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V.URTEA 1.325.ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

Etzi, Urte Berri egunean, ez da
HITZArik argitaratuko, eta 
ezta asteazkenean ere, 
bihar eta etzi jai hartuko 
dutelako langileek. 
Ostegunean berriz zuekin 
izango gara. Urte Berri 
zoriontsua opa dizuegu.

Egunotan ez da
Hitzarik izango

Imbayakuna taldeak giro polita jarri zuen. M. URBIZU



Olentzerok
ere egin 
digu aurten 
bisita
TOLOSALDEA ETA LEITZALDEA ]Urte-
ro bezala, aurten ere Tolosaldera
eta Leitzaldera iritsi zen Olentzero
opariak banatzeko helburuarekin.
Hala, etxeko txikienek bereziki
emozio handiz bizitu zuten euren
herrira iritsi zeneko unea, izan ere,
herri guztietan egin zuen geldial-
dia ikazkinak. Eskatutako oparia
jasotzeko urtean zehar zintzo por-
tatu behar dela esan ohi du berak,
eta horrela izango al zen benetan?
Ez bada hala izan, datorren urtean
zintzoagoak izan behar. Irudietan,
Olentzero Tolosako Zerkausian,
eta Leitzan. KLISK/HITZA

aAsteko irudia
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L os Simpsonen kapitulu batean
Lisak Springfielden fundatzai-

lea gaizkile bat izan zela deskubri-
tzen du. Bere aurkikuntza ezagu-

taraztea erabakita beste hirita-
rrengana doala, azkeneko mo-
mentuan, atzera egiten du. Izan
ere, Springfieldeko hiritarrak festa
ospatzen ari dira ustezko heroia-
ren izenean, eta komunitate osoa
aurrean ikusita, fartsarekin jarrai-
tzeari egia ezagutarazteari baino
garrantzitsuago irizten dio. Kapi-
tuluak lehengoan Naomi Kleini el-
karrizketa batean irakurri niona-
rekin zerikusia duela uste dut. El-
karrizketan zioenaren arabera,
egunotan informazio sobera dau-
kagu eskura, baina memoria politi-
koa falta zaigu. Memoria politiko

horren faltan, ezinezko egiten zai-
gu jasotzen ditugun informazioak,
notiziak, testuinguruan kokatu eta
ongi ulertzea. Memoria (eta ez
datu anabasa) da azken finean
munduaren aurrean kokatzen gai-
tuena, azalpen bat ematen diguna.

Lisa eta fundatzaile gaiztoaren
kasuan honelako zerbait gertatzen
dela uste dut; gezurrak, herriaren
fundatzailea heroi bat izan zela
uste izateak, halako memoria ko-
lektibo bat sortzen du Springfiel-
deko biztanleengan, eta memoria
faltsu horren oinarrian azaltzen
diote hiritarrek, euren buruari, nor

diren eta nola jokatu behar duten,
memoria komunean oinarritzen
dira euren baloreak. Memoria po-
litiko komunak osatzen du komu-
nitatea (nahiz eta kasu honetan
memoria gezur batean oinarritu). 

Lehengo batean, Bartzelonako
Barrio Txinoari buruzko doku-
mental batean agure bat ikusi
nuen, aspaldi modaz pasatako
arropekin jantzita, etorkizuna
gaur dela esaten; oraina harrotz
egiten zitzaion, ia existitzen ez den
auzo batean zuen hark gogoa. Kru-
dela iruditu zitzaidan. Oraina uler-
tzeko memoria beharrezko zaigu-
la esan dut lehenago; badirudi, ha-
lere, ingurua harrotz egingo ez
bazaigu beharrezko izango dugula
ahaztura pixka bat ere.

Memoria (politikoa eta besteak)

›› Uzturretik
Ekain Garmendia

Aurtengo 
azken azoka
egunean oso 
giro polita 
izan da nagusi

Azoka ›› Egun hauetako
gehiegikeriek lasaitasuna
eskatzera bultzatzen
gaituztela nabaritu zen. 

PABLO ALBERDI

Atzoko azoka eguna oso giro poli-
tean igaro zen Tolosan. Gaboneta-
ko giroa eragina izaten ari da kalee-
tan, eta goizeko lehenengo or-
duetatik izan ziren tolosarrak
erosketak egiten. 

Azokan ere, nabaritu zen egun
hauetan egindako gehiegikeriek
lasaitasuna eskatzera bultzatzen
gaituztela, batez ere mahaietan.
Horren ispilu, barazkien salmen-
tak onak izan ziren, eta hauekin
fruituenak. 

Eskaintza apartekoa
Eskaintza ere apartekoa izan zen,
batez ere eta ia mahai guztietan,
neguko zerrenda oso osoa, eta ko-
puru oso zabalean. 

Frutarbolen postuak
Atari kalean ere ikusi genituen
baso eta frutarbolen postuak, be-
raien ohiko eskaintzarekin, aste
honetan kopuru ugariagoan. Saga-
rrondoak, udareondoak, gere-
ziondoak, aranondoak, gaztainon-
doak edo eta intxaurrondoak, 
besteen artean. Baso espezieen ar-
tean, insignisa eta norteharitza na-
gusi.

