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«‘Katamalo’ grabatu dudan lehen
diskoa da, eta emaitza polita izan da»
BELAUNTZA  Bihotz Bakartien Kluba taldearen ‘Katamalo’
izeneko azken proiektuan hartu du parte musikariak

GAUR  Zizurkilgo Atxulondo kultur etxean eskainiko dute
zuzeneko emanaldia, 21:00etatik aurrera 6
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Txerria lehengo erara hilko dute bihar Abaltzisketan; ondoren festa giroan murgilduko dira herritar guztiak › 4
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V.URTEA 1.323.ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

Udaberriren
urteurreneko azken
saioa, gaur gauean,
Leidor aretoan 
TOLOSA  Euskal Herriko probintzietako dantzak
taularatuko dituzte; 22:30ean hasiko da saioa 2

ANJEL ARROSPIDE
AIZKOLARIA

«Adinean aurrera
egindakoentzat
da, bereziki,
desafioa»
LEABURU  Desafioa bota die
beste aizkolariei; hitzordua,
urtarrilaren 12an izango da
Kantabriko tabernan 3 M. SOROA

Urte Zaharreko
Lasterketa
antolatu dute,
urtero bezala,
Zunbeltz eta
Urkamendik

VILLABONA-ZIZURKIL 
24 urte beteko ditu
aurtengoarekin lasterketak 5



Udaberriko egungo belaunaldiaz gain aurrekoak ere ariko dira.HITZA

Udaberriren urteurreneko
azken saioa gaur gauean
Tolosa ›› Euskal Herriko
probintzietako dantzak
taularatuko dituzte;
«aspaldian ez da horrelako
saiorik ikusi Tolosan».

ERREDAKZIOA

Udaberri dantza taldeak bere 50.
urteurreneko ospakizunei amaie-
ra emateko asmoz, emanaldi bere-
zia prestatu du gaur gauerako. Eki-
taldia Leidor aretoan izango da,
22:30etik aurrera. Sarrerak bost
euroren truke erosi ahal izango
dira gaur , antzokiko leihatilan ber-
tan. 

Dantza taldearen urteko azken

emanaldi honetan, ikuskizun be-
rezi eta ezberdina egitearren, Eus-
kal Herriko probintzietako dan-
tzak taularatuko dituzte. Horien
artean, dantza taldeak bere ibilbi-

de luzean interpretatu dituen dan-
tza asko. Esaterako, Arabako zie-
ko, Nafarroako Otsegiko dantzak,
Xuberoako maskaradak, Lapurdi-
ko dantzak, Bizkaiko dantzari dan-

Urte Zahar Txapelketa
jokatuko da Beotibarren
Zesta-punta ›› Hiru
egunetan zehar izango dira
partidak; Euskal Herriko
hainbat txokotatik etorriko
dira pilotan jokatzera.

ERREDAKZIOA

Eguberri hauetarako torneo bi-
kain bat antolatu du Tolosako Beo-
tibar Zesta-Punta Elkarteak, Urte-
zahar Lehiaketa hain zuzen ere.
Hala, hiru egunetan zesta-punta
partiduak izango dira Beotibar pi-
lotalekuan.

Torneoa kadete mailako puntis-
tentzat izango da eta bertan Euskal
Herri osoko, Iparraldeko eta He-
goaldeko ordezkari onenak ariko
dira lehian, eta noski, tolosarrak
ere bai (Joseba Esnaola, Beñat Lo-
pez eta Oier Zaldua). Tolosako
lehiaketa honek, besteak beste,
erakusten du zer nolako joku mai-

la daukaten euskal puntistek, hau
da, zer nolako lana ari diren egiten
Euskal Herriko zesta-punta elkar-
te desberdinek.

Horretaz gainera, tolosarrei eta
hurbiltzen diren zaletu guztiek
urte osoan ikusten ez dituzten
puntistak ikusteko aukera dute
Tolosako Beotibarren. Torneoa
honelaxe gauzatuko da: gaur, goi-
zeko 10etan hasiko da norgehiago-
ka, lau partida jokatuko direlarik.
Eta arratsaldez, lauretan ekingo
diote beste lau partidarekin. Goi-
zeko bigarren partiduan tolosa-
rrek lekeitiarren kontra jokatuko
dute, eta arratsaldekoan Nafarroa-
ko Erriberakoen kontra. 

Bihar, goizez izango dira parti-
duak eta bezperan aurrera egin
duten bikoteak ariko dira. Eta etzi,
igandea, goiz eta arratsaldez ariko
dira pilotariak. Arratsaldean joka-
tuko dira finala eta kontsolazioko
partida.
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T olosak 751 bete dituen urtearen
balantzea egiteko ordua da.

Kale kantoi honetatik begira, ez da
aurrekoa baino motelagoa izan, ez
horixe. Festa eta kale giroak ez du
atzerapausorik egin, alderantziz.
Urteroko festa eta ekitaldiez gain,
berriak ere izan dira. Udalak berri-
tzeko urtea ere izan da, kasu ba-
tzuetan irudika ezinezko egoera
berezietara iritsi arte, Lizartza kasu.

Bukatu berri den urtean urtemu-
ga batzuk izan dira eta behar bezala
ospatu dituzte. Sakramentinoek
100 urte bete dituzte Tolosan, Uda-
berri dantzari taldeak 50, Laskorain
Ikastolak 40, Titirijai txotxongilo
jaialdiak 25... Esan beharra dago
Udaberri bi apaiz sakramentinok
sortu zutela. Laskorain Ikastolak
ere harreman estua izan du sakra-
mentinoekin ia sorreratik. Orden
erlijioso honen harreman estua

euskal kulturarekin bistan geldi-
tzen da beraz. 

Horrelako ospakizunak onak
izaten dira taldeek atzera begirako
errepasoa eta aurrera begirako
proiektuak burutzeko. Datorren
urtean ere izango dira horrelakoak.
Nik dakidala, Alpino Uzturre elkar-
teak urrezko ezteiak beteko ditu eta
zenbait ekitaldi ari da prestatzen.
Urte Berria Uzturren hasteko deia
egin diete mendizaleei. Irurako Ki-
lometroen urtea ere izango da
2008. Herri eta ikastola txiki baten
apostu erraldoia aurrera begira in-
darberrituta ateratzeko izan dadila. 

