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«Lasaitasun handia hartuko dut 
290 kiloko harria jasotzen badut»
LEITZA  Hilaren 31n, hiru aste barru, bere marka gainditzen
saiatuko da Asteasun egingo duen erakustaldian

MARKA  Buruan proba besterik ez duela dio; «Guztia ongi
irteteko 20 segundoren azpitik jaso behar dut harria». 6-7
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EÑAUT ELORRIETA KEN ZAZPI TALDEKO ABESLARIA

«Disko guztietan
arriskatzen gara; erronka
bezala hartzen ditugu»
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«Diskorik disko arriskatzen den taldea
gara; erronka bezala hartzen ditugu»
Tolosa ›› Ken zazpi talde
gernikarrak ‘Argiak’, bere
azken diskoa aurkeztuko
du zuzenean bihar;
kontzertua Leidor
antzokian izango da,
22:00etatik aurrera 

E Elkarrizketa EÑAUT ELORRIETA › Ken 7ko abeslaria

ESTI EZEIZA

Duela hamaika urte sortu zen, eta
egun, Euskal Herriko musika tal-
deetan erreferenteetako bat da
Ken 7. Talde honetako abeslaria da
Eñaut Elorrieta (Gernika, 1977).
Duela egun gutxi argitaratu zuten
Argiak beraien azken lana, eta
bihar Tolosan aurkeztuko dute.
Kontzertua Leidor antzokian
izango da, 22:00etatik aurrera. 
Asteburu honetan bertan aurkez-
tu duzue zuzenean zuen lan be-
rria, zer moduzko harrera izan
du?
Oso pozik gaude, jendeak harrera
oso beroa egin digu. Bestalde, Du-
rangoko azokan ongi saldu da eta
lehendabiziko kontzertuaren on-
doren oso sentsazio ona geratu zi-
tzaigun. Urte bat egon gara diskoa
prestatzen eta jo gabe. Horregatik,
izugarrizko gogoa genuen zuzene-
koak eskaintzen hasteko, hori bai-
ta gehien gustatzen zaiguna. Hala,
desiatzen gaude kontzertuak ema-
teko eta jendearekin harreman zu-
zenean izateko.
Diskoa Euskal Herrian grabatu
duzue, baina AEBn nahastu. No-
latan?
Rafa Sardina ekoizle bermeotarra-
rekin egin dugu lan. Ezagun ko-
munak genituen eta berak interesa
jarri zuen gugan, gure proiektuan
eta kantuetan sinesten zuelako.
Hala, aukera eman zigun berare-
kin lan egiteko. Donostiara etorri

zen, bertan grabatu genuen, eta
gero proposatu zigun bere Los An-
gelesgo estudioetan nahastearena.
Zer moduzko esperientzia izan
da?
Oso esperientzia aberasgarria izan
da. Gainera, lan egiteko modua ere
ezberdina izan da. Taldearentza-
ko oso ondo etorri da. Azken hiru
diskoetan eta zuzenekoetan hartu
dugun esperientzia saiatu gara
kantuetan isladatzen. Bestalde,
Rafaren laguntzarekin lortu dugu
soinu hori disko batean, inoiz bai-
no hobeto isladatzea.  Emaitzare-
kin behintzat oso gustura gaude.
Aurreko diskoekin alderatuz, zer-
tan nabaritu da aldaketa hori?
Taldean bertan nabari da, disko eta
zuzenekoek ematen duten espe-
rientzia bera. Bai, konposaketetan,
baita kantuetan ere. Taldekide ba-
koitzarengan, eta taldean eman
den bilakaera saiatu gara diskoan
islatzen. Bestalde, teknikoki, Rafak
oso ibilbide luzea dauka egina, 10
Grammy sari irabazi ditu eta oso
ongi jakin du, guk nahi genuen soi-
nu hori lortzeko medio teknikoak
jartzen. Zentzu horretan, ondo lan
egin dugu, era ezberdinean, denek
batera jotzen baikenuen grabazio
estudioan. Soinu aldetik ere nabari
da heldutasuna, alde batetik, talde-
ak berak hartu duenarengatik,  eta
bestetik, Rafa beraren esperien-
tziagatik. Nire ustez, inguratzen
zaituen soinua da eta aldi berean,
oso indartsua. Zentzu horretan,
kantuek energia handia dute, oso
inarri indartsuak dituztenak eta
aldi berean, oso melodikoak.  Hala,
emaitzari dagokionean, oso  kantu
freskoak eta energia handikoak
egitea lortu dugu. 
Aldaketak eman badira ere beti-
ko Ken Zazpi zarete.
Rafa Sardinak ere hau oso garbi

zeukan.Hasieratik esan zigun
gure identitatea eta karankterra
errespetatuko zituela. Hori dela
eta, gu oso gustura geratu gara. Az-
ken batean, gu geu sentitzen gara
hor, guk landutako eta egindako
doinuak hor geratu dira.
Aurreko diskoak Gor-ekin atera
dituzue, oraingoa berriz, Oihuka-
rekin. Zergatik?
Gor-ekin ibilbide luzea eta oparoa
egin dugu. Hiru disko atera ditugu,
eta hauek oso emankorrak izan
dira. Azken hau Oihukarekin egin
dugu, eta beste etapa berri bat hasi
da. Hala ere, gure esker ona eta
adierazi behar diogu Gor-i. Ez
dago arrazoi berezirik disketxez
aldatzeko.
Argiak izenburupean argitaratu
duzue azken diskoa, zergatik izen
hau?
Hitz horrek ongi laburbiltzen du
diskoan ibili dugun filosofia. Hi-
tzetan, nahiz  konposatzeko ga-
raian itxaropena izan dugu ardatz,
ikuspuntu ezberdinetatik begira-
tuta. Alde batetik, maila pertsona-
lean, eta bestetik, maila kolektibo-
agoan. Argia hitzak hori isladatzen
du:  indarra, ilusioa, ametsak eta
desioak. Hitz batean esanda, itxa-
ropena.  Itxaropenaro abesten dio-
gu, baina ez itxaropen estatiko bati,
baizik eta, aurrerapausoak ematen
dituzunean irabazten den itxaro-
pen horri. 
Kantu guztiek nolabaiteko lotura
dute, zerk lotzen ditu?
Aurreko diskoetan aldea handia-
goa zen agian, kantu gogor eta erdi
tempokoen artean. Tinbre aldetik,
diferentzia handiagoa zen. Kasu
honetan berriz, badaude kantu go-
gorrak, eta baita tempo erdikoak
ere, baina beraien arteko distan-
tzia ez da horren handia. Guztiek
ere berezko indarra mantentzen

