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DXabi Alonsori omenaldia.Bai pertsona bezala, bai eta kirolari bezala
«eredu» izateagatik jasoko du omenaldia Real Madrileko jokalariak abenduaren 26an;
22. Shanti Txapelketari tolosarrak emango dio hasiera, bertan 600 gazte inguruk hartu-
ko dute parte.q2

I.TERRADILLOS

Joanes Gibelalde  Bidaiaria

«Bidaiatzeko oso
egokia da bizikleta;
bidea bizi egiten da» 
Tolosarrak 17 hilabete eman ditu munduan
zehar bidaiatzen; Tolosatik Istanbulera eta
Amerika iparretik hegora zeharkatu ditu
bizikletarekin, 25.000 kilometro eginez  q7

Patxi Zeberio
Erremonte jokalaria

«Askok uste
zuten bikoterik
ahulena ginela,
baina finalean
sartuz ezustekoa
eman dugu»
Elkarrizketa q6

Ezker Abertzaleak
legalizazioaren aldeko
ekimenak antolatu ditu
Etzi, hilaren 18an, eskualdeko herritarrei kalera ateratzeko eskatu diete;
horrez gain, «ondorengo egunetan», marka politiko berriari 
«babesa eta ongi etorria» emango diela azaldu dute  q3M
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Iñigo Terradillos Tolosa

Xabi Alonso futbolari tolosarrari
omenaldia egingo dio Tolosak
abenduaren 26an. Udala, hainbat
eragileren laguntzarekin, ekital-
di berezia ari da prestatzen egun
horretarako, jokalariaren ibilbi-
dean lagun izan dituen pertsone-
kin eta herriko gazte ugariren
parte-hartzearekin.

Iragan uztailean Munduko
Kopa irabazi zuen Espainiako se-
lekzioarekin, eta ordutik tolosa-
rrari omenaldia egiteko data fin-
katu ezinik aritu da Tolosako
Udala, «Alonsoren agenda betea
dela eta». Hala, Gabonetan Espai-

niako Ligan egingo duten geldial-
dia baliatuko dute ekitaldi sorta
egiteko.

Ekitaldi «herrikoia»
Bai pertsona bezala, bai eta kiro-
lari bezala «eredu» izateagatik ja-
soko du omenaldia Real Madrile-
ko jokalariak. Jokin Bildarratz
Tolosako alkateak azaldu duen
bezala, ekitaldi «herrikoia eta be-
rezia izango da, bereziki gaztetxo-
ek parte hartuko dutelarik». 

Ekitaldia 11:00etan hasiko da
Plaza Zaharrean. Bertan harrera
berezia egingo diote, eta ondoren,
udaletxeko batzar aretora igoko
dira. Han futbolaren munduan
harremana izan duen pertsone-
kin batera burutuko dute ekital-
dia. «Oroigarriak izango dira, eta
bere ibilbidearen irudiak ikusiko
dira, txikia zenetik gaur egunera
artekoak, hain zuzen. Horrez
gain, beste hainbat sorpresa ere
izango dira», dio Bildarratzek.

Udaletxeko ekitadiaren ondo-
ren, Usabalen jarraituko du ome-
naldiak, «unerik garrantzitsue-
narekin». Xabi Alonsok Shanti
Txapelketari hasiera emango dio
gaztetxo ugariren presentziare-
kin. «Horri nahi diogu eman ga-
rrantzia, Alonso herritarrekin,
eta batez ere, gazteekin egoteari»,
gehitzen du Tolosako alkateak.

Andoni Imaz Realeko jokalari
izandako tolosarra ere ari da eki-
taldiaren antolaketan. «Omenal-
di goxoa eta polita izango dela
uste dugu. Gainera, futbolari edo-
ta klubetako presidenteek ilusio
handiz jaso dute omenaldian par-
te hartzeko gonbidapena, eta as-
kok baieztatu digute euren pre-
sentzia, beraz, oso gustura gau-
de», azaldu du.

Shanti txapelketaren hasiera
Atzo eginiko omenaldiaren aur-
kezpenean azaldu zutenaren ara-
bera, Shanti Txapelketan eman

zituen Xabi Alonsok lehen pauso-
ak futbolean. Horregatik, ekitaldi
nagusiena «guztia hasi zen le-
kuan» egitea erabaki dute. 

Jokalari tolosarrak 22. Shanti
Txapelketari emango dio hasiera.
Aurtengoan 60 talde ariko dira,
600 gazte inguru. 