Baina urte berria hasi aurretik,
Villabonan merkataritza sustatze-
ko mugimendua sortu da eta gaur
bertan ekitaldi berritzailea antolatu
dute. Kale Berriko etxeko arropako
denda bateko erakusleihoan mani-
ki bizidunak izango dira gaur
eguerdian eta arratsaldean. Herri-
ko bi mutil ezagun ariko dira den-
dako jantzi berri eta ausartenak
erakusten ikusi nahi duenarentzat.

Urtea pasa, urtea etorri
›› Kale kantoitik 
Joxemi Saizar

Zeini 
zer
egokitu 
TOLOSA ]Voith-Gorostidi eremuko
etxebizitza tasatuak nori egokitu
zaizkion erabaki ondoren, atzo
eman zuten jakitera bakoitzak zein
ezaugarriko etxea izango duen. Jo-
kin Bildarratz alkateak zuzenduta,
eta eskatzaileen baldintzak azter-
tuta, bakoitzari esleitu zaiona zein
den mahairatu zuten atzo. I. T.

tza eta Gipuzkoako dantza ezber-
dinak.

Dantza taldekoen esanetan,
«urte asko dira honelako emanaldi
bat ikusi ez dela Tolosan, eta Uda-
berrik egin ez duela». Izan ere, ho-
netarako, dantzari asko behar dira.
Hori dela eta, azken belaunaldiko
dantzariez gain, aurreko garaieta-
ko dantzari batzuen laguntza ere
izango dute.

Gaurko emanaldia Udaberri be-
rriaren hasiera puntua izango da,
azken urteetako arazoak gainditu-
ta beste 50 urtetan dantzan jarrai-
tzeko prest baitago. Bestalde, ema-
naldiaren amaieran hainbat oroi-
garri banatuko dituzte taldearen
historian zehar garrantzitsuak
izan diren lagunen artean.

Bestetik, Leidorren sarreran
Udaberri dantza taldearen bere
50. urteurrena dela eta kaleratuta-
ko DVDak eskuratu ahal izango
dira. Hauek 12 euroren truke izan-
go dira salgai.  

Atila y los Unos eta Nekro,
ariko dira Asvinenean
ADUNA ]Asvinenea  arte eszeniko-
en laborategiak antolatuta, Adu-
nan duten egoitzan bi musika tal-
deren kontzertua izango da bihar
22:30etik aurrera. Bertan, Nekro
eta Atila y los Unos taldeak entzun
ahal izango dira. 

Albizturko 2008ko
egutegia salgai da jada
ALBIZTUR ]2008ko Albizturko
egutegia salgai da dagoeneko.
Egutegia herrian bertan ateratako
argazkiez osatuta dago. Hau 10
euroren truke eskuratu daiteke
ondorengo lekuetan: udaletxean,
Herriko Etxea eta Elane jatetxee-
tan, Ogi-ona okindegian eta Kopy
bat dendan. 

Marilur kontu kontari ariko
da gaur haur liburutegian
TOLOSA ]Gaur, eguerdiko hama-
bietan, 4-9 urte bitarteko haurrei
zuzenduta ipuin kontalaria izango
da Errota Haur Liburutegian. Mari-
lur kontu kontari ariko da haurren
arreta bereganatzen.

Alde Zaharra Dendak-en
kanpainak baditu sarituak
TOLOSA ]Alde Zaharrak Dendak
elkarteak Gabonetan jarritako
kanpainak baditu irabazleak. Sari-
tuak, gaur Olentzero bilakatuko
dira eta Alde Zaharreko saltokie-
tatik barrena ibiliko dira, beraien
sariak hartzen. Ondorengoak izan
dira irabazleak: Idoliris Fajardo La-
rrinaga, Manul Gonzalez Ariston-
do, Jone Erkizia Elustondo eta Mila
Zubeldia Gorostidi.

Gipuzkoako seniorren
finalak, gaur, Amasan
AMASA ]Bihar  Gipuzkoako 2. eta 3.
mailako Gipuzkoako Seniorren fi-
nalak jokatuko dira Amasako pilo-
talekuan. Herritarrek final garran-
tzitsu hauekin gozatzeko aukera
izango dute. Eskoriatzako Gracia-
Iñurrategi eta Hernaniko Oiaga-
Aldazabal izango dira 3. mailako
finalean, eta 2. mailari dagokionez,
Amezketako Zazpi-Iturri Elkarte-
ko Ropon eta Ugartemendiak osa-
tutako bikoteak Añorgako Insausti
eta Eizagirreren aurka ariko dira. 

Probintzialeko final handia
eskualdekoen artean, bihar
PILOTA ]Bihar arratsaldean, Beoti-
bar Pilotalekuan 17:00etatik au-
rrera, Gipuzkoako Kluben arteko
txapelketako lehen mailako senio-
rren arteko finala jokatuko da.
Kasu honetan, Zazpi-itturriko
Elurbe-Garmendia eta Aurrera-
Saiazko Renobales-Galarraga ari-
ko dira. Dena den, lehenengo par-
tidan, Zazpi-itturri eta Oskarbi es-
kolak lehiatuko dira, 3. eta 4.
postuak jokatzeko.  

L Laburrak



«Gazteentzat baino adinean
aurrera egindakoentzat da»
Aizkora ›› Anjel Arrospide
leaburuarrak desafioa bota
die beste aizkolariei. Sei
oinbiko, hiru zutika eta hiru
etzanda. Nahi duenak
urtarrilaren 12an zain
izango du Arrospide.

