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JESUS ALTUNA
ARKEOLOGOA

«Alzheimerrak 
jo ez ditzan, 
herriek 
memoria
gordetzea behar 
beharrezkoa da»
BERASTEGI  Omenaldia 
egin berritan, bere 
bizitzako jardunaz 
hitz egin du arkeologoak 2-3 I. URRUTIA

Olentzeroren bisitaren ostean,
Errege Magoen txanda da 7



«Herriek memoria gorde behar dute,
alzheimerrarekin ez gaixotzeko»
Zientzia›› Bere
urtetako lanaz, 
eta lan horien
ondorioaz hitz 
egin du duela gutxi
bere jaioterrian
omendu duten
berastegiarrak.

E Elkarrizketa JESUS ALTUNA › Arkeologoa

AINHOA OIARTZABAL / BERRIA

Bizitza publikotik erretiratuta, ko-
bazulora itzuli eta indusketa be-
rriei ekin die, hasi zeneko ilusio be-
rarekin. Ondare hori dena erakus-
teko Gipuzkoan museo arkeolo-
gikorik ezagutuko ez duen pena-
rekin dago, haatik. New Yorkeko
bikote bati azalpenak eman berri-
tan hartu gaitu Jesus Altunak (Be-
rastegi, 1932). Euskal Herriari bu-
ruzko dokumental baterako elka-
rrizketatu dute: «Euskaraz!»,
zehaztu du, pozik. Koro Mariez-
kurrena emazte eta laguntzailea
etorri da elkarrizketa amaitu eta
gero, urteetan Altunarekin lanean
jardun duen modu berean; apal,
baina zorrotz. Aitona-amondu be-
rri dira, baina, ikerlari gazteenen
pare, urteetako lana dute oraindik
aurretik. Historiako orrialdeak ba-
nan-banan eta bata bestearen atze-
tik pasatu behar baitira, ongi inter-
pretatu eta ikasgaiak ateratzeko. 
Ia sei urte dira irakaskuntzatik
erretiratu zinela, baina ez zara ho-
rregatik historiaurrea ikertzetik
erretiratu. Egun, nolakoa da Je-
sus Altunaren eguneroko bizimo-
dua? 
Berez, 65 urterekin har nezakeen
erretiroa, baina ondo nengoen eta
ikasleak ere gustura zeudela ziru-
dien eta jarraitu egin nuen. Baina
70 urtetik aurrera ezin da jarraitu
eta erretiroa hartu behar izan
nuen. Baina lan asko dugu eta ni
prest nago jarraitzeko. Batez ere,
aztarnategiak aztertzen ari gara
orain. Eta indusketa berri bat ere
hasi dugu.
Ekainen? 
Bai. Nik, igual, ez nuen hasiko, bai-
na emazteak zirikatu egin nau eta...
Ia berrogei urte pasatu dira lehen
indusketa egin genuenetik eta tar-
te horretan metodo asko sortu
dira. Zehaztasun handiagoz egin
daiteke lana, eta informazio gehia-
go atera. Era berean, hori dena as-
koz ere errazago erakusteko mo-
duak daude egun, informatikari
esker. Lan hau egiteko, Jan Wes-
buer ingeniaria ari da gurekin, he-
rriari nola erakutsi beti izan baitut
kezka. Aurten lehenengo kanpai-
na egin dugu: Ekainberri inaugu-

ara. Sastarrain baserriko etxeko-
andreari galdetu zioten kobazulo-
rik ezagutzen ote zuen: «Gure ar-
diak han atzeko txiki batean sartu
ohi dira», esan zien Ekain muinoa-
ren azpiko kobari buruz. Hamahi-
ru bat metroko koba txiki bat zen.
Andoni lurra harrotzen hasi zen
bitartean, Rafael ohartu zen zulo
batetik haize hotza zetorrela. «An-
doni, hemen zulo bat zegok!», esal-
di enblematikoa ordukoa da. Zulo
txiki batetik ezin zen etorri haize
hotza; horrek esan nahi zuen atze-
an galeria handi bat zegoela. Han
aurkitu zituzten irudiak. Egun
hartan bertan eman ziguten aurki-
kuntzaren berri. Asteartean, Ves-
pa motoa hartu eta Donostiatik
Ataunera joan nintzen, Barandia-
ranen bila. On Joxe Miel atzean
hartu eta Mandubitik barrena Zes-
toara joan ginen. Bi gazteekin sartu
ginen Ekainera. Ikusi genuenean
egundoko aurkikuntza zela, egiaz-
koak zirela, isilik gorde genuen. Di-
putazioari esan genion garrantzi
handiko koba zela eta ate bat jarri
behar zitzaiola. Ez genien esan zer
zegoen barruan. Burdinazko atea
ostegunean jada jarrita zegoen.

ratu eta berehala hasi eta hiru astez
aritu ginen lanean. Beste bi urtez
arituko gara. Gero, han aurkitzen
ditugun gauza guztiak aztertu eta
memoria zientifiko bat prestatuko
dugu. Eta, noski, dibulgazio lana
ere egingo dugu. Gipuzkoako Ku-
txa eta Euskadiko Kutxaren la-
guntzarekin ari gara lanean.
Baina zer gehiago induskatu dai-
teke Ekainen?
Ekainen sartu eta ezkerretara koba
txiki bat dago. Hori bakarrik eza-
gutzen zen garai batean. Gutxi go-
rabehera, erdia induskatu genuen.
Baina gaurko metodoekin infor-
mazio gehiago ateratzen diezu az-
tarnategiei. Eta egiten dituzun la-
nak ere zehaztasun handiagoare-
kin egin ditzakezu. Pentsatzen du-
gu Ekain margotu zuten artistak
hobeto ezagutuko ditugula.
1969an aurkitu zenuten Ekain.
Nola gogoratzen duzu margoak
ikusi zenituen lehen aldi hura?
Azpeitiar gazte bi, Andoni Albizuri
eta Rafael Rezabal, gurekin elkar-
tuta aritzen ziren kobazuloak ara-
katzen gizakien aztarnen bila.
Asmo horrekin joan ziren igande
batean Sastarrain bailarara, Zesto-
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Orduan esan genion prentsari. Zo-
ragarria izan zen lehen bisita hura.
Gu han barrunbe haietan gure lin-
terna txikiekin zaldi multzo hura
ikustea handia izan zen. On Joxe
Mieli ere asko gustatu zitzaion.
Oso hotza zen bera, baina, hala ere,
nabari zitzaion bere bizitzan egin
zuen aurkikuntza garrantzitsue-
naren aurrean zegoela.  
Gaur egunean orduko begirada-
rekin ikusten al dituzu margo ho-
riek?
Oraindik ondo gogoan dauzkat
irudiak. Askotan sartu naiz harrez-
kero eta, beraz, ez da lehen aldiko
emozio hura; baina, hala ere, eta
batez ere bakarrik sartuz gero,
emozio hura sentitzen da, hain
handia ez izanagatik ere.
Altamirarekin bezala (Santan-
der, Espainia), turismorako ustia-
tu nahi zuten garai hartako agin-
tari frankistek. Borroka asko egin
zenuten koba babestearren?
Urte hartan Altamiran egunero
3.000 lagun sartzen ziren, egune-
ro! Izugarrizko negozioa zen, nos-
ki. Baina jada ikusten zen turismo
horrek kalte egiten ziela margoei.
Lascauxen (Frantzia) ohartu zi-

ren, eta 68an itxi zuten. Santima-
miñen ere ohartu ziren margoak
hondatzen ari zirela, baina zabalik
mantendu zuten, probetxu gutxi-
rekin gainera. Zeren eta eskolako
ume guztiak eramaten zituzten eta
ze probetxu ateratzeko? Ezer ez.
Ni orduan institutuko irakasle nin-
tzen, Donostian, eta handik ere jo-
aten ziren bisitan. Gero galdetzen
nien ikasleei zer ikusi zuten eta de-
nek erantzuten zidaten: «arrautza
frijitua!». Hori ikusteko irudiak
arriskuan jartzea... Guk ikusten ge-
nuen hori ezin zela egin Ekainen.
Orduko prentsak koba burdinpe-
an ezkutatzen genuela argitaratu
zuen artikulu batean. Baina hori,
nahi edo nahi ez, egin beharra ze-
goen. Denborak arrazoia eman
digu. 
Baina zure ustez  gizarteak eza-
gutu behar du ondarea, gero zain-
du dezan. Horregatik bultzatu du-
zue Ekainberri.
Lortu genuen itxita jarraitzea, bai-
na altxor hori herriak ezagutu be-
har zuen nolabait. Horretarako
onena erreplika egitea zela bage-
nekien. Lascauxen egin zuten
erreplika, eta hura zen gure errefe-
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rente, gure ilusioa. Gure proiek-
tuak hiru zutabe ditu: lehendabizi-
koa, jatorrizkoa babestea; bigarre-
na, ingurunea babestea — aztarna-
tegi bat ez baita aztarnategi bat
bakarrik, ingurunea ere bada—; hi-
rugarren helburua han barruan
zegoena herriari erakustea zen.
Lehendabiziko zutabea eta hiru-
garrena finkatu dira, baina baila-
ran oraindik gauzak gelditzen dira
egiteko. Guk pentsatzen genuen
bidea beste toki batetik egitea, ez
gaurko pistatik: errekaren bestal-
detik, uraren albotik, pixkanaka-
pixkanaka joatea erreplikara. Az-
ken batean, uraren ibilbideari ja-
rraiki egitea bisita. Bide hori egitea
falta da, beraz. Eta beste gauza bat
ere bai: koba aurkitu berritan, Sas-
tarrain baserriko nagusiak ez zien
maizterrei kontratua berritu —

