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Zahartzaro duinaren alde, Gerontologikoaren aldeko plataformako kideak herenegun egindako agerraldian.ESTI EZEIZA

Gerontologikoaren aldeko
plataformak ‘Zahartzaro
duinaren alde’ izena hartu du
Gizartea ››Egoera aldatu
delako izenez aldatzea
erabaki dute; orain Gizarte
Zerbitzuen batzordea
bilerara deitu dute.

ESTI EZEIZA

Euskal Herria plazako Gerontolo-
gikoa itxi ondoren, 2005 urtearen
hasieran sortu zen Eta orain zer?
Gerontologiko berri bat platafor-
mak izenez aldatu du. Izan ere,
bertako kideen esanetan «bi urte

hauetan egoera aldatu egin da, eta
hemendik aurrera, Zahartzaro
duina orain» deituko zaio. Plata-
formakoek azaldu bezala, «orain
arte luzatutako lelo guztien azpian
helburu hori zegoen, hau da, za-
hartzaro duin bat izatea».

Herenegun egindako agerral-
dian adierazi zuten ere, azken hila-
bete hauetan ere lanean jarraitu
dutela, eta ez daudela ados Udalak
hartutako erabakiekin. Izan ere,
Zahartzaro Duina Oraineko kide-
en esanetan, «guk eskatu bezala,
erresidentzia berria erdigunean

kokatzea lortu dugu, baina beste bi
eskakizunak ez dira bete». Agertu-
takoaren arabera, aipatutako eska-
erak dira: publikoa eta kalitatezkoa
izatea. Hala, ziur daude, «boron-
date politikoa izan balute, alterna-
tiba egokiagoak lortzerik egongo
zela». 

Orain, Udaleko Gizarte Zer-
tzuetako batzordekideei bilera
egiteko eskaera luzatu diete plata-
formakoek eta hauen erantzuna-
ren zain daude. Izan ere, azken hi-
labeteetan ez dute harremanik
izan Udalarekin, eta orain berriro

beraiekin hitz egiteko asmoa dute,
bide batez, gauzak nola doazen ja-
kin ahal izateko.

Jokin Bildarratz alkateak azal-
dutakoaren arabera berriz, «duela
hilabete batzuk lehiaketara atera
zen proiktua. Alde batetik, erai-
kuntza lanak, eta bestetik, kudea-
ketaren ardura esleitzeko». Hala,
oraindik erabakitzeke dago nor ar-
duratuko den kudeaketaz.

Publikoaren alde
Gerontologikoaren aldeko plata-
formak behin ete berriz errepikatu
du, «beste gerontologiko hobe bat
egin zitekeela». Horren adibide
gisa ipini zituzten, herenegun
egindako agerraldian, Eibarren
dagoena edo Lazkao eta Zumaian
eraiki behar dituztenak. 

Zahartzaro duina oraineko ki-
deen esanetan, Udalak egun eskai-
ni duena hauxe da: erdigunean bai,
baina enpresa pribatuaren esku
egongo den erresidentzia. Hala,
beraien ustetan, «Udalak ziurta-
tzen badu ere, Euskal Herri Plazan
zegoen gerotologiko publikoa be-
zain ona izango dela», hori ez da
posible. Horren argudio gisa ager-
tzen dute, «10 pezetetatik 3 enpre-
sa pribatuaren esku geldituko dira,
eta jakina, diru gutxiagorekin zer-
bitzu berdina ematea ezinezkoa
dela». 

Zahartzaro duina orain plata-
formakoek luzatutako datuen ara-
bera, egoitza pribatu batean 1.800
eurotik gora oradaindu ohi dute
adinekoek hilabetean. Honenbes-
tez, «gastu horri, ia inork ezin diola
aurre egin» nabarmentzen dute.
Bestalde, egoitza publikoetan,
orain artean, hilabeteroko erreti-
roaren %85a egonaldia ordaintze-
ko erabiltzen da. Horrez gain, kon-
tutan hartzen dira ere, adineko ho-
rrek bere izenean duen jabetza
bera.

Asteazkenean
jakingo da nor
den eskualdeko
aurtengo
kirolaririk onena

E. EZEIZA

Tolosako Udalak beste behin, Ki-
rolari onenaren sariak emango
ditu hilaren 19an. Aurreko urteeta-
ko arrakasta ikusirik eta Udal Are-
to Nagusiko leku falta dela eta, Lei-
dorren egitea erabaki dute antola-
tzaileek. Ekitaldia 19:00etan
hasiko da.

Orotara 12 kirolari daude izen-
datuak urteko kirolari onenen ar-
tean. Aukeraketa hau klubetako
ordezkariek egin dute. Horien ar-
tean daude : Mikel Olaetxea, Lizar-
tzarra profesionaletako bigarren
mailan, finalerdietaraino iritsi zen.
Ainhoa Pagola, pistako txirrindu-
laria. Hau Espainiako bigarrena da
pistan. Unai Arcelus, judoka Gi-
puzkoako txapelduna da. Joseba
Ormazabal, mendi eskiatzailea.
Hau, Euskal Autonomia Erkide-
goko txapeldun izan zen, eta Es-
painiakoan hirugarren egin zuen.
Edurne Padaban eta Asier Izagirre
mendizaleak. Lehendabizikoak 9
zortzimilako egin ditu, eta bigarre-
nak lehendabizikoa. Egoitz Zala-
kain triatloilaria. Tolosarra lehe-
nengo postuan geratu zen Euska-
diko Zirkuitoan. Josu Agirre,
Euskaltel Euskadiren fitxaketa be-
rria. Joseba Rojo, iraupen eskian,
Espainiako txapelketa bi urre er-
dietsi zituen. Karlos Peña eta Jon
Azpiazu igerilariak, lehena trabe-
sia ugari egin dituelako eta bestea,
Espainiakoan 5. geratu zelako. Az-
kenik, Joseba Jauregi korrikalaria
dago izendatua.
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SSoka motzean

N. U.

«Salma Hayekekin hartuko
nuke gustura Cola cao bat»
PAUL MARTIN ›
Banatzailea, masajista, musikazalea

NEREA URBIZU

(Anoeta, 1981). Banatzailea ogibidez, musikazalea ere bada.
Zuzeneko bat ala CD bat?
Zuzenekoa, gehiago gozatzen dut.
Ikusi beharreko kontzertu bat?
Mikel Laboa, gustura ikusiko nuke.
Zein famaturekin hartuko zenuke kafe bat?
Kafe bat baino, Cola Cao bat hartuko nuke Salma Hayek-ekin.
Goian edo beheran?
Kontzertuan, goian, eta sexuan beheran.
Geratzen al da zerbait asmatzeko?
Horretan ari naiz, bai.
Sukaldean ere moldatzen zara?
Moldatu bai, baina ez zait gustatzen.
Pantxoa eta Peio.
Paul eta Borja hemendik 20 urtera.
Gabonak.
Kantua.
Disko bat?
Oraintxe bertan Bihotz Bakartien Klubaren Katamalo.
Liburu bat?
Ebanjelioa. Espero ez nituen gauzak eman dizkit.