›› ATZOKO AZOKA

Merk. Gares.
Berdura plaza
Landina 10,00 -
Ziklamena 5,00 2,20
Xarbota 4,00 6,00
Erromeroa 4,00 6,00
Txinatar krabelina 2,50 -
Siemprevivas 6,00 -
Gerbera 12,00 -

Bertako produktuak
Pikua 2,00 -
Gaztaina 3,00 -
Errezil sagarra 0,80 8,00
Intxaurra 2,50 4,00
Mizpiradia 3,00 -
Tolosako babarruna 10,00 12,00
Kalabaza 1,50 3,00
Urrak 2,00 3,00

Produktu ekologikoak
Sagarra 2,00 3,00
Kalabaza 1,60 3,04
Dilistak 2,40 -
Aza 2,50 3,00
Arroza 1,90 2,00
Ahuntz gazta 3,00 -
Ogia 2,55 -
Arraultzak 3,50 -
Mermelada 3,00 3,60
Tipula 1,75 2,00
Zerba 2,00 -
Azukrea 3,35 -
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SSoka motzean

I. TERRADILLOS

«Orain gehiago gastatuz,
baina errazagoa egiten dugu»
PAKITA BARANDARAIN ›
Etxekoandrea

N. URBIZU

Albizturren bizi da aspaldi (Areso, 1948). Tolosan topatu dugu
erosketetan.
Gabonetan gehiago gastatzen duzu erosketak egiten?
Bai, gehiegi ez baina gehiago bai.
Zergatik gehiago?
Jende gehiago biltzen delako eta erosketak ere ezberdinak di-
relako. Batez ere arrain gehiago erosten dut.
Prezioak desberdinak dira?
Bai, dexente aldatzen dira, batez ere arrainetan.
Zergatik jaten da desberdin sasoi hauetan?
Ohitura hori dugulako, aspaldikoa da.
Zu aritzen zara sukaldean?
Bai, ni lanean aritzen naiz, baina alabek laguntzen didate, se-
meek ez! Horiek jaten laguntzen dute.
Zer edo zer aldatzen duzu urtetik urtera?
Beti zerbait aldatzen dut: lehengo urtean langostinoak presta-
tu nituen eta aurten, adibidez legatza prestatu dut.
Asko konplikatzen duzu menua?
Otordua ahalik eta gutxien konplikatzen dut. Orain gehiago
gastatuz baina errazagoa egiten dugu.
Urte berriari ezer berezirik eskatuko diozu?
Ezer berezirik ez, lehen baino okerrago behintzat ez egoteko,
orain arte oso ongi egon gara.

Txinan egiten dituzten panpinen hainbat adibide.HITZA

Gabonak eta kontsumoa
ZULOAGA TXIKI INGURUMEN ESKOLA

Egun hauetan, Zuloaga Txiki In-
gurumen Eskolan kontsumoa lan-
tzen ari gara. Honekin erlaziona-
turik, Zigor Aldama kazetariak
egindako erreportai baten berri
izan genuen. Oso interesgarria iru-
ditu zitzaigun eta berarekin harre-
manetan jarri ginen elkarrizketa
bat egiteko.

Zigor Aldama kazetari bezala ari
da Asian 1999az geroztik. Aurten
Txinako hiriburuan, Shangain
dago bizitzen, eta bertan, jostai-
luen industriaren nondik norako-
ak gertutik ezagutu ahal izan ditu.
Berak azaldu duenez, «ez ditut
adingabeak topatu lantegietan la-
nean, baina langile batzuk onartu
dute 13 urterekin hasi zirela lane-
an». Normalean, herri txiroetako
jendea ari da lantegietan lanean,
«11 ordu egiten dute lan batez bes-
te, eta batzuetan eskariaren arabe-
ra, 16 ordura ere luza daiteke». Bai-
na, berak dioenez, hau ez da jostai-
luen lantegietan soilik gertatzen,
«zerbait orokorra da bertan». Gai-
nera, «langileek ez dituzte segurta-
sun neurriak, lantegietan jan eta lo
egiten dute». 

Bestalde, Txina gehien kutsa-
tzen duen munduko bigarren lu-
rraldea da Estatu Batuen atzetik.
«Eta bide beretik jarraitzen badu,
lehen postua lortuko du 2015 urte-
rako; okerrena da, gainera, herrita-

rrak ez daudela batere sentsibiliza-
tuta gaiarekin, ez baitute birzikla-
tzen, ez da energiarik aurrezten,
eta dirua duen ororen helburua
potentzia handiena duen eta
gehien kutsatzen duen autoa eros-
tea da. Badirudi orain hasi dela
Txina onartzen kutsadura arazo
handia dela, baina agian berandue-
gi da», dio Aldamak.

Kontsumitzaile bezala egoera
nola alda dezagun galdetuta hauxe
erantzuten du Zigor Aldamak:
«Zaila da guk zerbait egitea. Txi-
nan eginiko produktuei boikota
egitea ez litzateke zilegi. Hain ego-
era zailetan lana egiten duten lan-
gile hauek 80-120 euro irabazten
badituzte ere, eurentzat soldata

duin bat da. Hori bai, egin dezake-
guna da lan egiten duten baldin-
tzak duinak izan daitezela salatu. 

Beraz, Txinan eginiko produk-
tuak ez erostea ez da bidea, milioi-
ka langile kale gorrian geratuko zi-
relako, eta beraiek ez dute horren
guztiaren errurik. Globalizazioa
eta deslokalizazioa atzera buelta-
rik ez duten prozesuak direla har-
tu behar dugu guztiok kontuan, eta
horren aurka joatearekin txiroei
egingo diegu kalte. Beraz, kontsu-
mitzaile bezala dugun ardurare-
kin egin dezakeguna da, egiaztatu
erosi berri dugun panpinaren irri-
barrea bezain onak diren bera fa-
brikatu duten langileen baldin-
tzak».

ZZurea da hitzaE Eztabaida

Zer iritzi duzu 
Eguberrien inguruan?

] Irati.«Kaixo! Gabonak asko gus-
tatzen zaizkit. San Tomasetik hasi
ta errege egunera arte. A zer juer-
ga! Familiarekin elkartzeko egunak
dira, kanpoan dauden lehengusu
eta anai-arrebak denak elkarrekin
izateko aukera izaten dugu. Gero
kalea alaituta egotea, jendeaz gain
kolorezko argi eta musikaz bustia.
Eta kontsumoa... lehen txikitan bai,
baino, orain lagun ezkutua beste-
rik ez dugu jasotzen».
]Claudia eta Sharona.«Ba gu
biok oso pozik egoten gara Egube-
rrietan: familiarekin egoten zara,

lanik gabe, juerga ederrak egiten
dituzu batez ere Urte Zahar gaue-
an. Hori la ostia izaten da, urteko
gaurik hoberena izaten da, denak
tanga gorriekin, kaltzontzilo go-
rriekin... Oso polita da hau dena!
Arazo bakarra ikusten diogu, asko
gastatzen dugu. Batetik, opariak
direla, afariak, bazkariak, juergak...
Eta gero merkealdia! Timatu egi-
ten gaituzte Eguberritan!!! Beno,
Ibarra ondo pasa Gabonak!».
]Maite.«Neri gustatzen zaizkit
familia ikusteko aukera dudalako,
baina adibidez urte zahar gaueko
parranda gorroto dut, beste egun
bat bezala hartzen dut. Olentzero-
ren eguna ere gustatzen zait».