Ekainen ondoan zegoen baserria—,
usteko zuelako coca-colak eta ka-
misetak saltzen dirua egingo zuela
kobaren kontura. Altamirako pa-
rafernalia hura bezalakoa jarri
nahi zuen. Baina ez zuen lortu, eta
orduan pinudia landatu zuen ko-
baren azpialdeko zelai polit bate-
an. Gerora belazea erosi eta lehen
bezala utzi dugu toki hura. Nola-
nahi ere, gazte batzuek baserri
hartan baserri eskola bat jarri zu-
ten. Umeak joaten dira egun ba-
tzuk pasatzera, eta gora eta behera
ibiltzen dira kobaren ingurunean.
Erreplikarekin hasi ginenean plan
berezi bat egin genuen. Baserri es-
kolari bailaran bertan Lili jauregi-
tik gorago leku eder bat eskaini ge-
nion. Eta hara joateko betebeharra
daukate. 
Koba eta haren testuingurua ai-
patu dituzu. Koba ez dela koba
bere ingurunea gabe. Praileaitze-
kin ere auzia dago ingurunea nola
zaindu behar den. Egoki ari al gara
zaintzen?
Kasu batzuetan, beharbada, ez
dira hartzen hartu behar diren
neurri guztiak, baina normalean,
ondo. Hara, orain dela urte batzuk
hasi ziren gure trikuharriak gal-
tzen. Pista asko ireki zituzten ma-
kinatzarrekin, asko mendi lepoe-
tatik, non trikuharriak egoten ohi
diren, eta horrela hondatu zituz-
ten trikuharri batzuk. Nahi gabe, e!
Orduan [90eko urteetan] Mari
Carmen Garmendia zen Eusko
Jaurlaritzako Kultura sailburua
eta esan genion nola pixkanaka-
pixkanaka galdu egingo ziren me-
galito horiek. Hala, Gipuzkoako
megalito guztiak, trikuharri, mairu

baratzeak eta menhirrak, ondare
izendatu zituen. Beraz, zaindu
uste dut ongi zaintzen direla, baina
kasu batzuk badira eskuetatik alde
egiten dutenak. 
Zergatik da hain garrantzitsua
ondare horien testuingurua?
Aztarnategi batean bizi zirenak ez
ziren barruan bakarrik bizi, noski.
Ingurunean zituzten elikagaiak
eta ehizarako behar zituzten beste
gaiak. Ingurune horretan izan eta
bizi izan zituzten hainbat eta hain-
bat ibilaldi eta ekitaldi. Horrela,
erreplika egiterakoan hori ere
mantendu nahi genuen; Sasta-
rraingo bailara. Ekain Debako lu-
rretan dago, justu-justu, hori hala
da. Hala, erreplika edo Deban edo
Mutrikun egitea nahi zuen Debak,
normala den bezala. Baina koba
hementxe dago, bailara honetan.
Nik hau ez dakit Deba den, Zestoa
den edo Abaltzisketa. Berdin zait.
Ni ez naiz Zestoaren alde jokatzen
ari; ni Sastarrain bailararen alde jo-
katzen ari naiz. Hemen zebilen gi-
zaki hura, hemen egiten zuen ehi-
za, hemengo basahuntzak, he-
mengo oreinak harrapatzen
zituen; hemen zuen bizimodua.
Orduan, hor egin behar da, nahi
edo nahi ez. Lau urte pasa genituen
eztabaida honetan, gaurko mugen
eztabaidan. 
Eta gaur zer ikas dezakegu gure
aurrekoek utzitako arrasto horie-
tatik?
Artearen hasiera. Arteak gizakian,
gizadian, garrantzi handia du. Gu
euskaldunok artista handiak izan
ditugu gerora, Oteiza, Txillida eta
beste asko. Arte horren eta mun-
duko artearen hasiera hortxe
dago; Paleolitoko labar arte horre-
tan. Ez da garrantzitsua bakarrik
iraganari begiratzeko, baita iragan
horrek eskatzen diguna etorkizu-
nean sortzeko ere. Tradizioa da
belaunaldi batek hurrengoari
ematen diona. Ez hor gelditzeko,
hobetzeko baizik. Aurrekoak
emandakoa jaso eta hobetu egiten
du belaunaldi gazteak. Bestela, ha-
sieratik hasi beharko genuke
behin eta berriz. Gizaki batek oroi-
mena galtzen duenean alzheime-
rra izaten du. Bada herriek ere me-
moria dute, eta gorde egin behar
dute alzheimerrarekin ez gaixo-
tzeko. 
Horregatik jo zenuen arkeologia-
ra? Biologia ikasi zenuen Madri-
len; zergatik aukeratu dituzu fosi-
lak eta ez izaki bizidunak?
Interes handia nuen gauzen hasie-
ran, gizakiaren hasieran, espezie-
en sorreran eta, noski, euskaldu-
nen hasieran. Eta euskaldunen so-
rrera aztertzeko modua ikusi nuen
Barandiaranekin. On Joxe Mielek
honela esan zidan: «Aztarnategi
batean gauza asko azaltzen dira.
Nik tresnak aztertzen ditut, garai
batean nire lagun zen Telesforo
Aranzadi antropologoak giza he-
zurrak aztertzen zituen, baina ho-
riekin batera azaltzen diren ani-
malia hezur guztiei buruz ezertxo
ere ez dakigu, eta horiek informa-

zio asko eman dezakete. Zu, biolo-
goa zarenez, zergatik ez zara hor-
tik hasten?». Eta horrela hasi nin-
tzen arkeozoologian. Historia isil-
tzen denean, idatzirik ez
daukagunean, harriek eta hezu-
rrek hitz egiten digute. 
Koro Mariezkurrena emazteare-
kin osatu zenuen Gipuzkoako
Karta Arkeologikoa, 1982an.
Zein ekarpen egin zenuten? Zein
ekarpen egin dio emazteak zure
ibilbideari?
Ekarpen handia. Ezkondu ginene-
an batek baino gehiagok esan zuen
«orain Jexuxek lan gutxiago egin-
go dik!». Oso oker zebiltzan. Askoz
gehiago egin dut. Batetik, haren la-
guntza izan dudalako eta, bestetik,
proiektu asko berak sortu dituela-
ko. Berak ere egin ditu bere aldetik
zenbait azterketa, eta ondoren ar-

gitaratu. Pauso handi bat izan zen
Munibe-n lehendabizikoz argita-
ratu genuen 1982ko karta hura.
Kontserbatzeko, lehenik eta
behin, ezagutu egin behar baita zer
daukagun. Megalitoak galtzen ari
zirela ikusten ari ginelako hasi gi-
nen gu informazioa biltzen. Tri-
kuharriak ez ezik kobazuloak ere
arriskuan baitzeuden errepideak
egiteko ustiatzen ziren harrobiak
zirela eta. Asko eta asko salbatu
dira kartari esker. 
Izango al da inoiz Gipuzkoan hori
guztia ezagutarazteko museo ar-
keologikorik? Joan den legegin-
tzaldiaren amaieran iragarri
arren, bere horretan gelditu da.
Betiko gogoa da hori. Ia prest zego-
ela uste genuen. Aipatu duzun aur-
kezpen horretan Berastegin esan
ohi dugun esaldi bat erabili nuen:
museoa egia berdaderoa zela. Be-
rastegin egia arrunta eta egia ber-
daderoa bereizten dira. Gipuzko-
an [Xabier] Aizarna diputatu na-
gusi zela Gipuzkoako seme kutun
izendatu zuten Barandiaran, eta
orduko hitzaldian haren gogo bat
aldarrikatu nuen: Gipuzkoak mu-
seoa behar zuela. Xabier Lete Kul-
turako diputatu gisa  hasi zenean
ere hala esan zion prentsari: «Je-
sus Altunaren museoa egin behar
dugu». Esan nion gero ez zela ni-
rea, Euskal Herriko historiaurrea-
ri buruzkoa baizik, zeren eta gure
asmoa hala zen, museoa nazionala
izatea. Autobide kilometro bat
nahikoa da museo bat egiteko; ki-
lometro batean gastatzen dena
nahikoa eta sobera izango litzate-
ke. Baina uste dut jada nik ez duda-
la halakorik ikusiko. 

«Linterna txikiekin 
zaldi multzo hura 
ikustea benetan 
handia izan zen»

«Sastarrain baserriko
nagusiak Altamirako
parafernalia hura 
bezala jarri nahi zuen»

«Tradizioa da belaunaldi
batek hurrengoari
ematen diona; ez hor
gelditzeko, hobetzeko»

«Autobide kilometro
batean gastatzen dena
nahikoa izango litzateke
museo bat egiteko»

Olaberria saritu dute Olinpiar Jokoetan egindako lanarengatik.BAT BASQUE TEAM

Leire Olaberriak 
jaso du urteko kirolari
onenaren saria
Ikaztegieta ›› Pekineko
Olinpiar Jokoetan
eskuratutako brontzezko
dominarengatik irabazi du
saria txirrindulariak. 

ERREDAKZIOA

Kutxak banatu ohi duen urteko ki-
rolari onenaren saria Leire Olabe-
rria Ikaztegietako txirrindulariak
irabazi du aurten. Sarirako hauta-
gaitza aurtengo Pekineko Olinpiar
Jokoetan irabazitako brontzezko
dominarengatik eskuratu zuen.

Olaberriak Ander Elosegi pira-
guistari, Jon Belaustegi eskubaloi-
jokalariari, Patxi Usobiaga eskala-
tzaileari eta Richard Oribe igerilari
paralimpikori hartu zien aurrea

azken bozketan. Aipatu behar da,
era berean, Xabi Alonso, Iker Mar-
tinez eta Xabi Fernandez kirola-
riek ere aukeratu zituztela hauta-
gai izateko, baina sari banaketara
gerturatzeko aukerarik ez zutenez
azken bozketatik kanpo geratu zi-
rela. 

Kirol talde onenaren saria ere
banatu zuten Bruesak eta Bera Be-
rak irabazi zutena, hain zuen, 
ACBrako pasabidea lortzeagatik
eta eskubaloieko Superkopa ira-
bazteagatik, hurrenez hurren.  