dute, energia handikoak dira eta
aldi berean melodia gordetzen
dute. Nire ustez, diskorik disko
arriskatzen den taldea gara, ez gara
lortutako kotetan geratzen den tal-
de horietako bat. Erronka bezala
planteatzen ditugu disko guztiak
eta arriskatu egiten gara  bakoitza-
rekin. Esaterako, Gelditu denbora
disko akustikoa zen eta jendeak
galdetzen zigun, ea nolatan eraba-
ki genuen akustiko bat egitea. Bai-
na guretzako erronka bat zen , tin-
bre ezberdinekin lan egitea eta
kantuak norabide nahiz ikuspuntu
ezberdinetik planteatzea. Lortu
genuen aretoetan jotzea. Ordura
arte inguru ezberdinetan ibiltzen
ginen, eta horrek beste ate batzuk
zabaldu zizkigun. Lortu genuen,
Arriaga, Kursaal edo Principal be-
zalako lekuetan jotzea. Oraingo
honetan ere, erronka berezi bat be-
zala hartu dugu, eta horrek moti-
bazio berezi bat ematen duela uste
dut. Gainera, gauzak gogoz egiten
dituzunean, zeure onena ematen
duzu eta jendeak entzutean iger-
tzen da hori.
Aurkezpen birarekin hasi zarete,
aurrera begira emanaldi asko ate-
ra al zaizkizue?
Gure oraingo erronka berria hori
da, zuzenekoak ematea. Azken ba-
tean, benetan gustatzen zaiguna
hori da, jendearekin zuzeneko ha-
rremana izatea. Orain, bihar Tolo-
san joko dugu, etzi Lurren, Elizon-
don eta datorren astean Ezpeletan.
Neguan barruko kontzertuak
ematen arituko gara, eta horreta-
rako kantu sorta eta ikuskizun be-
rezi bat prestatu dugu. Orain hori
daukagu buruan, eta hori da gure
erronka, zuzenekoetan gozatzea,
eta gurekin batera, kontzertuetara
etortzen direnek ere ondo pasa-
tzea. 

18/98 auzia
gaitzesteko
elkarretaratzeak
egingo dituzte
gaur 12:00etan

Politika ›› Tolosako EAEk eta
Leaburu-Txaramako Udaleko
langileen asanbladak bat
egiten dute mobilizazioekin 

E. EZEIZA

Tolosako EAE-ANVko kideeek
eta Leaburu-Txaramako Udaleko
langileen asanbladak beraien el-
kartasuna adierazi nahi die 18/98
auziko inputatu guztiei. Honen
harira, gaur eguerdian egingo di-
ren lanuzte eta manifestazioetan
parte hartzeko deia luzatzen diete
herritar guztiei. Izan ere, EAE-
ANVren esanetan, «bidegabekeria
judizial honen atzean Euskal He-
rriaren eskubideen aldeko borro-
karen kriminalizazioa ezkutatzen
da».

Elkarretaratzeak non
Ondorengo lekuetan burutuko
dira gaur, 12:00etatik 13:00etara
elkarretaratzeak. Tolosan: Udale-
txe, EHNE sindikatu eta SAM
nahiz Pasaban lantegien aurreal-
dean. Apatta erreka industri gune-
an, Voith, Gorostidi, Obeki eta Ka-
tean. Asteasun, T. Bost, Etxesa, Su-
fetra, Leibi eta Ariznabarreta
enpresetan. Ibarran, udaletxe au-
rrean. Villabonan, udaletxean eta
Artekan. Zizurkilen, udaletxean.
Ikaztegietan, Lantier eta Panelfisa
enpresetan. Adunan, Unipapel,
Endaki eta Kamepaken. Belaun-
tzan, Reprocel enpresan. Albiztu-
rren, Antalis-en. Lizartzan, Insalu-
sen eta 12:15ean, Udaletxe aurrean.
Leaburu-Txaraman, Zuhaizkin.
Amaitzeko, Leitzan 12:00etan ma-
nifestazioa egingo dute eta
20:00etan elkarretaratzea, «AHT
nahiz 18/98 auziaren aurka».

SALGAI
]Etxebizitza. 90 m2ko etxebizi-
tza salgai Lazkaon. Interesatuek
deitu 689 99 76 74ra. 
]Etxebizitza. Etxebizitza salgai
Zumardi Txikiaren parean (Santa
Klara). 2 logela, sukalde handia,
ganbara eta berogailuauak. Hor-
migoizkoa. Uzturre aldera bistak.
Deitu 665 70 86 35ra.  

GALDUTAKOAK
]Txakurra. Txakur sabuesoa gal-
du, da, pintoa. Belarri oso handiak.
Lepoko horia, txapa gabe. Albiztur
aldean galdua. Deitu 617 38 19
39ra. 
]Txakurra. Artzai txakurra galdu
da Hernialden. Kolore marroi argi
eta beltzekoa. Tolosara joan zena-
ren susmoa dago. Telefono zen-
bakia: 943 65 35 26.

Iragarki laburrak

Ken 7 musika taldea gaur Leidor antzokian izango da bere azken lana, Argiak aurkezten; eskuinean, Eñaut Elorrieta abeslaria.HITZA
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«Badaude buruko zapiarena 
baino diskriminazio sakonagoak»
MAYA AMRANE › Aljeriar jatorriko emakumea

Gizartea ›› 19:30etik
aurrera, Jatorkin elkarteak
antolaturiko hitzaldian
hartuko du parte aljeriar
jatorriko Maya Amranek. 

IÑIGO TERRADILLOS

Jatorkin elkarteak antolaturiko
Euskal Herriko Herritar Berriak
jardunaldien baitan, gaur,
19:30ean, Magrebeko emakume
etorkinei buruzko hitzaldia izango
da Tolosako Ekinbide Etxeak
duen egoitzan, jubilatuen egoitza-
ren gainean. Maya Amrane duela 3
urtetik Bilbon bizi den 35 urteko
aljeriarrak hartuko du parte ber-
tan, Laura Rodriguez eta Hajar Sa-
madi Torre de Babel elkarteko ki-
deekin batera.

Bi emakume musulmanen ikus-
puntua gertutik ezagutzeko au-
kera izango da gaurkoan. Zer da
zuk azalduko duzuna?
Nire esperientzia kontatuko dut,
gertatu zaizkidan gauzak, nire in-
tegrazioa nola izan den Bilbon...
Horretaz gain, erlijio musulmana
nola praktikatzen dudan musul-
mana ez den lurralde batean ere
azalduko dut.
Emakume musulmanen inguruan
aurreiritzi asko sortzen dira.
Sailkatu egiten gaituzte berehala,
aurreiritziak izan dituzte, eta hori
soilik gure itxuran oinarrituta.
Izan ere, hori bakarrik ikusten
dute, itxura, eta horretaz haratago
ez dute ezer jakin nahi izaten. Erli-
jioa eta tradizioa bereiztu behar
dira, hauek gehiegi nahasten baiti-
ra: erlijioa bizitu daiteke tradizioak

hainbeste mantendu gabe. Islama
kutsaturik dagoela kulturekin
esango nuke.
Hainbat ikastetxetan buruko za-
pia janztea debekatu egin diete
ikasle musulmanei. Zure iritzia?
Nik uste dut garrantzi handiegia
ematen zaiola buruko zapiari. Dis-
kriminazio bezala hartzen dute.
Baina, behartuta jazten ez dute-
nengan, ez dago diskriminaziorik.
Jendeak kanpokoari soilik ematen
dio garrantzia, eta haratago joan
behar da, bai baitaude diskrimina-
zio sakonagoak buruko zapiarena
baino. Beraz, buruko zapiaren gaia
uste dut gainditu egin beharko ge-
nukeela. Esan bezala, buruko za-
pia duen emakume bat askoz ere
independenteagoa eta libreagoa
izan daiteke, erabiltzen ez duen
bat baino.
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«Emakume euskaldunetan ere
badago matsimoa, unibertsala da»
LAURA RODRIGUEZ › Torre de Babel elkarteko lehendakaria