›› EGITARAUA

Gabonetako ekitaldiak
]Abenduak 18, asteartea.Maite
Franco ipuin kontalaria Udal libu-
rutegian, 18:00etan.
]Abenduak 20, osteguna.
18:30ean Loatzo Musika 
Eskolako Eguberritako Kontzertua
Kultur Etxean.
]Abenduak 23, igandea.
Gaztain-jatea herriko plazan,
16:30etik 20:30era. Antolatzailea:
Alegiko Udala. 
]Abenduak 24, astelehena.San
Juan eskolako ikasleak abesten
ariko dira kaleetan zehar,
11:00etan. 
Ondoren, 17:30ean Larraitz auzo-
tik abiatuta Txintxarri Abesbatza

Olentzerokantari ibiliko da. 
Bukatzeko, 18:30ean Olentzero
Alegiko Udaletxean egongo da. 
]Abenduak 25, asteartea.
11:15ean Meza Nagusia Txintxarri
Abesbatzak abestuko du. 
]Abenduak 26, 27, 28.Egube-
rrietako pilota topaketak
16:00etatik aurrera.
]Abenduak 30, igandea.
Txintxarri Txiki eta Txintxarri
Abesbatzen kontzertua, 12:15etik
aurrera, elizan. 

Urtarrilekoak
]Urtarrilak 1, astelehena.Meza
kantatua Txintxarri abesbatzaren
eskutik 11:15ean. 

Meza eta gero, usadioak dioen
eran, mandarinak eta intxaurrak
botatzea herriko plazan. Goxokiak
bailiran, fruitu hauek jendeak 
hartzen ditu, kristauen bataioetan
egiten den bezala.
]Urtarrilak 4, ostirala.
16:00etan Eguberrietako pilota 
topaketen finala Elorri frontoian jo-
katuko dituzte. Antolatzailea; 
Intxurre pilota eskola. 
]Urtarrilak 5, larunbata.
11:00etan umeen jolasak plazan,
Alegiko Dantzari Txiki taldearen
emanaldia eta txokolate beroa
bertaratzen direnentzat. 
19:00etan errege kabalgada izan-
go da.  

Eguberri garaian
ekitaldiekin, beroa
Alegia ›› Gaztain-jateak,
kontzertuek, ipuin-
kontaketak eta dantzaldiak
Eguberrietako ekitaldiak
apainduko dituzte. 

ERREDAKZIOA

Txintxarrikoen ahots goxoek, gaz-
tain erreek, dantza taldeen dan-
tzak eta ipuinak erabiliko dituzte
Alegian aurtengo Eguberriak go-
xotzeko. 

Asteartean izango da lehen eki-
taldia, eta Maite Francok ipuinak
kontatuko ditu Udal Liburutegian.
Loatzo musika eskolak Eguberrie-
tako kontzertua eskainiko du oste-
gunean eta hilaren 23an, berriz,
herritarrentzako gaztain-jatea
izango da plazan. 

Olentzero udaletxera urtero be-
zala 24ean etorriko da eta San
Juan eskolako haurrek kantatu
egingo diote, baita Txintxarri
Abesbatzak ere. Ekitaldi bereziak
urtarrilaren 5ean bukatuko dira.

Mendizabal
txistuarekin eta
Furundarena
akordeoiarekin
ariko dira bihar

Ikaztegieta ›› Genero eta estilo
ezberdineko kontzertua
eskainiko dute liburutegian,
jendearekin giro polita sortuz.

N. URBIZU

Etzi Ikaztegietako liburutegian
kontzertu bitxi bat izango da ikus-
gai 12:00etan: txistua eta akorde-
oia bateraturik, egitarau ireki bat
prestatu dute Garikoitz Mendiza-
balek eta Aitor Furundarenak. 

Udazken Kulturaleko beste eki-
taldi bat da etzikoa eta Kutxa da la-
guntzailea. Liburutegian egingo
dute ordubeteko emanaldia. 

Garikoitz Mendizabal txistula-
riak esan bezala, «egitarau aldetik
oso irekia da. Euskal Herriko doi-
nu batzuk hartu ditugu eta molda-
ketak egin ditugu, kopla batzuk ere
abesten ditu Furundarenak, Irlan-
dako folklorea ere jorratzen dugu,
Bach-en Aria bat»... Adin guztieta-
rako da saioa Mendizabalen esa-
netan eta, gainera, jendea «gustu-
ra» egoten da: «Entzuleekin hitz
egiten dugu eta hurbileko harre-
mana lortzen dugu. Gainera, nahi-
ko berritxuak gara biak ere». 

Genero ezberdin asko
Amaia Zubiriak eta Txomin Arto-
lak kantatzen dituzten batzuk ere
abesten dituzte, baina esan bezala,
genero ezberdin asko jorratzen di-
tuzte. Kanta guztiak txistua, dan-
bolina eta akordeoiaz lagunduta
daude, eta Furundarenak kantu
batzuk ere abesten ditu, baita dan-
tza kutsukoak direnak ere. 

Datorren ekitaldia, gaur zortzi
Udazken Kulturaleko hurrengo
ekitaldia datorren larunbatekoa
da, eta kasu horretan Ikaztegieta-
ko mugak ezagutzeko ibilaldia
egingo dute. 

Tolosako Orfeoiaren
kontzerturako sarrerak
TOLOSA ] Tolosako Orfeoiak hila-
ren 22an saioa eskainiko du Leidor
Antzokian. Opera eta zartzuela
zati desberdinez osatutako pro-
grama prestatu dute eta Ignacio
Ruiz de Alegria maisuak zuzendu-
ko du eta bertan parte hartuko
dute Amaia Arberas sopranoak
eta Jon Plazaola tenoreak bakarlari
moduan. Sarrerak dagoeneko sal-
gai daude.  

Aitzol Udal Euskaltegiaren
egutegi berria eskuratzeko
TOLOSA ]Aitzol Udal Euskaltegia
25. urteurrena ospatzen ari da
ikasturte honetan eta, horren ba-
rruan, 2008ko egutegia ere kale-
ratu du. Tolosako edo inguruko
herritarrak jakinaren gainean jarri
nahi ditu euskaltegiak. Datorren
astelehenetik aurrera, Rondilla ka-
leko haien egoitzaren sarrera na-
gusian egongo da aipatutako egu-
tegia, nahi duten guztien eskueran.

