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Etorkinen errealitatea hobeto
ezagutzeko begiradak eskualdean 
Alegia eta Tolosako kultur etxeetan eta Villabonako
Aljibean SOS Arrazakeriak gauzatutako erakusketak
bisitatu daitezke Mundu bat Tolosaldean-en baitan

Costa Ricako Cesar Melendez aktorea Alegian eta Tolosan
izan da ‘El Nica’antzezlana eskaintzen; immigrazio
kontzeptua berrikusteko gonbita luzatu du artistak q4-5

Samaniego-Orixe ikastetxeko eta Tolosako Udaleko arduradunak. E. EZEIZA

Elkartasuna ardatz 
Samaniego-Orixek urteko azken egunerako antolatzen duen Elkartasun
Krosean Kepa Caballero eta Nerea Otaegi omenduko dituzte q3

DVD emanaldi
batekin hasiko
dute gaur,
Olentzerotan
jakin minez 
Larunbatean bukatuko dute Altzoko 
kultur aroa herri afari batekin q6

Jai giroan aurkeztu
du Atila y los Unos
talde tolosarrak 
bere azken lana
Bonberenean taldearen 25. urteurrenaren
harira eskainitako kontzertua eta beste 
hainbat pasarte bildu dituzte DVDan q2



Erredakzioa Tolosa

Rock-and-rolla, dibertsioa, bat-
batekotasuna eta festa eta parte-
hartze giroko katarsiaz osaturiko
25 urte. Horrela definitzen dituzte
taldearen 25 urteak Atila y los
Unos-eko kideek. Talde tolosarra-
ren 25. urteurrenaren harira,
Bonberenean kontzertua eman
zuten iaz, eta zuzeneko hori balia-
tu zuten DVDa egiteko. Bada, ira-
gan ostiralean jendaurrean aur-
keztu zuten lan berria. 

«Taldea lagunartean elkartu
eta musika egiteko helburuare-
kin sortu zen. Eta oraindik ere, la-
gun talde bat da Atila y los Unos,
eta zuzenekoekin, bat-batekota-

Atila y los Unos taldeak aurkeztu du DVDa
Bonberenean 25.
urteurrenaren harira
emandako kontzertua
eta beste hainbat
elementu biltzen ditu

Jende ugari izan zen Kultur Etxean, Atila y los Unos taldearen DVDaren aurkezpenean. MARTA SAN SEBASTIAN

sunarekin eta jarraitzaileekiko
komunikazioarekin gozatzen ja-
rraitzen dugu», azaltzen dute.  

Omenaldi eta guzti
Urte hauetan guztietan, plaza
gaztetxe eta taberna ugaritan jo
dute, baina ez dira inoiz grabake-
ta estudio batean sartu. «Izan ere,
zuzenekoa izan da beti gure xar-
ma, baina gure ekarpena nolabait
islaturik geratzea nahi genuen,
eta horretarako zuzeneko ema-
naldi bat garabatu eta horrekin
DVDa egitea erabaki genuen».
Bonberenean, eta Atilak (Jesus
Prados) 60 urte betetzen zituen
egunean egitea erabaki zuten.
Egun hori, halaber, Javi Otxoa
taldeko bateri-jole izandakoari
omenaldia egiteko ere baliatu zu-
ten.

Zuzenekoa, argazkiak eta tal-
dearen hainbat elementu biltzen
dituen DVDa 10 euroren truke sal-
gai dago Tolosako, Ibarrako nahiz
Ikaztegietako hainbat lekutan.
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Erredakzioa Tolosa

Eguberrietarako egitarau berezia
prestatu du Topic Txotxongiloen
Nazioarteko zentroak. Batetik,
hiru txotxongilo antzezlan izan-
go dira ikusgai, eta bestetik, txo-
txongiloekin telebista saio bat
egiten ikasteko tailerra eskainiko
du, gaztetxoenei zuzendua. 

Lehen antzezlana larunbat ho-
netan izango da. Herrialde Kata-
lanetako Eugenio Navarroren
konpainiak Errutinak lana aur-
keztuko du. Txotxongilolari ibil-
tariek plazetan edota antzeztoki
txikietan egin izan dituzten lanak
irudikatzen dituzte.

Bestalde, Andaluziako Buho
Maravillas taldeak Ozeko magoa
eskainiko du abenduaren 30ean.
Musika eta kantu flamenkoa txo-
txongiloekin uztartzen dituzte.

Hirugarren antzezlana urtarri-
laren 8an izango da. Teatro Parai-
so euskal taldearen eskutik Txi-
rulari majikoa lanaz gozatzeko
aukera izango da, Hamelingo txi-

Txotxongilo saioak eta tailerra, Topic-en
Hiru antzezlan eta
telebista saio bat 
egiten ikasteko tailerra
eskainiko dituzte
Eguberrietan

‘Ozeko magoa’ antzezlanaren une bat.HITZA

Trafikoan aldaketak
egingo dituzte gauean

IRURA ›Pasaiatik Amezketako
Aralar paper fabrikara eraman
behar duten pieza erraldoia ari
da pixkanaka helmugara iris-
ten. Izan ere, gaur gauean espe-
ro dute Irurara iristea. Hori dela
eta, Laskibar pareko Katategi-
Laskibar bailaretako errepidea
moztu egingo dute, 22:00etatik
biharko 06:00ak aldera arte.
Beraz, Laskibar parkera bitarte-
ko enpresetako langile, erabil-
tzaile nahiz bizilagunek Ikasto-
laren inguruko errepidetik egin
beharko dute sartu-irtena. Las-
kibar parkea eta Laskibar baila-
ra 17, 18 eta 19ko enpresako lan-
gile eta bizilagunek Villabonan
dagoen gasolindegitik egin
beharko dute sartu-irtena.