Anoetako egutegia
eta webgunea
OLAIA

Anoetako Udalak egutegiak bana-
tu ditu etxeetan. Zoriontzekoak
dira egutegiak. Oso informazio
praktikoa dakarte: jaiak, traste za-
harrak ateratzeko egunak, onda-
kin arriskutsuak jasotzekoak...
Gainera, herritarrek egindako ar-
gazkiekin. Benetan, zorionak! Bai-
na, galderatxo bat daukat. Izan ere,

Udalaren datuak agertzen diren
tokian, www.anota.net helbidea
agertzen da. Udaletxearen webgu-
nea dela suposatzen da. Baina zer
gertatzen da webgunearekin? Ez
dago sartzerik. Ez dago ezer. Ez
nabil kritikatzen, jakin nahian bai-
zik. 

Eta webgunerik ez badago, zer-
gatik azaltzen da helbidea?

ZZurea da hitza



Elurbe eta Garmendia, Renobales eta Galarragaren aurka finalean.E. EZEIZA

Elurbe eta Garmendia
garaile Gipuzkoako
probintzialekoan
Pilota ›› 22-15 irabazi zuten
Zazpi-itturrikoek, Aurrera-
Saiazeko Renobales eta
Garmendia pilotarien
aurka, atzo, Beotibarren.

ERREDAKZIOA

Tolosako Beotibar lepo atzo arra-
tsaldean, Gipuzkoako probintzia-
leko lehen mailako seniorren arte-
ko norgehiagokak ikusteko. Txa-
pela eskualdean geldituko zela,
garbi: Aurrera-Saiaz eta Zazpi-
itturri aurrez-aurre, eta txapela
rentzat. Azkenean, Amezketako
pilota eskolarentzat izan saria, 22-
15eko emaitzarekin, Elurbe eta
Garmendiak irabazi baitzien Re-
nobales eta Galarragari.

Dena den, arratsaldeko lehen
partida, hau da, hiru eta laugarren
postuak erabakitzekoa 17:00etan
hasi zen. Hemen, Zazpi-itturriko-
ak Oskarbi pilota eskolakoen kon-
tra aritu ziren. Norgehiagoka ho-
netan kanpokoak izan ziren garai-
le, 22-18ko emaitzarekin. 

Finalean berriz, eskualdeko bi
pilota eskoletako jokalariak: Zaz-
pi-itturritik, Elurbe eta Garmen-
diak osatutako bikotea, Aurrera-
Saiazeko Renobales eta Galarraga-
ren kontra. Harmailetan bertan
nabaria zen Tolosaldekoak zirela
parte hartzen zuten jokalariak,

izan ere, gogor animatzen zituzten
lagunek, bakoitzak bere herriko
pilotari gazteak.

Partida gogorra izan zen atzo-
koa. Lehendabiziko zatian, 11-12
tantorarte nahiko parekatuta joan
ziren markagailuan. Baina amaie-
rarako Galarraga nekatzen hasi
zen eta Zazpi-itturrikoek aurre
hartu zien. Norgehiagoka luzea
izan zen, ordubete ingurukoa eta
ez zen berezitasun handirik egon.
Amezketako eskolakoek pilota bi-
ziak atera zituzten, «Renobales au-
rrelariari ihes egiteko». Izan ere,
Galarraga, aurreko egunetan gaixo
egon da, eta oraindik ere ez zegoen
sasoi betean. Hala, hau aprobetxa-
tu nahi izan zuten Elurbe eta Gar-
mendiak. Xalton Zabala, Zazpi-
itturrikoen botileroak azaldutako-
aren arabera, «Galarragaren erdi
gaixo egoteak eragin handia izan
du partida erabakitzeko garaian».
Aipatu zuen ere, ez zela oso partida
ikusgarria izan, bide ziurretik, ira-
baztera joan baitziren, eta ez ikus-
garritasunaren bila.

Eliteko txapela Amezketara
Herenegun Amezketako Zazpi-
Itturri pilota eskolako Onsalo-
Garmendia bikotea garaile izan
zen Renobales-Lopezen aurrean.
Eliteko Txapelketan 22-18 emai-
tza izan zen, eta Onsalok jaso zuen
jokalari onenaren saria. 

Urte Zahar txapelketako
finala jokatuko da gaur
Tolosa ›› Euskal Herriko
kadete mailako puntista
honenak aritu dira zesta-
puntan jokatzen egun
hauetan Beotibarren

ERREDAKZIOA

Zesta-puntako Urte Zahar txapel-
ketako finala jokatuko da Tolosa-
ko Beotibar frontoian. 

Ostiralean hasi zen Urte Zahar
izeneko zesta-punta torneoa Beo-
tibar pilotalekuan. Bertako Zesta-
Punta elkarteak antolatuta.

Torneoan Euskal Herriko pun-
tista kadete onenak parte hartu
dute. Horrela, Arabako, Bizkaiko,
Lapurdiko, Nafarroako, Gipuzko-
ako eta, noski, Tolosako pilotariak
aritu dira norgehiagokan. Guztira,
32 pilotari.

Ostiraleko final zortzirenetan
tolosarrek aurrera egin zuten nafa-
rroako bi talderi irabazi eta gero.