E Elkarrizketa ANJEL ARROSPIDE › Aizkolaria

ASIER IMAZ

Hurrengo udaberriak apustu berri
bat ekar lezake aizkora mundura,
beti ere Anjel Arrospidek (Leabu-
ru, 1956) luzatu duen desafioari
inork erantzuten baldin badio.
Dema zehazteko ordua eta eguna
jarriak daude; urtarrilaren 12an
Tolosako Kantabrikon 20:00ak al-
dera. 
Zein baldintzatan luzatu duzu de-
safioa?
Edonork har dezake apustua. Sei
oinbikotara izango litzateke desa-
fioa, hiru etzanda eta hiru zutik.
Nolatan plazaratu duzu desafioa,
barnean zenuen arra zen?
Lagunarteko beroaldi baten ondo-
rioz izan da. Lan horretan oraindik
lan ederrak eramango genituela

eta hortik sortu zen. Horrelako 
beroaldi bat izan zen, batenbat
etortzen bazaigu jokatzeko eta
probatzeko, gogoz aurkitzen gara.
Nola banatuko zenuteko egurren
afera?
Erdibana edo eramango genituz-
ke, baina hori Kantabrikon egin
beharreko lana izango da. 
Norbaiti zuzendua al doa apus-
tua?
Ez, ez. Nik ez daukat inor buruan
edo ez doa inori zuzendua apus-
tua. Nire ustez, inor etorriko baldin
bada, Larretxea, Olasagasti, Naza-
bal edo horietako edozein etorriko
dela. 
Apustuan egin beharreko lana
nahiko lan motza da.
Bai. Hala eta guztiz ere zutikako
lan horrek oztopo pixka bat jar-
tzen du. Zutikako hiru egur handi
horiek dezenteko lana dute eta
apustua pixkat luzatuko dute. 
Gazteak atzera botako ditu zuti-
kako lanak.
Bai gazteak bai. Apustua nire ustez
adinean aurrera joandakoentzat
egokiagoa dela. Nazabal izango
zen gazteena eta hortik aurrera

Larretxea, Olasagasti edo Minde-
gia edo horrelakoren batek behar-
ko du.
Zenbat diru jokatuko zenukete?
Gutxiengo bat jarria dugu, lehengo
milioi bat pezeta. 6.000 eurotik
9.000 bitarteko horretan ibiliko gi-
nateke. 
Nazabal aurten jaun eta jabe izan
da?
Bai, erakutsi du punta puntakoa
dela. Baina zutikako lanak pixka
bat frenatu dezakeela uste dut.
Etzanda bezalako maila erakusten
ez dugu ikusi zutika, ez orain arte-
an behintzat.
Nola aurkitzen zara zu?
Gustura nago. Urrezko aizkola-
rien azken bi saioetan ongi aurkitu
dut nire burua eta hortik etorri da
beroaldia. 
Noiz eta non izango litzateke
apustua?
Martxoaldean izango litzateke, eta
Tolosan, baina, oraindik oso berde
aurkitzen da dena. 
Zerbait entzun al duzu apostua-
ren inguruan?
Ez, ez gara inorekin harremanetan
jarri orain artean. 

MADDI SOROA
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Udaletxe aurrean ANV-EAEren jarraitzaileak 182.2 artikulua eskatuz.HITZA

Errepresioa areagotuz
Leaburu-Txaraman 
LEABURU-TXARAMAKO ANV-EAE

EAE-ANV taldeko kideak gara eta
ondorengo eskutitzarekin azken
egunetan gertatutakoak salatu
nahi ditugu azken udal batzarra
ere kontuan hartuta.

Azken egunetan herriko zenbait
paretetan gure herriko egoera sa-
latzen duten pintadak azaldu dira,
normalean udaletxeko langileak
margotzen ditu baina egun haue-
tan oporretan denez gure zinego-
tzia den Jose Martin Deusto aritu
da margoketa lanetan. Oporretan
aspertuta egongo ote da? 

2007ko abenduaren 26an arra-
tsaldeko 20:30ean ezohiko batza-
rra izan genuen Leaburu-Txara-
mako udaletxean.

Aspaldi honetan ohitura bihur-
tu den bezala, 20:00etarako EAE-
ANVko kide eta herritarrok Uda-
leko egungo egoera salatu nahian
udaletxe aurrean aurkeztu ginen,
eta gure harriduraren gainean Er-

tzaintzaren furgoneta bat azaldu
zen. Zein izango da hurrengo pau-
soa?

Batzarrak bere bidea jarraitu
zuen, alkate eta zinegotzi guztiak
bere tokia hartu zuten, EAE-ANV-
ko zinegotziak barne, Mari Kruz
Agirre alkate lapurrak hitza hartu
zuen eta bertako bi zerrenda gaiak
irakurri zituen. Alkate eta zinego-
tzi lapurrek biak onartu zituzten.
Bukatzean eta batzarra lasaitasu-
nez igaro ondoren EAE-ANVko
hautetsi batek hitza  errespetu
osoz eskatu zuen eta alkateak uko
egin zion. Hori al da herriak eska-
tzen duen alkatea? Herritarren hi-
tza ere entzun nahi ez duen alka-
tea?

Behin eta berriro herriaren hi-
tza errespetatzea eskatzen dugu
182.2 artikulua aplikatu edota ges-
tora bat osatuz hauteskundeetan
izandako emaitzak kontuan har-
tuta.

ZZurea da hitza

Urrezko Aizkorako lehia
Ibarran etzi, 12:00etan
A. IMAZ

Urrezko Aizkolarien Binakako
Txapelketaren lehia erabakiorra
jokatuko da Ibarran etzi. Herriko
bi aizkolari zein baino zein ariko
dira 12:00etatik aurrera San Barto-
lome plazan. Eguraldi txarra egi-
ten baldin badu, Belabieta kirolde-
gian jokatuko da norgehiagoka.

Otaño vs Mujika
Unai Otañok eta Lasak, Olasagasti
eta Jexux Mari Mujika izango di-
tuzte aurrean. Lehia erabakiorra
izango da etzikoa, izan ere, irabaz-
leek txapelketan jarraitu ahal izan-
go dute Azurmendi eta Ugartebu-
rurekin batera. Galtzaileak, berriz,
lehiatik kanpo geratuko dira.



‘18/98 
auzia’-ren
«izaera
politikoa» salatu
du Udalak 

Asteasu ›› Euskal Herriko
selekzioak nazioarteko
txapelketetan parte hartzeko
eskubidea ere aldarrikatu du. 

ERREDAKZIOA

Asteasun Udalbatzak hilaren 19an
18/98 prozedurajudizialaren ingu-
ruan, pleno honetan eztabaidatu
eta onartzeko aurkezturiko mo-
zioa onartu zuten, «epaiketa ho-
nen izaera politikoa» gogor salatuz
eta «prozedura judizial honen
abiapuntua politikoa eta demokra-
ziaren aurkakoa» dela argudiatuz.