Musika Eskolakoen
kontzertua, Liburutegian

IKAZTEGIETA ›Lazkao Txiki
Musika eskolako ikasleek
Gabonetako kontzertua eman-
go dute gaur. 18:00etan izango
da, Liburutegian.

Laskorainen urteko ohiko
batzarra, gaur Topic-en

TOLOSA ›Laskorain Ikastolak
urteko ohiko batzarra egingo du
gaur, 19:00etan, Topic zentro-
an. Ikastolaren etorkizunari
begira hartu dituzten erabaki
estrategikoak azalduko dituzte
bertan.

DLaburrak

rularia lanaren bertsioa, hain 
zuzen ere. Hiru antzezlanak
18:00etan hasiko dira. 4 euro or-
daindu beharko dute haurrek eta
helduek, berriz, 7 euro.

Tailerrari dagokionez, 6 urte-
tik gorako haurrek txotxongiloe-
kin telebistarako saio bat egiten
ikasiko dute. Panpina errazak

egingo dituzte, eta horiekin isto-
rioak asmatzen ikasiko dute.
Abenduaren 27tik 30era izango
da, 10:00etatik 13:00etara, euska-
raz nahiz gaztelaniaz. Tolosako
Ekinbide Etxetik azaldu dutenez,
gaztetxoek jolasteaz gain ikasi
egingo dute. 25 euro ordaindu be-
harko da izena emateko.



Esti Ezeiza Tolosa

Korri egitea gustuko duten guz-
tiek hitzordua dute beste behin
ere, urteko azken egunean.  Sa-
maniego-Orixe ikastetxeak anto-
latuta XIII. Elkartasun Krosa jo-
katuko da hirigunean. 

Elkartasuna ardatz duen las-
terketa herenegun aurkeztu zu-
ten ikastetxe publikoko eta Uda-
leko ordezkariek. Oskar Renedo,
Kirol zinegotziak «antolatzaileei
eta parte-hartzaileei eskerrak
eman» nahi izan zizkien, ekimen

hau aurrera eramaten laguntzea-
gatik, baita adierazi ere, Udalak
«beti lagundu eta babestuko due-
la horrelako ekimen bat».  

Egonkortasuna lortu 
duen krosa
Samaniego-Orixek antolatutako
lasterketa honen hamahiruga-
rren edizioa izango da aurtengoa.
Beraz, antolatzaileen esanetan,
«jada egonkortua dagoen proba
da».  

Aurreko urteetako bideari ja-
rraituz, ez da aldaketarik egongo.
Lasterketa 15:30ean hasiko da eta
benjamin, alebin, infantil eta hel-
duen taldeetan banatuko dira
parte-hartzaileak. Txikienak,
15:30ean abiatu dira Zerkausitik,
eta hurrengo mailatakoak, ordu
erdiro.

Krosean parte hartu nahi dute-

nek aldez aurretik Aralar Kirolak
dendan eman dezakete izena, edo
egunean bertan, Zerkausian, pro-
ba hasi baino ordu erdi bat lehe-
nago.

Lortutako dirua Colonbiara
bidaliko da aurten ere
Urtero bezala Elkartasun Krose-
an biltzen duten dirua Guabas
errekaren inguruan (Kolonbia)
bizi den komunitateko Mando Li-

buruzaina proiektuaren jarraipe-
na egiteko erabiliko dute. Duela
lau urte abiatu zuten ekimena Sa-
maniego ikastetxekoek, eta orain
hura elikatzen jarraitu behar du-
tela diote. Mandoa jada lanean da-
bil, herriz herri liburuak, aldizka-
riak, egunkariak... banatzen.

Bi sari berezi
Parte-hartzaileen artean hainbat
opari  zozketatuko dituzte laster-

Elkartasuna eta
kirola bat eginik
Urtezaharrean
Zabalik dago
Samaniego-Orixek
antolatutako XIII.
Elktartasun Krosean
izena emateko epea 

Iaz 826 lagunek hartu zuten parte; irudian podiuma. HITZA

SALGAI
]Ekonomika. Lakuntza marka-
ko ekonomika, Clasica mode-
loa. Egoera onean eta oso gutxi
erabilia. Interesatuek, deitu 
649 51 09 41 telefono zenbaki-
ra. 
]Zakurra. Oilagorretarako za-
kur emea setterra. Zazpi urte-
koa. 350 euro. Interesatuek
deitu ondorengo telefono zen-
bakira: 943 01 65 78.

]Motorra. Suzuki RMZ 450-a
salgai. 2006. urtekoa eta egoe-
ra oso onean. Interesatuek dei-
tu 635 75 09 15 telefono zen-
bakira.
]Eskopeta. Bereta markako es-
kopeta railatua salgai. Oilago-
rretarako aproposa, bi kañoi jo-
kurekin. 2007koa da eta oso
gutxi erabilia dago. Harrema-
netarako telefono zenbakia: 
635 75 9 15.

Iragarki laburrak
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Erredakzioa Leitza

Jokoan da bigarren aldiz Ni ere pi-
lotari txapelketa. Nafarroan ema-
kumeen pilota indartzea du 
helburu ekimen honek. Iaz anto-
latu zuten estreinakoz norgehia-
goka, eta orduan izan zuen arra-
kastaren ondotik, aurten berriro
egitea erabaki dute.   

