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Arteca enpresan 20
langile kaleratu nahi
dituztela salatu dute
VILLABONA Enpresak bi espediente aurkeztu
ditu; langileek mobilizazioak egingo dituzte  5

Bost pilota
partida izanen
dira bihar 
Nafar Jokoen
baitan
LEITZA GRAVN Txapelketan,
berriz, Jon Jaunarena ariko
da Nafarroa ordezkatuz 6 Modu satirikoan ohartarazi nahi du Andres Rabagok uraren beharraz.E. EZEIZA
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Umore satirikoa erabiliz modu zuzenean kontzientziatu nahi ditu El Rotok ikusleak, uraren beharraz.E. EZEIZA

Uraren beharraz
modu satirikoan
ohartarazten 
du Rabagok
Kultura›› Naturaldiaren baitan, Andres Rabago
‘El Roto’-ren erakusketa ikusgai da 
maiatzaren 17ra arte, Aranburu jauregian.

ERREDAKZIOA

Naturaldia jardunaldien baitan,
adituen hitzaldiek ez ezik, arteak
ere badu bere tartea oraingo hone-
tan. Hala, maiatzaren 17ra arte
ikusgai da Aranburu jauregian,
Agua Tinta erakusketa. Andres
Rabago El Rotoda margolanen egi-
lea. Honek, ikusleen kontzientziak
kolpatu nahi ditu bere lanekin,
modu zuzen eta argi batean.

Agua Tintaurari buruzko umo-
re grafikoko erakusketa da. Umore
adimentsuaren bitartez, topiko za-
balduenetatik eta zuzentasun po-
litikotik urrun, biñetek ikusleari
agertzen diote zeinen ilogikoa den
natura eraldatzeko erabiltzen den
irizpidea. Kutsadura, uraren alde-
ko borroka, urari buruzko obrak,
uraren erabilerak, ingurugiroare-
kiko eraginak... ditu hizpide El Ro-
tok bere marrazki originaletan. Ba-
tzuetan, koloretan, eta besteetan,
txuri-beltzean.

Egileak urtebetez CENEAMi
(Espainiako Ingurumen Hezkun-
tzako zentrua) utzi dio bilduma,

bere erakusketa ibiltarien progra-
man sar dezan, eta hainbat erakus-
tokietara zabaldu. Andres Raba-
gok gure bizitzan, ura ezinbeste-
koa dela ohartarazi nahi du, eta
herritarrak kontzientziatu hortaz.
Baita, kutsaduraren eta ingurugi-
roaren gaineko zenbait erabilpe-
nen ondorio kaltegarrietaz sentsi-
bilizatu ere. Gisa honetan, egileak
kritikaz beteriko ikuspuntu satiri-
ko batetik agertzen ditu batzuetan
dauden kontraesanak. Hauetan
erortzen baikara, ohartzean, ura
ezinbestekoa dugula bizirauteko,
eta aldi berean, ez dugula behar be-
zain beste zaintzen, horren urria
den ondasun hau. 

Bestalde erakusketa honi esker,
jendeak arreta gehiago ipintzen du
jarrera ezberdinetan, hiritarreta-
tik aldentzen diren azpiegitura eta
obretan edo urak izan beharko lu-
keen erabilpenean. Bestalde, ura
eta ingurugiroa, orokorrean, bizia
duen ente bat bezala agertzen du
El Rotok bere azken bilduma ho-
netan.
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Autoeskolako auto bat
eraso du gazte batek
Gertaera ›› Herenegun
Iurre auzoan 27 urteko
lagun bat atxilotu zuten
geldirik zegoen ibilgailua
kolpatzeagatik.

ERREDAKZIOA

Hogeita zazpi urteko gazte bat
atxilotu zuen herenegun Ertzain-
tzak autoeskola bateko autoan kal-
teak eragiteagatik. Atxilotuak ko-
txea kolpatu zuen, oraindik ezeza-
gunak diren arrazoiengatik.
Ibilgailua aparkatua zegoen Iurre
auzoan. Barnealdean zeuden, au-
toeskolako irakaslea eta orduan
eskola amaitu zuen ikaslea. Azken
hau, jakitera eman dutenez, eraso-
tzailearen ezaguna zen.

Herrizaingo sailak jakitera
eman duenez, gaztea autora hur-
bildu zenean autoa kolpatzen hasi

zen ostikoak eta ukabilkadak ema-
nez. Haizetako-garbigailua kendu
zion ibilgailuari eta honekin leiha-
tila bat jo eta apurtu zuen. Ondo-
ren, auto barruan zegoen neska
gaztea lasaitu nahian hasi zen eta
biek beste auto batean alde egin
zuten. Minutu batzuk beranduago
itzuli ziren eta susmagarriak auto-
eskolako kotxearen kontra talka
egin zuen bere autoarekin. Ondo-
ren, kotxetik jaitsi zen eta bertan
zegoen bizikleta bat jaurti zuen
ibaira. 

Ertzaintzako patruila bat gertu-
ratu zen hara, baina ordurako,
ekintzen egileak alde egin zuen.
Halaber, Udaltzaingoak San Este-
ban auzoan atzeman zuen eraso-
tzailea eta atxilotu egin zuen. He-
rrizaingo sailaren hitzetan, susma-
garria oldartu egin zitzaien
agenteei. Oraindik argitzeke dau-
de gertaeraren arrazoiak.

Tolosa Kantari bihar,
herriko musikariekin
KULTURA ]Bihar, Tolosa Kantari
izango da Alde Zaharreko kalee-
tan. Beti bezala 12:00etan Mª Lui-
sa Agirre doktorearen plazatxotik
abiatuko dira. Oraingoan Tolosako
eta Amarozko musikari talde han-
di baten laguntza izango dute kan-
tatzera hurbiltzen direnek.

Pedagogia sistematikoaren
inguruko hitzaldia
GIZARTEA ]Pedagogia sistematiko-
aren inguruko hitzaldia izango da
datorren astean Nura gizartea el-
kartearen egoitzan. Bertan hizlari
izango da arlo horretan aditu den
Rupa Beverly Rodriguez. Jardunal-
dia hilaren 29an izango da,
19:00etatik aurrera.

Iurreamendiko Batzarreko
hautagaientzat bilera 
GIZARTEA ] Iurreamedi Egoitzako
Gobernu Batzarrerako hautagaiak
aurkezteko epea igaro da. Zahar-
tzaro Duinakoek eta Amarozko
Auzo Elkartekoek aurkeztu dute.
Gainontzeko hautagaientzako bi-
lerara deitu dute hilaren 28rako.
Kultur Etxean izango da 19:00etan.
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