herria museoan
Ars Ligneak jarraitzen dau

Datorren eguenean, umeakaz landuko dau KlUBek elikadura onaren eta kontsumoaren loturea.

1;lc"';I;IJ-':
GERNIKA-LUMO

Elai Alai aretoan estreinauko da be
Banbulo antzezlana euskeraz
Irailaren 21 ean Banbulo detektibearen
abenturak taularatuko dauz Txalo antzerki taldeak Gernika-Lumon. Astebete aurrerago, Bilboko Arriaga antzokian estreinauko da antzezlana. Halandabe, uriburuan gazteleraz bakarrik ikusi ahal izango
dira Banbuloren gorabeherak. GernikaLumon egingo dau Banbulok euskerazko
lehenengo agerraldia.

BERMEO

Udalbatzarrak bat egin dau
Euskadiko sokatira taldeak Japonen
hartu eban erabagiagaz
Bermeoko Udalbatzarrak aho batez onartu dau Euskadiko sokatira taldeak J aponeko mundialean agertutako jarrerea. Sokatirako nesken taldeak urrezko dominea
lortu eban, baina Espainiako ereserkia en-

tzutean, podiumetik behera jeitsi ziran sokatiralariak. Ekintzeak izandako ondorioen aurrean, Bermeoko Udalak «ekintza
hori onartu daiala, eta euskal kirolarien
alde beharrezkoak diran urratsa guztiak
emon daizala», eskatu deutso Eusko Jaurlaritzari. Ganera, aurrerantzean bardinjokatzera animau dau Bermeoko Udalak
nesken taldea.

Liburutegiko erakusgelea
konponduko da be
Joxemiel Barandiaran Udal liburutegiko
erakusgelea konponduko dau Udalak.
Guztira 3 milioi pezeta inguru inbertiduko
dauz Udalak behar horreetan, eta Publizitate Sistema Negoziatuz emongo dira.

Nagusientzat hamaiketakoa eta
bazkaria izango dira gaur
Gaur eguerdiko 13:30ean nagusientzako
hamaiketakoa izango da Frantzisko Deu-

na enparantzan MB-2000 alkarteak antolatuta. Arratsaldeko 15:00etan, barriz,
edadetuen tzako herri bazkaria izango da
Kasinoan alkarte horrexek antolatuta.
Bazkalostean, Javier eta Iciar Duo Latino
taldea izango da Kasinoan.

Kultur etxean beste erakusketa bat dago orain.
Berez, garagarrila eta
abuztua egin behar ebazan bakarrik kultur etxean, baina beste bilduma
batek huts egin dauenez
21 era arte izango dira uriko artisten beharrak kultur etxeko aretoan. Euskal Herria museoan, barriz, zemendiaren 4ra arte
izango da zabaldik Ars
Lignea egurrezko elizen
ganeko erakusketea.

BUSTURIA

Babestutako etxebizitzak eregiteko
asmorik eza salatu dau Batasunak
Busturiako Batasunak agertu dauenez,
herri horretako EAJ eta EAk ez dabe etxebizitza babesturik egin gura. Antza dan ez,
lurrak barriro kalifikau dabez, eta lehen
Udalak, 21 babestutako etxebizitza egiteko asmoa eukan arren, orain, 84 etxebizitza egingo dira eta horreetatik bat be ez da
izango babestutakoa. «72 busturiarrek eskatu izan dabe azken hileetan babestutako etxebizitzaren bat, eta agertutako jarrera horregaz gurasoakaz bizitzera derrigortu baino ez doguz egiten», azaldu dau
Busturiko Batasunak.