Altzoko Udalak AHTren
aurkako mozioa onartu du
ALTZO ]Altzoko Udalak herenegun
gaueko osoko bilkuran AHT
proiektuaren aurkako mozioa
onartu zuen. Inplikatuta dauden
herriekin elkartasuna adierazi nahi
izan du Altzoko Udalak eta «altzo-
tarren hitza kontuan har dezaten
eskatzen dugu». Honen harira,
gaur Arrasaten eta Alegian egingo
diren AHTren aurkako manifesta-
ziora joateko deialdia luzatu dute
Altzoko Udalekoek, hauekin bat
egiten dutela esanez.

I. Azoka Berezia bihar
10:00etatik aurrera
BEDAIO ]Etzi 10:00etatik aurrera
Bedaion I. Azoka Berezia egingo
dute pilotalekuan. Bertan, neguko
loreak, fruituak, animaliak eta arti-
sauak ikusteko aukera izango da
bertan. Postuak auzotarrenak dira.

L Laburrak



Firma bilketa bultzatuko duen herritarrek sinatzeko deia luzatu zuten.ASIER IMAZ

«Regina Otaolarik gabeko
herriaren alde» firma bilketa
egingo dute herritarrek

Lizartza ›› Bihar eta
abenduaren 23an «denok
sinatzera» joateko deia
egin zuten hainbat
herritarrek.

ASIER IMAZ

Lizartzako hainbat herritarrek
«Regina Otaolak eragin duen ego-
era antidemokratikoaren aurka»
ekimen bat aurkeztu zuten here-
negun. Alderdi politiko eta pentsa-
molde ezberdinak alde batetara

utzita, prentsaurrekoan agertu zi-
ren lizartzarrek herri guztiaren fir-
mak bildu nahi dituztela azaldu
zuten udaletxe atarian. 

Bihar eta abenduaren 23an
Ekimenaren talde bultzatzaileek
firma bilketarako bi egun ipini zi-
tuzten gorriz egutegian. Lehen au-
kera bihar bertan egongo da, «pla-
zan jarriko den mahaiean jasoko
ditugu firmak: 10:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik
20:00etara. Egun hauei garrantzia
eman nahi diegu, honengatik egun

hauetan plazara hurbiltzea eska-
tzen diegu herritar guztiei». 

Abenduaren 23an ere ordutegi
berarekin jarriko dituzte mahaiak
herriko plazan. 

Bihar eta abenduaren 23an
Sinadura hauekin zer egiteko as-
moa duten ere argitu zuten, eki-
men honek duen garrantzia azpi-
marratzearekin batera. «Firma
hauekin, Lizartzako Udaletxean
entregatzeko asmoaz gain, egoera
honen aurrean beraien jarrera
ager dezaten eta halaber gure he-
rriarekiko babesa eskatzeko as-
motan, Euskal Herriko, Espainia-
ko eta Europako instituzio desber-
dinetara jotzeko asmoa dugu». 

Lizartzarrei deialdia egiterako
garaian, «gure desadostasunak
alde batera uztea eta ekimen hone-
tan bat egitea, Lizartzako herritar
ororen babesa jasoaz», oso garra-
tzitsua zela aipatu zuten. 

Izan ere, herenegun lizartzar
ugari bildu ziren udaletxe kanpo-
an, prentsaurrekoa eman zuten
herritarrei babesa azalduz eta on-
doren herrian zehar deialdiaren
berri emateko asmoz. Hauen arte-
an, Regina Otaolaren etorrerak
zerbait ona izan duela aipatzen zu-
ten, «alde ilunari argia bilatu
nahian: orain artean ez bezala, he-
rritarrak elkartzeko balio izan du». 

«Denok sinatzera»
Lizartzar errolda 500 biztanle in-
guruk osatzen dute. Regina Otaola
eta bere alderdiak, PPk, 27 bozka
lortu zituen azken hauteskundee-
tan. Sinadura bilketan lizartzarren
erantzun zabal bat nahi dutela ai-
patu zuten herenegun. Hauek zer
sinatuko duten ere argi azaldu zu-
ten; «idazki hau sinatzen dugunok,
Lizartzan Regina Otaolak eragin
duen egoera antidemokratikoaren
aurka agertzen gara. Herria kude-
atzeko nahikoak gara gu, Lizartza-
ko herritarrak».

Bihar eta abenduaren 23a,
10:00etatik aurrera «elkar ikusiko
garelakoan» agurtu ziren ekime-
naren bultzatzaileak. 
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Amabirjin eguneko bazkarian ateratako argazkia Elduainen.HITZA

Elduainen Amabirjin
eguneko bazkaria

URDELAR BILTOKIA

Joan zen larunbatean Amabirjin
eguneko bazkaria egin zen Urde-
lar Biltokian. Badira 29 urte bazka-
ri hori antolatzen dela herrian adi-
nez aurreratuenentzat. Tradizioa-
ri jarraituz, emakume-sukaldari
ederrenek betiko menu bikaina,

goxoa eta ezin hobea jarri zuten.
Besteek zintzurra bustitze-lanean
bazuten nahiko entretenimendu
eta mingain hastinduan ere bai. Sei
orduko tertulia egin zuen asko
dago. 

Zorionak herriko agureei beste
behin eta datorren urte arte. 

ZZurea da hitza

Pilota finala, afaria eta
musika gaur Ibarran 
A. IMAZ

Ibarrako Herri Pilota Txapelketa
gaur amaituko da. Binakako finala
Xuar-Eñaut eta Gorka-Jaure bi-
koteek jokatuko dute 18:00etan
Belabieta kiroldegian.

Artekariak eta apustuak
32 ibartar aritu dira Binakako Es-
kupilotaTxapelketan. Gaur final
handia jokatuko da eta bertan arte-
kariak egongo dira urteroko ohitu-
rari eutsiz. Dirua parean aterako

da, izan ere, bi bikoteak txapelke-
tan ezustekoa emanda iritsi dira fi-
nalera.

Afaria eta kontzertua
Txapelketaren ostean, afaria egin-
go dute Sendi Ekintza elkartean
20:30ean. Ondoren, 23:00etan,
Ibarrako Gaztetxean kontzertua
egongo da, Hesian talde naparra
eta Talko italiarrak joko dute ber-
tan, egun oparoari amaiera emate-
ko asmoz. 