Gizartea ›› Emakume
marokoarrei buruz ariko da
gaur Laura Rodriguez,
Jatorkin elkarteak
antolaturiko hitzaldian

IÑIGO TERRADILLOS

Jatorkin etorkinen aldeko elkarte-
ak gaurko antolaturiko Magrebe-
ko emakume etorkinei buruzko
hitzaldian hartuko du parte Laura
Rodriguez irundarrak. 
Bi emakume musulmanekin bate-
ra hitzaldian hartuko duzu parte
gaur. Zer da zuk azalduko duzu-
na?
Nik nire esperientzia kontatuko
dut, eta horretaz gain, emakume
marokoarrei buruzko informa-
zioa emango dut nik egin ditudan
ikerketen arabera.
Torre de Babel elkartearen lehen-
dakaria zara. Zein da zuen lana?
Aholkuak eman, informazioa es-
kaini, laguntza, babesa... hori iza-
ten da gure lana. 
Noiz eta nolatan hasi zinen ber-
tan? 
Duela 10 urte hasi nintzen ni ara-
biar munduarekin lanean; ikasten
ari nintzen unibertsitatean, eta aldi
berean etorkin adingabeko zentro
batetan ere aritzen nintzen. Hala,
karrera amaierako tesina emaku-
me musulmanei buruzkoa egin
nuen. Bi urte bizitzen egin nituen
Marokon, eta senarra ere bertakoa
dut, beraz, gaia oso gertukoa da ni-
retzat.

Etorkin marokoarrak normalean
gizonezkoak izaten dira.
Bai, baina gero eta gehiago dira
emakumeak. Hauek, izan daitezke
familian etorriak eta lanerako bai-
menik gabe, edota bakarrik eto-
rriak laneko baimenarekin. Des-
berdindu egin behar da baita ere,

Irati Jimenez, aurtengo Augustin Zubikarai saria.HITZA

Irati Jimenezekin
literatura solasaldia,
gaur, Kultur Etxean
Literatura ›› Gaur,
20:00etan izango da
literaturari buruzko
hitzaldia, Kultur Etxean,
Galtzaundiren eskutik.

ERREDAKZIOA

Galtzaundi Euskara Taldeak anto-
latuta, Tolosako kultur etxean Ira-
ti Jimenezen literatura solasaldia
izango da gaur,  20:00etan. Bat, bi,
Manchester idatzi duen eleberria-
ren  berri hitz egingo du hitzaldian,
eta horretaz gain, eta idazteko za-
letasuna nolaz etorri zitzaion azal-
duko du.

Augustin Zubikarai saria
Irati Jimenez Mundakan jaio zen
1977an, eta Barakaldon bizi da gaur
egun. Edorta Jimenez idazlearen
alaba da. Kazetaritza ikasi zuen.
Berarentzat izan da aurtengo Au-
gustin Zubikarai saria, hala eraba-
ki baitzuten epaimahaia osatzen
zuten hiru idazleek, Kirmen Uri-
bek, Xabier Mendigurenek eta
Miren Agur Meabek. 

Eleberriaren nondik norakoak
Manchesterrera joan zen gizonez-
ko gazte euskaldun bat da kontala-
ria, Bat, bi, Manchester liburuan.
Homosexual aitortua, itzultzailea
da lanbidez eta idazle izan nahi du.
Beste mutil euskaldun batekin ba-
natuko du apartamendua. Adiski-
detasun estu bat sortuko da bien
artean, baina desira bete ezinaren
itzala sumatuko da uneoro. Epai-

mahaiko kide izan den Miren
Agur Meabek esan du Jimenezen
eleberria asko gustatu zitzaiola ha-
sieratik. «Harreman baten istorioa
da eta harreman horren bilakaera
oso ondo azalduta dago. Ezinezko
amodioa, homosexualaren eta he-
terosexualaren artekoa, ez da ze-
haro inposiblea sentimenduak al-
dakorrak direlako». Izaeraz oso
ezberdinak diren bi pertsonak «el-
karrekin egiten duten prozesua»
agertzen du. «Nobela afektuen
mosaiko baten moduan ikusten
dut», azaldu du Meabek. Esaldi la-
burrak nagusitzen dira eleberri
horretan. «Lehen pertsonako na-
rratzailea idazlea da, edo idazteko
bidean dago. Horregatik, batzue-
tan idazteko ezintasuna oso pre-
sente dago, baina ardatz probisio-
nala da». 

Hain zuzen ere, Irati Jimenezek
baieztatu du ideia hori: «protago-
nista idazle izateko gogoarekin
bizi da, baina bere buruari jartzen
dizkio hainbat traba, konfiantza
faltagatik agian. Beraz, nobela hau
idazteak nire mamuak uxatzeko
balio izan dit. Izan ere, neuk ere
idatzi nahi izan dut, eta idatzi dut
luzaroan, baina inoiz bukatzen ez
ziren istorioak. Protagonistaren
bidez niretzat oso intimoak ziren
gauza horiek kontatu ditut». Egile-
arentzat, Bat, bi Manchesterbate-
tik, «maitasun inposiblearen isto-
rioa» da eta, bestetik, «sormen po-
siblearen istorioa». Nobelak ezer
esaten badu, agian batzuetan geu-
re buruari jartzen dioguna ozto-
poa delako izango dela da».

nondik etortzen diren eta erabil-
tzen duten hizkuntzaren arabera.
Matxismoa eta erlijio musulmana
lotzen dituzte maiz.
Emakume euskaldunengan ere
badago, unibertsala da. Agian eko-
nomian atzeratuago dauden gizar-
teetan nabarmenagoa izaten da.



«Euskal Herriak errepresioaren muga
sendoa izaten jarraitu behar du»
Politika ›› Askatasunak
elkarretaratzeak deitu ditu
Tolosaldeko hainbat
herritan gaur 19:30ean 
eta 20:00etan.

ASIER IMAZ

Tolosaldeko Askatasunak eskual-
deko hainbat herritan elkarretara-
tzeak antolatu ditu gaurko, azken
asteetako gertaerei «aurre egite-
ko». Amezketa, Anoeta, Ibarra,
Tolosa, Leaburu-Txarama eta Vi-
llabonan elkartzeko deia egin dute
19:30ean eta 20:00etan. 

«Frankismoa gogora»
Tolosaldeako Askatasunak azken
urteen inguruan eginiko irakurke-
tan, «Frankismoa gogora ekarri
duten eskubide urraketen aroa»
izan dela aipatu dute. Adibide ze-
hatzak ere aipatu dituzte ondorio
horretara zergatik iritsi diren azal-
tzeko: «salbuespen egoera eraba-
tekoa; adierazpen askatasuna,
bozkatzeko eskubidea... urratuak
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direlako Espainiaren proiektua
zalantzan jartzen duen sektore eta
pertsona ororentzat». 

