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Euskaraz hitz egiteko eskuliburua.

Etorkinen Nazioarteko Eguna da gaur; Tolosaldean 1.271 etorkin daude erroldatuta, biztanlego
osoaren %2a; Eskualdeko Immigrazio Zerbitzua Tolosaldea Garatzenen dago kokatua.

Elkarbizitzarako hausnarketa
IÑIGO TERRADILLOS

E torkinen Nazioarteko Egu-
na da gaurkoa. Antzeko
gainerako egunekin bezala,

egun honetan, behintzat, tarte txi-
ki bat egin eta gaiaren inguruan
hausnarketa txiki bat egiteko balio
dezake. Ez horrekin nahikoa dela-
ko noski; urteko beste egunetan ez
diogulako ziurrenik segundorik
eskaini gaiari, beraz, gutxienez,
gaur, minutu batez gogoeta egitea
erabakitzen badugu zerbait lortu
den seinale. Ez da nahikoa izango,
ordea; egun batekoa baino, urte
osoko gaia da immigrazioarena,
guztioi eragiten diguna, eta etorki-
zuna guztion arteko elkarbizitzan
oinarritu nahi badugu, minutu ba-
teko gogoetaren ostean norberak
bere aldetik asko egin dezakeela
ere konturatuko gara.

Eskualdeko Immigrazio Plana
Egun, Tolosaldea Garatzenen ko-
katzen da Eskualdeko Immigrazio
Zerbitzua. Helburu nagusia, hiru
urtetako eskualdeko Immigrazio
Plana martxan jartzea dute. Orain-
dik onartu gabe dagoen plan ho-
nek ekintza zehatzak jasotzen ditu
eta hauen artean, gure eskualdera
bizitzera etortzen diren atzerrita-

rrei zuzendutako Harrera Progra-
ma aipatu daiteke. Hala, pasa den
abenduaren 3an, Euskararen Egu-
na zela eta, sei hizkuntzatan idatzi-
tako Euskaraz hitz egiteko eskuli-
burua (Tolosaldea Garatzenen eta
etorkinen aldeko elkarteen egoi-
tzetan eskura daiteke) argitaratu
zuten eta hemendik gutxira, Es-
kualdeko Baliabideen Gida argita-
ratuko dute, gurera iritsi berri dire-
nei bereziki zuzendutakoa. Ekin-
tza hauek Harrera Programaren
barruan kokatzen dira eta hauekin
batera, Immigrazio Planak beste
ekintza batzuk ere jasotzen ditu
«sentsibilizazioa, parte-hartzea
eta kulturaniztasuna bultzatzeko
helburuarekin».

Immigrazioaren Lan Mahaia
Bestalde, 2003. urtetik martxan
dago gure eskualdean Immigra-
zioaren Lan Mahaia. Immigrazio
arloan lan egiten duten ondorengo
elkarteek eta erakundeek osatzen
dute mahaia: Ereite, Jatorkin, Sos
Arrazakeria, Gurutze Gorria, Ka-
ritateko Ahizpak, Caritas, INEM,
Lanbide, Zunbeltz Fundazioa, El-
duen hezkuntza eta Tolosaldea
Garatzenek. 2005. urtean Tolosa-
ko Udalak argitaratutako immi-

grazioari buruzko diagnostikoa
lan mahai honek eskatutakoa izan
zen. Denbora gutxian onartuko
den Immigrazio Planaren oinarria
izan da eta bertan identifikatu di-
ren arazo nagusiak etxebizitza,
errolda eta lan arloa dira.

Laguntzarik gabeko
adingabeak
Immigrazioaren Lan Mahaiaz
gain,  2006ko uztailean, Laguntza-
rik Gabeko Adingabekoen Lan
Mahai martxan jarri zuten. Bertan
honako hauek hartzen dute parte:
Aldundiako Gizarte Politikako de-
partamentua, Nuevo Futuro el-
kartea, Tolosako Udalako kale he-
zitzaileak eta gazteria teknikaria,

›› HAINBAT DATU

]1.271.2007ko abuztuan, Tolo-
saldean, guztira 1.271 etorkin zeu-
den erroldatuta. Horietatik 919 zi-
ren Europar Batasuneko kanpoko
herrialdeetakoak.
]%2.Atzerritarren kopurua %2
ingurukoa da gure eskualdean.
Euskal Autonomia Erkidegoan, be-
rriz, %4a da kopurua.
]Latinoamerika.Nazionalitatea-
ren arabera, latinoamerikarrak
dira atzerritar gehienak gure es-
kualdean.
]Portugal.Lurraldeka aztertuz
gero, portugaldarrak dira gehie-
nak, 195. Marokoarrak dira hu-
rrengoak, 165; eta hirugarren lu-
rraldea Ekuador da, 132. Hurrengo
hirurak Argentina (60), Kuba (36)
eta Venezuela (22) dira.
]Tolosa.Gure eskualdean zein hi-
ritan edo herritan dauden atzerri-
tar gehien aztertzen badugu, Tolo-
san bizi direla gehienak ikus deza-
kegu (374). Atzerritar gehien bizi
diren hurrengo herriak hauek dira:
Villabona (169), Ibarra (90), 
Zizurkil (82) eta Alegia (57).
]Emakumeak.Atzerritarren
gehiengoa emakumeak dira, 451.
Gizonezkoak, berriz, 468 dira.
]25 eta 44 urte bitartekoak.
Atzerritar gehienak adin tarte 
horretakoak dira.

* Europar  Batasunetik kanpoko
herrialdeetako etorkinen datuak
dira sexuka, herrika eta lurraldeka 
azterturikoak.

«Espazio komunen inguruan egin behar da lan;
bertakoak eta etorkinak nahastea falta da»
ELENA EGIGUREN › Tolosaldea Garatzeneko Immigrazio teknikaria

I. TERRADILLOS

Elena Egiguren (Tolosa, 1972)  To-
losaldea Garatzeneko Immigrazio
teknikaria da. Eskualdeko Immi-
grazio Zerbitzuak eskaintzen due-
na azaldu du, orain arte egin dute-
na eta aurrera begirako asmoak
zein diren.
Immigrazioaren Lan Mahaia osa-
tu zenuten duela 4 urte. Nondik
sortu zen osatzearen beharra?
Gaiaren inguruan kezkatuta zeu-
den hainbat herritar elkartzen hasi
ziren, eta gero, Udaleko Gizarte
Zerbitzuekin jarri ziren harrema-
netan, eta hortik sortu zen mahai
bat sortzearen ideia.
Edonork har al dezake parte?
Bai. Irekia da. Gaiarekin harreman
edo interesa duten herritarrek edo
taldeek har dezakete bertan parte.
Horretarako Tolosaldea Garatze-
nekin harremanetan jarri besterik
ez da egin behar.
Zer jorratzen duzue Immigrazio-
aren Lan Mahaian?
Informazioa trukatzeko gunea da,
eskualdeko behatoki bezala fun-
tzionatzen du. Informazio egune-
ratua edukitzen laguntzen du.