Hilaren 19ko bilkura honetan
beste mozio bat onartu zuten: Eus-
kal Herriko selekzioarekin loturi-
koa, hain zuzen. «Euskal Herriko
kirolariek, beren nazioaren kolo-
reekin euskal selekzioa ordezka-
tuz, nazioarteko txapelketetan
parte hartzeko eskubidea dute».
Finean, «nazio baten existentzia
ukatu nahi da». Honela, biharko
Bilboko manifestaziora joateko
deialdia luzatu du Udalak. 

‘Pernando
Amezketarra’
bertso eskola
berria osatu nahi
dute Amezketan

ERREDAKZIOA

Amezketan bertso eskola osatu
nahi dute, Pernando Amezketarra
izenarekin.

Horretarako zenbaterainoko
interesa dagoen jakiteko asmoz,
bertsoen munduan eta eskola bat
martxan jartzeko proiektu hone-
tan interesik izanez gero, nahiz
heldu nahiz gaztetxo, Beandetxe-
berriko Iñaki Amundarain Tolo-
sarekin harremanetan jartzea bes-
terik ez da egin behar. Izena eman-
dako jendetzaren arabera osatuko
dira taldeak.

Txerria Orendaindik ekarriko dute. Irudian, leitzako txerri bat.NAIARA GARZIA

Txerria antzinako erara hilko
dute bihar, herriko plazan 
Abaltzisketa ›› Irakasle
baten proposamenetik
hartu zuten ideia; alkateak
hilko du txerria, eta
ondoren festa izango da.

NEREA URBIZU

Bihar Abaltzisketan jai berezia
egingo dute: izan ere, txerri festa
antolatu du Udalak. Honen baitan,
txerria plazan hilko dute antzina-
ko erara, usadioak dioen moduan.
Jexus Mari Gorostidi alkateak be-
rak hilko du txerria eta hainbat zi-
negotzik lagundu egingo diote lan
horretan. 

Ideia irakasle baten beharreta-
tik suertatu zen, Zumaiako batetik.
Zein baserritan egin ez zekiten
abaltzisketarrek, eta azkenean,
plazan egitea erabaki zuten. Txe-
rria Orendaindik ekarriko dute,
eta alkateak esan duenez, «140 bat
kilokoa izango da». 

09:00ak aldera baratzuri zopa
eta kafea hartuko dute, aspaldiko
ohiturak jarraituz. Ondoren, lane-
an hasiko dira eta txerria hilko
dute. Tripak aterako dizkiogu eta
gero hozten utziko dugu zintzilik.
Bitartean, jendea hasiko da gibela
eta odolkiak prestatzen eta jende-
ak nola egiten diren ikusi ahal izan-
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go du. «Emakumeak odolkiak egi-
ten ariko dira eta xerrak mozten
ere bai». 

Banatzen eta jaten hasi aurretik,
noski, albaitariak aztertuko du ha-
ragia, ona dela ikusteko. 

Txerria zatikatu egingo dute,
txikitu eta pintxoak jan ahal izango
dira. 11:00ak aldera, «elkartean
prestatuko dugu xolomoa eta abar,
eta bertan jango dugu hamaiketa-
ko moduan». Ardoa ere izango da
haragia jan bitartean. Arratsalde-
an, berriz, herritarren arteko Mus
Txapelketa izango da, urtero egi-
ten duten bezala.

Jexus Mari Gorostidi alkateak
labana sartuko dio txerriari, baina
berak adierazi bezala, ez da hau
egiten duen lehen aldia.  

Abenduan zeharreko ekitaldia
Abenduan zehar, Abaltzisketan
hainbat ekitaldi izan dituzte: ipuin
kontalaria izan da, ondoren San
Tomas eguna ospatu zuten eta
Olentzero ere egin zuten, kaleji-
ran, baserriz-baserri, urtero beza-
la. Urteari amaiera emateko eta
abenduko ekitaldi desberdinekin
bukatzeko, Txerri Festa hau anto-
latu dute. 

Amezketan
kontsumo
gutxiko bonbilen
banaketa egingo
dute 

ERREDAKZIOA

Amezketan kontsumo gutxiko ar-
gien edo bonbilen banaketa egingo
dute urtarrilaren 2an. EEEk
(Energia Euskal Erakundeak) eta
Amezketako Udalak energia-era-
ginkortasunari buruzko sinatuta-
ko hitzarmenaren promozioa da.

Beraz, asteazkenean 11:00etatik
12:00etara, udaletxearen aurrean
banatuko dutena honakoa da: 75
watioko kontsumo gutxiko argia;
etxeko energia-aurrezteari buruz-
ko gida; ibilgailuentzako biokar-
buranteei buruzko informazio-li-
buruxka; autoen gidatze-ikastaro-
ei buruzko informazio-liburuxka
doan. 

Bete beharreko baldintzak
Biztanle bakoitzak bi dokumenta-
zio aurkez ditzake, dokumentazio
bakoitzeko (NAN, pasaportea, edo
gidabaimena) sorta bat eskuratu
ahal izango du.

Zakurren gorotzak direla eta,
udaletxean kexak jaso ditugu
AMEZKETAKO UDALA

Ba horrelaxe da bai, udaletxean
gero eta kexa gehiago jasotzen ari
gara zakur gorotzak edo kakak di-
rela eta. 

Herrigunea, herriguneko espa-
zio edo eremu publikoak (espa-
loiak, plazak, eskolak, parkeak,
mediku kontsulta aurrea...) herri-
tarrek modurik eroso eta egokie-

nean erabiltzeko dira: ez sekula
etxean dauzkagun zakurren ko-
muna. Errespeta ditzagun herrita-
rrek, bai helduek eta haurrek, egu-
nero erabili behar ditugun guneak
eta ibilbideak.

Beraz, dei hau heldu bedi zaku-
rren jabe zareten guztioi, herrigu-
nean ez baitugu txakur gorotz edo
kakarik ikusi nahi. Herrigunetik

kanpora eraman itzazue txaku-
rrak egin beharrak egitera eta ka-
suren batean herriguneko eremu-
ren bat zikintzen bada, garbitu
ezazue berehala! 

Mesedez eta arren, kontu pixka
bat: txakurrik ez Zumadi Eskolako
eremuan, txakur kakarik ez, ez
parkeetan, ez plazan, ez espaloie-
tan. 