Jauzi kualitatiboaz mintzatu
dira, «eskubide urraketa horiei
izaera ofiziala eman diotelako».
Lehenik, Jarrai, Haika eta Segi
gazte erakundearen kasuak jarri
dituzte jauzi horren adibide gixa.
Ondoren, 18/98 auziko «40 lagu-
nen atxilotze eta filtrazio bidez
ezagutarazi diguten epaia». Azke-
nik, «Euskal Herrian ezartzen den
salbuespen egoera legezkoa eta
ofiziala bilakatu dutela» ondorioz-
tatu dute, «justizia eta legeak erre-
presioaren zerbitzura daudela-
ko». 

«Lehengo tranpa bera»
Askatasunak orain dela 30 urteko
«tranpa» gaur egun ere berriz ger-
ta daitekeela  esan du, «sufrimen-
dua luzatzeko beste ezertarako ba-
lio izan ez zuen transizio faltsu
hura errepikatzeko asmoa dutela,
agerian uzten dute eguneroko ger-
taerek; ezertxo ere aldatuko ez du-
ten itxurazko mugimenduak bu-

rutzeko egitasmoa darabilte esku
artean». 

«Ohiko aktoreak armatuta»
Azken asteetan zer gertatu den
azaltzeko garaian, Tolosaldeko
Askatasunak Frantzia eta Espai-
niako Gobernuei begiratzen die,
eurentzat «errepresio politika
arma garrantzitsua dela» aipatze-
an. «Azken asteetan bi estatuen al-
detik izugarrizko biolentzia jasa-
ten dugula oso agerian geratu da:
kartzeletatik jazoera larriak eza-
gutu ditugu: Iñaki Bilbao, Gotzone
Lopez de Luzuriaga, Joan Bidart...
Operazioa masiboek Euskal He-
rria zeharkatu dute; Gazteiz (Ara-
ba), Getxo (Bizkaia), Donostia (Gi-
puzkoa), Iruña (Nafarroa)... Ongi
zehaztutako plangintza errepresi-
boa da eta ohiko aktoreak goitik
behera armatu dituzte; epaile, po-
lizia, kazetari  eta abarrak». 

Askatasunak azalduriko egoera
honen aurrean, Euskal Herriak
zein erantzun izan duen eta nola
erantzuten jarraitu behar duen ai-
patu nahi izan dute, elkarretara-

tzeetan parte hartzeko deialdi za-
bala egitearekin batera. Izan ere,
Amnistiaren Aldeko Mugimen-
duaren esanetan «azken 30 urtee-
tan, errepresio politikari mugak ja-
rri dizkiogun herria gara. Errepre-
sioak Euskal Herriak mugak ditu,
duintasunaren muga, borrokaren
muga eta elkartasunaren muga.
Aurrera begiratu eta muga horiei
sendo eusteko deia luzatzen dugu.
Espetxe politika eta errepresio
bortitzari aurre egiteko deia egin
nahi dugu, herriz-herri antolatuz,
gure presoen defentsan, errepre-
saliatuenganako elkartasunean
eta errepresio adierazpen guztiei
aurre egiteko konpromisoan». 

Pirata txikiak Kultur Etxean
IBARRA ]Ereite Elkarte Multikulturalak etorkinen eguna ospatzeko, II. Jar-
dunaldiak antolatu ditu. Lehen ekitaldia Ibarrako Kultur Etxean egin zen
atzo eta txikienei zuzendua egon zen. Bertan, Udal Liburutegiak antola-
tuta Lur Korta ipuin kontalariak pirata zahar baten ipuinak kontatu ziz-
kien haurrei. ASIER IMAZ

Asisko Urmeneta Uzturpen
IBARRA ]Uzturpe Ikastolako LH 3tik DBH 4 arteko ikasleek astelehenean
Asisko Urmenetak komikigintzari buruz emandako saioaz gozatzeko
aukera izan zuten. Komiki ereduetatik abiatuta, Euskararen Egunerako
komikien lanketa egin zen, gela bakoitzak esaldiak txertatuaz. Ikasleek
eskerrak emateko, herriko piperrak eman zizkien Urmenetari. HITZA

Herri bilera Ekintza
Planaren inguruan 
BELAUNTZA ]San Lorenzo Udaltal-
de 21 osatzen duten udalerriek
jada osatuta dituzte euren udale-
rriko Ekintza Planen lehen zirribo-
rroak. Gai ezberdinak jorratuko di-
tuzte bertan: biztanleria, etxebizi-
tzak, ekipamenduak, zerbitzuak
eta ingurumena besteak beste.
Belauntzan Ekintza Plan hori aur-
keztu eta guztien artean lehenta-
sunak finkatzeko, herri bilera anto-
latu dute abenduaren 18rako, as-
tearterako. Bilera 19:30ean izango
da herriko Kultur Etxean. 

Kirol Elkartearen batzarra
abenduaren 21ean 
IBARRA ]Kirol Elkarteak (I.K.E.) Ur-
teko Batzar Orokorra egingo du
abenduaren 21ean 21:00etan. An-
tolatzaileek bazkide guztiei berta-
ra agertzeko deialdia egin diete, jo-
rratuko diren gaien garrantzia dela
eta. Horretaz gain, urtero bezela,
batzarrean gabonetako saskien
zozketa egingo da bazkide guztien
artean, antolatzaileek jakinarazi
dutenez, izena emateko zerrenda
iada elkarteko taulan aurkitzen da.

Abenduaren 16ean
kontzertua elizan
BELAUNTZA ] Igande honetan,
abenduak 16ean, 12:30ean Be-
launtzako elizan Araotz Gazte
Abesbatzak kontzertu bat eskaini-
ko du. 11 eta 15 urte bitarteko 30
neskek osatzen dute taldea Gorka
Mirandaren zuzendaritzapean,
eta Europa zein Frantziako kan-
tuak abesteaz gain, Jesus Guridi
eta Francisco Escuderoren euskal
kantak ere abestuko dituzte, pia-
noaren laguntzaz. Kontzertua bu-
katzeko Gabon kantak egongo
dira Kutxari esker antolatu den
ekitaldian.

Inauteriei buruzko bi 
bilera bihar Aurreran
LEITZA ] Inauteriei buruzko bilerak
egingo dira bihar Aurreran. Lehe-
na 20:00etan egingo da eta karro-
zetarako partaideak bilduko dira.
20:30ean egingo den bileran be-
rriz, berreskuratu nahi den atsau-
reen kalejiranparte hartu nahi du-
tenak bilduko dira.

L Laburrak

›› ELKARRETARATZEAK

Ohiko lekuetan
]Amezketa.20:00etan.
]Anoeta.19:30ean.
] Ibarra.20:00etan.
]Tolosa.20:00etan.
]Leaburu-Txarama.20:00etan.
]Villabona.20:00etan.