Gaur inauguratuko dute LAB sindikatuaren egoitza berria, Lekunberrin.N. GARZIA

Leitzaldearentzako LABen
egoitza berria, Lekunberrin
Inaugurazioa ›› Gaur
inauguratuko dute
12:00etan Lekunberriko
plazan, eta Rafa Diez
bertan izanen da.

NAIARA GARZIA

LAB sindikatuaren egoitza berria
inauguratuko dute gaur Lekunbe-
rrin. Inaugurazio 12:00etan iza-
nen da eta Gaizka Uharte, Sakana,
Larraul eta Leitzaldeko LABeko
idazkariak azaldu duenez, «Lei-
tzaldekoek bertara jo ahalko dute
hemendik aurrera».

LAB sindikatuak Nafarroako 3

eskualdetan banatuta daukala
azaldu du Uhartek, iparraldekoa
Sakanatik Goizueta bitartea har-
tzen zuelarik. «Orain arte Altsasun
izan dugu lokala», dio Uhartek,
«eta hanka-motz gelditu zaigu».
Orain Lekunberrin lokal berria
hartzeko aukera izan dute, «berta-
ko arazoei irtenbidea emateko as-
moz». Hemendik aurrera, beraz,
Leitza eta Aresoko herritarrek
LAB sindikatuaren egoitza gertua-
go izanen dute, Lekunberrin.

Inaugurazioa, 12:00etan
Egoitza berriaren inaugurazioa
12:00etan eginen duten, Lekunbe-
rriko plazan, eta Rafa Diez idazka-

ri nagusia bertan izanen da. Ekital-
di hasieran Aurreskua dantzatuko
dute, eta Gaizka Uhartek eta Rafa
Diezek hitzaldi bana emanen dute.
«Rafak sindikatuaren helburua
azalduko du». Ondoren hamaike-
takoa eginen dute.

Ordutegiak
Gaur inauguratuko duten Lekun-
berriko egoitza berria ostiraletan
jendearentzako irekita egonen da,
egun osoan. «Astean zehar, ordez-
karitza dugun enpresetako jende-
arekin bilerak egiteko erabiliko
dugu egoitza». Dena den, atean
bertan ordutegiak zehaztuko di-
tuztela jakinarazi du Uhartek.

Abendu hasieran 5 leitzar bertan izan ziren. Argazkian, tea edaten. HITZA

Saharako
kanpamenduetarako
janari-bilketa
Gizartea ›› Datorren astean
eginen dute, astelehenetik
ostiralera, Jubilatuen
elkartean, eta dendetan ere
kutxak jarriko dituzte

ERREDAKZIOA

Sahararren Aldeko Laguntza Tal-
dekoek Saharako kanpamendue-
tara bidaltzeko janari-bilketa egi-
nen dute datorren astean ,Nafa-
rroa osoko hainbat herritan
janari-bilketak egiten ari baitira.

Antolatzaileek ze janari mota
komeni zaizkien zehaztu dute: le-

kaleak (garbantzuak eta lentejak),
arroza, olioa (plastikozko botiletan
beti) eta atun eta sardina latak.

Janari bilketa datorren aste oso-
an zehar eginen da, abenduaren
17tik 21era (ostiralera arte, beraz),
Jubilatuen elkartean edo taber-
nan. Antolatzaileek ordutegi bat
jarri dute janaria jasotzeko:
17:00etatik 19:30era.

Honetaz gain, herriko dendetan
ere kutxak jarriko dituzte, dendan
bertan janaria uzteko aukera hori
ere herritarrek izan dezaten. 

Sahararren Aldeko Laguntza
Taldeak herritarrei eskerrak eman
nahi dizkie laguntzarengatik.

5TOLOSALDEA ETA LEITZALDEATOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
LARUNBATA, 2007KO ABENDUAREN 15A

Gipuzkoako Xake Partida
Azkarren Txapelketa, Ibarran
Xakea ›› Gaur eta bihar
jokatuko da, Ibarrako
Belabieta kiroldegian, eta
Gipuzkoako jokalaririk
onenak lehiatuko dira 

IBARRAKO XAKE ELKARTEA

Asteburu honetan Gipuzkoako
Partida Azkarren Txapelketak jo-
katuko dira Ibarrako Belabieta Ki-
roldegian.

Ibarrako Xake Elkarteak anto-
laturik, eta Ibarrako Udalaren eta
Gipuzkoako Xake Federakuntza-
ren laguntzarekin, bakarkako eta
taldekako txapelketak jokatuko
dira Ibarrako kiroldegian. Gaur
Bakarkako Txapelketa jokatuko
da, arratsaldeko 16:00etatik aurre-
ra. Txapelketa honetan, fitxa fede-
ratiboa Gipuzkoan duen edozein
jokalarik har dezake parte, aurrez

bai Federazioan (www.fgaje-
drez.org) edo baita Ibarrako Xake
Elkartean (xake@kzgunea.net)
izena eman badute behintzat.

Taldekako Txapelketa, berriz,
igandean jokatuko da, goizeko
10:00etatik aurrera. Bertan, Gi-

puzkoa osoko xake elkarteek eu-
ren taldeak aurkeztuko dituzte.

Jokalariek bost minutuna izan-
go dute partida bakoitza bukatze-
ko. Maila honeko partida ikusga-
rriak espero dira, beraz. Ikusleen-
tzat sarrera irekia izango da.

ZZurea da hitza
Udal zergak ordaintzeko
epea, dagoeneko zabalik
Areso ›› Hiri eta landa
lurren gaineko udal zergak
ordaindu behar dituzte
herritarrek, eta kontu
korronte bat jarri dute

ERREDAKZIOA

Aresoko Udalak 2007. urteari da-
gozkion hiri eta landa lurren gai-
neko kanona ordaintzeko epeak
zehaztu ditu.

Borondatez ordaintzeko epea
2008ko urtarrilaren 11ra arte iza-
nen da. Urtarrilaren 11tik otsaila-
ren 11ra arte ordaintzen dutenei
%5eko gainkargua gehituko zaie.

Azkenik, 2008ko otsailaren
12tik aurrera ordaintzen dutenek
%20eko gainkargua izanen dute.
Aresoko Udalak hiri eta landa lu-
rren gaineko kanona ordaintzeko
kontu korronte bat zabaldu du,
Nafarroako Kutxako kontu hone-
tan: 2054 0024 75 1110028677.



G puntua, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa, bere azken txanpara iritsi da. Eskualdeko bi bertsolari ariko dira biharko finalean:
Iruran bizi den Aitor Mendiluze andoaindarra eta Jexux Mari Irazu larrauldarra. Bi hauek, beste sei bertsolariekin batera, elkar
ikusiko dute Donostiako Illunbe zezen-plazako taula gainean, 17:00etan. 8.000 ikusle baino gehiago izango dituzte aurrean.

