
Gure nagusiak pop-aren 
erritmoan

Kordoi E  txean asteazkenetako arra tsaldetan 
aparteko giro musika dago. Duela urte bat 
baino zerbait gehiagotik hona, Caja Vital Ku

txaren Mejora Fundazioaren 45 bazkideen aho tsak ba
tera ari tzen dira eraikinaren azken solairuan, bi ordutan 
zehar, hau da, datorren 22an eskainiko dituzten kanten 
probasaioak egiteko erabil tzen duten denbora, jendau
rrean gizarteko sarrera gisako kon tzertuaren barruan. 
Musikarekiko zaletasuna lo
tura gisa dutela, eta zenbait 
kasutan, gaztaroan eliza
abesba tzetan aritu ondoren, 
hamabost hilabete hauetan 
talde beldurgabea eta sendoa 
egitea lortu dute, non haiek 
guztiek bere alde ‘iraul tzaileena’ aska tzen duten. XX. 
mendeko pop musikaren kanta arrakasta tsuek, esate 
baterako, Elvis Presleyren ‘Love me tender’, Frank Sina
traren ‘My way’, edo Symon & Garfunkelen ‘Sonidos 
del silencio (Isiltasunaren ho tsak)’ bat egiten dute eus
karazko abestiekin eta kanta herrikoiekin, errepertorio 
zabal bat osatuz, non korukideen euren proposamen 
berrienak falta tzen ez diren.  

Aiala Elorza zuzendari su tsuak nabarmendu duenez, 
partehar tzaileen interes maila handiak aparteko giroa 
sortu du, zeina taldearen inguruan sortutako ekimene
tan nabari tzen den. Julio taldekidearen lanak, abesba
tzaren blogaren arduradun gisa, onlineko materialei 
esker (beste koru ba tzuen bideoak, audioak, partiturak, 
eta abar) e txetik bertatik lagunei saioak egiteko aukera 
eskain tzen die, eta gainera teknologia berrien erabileran 
aurrerapausoak egiteko ere. 

Prestaturiko gaur eguneko mu
sikaren kanta ezagunen ber
tsioak joan ziren Eguberrietan 
kaleratu zituzten lehenengoz, 
jardunaldian hainbat taldek 
haien gabonetako abestiekin 

Gasteiz alaitu zutela, eta orain, berriz, zenbait hilabe
tetako saioen ondoren, abesba tzak gizartean sarrera 
egitea erabaki du. Datorren ekainaren 22an, Fundazioa 
Aretoa galaz jan tziko da koruen erritmo alaituez gozatu 
nahi dutenei har tzeko, baita iri tzia eman nahi dutenei 
ere, protagonistek eurek eska tzen duten moduan.  

Mejora Fundazioaren 45 bazkidek bere alde iraul tzaileena eraku tsiko dute 
gaur egungo musika-abesba tza ausart baten bidez, datorren ekainaren 
22an jendaurrean arituko dena

  

Azkena Rock Jaialdiaren hamargarren urteurrena dela eta,   Caja Vital Ku txaren Fundazioa aretoan  “Röad
kill. Mötorhead by Pep Bonet, Fonart IBren erakusketa bat” argazki lehiaketaren mundu mailako estreinaldia 
izango da. 90 irudi baino gehiagoren bidez, Bonetek mundu mailan musikan ari tzen den talderik garran tzi
tsuenetariko baten indarra eta bizitasuna isla tzen jakin izan du. Mundu mailan ezaguna den argazkilari honen 
lana hainbat dokumenta tze urteen ondorioa da, eta bertan taldearen eta Lemmy Kilmister ikurra den liderraren 
barruak an tzematen dira. Erakusketa abuztuaren 21era arte egongo da ikusgai.

Vital Jaibusa
Uda hel tzear dago eta berarekin batera Jaibusa, Caja 
Vital Ku txak mar txan jar tzen duen autobus zerbi tzu 
berezia, 15 urtetik gorakoak Arabako herritako jaietara 
hurbil tzeko era seguru batez.  txartelen erreserba ekai
naren 15etik aurrera egin daiteke www.cajavital.es edo  
h ttp://obrasocial.es orrietan. Ekaineko ibilbideak: hi
laren 25ean Trebiñu, Guardia eta Araiako Jaiak