Gaur berriz, 11:00etatik aurrera

bi finalerdi jokatuko dira eta, arra-
tsaldean, 17:00etan hasita, final
handia eta kontsolazioko beste
partida bat jokatuko dute Tolosa-
ko Beotibar frontoian.

Atzo goizean ere jolastu zuten
puntistek. 11:00etan hasi eta hiru
partida jokatu zituzten. Hasiera
batean, lau izan behar zuten, baina
iparraldeko pilotariak ez ziren
agertu. Hala, norgehiagoka bat jo-
katu gabe geratu zen, eta aurkariak
izan ziren garaile.

Zesta-puntaren egoera hemen
Tolosako jokatzen den txapelketa
honek, besteak beste, erakusten du
zer nolako joku maila daukaten
euskal puntistek. Hau da, zer nola-
ko lana ari diren egiten Euskal
Herriko zesta-punta elkarte des-
berdinak.

Horrez gain, tolosarrei eta hur-
biltzen diren zaletu guztiei urte
osoan ikusten ez dituzten puntis-
tak ikusteko aukera ematen zaie
Beotibar pilotalekuan.

Urte Zahar egunean euskal
presoak gogoratuz
PRESOAK ]Hilaren 31n, urtea amai-
tzearekin batera, euskal preso po-
litikoen aldeko manifestazioa
egingo da Alegian 19:00etan he-
rriko plazatik abiatu, eta herri guz-
tia zeharkatuko du Euskal Presoak
Euskal Herrira lelopean. Aurten,
azken egunetan sakabanaketaren
ondorioz hil den Nati Juncal, Unai
Gonzalez presoren ahaidea izango
dute gogoan. Amezketan berriz,
19:30ean enkartelada egingo dute.
Bertan bertsoak eta postalak idaz-
teko aukera izango da plazan.

Urte berria hasteko, Txan
magoa eta Niño Costrini
TOLOSA ]Urtarrilaren 2an, Leidor
antzokian Txan magoaren ikuski-
zuna izango da 17:00etan. Bestal-
de, hurrengo egunean, Niño Cos-
trini izango da toki eta ordu bere-
an. Honek umorea, ironia eta
zirkoko ikuskizuna uztartzen ditu
bere saioetan. Hala, hainbat jaial-
ditan saritua izan da «ume handi
hau».

Ibarrako zubian zarata
gutxitzeko lanak martxan
TOLOSA ]Gipuzkoako Foru Aldun-
diak 500. 000 euro baino gehiago
inbertituko ditu errepideetako tra-
fikoaren zarata arintzeko egitas-
mo batean. Zarataren kontrako
proiekta lehiaketara ateratzea era-
baki du Diputatuen Kontseiluak:
N-I errepidean, Ibarrako zubibide-
koa (lehiaketako aurrekontua
533.274,33 euro da eta proiektua
gauzatzeko epea hiru hilabete).
N-I errepidean, zarataren kontra-
ko hesiak Ibarrako zubibidean ja-
rriko dira. 

Amarotz eta Txarama
lotzeko bizikleta bidea
TOLOSA ]Foru Aldundiak 600.000
euro inbertituko ditu Amarotz eta
Txamarako auzoen arteko errepi-
dea hobetzeko eta bi auzo horiek
bizikleta-bidez lotzeko. Diputa-
tuen Kontseiluak erabaki du lehia-
ketara ateratzea hobekuntza la-
nen esleipena. Lehiaketako aurre-
kontua 587.334 euro da eta lanak
burutzeko epea lau hilabetekoa
izango da.

L Laburrak

4 TOLOSALDEA TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
IGANDEA, 2007KO ABENDUAREN 30A

Umorea izan da
nagusi Eguberrietan
Irura ›› Pailazoak,
animatzaileak eta
antzezlana izan dira
besteak beste, egun
hauetan Iruran

ALEX LASA

Irurako Eguberrietako egitaraua-
ren baitan, joan den asteazkenean,
17:30ean, Trinketean Poli eta Moli
pailazo gasteiztarren emanaldia
izan zen. Hala, 90 haur inguru
agertu ziren ikuskizunaz gozatze-
ra. 

Ostegunean berriz, Ani Garcia
animatzailearen bisita izan zuten
haurrek, eta barrerik egiten ez ze-

kien printzesaren ipuina txon-
txongiloen laguntzarekin kontatu
zuten. Ondoren, hainbat eskulan
egiteko aukera izan zuten gertura-
tuek. Bestetik, 12 urtetik 17 urte bi-
tarteko gaztetxoak Txuri Urdin
izotz-jauregira joan ziren. Amai-
tzeko, ostiralean, haurrak zaha-
rren biltokira hurbildu ziren eta
bertan jubilatuek hainbat ipuin
kontatu ondoren, goxokiak eman-
go zizkieten. 

Ekitaldiei bukaera emateko
umorea izan zen nagusi Iruran .
Honenbestez, 22:30ak aldera,
Trinketeko ekitaldi aretoan Bota
Patsa antzezlana eskaini zuten
Iker Galarza eta Joseba Usabiaga
tolosako aktore ezagunek.

ZZurea da hitza

HHilberria 

MANUEL IMAZ MUJIKA 
Atzo hil zen, 89 urte zituela, Elizakoak eta 

Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.
– Goian bego –

Haren animaren zuzendaria; emaztea: Juani Amundarain; seme-alabak: 
German eta Karmentxu Aristimuño, eta Mirentxu; bilobak: Nora eta Aitor 
Galdos, eta Irati; arreba: Luzia; ezkon anai-arrebak: Alicia Crende (urrun, 
Pio Imazen alarguna), Zezilia Amundarain (German Martinen alarguna), 
Joxepa Peñagarikano (Pedro Amundarainen alarguna); zaintzailea: Ana; 
ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek. 

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela
GAUR, IGANDEA, arratsaldeko SEIETAN, ANDRE MARI JASOKUNDEARENpa-
rroki elizan, gorpua bertan dela egingo den hiletara. Aldez aurretik,mila esker.

SEGURA
2007ko
abenduaren 30a

Helbidea: Nagusia, 2
Oharra: Gorpua Beasaingo Goierri Beilatokian egongo da. 