ZZurea da hitza

Txintxarriko
abeslariek
Eguberrietan ere
kontzertuak
eskainiko dituzte 

ERREDAKZIOA

Alegiko Txintxarri Abesbatza kul-
tur elkarteak antolatuta, Egube-
rrietako kontzertu berezia eskai-
niko dute Txintxarri Txiki 
eta Txintxarri abesbatzek etzi
12:00etan, Alegiko elizan. Ordube-
teko emankizuna prestatu dute
abesbatzek.

Urteberri egunean ere bai
Urteberriari ongietorria emateko,
Txintxarri abesbatzak meza nagu-
sian kantatuko du urtero legez.
11:15etik aurrera, mezako hainbat
zatitan parte hartuko du, meza
atseginago bat eginez. 



Urkamendi eta Zunbeltz elkarteko antolatzaileak, Zizuzkilgo elkartean. I. GARCIA

Urte Zaharreko
Lasterketak bere
24. urtea beteko
du aurtengoan
Villabona-Zizurkil ››

Zunbeltz eta Urkamendi
elkarteen artean
antolatzen dute, eta 
hilaren 31n izango da

IMANOL GARCIA

Zizurkilgo Urkamendi elkarteak
eta Villabonako Zunbeltz elkarte-
ak, bi udalerrietako udalen lagun-
tzarekin, 24. aldiz antolatu dute
aurten Urte Zaharreko Lasterketa.
Gipuzkoan egiten den zaharrene-
takoa da. Lasterketak dioen bezala,
hilaren 31n egingo da. Aurten irte-
era eta helmuga Urkamendi elkar-
tearen ondoan izango da. Urte ba-
tetik bestera aldatzen dute laster-
ketaren abiapuntua.

Lasterketaren hastapenetan ho-
rixe izan zen helburuetako bat, bi
elkarteen artean egitea antolaketa
eta urte batean Urkamendi paretik
ateratzea lasterketa eta bestean
Zunbeltz paretik. Antolatzaileek
azaltzen dutenez, beste helburue-
tako bat euskara bultzatzea izan
zen. «Hasieratik kartelak euskara

hutsean argitaratu genituen. Egun
ez da hain esanguratsua, baina
orain 24 urte ez zen hain norma-
la», diote antolatzaileek.

Lasterketa herrikoia
Beste helburuetako bat lasterketa
herrikoia izatearena da. «Hasiera-
tik izan zen izen-ematea dohainik
eta horrela jarraitzen du», azaltzen
dute antolatzaileek. «Sariei ez zaie
hainbeste garrantzia ematen». 

Herrikoia izatearena ere parte-
hartzeko arauetan ikusten zen.
Hasierako urteetan federatugabe
izan beharra zegoen parte hartze-
ko. Orain federatuta egotearen
kontua aldatu egin da eta antola-
kuntzatik gomendatu egiten die
korrikalariei federatutra egotea.
«Gure helburua da parte-hartzea
bultzatzea», azaltzen dute antola-
tzaileek.

Iaz, 500 lagunek hartu zuten
parte. Urtero zertxobait igo da ko-
rrikalarien kopurua, gorabehera
batzuk tarteko. Proba nagusia
16:30ean hasiko da. Benjamin mai-
lakoak izango dira, baina, lehenak
ateratzen. 15:45ean izango da hori.

›› DATUAK

] Ibilbideak.15:45ean benjamin
(1998-1999) eta txikiagoak, ibilbi-
de txikian 2 bira (1 kontrolatua),
800 metro; 16:00etan alebinak
(1996-1997), 4 bira ibilbide txikiari
( 2 kontrolatuak), 1.600 metro;
16:25ean, infantilak (1994-1995)
eta kadeteak (1993), 2 bira ibilbide
nagusiari, 3,5 km.; 16:30ean, jube-
nilak (1991-1992), 3 bira ibilbide
nagusiari, 5,25 km.; 16.30ean, pro-
ba nagusia eta beteranoak (35 ur-
tetik gora), 4 bira ibilbide nagusia-
ri, 7 km.
]Sariak.Maila bakoitzeko lehe-
nengo gizonezko eta emakumez-

koari trofeoa; eta proba nagusian,
bigarren gizonezko eta emaku-
mezkoak afarirako gonbitea jaso-
ko dute. Bestalde, 10 afariren 
zozketa egingo da parte-hartzaile
guztien artean. Afaria urtarrilaren
11n egingo dute Urkamendi  elkar-
tean.
]Parte-hartzea.Lasterketa hone-
tan edonork parte har dezake,
edozein kategoria, sexu, edo hiri-
tasuna duela ere, kirolari federatua
bada edo ez. Izena emateko auke-
ra egun berean izango da, goizez
eta arratsaldez, Urkamendi elkar-
tean.
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«Grabatu dudan lehen
diskoa da ‘Katamalo’, eta
emaitza polita izan da»

Belauntza››

Abiapuntua literatura
duen ‘Katamalo’
proiektuan baxua
jotzen hasi da eta 
gaur Zizurkilgo
Atxulondon ikusteko
aukera izango da.

E Elkarrizketa ITSASO ETXEBESTE › Baxu-jotzailea

NEREA URBIZU

Ostiral gaua da Bihotz Bakartien
Klubean... Poesia eta musika bat
eginik eta musika hitz eder horiek
apaintzeko. Katamaloa kendu du
Itsaso Etxebestek (Belauntza,
1981) Bihotz Bakartien Klubak Zi-
zurkilgo Atxulondo kultur etxean
eskainiko duen Katamaloemanal-
diaz hitz egiteko. Egun, bera da
BBKko baxu-jotzailea. 13 urtere-
kin hasi zen baxua jotzen eta zer
edo zer ikasi du, eskuetan hartzen
duen aldiro erakusten duen beza-
la.
‘Katamalo’ diskoan parte hartu
duzu baxua jotzen. Baina ez da
diskoa bakarrik.
KatamaloBihotz Bakartien Kluba
taldeak eginiko liburu-diskoa da,
osagarriak dira biak. Diskoa, libu-
rua eta maskara ere bada Katama-
lo. Bizkaian du jatorria hitz honek,
eta maskara edo kareta esan nahi
du; Gotzon Barandiaranek idatzi
dituen olerkiak honekin dute zeri-
kusia, hau da, faltsukeria, hipokre-
sia, batzuetan maskara jartzearen
beharraz ari da.
Bihotz Bakartien Kluba da taldea:
Oinarrian, literatura.
Bai, Gotzon Barandiaran poetak
egin ditu letra guztiak, batena ezik:
Katamalo izeneko 9 koplak Maia-
len Lujanbio bertsolariak egin ziz-
kigun, espreski eskatu genizkion
eta dotore egin ditu. Kontzertuari
bukaera emateko jotzen dugu kan-
tu hau.
Beraz, ‘Katamalo’ poesia liburuan
dauden poesia batzuk ‘Katamalo’
diskoan daude?
Hori da. Katamalo diskoan dau-
den 7 kantuetako letrak liburuan
daude. Esan daiteke, Gotzon Ba-
randiaranen 7 olerki musikatu di-
tugula. Gor disketxearekin argita-