12 eta 16 urte bitarteko
gazteak, protagonista
Aiztondo ›› Aiztondo
bailarako herrietan adin
horretako gazteak biltzen
ari dira egitasmo
ezberdinak egiteko.

IMANOL GARCIA

Kaxkagor elkarte kulturalak Aiz-
tondon barrena hazi eta hezi egitas-
moa martxan jarri du. Bertako
protagonistak 12 eta 16 urte bitar-
teko gazteak dira, Zizurkil, Alkiza,
Aduna, Asteasu eta Larraulgoak.
Kaxkagor elkarteko Izaro Lizarra-
gak eta Lourdes Gorostegik azal-
tzen dutenez, «adin tarte horreta-
rako gabezi bat zegoen. Kultura,
aisia eta kirolen eskaintza zabala
izaten dute, baina hortik aurrera

gizartean gazte hauen parte-har-
tzea galdu egiten da, ez zaie jarrai-
pen bat duten ekintzarik eskain-
tzen».

Lehenengo irteera
Puntu horretatik abiatuta, bilera
egin dituzte herri horietako gazte-
ekin, berain kezkak eta proposa-
menak jasotzeko. Harrera oso ona
izan dela azaldu dute Kaxkagor el-
kartetik eta dinamika bat sortu
dela azaldu dute. 

Dagoeneko irteera bat antolatu
dute. Donostiako Txuri-Urdin
izotz jauregira joan ziren. Guztira
24 gazte animatu ziren. «Plana au-
rreikusi genuen bezala gauzatu
zen eta balorazio oso positiboa egi-
ten dugu», azaldu dute Kaxkagor
elkartetik.

Bigarren eskuzko azoka
Beste egitasmoa, dagoeneko mar-
txan dagoena, bigarren eskuzko
azokak antolatzearena da. Gabo-
nen giroan egingo dute. Zizurkilen
hilaren 20an izango da; Larraulen
hilaren 21ean; Asteasun hilaren
22an; eta Alkizan eta Adunan hila-
ren 23an. 

Egun hauetan, herri bakoitzeko
kultur etxe edo liburutegian gazte-
ak materiala biltzen ari dira. Azoka
bera 17:00etatik 18:00etara egite-
ko asmoa dute herriko plazetan.
Ekintza osatzeko eta jai giroa sor-
tzeko, birziklapen tailerra egingo
dute, zaborretara botatzen ditu-
gun materialak berrerabiliz. Bes-
talde, gurasoen laguntza ere eska-
tuko dute, pintxo batzuekin jaia
alaitzeko.

Ipuin kontalaria eta
antzerkia Udazken
Kulturalean
Ikaztegieta ›› Gaur Idoia
Sanchez ipuin kontalaria
ariko da, eta bihar Txotx
taldeak antzezlana
emango du kiroldegian.

ERREDAKZIOA

Udazken Kulturalaren baitan gaur
ipuin kontalaria izango dute eta
bihar antzezlana. Idoia Sanchez
ipuin kontalariak emanal-
dia emango du liburutegian,
17:00etan.

Tolosaldeko gazteez osatuta da-
goen Txotx anzterki tadeak Bete-
luko balnearioko mirakulua lana
taularatuko dute kiroldegian

bihar, 22:00etan. Publiko gazteari
zuzendutako antzezlana da eta
umorea da ardatz garrantzitsuena.
Txotx taldekoek azaltzen dute-
nez, beraien helburua «antzerkiaz
gozatzea» da. «Horretarako sortu
genuen lan taldea, gure artean asko
ikasi dezakegulako, bakoitzak di-
tuen ideia ezberdinak parteka-
tuz». 

Maria Altuna, Olatz Godoy, Jo-
seba Maiza, Ander Malbadi eta
Iñigo Peñagarikano dira taldea
osatzen dutenak. Lan horrekin
hainbat emanaldi egin dituzte eta
orain Ikaztegietan erakutsiko dute
beraien obra. Dagoneko beraien
bigarren lana ere prestatzen ari
dira.
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Jesusen Bihotzakoak Xiban garaile 
VILLABONA ]Jesusen Bihotza ikastolako DBH 3. eta DBH 4. mailako ikas-
leak, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak Andoainen antolatu zuen VI.
Xiba Jaialdian txapeldun geratu dira. Jaialdi horren helburua euskal jolas,
joko eta kirolak berreskuratzeaz gain, Gipuzkoako ikasle, ikastetxe eta
herrien arteko harremanak sortu, sendotu eta bultzatzea da. HITZA

Ane Urkola eta
Lore Amenabar
Arrasateko
Akordeoi
Lehiaketan

ERREDAKZIOA

Arrasateko Akordeoi Lehiaketan
Loatzo musika eskolako Ane Ur-
kola anoetarrak eta Lore Amena-
bar irurarrak parte hartu zuten.
Alde batetik, Gipuzkoako Jaial-
dian parte hartu zuen Urkolak eta
zilarrezko domina lortu zuen.
Hastapena B mailan hartu zuen
parte eta 17 lehiakide izan zituen.

Bestalde, Amenabarrek Gipuz-
koako Lehiaketan hartu zuen par-
te eta bigarren saria lortu zuen. Sari
hori ere lortu zuen neska katalan
batek. Lehiaketa horretan Euskal
Herriko, Kataluniako zein Espai-
niako 14 ikaslek hartu zuten parte,
maila handiko lehiaketan. 

Zizurkilgo Kirol
Asteburuaren
baitan, gaur
Patxi Usobiaga
eskalatzailea

ERREDAKZIOA

Zizurkilgo Kirol Asteburuaren
baitan, gaur Patxi Usobiaga eskala-
tzailearekin solasaldia egiteko au-
kera izango da Atxulondo kultur
etxean, 19:30ean. Usobiaga mun-
du mailan dagoen eskalatzaile
onenetarikoa da eta bi aldiz ja-
rraian irabazi du Munduko Kopa.

Villabonako Udalaren
laguntzak euskarazko
webguneentzako
Villabona ›› Euskararen
erabilera sustatu nahi du
Udalak diru laguntzekin;
bihar amaitzen da eskariak
egiteko epea

ERREDAKZIOA

Villabonako Udaleko Euskara
Zerbitzuak diru laguntza deialdia
egin du webguneak euskaraz egin-
go dituzten herriko elkarte, esta-
blezimendu, erakunde edo enpre-
sentzat. Diru laguntza horien 
bitartez, Udalak euskararen erabi-
lera sustatu nahi du hain garrantzi-
tsua den esparru horretan. 

Webgune pertsonalei ez
Deialdiaren baldintzen arabera, ez
dira lagunduko webgune pertso-
nalak, ez eduki iraingarriak dituz-
tenak, ezta edukietara iristeko
edonolako mugak jartzen dituzte-

nak; era berean, ez dira deialdi ho-
netan sartuko edozein herri era-
kunderi lotutako enpresa, talde, el-
karte eta abarretako guneak.

Nolanahi ere, eskaera egiteko
unean webguneak egina egon be-
har du, Udalak aztertu ahal izate-
ko.