Astelehen gauean izan zen sari
banaketa Donostiako hotel batean
eta aipatu behar da, Realeko Jokin
Aperribay lehendakari berria ere
han izan zela, kargua hartu zuene-
tik egindako lehen agerpen ofiziala
izan zelarik. 

Bikain aritu ziren Olaederrakoak Euskadiko Txapelketan.HITZA

Olaederra gazteen
artean onenak
Villabona ›› Herriko mahai
tenis taldeak sari ugari
eskuratu zituen
asteburuan Gazteizen
izandako txapelketan. 

ERREDAKZIOA

Villabonako Olaederra mahai te-
nis taldeak oso emaitza onak lortu
ditu Euskadiko maila desberdine-
tako partidetan. 

Horiek horrela, Beñat Izagirrek,
Iker Mugerzak, Raul Lopezek eta

Xabi Juantorenak osatzen duten
gazteen taldeak bere mailako le-
hen saria eskuratu zuten. 

Beteranoen kasuan ere izan zen
saririk. Izan ere, Emiliano Anton
eta Txema Armentia bikoteak
bere mailako brontzezko saria jaso
zuten. Antonek, gainera, betera-
noen banakako txapelketako
urrezko domina eskuratu zuen eta
Iker Mugerzak gazteenen banaka-
koen saria ere eskuratu zuen. Txe-
ma Armentiak, bere aldetik, zilarra
lortu zuen mahai tenis egokituta-
ko mailan. 



Inaxio Perurenak iaz 290 kilotako harria jaso zuen Asteasun.N. GARZIA

Perurena gaztea
295 kiloko harria
jasotzen saiatuko
da gaur, Asteasun
Herri kirolak ›› Jaialdia
izango da 17:00etan 
hasita pilotalekuan; 
Inaxio Perurena eta
aizkolariak izango dira. 

ERREDAKZIOA

Herri kirol jaialdi bikaina izango
da gaur ikusgai Asteasuko pilotale-
kuan 17:00etatik aurrera. Sarrerak
gaur arratsaldean eskuratu ahal
izango dira pilotalekuan bertan. 

Lehenik eta behin gazteen mai-
lako aizkolariak ariko dira, hain
justu, Mugerza III eta herriko ber-
tako Jokin Alkizalete, Oihan La-
rretxea eta Garikoitz Larretxearen
aurka leihatuko dira. 

Aizkolarien ondotik, harri-jaso-
tzailearen txanda iritsiko da. Izan
ere, Inaxio Perurena leitzarra
marka berri bat egiten saituko da,

295 kiloko harria jasotzearena,
hain zuzen. Iaz ere, Asteasun ber-
tan, 290 kilokoa sorbaldatzea lortu
zuen eta ia seguru oraingoan ere
lortuko duela marka berria egitea.
Horretarako gogor ari da entren-
tzen azkenaldian: «Oso entrena-
mendu ona eginda nago, hanketa-
tik oso gustura gaude. Bi katarro
pasa berri ditut, baina ia nahiko
ongi nago», argitu du harri-jaso-
tzaileak. «Oraintxe —atzo goizean—
gimnasioan nago, batez ere estira-
menduak egiten, atzo egin nituen
pesak. Gorputza pixka bat susper-
tzen ari naiz gaur», gaineratu du.

Aitaren laguntza
Leitzarrak, gainera, laguntza pare-
gabea du, Iñaki Perurena aitarena.
«Beti izaten dut ondoan. Beti esa-
ten da ondoan izaten dugun lagun-
tzaileak ez duela ezer egiten, baina
ez da horrela. Aurreko batean adi-

izango dela: «Altura horretan lan
asko egin beharko dut. Buru-bela-
rri 295 kilokoarekin ari naiz orain,
eta gero  gerokoak».  

Erabiliko duen teknika «berdin
berdina» izango da: «290 kilokoa-
rekin egindakoa. Gerrian bueltatu-
ta. Nik altura handia daukat eta ge-
rritik bularrerako bidea ere luzea
da eta horregatik ibili naiz urte as-
kotan bi kolpeekin, hau da, gerrian
bueltatu eta bi kolpe emanda sor-
balderatuz, baina bi kolpeak oso
handiak eman behar izaten nituen
eta horrek askotan balantzak 
egiteko arriskua sortzen ziten. Ho-
rregatik 290 kilokoarekin plazara-
tzerakoan gerrian bueltatu eta
hiru kolpe txukunekin jaso nuen.
295ekin ere berdina egingo dut». 

«Urduri xamar» dagoela onartu
du harri-jasotzaileak eta bere us-
tez «gogorrena» zer den ere argitu
du. «Harria jasotzeko prest zaude-
nean, harria jarrita dagoela eta
erretsina emanda dagoenean, eta
jende guztia zuri begira dagoela, 
harria sartzeko une hori da gogo-
rrena». 

Urrezko aizkolariak
Behin Iñaxio Perurenak bere lana
bukatuta urrezko aizkolarien
txanda iritsiko da. Hain zuzen ere,
Arrospide eta Azurmendi, Olasa-
gasti eta Txapartegiren aurka ari-
ko dira. 

Kros ugari San Silbestren
Krosa ›› Tolosan
Elkartasun Krosa antolatu
dute, eta Berastegi,
Villabona, Zizurkil eta
Lizartzan ere izango dira. 

ERREDAKZIOA

Urteko azken eguna da gaurkoa,
San Silbestre, eta urteroko mo-
duan lastekerta desberdinak izan-
go dira eskualdean.

Tolosan Elkartasun Krosa izan-
go da 15:30etik aurrera Samaniego
ikastetxeak antolatuta. Zerkau-
sian hasiko da lasterketa txikienen
txandarekin. Aurtengoan, hala
ere, bada berrikuntzarik ibilbidea
zertxobait aldatu behar izan dute-
eta kolektorearen obrak direla me-

dio. Lastekerta ez da Triangulotik
pasako, Eskolapioen ondoko tune-
letik baizik, eta krosa beste urtee-
tan baino ordu eta erdi lehenago
hasiko da, 15:30ean zehazki. Parte
hartzeko 8 euro ordaindu beharko
dira eta haurrentzako doakoa
izango da. Jasotzen duten dirua,
gainera, Cocuyo Gobernuz Kan-
poko Erakundearentzat izango da. 

Bestalde, Villabonan eta Zizur-
kilen ere izango da lasterketa Zun-
beltz eta Urkamendi elkarteek an-
tolatuta. Aurtengoko krosa gaine-
ra, 25. izango da eta data berezia
behar bezala ospatzeko parte-har-
tzaileek opari bana jasoko dute.
Lasterketa bukatzerakoan txolo-
kaleta ere banatuko dute. Villabo-
na eta Zizurkileko krosa 16:00etan
hasiko da benjaminekin; alebinak

16:10ean hasiko dira; infantilak eta
kadeteak 16:28ean abiatuko dira;
eta jubenilak, nagusiak eta betera-
noak 16:30ean hasiko dira.

Lizartzan eta Berastegin 
Lizartzan egingo duten lasterketa
17:00etan hasiko da; haurrak lehe-
nengo eta helduak ondoren, eta
herrian zehar prestaturiko sei kilo-
metroko ibilbidea egingo dute.
Lasterketa bukatuta txokolatea
ere banatuko dute. Gainera, Urte
Berri egunean, Otsabio mendia
igoko dute herritarrek. 

Azkenik, Berastegin, Urepele el-
karteak antolatuta, kros herrikoia
egingo dute. 12 urte artekoek, 1,100
km eta helduek 4,600 km. Umeen
irteera 18:00etan eta helduena
18:30ean izango da. 
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Argazkiak udaletxera itzuli dira
LIZARTZA ]Berriro ere Lizartzako udaletxean herriko presoen argazkiak
eta pintaketak agertu dira. Herriko alkate den PP alderdiko Regina Otao-
lak kentzeko agindua eman ostean azaldu dira eta bertan Etxeratek urta-
rrilaren 3rako Bilbon deitu duen nazio manifestaldira joateko deia egiten
da. Honen harira Lizartzako Etxeratek jakinarazi du manifestaldira joate-
ko autobusa 15:30ean irtengo dela aparkalekutik. HITZA

bidez katarroa nuela balantza bat
egin nuen eta eskerrak aita ni baino
lehenago ere konturatu zela eta
harria botatzen lagundu zitela.
Oso garrantzitsua da ondoan du-
zun laguntzailea», esan du. 

Marka berri honen ostean ere
300 kilokoarekin saiatuko da, «da-
torren urtean seguruenik» Harri-
jasotzaile gaztearen nahia horixe
da, behintzat, «300 kilora iris-

tea». «Zenbaki borobila da eta ea
posible den, harria lehenagoko
marketatik dabilkit eta teknika ere
berdina da. Egin dudan hobekun-
tza da indar hutsarena. Hemendik
aurrera ere indar hutsa erabiltzen
jarraitu beharko dut», azaldu du.

300 kilokoa, hortaz, «zenbateko
borobila» izanda ere, «5 kilo gehia-
go dira», ez da edonolako apustua
eta Perurenak oso argi du zaila



Urtarrilaren 6ra arte zabalik egongo da Kultur Etxean, Merkatu Txikia.E. EZEIZA

Benetako beharra dutenei laguntzeko,
zabalik dago Merkatu Txikia
Tolosa ›› Hainbat proiektu
laguntzeko, beste behin 
ere Laskorain Ikastolak
martxan jarri du ekimena;
urtarrilaren 6ra arte zabalik. 

ERREDAKZIOA

Aurten ere, Laskorain Ikastolako
hezkuntza komunitateak, inguru-
ko eta kanpoko giza beharrez jabe-
tuta, kontzientzia zabaldu eta neu-
rri batean ekonomikoki laguntze-
ko asmoz, han eta hemen
bildutako jantziak, tresnak, altza-
riak... salgai jarri ditu Merkatu Txi-
kian. Hau urtarrilaren 6a bitartean
egongo da zabalik, Tolosako Kul-
tur Etxean. Ondorengo ordutegia
du, goizez, 11:00etatik 13:00etara
eta arratsaldez, 17:00etatik
20:00etara egongo da irekita.