Ekaineko ibilbideak: hilaren 25ean, 
Trebiñu, Guardia eta Araiako Jaiak 

Eguna Ordua Emanaldia Herria

4 20:00 Eguzki Lore Dan tza Murgia

4 20:00 Luis Dorao Unamuno 
Haur abesba tza

Izarra

10 20:00 Jose Uruñuela Dan tza 
tailerra

Amurrio

10 20:00 ‘Trio Guararey’. 
Kubako musika

Laudio

11 20:00 Dixeland B3 Blues 
Band

Ekora

12 13:00 Or tzadar Ioar abesba tza Moreda 

12 12:00 Gurasoak abesba tza Aramaio

17 20:00 ‘Steamboat Jazz Band’ Okondo

17 20:00 ‘SirokoSka’ Legutiano

17 20:00 Jose Uruñuela Dan tza 
tailerra

Zigoitia

18 20:00 ‘Molto Vivace Brass 
Quintet’

Argomaniz

18 13:00 Bixente Goikoe txea 
musika elkartea

Estavillo

18 20:00 ‘Folk on’ Oion

18 20:00 Lagunak Adana

24 20:00 Lagunak Azilu

25 19:00 Lagunak Viñaspre

25 20:00 ‘Trío Guararey’ Navarrete

25 20:00 Parradust /Alboka. 
‘Folk Music. Band’

Espejo

25 12:00 Lautada abesba tza Maeztu

25 20:00 ‘Schola Gregoriana’ Añana Ga tzaga

25 19:00 Urkabustaizko Dan
tzariak

Uribarri 
Harana

26 13:00 Bixente Goikoe txea 
musika elkartea

Rivabellosa

Elvis Presley-ren 
Sting-en, Symon & Garfunkel-en edo

Sinatra-ren kantak daude bere 
errepertorioan

Vital Ku txak talde britainiarraren inguruan 
argazki erakusketa baten mundu mailako 

estreinaldia antolatu du, Azkena Rock 
Jaialdiaren 10. urteurrenaren barruan

Mötorhead, by Pep Bonet

Programa Vital-a, Araban zehar - Ekaina
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Zer gertatu zen jaio zinen egunean?  

Udako jarduera nautikoak

ViSA  txartela

Dagoeneko sortu zinen hiria eta kalea nola 
izan zen jakitea lor dezakezu; zure deitura

ren jatorria bila tzea, zure izenaren esanahia edo 
jaio zinen egunean izandako hiru gertaeren berri 
ezagu tzea. Sentimendu handiko informazio hori 
lor tzea, dagoeneko lor liteke Caja Vital Ku txaren 
Gizarte Ekin tza den An tso Jakituna Fundazioak 
antolaturiko Gogorazteko Tailerrari esker. Ekain 
honetan zehar gauzatuko den ekimen berri tzaile 
honek interesatu guztiei haur tzaroari eta gazta
roari dagokien memoriaren zati bat gogorazteko 
aukera eskainiko die. Hiru ordutan zehar bere 

esku izango dituzten Fundazioaren dokumenta
zio eta informatikafondoak, iragan hurbil hori 
gogoratu ahal izateko. 
Helburua ohiko ikerketa beste erabilera ba
tzuetara ireki tzea da, dokumentazioa erabil tzea 
memoria irudizta tzeko eta eraku tsi nola oroi
tzapenak izan daitezkeen gai a tsegina, interesga
rria eta erabilgarria. 
Tailerrak ekaineko astearte guztietan izango 
dira, 10:30etik  13:30era, An tso Jakituna Fun
dazioaren egoi tzan (Betoñuko atea, 23). Berri 
gehiago 945 253932 telefonoan.

Caja Vital Ku txa Mendiko 
Bizikleta Mar txa
Datorren igandean, ekainaren 26an, mendiko bizikleta
zale ugariak bilduko dira, Caja Vital Ku txaren Gizarte 
Ekin tzak Goiena Mendi Klubaren lagun tzarekin antola
tzen duen proba ez lehiakor honetan parte har tzeko. 
Mar txaren 21. edizio honek, aurreko urteotan bezala, 
hiru ibilbide desberdin izango ditu, horrela kirolari 
bakoi tzak, bere lehentasunaren arabera, gehien komeni 
zaiona aukeratu ahal izango du. Izena emateko epea ekai
naren 11tik 24ra www.cajavital.es  edo  h ttp://obraso
cial.es web orrietan.

Gazteak lanera tzeko 50 beka
Caja Vital Ku txak eta SEA Arabako Enpresariek 
praktikak egiteko berrogeita hamar beken deialdia zabal
du dute, gazte tituludunak lan merkatura sar daitezen. 
Sei hilabeteko iraupena eta 2.000 euroko dirulagun tza 
dituzten beka hauek laneskarmentu gabeko 30 urtetik 
beherako lagunei zuzenduak daude. Informazio gehia
gorako  www.cajavital.es web orrian, gazte arloan, edo 
www.sea.esen.