Hala, informazioa izanda eta be-
harrak aztertuta, proposamen ze-
hatzak egiteko helburua du.
Zeintzuk dira behar handienak?
Etxebizitzaren gaia arazo handia-
goa da etorkinentzat bertakoen-
tzat baino. Errolda eta lana dira
beste arazo nagusiak. 
Adingabeen mahaia ere badago.
Bai. Gazte hauek Diputazioaren
babesean daude, baina gure he-
rrian bizi dira. Ikusten zen hauen
integrazioa bultzatu behar zela.
Hilean behin egiten dugu bilera hi-
labeteroko egoera aztertzeko, eta

proposamen zehatzak egiten saia-
tzen gara. Bi lan talde sortu ditugu:
batek ikastetxeetan dauden beha-
rrak aztertzen ditu, eta bestea saia-
tzen da identifikatzen eskualdean
gazteentzako dauden baliabideak,
gero adingabekoek horietan parte
har dezaten, integrazioa bultzatuz.
Hor aisialdi taldeak, kirol taldeak,
Topagunea... daude. Dena ondo
aztertu, informatu behar da, hau
ezin baita egun batetik bestera
egin. Eta honetaz gain, noski, eu-
ren etxean edo zentroan bizi bal-
dintzak hobetu behar dira.
Harrera Planaren baitan hainbat
ekimen abiarazi dituzue.
Horietako bat Baliabideen Gida
izango da, urtarrilean kaleratzeko
asmoa duguna. Eskualdera etor-
tzen diren iritsi berrientzat berezi-
ki zuzendua da, hainbat helbide la-
gungarri ugarirekin, gestioak nola
egin aholkuak... Plan honen ba-
rruan formakuntza ikastaroak
eman ditugu, Adiskidetasun Txa-
pelketa antolatzen lagundu dugu,
Babarrun Festako enkantean par-
te hartu dugu... 
Zein da egungo egoera gure es-
kualdean?
Aldaketa gutxi eman dira. Etorkin
gehiago daude, baina oraindik por-
tzentaia txikia da, %2koa. Beraz,
edozein plan egiteko une egokian
gaude. Gauza asko dago egiteko,
espazio komunen inguruan, esate-
rako: nahastea da helburua, berta-
koak eta etorkinak, hori falta da.

I. T.

Tolosaldea Garatzeneko Immi-
grazio teknikaria, Ertzaintza,
Udaltzaingoa, Etorkinen aldeko
elkarteak (Ereite, Jatorkin eta Sos
Arrazakeria), Hirukide, Laskorain
eta Zunbeltz Fundazioa. Mahai
honen helburua «elkarbizitza on
bat lortzea da eta horretarako be-
har diren baliabideak eskaintzen
direla bermatu behar da eta he-
mengo gazteek erabiltzen dituz-
ten baliabideak adingabe hauen
eskuetan jarri», azaltzen du Tolo-
saldea Garatzeneko Immigrazio
teknikariak.

Eskualdeko egungo datuak
Azken urteetan gorantz egin badu
ere, gure eskualdean bizi diren
etorkinen kopurua ez da oso han-
dia beste eskualdeekin alderatuz
gero; hain zuzen ere, %2a da gure-
an bizi diren etorkinen kopurua.
Hala, Tolosaldean, guztira, 1.271
etorkin daude erroldatuta, eta ho-
rietatik gehienak, Tolosan bizi
dira, 374. Hurrengo herria Villabo-
na litzateke, eta hirugarrena, be-
rriz, Ibarra. Etorkinei erreparatuz
gero, portugaldarrak dira gehie-
nak, marokoarrak ondoren, eta hi-
rugarren lurraldea Ekuador litza-
teke.



Jostailuak erosteko garaian kontuz ibiltzeko gomendatzen dute Zuloaga Txiki Ingurumen Eskolakoek.E. EZEIZA

Gabonetan «neurriz»
kontsumitzearen alde
Gizartea ›› Zuloaga Txiki
Ingurumen Eskolak zenbait
aholku prestatu ditu
Gabonetan jendeak
kontsumoa neur dezan

ERREDAKZIOA

Gabonak gainean ditugun hone-
tan, kontsumoaren inguruko ida-
tzi bat kaleratu du Zuloaga Txiki,
Tolosako Ingurumen Eskolak.
Hauek kezkatuta daude egungo
kontsumo ohiturak direla eta. Be-
raien ustetan, «kontsumoa gaur
egun, gurtzen dugun idolo berria
da». Izan ere, 2007 urteko Gabo-
netako pertsona heldu bakoitza-
ren bataz besteko gastua 900 euro-
koa izango dela aurreikusita dago.

Zuloaga Txikikoek azaldu beza-
la, «egun hauetako gehiegikeriak
oso txarrak dira»: sortzen diren za-
borrengatik, irensten ditugun ja-
kiengatik, gastatzen dugun dirua-
gatik... Hori dela eta, honi aurre
egiteko, kontsumo arduratsuaren
bidea jorratzea nahitaezkoa dela
uste dute Ingurumen Eskolakoek.
Besteak beste, kontutan hartu be-
harreko gauza da, bakoitzaren
ekonomia baldintzen araberako
aurrekontua egitea. Bestetik, Zu-
loaga Txikikoek diote, «garrantzia
eman behar zaiola erosten den

produktuaren ekoizpenari. Hau
da, prouktua non dagoen egina, ea
langileek baldintza duinak dituz-
ten, haurrek parte hartzen al duten
horren ekoipenean ... Informazio
hau lortzea ez da erraza, baina
kontsumitzaileen erabakiek mer-
katuan eta ekoizleengan eragina
izan dezakete. Horregatik oharta-
razten dute, «eragina hutsala bada
ere, kontsumo arduratsuaren il-
doa hartzen dutenen kopurua
handitzen bada, indarra eta eragi-
na askoz zuzendagoak izango
dira»

Gabonetarako aholkuak
Ingurumen eskolak gabonetako
kontsumoa eta gehiegikeriak kon-
trolatzeko zenbait aholku eman
nahi dizkie herritarrei.

Lehen aholkua da, zenbakiak
egitea. Hau da, aurrekontuak pres-
tatzea, erosketak egiteko zerren-
dak prestatzea, dirutan ordaitzen
ez dena kontrolatzea, fakturak
gordetzea... 

Zuloaga Txiki eskolak prestatu-
tako idatzian agertzen den biga-
rren puntua bidezko merkatari-
tzaren inguruko da. Honek, ekoiz-
learen eta kontsumitzailearen
arteko bitartekariak murriztu egi-
ten ditu, lehenengoari diru irabazi
duinak ziurtatuz. Gainera, ekoiz-
penean, honako irizpideak har-

tzen dituzte kontutan: garapen
eramangarriaren aldeko jarrera;
haurren lan esplotazioa ekiditea;
emakumeen aurkako diskrimina-
zioa ez onartzea; lan eskubideak
babestea...