Sei mailatan lehiatuko dira
parte hartzaileak: benjaminetan,
alebinetan, infantiletan, jubenile-
tan eta seniorretan (1. eta 2. mai-
lan). Tartean sei leitzar ari dira.
Alde batetik, infantiletan, Amaia
Ezkurdia eta Itxaso Moratinok
osatutako bikotea, eta baita Ane
Garro eta Andrea Casaresek osa-
tutakoa ere. Seniorretan ariko
dira Enara Lasarte eta Iera Agi-
rre.

Joan den igandean Aoizko pilo-
talekuan jokatu zen ligaxkako le-

hen jardunaldia. Leitzarrek ez zu-
ten zorterik izan bertan. Gaur be-
rriz, beste saio bat izango da Obe-
renan. Hemen lehen mailako se-
niorrak ariko dira lehian.
Hurrengo partidak berriz igande-

Berriro ere jokoan da ‘Ni ere pilotari’
Igandean hasi zen
Aoizen paleta
txapelketa; sei 
neska leitzar ari dira
bertan jokatzen

Iaz hasi zen emakumeen pilota indartzea xede duen txapelketa.HITZA

NI ERE PILOTARI
INFANTILAK
Itxaso - Amaia 16
Ariane Huici - Uxue 25

SENIORRAK (2. MAILA)
Izagirre - Lasarte 23
Okariz - Valencia 25

SENIORRAK (1. MAILA)
Contin - Agirre 23
Okariz - Aristorena 25

HURRENGO JARDUNALDIA
Abenduak 19, igandea
INFANTILAK
Irati - Izar
Itxaso - Amaia
Goretti - Aitziber - Pagoa
Andrea - Ane

SENIORRAK (2. MAILA)
Izagirre - Lasarte
Mariñelarena - Leunda

Abenduak 15, gaur
SENIORRAK (1. MAILA)
Urtasun - Ruiz de Larramendi    
Contin - Agirre

GEMAITZAK

Erredakzioa Leitza

Jose Javier Sestorain leitzarrak
Nafarroako Entzutegian deklara-
tuko du gaur terrorismoa gora-
tzea egotzita. Herritarrek elka-
rretaratze batetara deitu dute
10:00etan Iruñeko epaitegiaren
aurrean. 

Herriko jaietako afera
Amnistiaren Aldeko Mugimen-
duak informatu duenez, «herriko
jaietan jarritako karpara hurbil-
du zen Guardia Zibila eta bertan
eskegita zeuden pankarta eta
kartelei argazkiak atera ondoren
une horretan betizua erretzen ari
zen Jose Javier Sestorain identifi-
katu zuten». 

Egun batzuk beranduago bere
abokatuarekin Guardia Zibila-
rengana joan zen deklaratzera
eta orain Nafarroako Entzutegira
deitu dute, berriro ere deklara-
tzea eskatuta.

Sestorainek
gaur
deklaratuko du
Iruñeko
epaitegian 

an izango dira Etxarrin. Finalak
datorren urtean ospatuko dira,
urtarrilaren 16an, Iruñako Labrit
pilotalekuan. Beraz, gogor lan
egin beharko dute eskualdeko pi-
lotariek hara iristeko.

ABENDUAK 31, LARUNBATA

p15:30.Benjaminak (700 me-
tro).
p16:00.Alebinak (1.400 me-
tro).
p16:30. Infantilak (2.900 me-
tro).
p17:00.Helduak (5.050 me-
tro).
pIzen-ematea.Helduek aldez
aurretik Aralar Kirolak dendan,
edo lasterketako egunean, Zer-
kausian. Gazteenek, aldez au-
rretik ikastetxeetan, eta baita
Zerkausian ere, egun berean.
Helduek 6 euro ordaindu behar-
ko dituzte eta egunean bertan,
berriz, 10 euro. Haurrek dohainik
izango dute izen-ematea.

GElkartasun Krosa

keta amaitu eta gero. Baina honez
gain, bi tolosar sarituko ere dituz-
te antolatzaileek, kirol arloan
egindako lan eta ekarpenengatik. 

Lehendabiziko oroigarria Ne-
rea Otaegi gimnasta gaztearen-
tzat izango da eta bigarrena, al-
diz, Kepa Caballero patinatzailea-
rentzat. 
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Imanol Garcia 

Mundu bat Tolosaldean egitas-
moaren baitan hiru erakusketa
ikusi daitezke eskualdean. Kristi-
na Morales Tolosaldea Garatze-
neko Migrazio eta Aniztasun tek-
nikariak azaltzen duenez, era-
kusketa horiekin «etorkinen
errealitatea gerturatu eta zerga-
tik etorri diren ulertzea lortu
nahi dugu, orokorrean egitasmo-
aren baitan antolatu ditugun eki-
taldi guztiekin bezala».

Alegian, kultur etxean, Ni ere
pertsona izenekoa, hilaren 18a
arte ikusi daiteke, 18:30etik
20:00etara. Tolosan, Emakumea,
etorkina, bizilaguna hilaren 17a
arte dago ikusgai, kultur etxean,
18:00etatik 20:00etara. Villabo-
nan, hilaren 17a arte , Gureak ere
badira adin txikiko horiek bisita-
tu daiteke, Aljibean, 17:00etatik
20:00etara. SOS Arrazakeriak
gauzatutako erakusketak dira.

Ni ere pertsona erakusketak
ahotsa eman nahi die «gure gizar-
tean, gure auzoetan isilean bizi di-
ren pertsonei», azaltzen dute an-
tolatzaileek. «Beraien herrialdeei
buruzko informazioa eta bere hi-
tzen bitartez immigrazioari bu-
ruzko hausnarketa eragin eta per-
tsona hauek bere eskubide eta be-
tebehar guztiekin, bizilagun,

lankide eta lagun moduan ikus-
ten joan gaitezen du helburu».