Egoitza, Villabonakoa
Diru laguntza hauek jaso ahal iza-
teko beharrezkoa da eskatzaileak
egoitza fiskala eta soziala Villabo-
nan izatea. Dena den, deialdi hone-
tako baldintzak zehatzago ezagu-
tu nahi dituenak Villabonako Eus-
kara Zerbitzura jo dezake, eta
bertan adieraziko diote zer aur-
keztu behar duen eskaera egiteko. 

Halaber, interesa duenak diru-
laguntza deialdiari buruzko infor-
mazioa Udalaren www.villabo-
na.netweb gunean eskura daiteke.
Diru laguntza eskatzeko epea
bihar  bukatzen da.



«290eko harria altxatzen badut
lasaitasun latza hartuko dut»

Marka ›› Inaxio
Perurena leitzarrak
hilaren 31n hitzordu
garrantzitsua du
Asteasun: 290 kiloko
harria jasotzen
saiatuko da, bere
marka gaindituz

E Elkarrizketa INAXIO PERURENA › Harri-jasotzailea

NAIARA GARZIA

Inaxio Perurena (Leitza, 1984)
udako erakustaldiak amaitu be-
zain laister hurrengo marka gain-
ditzeko entrenatzen hasi zen.
Abenduaren 31n 290 kiloko harria
altxatzeko saiakera eginen du, As-
teasun. Hiru aste besterik geldi-
tzen ez direnean, buruan hori bes-
terik ez duela dio.
Zenbat denbora daramazu Aste-
asuko markarako prestatzen?
Uda garaian festak izaten dira baz-
ter guztietan eta erakustaldietan
buru-belarri zabiltzala ezin da
errekor bat prestatu. Erakustal-
diak bajatzen direnean, orduan
bai.
Nola entrenatzen duzu?
Gorputza ohitu behar duzu kiloak
manejatzera, halterofiliaren an-
tzeko ariketak ere egiten ditut izta-
rrak eta lantzeko. Gorputza karga
hartzera ohitu beharra duzu, bes-
tela 290 kiloko harriari golpean
heltzen badiozu...
Gimnasiora joaten al zara?
Leitzan, adibidez, kiroldegia burni
kromatuarekin oso polita dago, te-
lebistan ateratzeko, esaterako, eta
ispiluekin norberak bere buruari
begiratzeko, baina ez pentsa
gehiegi balio duenik. Dauden ma-
kinak muskulu zehatzak lantzeko-
dira, baina Leitzako gimnasioan ez
dakit zenbat kilo manejatuko litez-
keen. Guk hemen jaulabat presta-
tua daukagu, norberak bakarrik
entrenatzeko, bakarrik ezinean
geldituta ere  minik hartzeko arris-
kurik gabe eta hortxe ariketa
gehienak egiten ditugu. Atte ere
hortxe entrenatzen zen eta ni ere
ederki moldatzen naiz.
Nolakoa izanen da Asteasuko
proba?
Horrelako probetan 5 minutu
daudela esaten da : nik harriari hel-
tzen diodanean epaileak txistua
joko du, kronometroa martxan ja-

N. GARZIA
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JOSE ARELLANO ROLDAN

AYO ATXITXE.
ADEU IAIO.

JOLASTEN JARRAITUKO
DUGU!

AZPEITIA
2007ko
abenduaren 13a

Zure bilobek: Estibaliz, Imanol, Joel, Jari,
Asier, Urko, Leire, Maitane, Jaritz, 

Unai eta Aitor

HHilberriak 

JOSE ARELLANO ROLDAN

Atzo hil zen, 85 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.
– Goian bego –

Haren emaztea: Isabel Aizpuru Larrañaga; seme-alabak: Jose Ignacio eta Emili Viera, Jesus eta Ana Isabel Etxaluze, Ana Maria eta
Angel Garate, Juan Carlos, Maria Isabel eta Jose Ramon Manso, Jon Mirena eta Joxi Txurruka, Patxi eta Maialen Lazkano, Virginia eta
Jeronimo Muñoz, Trinidad eta Jose Antonio Glera; bilobak: Estibaliz, Asier, Joel, Urko, Imanol, Jari, Leire, Aitor, Maitane, Unai, Janitz,

Jose Alberto, Jose Angel, Francisco eta Mercedes, eta gainerako ahaideek.
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta harren etor zaiteztela GAUR, OSTEGUNA, arratsaldeko ZAZPI ETA ERDIETAN,

Azpeitiko SOREASUKO SAN SEBASTIAN parrokia elizan, gorputza bertan dela egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.
AZPEITIA

2007ko abenduaren 13aHelbidea: Etxe Alai 7, 1. esk.



rriko du. Dena ongi ateratzen bada
20 segundoren azpitik jaso beha-
rra daukat harria, gerritik bularre-
ra eramateko bi kolpe emateko as-
moan naiz, baina behe xamarrean
gelditzen bazait, hor ikusten da, ja-
sotzen ari zarela, behe xamarrean

badago ezin da berdindu. Harriak
bere puntua hartu behar du, or-
duan ongi joaten da edo bestela
ezinean gelditzen zara.
Bigarren kolpe horretan beraz, ja-
soko duzun edo ez ikusten al
duzu?
Batzuetan iruditzen zaizu ongi da-
goela, baina behe xamarretik has-
ten bazara, horregatik izaten dira
ezin berdindu horiek. Harriak gor-
putzean bere lekua hartu behar du
beti, bestela, ez duzu behar bezala
altxatuko. Lurretik hartzen duzun
momentuan ere bai, pixka bat go-
raxeago hartzen baduzu, gero ge-
rrian ere gorago engantxatzen
duzu eta jada ezin duzu bueltatu.
Gorputzarentzako kirol arrisku-
tsua al da hau?
Kontuak atera gure attek zenbat
urte dauzkan zenbat kilo mugi-
tuaz, eta ongi dago, eta bere kinta-
koak ofizinan aritu direnak seku-
lan esfortzurik egin gabe, okerrago
badaude asko. Logikoa da, pertso-
na bat zutik egondu bada ez dakit
zenbat ordu, eta gero joan eta kol-
pean harri bat altxatzen badu, eta
kolpe bat egiten badu, logikoa da
gorputza hotza izanda lesio bat
etortzea, baina luzatze-ariketak
eta beroketak eginez gero, eta ge-
rria ongi lotuta, ez dago arazorik.
Altxaldia abenduan 31n eginen
duzu. Egun horretan bertan zen-
bat denbora hartuko duzu bero-
ketak egiteko?
Jaialdia 17:00etan hasiko da eta
hara 16:30ak aldera joanen naiz.
Aurretik luzatze-ariketak suabe-
suabe egin, baina ez da denbora
asko behar. Gainera, plazara sar-
tzen naizenean ez diot zuzenean
harri handiari ekingo. Lehendabi-
zi 195ekoa, gero 220ekoa, hauei 4
jasoaldi emanen dizkiet, 2 eta 2, eta
gero 290ekoari ekinen diot. 
Une horietan zailena zer izaten
da?
Zailena sarrera hori izaten da, ha-
rriari ekite hori ikaragarri kosta-
tzen da batzuetan. Askotan atzetik
bulkatu egin behar izaten dizute,
bestela ez zara joaten.