Jostailuak erosteko garaian
kontuz ibiltzeko deia ere luzatzen
dute Ingurumen Eskolakoek.
Hauek, haurrei zuzendutakoak
izan behar dutela diote. Hala, be-
raiek nahi dutelako erosiak, eta ez
gurasoek txikitan bete gabeko
nahiak asetzeko. Bestetik, diberti-
garriak izateaz gain, hezigarria ote
den ere begiratu behar da. Gomen-
datzen da ere, etiketak, ezauga-
rriak eta erabilpen orriak irakur-
tzea erosi aurretik. Kontuz ibili ere,
genero banaketa sakontzen duten
estereotipoekin. Azkenik, osagarri
birziklagarriekin egindako jostai-
luen aldeko jarrera azaltzen dute.

Gertuko produktuen aldeko
apustua ere egiten dute Tolosako-
ek. Honekin, tokiko ekonomia in-
dartzeaz gain, garraio kostuak eta
ondorio kaltegarriak gutxitzen
dira horrela. Gainera, produktuen
gertutasunak ekoizleari buruzko
informazio eskuragarriagoa izatea
bermatzen du eta bere kalitatea-
ren kontrola handitu. Azkenik, in-
gurumenari kasu egiteko aholkua
ematen dute. Gehiegizko bilga-
rriak ekiditea ... 

Laskorainek 5-5
berdindu du Ancla
Dosamporren aurka 
Areto futbola ››
Larunbatean jokatutako
norgehiagokaren ostean,
lidergoa galdu du Tolosako
horitxoen taldeak

ERREDAKZIOA

Joan den astean eskuratutako li-
dergoa galdu eta puntu bakar bate-
kin konformatu behar izan zuten
horitxoek larunbatean lortutako
berdinketa mingotsaren ondorioz.

Aurkariak ordurarte, etxean sina-
turiko emaitza guztiak garaipen
banarekin zenbatuak zituen, «pi-
suz beteriko argudioa zalantzarik
gabe», Alonso entrenatzailearen
esanetan konzentrazio haundiz
jokatu beharreko norgehiagokari
mesfidantzaz ekiteko orduan.

Epaileek txilibitua jo bezain
pronto nabarmendu zen bizkaita-
rren jokoaren oinarria, banakako
defentsa, kontraeraso zuzena eta
estrategian oinarritutako jokaldi
etengabeak.

3TOLOSATOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
ASTEARTEA, 2007KO ABENDUAREN 18A

Ezinean
jarraitzen du
etxetik kanpo
Tolosa Aralar
taldeak

Saskibaloia ›› 61-55 galdu
zuten joan den asteburuan,
Urdanetaren kontra; hurrengo
partida errioxarren aurka dute.

ERREDAKZIOA

Etxetik kanpo partidak irabazteko
errezeta aurkitu gabe jarraitzen du
Tolosa Aralarrek denboraldi ho-
netan. Etxean partida bakarra gal-
du badu ere, Usabaldik kanpo ez
du garaipenik lortu.  Oraingo ho-
netan gainera, taldeak normalki
izaten dituen bajen aitzakiarik
ezin da jarri. Izan ere, 12 jokalarire-
kin bidaiatu zuen taldeak.

Porrotaren gakoa atsedenaldi-
rarte ikusi zen jokoan aurkituko
dugu. Batez ere, bigarren laurde-
nean taldeak erasoan erakutsi zi-
tuen gabeziak, uztaiaren aurrean
antzu agertu bait ziren. Honez
gain, etxeko taldeak partida serio
bat jokatu zuen, intentsitate han-
dia erakutsiz eta tolosarrak ezine-
an agertu ziren. 2007. urtea amai-
tzeko partida bakarra falta da, da-
torren larunbatean Logroño
aldetik etorri diren Universidad de
la Rioja-ren aurka jokatuko dena. 

Etxetik kanpo
galdu du
Hirugarren
Mailako 
Tolosa CF

Futbola ›› Vitoriaren aurka 
izan zuten norgehiagoka
tolosarrek eta 3-1eko
emaitzarekin amaitu zutelarik

ERREDAKZIOA

Tolosa CFren Hirugarren Mailako
taldeak 3-1 galdu du asteburuko
norgehiagokan. Honek, Vitoria
izan zuen aurkari. Ondoren, sailka-
peneko 17. postuan da urdinen tal-
dea. Datorren norgehiagoka Are-
nasen kontra jokatuko du.

Gainontzeko taldeetan,
emaitza gazi-gozoak 
Hirugarren Mailako neskek emai-
tza bikaina lortu zuten etxean
Anaitasunaren aurka 4-0 irabaziz. 

Jubenilen Ohorezko Mailako-
entzat emaitza ez zen hain ona
izan, 1-2 galdu baitzuten. Lurralde-
kakoak ere porrotarekin bueltatu
ziren etxera. Hauek dira beste
emaitzak: Jubenilak Ohorezko
maila: Tolosa 2-3 Elgoibar. Kade-
teak Ohorezko maila: Reala 1-0 To-
losa. Kadeteak 1. maila: Euskaldu-
na 0-8 Tolosa. Infantilak Ohorezko
maila: Tolosa 2-0 Ordizia.

HHilberria

JOSE JIMENEZ GONZALEZ

Une latz hauetan
zuekin gaude

TOLOSA
2007ko
abenduaren 18a



Aimar Irigoien 152 kiloko harria altxatzen Zizurkilgo frontoian. IMANOL  OTEGI/ARGAZKI PRESS

Aimar Irigoeienek marka
egin du Kirol Asteburuan
Zizurkil ›› Errezilgo harri-
jasotzaileak 17 jasoaldi egin
zituen 152 kilokoarekin;
balantze «oso positiboa»
egin dute antolatzaileek.

IMANOL GARCIA

«Oso positiboa» da Zizurkilgo Ki-
rol Asteburuari buruz egindako
balorazioa, Ainhoa Larrea udal
teknikariak azaldu duenez. Aimar
Irigoienek, esaterako, lortu zuen
Goenatxoren marka hobetzea. 152
kiloko harriarekin 17 jasoaldi egin
zituen, Goenatxok lortutakoak
baino bat gehiago. 

Irigoien errezildarraren erakus-
taldia herri kirolen jaialdiko une-
rik garrantzitsuena izan bazen ere,
beste harri-jasotzaileek eta aizko-
lariek egindako lanak ere nabar-
mentzekoak izan ziren. Jendea
erruz joan zen herriko pilotaleku-
ra. «Giroa festetakoa bezalakoxea
izan zen», azaldu du Larreak.

Kirol Asteburuko beste ektial-
diei dagokionez, ostegunean egin-
dako Patxi Usobiagaren solasaldi-
ra ez zen nahi hainbat jende joan.
Ostiralean, berriz, Atxulondo kul-

tur etxea bete egin zen Gorka Tor-
mo mendizaleak emandako ikus-
entzunezkoa ikustera eta herriko
kirolariei egindako omenaldian
parte hartzera. Guztira 20 lagunek
jaso zuten Udalak emandako di-
ploma, kirol ezberdinetan aurten
egindako ahaleginak sarituz. On-
doren Urkamendi elkartean afal-
du zuten.

Larunbatean gaztetxoek pati-
netan aritzeko aukera izan zuten
arratsaldean. Gauean, berriz, Zi-
zurkilgo XI. Gau Krosean 161 ko-

rrikalarik parte hartu zuten. Juan
Ramon Otegi gazteluarak proba-
ren marka hobetu zuen, 22:01eko
denbora eginez.