ratu dugu, eta Karlos Osinagak
grabatu eta nahastu du.  
Baxuaz gain, beste zein tresna
daude?
Baxua, bi gitarra, biolina, akorde-
oia, pianoa, kajoia eta kuatroa ikus
daitezke, eta kantuan, abestiaren
arabera izaten da, baina guztira lau
ahots ezberdin entzun daitezke. 
Ez da formato arrunta, beraz.
Ez, talde guztietan daude gitarrak,
baxua, pianoa ere askotan, baina
kajoia, kuatroa, biolina... bereziak

dira. Tresna asko dira eta molda-
keta aldetik lan gehiago egin behar
izan da. Tresna bakoitzari kanta
bakoitzean garrantzi desberdina
ematen zaio. Modu batean, kan-
tuak beraien artean desberdinago
egiteko aukera ematen du. Berezi-
ki biolinak, kuatroak eta akor-
deioiak ukitu berezia ematen diote
taldeari.
Bizkaia, Nafarroa eta Gipuzkoa
proiektu honetan. Nolatan?
Larrabetzuko hiru lagun, Deusto-
ko bat, Lekunberriko bi eta ni gau-
de. Nahaste berezi xamarra, bai.
Hasieran ez zuten baxu-jotzaile-
rik taldean, eta asmoa kontrabaxu-
jotzaile batekin jotzea zen, Jon Pi-
risekin, zehazki. Azkenean, lanez
lepo zebilenez, baxu-jotzailea bila-
tzen hasi ziren. Piano-jotzaileak ni

ezagutzen ninduen eta haiekin
parte hartzeko esan zidan. 
Lehenengo kantan hartzen duzu
parte. Nola izan zen grabaketa?
Taldekideek Erason grabatu zu-
ten, baserri batean. Pirisek grabatu
zuen kontrabaxua, eta grabatu ge-
nuen azken kantua diskoko lehena
izan zen. Karlos Osinagaren etxe-
an, Irunen grabatu genuen: baxua,
pianoa (kantu honetakoa) eta aho-
tsa. Behin bakarrik jo nuen proba
moduan eta hori atera zen. Kata-
malo diskoan parte hartzeko be-
randu esan zidaten, eta handik as-
tebetera grabatu nuen. Egia esan,
ez nekien ia ezta zer jo behar zen
ere, baina azkenean, nire ustez
emaitza polita izan da. 
Baduzu aurretik grabatzeko es-
perientziarik?

Hau lehena izan da. Aurretik soinu
teknikari batzuen probetan egon
naiz, laguntzen eta baxua graba-
tzen, beraiek grabatzeko lanetan
ikas zezaten, baina ez dut inoiz CD
bat grabatu. 
Gotzon Barandiaran, Gorka Urbi-
zu: lehendik ezagunak dira, baina
‘Katamalo’ proiektua zazpi lagu-
nek osatzen dute.
Argi utzi nahi izan dugu hasieratik
norbanako bezala gaudela; 7 lagun
musika eta poesia egiten. Datorren
urtean edo hemendik 6 hilabetera,
agian, Bihotz Bakartien Kluba bes-
te 5 lagun desberdinek osatuko
dute, nork daki. Bihotz Bakartien
Kluba beti egongo da hor, baina
partaideak aldatu egin daitezke:
Bihotz Bakartien Kluba irekia da,
eta nolabait esateko anonimato

hori daramagu denok, ez da bat
bestea baino protagonistagoa. Ber-
din du nondik gatozen edo zer egi-
ten dugun Katamalo ikuskizune-
tik kanpo. Ez dauka zerikusirik 
hemendik kanpo egiten duguna-
rekin. Elkartu gara zirkunstanzial-
ki; denoi interesatzen zaigu
proiektu honetan parte hartzea,
eta honetan sinesten dugu. 
Eta esperientzia bezala?
Gotzonen poesia asko gustatzen
zait eta abestiak ere bai. Gainera,
taldean giro oso ona dago eta jotze-
ra gustura joaten naiz. Gustatzen

zait egiten ari naizena, esperien-
tzia oso ona izaten ari da. 
Nolakoa da emanaldi bat?
Gotzonek olerki motz batzuk ira-
kurtzen ditu sintonia moduko bat
jo bitartean. 12 bat kantu jotzen di-
tugu eta tarte gehienetan olerkiak
daude, rezitatuta. Bukatu aurretik
hasierako sintonia hori gogora-
tzen dugu agur bezala, eta Maialen
Lujanbiok egindako olerkiekin
bukatzen dugu ordu eta laurden
inguruko saioa. Kantuak hiruk
egin dituzte eta estilo ezberdine-
koak dira. Horregatik kolore asko
dago emanaldi batean. Gainera,
saio batetik bestera ere aldatu egi-
ten da, Gotzon Barandiaranek beti
ez baititu olerki berdinak irakur-
tzen, edo gonbidaturen bat izaten
dugu, ordena aldatzen dugu... Du-
rangoko saioan, adibidez, Jose
Luis Otamendi eta Ubeda anaiak
gonbidatu genituen.
Jotzen duzun kantuen artean zein
da gehien gustatzen zaizuna?
Asko gustatzen zaizkit denak, bai-
na oso gustura jotzen ditut, bai Be-
tazalak erauztean eta Gurarika.
Izan daiteke baxuarekin hauek ze-
hazki jotzea gustatzen zaidalako,
baina denak jotzen ditut gustura.
Singlea Iruntzi danada, eta honek
ere indar handia dauka, jendeari
gustatzen zaio. 