Bizi lekuz aldatu eta Euskal He-
rrira etorri diren emakumeen
ikuspuntua agertzen da Emaku-
mea, etorkina, bizilaguna erakus-
ketan. «Immigrazio integratu eta
normalizatu bat» aurkezten du
eta «ikuspuntu positibo» horrek
«estereotipoak hautsi eta bazter-

keria indartzen dituen jarrerak
alboratzen aurrerapausoak ema-
ten lagun dezake». 

Gureak ere badira adin txikiko
horiek erakusketan helduen erre-
ferenterik gabeko haurren mi-
grazioaren fenomenoaren berri
ematen du, besteak beste, beraien
pentsamendu eta ametsak azal-
duz.

Etorkinen errealitatera gerturatu eta ulertzeko
Alegian, Tolosan eta
Villabonan erakusketa
bana ikusi daiteke
egunotan, Mundu bat
Tolosaldean-en baitan

Alegian ‘Ni ere pertsona’ erakusketa ikusi daiteke kultur etxean. A. IMAZ Tolosako erakusketak ‘Emakumea, etorkina, bizilaguna’ izena du. A. IMAZ

Villabonako Aljibean ‘Gureak ere badira adin txikiko horiek’ dago ikusgai. I.G.

I. Garcia 

El Nica antzezlana bakarrizketa
bat da. Teatro La Polea taldeko
Cesar Melendez aktoreak antzez-
ten du. Eskualdera etorri da Mun-
du bat Tolosaldean egitasmoaren
baitan obra antzeztera. Berare-
kin batera Cristina Bruno talde-
kidea izan da, teknikari lanetan.
Alegian zein Tolosan egin dituzte
emanaldiak eta eskualdetik kan-
po ere bai, Hernanin. Nikaragua-
tik Costa Ricara joan den etorkin
baten istorioa kontatzen da
obran. Hain justu, Mundu Bat To-
losaldea egitasmoko antolatzaile-
en gonbitea jaso zuten, immigra-
zioa hainbat herrialderen artean
gertatzen dela ezagutarazteko as-
moarekin.
Antzerki mota jakin bat egiten du-
zue, gizarte-mezu bat emateko as-
moz.Nola definituko zenuke?
Taldea sortzerakoan ikusi ge-
nuen Ertamerikan ez zegoela es-
perientzia handirik bakearen 
inguruan egindako antzerkian.
Bakea ulertuta ez isilik geratzea-
rekin eta arazoetan ez sartzeare-
kin, baizik aukera bat bezala ko-
munitateari gogorarazteko histo-
rian zehar eskuratu ditugun
eskubideak errespetatuak izan
behar direla. Gu saiatzen gara
gauzak erakusten dituen eta ko-
munitatearentzat eskuragarria
den antzerkia egiten. 
Zein da El Nica obraren asmoa?
Normalean kontatzen ez den isto-
rioa kontatzen du. Ez behintzat
masa- komunikabideetan, non
bakarrik zenbakiak azaltzen di-
ren, estatistikak, politikak, kopu-
ruak... Ez da baloreen inguruan
hitz egiten. Istorio honekin gogo-
ratu nahi dena da gauzak beste
era batera izan daitezkeela, giza-
tiarragoak, pertsonaren barruko
berotik gertuagoak. Merkatua-
ren hainbat teorien eraginpean
egoteak berekoikeria handia sor-
tzen ari da pertsonengan. Orduan
pentsatzen dugu norbera dela ba-
karrik garrantzitsuena. Eta baka-
rrik pentsatzen dut besteek nola
tratatu behar nauten niri eta ez
nik nola tratatu behar ditudan
besteak.
Eta nola sortu zen antzezlana egite-
ko ideia?
Cristinak hezkuntzan egiten

zuen lan eta komentatu zidan
haur txikiek nica hitza erabiltzen
zutela elkarri iraintzeko. Costa
Rican nikaraguarrei nica deitzen
zaie eta haurrek hitz hori erabil-
tzen zuten tonto edo ezjakin esa-
teko besteei. Eta hori jendartean
erabiltzen zutela, jakin gabe hitza
nondik zetorren. Noski, helduek
erabiltzen dutelako erabiltzen
dute. Ni Nikaraguan jaiotakoa
naiz eta lau urte nituela joan nin-
tzen Costa Ricara bizitzera. Pen-
tsatzen hasi ginen zer egin gene-
zakeen horren aurrean eta an-
tzezlana sortu genuen. Ikusten
genuen oso kaltegarria zela kale-
an zehar ibili eta hormetan «etor-
kinak kanpora, nicak kanpora»
bezalako pintaketak aurkitzea. 
Costa Rican immigrazio tasa handia
al dago?
Costa Rica hartu izan da azken
urteotan proportzionalki mundu-
ko immigrazio handiena jaso due-
na bezala. Zonaldean krisiren bat
izan denean askorek pentsatzen
dute Costa Ricara joatea. Izan ere,
armadarik ez du orain dela 50 ur-

tetik eta askotan jendeak emigra-
tzen du indarkeria sufritzen due-
lako. Horregatik pentsatu ge-
nuen, bizitzen ari garen memento
historiko honetan eginbeharreko
ariketa artistikoa zela obra hori
gauzatzea.  
Nola ikusten duzu immigrazio feno-
menoa?
Immigrazioa ez da bakarrik ikusi
behar herrialde batetik beste ba-
tera egiten den mugimendua be-
zala. Etorkina izan daiteke he-
rrialde baten baitan, herri batetik
beste batera edota familia baten
baitan. Bestearen kontzeptua
funtzionatzen hasten da zure bu-
ruan pertsona bakarra zarela fin-
katzen zoazen heinean. Orduan
berekoia izaten hasten zara. Pen-
tsatzen dudanean bizitza nire in-
guruan biraka dagoela eta beste-
ak nire zerbitzura egon daitezkee-
la, nire baitan pentsatzen
dudanean bakarrik eta bestea-
rengan pentsatzeari uzten dioda-
nean, bestearen kontzeptua gu-
txietsi egiten dut, bestea meha-
txu bat bezala ikusten dut. 