BERMEO
Itsa eguna: Gaur goizeko 10:00etan
uretako kirolak uhinurrategian itsasoko
Gurutze Gorriak antolatuta.
Dantzaldia: Gaur eguerdiko 12:30ean,
aurreskuak eta zabaletakoak EI Despiste
fanfarriagaz Sabino Arana enparantzan.
Gaueko 21 :30ean, ostera, La Ferreteria
del Son talea izango da Lameran.
Kale antzerkia: Gaur arratsaldeko
18:00etan Trapu Zaharra taldearen
Paquetito antzezlana Lameran.
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LABURReRN

AULESTI

Markinarako bidean
konponketak egin ditue
Aulestiko Udalak jakitera
emon dauenez, Markina-Xemeinerako bidean galipot
kapea bota dabe azken egunetan. Okamika auzotik Munitibarrera arteko zatian be
gauza bera egiten dihardue.
Beste alde batetik, Gizaburuaga eta Oleta arteko bidea
zabaldu eta behar dan moduan ipinteko zereginean
hasiko dira laster.

ONDARROA

Sei gai aztertuko ditue,
bihar, Udalaren
Osoko Batzarrean

Irabazleen beharrak alde zaharrean irakurriko ditue. Argazkian, Kirmen Uribe idazlea, igaz, epaimahaiaren erabagiaren barri emoten.

Azken agurra idazteko aukerea
8010-8010 aldizkariak testamentu gutun lehiaketea antolatu dau urrirako, hirugarren urtez
Lore Bengoetxea

I

Bolo-Bolo aldizkariak III. testamentu gutun lehiaketea antolatu dau. Aurten sariak urriaren
31 n emongo ditu. Irabazleen
beharrak aldizkarian argitaratuko ditue.
Aldizkariko kide Joserra Egiluzek azaldu dau zelan sortu
zan ideia, orain dala hiru urte.
«Gure jarduerea ez dogu aldizkari hutsera mugatzen. Hortik
sortu genduan Zapato Azule
jaia. Horrezaz ganera, beste
ekarpen bat egin nahi izaten
dogu. Beste aldizkari batzuek
hartutako bideari jarraituta, li-

teratur lehiaketea sortu genduan 1999an sormenezko beharrak bultzatzearren», gogoratu dau.
Heriotzea aukeratu dabe
Bolo-Bolokoek gaitzat. «Gauza
normala da; bizitzako parte bat.
Desmitifikau egin nahi dogu.
Ganera, joko handia emoten
dauen gaia da. Guk nondik nora
jo behar dan esaten dogu: beste
guztia egileen esku dago», azaldu dau Egiluzek.
Aurten sariak urriaren 31 n
banatuko ditue, eta ez zemendiaren lehenean, orain arte egin
izan daben modura. «Lau eguneko zubia dago, eta askok he-

rritik alde egingo dabela uste
dogu. Arrazoi horregaitik egun
batez aurreratu dogu ekitaldia»,
dino aldizkarikoak.
Aurten be «bolo» sariak banatuko ditue, «antolatzen doguzan lehiaketetan egiten dogun
lez. Dana dala, diru saria be
egongo da jokoan». Saritutako
beharrak aldizkarian argitaratuko ditue.

Baldintzak
Antolatzaileek adierazo dabenez, idazlanak euskeraz idatzi
behar izango dira, eta Din A4
formatoan aurkeztu beharko
dira, makinaz edo ordenagailuz

Kresala Kultur Alkarteak ikastaroen eskaintza
zabala kaleratu dau aurtengo ikasturterako
L.B.

I

Ondarroako Kresala Kultur Alkarteak aurtengo ikastaroen eskaintzearen barri emon dau.
Izena emoteko epea irailaren
17tik 28ra bitartean egongo da
zabalik. Hurrengo hileetan ikastaro bereziak be prestatuko ditue.
«Kalidadezko euskal kultura
herrikoia zabaldu nahi dogulako , zatoz!», dino Kresalakoek
banatutako kartel adierazgarriak. 2001-2002ra begira hain-

bat ikastaro antolatu ditue. Holan, bandako musika tresnak;
euskal kantuak kitarragaz; akordeoia; haur eta gazte dantza taldea; berretze eta luzaketea; nagusientzako herri dantzak; musika tailerra; solfaketea; pianoa;
txistua; trikitia eta panderoa
erakutsiko ditue, aurreko urteetan letxerik.