Txerria hil ondoren erre eta urarekin garbitzen dute.E. EZEIZA

Txerri Festa
arrakastatsua 
egin dute 
herriko plazan
Abaltzisketa ›› Goizean
jendea hurbildu da garai
batean txerria hiltzen zen
egunean zegoen festa
giroa ezagutzera.

NEREA URBIZU

Goizean goiz abaltzisketarrak jeiki
ziren atzo Txerri Festan parte har-
tzeko. Jexus Mari Gorostidi alka-
teak hil du beste hainbat herrita-

rren laguntzaz. Jende asko hurbil-
du zen plazan txerria nola hiltzen
den ikusteko. Giro oso herrikoian
izan ziren, trikitixa musika entzu-
ten zela. Txerria erre ondoren, lu-
rra txukun jarri zuten erraztuz eta
urarekin garbituz. Helburua, txe-
rria antzinako erara nola hiltzen
zen ikustea zen: garai batean egun
hau handia zen, festa girokoa, hain
zuzen ere. 

Parte hartu nahi zutenen artean
apustua egin zuten: zeinek asmatu

txerriaren pixua. 41 lagunek egin
zuten apustua. Pasaiko Garik (Ze-
gaman bizi da) ia asmatu zuen, 163
esan zuelako, eta 164 kilo zituelako
Orendaindik ekarritako txerriak.
Atera izan diote haragia animalia
honi.  

Txerria ondoren ireki egin zu-
ten eta hozten utzi. Bitartean, el-
kartean prestatutako beste txerri
baten haragia dastatzeko aukera
izan zuten bertaratu zirenek. 

Arratsaldean musa
Arratsaldean ere jaia izan zuten,
Mus Txapelketa ere izan baitzu-
ten. Emakume batzuk bitartean
odolkiak egin zituzten, beste egun
batean jango dituzten odolkiak,
hain zuzen. 

Ekuadorreko ume batzuk, musikako emanaldian parte hartzen.M. URBIZU

Ekuadorreko kultura bertatik bertara ezagutuz
Leitza ›› Ekuatoriar Festan
100 leitzarretik gorak 
parte hartu nahi izan dute
bertako dantzak, musika
eta jakiak ezagutuz.

NEREA URBIZU

Euriaren erruz Karrapen egin di-
tuzte egin beharreko ekitaldi guz-
tiak: Ekuadorretik Leitzara bizi-
tzera etorritakoek batez ere kich-
wa kulturaren musika eta haien
dantzak erakutsi zizkieten leitza-
rrei. Halere, jateko ohiko jakiak ere
prestatu zituzten jendearentzat. 

100 lagundik gora elkartu ziren
plaza inguruan, leitzarrak ia guz-
tiak, eta adin ezberdinetakoak,
kultura honetaz gehiago jakiteko
asmoz. 

Jantzi koloretsuak soinean gor-
putza astindu dute bai emakume-
ek eta baita gizonezkoek ere. Mu-
sikan, berriz, Ekuadorreko musika
tresnak erabiltzen, Imbayakuna
taldekoak, hain zuzen: ogi-xirula,
perkusioa, gitarra... 

Herritar askok interesa erakutsi
zuten eta bideo eta argazki kamera
asko ikusi ziren bertan. Giro polita
izan zen, eta jendea gustura zego-
en.

Eskerrak emanez
Ekuatoriarrek eskerrak eman zi-
tuzten, «Leitzan oso harrera ona
egin digutelako». Hasieratik as-
moa xumea zela azpimarratu zuen
Maite Perurenak, baina segurue-
nik, ekuatoriarrek festa hau egin
ahal izateko aukera hau eskertu
dute. 

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. 
]Trikitixa. Egoera onean dagoen
trikitixa saltzen da. 669 67 36 49.

LANA
]Zaintzailea. Emakumea behar
da Tolosan bi ume zaindu eta
etxeko lanak egiteko. 
677 45 25 97.

GALDUTAKOAK
]Txakurra. Gaztelun ehiza-txaku-
rra aurkitu da. Marroia da eta lepo-
ko bat darama izenik gabe. Intere-
satuek dei dezatela 685 734 790
telefono zenbakira. 

Iragarki laburrak
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Apustua egin zuten
zerriak zenbat kilo zituen
asmatzeko; 164 kilo
pisatu zuen zerriak

Imbayakuna taldeak jo bitartean dantzak ere egin zituzten: irudian, ekuatoriar batzuk saioaren baitan.M. URBIZU



Deba-Zumaia irteera, Alpino Uzturreko aurtengo azkena. Datorren hilean Alegiakoek egingo dute.J.SAIZAR

Eskualdean federatu gehien izango duen kirola
izango da, milatik gora. Mendirako deia egin dute
elkarteek urtero bezala egutegia  kaleratuz, hilero
Euskal Herriko mendi eta txokoak ezagutzeko.

Goazen  denok
mendira!
JOXEMI SAIZAR

U rtero bezala, eskualdeko
mendi elkarteek bere ir-
teeren egutegiak kaleratu

dituzte egun hauetan. Urte osoan
zehar, normalean hilean behin,
Euskal Herriko txoko desberdi-
nak ezagutzeko aukera ematen
dute mendiaz eta naturaz gozatuz.
Tolosako Alpino Uzturre elkartea,
Villabonako Aizkardi elkartea eta
Alegiako Mendi Asanblada dira
horrelakoak ateratzen dituztenak.
Tolosako Oargi elkarteak ere anto-
latzen ditu, baina urtean zehar
ematen du bere irteeren berri. Iba-
rrako Haitzetan Raju taldeak be-
rriz, ikastaro osorako egutegia aur-
keztu zuen irailean.

Hiru elkarteek argi utzi nahi
dute bere ibilaldietara ez dela baz-
kide izan behar edo federatuta
egon behar, irekiak dira mendira
joan nahi duten guztientzat.