Nola hartu dute ikusleek antzezla-
na?
Esan nahiko nuke obrarekin bar-
ne lana egitea bultzatu nahi du-
gula. Ez da obra bat non ikuskizu-
na kanpoan gertatzen den. Ikus-
kizuna, bidaia, barnekoa da eta
horretarako ikusleak bere burua-
ri baimendu behar dio lan hori
egitea. Hau esanik, adibidez, ema-
kume adindu bat atera zen ema-
naldietako batean eta aretoko ar-
duradunari esan zion aktoreari

azaltzeko joan beharra zuela, ko-
rapiloa zuela bere barnean eta
ezin zuela jarraitu ikusten. Beste
batzuetan korapilo hori askatu
egiten da, normalean negarraren
bitartez. Beste adibide bat costa-
rricar batena da. Orain hiru urte,
Costa Rican bertan ikusi zuen,
ikaslea zela, eta ez zuen beste
munduko ezer sentitu. Orain
etorkin bezala ikusi duenean,
beste modu batera iritsi zaio an-
tzezlana. 

Cesar Melendez qAktorea eta produktorea

Teatro La Polea antzerki taldeak ‘El Nica’obra antzeztu du Alegian eta
Tolosan. Nikaraguar batek Costa Rican etorkin bezala bizitzen duena
erakusten du. Cesar Melendez da antzezlanaren aktorea.

«Bestearengan pentsatzeari
uztean, bestea mehatxu
bezala ikusten da»

I. GARCIA

I. Garcia Villabona

Aljibean Gureak ere badira adin
txikiko hauekerakusketa ikusgai
dago. Argazkien eta testigantzen
bitartez etorkin adingabeen mi-
grazio fenomenoa azaltzen da
bertan. Testigantza horiek zuze-
nean jasotzeko aukera ere bada-
go, bertan Kolore Guztiak elkar-
teko kideak eta hauek kudeatzen
dituzten emantzipazio etxebizi-
tzetan dauden etorkin gazteak
baitaude harrera egiten. 

Etxebizitza horietan 18 eta 23
urte bitarteko gazteak egoten
dira. Behin adin nagusiko egin
ondoren, bere kasa bizitzen haste-
ko laguntza jasotzen dute. Kasu
askotan adingabe bezala iritsi zi-
ren. Aljibean, astearte arratsalde-
an bi etorkin marokoar eta hezi-

tzaile bat izan ziren bertan. Etor-
kinetako batek, egun 22 urte ditu,
orain zortzi urte joan zen bere
etxetik. Kalean bizi izan zen eta
horrek arazo psikotikoak eragin
zizkion. Egun eskizofrenia diag-
nostikatu diote eta erresidentzia
baimena eman gaixotasun arra-
zoiengatik. Paperak egiten ari da
Gureak enpresan lan egin ahal
izateko.

Beste gazteak 19 urte ditu eta bi
urte daramatza etxetik kanpo.
Patera batean atera zen bere he-
rrialdetik. Etorkin adingabeen-
tzako hainbat zentrotan izan zen,
tartean Tolosakoan. «Jendeak
pentsatzen du marokoarrak gare-
lako gaiztoak garela. Denak ez
gara berdinak, bakoitza den beza-
lakoa da», dio. Egun lan egiten du
jatetxe batean.

Zuzeneko testigantzak



Asier Imaz Altzo

Azken urteetako ohiturari jarrai-
tuz, XIV. Olentzerotan jakin 
minez antolatu dute Altzon, uda-
laren eta kultura batzordearen
artean. Horiez gain, Elordi elkar-
teak eta Loatzo Musika Eskolak
ere zerikusia eduki dute kultur
egitarauak antolatzeko unean. 

Anjel Rekalde eta Beni Agirre
Jakin mina hasetu nahian DVD
emanaldi bat antolatu dute gaur-
ko. Bertan, Gipuzkoa nafar es-
kualdea zen garaia ikusteko au-
kera egongo da. Besteak beste, Al-
tzoko Udalaren laguntza jaso du
dokumental honek. Horrez gain,

emanaldiaren ondoren Nabarral-
deko bi kidek hitzaldia eskainiko
dute: Anjel Rekaldek eta Beni
Agirrek. 

Ikuskizunekin jarraituz
Lau eguneko egitarauaren ba-
rruan, Nabarraldeko kideez gain,
Telmo Esnalek eta Asier Altunak
ere Altzo bisitatuko dute. 

Zine zuzendariek euren film la-
burrak jarriko dituzte ikusgai hi-
laren 17an. Ondoren mundu ho-
netan euren lehen pausoak nola
eman zituzten azalduko dute,
proiektu berriaz eta oro har eus-
kal zineaz ere hitz egingo dutela-
rik. 

Hurrengo egunean, hilaren
18an, Zurrumurru taldekoek an-
tzezlana eskainiko dute elizan.
Haurrentzako ikuskizun hone-
tan, Pantxika eta Txinpartak fes-
ta bat antolatu nahi dute lagun ba-
tentzat, baina galdu egin dira ikus
entzuleekin batera, magiaren,
musikaren eta jolasen bidean.