Ikastaro bereziak
Beste alde batetik, Kresala Kultur Alkartaekoek urtean zehar
ikastaro gehiago antolatzeko

asmoa daukiela aurreratu dabe.
Dinoenez, txalapartearen ganeko ikastaroa be eskainiko dabe
datozen hileetan. Horren ganeko informazinoa ikasturteak aurrera egin ahala emongo dabela
zehaztu dabe.
Izena emoteko Arta Bide kaleko 23. zenbakira jo behar da,
arratsaldeko
18:00etatik
19:00etara. Beste aukera bat be
badago. Kultur Alkartekoek
ikastaroen ganeko gorabehera
guztiak azalduko ditue 94 613
4114 telefonoan.

idatzita. Orrialde bi baino motzagoa izan beharko da.
Beharrak urriaren 2rako
emon beharko dira, e-mailez
bidalita (bolobolo@euskalnet.
net), edo Ondarroako Udaleko
Euskera zerbitzura bideratuta.
Sari bi egongo dira jokoan:
alde batetik, 50.000 pezeta
Euskal Herriko beharrik onenari, eta bestetik, 25.000 pezeta Ondarroako egilerik onenari. Bientzat gordeko da «bolo»
oroigarria.
Sari banaketea Kofradi Zaharraren aurrean izango da, urriaren 31 n (Domu santu bezperan), arratsaldeko 20:30ean.

ONDARROA
Erakusketea: Udal Erakusketa Aretoan

Euskadin arriskuan dagozan ornodunen
ganeko erakusketea dago hilaren 13ra
arte, arratsaldeko 18:30etik 21 :OOetara.
Ekimena Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza
eta Arrantza Sailak antolatu dau.
Marmitako txapelketea: Ondarroako
Zubi Zahar ikastoleak XXIV. Euskal Herriko
marmitako txapelketea antolatu dau,
hilaren 23rako. Izena eman nahi dabenek
telefono bi daukie: 900 50 42 46 edo 94
6831416. Epea barikuan amaitzen da.
Arrantza txapelketea: Zapatuan
jokatuko da, arratsaldeko 15:00etatik
18:00etara.lzena ikastetxeetan emon

Ondarroako Udalak batzarra
egingo dau, bihar, arratsaldeko 19:30ean. Bertan Arta
Bide 18ko lokala Antiguako
Ama Alkarteari lagateko
kontratua ontzat emongo
dabe. Ganera, KaminaldeIturribarri etxebizitzetarako
aldean arauen aldaketea aztertuko dabe.

1951 njaiotakoek
bazkaria antolatu dabe
Hilaren 29an bazkarian batuko dira 1951n jaiotakoak.
Gertaerea Mutrikuko Kai jatetxean ospatuko dabe. Izena Kafe Marinan emon behar da, hilaren 15a baino lehen.

Internet ikastaroa

egiteko eskaintzea,
arrakastatsua
Lea Artibai ikastetxeak jakitera emon dauenez, Ondarroako Zubi Zahar ikastolan
internet ikastaroa egingo
dauen taldea osotu dabe,
izena emoteko epea zarratu
baino astebete lehenago.
Dana dala, izenak hartzen jarraitzen dabe, urrian beste
ikastaro bat antolatzeko asmoa dago aIako.
behar da, edo Arrigorri Itsas-Arrantza
alkartearen bulegoan, goizeko 10:00etatik
12:00etara.
MARKINA·XEMEIN
Trikitixa ikastaroak: Ikasturte barriari

begira, trikiti eta pandero ikastaroak
antolatu ditue Markina-Xemeinen. Klaseak
Uri bitarte 11 nizango dira. Izena telefono
honetan emon behar da: 94 689 52 10 97.
Uhagoneko proiektuak: Udaletxean
ikusi leitekez Uhagon kulturguneko
lehiaketako saridunak.
Dirulaguntza eskaerea: Udal Euskera
Zerbitzuak diru laguntzea emongo deutse
2000ko urritik 2001 eko iraila bitartean
euskera ikastaroren bat eginda daukienei.
Eskaerak 28rako aurkeztu behar dira.