Liburuaren Astea
Kirol Asteburua bukatu bezain las-
ter Liburuaren Astea hasiko da Zi-
zurkilen. Gaur bertan Zukzuk jau-
naren alfabeto berria txotxongilo
emanaldia egongo da Iriarte Etxe-
an, 18:00etan, 4 urtetik aurrerako
haurrentzat.

Bihar ipuin kontaketa izango da
Maite Frankoren eskutik, 8-12 urte
bitarteko haurrentzat, 18:00etan
liburutegian.

Etzi liburu aurkezpena egingo
dute. Zizurkilgo Historia: gaur
egungo gizarteruntz (1800-1950)
liburua aurkeztuko du Aranzadik,
19:00etan, Atxulondo kultur etxe-
an.

Ostiralean izango da Liburua-
ren Asteko azken ekitaldia. Teodo-
ro Hernandorena VI. Ipuin Lehia-
ketako sari banaketa egingo dute,
17:30ean. Ondoren, 4 eta 7 urte bi-
tarteko umeentzat Olentzero eta
Galtzagorriak ipuin kontaketa
musikatua, Patxi Hernandoren es-
kutik.

Villabonako Udalaren
ezohiko bilkura, bihar
ERREDAKZIOA

Villabonako Udalak ezohiko oso-
ko bilkura egingo du bihar,
20:00etan. Gai zerrendaren bai-
tan, La Salvadora eremuari dago-
kion Villabonako Plangintzako
arau subsidiarioetako zenbait ele-
mentu aldatzeko espedientearen
Testu Bategina onartzeko propo-
samena izango da.

Horrez gain, hainbat mozio

onartzeko proposamena izango
dira: Euskal Herriaren eskubideen
alde, egitasmo politiko guztiei auke-
ra demokratikoa. Herri gisa eran-
tzuteko garaia da izeneko mozioa,
Aiztondo Bailara, giza eskubide
guztien alde. Euskal Presoak Eus-
kal Herrira izeneko mozioa eta
Esaitek aurkeztutako Euskal He-
rria, nazio bat, selekzio bat izeneko
mozioa.

Gabonetako egitarau
oparoa Anoetan
ERREDAKZIOA

Egitarau oparoa antolatu du Anoe-
tako Udalak Gabonetarako. Gaur
bertan Loatzo musika eskolako
ikasleek Gabon kontzertua eman-
go dute, 17:30ean, elizan. Hilaren
22an, larunbata, Korri eta Xalto
pailazoen Artista bat naiz niema-
naldia, 17:00etan, udal areto nagu-
sian. Ondoren, txokolate jatea uda-
letxeko arkupeetan.

Hilaren 24an, astelehena, Olen-
tzeroren eta Mari Domingiren 
bisita. 18:00etan irtengo dira Isas-
titik, Loatzo musika eskolako ikas-
leek eta Gazte Asanbladako trikiti-
lari eta pandero-jotzaileek alaitu-
rik. Ibilbidea Isasti-Solkorre-
Igarabide-plaza izango da. Plazan
ongi-etorria egingo zaie. Udal
Dantza Eskolako ikasleek dantza
egingo dute, Bertso Eskolako ikas-
leek bertsoak kantatuko dituzte,
Gazte Asanbladakoek gutuna ira-
kurriko dute eta denon artean kan-
ta bat abestuko zaio Olentzerori.
Ondoren, Olentzerok goxokiak
banatuko ditu hurbiltzen diren
ume eta gaztetxoen artean.

Hilaren 25ean, asteartea, Anoe-
tako Txistulari Taldearen kalejira,
12:00etan. Hilaren 26an, asteazke-
na, Txolarre Irratiaren 7. urtemu-
ga. Txolarre Irratiak bertara joate-
ko gonbidapena luzatzen du, Tolo-
saldeko ahotsasaio berezia egiten
duten bitartean. 12:00etatik aurre-
ra hamaiketakoa prestatuko du

irratiak bertara joaten diren ume-
entzako.

Hilaren 27an, osteguna, irteera
Tolosako Gabonetako Haur Par-
kera, HH1 eta LH2  bitarteko ume-
entzat, 11:00etatik 14:00etara.
Doan izango da irteera. Izena ema-
tea zabalik dago hilaren 21a arte
udaletxean edo kiroldegian. Hila-
ren 28an, ostirala, Oihulari Clown
taldearen Zai beti zai antzezlana,
22:30ean udal areto nagusian. 

Urte hasieran ere 
hainbat aukera
Urtarrilaren 3an, osteguna, irteera
antolatu dute Txuri Urdinera,
LH3tik aurrerako ikasleentzat,
10:00etatik 14:30etara. Prezioa 5
eurokoa izango da. Izena ematea
zabalik hilaren 21era arte udale-
txean edo kiroldegian.

Urtarrilaren 4an, ostirala, magia
ikuskizuna, 17:00etan, udal areto
nagusian. 18:00etan eta toki bere-
an magia tailerra.

Urtarrilaren 5ean, larunbata,
11:00etatik 13:00etara zirko eskola
plazan (malabareak, akrobazia,
oreka jokuak...). Arratsaldean
Erregen kabalgata. 19:00etan ir-
tengo da Basagain menditik. Erre-
geak traktorean iritsiko dira plaza-
ra, Anoetako txistulariek alaiturik,
eta bertan goxokiak banatuko di-
tuzte. Urtarrilaren 6an, igandea,
Anoetako Txistulari Taldearen
kalejira, 12:00etan.
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›› KIROLARI OMENDUAK

]Mendia.Gorka Tormo.
]Pilota.Miguel Lertxundi eta Ibai
Ropon.
]Triatloia. Iker Zaldua.
]Mendi maratoiak. Iker Karrera,
Nerea Amilibia, Iñaki Urkola, Oier
Ibarbia eta Joxean Alberdi.
]Futbola.Joxean Bikuña.
]Sega.Naroa Geresta.
]Aizkora.Joseba Otaegi.
]Ehiza.Modesta Iraola.
]Halterofilia taldea.Teddy Mar-
tinez, Jon Tecedor, Igor Sasiain,
Iker Hernandez, Jokin Urkizu,
Asier Gallego eta Mikel Quintana.



Neguko loreak izan ziren.A. OTEZABAL

Bedaioko I. Azoka
«positiboa» izan
da, eta helburuak
bete egin dira
Bedaio ›› Jendetsua izateaz
gain, arrakastatsua ere izan
da; bai bisitariei eta azoka
egitea posible egin dutenei
eskerrak eman diete. 

ERREDAKZIOA

Bedaioko pilotalekuan jende asko
bildu zen herenegun, Bedaioko I.
Azokako produktuak eta bitxike-
riak ikusteko asmoz. Balantzea
«guztiz positiboa» izan da.

Azokaren helburuak ondo bete
direla adierazi dute auzokoek, hau
da, «produktuak ezagutaraztea,
saltzea, Bedaion ekoizten dena
azaltzea eta Bedaio herri bezala
ezagutzea».

Bisitariak «gustura» geratu zi-
ren artile, perratzailea, talogileak
eta abar ikusten. Produktuak
goxo-goxo dastatzen eta agortzen
joan ziren.