N. URBIZU

Taldekide guztiok nahi
genuen proiektu honetan
parte hartu, eta honetan
sinesten dugu

‘Katamalo’ diskoan
dauden zazpi kantuetako
letrak izen bera duen
liburuan daude

›› ZIZURKILGO SAIOA

]Saioa.Bihotz Bakartien Kluba,
Katamalosaioa.
]Lekua.Atxulondo kultur etxean.
]Eguna.Gaur.
]Ordua.21:00etan.
] Iraupena.Ordu eta laurden.
]Emanaldia.Poesia da 
abiapuntua: emanaldiko 12 
abestiek poesien letrak dituzte.
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Alegiko San Juan ikastetxean Ekuadorgo astea egin zuten azaroan. Irudian, emakume bat dantzan.N. URBIZU

Kichwa kultura gerturatzeko
Ekuatoriar Festa bihar, herriko plazan
Leitza ››Bertako janaria eta
edaria dastatzeko aukera
izateaz gain, musika 
eta dantza izanen dira
protagonistak plazan

NAIARA GARZIA

Bihar Ekuatoriar Festa eginen
dute herriko plazan, 17:00etatik
19:00etara. Gizarte Zerbitzuko
Maite Perurenak azaldu duenez,

«proiektu bat garatzen ari gara eta
gizarteratze gaia jorratuz, hainbat
ekintza antolatu dira etorkinen in-
guruan». Biharko festa proiektu
horren baitan dago, baina ekimena
Gizarte Zerbitzuarena izan zen
arren, argi utzi du herrian bizi di-
ren ekuatoriarrek antolatu dutela. 

Musika, janaria eta edaria
«Festan kichwa herri indigenaz
zertxobait ikasten saiatuko gara
oso modu arruntean», dio Maite

Perurenak, «ze dantza motak egi-
ten dituzten, eta bertako haragia ze
modu ezberdinetan prestatzen
duten ikusiz». Edariak eta dantzak
ere protagonista izanen dira bihar,
festara hurbiltzen direnek beraien
musika doinuak entzuteko aukera
izanen baitute. Janari dastaketari
dagokionez, fritada izeneko jana-
ria prestatuko dute, txerri saihes-
kia haien erara prestatua, eta eda-
teko Quakerizeneko edaria eginen
dute. «Edari honek osagai hauek

ditu: kanela, maracuya, oloa eta
azukrea eta Ekuadorren egiten
duten edaria da», dio Perurenak.

Kichwa herria zabalduz
«Festa honen helburua oso xumea
da», dio Maite Perurenak, gizarte
integrazio programako arduradu-
nak, «herrian bere kulturarekin
zerikusia duten gauzak antolatze-
ko beldurra galtzea, gizon eta ema-
kumeen arteko denbora pasa ez-
berdinak antolatzea, orain arte gi-

zonen futbolaren eta produktuen
salmentaren inguruan besterik ez
baitira mugitu». Honetaz gain, Pe-
rurenak ere beste helburu bat az-
pimarratu du: «Beraien umeak
bertan integratu nahi dituztenez,
beraiek hainbeste maiten duten
kultura kichwa umeek ere bizi di-
ren inguruan ikusteko aukera iza-
tea». 

Musika
Ekuadorko musika talde bat ere
bertan izanen da, Imbayakuna ize-
nekoa. 5 musikariez osatua dago, 2
Ekuadorkoak dira eta 3 Boliviako-
ak. Hauek zuzenean joko dute eta
tarteka. Gainera, Leitzako 6 ekua-
toriar bikotek azkeneko hilabete-
an ikasten aritu diren dantza dan-
tzatuko dute. Haientzat, ordea,
dantza hau dantzatzen duten le-
henengo aldia izanen da. «Kontu-
tan izan behar dugu ez dutela se-
kulan dantzatu eta gainera dantza
hau beraiek grabazio batetik atera
eta beraien borondatez ahal duten
moduan dantzatzen dutela», dio
Maite Perurenak. 

Jendeak nahi izanez gero parte
hartu ahalko duen dantza bat ere
eginen dute, eta baita nolabaiteko
eskaintza edo ofrenda, beraien he-
rrian autoritate bati eskaintzen
zaiona. Festa 19:00etan amaituko
da.

Etorkinen kopurua, Leitzan
Gizarte Zerbitzuko datuen arabe-
ra, Leitzan 44 ekuatoriar bizi dira.
Gizarte Zerbitzutik hauek bi talde-
tan banatzen dituzte: hemen jaio
direnak edo umeak (13), eta hel-
duak (31). Ekuadorko 44 pertsona
dauden arren, Latinoamerika osoa
kontutan hartuta 60 dira hemen
bizi diren hego-amerikarrak, eta
beste 4 Ertamerikakoak.

Hego-Ameriketatik gain, azken
urte hauetan munduko beste zen-
bait lekutatik ere herrira bizitzera
etorri direnak badira: Portugaldik
(47), Errumaniatik (20) edo Arge-
liatik (23).
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SALGAI
]Autoa. Volkswagen Passat.
2004. 1.900 TDI. 130 zaldi. Intere-
satuek deitu 620 72 76 91era. 
]Etxebizitza. Etxebizitza salgai
Zumardi Txikiaren parean (Santa
Klara). Bi logela, sukalde handia,
ganbara eta berogailuak. Hormi-
goizkoa. Uzturre aldera bistak.
665 70 86 35. 

LANA
]Zaintzailea. Emakumea behar
da Tolosan bi ume zaindu eta
etxeko lanak egiteko. Interesatuta
daudenek deitu dezatela ondoren-
go telefono zenbakira:
677 45 25 97.
] Irakaslea. Ingeleseko irakaslea
behar da arratsaldez klaseak ema-
teko. Deitu 943 67 24 48 edo 
686 97 19 62 zenbakietara.

Iragarki laburrak

Regina Otaola eta zinegotziak, Lizartzako udaletxean. N. URBIZU

Regina Otaolaren 2008ko egitasmoak
Lizartza ››Regina Otaola
Lizartzako alkateak gaur
08:00etan egingo den
bilkuran hurrengo urteko
egitasmoak onartuko ditu

ERREDAKZIOA

Regina Otaola Lizartzako alkateak
datorren urteko egitasmoei begira,
gaur 08:00etan egingo den osoko
bilkuran ondorengo 10 puntuak
onartu eta beteko dituztela jakina-
razi du:

Otsabio mendiari izena aldatu-
ko dio eta Despeñaperros II izena
jarriko dio. 