Egunkaria

7

2001 eko irailaren 12a

IURRETA. Egitasmoa martxan j arteko 20 milioi pezeta erabili dabez

ZORNOTZA

Mapulxe indigenakaz lanean jardun
dau Lanbide Hezkuntza Zentroak
Orain urte bi hasitako kooperazino lanagaz Galdaketa Eskolea eregi da be Lebun (Chile)
Aitziber Basauri

I

Iurretako Lanbide Hezkuntza
Zentroak eta Maputxe herriak
alkarlanean burututako kooperazino lanak lehen emoitzak
izan dauz: Araueo eskualdeko
Lebi herrian (CTxile) martxan
dago Galdaketa Eskola Tailerra.
Orain hiru urte hasi ziran egitasmoagaz; helburu zehatz bategaz, Lanbide Hezkuntza Zentroko ordezkari Jabier Arbeok
dinoanez: «gaztediari formazino egokia eskaintzeko aukerea
emotea, ekoizpen prozesu baten barruan. Era berean, Trawun-ruka maputxe komunitateak horreetaz baliatzeko aukerea
izan daian lortzea; inguruko komunitateek be euren produkzino garapena hasi daien lagunduta». Eskola oinarrizko tresneriaz hornitu dabe, «teknologia
maila altuagaz» . Kooperazino
lanotan 20 milioi erabili dabez.

Hiru gazte izan dira
Durangaldean prestatzen
Jaurlaritzaren laguntzeagaz
egitasmoak aurrera egin dau.
Gazteen formazinoa preminazkoa zala ikusi eban Lanbide
Hezkuntza Zentruak. Halan Lebuko hiru gaztek Durangaldeko
3 enpresatan zazpi hileko lan

Benedicto Melim trawun-ruka indigena maputxeen komunitateko ordezkaria izan da eskualdean
praktikak egiteko aukerea euki
dabe, ikastetxeak kudeatuta.
«Hasikera baten gazte bi ziran
etorteko eta hiru hilerako; baina
asmoak aldatzean Iurreta-Durango +Dendak Merkatari AIkarterajo genduan; eta eskertzekoa da egin daben ahalegina». Iurretako ikastetxeko ikasle bi dagoz momentuan Lebun.

«Egitasmo arrakastatsua»
Benedieto Melim maputxea be
izan da eskualdean. Bere

BENEDICTO MELIM

herriak bizi dauen «probrezia
egoera larria» nabarmendu
dau. «Aukera bi geunkazan:
armak hartu edo garapen prozesu barri bategaz hastea;
geure etorkizunaren jabe izan,
beharrean hasteko». Oso esker
onez agertu da : « Seme-alabek
geurea dan hezkuntzea j as 0tea , eta etekinak emongo
deuskuzan ekonomia garatzea
gura dogu Norberaren etxean
lortu ez dan babesa-Iegezjaso
beharrekoa- kanpoan aurki-

ARAU CO ESKUALDEKO LEBU HERRIKO LONKOA

«Maputxeon ikuspuntutik abiatuta garapen
prozesua jarri gura dogu martxan»
A.B· I
Txileko zortzigarren eskualdean , Araueon kokatutako
Trawun-ruka komunitate maputxearen lonko Benedieto
Melimegaz,alkarrizketan izan
da Bizkaia. Iurretako Lanbide
Hezkuntza Zentroagaz aurrera eroandako kooperazio lanaren emaitzea da eratu barri
daben Trawun-ruka enpresea. Iurreta-Durango Merkatari Alkartearen +Dendak-en
laguntzea be euki dabe. Halan, «ikuspuntu indigenean
oinarrituta herrialdearen garapen prozesua» jarri gura
dabe martxan.
• Galdaketa Eskolearen
barruan, Trawun-ruka enpresea eratu dozue.
Bai. Egitasmoagaz orain urte