Matxin saski-egilea izan zen,
besteen artean, eskulana eta artea
uztartzen denen aurrean. Urtinea-

koek neguko lore koloretsuak jarri
zituen, Bedaioko baserritarrek
azalduriko produktu fresko eta
landuekin batera. Txukun-txu-
kun, dotore-dotore jarri zituzten
ikusgai. Bedaioko helduenek be-
raien artea erakutsi zuten, altzari
nahiz koadroekin. «Gaur egungo
belaunaldiek galduko ote zuten
jada honelako arte lanak eta ohitu-
rak?».

Azienda anitza eta produktu as-
kokoa izen zen: idi parea uztarri
eta guzti, ahuntzak bi antxume
egin zituen feria goian zegoen me-
mentoan... Zer ikusi izan zen, hor-
taz, Bedaion. Larrañetako ahun-
tzek lortu zuten jendearen aten-
tzioa bereganatzea. 

Aparkatzeko lekurik ez
Jendea modu batera ala bestera
gerturatu zen Bedaiora, autoz, bi-
zikletaz mendi buelta egin ondo-
ren... Gainera, zaldun ugari ere iku-
si zen Bedaioko kaskoan. Alegiatik
eta Amezketatik hurbildu ziren
gehienak.

Eguraldiak ere azoka luzitzeko
aukera eman zuen, giro beroa osa-
tuz, bai azoka gunean eta baita in-
guruetan ere. «Arazoa aparkaleku
falta da. Horretan bada zuzentze-
korik, baina guk ezin dugu gehiago
egin». Kilometro eta erdiko ileran
aparkatu zuten bisitariek. Horra
jendetzaren erakusgarri. «Tolosa-
ko Udalak badu lana Bedaio ekipa-
tzen, nahiko urri baitago».

Bazkarian 72 lagun egon ziren,
Bedaion ekoizturiko babarrun,
aza, odolki eta mamia dastatu zu-
ten: «Bai onak gainera».

Bi zerri zozkatu zituzten
Zerri iberikoak ere zozketatu zi-
tuzten azokan: sariduna 413 zen-
bakia izan da eta bi zerri irabazi

Immigrazioarekin loturiko
proiekzioa gaur Leidorren 
TOLOSA ]Ereite Elkarte Multikultu-
ralak antolatutako Etorkinen Egu-
na II. Jardunaldiaren azken ekital-
dia gaur izango da. Leidor antzo-
kian 20:00etan Padre nuestro
proiekzioa jarriko dute (Christop-
her Zalla). Juanek eta Pedrok im-
migrante mexikar ilegalez beteriko
trailer batean ezagutzen dute el-
kar. Pedrok inoiz ezagutu ez zuen
aita aurki zezan eskatzen dio amak
hil aurretik. Bere lagun berriari
kontatzen dio, eta Juanek gutuna
lapurtzen dio Pedrori, eta haren ai-
taren aurrean agertzen da seme
gisa.

Eremu elektromagnetikoak
eta osasuna, hitzaldia bihar
TOLOSA ]Tolosaldeko AHT Geldi-
tu! Elkarlanak biharko, Tolosako
Kultur Etxean hitzaldi bat antolatu
du. Hitzaldi hau arratsaldean,
19:00etan izango da. Hizlaria, be-
rriz, geologian lizentziatua den Pa-
txi Gonzalez aditua izango da eta
bihar landu eta jorratuko duen gaia
Eremu elektromagnetikoak eta osa-
suna izango da. Bertan, AHT
proiektuak eragingo dituen ho-
tsak, esaterako, osasunean izango
dituen kalteak aztertuko ditu. Hi-
tzaldiaren ondoren, herritarrei in-
teresatzen zaizkien galderak ere
erantzungo ditu Patxi Gonzalezek. 

Gaztetxearen 20 urteak
ospatzeko, esperientziak
ALEGIA ]Alegiko Gaztetxeak dago-
eneko 20 urte bete ditu eta egita-
rau erakargarri bat antolatu dute
hilabete osoan zehar. Gaur, barri-
kotea izango da 20:00etan, eta
21:00etan, berriz, Edurne Beau-
montek eta Aitziber Sanchezek bi-
deo emanaldia eta hitzaldia pres-
tatu dute. Bihar, berriz, 21:00etan
da barrikotea, eta ondoren,
21:30ean Zine sorrerari buruzko
dokumentala izango da ikusgai.
Etzi 21:00etan barrikotea presta-
tuko dute, eta ondoren, Guatema-
lako bizipenak Unai Iraolak konta-
tuko ditu. 

L Laburrak

Gabonetako egitarauaren
baitan ipuin-kontalaria
ALEGIA ]Gaur Maite Franco ipuin-
kontalaria Alegiko Udal liburute-
gian izango da ipuinak kontatzen.
18:00etatik aurrera entzun ahal
izango dira umeentzako ixtorio
hauek. Etzi, berriz, Gabonetako
egitarauarekin loturik, Loatzo mu-
sika eskolakoek Eguberrietako
kontzertua eskainiko dute Kultur
Etxean, 18:30ean hasita. Igandean,
berriz, arratsaldean zehar Alegiko
Udalak antolatzen duen gaztain-
jatearen txanda izango da plazan.
Datorren ekitaldia heldu den aste-
lehenean izango da, hilaren 24ean,
hain zuzen. 

Herriko mugak ezagutzeko
ibilaldia, larunbatean
IKAZTEGIETA ] Ikaztegietako Udaz-
ken Kulturalaren baitan bukaerara
iristen ari dira, hiru ekitaldi besterik
ez baitira falta eta hiruak jarraian
dira: larunbata, igandea eta astele-
hena. Larunbatean 10:00etan he-
rriko mugak ezagutzeko ibilaldia
egingo dute, plazatik abiatuta eta
bertan bukatuta. Ondoren, berriz,
hamaiketakoa izango da parte
hartzen dutenentzat. Helduen ibi-
laldia 2 ordukoa izango da, eta txi-
kientzat ordu eta erdikoa prestatu
dute. Bereziki Joxe Mari Uria egon
da larunbateko ibilbide hau antola-
tzen.
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ditu: zenbaki hori duen lagunak
620199166 (Jon) edo 653019371
(Joxe Mari) telefono zenbakira
deitzeko adierazi dute antolatzai-
leek. Saria jasotzeko epea hilaren
31n bukatuko da, «eta bestela, hor-
tik aurrera Bedaion geratuko da
zerri parea».

Eskerrak guztiei
Bedaiok eskerrak eman nahi izan
die parte hartu zutenei, antolatzai-
leei, baserritarrei eta, «nola ez, bisi-
tariei, egun polita eta ahaztezina
izan zelako bedaiotarrentzat». 

Megafoniatik entzuten zen mo-
dura, Bedaion badago zer ikusi, zer
ikasi eta zer dastatu. Datorren ur-
tean azoka berriz egiteko moduan,
behintzat, badira. 