2008an, Aralarko Adiskideek
lau urtez behin antolatzen duten
XVI Orduko Martxa izango dela
kontuan hartuz maiatzaren 18an
jende gehiago ikusiko da mendian
ibilaldi hau prestatzen. Jende as-
kok mendi elkarteen irteera hauek
aprobetxatzen dituzte XIV Ordu-
ko Martxa prestatzeko.

Alpinoren urrezko ezteiak
Aurten 50 urte beteko dituen Alpi-
no Uzturre mendi elkarteak, urte-
ro bezala, mendi irteeren egutegia
kaleratu du. «Azaroan bilera bat
egiten dugu elkartean eta irteere-
tara joaten garen batzuk proposa-
menak ematen ditugu. Horien ar-
tean 11 aukeratzen ditugu», dio 
Aitor Oiarbide lehendakariak. Au-
keraketa egiteko garaian, bakoi-
tzaren proposamen bana sartzen
saiatzen dira, lanak banatzeagatik.
Horrelako mendi irteera bat pres-
tatzeak bere lana ematen du: au-
rretik joatea, bidea ondo dagoen
ikustea, bazkaltzeko tokiak begira-
tzea... Euskal Herriko probintzia
gehienetara iristea ere begiratzen
dute, irteera hauek gure lurraldeak
ezagutzeko aukera paregabea es-
kaintzen baitute. «Irteerak egute-
gian kokatzeko berriz, egunaren
luzerari begiratzen diogu: ibilaldi
motzenak neguak jartzen ditugu
eta luzeenak udan», dio. Horrela,
Pirinioetara uztaileko zubian eta
iraileko asteburu batean joango
dira Alpinokoak. Aurten XIV Or-
duko Ibilaldia izango denez, eta
prestakuntza gisa, ibilaldi gogorre-
nak apirilean eta maiatzean jarri
dituzte. 

40. Aizkardi Ibilaldia
Aizkardi mendi elkarteak taldeko-
ek ezagutzen dituzten mendiak,
betiko mendi batzuk eta iazko egu-
tegian igo gabe gelditu zirenak au-
keratu dituzte 2008ko egutegia
osatzeko. Iaz Euskal Herriko zaz-
pi probintzietako mendi altuenak
eta igo gabe zituztenak aukeratu
zituzten. Oraingoan mendien ize-
nak bakarrik zehaztu dituzte eta
data iritsi baino bi aste lehenago
zehaztuko dute zeharkaldia eta
prentsaren bidez emango dute
ezagutzera. Normalean 6-7 ordu-
ko ibilaldiak izaten dira, Pirinioe-
takoak izango dira luzeagoak eta
luzeena martxoko Aizkardiren
martxa izango da: Villabonatik
bertatik abiatuta 45-47 km egingo
dituzte Tolosaldean zehar. Aurten
gainera 40 urte beteko ditu martxa
honek. Honetaz gain, urtarrilaren
26 eta27an Somport-era eski irtee-
ra prestatu dute haurrentzat  eta
azaroaren 24tik 30era XXV. Men-
di Astea antolatu dute.

Hauen funtzionamendua ere
Uzturreren antzekoa da: irteera
egin aurretik taldekide batzuk joa-
ten dira ingurua ikustera, ibilbidea
begiratzera eta, behar izanez gero,
markatu egiten dute. Iazko irtee-
retan gutxien joan zirenean 22
izan ziren eta gehiena 56 mendiza-
le. Bazkide eta federatu kopurua
berriz, 300 ingurukoa da. 

Gazte falta Alegian
Alegiako Mendi Asanbladak ere
hilero prestatzen du mendi irteera
bat. Batzuetan goizerako irteerak
izaten dira. Udan berriz, Pirinioe-
tara bizpahiru eguneko irteera an-
tolatzen dute, «aurten printzipioz
Ordesara joan behar genuen, baina
agian Hecho aldera joango gara»,
dio Eduardo Tormok. 

Elkartzen diren mendizale
gehienak 30-40 urte ingurukoak
dira, baina adin guztietako jendea
biltzen zaie.  25-40 lagun elkartzen
dira. Mendi Asanblada denez, ez
dute loturarik elkarte batekin, bai-
na Intxurre elkartearen bitartez
federatzen dira. «Herrian mendi
irteeren egutegia banatzen dugu
mendizaleen artean eta 12 euroko
laguntza eskatzen dugu, horrela
40-50 bazkide egiten ditugu»,  dio
Tormok. Beste elkarteek bezala,
«gazteak inplikatzea» da alegita-
rren kezka, gutxi azaltzen direla-
ko. «Eskolatik egiten dituzte irtee-
rak, baina gero eta gutxiago eta gu-
rasoak nahi izaten dituzte
horrelakoak», dio. 

Pirinioetako Perdido mendiko Loreen bidea, aurten jende gehien bildu duen Aizkardiko irteera.HITZA

›› ALEGIA

]Urtarrilak 27.Zumaia-Deba
kostaldetik.
]Otsailak 24.Errezil-Zestoa.
]Martxoak 30 .Araotz-Deguri-
xe-Aretxabaleta.
]Apirilak 20.Hirumugarrieta
(Aralar).
]Maiatzak 25.Aizkorri mendile-
rroa.
]Uztailak 5-6.Pirinioak (Ordesa
edo Hecho ingurua).
] Irailak 28.Bakaiku-Lizarraga.
]Urriak 26.Orreaga-Urkulu.
]Azaroak 30.Zaldibia-Orendain
(Babarrun jatea).

›› AIZKARDI

]Urtarrilak 1. Loatzo.
]Urtarrilak 20.Autza (Baztan).
]Otsailak 17. Iparla.
]Martxoak 30.XL. Ibilaldia.
]Apirilak 20.Mugarra (Araotz).
]Maiatzak 11.Ordunte.
]Ekainak 15.Lagran-Palomares-
Biaster.
]Uztailak 13.Poza bailara-Atxeri-
to-Zuriza. 
] Irailak 13-14.Bachimala (Pirinio)
]Urriak 19. Izki parkea (Araba)
]Azaroak 30.Leitzaran-Belabie-
ta-Loatzo (Babarrun jatea)
]Abenduak 21.Hirumugarrieta.