«Txapelketan ere bertsotan egin behar da eta
horretara doanak zati handi batean irabazi du»
AITOR MENDILUZE › Bertsolaria

I. GARCIA

Iruran bizi da azken urteotan Aitor
Mendiluze (Andoain, 1975). Egun
bertsolaritzako irakasle bezala ari-
tzen da. 
Zer sentsazio dituzu finalera be-
gira?
Ondo, normal. Egunak pasatzen
doaz, laster da eta bitartean nahiko
lasai.
Zer prestaketa egiten ari zara?
Gauza gutxi. Aste honetan behin
edo bitan bildu naiz bertsotan pix-
kat egiteko, baina gutxi. Gainon-
tzean, besterik gabe, bizitza nor-
mala egin ahal dela.
Bertsolaritza irakaslea izateak la-
guntzen du?
Nik uste dut horrek ez duela ez la-
guntzen ez kalte egiten. Bertso ira-
kasle izan edo tornoan jardun, az-

kenean lana egin behar eta kitto.
Iruditzen zait ez duela horrelako
eraginik.

Finalean arituko diren beste ber-
tsolari batzuekin elkartu zara ber-
tsotan aritzeko.

Unai Agirre eta konpainiarekin
aritu naiz. Lagunak gara. Urte as-
kotan daramatzagu bertsotan egi-
ten dagoeneko, eta txapelketa izan
edo ez izan, ez da ezer aldatzen ho-
rregatik. Bestela ere bilduko ginen.
Elkarrekin ondo  pasatzeko bil-
tzen gara batez ere.
Kinielatanfaboritoetako bat zara.
Jendeak hitz egin behar izaten du
zerbaiti buruz eta horretaz hitz
egiten dute. Nik ez diot garrantzi-
rik ematen. Ez zait iruditzen gai-
nera faborito garbirik dagoenik
txapelketa honetan. Ez diot gehie-
gi erreparatzen gai horri.
Nolakoa izan da zure ibilbidea
txapelketan?
Tolosan nahiko lasai ibili nintzen.
Gero Ordizian ez nuen agian hain-
beste gozatu. Saio txarra ere ez zen

izan, baina ez nuen hainbeste go-
zatu. Orokorrean nahiko eroso
sentitu naiz. Taula gainean eskar-
mentuak zerbaitetarako balio
badu horretarako balio beharko
du. Nahiko eroso sentitu naiz. 
Eta ikus-entzule bezala nolakoa
izan da txapelketa?
Ikusle bezala nahi adina saio ez ni-
tuen ikusi, bestelako konpromiso-
ak eta abar izan ditudalako, baina
iruditzen zait orokorrean txapel-
keta ona izan dela. Maila handiko
bertso asko eta batez ere oso gauza
desberdinak entzun direla eta hori
beti da polita txapelketa batean
Zein izango da finaleko giltza?
Giltza bertsoetara joatea izango
da, beste kontuak utzi eta bertso-
tan egitea. Hori lortzen duenak
tarte handia egina du, batez ere
transmititzen gehiago asmatuko
duelako. Askotan pentsatzen dugu
txapelketa dela eta ez dakit zer
egin behar dugun eta beste egin be-
har dugu. Eta ez da hori. Txapelke-
tan ere bertsotan egin behar da eta
horretara joaten denak, zati handi
batean irabaziko du. Ez dakit au-
rrena edo zortzigarren geldituko

HITZA

«Nik ez daramat txapela janzteko presiorik 
eta obsesiorik, baina nire aukerak baditut»
JEXUX MARI IRAZU › Bertsolaria

I. GARCIA

Jexux Mari Irazu (Larraul, 1972)
«bertsolaritza bere orokortasune-
an» du lanbide. 
Zer sentsazio dituzu finalera be-
gira?
Gainera etortzen ari dela eguna.
Egun polita izan daitekeen sentsa-
zioa. Aurkezpenean ikusi genuen
Illunbe tokia oso egokia dela ber-
tsotarako. Jende asko sartzeaz
gain oso goxoa izan daitekeena.
Gero egun polita izateko gure alde-
tik, kasu honetan, nire aldetik
eman beharrakoa emateko kon-
promisoa ere bai.
Zer prestaketa egiten ari zara?
Azkeneko aste honetan lasai ego-
tea. Aurretik egiten da alde tekni-

koa, errimak, burua engrasatu. Fi-
nalera ahal den freskoena joatea da
nire helburua. Gaur [atzo] saio bat
dut, afari bat, eta bihar [gaur] lasai
hartu eta igandean toreatzera.
Finalean arituko diren beste ber-
tsolari batzuekin elkartu zara ber-
tsotan aritzeko.
Tarteka joaten naiz, baina hori ez
da txapelketako kontua. Talde bat
biltzen da, batzuk maizago, beste-
ak gutxixeago. Bertso eskola ba-
tzuen martxa da hori. Azken aste
honetan ahalik eta lasaiena pasa-
tzea nahi nuen. Beste bertsolarie-
kin aritzeari dagokionez, aurkari
izatearen kontzeptua erlatiboa da.
bestea ere komeni zaizu ondo ari-
tzea norbera ondo aritzeko. Azke-

nean saioa ondo atera behar du eta
biok ondo egitea komeni da.  
Kinieletan ez zara sartzen fabori-
toen zerrendan.
Beno, hor datu bat badago. Pun-
tuazioetan, aurrenekotik azkene-
kora 20 punturen aldea dago. Egia
da izen batzuk beste batzuk baino
gehiago atera direla eta nirea ez
dela agian gehiegi atera. Baina nik
badakit aukerak ditudala, besteak
bezala. Nik uste inoiz baino kiniela
zabalagoa dagoela. Egun horretan
asmatzen duenak irabaziko du.
Nik ez daramat txapela janzteko
presiorik eta obsesiorik, baina ba-
dakit nire aukerak ditudala eta
ahal dela ere txapelaren bila joan-
go naiz ni ere.
Nolako izan da zure ibilbidea txa-
pelketan?
Final-laurdenetan, Azkoitian, ar-
dura dezenterekin. Teorian finale-
an egotea erdi-tokatzen zitzaigu-
noi han hastea tokatzen zitzaigula-
ko eta bestetik Euskal Herrirako
sailkapena ere han zegoelako jo-
koan. Nahiko saio berdindua joanHITZA

uUrteurrena

X. urteurrena

JEXUX SORONDO 
AGIRREZABALAGA

Hamar urte gugandik urrundu zinenetik 
hainbeste urte zure hutsa sentitzen... 