Aziendak, barazkiak eta artisautza izan ziren, besteen artean Bedaioko I. Azokan.ANDER OTEZABAL



Donostiako Illunben, Txapelketaren une bat.GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Aitor Mendiluzek
Gipuzkoako
bigarren txapela
lortu du Illunben
G puntua ›› Herenegun
amaitu zen Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketa
Donostiako Illunbe
gainezka zelarik.

ASIER IMAZ

Donostiako Illunben bertsolari-
tzaren jaia bizi izan zen herene-
gun. Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketaren finala jokatu zen ber-
tan, 3 hilabete luzeren ostean.
Azpimarratzeko datuak, hauexek:
Aitor Mendiluze txapeldun/Gazte-
lumendi, zilardun/8.500 bertsozale
euskaldun/ Jon Martin, berezita-
sun/eta Zubeldia? Zubeldia, zerun. 

Aitor Mendiluze onena
Iruran bizi den Mendiluzek biga-
rren Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketa irabazi zuen herenegun,

946 punturekin. Haseran «hitza
amusteko» beldurrez ibili bazen
ere, saio bikaina egin zuen eta «me-
rezita» irabazi zuen bigarren txa-
pela. Lehean, 1995. urtean irabazi
zuen, 20 urte zituela. 

Gaztelumendi bigarren
Gaur egun 20 urte dituen Beñat
Gaztelumendi, zilarrarekin geratu
zen añorgarra (Gipuzkoa). Albiz-
turko ama duen bertsolari gazteak,
egundoko saioa egin zuen eta bu-
ruz burukora iragan zen Mendilu-
zerekin txapelaren lehian aritzeko
asmoz. Amaieran, 914 puntu lortu
zituen eta bertsozaleen txalo zapa-
rrada hunkigarria. 

17.000 belarri euskaldun
Illunbe gainezka zegoen, 8.500
zale elkartu ziren zezen plazan, 8
bertsolarirekin gozatzeko asmoz.
Saio borobila ikusi zuten herene-

gaur egun» esan zuenik ere izan
zen. Finaleko berezitasuna zalan-
tzarik gabe, horri esker gainera,
Martinek hirugarren postua lortu
zuen. 

Mendiluzeren agurra
Behin Bertsolari Txapelketako
txapela buruan zuela, Aitor Men-
diluze mikrofonora urbildu zen.
Atzean 7 bertsolari eta gai jartzai-
lea. Aurrean 8.500 bertsozale. Une
batean erabateko isiltasuna sortu
zen, orduan eskaini zuen Mendi-
luzek txapela, azken bertsoarekin,
agurrarekin: Aurrena aita zena-
ri/ni nun nengoke bestela/ etxekoei
ta lagunei / ia zorretan bezela/ ber-
tso eskolari noski/ badakit hor da-
goela/ ta lagundu didanari/ nahiz
jakin gogorra zela/guztioi dagoki-
zue/ itzalpe honen epela/ baina ezin
ditudanez/ denak aipatu honela/
nolabait maite hitzari/ lotu nahi
diot txapela/ ditudanek ta naute-
nek/ bere senti dezatela.

›› SAILKAPENA

1. Aitor Mendiluze 946 puntu
2. Beñat Gaztelumendi 914 puntu
3. Jon Martin 555 puntu
4. Jon Maia 553,5 puntu
5. Jexux Mari Irazu 548,5 puntu
6. Aitor Sarriegi 546,5 puntu
7. Unai Agirre 541,5 puntu
8. Iker Zubeldia 520,5 puntu

«Bertsolaritza ikusteko nire era azaltzeko
asmoz joan nintzen eta lortu nuela uste dut»
JEXUX MARI IRAZU › Bertsolaria

Gpuntua ›› Jon Maiaren
atzetik, bosgarren 
postuan geratu zen 
Jexux Mari Irazu
548,5 punturekin.

Tolosaldeko bi bertsolari aurki-
tzen ziren herenegun oholtza gai-
nean. Batak txapela jantzi zuen,
bestea berriz bosgarren geratu
zen. «Gustura» agertu da hala eta
guztiz ere Jexux Mari Irazu (La-
rraul, 1972) egindako lanarekin.
Nola ikusten duzu gaur, herene-
gun egin zenuen saioa?
Nire bertsokera, pentsamendua
eta nere bertsolaritza ikusteko era
azaltzeko eta, hori ondo egiteko as-
moakin joan nintzen. Nik uste dut
neurri handi batean lortu nuela eta
gustora gelditu naiz; bai herene-

gun eta baita gaur ere egindako la-
narekin. 
Zer iruditu zitzaizun Illunben sor-
tu zen giroa?
Egia esan oso polita. Luxu bat izan
zan eta plazer handi bat. Jendea
oso entregatuta eta bertsotako bal-
dintza ezin hobeak bildu ziren
Illunben, nahiz eta txapelketa bat
izan. Nik uste, lasaitzen ere lagun-
du zigula; gu ere nahiko tamaina

politean ibili ginen. Giroa beraz
oso ona: hamar bat.
Nola ikusi zenuen oholtza gaine-
tik Aitor Mendiluzek egindako
saioa?
Zaila da goitik ikustea. Puntuazio-
ak ez ditut oraindik ikusi nola joan
ziren, baina pentsatzen dut nahiko
berdin joango zela asuntoa. Maila
batetik aurrera gustoak dira eta
epaileak beraien erabakiak hartu
beharra dauzkate denbora gu-
txian. Aitorrek bertsotan ondo
egin zuen eta merezitako txapel-
duna da.
Beñat Gaztelumendi, finaleko
ezustekoa?
Ezustekoa bai, agian berak ez zue-
lako espero. Nik uste ondo jokatu
zituela bere kartak, saio polita egin
zuen. Gai bakoitzean ze ikuspun-
tutik kantatu asmatu egin zuen eta,
batez ere, berak gozatu egin zuen.
Jendeak ere berarekin gozatu egin
zuen eta zorionak eman behar be-
rari, saio polita egin zuelako; puska
batean gogoratuko duela saioa
uste dut.
Txapelketa gustokoa al duzu?
Denetik dauka. Atzoko egunak be-
zalakoak politak dira han gaude-
nontzako, baina 79tik kriba handia
egin da. Bere alde honak dauzka
eta txarrak ere bai. Nik uste bertso-
laritzari zerbait ematen diola. Nor-

berak daukana erakusteko aukera
ere izaten du txapelketan, ez beti
baino tarteka behintzat egoten da
aukera hori. Nik txapelketa hone-
kin gauzak argi nituen; nere ber-
tsokera azaldu nahi nuela, txapel-
keta izan edo ez izan. Horretara
joan naiz eta egindako lanarekin
gustura geratu naiz. 
Zer hartzen dute epaileek kontu-
tan, edo zer ez dute hartzen?
Ez dakit gu diskusio horretan sar-
tzeko egokienak garenik.
Giroa jarri zuena azkena geratu
zen, Iker Zubeldiaz ari naiz hain
zuzen ere.
Hori nola epaitzen den? Nik ez
daukat soluziorik. Kontua zera da,
finalean 8.000 lagunei kantatzen
diozula. 8.000 laguni kantatu eta
zutik jartzen baldin badituzu, Zu-
beldiak jarri zituen bezala, zeozer
ondo egin duzun seinalea da. Gero
horrek ze balorazio merezi duen
edo ez puntutan? Hor ia ni ez naiz
sartzen. Zubeldia k egin zuen saioa
egin zuen, jenderengan sortu zuen
erreakzioa sortu zuen eta hor,
puntuak bigarren mailan geratzen
dira. Zortzigarren geratu zelako,
Zubeldia gustatu zitzaionak ez du
pentsatuko gaizki egin zuenik,
puntuazioa eman baino lehen jen-
dea Zubeldiaz inpresio batekin ge-
ratuko zen, eta puntuazioa entzun
eta gero ere bai, nahiz batzuk gora-
go edo beherago espero. Bakoitzak
berea egitea garrantzitsua da, Zu-
beldiak ondo egin zuen eta kasu
honetan puntuen kontua bigarren
mailan geratzen da. Horren ingu-
ruan beste diskusio bat dago, baina
ez dut uste guri hori planteatzea
dagokigunik. 