›› ALPINO UZTURRE

]Urtarrilak 1.Uzturre.
]Urtarrilak 13.Bidart-Uztaritze .
]Otsailak 17.Zunbeltz benta-
Etxabarri .
]Martxoak 16.Larrea-Arantzazu .
]Apirilak 20.Urdazubi-Arraiotz.
]Maiatzak 11.Ezterenzubi-Irati .
]Ekainak 8.Arteta-Uharte Arakil.
]Uztailak 25-27.Palas-Lurien
(Pirinioak).
] Irailak 13. Izaba-Kartxela-Anie.
]Urriak 26.Sara-Zugarramurdi.
]Azaroak 16.Urbasa-Goñi 
]Abenduak 14.Beasain-Usurbe-
Murumendi (Babarrun jatea).
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«Benetako idi haragia jateko
aukera izango dugu lehenengoz»
Gastronomia›› Asteasuko Dastatzen enpresak
bideratuta, Gabonetan hasi eta urtarrilera arte 
idi-haragia salduko dute hainbat komertzioek.

E Elkarrizketa JON GOROSTIAGA › Dastatzen enpresa

LEIRE GOROSTIDI

Jon Gorostiaga (Alegia,1974) es-
perientzia handikoa da haragi
munduan.Hamahiru urtetatik
dihardu okel sektorean.Hasera
batean familiako negozioan aritu
zen Alegiako harategian eta duela
bost urtetatik Asteasuko Dasta-
tzen enpresaren kargu da.
Zein haragi saltzen duzue?
%80 behi-txuletak izaten dira. Ka-
litatezko eta oso ondo selekziona-
tutako txuleten aldeko apustua
egiten dugu eta horretarako Euro-
pa guztian ibiltzen gara bilaketan.
Kalitatea dagoen lekura joaten
gara,besteak beste Irlanda, Alema-
nia, Holanda, Austria, Danimar-
ka...…
Nola otu zitzaizun ideia hau?
Hainbat bezerok eskaera hau egin
ziguten eta idi-haragia  merkatuan
ez dagoenez, komertzioen eskaera
bete dugu. Produktu hau merka-
tuan ez egoteko arrazoi nagusie-
netarikoa duen prezioa da. Idikia
garestia da eta ez dago hau komer-
tzializatzera arriskatu denik. Ha-
lere aipatzeko da orain dela urte
asko, Euskal Herrian tarteka kon-

tsumitutako produktua dela.Jen-
deak ezagutzen du eta aurretik
probatutakoa da.
Nondik ekarri dituzue idiak?
Irlandatik eta Espainiako leku des-
berdinetatik ekarri ditugu. Guztira
9 idi bildu dira.Bi Galiziatik, lau
Bizkaitik, bat Leondik eta bi Irlan-
datik. Atzerrian hainbat kontaktu
ditugula aprobetxatuaz urtebete-
ko bilaketa luzeak bere emaitzak
eman ditu eta kalitate hobereneko
animaliak elkartzea lortu dugu.
Sarri behi txuletak idi txuletak
bailiran saltzen dira.
Bai halaxe da eta horrek nahastea
sortzen du. Ikusten ditugun idi
txuletak  behienak dira eta azke-
nik, lehenengo aldiz, benetako idi-
kia jateko aukera izango da.
Etorkizuna duen apustua dela
uste duzu?
Haragi honekin merkatu berri bat
irekitzea pentsatu beharko litzate-
keen ekimena da, ez lirateke kon-
tsumitzailerik faltako eta ziurre-
nik etorkizuna edukiko lukeen
produktua izango litzateke.Halere
argi eduki behar da kalitateak bere
prezioa duela dirutan.

Beste hainbat faktorek ere eragi-
ten dute.
Bai hala da. Idi bat gizentzea oso
garestia da eta hori azken prezioan
atzematen da.Guk aukeratutako
idiek hamar urte inguru dauzkate
eta orokorrean 8 urtetik 12 urte bi-
tartekoak erabiltzen dira haragita-
rako. Gero eta urte gehiago orduan
eta zapore gehiago du okelak.Mo-
mentu honetan leku jakinetan ba-
karrik aurki daitezke animalia
hauek eta dagoeneko ez dago ho-
netara bakarrik dedikatzen den
inor. Leku jakin eta tradizionalek
jarraitzen dute ohitura honekin
eta elikadura naturalak kalitatea
du erakusgarri.
Zein bereizgarri du haragi honek?
Idia haragia zapore handiko okela
da.Txekorrek eta behiek ez dute
sekula horrelako zaporerik izan-
go.Gustu intentsuagoa du. Behar
duen tratua emanez gero eta ka-
meran behar adina denbora izan-
da samurtu egiten da. Haragizaleei
bideratutako haragia da ezbairik
gabe. 
Euskaldunok  zein harrera egingo
diogu?
Idi okelaren kalitatea atzematen
jakingo dugu.Ekinbide honen bi-
tartez garai bateko produktu bat
errekuperatuko dugu. Modu bere-
an tradizioa eta berrikuntza elkar-
tuko dituena alegia. 