Araxes ibaia hemendik aurrera
Guadalquivir bezala ezagutuko da.

Otsolar dantza taldean irakas-

ten dituzten euskal dantzetan Es-
painiako dantzen zenbait elemen-
tu landuko dituzte.

Euskaltegi berriari Regina Otao-
la izena jarriko dio, eta bera izango
da Euskaltegiko lehen ikaslea. 

Nuevas Generacionesek Gazte-
txean egoitza jartzeko asmoa lan-
duko du.

Bertso eskolan izena emango
du.

PPren egoitzaren inaugurazioa
egingo du: bertara Joxe Mari Az-
nar eta Manuel Fraga Iribarne eto-
rriko dira.

Datorren Eguberriei begira,
Papa Noelen kalejira bultzatuko
duela jakinarazi du, «Olentxerok
alkoholaren apologia» egiten due-
la leporatuz.

Inauterietan David Bustamante
etorriko da eta pilotalekuan egingo
du saioa. Ondoren, pasodoble-po-
teo herrikoia egingo dute.

Txirrita Gudariaren enparan-
tzari Askatasunaren enparantza
izena jarriko dio.



Ikuskizunak
]Tolosa. Bertso saioa Hamaika
bertute taldearekin Bonberenean,
22:30ean.
]Zizurkil. KatamaloBihotz Bakar-
tien Klubaren kontzertua Atxulon-
do kultur etxean, 21:00etan. 
]Anoeta. Oihulari Clown taldea-
ren Zai beti zaiantzezlana udal are-
to nagusian, 22:30ean.
]Tolosa. Udaberri dantza taldeak
urteko azken dantza saioa eskaini-
ko du Leidorren, 22:30ean. Sarre-
rak 5 eurotan, Leidorren bertan.
]Villabona. Eresargi Txiki eta Ttipi
abesbatzek kontzertu emango
dute 19:00etan, Gurea aretoan.
Bertan ateratako dirua Mali elkar-
tasuna elkartearentzat izango da.

Deialdiak
]Tolosa.  Mihiluzetxapelketa,
17:30ean, Gazte Topagunean.
]Tolosaldea. Aduna, Zizurkil eta
Villabonako emaileek odola ema-
teko aukera izango dute anbulate-
gian 18:30etik 20:30era.
]Tolosa. Gabonetako Haur Par-
kea Zerkausian: gaztelu puzga-
rriak, jokuak... Sarrera doan.
11:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 19:30era.
]Tolosa. Laskorain ikastolak an-
tolatzen duen Gabonetako Mer-
katu Txikia zabalik dago Kultur
Etxean, goizez eta arratsaldez. Sa-
hara eta Ekuador laguntzeko izan-
go da bertan ateratako dirua.
]Tolosa. Alpino Uzturre elkarteak
jakinarazi nahi du, astelehenetan
eta asteazkenetan 19:30etatik
21:00etara, 2008 urteko mendi
federatu txartela ateratzeko auke-
ra izango dela. 

AAgenda

AAgurrak

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2007-12-28

Eguraldia

›› 11°›› 7°

GOIZA ZAPARRADAK
ARRATS.ZAPARRADAK
BEROENA 12°
HOTZENA 9°
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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

]Tolosaldea. Tolosaldea Sahara-
rekin elkarteak janari bilketa jarri
du abian eskualdean, Sahararen
alde. Dilistak, hegaluzea, arroza,
azukrea eta konpresak utzi behar
dira aurten, Tolosako Maxi Eroski,
Eroski Center eta BM supermer-
katuetan, Merkatu Txikian, eta es-
kualdeko Kultur Etxe edota udale-
txeetan.
]Tolosa. Alpino Uzturre mendi el-
karteak 50 urte beteko ditu
2008an. Urte Berri egunean
11:00etan Uzturreko gurutzean 
argazkia ateratzeko bazkide eta
mendizale guztiei deialdia egiten
die.
]Tolosa. Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketako finalistekin bertso
saioa bihar Leidorren 22:00etan
Laskorain Ikastolaren 40. urtemu-
gan. Sarrerak salgai Raku, Orbela
eta Ikatza tabernetan eta Merkatu
Txikian.
]Villabona-Aiztondo. Aiztondo-
ko Zerbitzuen Mankomunitateak
bi irteera antolatu ditu, urtarrilaren
4ean, bata 2-5 urte bitartekoen-
tzat Eguberri Parkera eta bestea 6-
12 urte artekoentzat Eguberri Par-
kera eta Txuri Urdinera. Izen-ema-
tea, 943 693930 telefonoan.
]Tolosa. X. Elkartasun Krosa Ko-
lonbiako proiektu baten alde,
abenduaren 31n, 16:00etatik au-
rrera Zerkausian. Izen-ematea,
Aralar Kirolak dendan.
]Villabona-Zizurkil. Urte Zaha-
rreko lasterketa antolatu dute ur-
tero bezala Urkamendi eta Zun-
beltz elkarteek. Izena-ematea Ur-
kamendi elkartean bertan, irteera
baino lehen.
]Tolosa. Bilbon bihar jokatuko

den Euskal Selekzioaren eta Kata-
luniaren arteko partidara joango
dira Topagunekoak, 17:00etan
Triangulotik abiatuta. 12 euro or-
daindu beharko dira Topagunean.

Erakusketa
]Alegia. Jubilatuen tabernan Ana
Jesus Ansorenaren zeramikak
ikusgai; Afrikako emakumeei egin
dien omenaldiarekin daude lotuta.

]Tolosa. Charo Berra Erroren
Zuhaitza: bizia eta koloreapintura
erakusketa Aranburu Jauregian.
]Tolosa. Jabier Villarreal Armen-
darizen Paralelo 42argazki monta-
jeen erakusketa Aranburun.

Zinema
]Villabona. Adios pequeña, adios
filma emango dute Gurea zine-
man larunbatean 22:00etan.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Santamaria, I. Nafarroa
etorbidea, 2. Telefono zenbakia:
943 65 46 10.
] Irurtzun. Mutiloa, AM. 
San Martin, 5. Telefono 
zenbakia: 112.

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