I. GARCIA
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SALGAI
]Egurra. Sutarako pago egur le-
horra salgai. Etxera entregatzen
da. 615 75 57 62. 
]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. 90 m2ko etxebizi-
tza salgai Lazkaon. 689 99 76 74.

Iragarki laburrak

gun eta gustura agertu ziren, txalo-
ek burrunba sortu zutelarik. Ber-
tsolariek ere eskertu zuten bertso-
zeleen berotasuna. Zutik jarri ze-
nik ere izan zen; arrazoia? Iker
Zubeldia. 

Zubeldia txalotuena
Mendiluzek jantzi bazuen txape-
la, zeruan igo zutena Iker Zubeldia
izan zen. Illunbera gerturatu zire-
nek, txalo zaparrada mordoa es-
kaini zioten Iker Zubeldiari. En-

tzulea borborka jarri zuen bertso-
laria bera izan zen, nahiz eta pun-
tuak jasotzerako garaian, azkena
geratu. Txapelketa eta epaileen
berezitasunak. 

Doinu berezia Martinek
Adituek azalduo beharko dute Jon
Martinek kartzelan erabili zuen
doinuaren berezitasuna. Zailtasu-
nez betea eta puntu poltsa oparoa.
«Andoni Egañak ere ezingo luke
hori egin entrenamendurik gabe



Aurrera Ilunberriren aurka jokatu zuenean, duela zenbait aste.A. OTEZABAL

Aurrera zazpigarren,
igandean Iruñean 
2-1 galdu ondoren
Leitza ››Jada partida
bakarra gelditzen da
lehenengo buelta
amaitzeko, Gares-en 
aurka jokatuko dutena

NAIARA GARZIA

Herenegun Aurrerak Pamplona
taldearen aurka jokatutako nor-
gehiagoka galdu egin zuen. Lehe-
nengo zatian oso ongi jokatu zuten
arren, 2-1eko emaitzarekin amaitu
zuten partida.

Joan den asteburuan Leitzako
jokalariek atseden hartu ondoren,
lehenengo bueltaren azkenaurre-
ko partida jokatu zuten herenegun
Iruñean. Norgehiagoka hau jokatu
baino lehen, Aurrera laugarren
postuan zihoan aurreko astean,
Lagunak (28), Cantolagua (25) eta
San Cristobal (25) taldeen ondo-
ren. Asteburu honen ondoren zaz-
pigarren lekuan doa Aurrera, Ga-
res taldea bezalaxe. Biek 23na pun-
tu dituzte. 

Hirugarren porrota
Aurrerako arduradun den Josu
Zestauk azaldu duenez, «aurrene-
ko zatian oso ongi hasi ginen, eta
atsedenaldira irabazten gindoaze-
la iritsi ginen». Lehenengo gola
Javi Urtiagak sartu zuen, penaltiz. 

Atsedenaldia eta gero, lehenen-
go 10 minutuetan leitzarrek «oso
ongi» jokatu zutela dio Zestauk.
«Atsedenalditik itzuli eta jokoak
oso ongi jarraitu zuen hasieran.
Gero gol bat sartu genuen eta ba-
liogabetu egin ziguten, jokoz kan-
po zegoela esanez». Gauzak horre-
la, bat-batean partida aldatu egin
zen. «Baliogabetutako gol horreta-
tik aurrera, partida aldatu egin zen,
guk gaizki jokatu genuen, haiek

erasotzen hasi ziren eta defentsan
ez ginen ongi aritu», dio Zestauk. 

Leitzako taldeak denboraldia
hagitz ongi hasi zuen arren, hau ja-
rraian galtzen duen hirugarren
partida da. «Bolada nahiko txarra
daramakigu», dio Zestauk.

Azkenekoa, etxean
Igandean leitzarrek denboraldia-
ren lehenengo bueltako azkeneko
partida jokatuko dute, etxean, Ga-
res taldearen aurka. «Azkeneko 3
partida hauek galdu ondoren,
etxean irabaztea espero dugu», dio
Josu Zestauk. «Gares taldearen
aurka ari ondoren, bigarren buel-
tako lehenengo norgehiagoka La-
gunak taldearen aurka daukagu,
hauek lehenengo doaz, eta moral
aldetik lehenengo buelta ongi
amaitzea garrantzitsua da gure-
tzako».

Josu Zestauk lehenengo buelta-
ren inguruko balantzea egin du.
«Hasiera oso fuertea izandu zen,
baina taldea ere ez da oso handia,
ez dauzkagu jokalari gehiegi, eta
jokalari guztiek astero astero joka-
tzeak haien indarrean ere eraginik
badu».

Bigarren buelta 2008. urteko ur-
tarrilaren 6an hasiko da, eta esan
bezala, Aurrerak Lagunak taldea-
ren aurka jokatuko du. Denboraldi
amaiera, berriz, oso urruti dago
oraindik. «Oraindik oso goiz da
goian edo behean egongo garen
ikusteko. Halere denboraldi hasie-
ran lehenengo buelta amaitu 
eta lehenengo sei postuetan ego-
nen ginenik ez genuen pentsa-
tzen». 

Abenduaren 23ko partidaren
ondoren Aurrera lehenengo buel-
tan zer postutan gelditzen den iku-
siko da. Oraingoz, zazpigarren
doa.

Altzoko errota martxan jarriko dute larunbatean.HITZA

‘Olentzerotan jakinminez’ Kultur
Astea, bihartik aurrera martxan
Altzo ›› Bihar hasi eta
larunbatean amaituko da
eta besteak beste Altzo
azpiko errota bisitatzeko
aukera izango dute

ERREDAKZIOA

Altzoko  Udalak eta Kultur Batzor-
deak, Elordi elkartearen laguntza-
rekin, Kultur Astea antolatu dute
bihartik aurrera. Olentzerotan Ja-
kinminez izenarekin bihartik la-
runbata bitarte hainbat ekitaldi an-
tolatu dituzte. 