Merkatu Txikia, aurrez ikaslee-
kin gelaz gela landutako Unitate
Didaktikoaren ekimenetako bat
da. Eutsi Elkartasunari lelopean
lantzen dituzten gaien bitartez
Laskorain ikastolako hezkuntza
komunitatea osatzen dutenek,
ikasleen balioak, jarrerak, emozio-

ak eta portaerak poliki-poliki ho-
bera aldatzen saiatzen dira.

Hainbat proiekturen
bultzatzaile
Aurten bereziki bi proiektu bultza-
tu nahi dituzte. Alde batetik, Iba-
rrako Misio taldeko partaidea den
Marta Gaztañaga Lacunza, Ikas-
tolako ikasle ohiaren eskaera ja-
rraituz, Indiara begira ariko dira,
Subir-eko proiektuari bultzada
emanez. Bestetik, Saharako Au-
serd-en eta Rabuni-n garatzen ari

diren egitasmoak ere diruz lagun-
duko dituzte. Honez gain, arazo
psikiko eta fisikoak dituzten Saha-
rako haurrentzako Auserd-en da-
goen eskolari, behar duten mate-
rial pedagogikoa eskura dezaten
laguntza eman nahi diote. 

Azkenik, Rabuni-n kokatzen
den gerra zaurituentzako erietxe-
an beharrezkoak dituzten mate-
rialak (aulki gurpildunak, mugi-
tzeko garabiak…) bidali nahi di-
tuzte, bertan dauden gaixoen au-
tonomia bultzatuz, bizi kalitatea

hobetzeko. Amaitzeko, aurreko
urteetan bezala, elikagai bilketa
egingo da. Beraz, atuna, arroza, di-
listak, azukrea eta konpresak bil-
tzen lagunduko diete. Aurtengo
erronka 10.000 kilo biltzea izango
da.

Merkatu Txikian soberan geldi-
tzen dena, Saharara eta Emausera
bideratuko dute. Bestetik, aurreko
urteetan bezala, aurten ere, Emaus
erakundearen parte-hartzeari es-
ker, altzariak, armairuak, sofak eta
bestelako altzariak biltzeko auke-
ra ere badute. Beraz, kanpainak
irauten duen bitartean inork bere
altzariak kentzeko asmorik balu,
Emaus fundazioak jasoko lituzke,
ondoren konpondu eta berriro sal-
gai jartzeko. Hona deitzeko 943 45
98 74 telefono zenbakia erabil de-
zakete interesatuek.

Asmo hauek guztiak bideratze-
ko, aurreko urteetan bezala etxe,
denda, taberna, lantoki, finantza
erakunde eta gainerako elkartee-
tara ate joka inguratu dira Merka-
tu Txikian salgai jarri diren tresna,
jostailu, jantziak, liburuak, dirua
eta bestelako hainbat laguntza ja-
sotzeko.
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Urte bikaina izan da motozaleentzat
IBARRA ]Langostino Moto Kultur Elkarteak antolatutako urteko azken
ekimenak «erantzun bikaina» jaso zuen. Horrela adierazi zuten kideek.
Gipuzkoa nahiz Arabako lurrak zeharkatu zituzten eta San Romanen
bazkaldu zuten. Honenbestez, partaidetza aldetik urte ona izan dela
adierazi dute. Hurrengo irteera urtarrilaren 25ean egingo dute. HITZA

Presoen aldeko
ekimenak izango
dira Aiztondo
bailaran eta
Leitzan, gaur

Politika ›› Urteko azken
egunean, ohiturari jarraituz,
manifestazioak izango dira 
bi eskualdeetako herrietan.

ERREDAKZIOA

Amnistiaren Aldeko Mugimen-
duak hainbat ekimen antolatu ditu
datozen egunetarako. Hasteko,
gaur, Euskal presoak etxera! lelo-
pean manifestazioa egingo dute
19:00etan.Ilbeltzaren 3an berriz,
Bilbon egingo den manifestaziora
joateko deia luzatzen dute Amnis-
tiaren Aldeko Mugimenduko ki-
deek. Azkenik, ilbeltzaren 5ean
euskal presoen aldeko herri afaria
egingo dute. Hau 21:30ean izango
da, eskolako jantokian. Txartelak
Torrea tabernan erosi daitezke ur-
tarrilaren 4a bitartean.

Aiztondo bailaran ere, urtero
bezala, presoak gogoan dituztela
amaituko dute urtea. Hala, bihar,
19:00etan, Villabonako plazatik
abiatuta, Zizurkilera bideratuz,
manifestazioa egingo dute.

Eskertza ekitaldian, oroigarri bana eman zieten kirolariei.HITZA

Herriko kirolariak
omendu dituzte
Gaztelu ›› Urte guztian
zehar egindako lana
eskertu nahi izan die Kirol
eta Kultur Batzordeak,
Udalaren laguntzarekin. 

ERREDAKZIOA

Hilaren 26an, Kirol eta Kultur Ba-
tzordeak Udalaren laguntzarekin
batera herriko kirolariei, urtean
zehar egindako lana eskertu nahi
izan zien. Honez gain, aurreran-
tzean ere, bide beretik garraitzera
gonbidatu zieten, eta oroigarri

bana eman zieten, luntxarekin ba-
tera.

Kirolariak ere gustura agertu zi-
ren ekimenarekin. Bestalde, eus-
kal futbolarien eta beste kirolarien
agiriarekin bat egiten zutela adie-
razi zuten. 

Gabonetan ospatzen ari diren
ekitaldiekin jarraituz, hilaren
24ean Olentzeroren jaitsiera izan
zen. Larte menditik abiatuta pla-
zara jaitsi zen eta han, eskola zaha-
rrean, opariak banatu zituen ber-
taratu zirenen artean. Jende ugari
hurbildu zen ekitaldian parte har-
tzeko.

Bahiketa salatu
ondoren, Jose
Antonio Mujika
deklaratzera
deitu du poliziak

Amezketa ›› Ustezko polizia
batzuk erasotua izan zela dio
amezketarrak; orain, bere
bertsioa jasotzeko deitu dute. 

ERREDAKZIOA

Amezketan bizi den Juan Mari
Mujika ataundarra deklaratzera
deitu du Baionako polizia judizia-
lak. Izan ere, hiru egun lehenago
Mujikaren abokatuak salaketa ja-
rri zuen, amezketarra ustezko Es-
painiar polizia agente batzuek
bahitua izan zela adieraziz. 

Donapaleun (Nafarroa Behe-
rea) jarri zuen salaketa, eta bertan
adierazitakoaren arabera, bahitua
eta mehatsatua izan zen, honez
gain, indarkeria morala jasan zuen.
Honenbestez, Baionako Polizia
Judizialak Mujika deklaratzera
deitu du, zuzenean, bere bertsioa
entzun ahal izateko.

Bi orduz deklaratzen aritu zen
ataundarra hilaren 22an,  giza es-
kubideen aldeko hainbat erakun-
dek gertakariak ezagutzera eman
eta hiru egun beranduago, hain zu-
zen ere. Maritxu Paulus-Basurko,
Mujikaren abokatua gustura ager-
tu da  aginte judizialen erantzuna-
rekin.
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Txintxarrikoek Laboa gogoan 
ALEGIA ]Urtero legez, eguberrietako kontzer-
tua eskaini zuten Txintxarri Txiki eta Txin-
txarri abesbatzek, eta Mikel Laboa izan zu-
ten gogoan, izan ere, ohiko diunez gain, bere

hainbat abesti ere kantatu baitzituzten. Jen-
de ugari izan zen emanaldian. Bestalde,
Txintxarri abesbatzak Urteberri eguneko
meza nagusian ere parte hartuko du. HITZA

Egindako lana eskertuz
TOLOSA ]Galtzaundik banatu berri ditu urte-
an zehar egindako lanarengatik Eskerrak
Zuri Aipamen Bereziak. Tolosako udaletxe-
ko aretoan egindako ekitaldian, ondorengo-

ak omendu zituzten: kirolean, Agustin Pago-
la; kulturaren alorrean, Bixente Gorostidi; gi-
zatasunagatik, Mikel Errazkin;  eta ohorezko
aipamena Axun Aierberi. GALTZAUNDI

Clara Rangelen
erailketa
salatzeko,
elkarretaratzea
etzi, Triangulon

Genero indarkeria ›› 35 
urteko emakumea, ustez, 
bere bikotekideak hil zuen
labankadaz, Errenterian. 

ERREDAKZIOA

Clara Rangel, 35 urteko emaku-
mea, labankadaz hil zuen, ustez,
bere bikotekideak Errenterian he-
renegun. Gainera, bere anaia eta
emakumearen seme zaharrena
ere zauritu zituen ustezko eraso-
tzaileak. 

Ezbeharra salatzeko, Leitzan
atzo elkarretaratzea egin zuten
Bilgune Feministak deituta, eta
etzirako deitu dute Tolosan,
19:30ean, Triangulon.

Ama Say
taldearen
kontzertua,
Bonberenean,
larunbatean

Musika ›› Taldea desegin
zenetik 14 urte igaro direnean,
eskenatokietara itzuli dira;
22:30ean hasiko da zuzenekoa.

ERREDAKZIOA

Urtea behar bezala hasteko kon-
tzertua antolatu dute larunbatera-
ko, hilaren 3rako, Bonberenean.
Hain zuzen ere, Ama Say taldea
(orain Zein? taldeko partaideak)
ariko da, 22:30etik aurrera, Bonbe-
reneako taulatu gainean. 

Ama Say eskenatokietara itzuli
da duela hamalau urte taldea dese-
gin eta gero. «Indarberrituta datoz
eta izugarriko kontzertua izango
da», diote Bonbereneakoek.

Intxaur pilotalekua berrituko dute
Madrilgo finantziazioarekin
Azpiegiturak ›› Obra
honen kostu handia zela
eta, ez zegoen hurrengo
urteko aurrekontuetan
aurreikusita.