Garaipenez beteriko ibilbidea
Eibarren eta Realean hainbat ur-
tez jokatu ondoren, Liverpool fut-
bol talde ingelesak fitxatu zuen
Xabi Alonso 2004.urtean. Talde
honekin Txapeldunen Liga, Eu-
ropako Superkopa eta Ingalate-
rrako Kopa irabazi zituen. Bost
denboraldi egin zituen talde go-
rriarekin, 2009an Real Madrilekin
fitxatu zuen arte. Euskal selekzio-
arekin eta Espainiakoarekin
hainbat aldiz jokatu du tolosa-
rrak. Azken honekin, Eurokopa
irabazi zuen 2008. urtean, eta
Munduko Kopa, berriz, pasa den
uztailean.

Abenduaren 26an egingo dio Tolosak
omenaldia Xabi Alonso futbolariari
Lehendabizi harrera
egingo diote udaletxean,
eta ondoren, Shanti
Txapelketari hasiera
emango diote Usabalen

Udaleko ordezkariak omenaldia antolatzen ari diren kideekin eta gaztetxoekin batera, atzo eginiko aurkezpenean I. TERRADILLOS

‘Gipuzkoa Eraikitzen’
ekimena, Kultur Etxean

TOLOSA ›Gipuzkoako Foru
Aldundiak Gipuzkoa Eraikitzen
izeneko saioetako bat egingo
du gaur Tolosako Kultur Etxean,
18:30etik aurrera. Hain zuzen
ere, Maria Jesus Aranburu Kul-
tura eta Euskara Departamen-
tuaren diputatua izango da,
eskualdeko 20 lagun ingurure-
kin etorkizunera begirako ara-
zoak eta erronkak partekatzen.
Gipuzkoako errealitatea ezagu-
tzera ematea da ekimen honen
helburu nagusia.

‘Bayoneta’ aldizkariaren
ale berriaren aurkezpena

TOLOSA ›Bayoneta aldizkaria-
ren ale berria aurkeztuko dute
gaur, 19:00etan, Kultur Etxean.
Horrekin batera, Napoleon
basatiaren aurpegia izenburu-
pean Napoleonen garaiko pro-
paganda eta kontrapropagan-
daz ariko da Montserrat
Fornells historian katedradu-
nak. Eusko Ikaskuntza eta Tolo-
sako Udalaren arteko elkarla-
nez eginiko ekitaldia da.

Irakurle taldea bilduko da
gaur, Kultur Etxean

TOLOSA ›Galtzaundi Irakurle
Taldeak Ur Apalategiren Fikzio-
aren izterrak liburua aztertuko
du. Ur Apalategi idazlea berak
liburuaren inguruko xehetasu-
nak eskainiko ditu Tolosako
Kultur Etxean, gaur 19:30etik
aurrera.

Errotan munduko ipuinak
kontatuko dituzte, gaur

TOLOSA ›Munduko ipuinen
kontaketa egingo dute gaur,
Errota Haur Liburutegian.
18:00etan izango da, eta 6 eta
10 urte bitarteko haurrei zuzen-
dua dago. Ipuinak ingelesez
kontatuko dituzte.

Zine bonuak jarriko 
dituzte bihar salgai

TOLOSA ›Zineko bonuak bihar
jarriko dituzte salgai Leidorreko
leihatilan, 17:00etatik
19:00etara. Hilaren 27ra arte
eskuratu ahalko dira zine saio-
en ordutegian. Saio guztietara-
ko direnak 15 euroan eros dai-
tezke, eta saio bakarrekoak 10
euroren truke.

DLaburrak

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 09 15.

Iragarki laburrak
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p11:00.Ongietorria udaletxean,
irudi eta argazkiekin.

p11:45.Plaka jarriko dute Xabi
Alonsoren omenez, Usabal ki-
roldegian.
p12:15. Shanti Txapelketari ha-
siera emango diote, opariekin.

GXabi Alonsori omenaldia

Oharra: Herenegungo TOLOSAL-
DEKO ETA LEITZALDEKO HITZAREN

alean, Alurr dantza taldearen
albistean Katixa Agirre jartzen
zuen lekuan, Katixa Perea
beharko luke. Barkatu eragoz-
penak.