Hamar urte gure azken agurretik 
hainbeste urte zutaz gogoratzen... 

Hamar urte egun ilun hartatik 
hainbeste denbora zu maitatzen jarraitzen...

TOLOSA, 2007ko abenduaren 15a

Nekane, Ander, Irati eta Nerea
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«Ez zait iruditzen
txapelketa honetan
faborito garbirik
dagoenik»

den, baina irabazi egingo du final
honetan. 
Hausnarketarik sortzen dizu fina-
lean emakumerik ez egoteak?
Ez, besterik gabe. Emakumeak
bertsolaritzan gero eta presentzia
gehiago dute zorionez eta bertso-
tan ondo egiten dute, ez emaku-
meak direlako, bertsotan ondo egi-
ten dute batzuk eta beste batzuk
ez, gizonezkoak bezalaxe. Nik ez
diot gehiegi erreparatzen horri.
Beste gauza bat da generoa. Sexu
banaketari dagokionez, aurrekoan
izan ziren emakumeak eta orain-
goan ez, eta hurrengoan egon dai-
tezke.   
Illunben 8.000 ikus-entzuletik
gora izango dira.
Iruditzen zait hori ez dela gu zor-
tzion kontu bat edo txapelketaren
kontu bat. Hori da urte askotan
jende askok egin duen lanaren
emaitza bat eta orain ikusten eta ja-
sotzen ari gara fruituak. Bertso es-
koletan egin den lan hori guztia,
bertso saioen antolaketan egin den
lan guzti hori, bertsolari askok et
askok bertsotan egin eta erakutsi
duten lana... Ez da memento bate-

rako lore. Luzerako kontua izango
da. hala espero det behintzat.
Zer iruditzen zaizu antolatzaileek
egindako kanpaina?
Orokorrean, ondo. Hasiera batean
parte ere izan nintzen neurri bate-
an. Oso lan ona egin du antolakun-
tzak. Gero beti daude detaileak,
hau gehiago gustatu zait, hura gu-
txiago eta horrelako kontuak. Oro-
korrean sekulako lana egin da eta
ez bakarrik marketingean. Marke-
ting onak antolaketa ona eta gestio
ona, dena batera eman behar du
berarekin.

G puntu topatu diozu txapelketa-
ri?
Txapelketari baino, norberak bere
buruari topatu dio. Eta ez dakit g
puntua ere baden. Momentu ba-
koitzean puntu bat izango da des-
berdina, egin nahi denaren arabe-
ra, eta hori bakoitzak topatu behar
duen zerbait da.
Txapela jantziz gero, nori dedika-
tuko diozu?
Idearik ere ez. Ez dut pentsatu eta
ez nuke nahi pentsatu ere. Hori to-
katzen bada, tokatuko da eta ber-
tan ikusiko dugu.

LOEri buruzko hitzaldia
Jesus Maria Goñirekin 

Abenduaren 12an Adunako areto
nagusian, Aiztondo taldeak anto-
latuta, Jesus Mari Goñik LOE
Hezkuntza Lege berriaren ingu-
ruan hitzaldia eman zuen. Hizla-
riak Lege honek dakarren berri-
kuntza berriaz mintzatu zen

gehienbat; hau da, gaitasun (kon-
petentzia) kontzeptuaz. Beste
gauza batzuen artean azpimarratu
zuen familia eta eskolaren arteko
harremana garrantzitsua zela
ikasleen heziketan.
Doctor Fleming Ikastetxearen
Bloga
http://www.tolosaldekohitza.info/
blogak/fleming/

BBlogteka

Sendotza prozesua
hasteko bilera
VILLABONA-ZIZURKIL ]Malkar As-
tialdi Taldeak Villabona-Amasa
eta Zizurkilgo 18 eta 19 urte dituz-
ten gazteei, 1988-89an jaiotakoak,
deialdia egiten die sendotza pro-
zesua hasteko. Denei gonbidatzen
diete asteartean, hilaren 19an, Vi-
llabonako Satorran 18:30ean egin-
go den bilerara.

Orientazio lasterketa eta
Eskalda Txapelketan, gaur
ASTEASU ]Mendi Astearen baitan,
gaur goizean orientazio lasterketa
egingo dute. 18:00etan, berriz, III.
Eskalada Txapelketa egingoo dute
kiroldegian. Bihar goizerako mendi
irteera antolatu dute Zarautz eta
Zumaiaren artean.

Kilometroak 2008aren
inguruko bilera
IRURA ]Kilometroak 2008ren an-
tolakuntzaren baitan, hilaren 18an,
19:00etan, Irurako ikastolako are-
to nagusian bilera egingo dute.
Bertan, urtarrila eta otsaileko arro-
pa saltzeko irteeren egutegia osa-
tuko dute.

Hainbat ekitaldi, gaur, 
Kirol Asteburuaren baitan 
ZIZURKIL ]Kirol Asteburuaren bai-
tan, Hamabi Orduz Kiroleanekime-
na egingo dute g aur. 16:00etatik
18:00etara, patinekin ariko dira.
18:00etan, merienda eta opari ba-
naketa egingo dituzte. Egunari
amaiera emateko, 22:30ean Zi-
zurkilgo XI. Gau Krosari hasiera
emango diote.

Loatzoko ikasleen
Gabonetako emanaldiak
MUSIKA ]Loatzo musika eskolako
ikasleek Gabonetako emanaldiak
emango dituzte datorren astean.
Hilaren 17an, astelehenean, Adu-
nako elizan 17:30ean eta Zizurkil
Beheko elizan 19:30ean. Hilaren
18an, asteartean, Anoetako elizan
17:30ean eta Ibarrako Kultur etxe-
an 19:30ean. Hilaren 19an, asteaz-
kenean, Villabonako Gurea areto-
an 17:30ean eta Irurako elizan
19:30ean. Hilaren 20ean, ostegu-
nean, Alegiko Kultur Etxean
18:30ean. Hilaren 21ean, ostirale-
an, Altzoko eskolan 18:00etan.

Aritzaren historia
ikastaroen bigarren saioa
VILLABONA ]Aritza kultur taldea
egiten ari den historia ikastaroaren
baitan, etzi bigarrengo saioa egin-
go dute. Espainia eta Nafarroa arte-
ko borroka irekia izango da gaia.
Saio-hitzaldia 19:00etan hasiko
da, udaletxearen balioanitzeko ge-
lan.

