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Garaipenaren ostean, Bidebide Ibizak
maila mantentzeko aukera badu
Saskibaloia ›› Suelbat La
Peña taldearen aurka
jokatu zuten larunbatean,
eta 72-69ko emaitzarekin
irabazi zuten partida.
ERREDAKZIOA

Maila mantentzea gero eta gertuago dute Bidebide Ibiza taldekoek
Suelbat La Peñari 72-69ko emaitzarekin irabazi ondoren.
Partida erabakiorra zen zalatzarik gabe Usabal kiroldegian larunbatean jokatutakoa. Bai talde batek
zein besteak garaipena beharrezkoa zuen maila mantentzeko. En-

trenamendu karga gutxiko Aste
Santua izan ondoren giroa lasaia
zen jokalarien artean.
Partida honetarako ere taldeak
baja garrantzitsuak izan zituen.
Kaiet, Kike, Joseba eta Martiak
ezin izan zuten arrazoi ezberdinak
zirela-eta norgehiagokan parte
hartu. Taldeak ezinbestekoak
bihurtzen ari diren 4 juniorren laguntzarekin garaipena lortu nahi
zuen.
Lehendabiziko laurdena urdin
kolorekoa izan zen. Taldeak gogor
ekin zion partidari, kanpotarren
joko lasaiaren aurka azkar jokatzearen apustua ezin hobeto atera
zen. 19-15 adierazten zuen marka-

gailuak lehen laurdenaren amaieran.
Bigarren laurdenean taldeak aspaldian izan dituen minuturik hoberenak izan ziren. Lau juniorrak
kantxan zirela taldeak bere abantaila handiena lortu zuen (32-18,
16. minutoan) baina bilbotarrak ez
ziren arratsalde pasa etorri eta Zalduendo jokalariaren eskutik abantaila murriztea lortu zuten. Hala,
35-30eko emaitzarekin eman zioten hasiera bigarren zatiari.
Atsedenaldiaren ondoren Ion
eta Lakunen lan izugarriak taldea
partidan mantendu zuen. Abantailak bere horretan jarraitzen
zuen denbora pasatzen zen bitar-

Gaur, ingurumenaren historiaz
mintzatuko dira Naturaldian

tean (55-51 hirugarren laurdenaren amaieran).
Azken laurdena oso bizia izan
zen eta tentsio handikoa. 10 tantoz
aurretik jarri ondoren, La Peñakoak 2-3 zonakako defentsan jarri ziren eta abantaila murriztea lortu
zuten 30 segundo faltan, 69ko berdinketa lortu arte. Orduan Goarrek 14,4 segundo falta zirela hiruko bat saskiratu zuen. Taldeak azken defentsa izugarria egin
ondoren garaipena lortu zuen.
Hurrengo jardunaldian garaipen erabakiorra lortzeko asmotan
etxetik kanpo jokatuko dute. Garaipenak maila mantentzea ziurtatuko luke.

tavo Jerez adituak. Azkenaldian,
nabarmen aldatzen ari da ingurumeneko informazioaren komunikazioa. Gero eta zabalkunde eta
tarte handiagoa ematen zaio, baina
Xabier Pastorrek zalantzan jarri
zuen ea nahikoa zen edo ez.
Oraindik, ingurumeneko informazioak bigarren mailako izaten
jarraitzen dute. Baina bere hitzetan, «ingurumeneko arazoek behartuko gaituzte oraingo garapen
sistema geldiaraztera eta politika
sostengagarriagoak bilatzera».

Gaurkoan, atzera begira

Hedabideen eraginaz eta erantzukizunaz mintzatu ziren atzo iluntzean eskainitako saioan. E. EZEIZA

Ingurumena ›› Xabier
Garmendia izango da
hizlari gaur iluntzeko
saioan; 20:00etan
izango da, Kultur Etxean.
ERREDAKZIOA

Hemen da berriro ere Naturaldia,
ingurumenaren ezagutza eta maitasunaren zabalkundea helburu
duen egitasmoa. Artearen bitartez
hasitako jardunaldi hauei, hitzaldiekin emango diete jarraipena
datozen egunetan.
Atzo,XabierPastor,Oceanaerakundeko Europako zuzendari
exekutiboak, hedabideek, ingurumen gaiei zabalkundea emateko
garaian duten eraginaz eta erantzukizunaz mintzatu zen. Berarekin batera, mahaiaren inguruan
izan ziren Joaquin Nieto eta Gus-

›› NATURALDIA 2009
Apirilak 21, gaur
Ingurumenaren historia, zatitze
baten historia. Ezkortasun baikorra.Xabier Garmendia, Eusko
Jaurlaritzako Ingurumeneko sailburuorde ohia izango da hizlari.
Aurkezle lanetan Javier Ansorena
ariko da. Kultur Etxean izango da
jardunaldia, 20:00etan.
]

Apirilak 22, bihar
Femeninoaren udaberrian.Mabel Cañada Lakabeko komunitatearen sortzaileetari bat izango da
bihar hizlaria. Itziar Eizagirrek aurkeztuko du saioa. Hau Kultur Etxean izango da, 20:00etan.