XIV. Olentzerotan
jakin minez kultur
aroa gaur jarriko
dute martxan
Lau eguneko egitaraua
antolatu dute; DVD
emanaldi batekin hasi
eta herri afari batekin
amaituko da ekimena

Beste hainbat ekitaldiren artean, iaz, Altzo Azpiko Errota ikusi zuten. I. TERRADILLOS
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GAUR, HILAK 15

p19:30ean.Dvd emanaldia
udaletxeko ekintza eta batzar
aretoan. Gipuzkoaren jatorria.
Gipuzkoa nafar eskualdea izan
zen 1025ean. Hizlariak: Anjel
Rekalde eta Beñi Agirre, Naba-
rraldeko kideak.

BIHAR, HILAK 16

p18:00etan.Musika emanal-

dia elizan, Loatzo musika esko-
lako ikasleen eskutik.

ETZI, HILAK 17

p18:00etan.Dvd emanaldia:
Eskola Txikien festa.
p19:30ean.Zinea, film laburren
emanaldia udaletxeko ekintza
eta batzar aretoan. 40 ezetz;
Topeka; Amona putz eta Ber-
tsolari dokumentalaren traile-
rra. Telmo Esnal eta Asier Altu-

na zine zuzendariek azalpenak
emango dituzte.

HILAK 18, LARUNBATA

p17:30ean.Antzerkia elizan.
Zurrumurru taldearen eskutik,
Pantxika Txinparta. Ederra za-
laparta.
p21:00etan.Herri afaria. Me-
nua: taloa, hirugiharra, txorizoa,
gazta eta gaztainak.
pOndoren.Kantu saioa.

GXIV. Olentzerotan jakin minez

Asier Imaz Aduna

«Okupatu nahi zituzten herri lu-
rrak indarrez desjabetu dizkigu-
tela jakinarazi digute». «Azterke-
ta geoteknikoak egiten hasi dira
herri lurretan, eta hainbat bide
hondatu eta itxi dituzte ibilgai-
luen joan-etorriekin eta ur-tange-
kin». 

Adunako Udalak salaketa 
hau plazaratu berri du, eta 
Abiadura Handiko Trenaren
proiektuan ardura duten erakun-
deak «nagusikeriaz» jokatzea ari
direla gaineratu du.  

Salaketatik salaketara
Eskualdean Abiadura Handiko
Trenaren proiektuak zeresana
ematen jarraitzen du. Hernialde-
ko Udalak informazio eza sala-
tzen zuen bitartean, hainbat lur-
jabek zundaketa lanak egiteko

baimenak ukatu zituzten. Orain
berriz, Adunako Udalaren salake-
ta etorri da, «azken gertaeren in-
guruan». 

«Informazio eza», «inposake-
ta», «eskubide urraketa» eta «za-
palkuntza» bezalako hitzak, es-
kualdean ez dira arrotz azpiegitu-
ra publiko honetaz hitz
egiterakoan. 

Adunako Udalaren esanetan,
«uda hasieran, azterketa geotek-

nikoetarako aktak sinatzeko eki-
taldirako deialdia jaso genuen
udalean. Zer eskubide genituen
galdetu ondoren, lursailetan ber-
tan biltzeko, okupatu nahi zituz-
ten lursailak markatzeko eska-
tzeko eta lursailetan bertan ak-
tak sinatzeko eskubidea genuela
jakinarazi ziguten». 

Euskal Trenbide Sareari eta
Gobernuaren Gipuzkoako Ordez-
kariordetzari eskubide hori alda-
rrikatu ondoren, erantzunik ez

zutela jaso azaldu dute udaletik.
«Fax horren erantzunik ez ge-
nuen jaso, eta handik hilabete ba-
tzuetara, herri lurrak indarrez
desjabetu dizkigutela jakinarazi
digute». 

Berriro galdetzean erantzun
hau jaso zuen Adunako Udalak:
«Jakinarazi digute gure eskaerari
uko egitea erabaki dutela Madri-
len, baina ez dugula horren jaki-
narazpenik jasoko. Aitzitik, beste
deialdi bat jaso dugu, abendua-
ren 16rako, eguerdiko 12:20rako,
Tolosako udaletxera joan eta lu-
rrak desjabetzearen truke ezarri-
tako balioa jasotzeko». 

Adunako Udalak adierazi due-
nez, ez du «inolako asmorik»
deialdi horretara azaltzeko, ez
baitu bat egiten ez Abiadura Han-
diko Tren honen proiektuarekin,
ez eta «erakundeek gai horretan
darabilten jarrera inposatzaile
eta zapaltzailearekin». 

Udalaren ustez, «nahi bezala
urratzen dituzte jendearen esku-
bideak, ez dituzte kontuan har-
tzen ez udalen ez herritarren es-
kaerak, eta nagusikeriaz joka-
tzen dute lortu nahi dutena
lortzeko». 

Salaketak pilatzen jarraitzen du
AHTren proiektuak
Adunako Udalaren
esanetan proiektuaren
ardura dutenek
«eskubideak nahi
bezala urratzen dituzte» 

«Udalak ez du bat
egiten Abiadura
Handiko Tren honen
proiektuarekin»

Asier Imaz Tolosa

Tolosako Udalaren gobernu ba-
tzarrak presoen familientzako
diru-laguntzak banatzea onartu
du zuen azaroaren 29an, «aho ba-
tez». Diru-laguntzen helburua
«preso daudenen senideei bisita
egiteak dakarkien gastuari aurre
egiten laguntzea» dela azaldu zu-
ten.Diru laguntzak proportziona-
lak izango direla ere jakinarazi
zuten: «Tolosaren eta presoak
dauden kartzeletako udalerrien
arteko kilometro kopuruareki-
ko». Ondorioz, erabaki honekin,
«Gipuzkoatik kanpoko kartzele-
tan dauden presoen familiei, guz-
tira, 3.320 euroko diru-laguntza
ematea» adostu zuen Tolosako
gobernu batzarrak.