ERREDAKZIOA

Zizurkilgo Udalak Intxaur pilota-
lekua berritzeko erabiliko duela
azaldu du Madrilgo Gobernuak
emango dion diru laguntza. 

Hala, adierazi dutenaren arabe-
ra, «hobekuntza lan hauekin luza-
roan itxarondako aldaketa gauza-
tuta ikusiko da». Madrilgo Gober-
nuak enplegua sortarazten duten
udal-inbertsioak sustatzeko sortu
duen Tokiko Inbertsio Funtsaren
bitartez finantzatuko du. «Obra
honen kostu handia izan zen dato-

rren urteko aurrekontuetan sar-
tzea eragotzi zuena, baina estatu-
ko administrazioak emandako la-
guntzekin lanak gauzatu ahal izan-
go dira azkenean».

Erosotasun handiagoa
Proiektu honek Intxaur Pilotale-
kuaren kirol ekipamenduan bir-
moldaketa itzela egitea aurreikus-
ten du, eta gauzak horrela, «irudi
berria eta erosotasun handiagoa
izango ditu aurrerantzean». Buru-
tuko dituzten lanen artean aipa-
tzekoa da, besteak beste, estalkia-
ren edota harmailetako eta sarre-
retako material estalgarriaren
ordezkatzea. Gainera, Udalak pi-
lotalekuaren aurrealdea eta alboak
itxiko ditu gehiago babesteko.

Ekimenduaren barruan jaso-
tzen da baita pilotalekuko hormak

produktu egokiekin tratatzea, egi-
tura metalikoa babestea, argiteria
areagotzea eta barrualdea pinta-
tzea. Bestelako hobekuntzak egi-
tea ere proposatu da, esaterako,
harmailen estaldura egitea, egun-
go barandak aldatzea eta kantxara
joateko arrapala hobetzea.

Jarduketa honek pilotalekua-
ren erabateko aldaketa ekarriko
du, eta, era horretan, «zizurkilda-
rrek gaur egun dituzten beharreta-
ra egokituko da». Udalak «herria-
rentzat interes handiko jarduketa-
tzat» jotzen zuen ekimen hau,
baina «bere kostu handia zela eta,
ezin izan zen datorren urteko au-
rrekontuetan sartu». Horregatik,
Madrilgo Gobernutik 500.000
euro inguru lortzeko aukerak egin
du proiektu honen alde berriro
apustu egiteko bidea.

HHilberria

EUSEBIA ARRARAS BARAIBAR
ANDREA

(Bartolome Lasaren alarguna)

Atzo hil zen, 82 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren  Bedeinkapena hartu ondoren.
– Goian bego –

Seme-alabak: Patxi Lazkano eta Karmele Zenarruzabeitia, Jose Miguel eta Milagros Saralegi, Izaskun eta Manuel Ezkerra, 
Maite (†), Iñaki eta Edurne Sanchez; bilobak: Eneritz eta Aitor, Egoitz eta Josune, Aritz, Unai, Uxue; anai-arrebak: 

Juanita (†) eta Luciano Olano (†), Paco (†) eta Josefina Esain (†), Inaxio eta Teresa Perurena, Teresa eta Bautista Perurena, 
Angel eta Mari Paz Goizueta, Joxe eta Ana Ayerdi; ezkon anaia: Antonio Lasa;  ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak. 

Helbidea: Euskalherria, 7 – 1. C.
Oharra: Gorputz beila Tolosako Funeraria Vascongada Beilategian egongo da, gaur, asteazkena,  goizeko 11:45ak arte.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela GAUR ASTEAZKENA, arratsaldeko ZAZPIETAN, 
Tolosako SAN FRANTZISKO parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. IBARRA

2008ko 
abenduaren 31n

ANTTON MUJIKA ORDOZGOITI
G.B.

Une latz hauetan
Loinazpe ikastetxeak
Maite eta bere familiarekin bat egiten du

BEASAIN
2008ko

abenduaren 31



Meltxor, Gaspar eta Baltasar urtarrilaren 5ean helduko dira Tolosaldeko eta Leitzaldeko herrietara. Hainbat herritan ongietorria egingo diote, musika, kantu eta dantzez lagundurik.MADDI SOROA
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ALOKAIRUAN
]Etxebizitza. Lekunberrin, lau lo-
gela, 104 m2, lehenengo pixua, be-
rogailuarekin. 636 17 16 24.

SALGAI
]Lur saila. Goierri. 3500m2-ko lur
saila salgai. Etxea egiteko aukera-
rekin. 300m2 edifikatuak. Esplota-

zio baterako leku egokia. Deitu:
629 48 78 68.

HARREMANAK
]Lagun bila. 45 urteko gizonez-
koa 25-50 urte arteko lagun gay-
en bila, konpromisorik gabeko ha-
rremanetarako. Topaleku lasaia
daukat. Idatzi alulaga@yahoo.es.

Iragarki laburrak

Izarrari begira jarriak dira Hiru Errege Magoak
Errege Magoak ›› Bi
eskualdetan dagoeneko
hainbat herritar lanean ari
dira Errege Magoei
ongietorria prestatzen.

ASIER IMAZ

Olentzero itzuli zen mendira eta
Hiru Errege Magoak bidean dira.
Pajeek jadanik ez dute lorik egiten,
zerura begira jarriak baitira. Be-
giak zabal-zabalik dituztela, or-
tzian ikusi nahi dute izar argitsue-
naren dizdira. Behin ikusten dute-
nean, Erregeak igoko dira euren
aulkira, ahalik eta azkarren jeiste-
ko herrira. Urtarrilaren 5ean, gure
eskualdeetako herrietara gertura-
tzean, haurrek esango dute eskuak
luzatuz: «Begira, begira! Nire opa-
ria dakarren Erregea etorri da!».

Gabonetako azken eguna
Urte berriaren lehen astean, Hiru
Errege Magoak etorriko dira ilbel-
tzaren 5ean. Leitzan pajeak egun
bat lehenago iritsiko dira herrira,
haurren eskutitzak jasotzera. 

Tolosaldean eta Leitzaldean he-
rritar ugari dabiltza egun hauetan
ongietorria prestatzen. Harrera
egitarauak jadanik osatuak dituzte
eta azken uneko ikutuez gain, itsa-
rotea besterik ez da gelditzen. Txi-
kienak ere egunak kontatzen ari-
tuko dira, Olentzerori ahaztu zi-
tzaiona izango dute ziur buruan. 

Oparitik oparira eta bazkaritik
afarira, aurtengo Gabonak urtarri-
laren 6ean amaituko dira. Argien,
izarren eta turroien lekua laster
inauteriek hartuko dute, ondoren
herrietako festak eta gero... gero
kurtsoa errepikatzera berriz ere.

›› ERREGE MAGOEN DESFILEAK (URTARRILAK 5, ASTELEHENA)

Alegia
]11:00etan.Ume jolasak egingo
dituzte plazan. Ondoren Txokola-
tada egongo da. 
]19:00etan.Hiru Errege Magoen
Kabalgata.

Amezketa
]18:00etan.Goiko plazatik atera-
ko dira Errege Magoak. Kalejiran
herria zeharkatu eta frontoira jo-
ango dira. Umeek Erregeekin ar-
gazkiak ateratzeko aukera izango
dute bertan. Opariak ere banatuko
omen dituzte, Txokolatadaren go-
xotasunean. 

Anoeta
]19:00etan.Basagain menditik
Erregeen Kabalgata irtengo da.
Erregeak traktorean iritsiko dira
herriko plazara, Anoetako txistula-
riek alaiturik.Bertan goxokiak ba-
natuko dituzte.

Areso
]18:00etan.Errege Magoak
etxez etxe ibiliko dira eta opariak
banatuko dituzte. 

Asteasu
]20:00etan.Elizmenditik Errege-
ak herrira jaisten hasiko dira. Uda-
letxeko arkupeetan aurrez gutuna
bidalitako haurrei opariak banatu-
ko dizkiete. Kabalgata dantzari, tri-
kitilari, bibolinjole, abesbatza, ber-
tsolari eta abarrek alaituko dute.

Berastegi
]18:30ean.Errege Magoak herri-
ko plazara iritsiko dira. Bertan Jaio-
tza Biziduna egongo da eta hiru
erregeek eskaintza egingo dute
bertan. Berastegiko haurrek ere
berdin egingo dute; talo, gaztain,
barazki eta abarrekin. Ondoren
Baltasar, Meltxor eta Gasparrek
opariak emango dizkie umeei eta
azkenik udaletxeko balkoitik goxo-
kiak botako dituzte.

Berrobi
]20:00etan.Erregeak herriko
plazara jeitsiko dira eta bertan
opariak banatuko dituzte.

Bidegoian
]18:45ean.Errege Magoak

Goiatz aldetik Bidegoianeko fron-
toira iritsiko dira. Belenaren ondo-
an jarriko dira Erregeak eta gaztai-
nak jateko aukera egongo da. On-
doren herritik zehar kalejira. 

Irura
]18:00etan.San Migel Plazan
txokolate beroa banatuko dute
bizkotxoekin.
]18:30ean.Kalez kale, Errege
Magoen etorrera ospatuko da, on-
doren herriko plazan hauek opari
banaketa egingo dute.

Leitza 
] Ilbetzaren 4ean, 18:30ean.Pa-
jeak plazan eskutitzak jasoko di-
tuzte.
]00:00etan.Zintzarri jotzea eta
ondoren luntxa Aurreran.
] Ilbeltzaren 5ean, 18:30ean.
Hiru Errege Magoen etorrera.

Lizartza
]19:45ean.Zelaitik Hiru Erregeak
eta pajeak herrira jeisten hasiko

dira. Abereen gainean jarririk, he-
rria zeharkatu eta frontoira heldu-
ko dira. Bertan dantzariek ongi
etorria egin ondoren opariak bana-
tuko dituzte.

Orexa
]17:00etan.Erregeen irteera eta
herriko etxe guztietatik igaroko
dira ondoren.