]

zikoa, 10:15ean, eta bigarrena,
19:30ean. Arratsaldekoan, Jeronimo Lopez Geologia Zientzietako
doktorea eta Josu Iztueta bidaiaria
ere izango dira, solasalditxo bat
egiteko.

Apirilak 24, ostirala
Adimen ekologikoa.Jose Antonio Marina irakasle eta filologoa
izango da hizlari saio honetan.
Aurkezle lanak, Jonan Fernandez
Baketikeko zuzendariak egingo
ditu. 20:00etan izango da jardunaldia, Kultur Etxean.

]

Apirilak 27, astelehena
‘Atanar Juat: La leyenda del
hombre veloz’.Mundu ezezagun
batera eginiko bidaia da. Leidor zineman izango da ikusgai
20:30ean.

]

Apirilak 23, osteguna
] Proiekzioa: Munduaren azkeneko elkartzeak.Bi saio izango
dira Leidor antzokian. Lehendabi-

Gaurkoan berriz, Xabier Garmendia izango da hizlari. Ingurumenaren historia, zatitze baten historia.
Ezkotarsun baikorra izenburupean mintzatuko da.
Ingurumena, natura bezala, kulturazko kontzeptua da. Gizakiaren existentziaren produktu dira.
Horrek ez du esan nahi giza espeziea gabe ez litzatekeela naturarik
eta ekosistemarik izango.
Halakorik izango litzateke, bai.
Izan ziren iraganean, eta izango
dira etorkizunean, giza espeziea
Lur planetan bizi nahiz ez bizi; baita Unibertsotik betiko desagertzen
bada ere. Hau besterik ez da, gizakiok gabe, gure galaxian eta ingurukoetan bizi adimentsurik izan
gabe, natura eta ingurumena kontzeptuek ez luketela inolako zentzurik.

‘Agua Tinta’ erakusketa
ere ikugai
Agua Tinta, urari buruzko umore
grafikoko erakusketa ikusgai da
datozen asteetan Aranburu Jauregian. Andres Rabago El Rotoda da
bildumaren egilea. Aguatinta erakusketako irudiek zuzenean kolpatzen dituzte kontzientziak.
Umore adimentsuaren bitartez,
topiko zabalduenetatik eta zuzentasun politikotik urrun, biñetek
ikusleari agertzen diote zeinen ilogikoa den natura eraldatzeko erabiltzen den irizpidea.

Arartekoaren
lana gertutik
ezagutzeko
informazio
kanpaina abian
ERREDAKZIOA

Arartekoak informazio kanpaina
bat jarri du abian eta hori bulego
publiko batzuetan informazio guneak jartzean datza. Gune horiek
baliabide deigarriak izango dira,
kartoiz eta harriz egindako eskultura baten antzekoak, eta Arartekoaren erakundeari buruzko intereseko informazioa duten liburuxkak eta urteko aldizkariaren aleak
izango ditu.
Lehenengo fasean, informazio
gune horiek EAEko udal bakoitzean jarriko dira, ikus daitezkeen eta
normalean jendea askotan ibiltzen
den tokietan. Bigarren fasean, informazio baliabideak hiru foru aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako bulegoetara bidaliko dituzte.
Aurten, Arartekoak bere 20. urteurrena ospatzen du eta erakundea gizarte osora hurbiltzeko
nahiz burutzen dituen egitekoak
gehiago ezagutzeko eta bertako
bulegoetara noiz joan daitekeen
jakiteko ahalegina egin nahi du.

T Telefonoak
Larrialdiak. ((112))
OSASUNA.
Alegialdea.Osasun z.: 943 653212
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 943 65 23 39
Asteasu.Medikua: 943 692423
Baliarrain. Medikua: 943 889003
Berastegi-Elduain.
Medikua: 943 683361
Bidegoian.Medikua: 943 681134
Ibarraldea. Osasun etxea: 943 672411
Ikaztegieta.Medikua: 943 653329
Irura. Osasun zentroa: 943 690720
Leitza. Osasun z.: 948 510800
Orendain. Medikua: 943 655595
Orexa. Medikua: 943 682228
Tolosa.
Anbulatorioa, larriald:943 461111
San Esteban: 943 006800
Gernikako arbola:943 006900
Amarozko dispen.: 943 672637
Asuncion klinika:943 675799 943 67 53 90 (larrialdiak)
DYA: 943 672536
Gurutze Gorria:943 674888
Villabona.Anbulat.: 943 006970
Zizurkil. Aiztondo zerb: 943 693930
GARRAIOAK.
Renfe:902 24 02 02
Donostiako autobusa:943 361740
Tolosaldea bus: 943 650621
Leitzaran autob.:948 221015
Taxia: 943 670420
Taxia (Leitza): 608 873016
BESTERIK.
Ertzaintza: 943 538820
Tolosa-Udaltzaingoa: 943 675858
Tolargi: 943 650016
Iurramendi egoitza: 943 670325
Tolosa gasa: 943 675320
Alkoholiko anonimoak: 943 248474