tzea oso garrantzitsua izan da
guretzako».
Egitasmo «arrakastatsua»
izan da; baina «dudatan jarritakoa, Euskal Herria ETA erakundeagaz lotu izan da-eta».
+ Dendak-eko lehendakari
HEgo Sarasketak azaldu dauenez, «gu be geure komertzioa
eta kulturea defendatu guran
gabiltza; azalera haundiko saltokiakaz datorkigun filosofia
yankeea kendu gura dogu
gainetik».

bi hasi ginan. Egutegi desbardina dogu; halandaze, martian hasiko dogu Martxa Zuria deritxoguna, ikasturtea.
Halan martian hasi eta abendura artean, eratu dogun enpresa barriaren egiturea eta
merkatua indartzen jardungo
dogu, besteren artean. Era
berean, eskualdearen industria sektoteraren barneratze
prozesuagaz hasiko gara.
• Zein da zuen helburua?
Gazteek hezkuntza zentroetan ikasitakoak praktikan jarteko aukerea eskaintzea da
gure helburua. Halan, trebakuntza egokia lortu daien lortuko dogu, eta lan munduan
sartzeko gazte kualifikatuak,
eta jasotako trebakuntzearen
agiria izango dabenak izango
doguz . Kontuan izan gaur

egun, ez j akela aukera hori eskaintzen.
• Hori dozue erronka.
Bai. Maputxeon ikuspuntuan
oinarrituta, herrialdearen garapen prozesua martxan jartea lortu gura dogu. Gure natur baliabideak erabiliz hasi
gura dogu prozesu barriagaz.
• Bestelako egitasmorik
badozueeskuartean?
Martxan jarri barri dogun egitasmo horregaz batera, haurtzaindegia be jarri dogu martxan. Era berean, abeltzantza,
arra tza edota landareria bezalako arloetara zabaldu gura
dogu garapen prozesua; hainbat egitasmo aurrera eroateko asmoagaz.Hainbat herrialdetan erakundeak bestelako
egitasmo solidarioakaz bat
egin gura daben ikusiko dogu.

• Zelako izan da egonaldia
Euskal Herrian egonaldia?
Esperientzia ona izan da; Euskal Herria uste baino gertuago dagoela erakusteko balio
izan deusku. Ganera, gazteak
barriro be etorteko aukerea
zabaldu deusku, gauza barriak ikasi daiezan.
• Zein egoera bizi dozue
orain?
Nolabaiteko exodoan bizi
gara. Hainbat familia inguruko mendizerratan bizi dira.
Chileko gobernuak, azken
150 urteetan, maputxe herriarekiko exterminio politikea
darama. Orain 70 urte be jarraitu izan dau exterminioak.
Azken 5.000 urteetan bizi
gara bertan, gure hizkuntzea
eta kulturea dogu; eta guzti
horregaz amaitu gura dabe.
Azken 500 urteetan gure lurrak galdu doguz eta gure
ekonomiagaz amaitu dabe.
Pobrezia egoera larrian bizi
gara.

N·634 errepideko
trafikoa neurtuko
dauen sistemea
jarriko dabe
A.B· I
Igaroten dan auto kopurua neurtzeko sistemeajarriko dau Jaurlaritzako
Barne sailak, N-634 errepide nagusian -San Antonio auzoan-o Zornotzako
Udalak horretarako baimena emon barri dau. EAEko errepide sareko hainbat puntutan jarritako
sentsore sistemeak 7 metroko altuerea eukiko dau,
eta guztira, 36 milioi pezetako kostua dauka.
Kasua kasu, trafikoa bideratzeko plangintzak
egiteko helburuagazjarriko dabe: istripu edo eguraldiagaitik errepideak zarratzerakoan, herri-lanak
dagozanean .... Era berean, momentuko trafiko
egoerearen ganeko informazinoa jasoko dabe; eta,
auto ilara edo EAEn ibilbide alternatibo posibleen
barri izatea lortu gura dabe. Errepidean dagozan
autogidariei be informazinoa emotea dauka helburua. Zirkuitu zarra tuko telebista sistemea jarriko
dabe eta jasotako informazinoa Bizkaiko Trafiko
Informazino Zentrora bidaliko dabe.