Tolosa
]19:00etan.Errege Magoak Izas-
kundik behera jeisten hasiko dira.
Tolosako kaleetan barrena ibili on-
doren, Triangulo plazan atsede-
naldia hartuko dute, ondoren ibil-
bidearekin jarraitzeko. Kabalgatan
herriko hainbat elkartek eta taldek
hartuko dute parte. 

Villabona
]19:00etan.Amasatik behera
Erregeen Kabalgata jeitsiko da.
Plazan opariak eta goxokiak bana-
tuko dituzte. Ondoren herrian ze-
har itzuli bat emango dute.



Deialdiak
]Berastegi. Urte Zaharreko kros
herrikoia antolatu du Urepele El-
karteak: 12 urte artekoek, 1,100 km
eta helduek 4,600 km. Umeen ir-
teera 18:00etan eta helduena
18:30ean . Izen ematea, Urepelen
bertan egin daiteke.
] Ibarra. Giza katea herriaren sa-
rreran, 19:30ean, Goar Jimenezen
atxiloketa salatzeko.
] Irura. Mendi-ibilaldia oinez Loa-
tzo mendira eta egun pasa. Beha-
rrezko ibilgailuak besterik ez igo.
]Lizartza. Otsabio elkarteak anto-
latuta, bihar, Urte Berri egunean,
Otsabio mendia igoko dute,
09:30ean abiatuta.
]Tolosa. San Silbestre elkartasun

AAgenda
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Zuzendaria: Noelia Lataburu
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa. 
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Zuzendariordea: Iñigo Terradillos. Kudeatzailea: Jon Mujika.
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Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@tolosaldekohitza.info.
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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

Sergio Mendez (Ordiziako jokalaria). 
Saiatu gogor, kilo bat babarrun duzulako 

gol bakoitzeko. Neskalagunak, Ainara Urdanpilletak 
eta bere lehengusuak, Aitziber Labakak, 

Ordizia taldeak mailari eusten badio 
Bidaniko babarrun jatea  oparituko diete 

entrenatzaileari eta jokalariei. Animo Sergio!

AAgurrak

krosa: 15:30ean benjaminak (800
m) eta alebinak (1.600m);
16:30ean infantilak (2.900 m) eta
helduak (5.050 m). Antolatzailea:
Samaniego-Orixe ikastetxeak.
]Tolosa. Musika Bandaren Urte
Zahar kalejira Gorriti plazatik
20:00etan abiatuta.
]Tolosa. Euskarazko produktuen
salmenten katologoa dago eskura,
Trianguloan, 10:00etatik
20:00etara, Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Euskara Zerbitzuak eta
Elkar Fundazioak antolatuta.
]Tolosa. Gabonetako Haurren-
tzako Egitarauaren baitan, Zer-
kausian, Gabon parkea dago, puz-
garriak eta jolasekin.
]Tolosaldea. Sahararako janari

bilketa abian da. Udaletxeetan, su-
permerkatuetan edota Merkatu
Txikian utzi ahalko da.
]Villabona. XXV. Urte Zahar Kro-
sa 16:00etatik aurrera Villabona
eta Zizurkil barrena: benjaminak,
alebinak, infantilak, kadeteak, ju-
benilak eta helduak. Antolatzailea:
Urkamendi eta Zunbeltz elkarteak.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Olarreaga, J. Korreo ka-
lea, 2. 943 67 01 28.
]Leitza. Erbiti, O. Lizarraga klea, 7.
112.

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

Gabonetan ere, euskal produktuak
TOLOSA ]Gabonetan euskarazko produktuen salmen-
ta pizteko kanpaina jarri du martxan Gipuzkoako Foru
Aldundiko Euskara Zuzendaritzak, Elkar Fundazioa-
rekin batera. Honen baitan, atzo eta gaur Tolosan da

orain arte herriz herri dabilen etxetxoa. Bertan, sal-
mentan dauden euskarazko produktuak zeintzuk di-
ren agertzen dute. Edonor hurbildu daiteke etxetxora
eta produktuen katalogoa eskuratu. E. EZEIZA



KULTURAREN KABIA

Tolosako 
kultur ekipamenduak

Tolosako Udalaren gehigarri berezia.  2008ko abenduaren 31. Testuak: Iñigo Terradillos



mazio bat da. Lehenengo lerroe-
tan «Sepam cuantos este privilegio
vieren como yo Infante Don San-
cho...» irakur dezakegu zailtasun
handiz, garai hauetako dokumen-
tuak oso zailak baitira irakurtzeko.
«Ikusgarriak eta politak direlako
erakusten ditugu, baina nekez ira-
kurri daitezkeenez, 1500 urte arte-
ko guztiak transkribituta eta publi-
katuta daude». 

Tolestuta eta zigiluarekin aur-
keztu ohi ziren garai haietako agi-
riak. «Zigilurik gabe dokumentua
ez da benetazkoa. Dokumentu oso
garrantzitsuen kasuan, gainera, zi-
larrezkoak edo urrezkoak izaten
ziren hauek». Agiriak, ordea, zigi-
lurik gabe ageri dira Artxiboan
gorderik, galdu egin zirelako, bai-
na bada garaiko zigilu solte bat:
«Enrique III.a ageri da, Gaztela eta
Leongo errege izan zena 1391tik

Guadi Larrarte dokumentu zaharrak gordetzen dituzten Tolosako Udal Artxiboaren zonaldean. 1256tik gaur egunerartekoak gordetzen dira bertan. Azkena, orain dela 3 urteko Udal aurrekontuak. I.T.

Tolosako Udala sortu zen urtetik gordetzen ditu dokumentuak Aranburu jauregiko hirugarren solairuan kokaturik dagoen 
Udal Artxiboak; agiriak gorde eta sailkatzeaz gain, Udalari edota herritarrei zerbitzua ematea ere bada bere helburua.

Ezezaguna bezain beharrezkoa

A uziak, gerra kontuak, he-
rriko eraikuntzei buruz-
ko datuak, erakundeeki-

ko hartu-emanak, aurrekontuak...
lehengoak eta gaur egungoak.
Guztiak daude gordeta askoren-
tzat hain ezezaguna den Aranburu
jauregian kokaturiko Udal Artxi-
boan. Baina ez da dokumentuak
edo agiriak gordetzeko biltegi soil
bat; haratago doa bere egitekoa,
izan ere, dokumentuak bildu eta
ondo sailkatzeaz gain, zerbitzua
ematea da bere helburua.

Guadi Larrarte artxibozainaren
eskuetatik milaka agiri igaro dira,
Tolosako Udal Artxiboan lanean
egin dituen 17 urteetan. Artxiboa-
ren zeregina eta esanahia hobeto
ulertze aldera, liburutegiekin kon-
paratzen du; «Artxiboan doku-
mentuak gordetzen dira, eta, hain
justu, liburutegiekin dugun des-
berdintasuna horixe da, haietan li-
buruak gordetzen direla; liburuak
milaka aleka argitaratzen dira, bai-
na dokumentu bat edo bi egiten
dira gehienera. Horrek zera esan
nahi du dokumentuak originalak
direla. Hortaz, liburutegi bat erre-
tzen bada ziurrenik lor daitezke
galdutako liburuak, baina artxibo
batean galtzen dena betirako gal-
tzen da». Agiri hauen mantentzea
bermatzeko, kopiak eta digitaliza-
zioak egiten dituzte.

Udalaren dokumentuak 
Norberak duen artxibo txikiare-
kin ere aldera daiteke. Izan ere,
ohiko kudeaketetarako behar iza-
ten ditugun agiriek bere lekua iza-
ten dute etxean, era txukunagoan
edo narratsagoan gorderik. Artxi-
bo txiki honen tamaina, ordea,
asko handitu behar dugu, Udal Ar-

txiboan, urtetan zehar Udalak sor-
tu dituen dokumentuak gordetzen
baitira, eta baita bere kudeaketa
eramaten aritu den bitarte horre-
tan bildu dituenak ere. «Tolosako
Udala 1256an sortu zen, beraz, une
horretatik hasi eta gaur egunera
arte sortu dituen dokumentuak
daude; tartean, uholdeengatik edo
erre direlako galdu direnak egon-
go lirateke», azaltzen du Larrartek.
Baina, gaur egun, ez dira guztiak
gordetzen, «garrantzitsuenak soi-
lik, ez legokeelako guztientzat le-
kurik». 

Zaharrenen xarma
1281. urtekoa da Udal Artxiboan
aurki dezakegun dokumentu za-
harrena, eta berriena, berriz, orain
dela 3 urteko Udal aurrekontuena.
Zaharrenari dagokionez, herri
karta edo carta puebla-ren konfir-

1392ra. Artean, Espainia ez zen
existitzen. Pribilegio edo agindu-
ren bat bidaliko zuen. Ziurrenik
Tolosarentzat pribiligio bat izango
zen, izan ere, aginduak-eta  ez zi-
ren bidaltzen zigiluarekin». 

Asko oso politak izan arren, edu-
ki aldetik ez direla oso ikusgarriak
Tolosak dituen dokumentuak dio
artxibozainak; «historialariari ez
zaio inporta zigilu polita edo itsu-
sia duen, agiriak zer esaten duen
baizik». Dena den, hauek manten-
tzea beharrezkoa da, eta horreta-
rako ondo zaindu behar dira. «Do-
kumentu zahar hauek garbitu egi-
ten ditugu eta produktu bereziak
ematen dizkiegu; ez gara saiatzen
falta zaizkien koloreak-eta jartzen,
originala zen bezala uzten dugu,
puskatuta dagoenean ere , xaguek
janda, esaterako, larru pusketa ba-
tekin jartzen dugu ez dadin gehia-
go puskatu, baina ez gara saiatzen
azpikoa disimulatzen; horrela, be-
rezkoa dena eta zaharberritutakoa
dena bereiz daiteke». Halaber, agi-
ri guztiak ondo mantentze aldera,
«Artxiboak hezetasuna eta tenpe-
ratura jakin bat izan behar du». 