Otaño eskolako argazki
erakusketa Atxulondon
ZIZURKIL ]Pedro Mari Otaño esko-
la 25. urteurrenaren ekitaldiak an-
tolatzen ari da. Ekitaldi horien bai-
tan 25 urte horietan egindako ar-
gazkien erakusketa antolatu dute.
Aurretik, guraso, ikasle eta irakas-
leen artean argazkiak eramateko
eskari egin zuten. orain bildutako
arhgazki guztiekin egin dute era-
kusketa eta ikusgai egongo da hi-
laren 17tik 21era Atxulondo kultur
etxean. Ordutegia 17:00etatik
19:00etara izango da.

L Laburrak

zen. Niri tokatu zaidan bietan
nahiko saio berdinduak izan dira.
Ez dira lortu puntuazio altuenak,
baina jende gehiena pasa den saio-
ak izan dira. Azkoititik bost pasa zi-
ren eta Eskoriatzaik laugarrena
ere pasa zen finalera. Horrek era-
kusten du saio sendoak izan zirela.
Batean aurrena eta bestean biga-
rren puntu erdira gelditu nintzen.
Ni nahiko gustura ibili naiz, hobeto
ibil naitekeen sentsazioarekin
agian, baina konforme xamar eta
orain ea borobiltzea lortzen du-
gun. 
Eta ikus-entzule bezala nolakoa
izan da txapelketa?
Nik bi gauza nabarmenduko ni-
tuzke. Alde batetik jendea asko
prestatu dela. Bestetik, bertsotan
dabilkigun diskurtsoa zer pentsa-
tua eman behako ligukeela. 
Zein izango da finaleko giltza?
Nik uste ez dela giltza bakarra
egongo. Azkenean oso distantzia
gutxirekin erabakiko da. Esprint
bat izango da. Gaiek zerikusi han-
dia izaten dute eta baita momentu-
ko presioa aguantatzen jakitea. 
Hausnarketarik sortzen dizu fina-
lean emakumerik ez egoteak?
Bai. Hausnarketa serio egin behar-
ko genuke denok. Motibo baten-
gatik edo bestegatik ez dago ema-
kumerik eta hori Gipuzkoako ber-
tsolaritzari begira eta Euskal
Herrikoari begira atzerapauso bat
dela. Ez bakarrik generoa emaku-
mea delako, azkenean genero ber-

dintasuna eta genero ikuspegia
biak biltzen dituelako, baina batez
ere orain hamar-hamabi urte di-
tuzten neska askorentzat garran-
tzitsua zelako beraiek ere proiek-
zio bat ikustea eta horrelako ekital-
di batean beraien buruarekin
identifikazio hurbil bat izango
duen pertsona bat izatea.   
Illunben 8.000 ikus-entzuletik
gora izango dira.
Gipuzkoako Txapelketan hain-
beste jende bildu dena 1991koa
izan zen. Horrek erakusten du ba-
tetik lana ondo egin dela urte asko-
tan. Gainbehera izan ditu txapel-
ketak, baina pixkanaka txapelketa
eta plaza indarra hartzen joan da.
Oraingo honetan hasieratik  ikus-

ten zen indartsu zetorrela. Gero
bertsolaritzan orokorrean lan
handia egin da eta horrek guztiak
gero bueltan ekarri du hainbeste
jende biltzea. Hau ez da txapelke-
taren kontua bakarrik, ez du hain-
beste jende biltzen. Aurretik asko-
tan ixilekoak diren lan asko egin
behar izaten da. Positiboa da, poz-
tekoa da, eta ez dadila egun bateko
kontua izan eta aurrera begira ere
indar horrekin segi dezala plazak.
Txapelketa jantziz gero, nori de-
dikatuko diozu?
Badago nori dedikatua, baina au-
rretik txapela irabazi beharko da.
Ez du dedikatoriarik botako txa-
pela irabazi baino lehenago eta
saioan pentsatuko dut lehenago.

«Marketing onak
antolaketa ona eta 
gestio ona eman behar
du berarekin»

«Memento bakoitzean
puntu bat izango da, eta
hori nakoitzak topatu
behar dugu»

«Finalaren aurkezpenean
ikusi genuen Illunbe toki
oso egokia dela
bertsotarako»

«Emakumerik finalean ez
egotea bertsolaritzaren
munduarentzat
atzerapauso bat da»

«Bertsolaritzan lan handia
egin da eta horrek guztiak
gero bueltan ekarri du
jendetza biltzea»

›› DI-DA BATEAN

]Jon Martin.Perfekziotik oso ger-
tu.
]Jexux Mari Irazu.Bizia, zentzu
guztietan.
]Unai Agirre.Ezberdina.
]Beñat Gaztelumendi. Ez hain
gaztea.
]Jon Maia. Izenak berak dena
esaten du.
] Iker Zubeldia.Ez hain sorpresa.
]Aitor Sarriegi.Beti hor dagoena.
]Bizirik dagoen bertsolari bat?

Aldiro bat.
]Hilda dagoen bertsolari bat?Al-
diro ere bat.
]Puntuka aritzeko bertsolari
bat?Lazkano.
]Eta ofizioka?Unai Agirre.
]Gai bat kartzelarako?Edozein,
nahiago besteek jartzea.
]Kartzelarako nahi ez zenukeen
gaia?Ez daukat.
]Txapela zuretzat ez bada, no-
rentzat?Aurrenarentzat.

›› DI-DA BATEAN

]Jon Martin.Txapelketako iza-
tezko bikotea.
]Aitor Mendiluze.20 urterekin
txapela jantzi eta orain ere aukera
handiak dituena.
]Unai Agirre.Poz berezia eman
dit bera finalera pasatzea. Estilo
bereziko bertsolaria.
]Beñat Gaztelumendi. Etorkizu-
neko belaunaldi oparo baten ki-
dea.
]Jon Maia.Rockero zaharra. Ber-
tsolari polifazetikoa.
] Iker Zubeldia.Bere bidea egiten
asmatu duen bertsolaria.
]Aitor Sarriegi.Beste rockero za-
har bat. Merezitako saria lortu

duena eta txapelerako hautagaia.
]Bizirik dagoen bertsolari bat?
Unai Iturriaga.
]Hilda dagoen bertsolari bat?
Txirrita eta Pello Errota.
]Puntuka aritzeko bertsolari
bat?Mendiluze.
]Eta ofizioka?Peñagarikano.
]Gai bat kartzelarako? Irekiegia
ez dena.
]Kartzelarako nahi ez zenukeen
gaia?Bere pertsonaian sartuko ez
nintzen bat: polizia, guardia zibila...
]Txapela zuretzat ez bada, no-
rentzat?Edozein dela ere txapela
janzten duenak, zorionak eman
eta txalo joko diot.