BERRIZ

Aerobic ikastaroa
eskainiko dabe
Berrizburu
Kiroldegian
A.B· I
Berrizburu kiroldegian aerobic ikastaroak eskainiko
dabez, urriaren 1ean hasita. Talde bakotxeko 14
pertsona izango dira gitxienez, eta 20 gehienez.
Klaseak astelehenetan eta
eguaztenetan izango dira,
10: 1Oetatik 11 :OOetara eta
16:15etatik 17:05era, hurrenez hurren.
Izena kiroldegian emon
leiteke datorren hilaren
27a baino lehenago.

DURANGO
Erakusketea: Fernando Beorlegi artista
nafarraren So/sticio So/ar erakusketea

dago zabalik Arte eta Historia Museoan.
Hilaren 30ra bitartean izango dabe
zabalik.
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SEeDT ALKARTEA ESPERIENTZIA GITXIKO ENPRESARIEN AHOLKULARIAK
Alkarteko kideak jubilatuak dira, eta euren
esperientzia eskaintzen deutsie enpresari
gazteei. SECOT -en Bilboko delegazinoak
hamar urte daroaz beharrean.

«Gure
esperientzia oso
baliagarria izan
leiteke»
Josu Bidaguren

I

Asko eta asko noiz jubilauko
zain egoten dira, baina, itxurea
danez , jubiletako gogoa ez da
hain orokorra behargin ohi batzuen artean. Angel Zaldunbide, Joaquin Marti, Miguel Aretxabala eta Eugenio Zabala azken multzo horren barruan sartzen dira. Urte batzuk zirala jubilau baziran be , gaur egun
SECOT alkartean egiten dabe
behar, eurengana eskarmentu
eske hurreratzen diran gazteei
-eta ez hain gazteei be-lagunduz.
• Zer da SECOT?
Espainiako 22 uri tan dagoan alkartea da. Horreetan, 700 enpresari ohi gagoz, 50 inguru Bizkaiko delegazio an. Gure esperientzia eta ezagutzea eskaintzen ditugu; oso baliagarria izan
leikelakoan gagoz-eta.
Alkarte mota hau Estatu Batuetan sortu zan, 50 urteetako
hamarkadean. Europara geroago heldu zan. Gureak, esatera-

ko, hamar urte inguru ditu, eta
Rafael Escola-k sortu eban .
• Nork eskatzen deutso laguntza SECOT-i?
Batez be, jente gazteak: enpresa bat sortu, frankizia bat ipini,
lantegi bat handitu edo abokatuen bulego bat ipini gura dabenak, adibidez. J ente gazte horren artean azpimarratzekoa da
asko eta asko emakumezkoak
dirala.
Bizkaiko Foru Aldundiko Lan
sailak, enpresari gazteei laguntzeko DEMA ekimenarekin, ituna daukagu. Kontuan euki behar da sortzen diran negozio
barrietatik %80k urte bi baino
gitxiago irauten dabela. Lankidetzearen bitartez zenbaki horreek hobetu gura dira.
• Zelako esperientzia izan
dozue urteotan?
Oso ona. Esperientzia oso positiboa izan da. Gure ustez bai guretzat, bai bezeroarentzat be.
Guretzat, behar egin eta ikasteko aukerea emoten deuskulako:
'forrnan' egotea eskatzen deus-

ABERASGARRIA

"

«Esperientzi hau
oso aberasgarria
izan da, bai,
bezeroarentzako,
bai guretzako be»