Nola topatu dokumentuak?
1900. urtera arteko dokumentuen
inbentario bat eginda dago.
1900tik 1936ra beste inbentario
bat egin zen dokumentazio guztia
sakabanatuta egon zelako, eta
1936tik hona beste sailkapen koa-
dro bat jarraitzen dute. «Esatera-
ko, jendeak historikoa kontsidera-
tzen du 1975a , Franco hil zen ur-
tea. Urte horietako dokumentuak
historikoak dira, baina nik sailka-
pen bezala administratiboak kon-
tsideratzen ditut, azken urteetako-
ak direlako». 
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1900 arte bost sailetan daude ba-
natuta agiri guztiak. «Honaino ja-
kina zen zegoen dokumentu ko-
purua, beraz, dena txukun jarrita
dago, artxibo itxia baita; gaur egun,
ordea, ez dakigu sail bakoitza zen-
bat handituko den, artxibo irekia

da, beraz, sailak irekiak dira». Bes-
talde, agiriak bilatzea erraza da, in-
bentarioak informatizatuta bai-
taude».

Guztiontzat baliagarria
Dokumentu hauek guztiak gorde-
rik eta ondo sailkaturik izatea oso
garrantzitsua da Udalarentzat,
«une jakin bateko konturen bat be-
har izanez gero, esaterako». Baina,
baita herritarrentzat ere, «euren
eskubideak bete ahal izateko:
erroldak, herentziak, etxeko pla-
noak... eskuratzeko». Eta ikerke-
tak egiteko ere funtsezkoa izaten
da Udal Artxiboa. 

Bitxikeriak ere izaten dituzte
bertan; «apostuak tarteko, etorri
izan dira, esaterako, urte jakin ba-
tean, herrian eraikinen bat ba ote
zegoen eta horrelakoak galdetuz». 

Erabilera zabala du, beraz, Udal
Artxiboak, eta izango du, orain arte
bezala, bertan izango baitute lekua
Tolosako Udaleko agiriek. 

TEKNOLOGIA BERRIETARA EGOKITU BEHARRA

Berrikuntzen menpe bizi gara, eta ezinbestekoa da azken teknologiak
ezagutu eta maneiatzen jakitea, eta hauek gure eguneroko jardunerako
baliatzea. Udal Artxiboan ere ezinbestekoa da eguneratzea, baina, «hu-
tsune eta zalantza handiak daude; azken 3-4 urteetan pausoak eman di-
tugu, eta ikastaroak egiten ari gara, baina gauza asko daude oraindik egi-
teko». Izan ere, euskarri elektronikoek uste baino arazo gehiago ematen
dituzte: «mila zalantza sortzen dira; esaterako, agiria benetakoa den ala
ez, firmak balio duen, firma elektronikoa eman zuen erakundea bertan
dagoen edo hura desagertzean berriro norbaitek esan behar duen doku-
mentu hori benetakoa den, hau irakurtzen duen aparatuak, CD irakurle-
ak, esaterako, etorkizunean balio ez badu?...». Egun, ia dena modu elek-
tronikoan egiten dela dio Larrartek, eta hori normalizatzea falta dela, «si-
nadurak, baimenak eta tartean dauden barruko prozesuak, kasu».  

Lekua izan da orain arte paperaren arazoa, baina, era berean, lan gu-
txien ematen duena dela dio. «Nik txantxetan esaten diet lankideei, per-
gaminoetara pasatzea litzatekeela hoberena, horrela ez ditugulako agi-
riak galduko; izan ere, orain arte paperari heltzea nahikoa zen, baina
orain guztia da birtuala. Erraza dirudi, baina barruan dagoena...». Asko-
tan, beraz, lana erraztea helburu duten teknologia berriek uste baino lan
handiagoa ematen digute.

Dokumentu zaharrena
1281. urtekoa da, 
eta berriena, berriz, 
duela hiru urtekoa

Tolosako Agiri
zaharrenak oso politak
izan arren, eduki aldetik
ez dira oso ikusgarriak



To.pic-en faseak
Urtez urte ›› Tolosako
Nazioarteko Txotxongiloen
Zentroa 2009 urteko
udazkenerako 
espero dute amaitzea.

To.pic ez da hutsetik sortu. Aurten
26. aldiz egin den Titirijairen (To-
losako Nazioarteko Txotxongilo
Jaialdiaren) ondorio logikoa da.
Jaialdia errealitate sendoa da
egun, eta halaxe erakusten dute
parte-hartze parametro guztiek;
hala nola, esku hartzen duten kon-
painiek, errepresentazio kopu-
ruak eta ikusleek.

Atzera begira jarriz gero, 1987.
urtean lehenengo proiektua aur-
keztu zuten, eta kokaleku posible-
ak aztertu zituzten; horien artean,
Aranburu jauregia, Arkauteko txa-
leta, Ertzaintzaren basea eta Tolo-
sako kasinoa azaldu ziren.

1999. urtean, berriz, Tolosako
Udalak Euskal Herria plazako
Justizia Jauregirako aurreproiek-
tua enkargatu zuen.

2005-2006 urteen artean, lehia-
keta publiko bidez proiektua An-
ton Pagola arkitektoari esleitu zio-
ten.

Azken bi urte hauetan, obrak
egiten ari dira. 2009ko udazkene-
rako prest egongo da gunea.

To.pic-en bultzatzaileak Tolosan eginiko aurkezpenean.R.CALVO

To.pic-ek izango duen itxura goitik begiratuta.HITZA

To.pic-en eraikinaren baitan, txotxongiloen
museoaz gain, 250 lagunentzako kultur aretoa
ere eraikiko dute; «Leidorren hotz geratzen diren
ekitaldientzat gunerik egokiena» izango da.

Kultur gune
bat gehiago
herriarentzat
T xotxongiloen museo bat

baino askoz gehiago da
To.pic egitasmoa. Herria-

rentzat kultur gune bat gehiago
izango da, oso herrikoia eta aberas-
garria izango dena, gainera. 

«Jendeari benetan ez zaio ondo
heldu To.pic zentroaren errealita-
tea; txotxongiloen museoaz gain
kulturarentzat gune egokia izango
da». Udaleko Kultura Sailetik
mezu argi hori zabaldu dute.

Eta halaxe da. 1985. urtean abia-
razi zen To.pic-en proiektuak egi-
tasmo argi bat zuen atzetik, txo-
txongiloen museo bat sortzea,
hain zuzen ere. Baina abiapuntu
hau baliatuz kultur gune osatu bat
sortzea erabaki dute. 2009. urteko
udazkenerako prest izatea aurrei-
kusten dute. 

Eraikinaren egitura
Euskal Herria plazan finkatuko da
To.pic eta lau solairu izango ditu
orotara. Guztira 3.600 metro koa-
dro ditu. Honen baitan, dokumen-
tazio, agiritegi eta mediateka zen-
troa, espazio eszenikoa, proiekzio
eta entsegu gelak, ekintza batera-
garriak egiteko guneak... bilduko
dituzte.

Hala, beheko solairuan 250 la-
gunentzat egokituriko kultur are-
toa egongo da. «Aspaldi somatzen
genuen Tolosan tamaina ertaine-
ko areto baten beharra; areto baka-
rra Leidor da eta emanaldiaren
arabera oso hotz geratzen da; ema-
naldi hauek areto honetan goxo
gera daitezke», azaldu du Irene
Larraza kultur teknikariak.

Areto honek txotxongilo ema-
naldiak hartuko ditu, bai eta Uda-
laren urteko kultur egitarauaren
baitango beste hainbat ikuskizun
ere: antzerkiak, musika emanal-
diak,... Helburu nagusia, To.pic
kulturaz hornitzea da, areto honi
esker, besteak beste. «Oso gune

polita izango da benetan». Solairu
berdinean, balioanitzeko gela bat
ere atonduko dute, aurremuntaiak
egiteko bideratuko dutena. «Txo-
txongiloen taldeentzat baliagarria
izango da, esaterako, euren mon-
tajeak-eta prestatzeko, gune zaba-
la izango baita».

Lehenengo solairuan,
txotxongiloen museoa
Lehen solairuan txotxongiloen
museoa izango da. Larrazak azal-
du bezala, museo honek bi zati
izango ditu. Lehen zatia egonkorra
izango da. «Beti hor egongo da bai-
na, halaber, tarteka aldatu egingo
dute». Beraz, herritarrek ez deza-
tela pentsa behin ikusita museoa
ezaguten dutela. Etengabeko ma-
giaz beteriko gunea izango da. Bi-
garren zatian behin-behineko es-
pazioa egokituko dute. «Museo
honetan ez dira bakarrik txotxon-
giloak erakutsiko; txotxongiloez
hitz egingo da. Mundu honen des-
kribapen zabala egingo da era era-
kargarri batean», argitu du Larra-
zak.

Helburuak zehazterakoan
umeak oso aintzat hartu zituzten,
baina helduak ahaztu gabe. Nola-
bait esatearren, umeak harritu eta
liluratu egingo dituen lekua izan
nahi du museoak; eta, halaber, hel-
duak umeen mundu honetara era-
man nahi ditu. Sekretuak, magia,...
bilduko ditu eta irudimenarekin
etengabe jolastuko du bere egitu-
ran. 

Bigarren solairuan, 
bulegoak eta lokalak
Bigarren solairuan, Tolosako
Ekinbide Etxeak (TEE) bere bule-
goak izango ditu. Egun jubilatuen
biltokiaren ondoan dituzte bule-
goak baina museoa eta espazio es-
zenikoa TEEk berak kudeatu be-
har duenez, bulegoak ere bertara
eramatea erabaki dute. 

Solairu honetan, halaber, lokal
batzuk finkatuko dituzte. Bertan
herriko abesbatzentzat entsegu
gelak atonduko dituzte, behar be-
zala hornituak. 

Kultur teknikariak esan bezala,
To.pic nazioartean erreferente bi-
lakatu nahi duen zentroa da. «Kan-
potik jendea erakarriko du eta,
noski, herritarrentzat oso garran-
tzitsua izango da, beste topagune
berri bat izango da».