Oso urduri jartzen zara?
Bai, nik akatsa hortan daukat. Bai-
na aldi berean normala da, hilabe-
teak daramatzazu prestatzen eta
gero 20 segundo izaten dira, edo
dena oso ongi ateratzen da, edo ez.
Entrenamenduak zer moduz joan
dira?
Entrenamenduetan batzuetan ja-
soaldi nahiko onak egiten ditut, eta
beste batzuetan ezin goratuz ibil-
tzen naiz... egun guztiak ez dira
berdinak izaten. Orain, 3 aste gel-
ditzen direnez, eguneko 24 ordu-
tan buruan daukat, eta igual base-
rrian traktoretik saltatu eta hanka
bihurritzen badut eta horrelako
pentsamenduak izaten ditut. 
Zein ariketa da zuri gehien gusta-
tzen zaizuna?
Jasoaldi bat topeko kargarekin do-
torea da, baina beste bat asko gus-
tatzen zaidana esku batekoa da.
Atteren lehenagoko bideoak ikus-
tea asko gustatzen zait, bere tekni-
ka perfektua. Orain dela gutxi arte
esku bateko errekorra attek izan
zuen, 267 kilo, eta bigarrenak, 213.
Kontuak atera zenbateko tartea
dagoen. Orain bigarrena 225ekin

ni nago eta halere kontuak atera
zenbateko tartea dagoen.
Hori da beraz gehien gustatzen
zaizuna?
Gure atteren esku bateko jasoal-
diak ikustea, perfektuak dira, lu-
rretik hartzen duen unetik gorai-
no. Bolarena ere gustatzen zait, 211
kilotako bola bat altxatatu zuen
behin, ikaragarria. Umetan ikusi
nuen hori, atte esku batekin eta
biekin errekorretan gora zihoala,
eta nik bide hori hartu nuen.
Zu beraz txikia zinenetik hasi zi-
nen harriak altxatzen?
18 urte egin ditut jada harri jaso-
tzen eta 23 urte ditut, 5 urterekin
egin nuen lehenengo saioa. Atera

nintzen, baina orduan ez nuen en-
trenatzen. Etxean harri forma
zuen egur zati bat zegoen, Leitza-
ko plazan atera, altxaldiren bat edo
beste eman eta kitto. Baina gero 11
edo 12 urterekin attek esan zidan,
honetan jarraitzekotan gorputza
indartu egin beharra zela, eta egu-
nero zerbait egiten hasi nintzen. 
Udako erakustaldietan presio gu-
txiago izaten al duzu?
Erakustaldietan karga dezente
erabiltzen dut, 260 kilo, baina
behin bukatzen duzunean, aizko-
lariekin egoten den giroa, eta urru-
ti xamar bazaude afariak... oso ongi
pasatzen dugu.
Abenduaren 31ko errekorrari da-
gokionez, zuk zure buruari jar-
tzen diozun presioa al da gogorre-
na, edo besteena?
Ez, norberak bere buruari ematen
dion presioa. Erabatean presta-
tzen ari bazara, gero plazara joate-
koan lana ona egin nahi izaten da,
horrek berak jada tentsioa sortzen
dizu.
Zure marka gainditzeak zer esa-
nahi izanen luke zuretzako?
290eko harria altxatzen badut La-

saitasun latza hartuko dut, astean 2
egun harriekin entrenatzen dut
eta gero gainontzekoak pesekin.
Behin ongi altxatuz gero, buka-
tzen da nolabaiteko tentsio hori,
zaindu behar hori...
Horrelakoak ere gertatzen dira,
eta errekorra gainditzen ez badu-
zu?
Asteasura joan eta altxatuko ez
banu, tokatu daiteke edozein ara-
zorengatik, harria gaizki hartu du-
dalako eta beste katarro bat hartu
dudalako, edo edozein gauzaren-
gatik, mutur-muturreko kargetan
edozein tontakeri nahikoa da al-
txatu gabe gelditzeko. Hori gerta-
tuko balitzait, berriro segi eta han-

N. GARZIA

Dena ongi ateratzen
bada 20 segundoren
azpitik jaso beharra
daukat harria

Gorputza ohitu behar
duzu kiloak manejatzera,
halterofiliaren antzeko
ariketak ere egiten ditut

Harriak gorputzean bere
lekua hartu behar du beti,
bestela, ez duzu behar
bezala altxatuko

Zailena sarrera hori
izaten da, harriari ekite
hori ikaragarri kostatzen
da batzuetan

18 urte dauzkat jada harri
jasotzen eta 23 urte ditut,
5 urterekin egin nuen
lehenengo saioa

2 aldiz izandu naiz
Euskadiko 6 ordutan eta
bietan oso oroitzapen
txarra daukat

dik gutxira beste data bat jarriko
nuke. 
Konparazioak beti egiten dira, eta
Mieltxo Saralegik zure adinean
gauza bera egin zuela diote.
Bai, herenegun jakin nuen. Ez ne-
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kien 23 urterekin 290 kilo jaso zi-
tuenik. Umetan 16 urte nituenean
210 kilo altxatu nituen, 17rekin
240. Orduan adinari begiratzen
diozu, baina behin karga hauetara

iritsita ez diozu gauza horiei erre-
paratzen. Norberak entrenatzen
jarraitu behar du, eta bide horretan
jarraitu.
Azkeneko Euskadiko 6 ordukoa
nola bizitu zenuen?
Polita baino gehiago tristea izandu
zen. Gainera bi aldiz izandu naiz
Euskadiko 6 ordutan eta bietan
oso oroitzapen txarra daukat.
263koa izandu zen lehendabiziko
ahalegina eta altxatu gabe gelditu
nintzen. Azkeneko entrenamen-
duetan beti harria gora ongi era-
maten nuen eta hara joan eta... be-
harbada ere izanen zen attek 100
kiloko harria 1.700 aldiz altxatu
zuelako egun hartan, goizean. Goi-