ZENBAKI TXARRAK

"

«Gaur egun sortzen
diran negozio barri
gehienak, urte bi
pasau orduko
zarratzen dira»

ku. Ganera, hona etorri orduko
ez genduan alkar ezagutzen, eta
orain oso lagun onak gara. Bezeroak be oso pozik gelditzen
dira; laguntzea eskaini ondoren
egitenjakezan inkestek dinoenez, %90 oso pozik gelditzen da.
• Pentsatu dozue inoiz 'barriro jubilatzea'?
Egun batzuk beste batzuk baino
txarragoak izaten dira. Batzuetan, honelako beharra egitea ez
dauela merezi pentsaten dozu.
Guk ez dogu dirurik irabazten
egindako beharragatik.
• Alkartea itzi dauenik be
egonda.
Bai, arazo askogatikganera. Batzuk, gaixotu egin diralako, edo
bestelako arazo partikular bat
izan dabelako; besteak, beha-

rrak larregi eskatzen deutsielako, hau da, lege arloan-eta emoten diran aldaketak ezin dabezalako jarraitu, daukien jakintza
maila atzeratuta gelditu dalako ... Lehenago aitatuko moduan
beharrak, ikastera, lege arloan
emondako barrikuntzak ezagutzera ... eskatzen dau. Zure burua ez badozu gai ikusten horretarako, hobe da iztea.
• Zerbitzuarengatik ez deutsuela ordaintzen dinozue,
baina, zuek dozuen bulegoa
mantentzeko dirua behar da,
ezta?
Laguntzea emoten deuskuen
enpresak eta erakundeak erabilten doguz, batez be: BBV A,
Iberdrola, enpresari alkargoa,
merkataritza ganbarea ...

BIZKAIA

SANTURTZI

BARAKALDO

CC.OOk mobilizazinoak egingo ditu, ELE
enpresarentzat behar egiten eben beharginei
zor jakena emoten ez bajake

Birritan atara behar izan ditue
Mendizabal plazako
bizilagunak, sua egoala eta

'Bilboren historia txikia bere zubien bitartez'
erakusketea, Barakaldoko erakusketa aretoan

CC.OO Portugalete, Abanto, Alonsotegi eta Durangaldean
etxerik etxeko laguntzan behar egiten daben langileekin bilduko da astean zehar. Bilera horreetan langileek eta sindikatuek greba egitea erabagi leikie, behargin horrei zor j akezan
300.000 pezetak ordaintzen ez badeutsiez. Maiatzerarte
ELE enpresarentzat egiten eben behar, baina Gizarte Asegurantzak enpresea blokeau eban, ASAD enpresaren 1.000 miloiko zorra gaineratuz. Etxerik etxeko laguntzan behar egiten daben 100 lagun horreek 500 zahar zaintzen ditue.

Juan Jose Mendizabal plazako 8
eta 12 zenbakidun eraikinetako bizilagunak birritan atara behar izan
ditue euren etxeetatik, atzo gauean, sua zala eta. Aitatzekoa da erakin horreek birritan hartu dabela
su, aurtengo udan, Santurtziko
udaltzainek emondako barriaren
arabera beti be.

Barakaldako erakusketa aretoan 'Bilboren historia txikia
bere zubien bitartez' erekusketea ikusi ahal izango da irailaren 20a arte. Udalaren erakusketa aretotik azaldu dabenez,
Bilboren 700 urteetan garrantzi handia izan dabe zubiek,
«Bilbok bizitako guztia ikusi dabe: gerrak, uholdeak. .. ». Erakusketan Bilboko zubi guztien historia azaltzen da: San Anton eta San Frantzisko -Bilboko zaharrenak-, Zubizuri Bilboko barriena-, Areetako zubia, udaletxe parekoa eta
Deustukoa. Erakusketea 11 etatik 14etara, eta 18etatik
20etara egongo da ikusgai.