Hain zuzen ere, Tolosako Na-
zioarteko Txotxongilo Zentro hau
Europako era honetako zentro in-
tegral bakarra izango da.

To.pic-en ardatzen artean, hain-
bat azpimarratu dituzte. Batetik,
munduko txotxongilo ondarea
kontserbatzea; bestetik, arte hori
sustatzea eta hedatzea; halaber,
dokumentatzea eta ikertzea, uni-
bertsitateekin eta bestelako entita-
teekin egingo diren akordioei es-
ker; jendea trebatzeko gune ere
izan nahi du eta Udal ordezkariek
azpimarratu bezala, kultur ekipa-
menduen parte izan eta Tolosa-
rentzat kultur gune berri bat iza-
tea.

Dudarik gabe, guztiontzat izan-
go da onuragarri To.pic, bisitarien-
tzat, herritarrentzat, Tolosaren-
tzat.
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Umeak harritu nahi ditu
museoak eta helduak
umeen mundu horretara
eraman nahi ditu

Europako era honetako
zentro integral bakarra
izango da Nazioarteko
Txotxongilo Zentroa



«Kultur ekipamenduak
edukiez betetzea da
benetan garrantzitsua»

Kultura›› Kultur Etxea,
Leidor aretoa,
Aranburu jauregia,
Errota, Gorosabel...
kultur ekintzak 
aurrera eramateko
aukera paregabea 
eskaintzen du herriak.

E Elkarrizketa ANDONI ITURZAETA ETA IRENE LARRAZA › Kultur zinegotzia eta kultur teknikaria

Tolosa kulturalki mugimendu
handia duen herria da. Horretan
ez dute zalantzarik Andoni Iturza-
eta kultur zinegotziak eta Irene
Larraza kultur teknikariak. «Oso
gustura» daude herriak eskain-
tzen duen kultur jarduerarekin.
Kultur ekitaldietarako zer aukera
du Tolosak?
lrene Larraza. Udalak eskaintzen
duenaren artean, eraikinak ardatz
hartuta, batetik, Kultur Etxea lego-
ke. Hemen tailerrak, erabilera ani-
tzeko gelak, gaztegunea, kultur
aretoa... daude. Hauek edozeinen-
tzat daude erabilgarri, ordua eta
eguna eskatuta. Beraz, Udalak an-
tolatutako ekitaldiak eta bestela-
koak egiten dira bertan. Zabalik
dago. Bestetik, Gorosabelen ere
baditugu zerbitzuak: Musika Es-
kola, esaterako, eta tailerrak ere
egiten dira. Hirugarrenez, Leidor
aretoa dugu, duela 2 urte berritu
zena. Bertan, egiten dira ikuskizun
eszenikoak. Azkenik, bi liburute-
giak kokatzen diren Aranburu jau-
regia eta Errota ditugu. Hauek era-
kusketak har ditzakete, eta baita
beste hainbat ekitaldi ere. Horrez
gain, Plan Orokorrean ere aurrei-
kusita dago Arkauteko etxea hel-
buru sozio-kulturaletarako erabil-
tzea. Halaber, argi izan behar da
Tolosako kultur eskaintza ez dela
bakarrik Udalarena, eta badirela
gune gehiago ere, oso garrantzi-
tsuak direnak. 
Beraz, Tolosa osatua dela esango
zenukete?
Andoni Iturzaeta. Bai, osatua da.
Hutsuneak egongo dira, baina
daukagunarekin oso gustura gau-
de. 
I.L. Bai, kultur ekipamenduen sa-
rea ikaragarria da. 
Zerbait falta zaiola esango zenu-
kete?
A. I. Tamaina erdiko kultur areto
baten hutsunea somatu izan dugu,
baina, hemendik oso gutxira izan-
go dugu, To.pic-ekin. Izan ere, as-
kotan Leidor hotz geratzen da, 850
lagunentzako lekua da eta ekitaldi
asko antolatzeko oso handia da.
Orain arte honen alternatiba Kul-
tur Etxeko beheko aretoa zen. 
Zer balorazio egiten duzue Kultu-
raren alorrean egin denaz?
A.I. Azken urteetan asko irabazi da
kultur ekipamenduetan. Kontuan
edukita departamentuaren giza
baliabideak zeintzuk diren argi
esan dezakegu Tolosan harro ego-
teko moduko saila dela kulturare-
na. 
I.L. Bai, asko hazi da. Erronka mai-

lari eustea da. Errezena izan da ite-
ke kultur ekipamenduez jostea he-
rria. Gauzak berritzea, gauzak
inauguratzea, baina garrantzitsue-
na hauek biziz eta edukiez bete-
tzea da. Jendeak zer behar duen ja-
kin eta hori eskaintzea da garran-
tzitsua. Hau kontuan izanda oso
lan ona egiten dela iruditzen zait. 
Zein izan daiteke gehien hazi
dena?
A.I. Errota Haur Liburutegia izan
daiteke. Ez bakarrik ekipamen-
duengatik, baita atzean dagoen lan
taldearen aldetik ere. Ikaragarria
da azken urteetan zenbat umek eta
zenbat gurasok erabiltzen duten li-
burutegi zerbitzua. Kokapena ere
garrantzitsua da, helduen liburu-
tegiaren ondoan, hain zuzen. Txo-

ko hori nolabait liburutegiarekin
identifikatzen da orain. Apustu be-
rriak ere egin dira, udan igerile-
kuan maileguak egiteko aukera,
ordutegia zabaltzea edota abuz-
tuan irekitzea, esaterako. Beraz, ez
da bakarrik eraikina berritzea, bai-
ta edukiak berritzea ere.
I.L. Bai, esfortzu handia egiten ari
gara zerbitzua mantentzeko eta
herriak behar duenari erantzute-
ko. Aldi berean, zerbitzu berri
hauek eman ahal izateko, ez da
ahaztu behar atzetik ikusten ez
den jendearen lan handia dagoela.
Leidor aretoa ere edukiez bete-
tzea lortu da.
A.I. Bai, edukiak berritzeari esker
lehen pentsaezinak ziren artistak
heldu dira Tolosara. Hor dugu

Mundua Tolosan ekimenaren adi-
bidea: Cesaria Evora, Mariza... Ba-
liabideak mugatuak dira, baina
ondo erantzun zaio herriaren be-
harrari. 
I.L. Kultur eskaintza ikaragarria
dugu. Zorionez herri mugimen-
dua ikaragarria da eta Udalak an-
tolatzen dituen ekintzaz aparte
beste asko daude. Ez da egongo
Euskal Herrian hainbeste mugi-
mendu kulturala duen herririk.
Hau sekulako luxua da eta balora-
tu beharrekoa, dudarik gabe.
Udalarenak ez diren ekipamen-
duak ere, beraz, garrantzitsuak
dira.
A.I. Garrantzitsuak ez, beharrez-
koak dira nire ustez: Bonberenea,
Asvinenea (Adunan dago, baina

tolosarrez osatua). Hala ere, aitor-
tzen dugu ezinezkoa dela guztieta-
ra iristea, baina aukera denentzat
dago. 
I.L. Herriarentzat eta Udalaren-
tzat ere Bonberenea pagotxa da.
Izan ere, Udalak eskaintza hau
ezingo luke eman. Gainera, gero
eta gehiago hartzen dute parte he-
rrian eta jardueraz beteta daude
asteburuero. Gazte jendea da bai-
na guztiz profesionalak dira. Ezin-
go lirateke ulertu Tolosako kultur
ekipamenduak Udalarenak ez di-
ren jarduerak kontuan izan gabe,
batez ere, Bonbereneakoak. 
Zinemarekin ere apustu berezia
egin duzue.

A.I. Bai, Zine Forumak proposatu-
ta eta kultura sailak babestuta,
orain arte inon eman ez den apus-
tua egin dugu, abonuekin. Batetik,
zinezaletasuna bultzatzeko eta
bestetik, eskaintza kultural zehatz
bat emateko. Orain Tolosan peli-
kula bat ikustea 1,10 euro balio du.
Urte asko eta gero berriz jendea
hasi da Tolosan zinemara joaten.
Arrakasta izugarria izan du. Gure
aldetik saiatzen gara filmak ahalik
eta azkarren ekartzen eta gainera,
prezio ekonomikoan. Horregatik
esaten genuen ez dela bakarrik az-
piegiturak berritzea, hauek edukiz
betetzea baizik. Alde horretatik,
oso pozik gaude.
Plaza Berriko Abastos gunea ere
hor dago. 
A. I. Alderdi bakoitzak bere propo-
samena luzatu du bere etorkizu-
naren inguruan, baina dirudiena
baino zailagoa da. Ez da bakarrik
alderdiek hartu beharreko eraba-
kia, baita inguruan dauden eragile-
ekin ere. Babes handiena zuen kafe
antzokia egitearenak. Euskarara-
ko I+D bat garatzeko gunea izatea
edota gaztegune moduko espazio
bat sortzea ere badaude proposa-
menen artean, eta Alde Zaharra-
kekoek ere mahai gainean beste
proposamen bat jarri digute. Hala
ere, eta gauza atzeratzea dela ema-
ten duen arren, nik uste dut, 2009a
izan behar duela zer egin erabaki-
tzeko urtea. Batez ere, bi arra-
zoiengatik, adostasun eza eta bes-
tetik krisia. Diru gutxiago egongo
da inbertsioetarako.
Herritarrengandik zer jasotzen
duzue ?
A.I.  Nik uste dut Kafe Antzokiaren
ideia nahiko erakargarria egiten
zaiola jendeari. Baina, esan bezala,
alde batetik alderdien artean desa-
dostasuna eta bestetik bertako bi-
zilagunak ere hor ditugu. 

N. LATABURU

Ez da egongo Euskal
Herrian hainbeste
mugimendu kulturalik
duen herririk

Edukiak ere berritu dira
kulturan; honi esker
lehen pentsaezinak ziren
artistak pasa dira herritik
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