Gipuzkoatik
kanpo dauden
presoen
senideentzako
laguntzak

Tolosako gobernu
batzarraren erabakiz,
3.320 euroko laguntza
jasoko dute familiek,
«proportzionalki»
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Erredakzioa Villabona

Kultur ekitaldiz beteriko astebu-
rua izango dute Villabonan. La-
runbatean bi hitzordu berezi
izango dituzte herriko parrokian
eta Olaederra kiroldegian. 

19:30ean parrokian Eresargik
kontzertu berezia eskainiko du,
izan ere 25 urte bete ditu abesba-
tzak eta Eresargi abesbatza: lehe-
na eta oraina emanaldia eskaini-
ko dute. Kontzertu berezia izango
da eta 25 urte hauetan kide izan
direnekin eta Miarritzeko Itsasoa
abesbatzaren laguntzarekin es-
kainiko dute emanaldia. 

Bestetik, larunbatean

22:00etan Oreka TX taldeak bere
azken ikuskizuna, Nomadak TX,
eskainiko du Olaederra kirolde-
gian. Sarrerak herriko okindegie-
tan eskuratu daitezke 8 euroren
truke aurretik erosiz gero eta 10
euro egunean bertan Olaederran
eskuratuta. Ikuskizunak, gaine-
ra, gonbidatu berezia ere izango
du, Aziza Brahim Marokoren za-
palkuntza jasan duen saharar ar-
tista, hain zuzen. 

Nomadak TX mugitu egiten di-
ren musikari biren istorioa da. Al-
dean txalaparta daramate, beste-
ak ez bezalako musika tresna bat,
pertsona bi behar dituena. Saha-
ra eta Mongolia ezagutu dituzte,
eta euren musika hango herri no-
maden musikarekin fusionatu
dute. 

Txalo Produkzioak
Bestalde, igandean, hilak 19,
16:30ean Gurea antzokian Goibel
antzezlana ikusteko aukera izan-

go da. Sarrerak Gurean bertan
erosi daitezke 4,50 euroren truke. 

Txalo Produkzioak taldearen
lan honetan egurra biltzen duen
gizon baten istorioa kontatzen
da. Gizona basoan bizi da bere
seme-alabekin. Hauen bizimodua
basoan egurra biltzea da, ondo-
ren inguruko herri bateko biztan-
leei saltzeko. Egun batez, ordea,
basoan umeen desagertze miste-
riotsuak hasten dira. 

Herriko biztanleek egurra 
ez erostea erabakitzen dute or-
duan, eta batzuek gizona desager-
tzeen erruduna dela ere zabaltzen
dute. Pixkanaka gizona eta seme-
alabak bakarturik geratzen dira
eta jatekoa ere bukatzen zaie. Or-
duan erabakitzen du herritarrei
gutun bat bidaltzea seme-alaben-
tzat babesa eskatuz. 

Haurrak hau jakitean, bidea
ongi apurrekin markatzen dute
honela etxerako bidea aurkitu
ahal izateko. 

‘Nomadak TX’ eta ‘Goibel’ asteburu honetan 
Eresargi abesbatzak ere
25 urtetako kontzertu
berezia eskainiko du
larunbatean herriko
parrokian

‘Nomadak TX’ filmaren irudietako bat, larunbatean ikusi ahal izango den

ikuskizunaren oinarria da dokumentala.HITZA

Erredakzioa Tolosa

Urtero legez, Eguberriak gertura-
tu ahala herriko kirolariak omen-
tzen ditu Tolosako Udalak gala
baten bidez. 

Kirolari Onenen Gala gaur ber-

tan izango da 19:00etan Leidor an-
tzokian. 

Plaka bat jarriko dute 
Usabal kiroldegian
2010eko herriko kirolari onenak
Xabi Alonso eta Edurne Pasaban
izan dira, eta ondorioz, Usabal ki-
roldegian bien izenak dituen pla-
ka jarriko dute. Bi tolosarrek Usa-
balgo plaka, argazkia eta diploma
jasoko dituzte sari moduan. 

Bestetik, Pablo Uzkudun, Itxa-
so Leunda, Lander Lasa, Lander
Gil, arrauneko Neska Senior Tal-

dea, Edorta De Anta, Ioana Esla-
va, Lara Arruebarrena eta Mara
Valerak ere jasoko dituzte aipa-
menak euren ibilbidearengatik.
Hauek erosketa txartela, argaz-
kia eta diploma jasoko dituzte. 

Etorkizuneko kirolariak eta
promesak ere sarituko dituzte. 20
gazte izango dira guztira eta Tek-
nifikazio Zentroko zerbitzuetara-
ko txartela eta diploma jasoko di-
tuzte. 

Era berean, herriko kirol talde
bakoitzak hobetsitako kirolariek
ere diplomak jasoko dituzte, 34

Tolosako Kirolari Onenen Gala izango da 
gaur 19:00etatik aurrera Leidor antzokian
Xabi Alonso eta 
Edurne Pasaban
aukeratu dituzte 
urteko kirolari onenen
sariak jasotzeko 

gazte izango dira guztira, hain zu-
zen ere. 

Aipamen eta sari bereziak
Bukatzeko aipamen eta sari 
bereziak ere izango dira. 