Herritarrentzat, bi hitz
Gabon garaiko Kultur Aste hau
atontzeko antolatzaileek ere zen-
bait hitz idatzi dituzte: «Badoa bi
mila eta zazpia, badator Olentzero,
hara laster urtaro eta urte berri bat.
Horixe da bizitzaren joan-etorria
edo bidea, utz diezaiogun horrela
izaten. Bizitzaren bidetik jauzi ura-
ren joan-etorrira eta hara! Errota
martxan, Altzo Azpiko errota bat
hain zuzen. Errota zertarako? Irina
egin eta gero taloak egiteko. Taloak
zertarako? Gazta eta gaztainekin
batera jateko. Ez al da oso lehorra
izango? Zipriztindu dezagun umo-

rearekin. Agian bizitzako janaririk
preziatuena, hatsarekin batera,
umorea delako».

Ekitaldi ugari
Bihar udaletxean gaztagintzaren
inguruko hitzaldi eta ikuskizuna
egingo dute Batis Otaegi eta Niko-
las Segurola Arantzazuko Artzain
Eskolako Arduradunek. Ostirale-
an 18:00etan musika emanaldia
egingo dute Imaz Bertsolaria es-
kolan, Loatzo musika eskolako
ikasleek eta Maixarenek parte
hartuko dutelarik, eta 21:00etan
diaporama emanaldia, Auñamen-
diren hatsa izenekoa, Euskal Piri-
nioen ingurukoa. Gema Arrugae-

tak eskainiko du eta udaletxean
egingo dute.

Larunbatean, 15:00etan Altzo-
ko plazatik abiatuko dira oinez Al-
tzo Azpiko errotara joateko, eta
15:30ean errota bisitatuko dute.
Bertaratzen direnek errotaren
funtzionamendua ikusteko auke-
ra izango dute, errota martxan ja-
rriko baitute. 17:30ean Elordi el-
kartean umeentzako taloak egingo
dituzte baita gaztainak erre ere.
19:00etan, helduen txanda izango
da: taloak, hirugiharra, txistorra,
gazta eta gaztainak jateko aukera
izango dute, Lazkano eta Gorro-
txategik umorezko pasarteak kon-
tatzen dituzten  bitartean.

AHTren aurkako elkarretaratzea
LEITZA ]Ostiral iluntzean, 20:00etan, AHTren aurka-
ko elkarretaratzea egin zuten Leitzan hainbat herrita-
rrek, Lopeneko iturrian, ostiral goizean Tolosaldeko
hainbat lekutan egindako geldialdiei jarraipena ema-

nez: Tolosako Laskorain, Orixe, Tolosaldeko Lanbide
Heziketa Institutuko ikasleek geldialdiak egin zituzten
goizean, baita manifestazioa ere, Tolosaldeko Gazte-
txe eta Gazte Asanbladak deituta. N. GARZIA
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›› EGITARAUA

]Abenduak 19, asteazkena
]19:30.Gaztagintza, hitzaldia eta
ikuskizuna (DVD), udaletxean.
Ondoren Elordi elkartean gazta
ezberdinen probaketa egingo da.

Abenduak 20, osteguna
]15:00etan.Kultur Asteko egunik
lasaiena izango da hau. Olentzero-
ren etorrera, eta Imaz Bertsolaria
eskolan gazta ezberdinen proba-
keta egingo da.

Abenduak 21, ostirala
]18:00etan.Musika emanaldiak
Loatzo musika eskolako ikasleekin
eta Maixarenekin, Imaz bertsola-
ria eskolan.
]21:00etan.Diapositiba emanal-
dia, udaletxean: «Auñamendiren
hatsa»: euskal pirinioak, bertako
herriak, bizimoduak, ohiturak eta
kulturak ezagutzeko aukera pare-
gabea, Gema Arrugaetaren esku-
tik.

Abenduak 22, larunbata
]15:00etan.Altzo Azpiko errota-
ra oinez.
]15:30ean.Errotaren funtziona-
mendua ikusteko aukera.
]17:30ean.Talo eta gaztain jatea
umeentzat
]19:00etan.Talo, hirugiharra,
txistorra, gazta eta gaztain jatea
helduentzat, Lazkano eta Gorro-
txategik umorezko pasarteak kon-
tatzen dituzten bitartean.



Hitzaldiak
]Tolosa. Juan Kruz Igerabide poe-
tak Bularretik mintzora: poesia hiz-
kuntza afektiboaren oinarrianhi-
tzaldia emango du Haur Liburute-
gain 18:30ean.

Deialdiak
]Alegia. Gaztetxearen XX. urte-
muga: 20:00etan barrikotea izan-
go da, eta 21:00etan, bideo ema-
naldia eta hitzaldia.
] Ibarra. Merkatu Txikia Ekuador,
Honduras, Eritrea eta Bombay-era
laguntza bidaltzeko parrokiako lo-
kaletan.

Zinema
]Tolosa. Padre nuestro filma Lei-
dor aretoan 20:00etan, Etorkinen
Nazioarteko Eguna dela eta, Erei-
tek antolatuta.

Antzerkia
]Zizurkil. Zukzuk jaunaren alfabe-
to berria lau urtetik gorako hau-
rrentzako antzerkia Atxulondo
kultur etxean 18:00etatik 
aurrera.

Kirola
] Ibarra. Kirol Astearen barruan,
spinning kadeteekin asteartean
eta ostegunean 18:00etan Bela-
bieta kiroldegian.

Erakusketak
]Tolosa. Jabier Villarreal Armen-
darizen Paralelo 42argazki monta-
jeen erakusketa Aranburu Jaure-
gian.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Leitza. Larraia, M.I. Elbarren, 95.
112.
]Tolosa. Olarreaga, J. Korreo ka-
lea, 2. 943 670128.

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

AAgenda

Urte askoan!
Oihan Calahorra Murua. 
Gaur 4 urte. Zorionak 
familiaren partetik.

AAgurrak

Adunako elizan atzo Loatzo musika eskolako ikasleek egindako emanaldiaren une bat. I. GARCIA

Aste honetan Loatzo musika eskolako ikasleek Gabonetako emanaldiak ematen ari dira. 
Hainbat herritan egingo dituzte konztertuak. Atzo Aduna eta Zizurkilen izan ziren emanaldiak.

Gabonetako lehen oparia
ERREDAKZIOA

L oatzo musika eskolako ikas-
leek Gabonetako emanal-
diekin hasi dira. Aste guz-

tian zehar hainbat herritan musika
ikasleek jende aurrean erakutsiko
dituzte beraien dohainak. Atzoko-
an Adunan eta Zizurkilen izan zi-
ren kontzertuak. Bietan elizak izan
ziren eszenatokiak.

Musikari gaztetxoek, gehienbat
senitartekoak diren ikusentzule-
goaren aurrean egiten dituzte
saiak eta hauentzako musikaz be-
tetako opari bihurtzen dira.

Hurrengo emanaldiak
Datozen egunetan beste herrieta-
ko ikasleek kontzertuak emango
dituzte. Horrela, gaur, Anoetako
elizan 17:30ean eta Ibarrako Kul-
tur etxean 19:30ean izango dira
emanaldiak. Bihar, Villabonako
Gurea aretoan 17:30ean eta Irura-
ko elizan 19:30ean. Etzi, Alegiko
Kultur Etxean 18:30ean. Eta azke-
neko emanaldia ostiralean  izango
da, Altzoko eskolan, 18:00etan.
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