Noiz hasi eta amaituko da okela-
ren salmenta?
Eguberri hasieratik Urtarrila
amaierara harategi, jatetxe eta
erretegi zehatz batzuetan salduko
da.Harategietan animaliaren atal
guztiak aurkitzea posible izango
den bitartean jatetxe eta erretegie-
tan txuletak bakarrik salduko dira.
Idikia jan nahi duenak leku jakine-
tara joan beharko du. Bezero pun-
tualekin komertzializatuko ekin-
bidea izango da, aldez aurretik hi-
tzartutakoa.Salbuespen bakarra
Alegiako gaztetxearena izango da.
20.urteurreneko bazkaria dela eta

idi saiheskia debalde jateko aukera
izango dute.
Zein lekutan komertzializatuko
da idi-haragia? 
Brontxillo harategia (Tolosa, Vi-
llabona), Kako jatetxea (Berastegi)
Etxeberri jatetxea (Zumarraga),

Gain taberna (Hernani), Aratz
erretegia (Donosti) Felix Santos
harategia(Amara,Donostia) Ibon
Artano harategia (Txirtxerpe), Jo-
xean harategia (Iruneko Uranzu
merkatuan).
Kalitatea funtsezko ezaugarria
da?
Bai, beste hainbat produktutan ka-
litatea bigarren mailako ezauga-
rria den bitartean haragi munduan
derrigorrezko kualitatea da.Bitxia
dirudien arren kalitatezko okela-
ren eskaera eskaintza baino han-
diagoa da eta oso zaila da egiten
dizkiguten eskari guztietara iris-
tea.Pieza hoberenak Europa guz-
titik bilatu behar izaten ditugu.Ka-
litateak muga batzuk ezartzen ditu
eta ezinezkoa da ez dagoen lekutik
ateratzea. Behi kantitate zehatz
bat badago ez da posible gehiago
lortzea.
Sektoreko profesionalei zuzen-
dutako dastatze bat egiteko as-
moa daukazue.
Bai, ziurrenik urtarrilean egingo
dugu Aratz erretegian (Donostia).
Beraiek proposatutako ideia ho-
nek jomuga desberdinak izango
ditu eta horien artean garrantzi-
tsuenetakoa informatzea izango
da. Jatorri desberdinetako sei txu-
leta mota eta idi-txuletak zaporez-
tatzeko aukera ere izango da.Sek-
toreko hamabost bat profesional
bilduko gara eta jatorri bakoitzeko
haragiaren inguruko azalpenak
emango dira. Sarri haragi bat bes-
tea baino hobea dela konturatzen
da jendea baino ez dute honen
arrazoia jakiten eta ondorioz hara-
gi mota bakoitzaren hainbat azal-
pen emango dira. 

L.GOROSTIDI

Euskal Herrian eta
Espainian egin den lehen
idiki merkaturatzea
egingo du Dastatzen-ek

Momentuz
komertzializazio  puntual
honetara mugatuko da
idi-haragiaren salmenta
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]Zizurkil. Txuri Urdinera irteera
urtarrilaren 12an Lehen Hezkun-
tzako 5. eta 6. mailakoentzat. Ize-
na-ematea Zizurkilgo udal bulego-
etan.
]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 
Kolonbiako proiektu baten alde,
bihar, 16:00etatik aurrera Zerkau-
sian. 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. 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. 
]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 
elkarteak 50 urte beteko ditu
2008an. Urte Berri egunean
11:00etan Uzturreko gurutzean 
argazkia ateratzeko bazkide eta

AAgenda

Goiztiarrentzako ibilaldia
AMEZKETA ]Amezketako Gazte Taldeak 10 urte bete
ditu aurten eta hainbat ekitaldi antolatu ditu aben-
duan zehar. Atzokoa azkenekoa izan zen eta AHT
proiektua gaitzat hartuta, mendi ibilaldia egin zuten.
Goizean goiz abiatu ziren amezketar ausartenak, hotz
baitzegoen, besteen artean. San Martin ermitara igo
dira batzuk, plazatik abiatuta eta mendian bidean bes-
te lagun batzuekin elkartu ziren. Handik Nafarroako

mugara abiatu ziren, Azkarate ingurura, alegia. Ibilaldi
honen helburua «AHT proiektuak Aralarretik igaro-
tzeko alternatiba aukeratuko balu zein mendi edo lu-
rralde suntsituko lituzkeen ikustea izan da». Lau ordu
inguruko bidaia egin ondoren, herrira jaitsi eta 20 bat
lagunek paella bazkaldu zuten Zazpi-Itturri elkartean.
Ondoren, Alegiara joan ziren, bertako Gaztetxekoekin
poteoan hasteko. N. URBIZU

Zorionak!
Ibon Alegre. 
Urtarrillak 1, zure urtebetetzea,
Muxu bat, etxekoen partetik.

AAgurrak

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2007-12-30

Eguraldia

›› 11°›› 6°

GOIZA EGUZKIA
ARRATS. OSTARTEAK
BEROENA 7°
HOTZENA 4°

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

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

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

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

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko eta
Leitzaldeko beste 77 eragile

mendizale guztiei deialdia egiten
die. 

Erakusketak
]Alegia. Jubilatuen tabernan Ana
Jesus Ansorenaren zeramikazko
lanak ikusgai; Afrikako emakume-
ei eginiko omenaldiarekin lotuta.
]Tolosa. Charo Berra Erroren
Zuhaitza: bizia eta koloreapintura
erakusketa Aranburu Jauregian.
]Tolosa. Jabier Villarreal Armen-
darizen Paralelo 42argazki monta-
jeen erakusketa Aranburun.

Zinema
]Tolosa. La brujula dorada filma,
gaur, 17:00etan eta 19:30ean, Lei-
dorren.
]Villabona. Encantada haurren-
tzako filma, Gurea zineman,
17:00etan.
]Villabona. Adios pequeña, adios
filma, Gurea zineman; gaur
19:30ean, eta bihar 21:30ean. 

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
Gaur 
]Tolosa. Morant, R. Zabalarreta,
1. 943 67 36 49.
] Irurtzun. Mutiloa, AM. San Mar-
tin, 5. 112.
Bihar 
] Ibarra. Iturrioz, I. Euskal Herria, 3.
943 67 09 15.
]Leitza. Plaza, MT. Elbarren, 36.
112.
Etzi (urtarrilak 1)
]Tolosa. Olarreaga, J. Korreo 
kalea, 2. 943 67 01 28.
]Leitza. Plaza, MT. Elbarren, 36.
112.
Etzidamu (urtarrilak 2)
]Tolosa. Bronte, C. Korreo kalea,
10. 943 67 60 13.
]Leitza. Plaza, MT. Elbarren, 36.
112.

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