Berdintasunaren Saria TCF-ko
txirrindulariek jasoko dute; Tolo-
sa&Co elkartea kirolari eskaini-
tako laguntzarengatik ere saritu-
ko dute; Beotibar frontoiak Insta-
lazio Aipagarrienari saria jasoko
du 75. urteurrena ospatzen ari di-
ren honetan; Kirol Portaera Ere-
dugarrienaren saria Asier Izagi-

rrek jasoko du; eta Kirolean Egin-
dako ibilbidearengatik Ugaitz
Mendizabal, Egoitz Zalakain, Ju-
len Aranzabal, Jon Azaldegi, Aio-
ra Aburuza, Joseba Rojo eta Patxi
Monge sarituko dituzte. 

Bideoa eta 
emanaldi bereziak
Tolosako Udalak jakinarazi due-
nez, galan bertan kirolari aipaga-
rrienen bideo bat ikusi ahal izan-
go da eta emanaldi bereziak ere
izango dira gimnastika erritmi-
koaren eta wu-shuko partaideen
eskutik. 

Udalak herritar guztiak gonbi-
datzen ditu Leidorren 19:00etan
izango den Kirolari Onenen Gala-
ra gerturatzera. Sarrera doane-
koa izango da. 

LORENZO
ARANBURU

ZENDOIA
(Guadalupe Aristondoren alarguna)

‘AMUKO LOENTXO’
Atzo hil zen, 88 urte zituela

Haren seme-alabak: Joxe eta Roxali Arrizabalaga, Arantxa eta Juanjo Uranga, Iñaki eta
Arantxa Oñederra; bilobak: Nagore eta Anartz Zuazua, Ion, Libe eta Oihan Lizaso eta Beñat; bir-
loba: Lur; anaia: German (Jesusen Lagundikoa); koinatu-koinatak, ilobak, lehengusuak eta gai-
nerako ahaideek.

Arren eskatzen dizuete otoitz bat haren alde, eta etor zaiteztela hiletara. ASTEAZKENEAN
izango da, hilak 15, gorpua bertan dela, arratsaldeko ZAZPI ETA ERDIETAN, Azpeitiko Soreasu-
ko Sebastian Deunaren parroki elizan. Aldez aurretik, mila esker.

AZPEITIAN, 2010eko abenduaren 15a
Helbidea: San Martin Egoitza.
Oharra: Gorpua Azpeitiko CARMONA EHORZKETA TANATORIOAN egongo da.



2 Agenda

AZOKA

pIbarra. Ibarratik Misio Taldeak
antolatuta, elizaren ondoko lo-
kalean, Bigarren Eskuko Azoka.
11:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 20:30era.
pBerastegi.Muñagorri Eskola-
ko ingurumen batzordeak anto-
latuta, Elkartasun Azoka izango
da asteburuan. Materiala bil-
tzen ari dira astean zehar. Osti-
rala bitarte dago aukera,
16:30etik 18:30era aparkaleku
azpiko lokalean.
pTolosa.Elkartasun Azoka
Amarotz auzoko lokalean, hila-
ren 17ra arte, 16:00etatik
19:00etara.

KIROLA

pTolosa.Kirol Gala, Leidor are-
toan, 19:00etatik aurrera.

MUSIKA

pIkaztegieta.Lazkao Txiki Mu-
sika Eskolako ikasleen Gabone-
tako kontzertua, 18:00etan, Li-
burutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

pAlegia.Film laburren gaua
izango da 22:00etatik aurrera,
Gaztetxean, urteurreneko eki-
taldien barruan.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Tolosa, M.I. Kale Na-
gusia, 7. 943 67 06 48.
pLekunberri.Azpiroz, M.A. Ara-
lar kalea, 43. 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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Erredakzioa Ikaztegieta

Ikaztegietako eskolako haurren
artean «kulturaniztasuna susta-
tu» eta hauei «beste lurraldeetan
nola bizi diren» erakusteko bisita
interesgarria izan zuten pasa den
astean. Bide batez, ingelesa ira-
kasteko beste modu bat ere landu
zuten. 

Nairobitarra autobusaren ar-
duradun den Josu Iztueta izan
zen beraiekin bi saiotan banatu-
tako bisitan. 

Kulturaniztasuna sustatzeko
Nairobitarra
autobuseko Josu 
Iztueta izan zen pasa
den astean eskolako
haurrekin

Iztueta, irakasleak eta ikasleak Ikaztegietako eskolaren atarian. HITZA

Nairobitarrean bertan ere munduaren inguruko azalpenak jaso zituzten ikasleek tolosarraren eskutik. HITZA

Batetik, LH 4, 5 eta 6ko ikaslee-
kin izan zen eta bertan ingelesa-
ren erabilpenak ezagutu zituzten.
«Ingelesa jakinez gero munduan
zehar ibiltzeko aukera gehiago»
daudela azaldu zien Iztuetak ikas-
leei, beste hainbat gauzen artean.

Bestetik, bigarren saioan LH 5
eta 6ko ikasleak izan ziren. Hauek
Nairobitarra autobusera joan zi-
ren tolosarrarekin eta «planetei
buruzko edukien» inguruan hitz
egin zuten. «Mapamundiarekin
aritu ziren eta Iztuetak munduan
zehar bidaiatzen duen esperien-
tziaren berri eman zien», agertu
dute eskolako arduradunek. Inge-
lesaren ezagutza oso garrantzi-
tsua dela ere agertu zien Iztuetak
Nairobitarran bildutako gazte-
txoei besteak beste, munduan ze-
har bidaiatu ahal izateko.