Opariak Vital Pen tsioarekin
Vital Pen tsioak, Caja Vital Ku txaren BGAEk, entita
teko bezeroen ongizatea eta etorkizun ekonomikoaren 
plangin tza egitea ahalbidera tzen du, era erraz batez. Gai
nera, uztailaren 31 baino lehenago egindako ekarpenek 
balore bikoi tza dute opariak aukera tzeko unean. Vital 
Pen tsiora ekarpenak egiteko mailegu bat ere eska daiteke 
%0 UTBan, komisiorik gabe, ireki tze eta kitapenaren 
gastu barik, 600 eurotatik 10.000 eurotara eta hileko 6 
agirietan ordain daitekeena. 
Oparien katalogoa eskura dago Caja Vital Ku txako edo
zein bulegotan edo  www.cajavital.es orrian.

Caja Vital Ku txak Araba 
Euskaraz jaiari lagun tzen dio
Laudion ospatuko da hil 
honen 19an Araba Eus
karaz, Arabako ikastolen 
jaia. Entitateak euska
raren eta euskal kultu
raren alde sinatu duen 
hi tzarmenaren barruan, 
Caja Vital Ku txaren Gizarte Ekin tzak, beste urte batez, 
Laudioko Ikastolari eta Arabako Ikastolen Federazioari 
lagun tzen die, milaka arabarrak bil tzen dituen jaijardu
naldi honen garapenean. 

Udarekin batera Caja Vital 
Ku txak eta Gasteizko Uda
laren Kirol Sailak urtero 
antola tzen dituzten jarduera 
nautikoen beste edizio bat 

heldu egin da. Ekainean, uz
tailean, abuztuan eta irailean 

zehar 7 urte baino gehiagoko 
gazte arabarrek kirol eskain tza za

bal honetan dauden 600 lekutik batez 
gozatu ahal izango dute. Piraguismoa, bela arina, 
optimist, uretako eskia, wakeboard edo tdvwind
surfeko ikastaroetan, 70 baino gehiago daude, 
edo ur kiroletako hiru campusetan parte hartu 

ahal izateko, bakarrik jakin behar dena igeri egitea 
da, eta Araban bizi dela egiazta tzea. 

Ekin tza hauen prezioak, antolatu dituzten 
erakundeek diruz lagundurik daudenak, 53 eta 
118 euroen artean dabil tza, izenemateak da
goeneko egin daitezkeela udalaren kirol instala
zioetan, Udalaren (www.vitoriagasteiz.org) web
gunearen bidez edo herritarren tzako argibideak 
emateko 010 telefonoaren bidez. Horrez gain, 
udal kirol  txartela dutenek eta Caja Vital Ku
txaren TeleCaja Joven  txartelarekin ordainduko 
dutenek izenematearen kuotan deskontu nabar
menak izango dituzte.

Zer da?
Ordain tzeko bitartekorik ziurrena eta ezagune
na da, zeinak mundu osoko saltokietan ordain
tzeko eta erakunde guztietako ku txazainetan 
dirua eskura tzeko aukera ematen duen.  EMV 
teknologiadun  txip bat dakar, bere egiazkota
suna berma tzen duena. Bi  mota daude: Visa 
Classic eta Visa Urrea. 

Nola ordain tzen da?
Hileko erosketa guztien kopuru osoa kontuan 
zordunduko dira hurrengo hileko 5ean, batere 

interesik eta kostu gehigarririk gabe. Formula 
bat dago kopurua hileko ordainketa erosoetan 
zati tzeko, zenbateko finko bat edo zorraren 
ehuneko jakin bat oinarri duena. 

Zer abantailak ditu?
Visa  txartela mundu osoko 24 milioi saltokitan 
baino gehiagotan eta 761.000 ku txazainetan 
erabilgarria eta onartua da. Bai Classicaren
gatik bai Urreagatik ez da komisiorik kobra
tzen lehenengo urtean. Gainera, Visa Urrea 

titularren tzat urteko manten tze kuota doane
koa da, betiere, urteko fakturazioa 2.500 euro
tik gorakoa baldin bada.

Zer aseguru du?
Caja Vital Ku txako Visa Classic eta Visa Urrea 
 txartelek beraiekin dakarte, inolako kosturik 
gabe, istripu eta bidaiako lagun tza aseguru bat, 
150.250 eta 450.750 eurorainokoak, hurrenez 
hurren
Informazio gehiagorako: www.cajavital.eses

An tso Jakituna Fundazioak 
‘Gogorarazteko Tailerra’ mar txan 
jarri du, jendaurrean ireki dena

Berr gehiago
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  Produktu bat
azter   tzen