zeko 09:00etan hasi zen han eta
nik 18:00etan neukan. Egun guztia
han bueltaka ibili nintzen, atteren-
gan pentsatzen eta gero bukatu
zuen eta «orain zu», horrelaxe gai-
nera etorri zitzaidan, eta altxatu
gabe utzi nuen. Gero handik hila-
betera 265ekoa altxatu nuen, 2 kilo
gehiagorekin.
Aurten, aldiz, harria altxatzea lor-
tu zenuen.
Aurten joan nintzenean aurreko
urtekoa burura etortzen zitzaidan
eta gainera hor harriak  aurreko
egunean eramaten dituzte. Astea-
sun, adibidez, attek harriak eguer-
di horretan berean emanen ditu,
baina belodromora bezperatik
eraman beharrak dira. Lekua bi-
txia da, inor ez dago, baina sentsa-
zio arraroren bat badago hor. Han-
diegia gelditzen da hura. Gainera
oholtza baten gainean izaten da,
oholtza estu baten gainean, hain
zuzen, eta inseguritatea ematen
dizu.
Ze lekutan gustatzen zaizu harria
altxatzea?
Frontoiean. Zelaia da, jendea bil-
tzeko nahikoa, badakizu leku ona
izan behar duela. 
Orain gutxi zarete harri-jasotzen
ibiltzen zaretenak.
Bai, zaletasuna daukatenak orain
mutil gehiago badaude, saiatzen
ari direnak, edo altxatzeko teknika
duena ere jende gehiago dago, bai-
na federatuta ez pentsa jende
gehiegi gaudenik. 
Gaur egun honetatik bizitzerik ba
al dago?
Gaur egun herri-kiroletan gabil-
tzanak denak lan egiten dugu. Aiz-
kolariek, harri-jasotzaileek... de-
nak aparte lan egiten dute. Uler-
tzekoa da, adibidez, mutil bat
joaten da Decathlonera eta futbo-
leko bota batzuk erosten ditu, bai-
na gure txalekoak, zintoak... horre-
lakorik ez dago. 
Etxean egiten dituzue, beraz?
Gerriko luzea honela egiten dugu:
gerriko motzak mertzerian erosi
eta elkarri lotzen dizkiogu, eta nere
txalekoaren moldea amak egina
da, eta bazterreko botoi-zuloak
Aresoko zapatariak sartzen dizkio.
Dena etxean. Zuk txalekoari pos-
tura hartzen diozunean txalekoa
zure gorputzera ohitzen da, ha-
rriarekin ere gauza bera gertatzen
da, zuk bi harri egiten dituzu, neu-
rri berekoak eta pisu berekoak, ba-
tarekin ibiltzen zara eta bestea gel-
dirik dago. Printzipioz biak ber-
din-berdinak dira baina ez da
horrela, harri bat erabilita puntuak
hartzen dizkiozu, ezagutu bezala
egiten duzu, eta gero bestea lehen-
dabiziko jasoaldian arraroa egiten
zaizu.
Joan den igandean, Triangulon,
Txuletaren Festaren barruan era-
kustaldia egin zenuten. Gustura
aritu zineten?
Bai, gainera jende asko zegoen eta
oso animatuta. Momentu batean
euri tanto batzuk bota zituen, bai-
na atertu egin zuen eta jarraitzeko
aukera izan genuen.



Deialdiak
]Alegia. Gaztetxearen XX. urte-
muga: Trango Eternal-Flame dia-
positiba emanaldia 19:00etan eta
21:00etan barrikotea.
]Alegia. Agenda 21eko bigarren
herri batzarra 18:00etan udaletxe-
an.
] Ikaztegieta. Idoia Sanchez ipuin
kontari ariko da Liburutegian
17:00etan

Ikuskizunak
]Zizurkil. Patxi Usobiaga eskala-
tzaileak bere ibilbidea azalduko du
Atxulondo kultur etxean
19:30ean.

Hitzaldiak
]Anoeta. Michel Marmier dokto-
reak Nola egin kirola bizkarra kaltetu
gabe?hitzaldia emango du Abra-
ham Olano kiroldegian 18:30etik
aurrera.
]Tolosa. Magrebeko emakume
etorkina: generoa eta kultur anizta-
sunahitzaldia zentro sozio-kultu-
ralean (CIT) 19:30ean. Hizlariak:
Laura Rodríguez (Babeleko do-
rrea), Hajar Samadi (Arabiera 
musulmanaren ikaslea) eta 
Amina Abdelaziz (Madrileko Ati-
me).
]Tolosa. Irati Jimenezen literatura
hitzaldia Kultur Etxean 20:00eta-
tik aurrera.
]Tolosa. Adimen emozionala
aurkezteko hitzaldia Laskorain
Ikastolan, Usabalgo areto nagu-
sian 19:00etan, ezagutzen ez du-
ten gurasoentzat. 

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Leitza. Campos, M.Z. Elbarren,
52. 112.
]Tolosa. Etxebeste, J.M. Gernika-
ko arbola, 3. 943 651040.

HITZAK ez du bere gain hartzen
egunkarien adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik.

AAgenda

Urte askoan!
Uxue. Gure poxpolinak gaur urte
bat. Zorionak muxu handi batekin
zure familiaren partetik.

AAgurrak

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2007-12-13

Eguraldia

›› 5°›› 2°

GOIZA EGUZKIA
ARRATS. EGUZKIA
BEROENA 6°
HOTZENA 1°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Noelia Lataburu
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa. 
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@tolosaldekohitza.info.
Webgunea: www.tolosaldekohitza.info

Zuzendariordea: Iñigo Terradillos. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 032. ibarraldea @tolosaldekohitza.info.  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @tolosaldekohitza.info.  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @tolosaldekohitza.info.

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain,
Gaztelu, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko eta
Leitzaldeko beste 77 eragile

Black Heritage Singers taldea.HITZA

Black Heritage Singers taldearen saioa ikusteko aukera izango da Leidorren etzi; XVIII. mendeko
esklabuek Ameriketan erritmo afrikarrekin kantatzen zituzten kantuak ahots indartsuen baitan.

Gospel kontzertua Tolosan
ERREDAKZIOA

G ospel ahots indartsuak
entzungai izango dira
etzi, larunbatarekin, Lei-

dor aretoan, Black Heritage Sin-
gers talde estatubatuarraren esku-
tik. Emanaldiari 21:00etan eman-
go diote hasiera, Mundua Tolosan
ekimenaren baitan.

Hain zuzen ere, hainbat artista
bildu dituen ekimenari itxiera
emango dio Gabonetako gospel
kontzertu honek. Aurretik, Carlos
Nuñez eta Alos Quartet eta Cesaria
Evora izan ziren Leidorren. Au-
rreko biek arrakasta handia lortu
zuten eta azken honekin ere aretoa
betetzea espero dute antolatzaile-
ek.

Taldeko partaideak
Black Heritage Singers taldea gos-
peleko izen handiez osatzen da.
Rhonda O Neshia Chambers,
Sterphen M. Johnson eta Alisa Pa-
trick bakarlariak, Barrry Bolden
bateria-jotzailea, Dominic Torrae

Thigen baxu-jolea, eta Jerry Smith
konpositorea, moldatzailea, musi-
ka-zuzendaria, abeslaria eta pia-
no-jolea.

Izen handiko taldea
Estatu Batuetan sari gehien lortu
dituen Mississippi Mass Choir for-
mazio afroamerikarratik sortu
zen. Era berean, Children of Israel
eta Black Heritage Choir taldeekin
ere elkarlana egin du. Formazio
ospetsu honek arrakasta handia
lortu du hasieratik, bai Estatu ba-
tuetan, bai atzerrian ere.

Tolosa bisitatzen duten lehen
aldia da. Duela hiru urte, ordea,
Donostiako Kursaal Auditorioan
egon ziren. 

Gospelak egungo musika ko-
rronte bizienak hartu ditu bere
baitan: jazz-a, blues-a, country-a
edo hip hop-a esate baterako. Ga-
rai bateko bakardade eta harrota-
sun hura islatzen dute. Gospeleko
ahotsak entzulearen ileak lazten
dituztenetakoak dira. 