SALGAI
]Trikitixa. Egoera onean dagoen
trikitixa. 669 67 36 49. 
]Etxebizitza. Etxebizitza salgai
Zumardi Txikiaren parean (Santa
Klara). 2 logela, sukalde handia,
ganbara eta berogailuak. Hormi-
goizkoa. Uzturre aldera bistak.
665 70 86 35. 
]Etxebizitza. 90m2ko etxebizitza

sagai Lazkaon. Interesatuek deitu
689 99 76 74 zenbakira. 
]Autoa . Golf 1.9 TDI. 150 zaldi.
630 15 39 83. 

GALDUTAKOAK
]Zakurra. Artzai zakurra galdu da
Henialden. Kolore marroi argi eta
beltzekoa. Tolosara joan zela sus-
matzen da. 943 65 35 26.

Iragarki laburrak
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Deialdiak
]Leitzaldea. Leitza eta Goizueta-
ko Gazte Topaketak.Aurten Goi-
zuetan izango da.
]Tolosa. Kantu poteoa 19:30ean
Berdura plazatik abiatuta Alde Za-
harreko kaleetan zehar, Lizardi
kultur elkarteak antolatuta.
Etorkinen Nazioarteko Eguna os-
patzeko jaia: 21:30ean Hong Kong
jatetxe txinatarrean afaria; 
]Tolosa. 23:30ean Tamsna Saha-
raz hegoaldeko Afrika, Magreb eta
Hego Amerikako kidez osatutako
perkusio taldearen saioa;
00:30etik 02:00etara DJ Paula
ariko da Abastos mer Antolatzai-
lea: Ereite kulturarteko elkartea.
]Tolosa. Afari marokoarra San
Esteban auzokide elkartean
21:00etan (izen-ematea 10 euro-
tan hitzaldietan edo
660410548/645578864 telefo-
noetara deituz) eta kontzertua
Bouhia bereber taldearekin. 
Antolatzailea: Jatorkin etorkinen
aldeko elkartea.
]Tolosa. Bihar, Gipuzkoako Ber-
tsolari Txapelketara, Donostiako
Ilunbe zezen-plazara joateko au-
tobusa antolatu du Galtzaundi
euskara taldeak 6 eurotan (bazki-
deek 5 euro). Tolosan 15:30ean
eta Villabonan 15:40ean. Izen-
ematea, bertan
]Tolosa. Bonberenearen 10 urte-
ak biltzen dituen liburuaren aur-
kezpen herrikoia Trianguloko ar-
kupean 11:00etan. Jone abeslaria
eta Bonberenea txaranga ariko
dira.

Ikuskizunak
]Tolosa.Dantza oriental ikuskizu-
na Magalida Llull eta Enara Perea
Bonberenean 22:30ean.

Musika
]Tolosa. Abiba enpresaren disko-
jaia Beotibar pilotelekuan. 
]Tolosa. Black Heritage Singers
gospel musika taldeak kontzertua
eskainiko du Leidor aretoan
21:00etan, Tolosa Munduanzikloa-
ren barruan. 
]Villabona. Alize Mendizabalen
eskutik organo kontzertua Jesu-
sen Bihotza parrokian 19:45ean.

Kirolak
]Asteasu. XIII. Mendi Astearen
barruan, orientazio lasterketa fa-
milika (izen-ematea 09:30etik au-
rrera) eta eskalada lehiaketa kirol-
degiko rokodromoan 18:00etan.
Antolatzailea: Asteasuko Udala.
] Ibarra. Kirol Astea Ibarran. 3x3
saskibaloi txapelketa 10:00etan;

pilota saioa pilota eskolako ikasle-
ekin 16:00etan eta xake jokoa (Gi-
puzkoako norbanako finala)
16:00etan Belabieta kiroldegian.
]Zizurkil. Kiroleko 12 orduak:
16:00etatik 18:00etara Ondo pasa
patinen gainean: 18:00etan me-
rienda eta opari banaketa eta
22:30ean XIII. Gau Krosa.

Erakusketak
]Tolosa. Charo Berra Erroren
Zuhaitza: bizia eta koloreapintura
erakusketa Aranburu Jauregian.
19:30ean. 17:30etik 20:30era.

Zinema
]Villabona. Stardusthaurrentza-

ko filma emango dute Gurea zine-
man larunbatean 18:00etan eta
igandean 17:00etan.
]Villabona. Leones por corderos fil-
ma emango dute Gurea zineman,
gaur 22:30ean, bihar 19:30ean eta
astelehenean 21:30ean (Ikuslea-
ren eguna).

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Leitza. Campos, M.Z. Elbarren,
52. 112.
]Tolosa. Santamaria, I. Nafarroa
etorbidea, 2. 943 654610.

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

AAgenda

AAgurrak
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Azoka denda zabaldu berriak saskia betetzeko aukera
bikaina eskaintzen du, Eguberrietan mahai gainean
jartzen diren berezitasunak ere aurki daitezke.

Ibarrako Azokan,
azoka oparoa
ERREDAKZIOA

A zokak badu bere gunea
Ibarran, janari denda be-
rri bat aurkitzen baita

Euskal Herria 45ean, Montesen
parean, Azoka izenarekin. Bertan,
Eguberri nahiz eguneroko saskia
betetzeko aukera aurkitzen du ur-
biltzen denak. 

Eskaintza oparo eta anitza, ohi-
ko elikagaiak eta moko fineko jen-
dea asetzeko adinakoak. Finean,
gerturatu eta ezagutzeko moduko
Azoka zabaldu dute Ibarran.

Sei egunetan zabalik
Azokan, arraindegia, txarkuteria,
barazkiak, fruituak eta hiru jator-
duetarako behar dena aurki daite-
ke. Horretaz gain, unean egindako

ogi bero eta goxoa eskaintzen dute,
nahiz eta baserriko ogia ere eros
daitekeen. Astean sei egunetan
aurkitzen da zabalik, 09:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara. Larunbatetan berriz,
09:00etatik 14:00etara.

Ardo aukera ikusgarria
Guztira 38 ardo ezberdin aurki
daitezke dendara sartu eta jarraian
ikusten den gunean. Txuriak, go-
rriak eta beltzak. Egunerokotasu-
nerako zein kasu berezietarako es-
kailera azpiko ardoak aurkitzen
dira Azokan. 

Komertzioei eman beharreko
goxotasuna, handi egiten dituena,
zerbitzarien esku geratzen da.
Joan eta ikusi.

Eguberrietan nahiz eguneroko saskia betetzeko aukera Ibarrako Azokan.HITZA