Asier Imaz Politika

Ezker Abertzalea kalera irtengo
da hilaren 18an, etzi. Eskualdeko
hainbat herritan ekimenak anto-
latu ditu eta «demokrata oro»
gonbidatu du bertara. 

Herri batzuetan, Tolosan adibi-
dez, elkarretaratzea egingo dute
eta besteetan, Anoetaren kasu,
argazki herrikoia aterako dute.

Marka politiko berria
Tolosan Ezker Abertzaleko hain-
bat kidek prentsaurrekoa eskaini
zuten herenegun, larunbateko
ekitaldietan herritar ororen par-
te hartzea beharrezkoa dela azal-
tzeko: «Euskal Herrian egon dai-
tezken sentsibilitate ezkertiar eta
abertzaleak elkarlanean aritzeko
garaia heldu da. Soilik modu ho-

‘Orain legalizazioa’
lortzeko
herritarrak kalera
deitu dituzte
Hauteskundeei begira,
Ezker Abertzaleak
«ondorengo egunetan
marka politiko berria»
aurkeztuko du

Tolosako Ezker Abertzaleko hainbat kidek herenegun eskaini zuten prentsaurrekoa. A. IMAZ
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netan artikula daitezke gehiengo
nagusiak espainiar indar politi-
koen estrategia suntsigarriari
stop esateko».

Azken urte hauetan martxan
jarri dituzten ekimenak «aurrera-
pauso garrantzitsuak» izan direla
esan zuen Antton Izagirre Tolosa-
ko hautetsi independentistak:
«Altsasuko eta Iruñeko adieraz-
penak, eskubide zibil eta politiko-
en aldeko mugimenduak, aldake-
ta politiko eta sozialaren aldeko
ekimenak, Gernikako akordioa,
presoen aldeko ekimenak...». 

Baina «egindako apustua bide

onetik joan dadin», Ezker Aber-
tzalearen ustez, «tresna eraginko-
rrak» behar dira. 

Hemen kokatzen dute, besteak
beste, marka politiko berria:
«Ezinbestekoa da legezko indarra
eta jardun eskubide guztien jabe
izatea. Horretarako hartu dugu
legeztatzeko erabakia eta konpro-
misoa. Helburu horrekin, egun
gutxi barru marka politiko berri
bati emango diogu babesa eta
ongi etorria. Beharrezkoa dugu-
lako bakearen alde eta aldaketa
politiko eta sozialen alde jardute-
ko tresna indartsu eta eraginko-

rra. Beharrezkoa dugulako epe
motz, ertain eta luzera eskuarte-
an ditugun ekimenak bideratze-
ko eta gainerantzeko indar politi-
koekin batera baldintza berdine-
an jarduteko eta hauteskundetan
lehiatzeko». 

Ezker Abertzalearen barne ez-
tabaidaren ondorio gisa aurkeztu
zuten estrategia politiko hau, eta
bere funtsa, ondorengoa dela be-
rretsi zuten: «Indar abertzaleak
eta ezkertiarrak Euskal Herria-
ren independentziaren aldeko lan
eta ildo politiko amankomunean
bat egitea».

ETZI, HILAK 18

pAmasa-Villabona.12:30ean,
Errebote plazan.
pAmezketa.12:30ean. Hilaren
19an, berriz, Txindokira irteera
Larraitzetik 09:00etan.
pAnoeta.12:30ean, plazan.

pGaztelu.19:30ean plazan.
pIbarra.11:00etan plazan.
pLeaburu-Txarama.
16:00etan.
pTolosa.12:00etan Triangulo-
an.
pZizurkil.12:30ean, Joxe Arregi
plazan.

GHitzorduak

Erredakzioa Azpiegiturak

Gipuzkoako Foru Aldundiak ia
21,8 milioi euro inbertituko ditu
Zizurkilgo saihesbidea egiteko.
Guztira 1,8 kilometroko luzera
izango duen errepide berriari es-
ker, diputazioaren esanetan, «sar-
bideko eta bide-segurtasuneko
baldintzak erabat hobetuko zaiz-
kie Bulandegiko eta Ibaiondoko
poligono industrialei eta Aduna-
ko eta Zizurkilgo udalerriei».

Hiru biribilgune eta tunela
Proiektuaren trazatua Diputa-
tuen Kontseiluak onartu du, eta
GI-2631 (Villabona-Orioko gaina)
eta GI-2610 (Andoain-Zizurkil)
errepideen saihesbidea izango da
errepide berria. Guztira bi kilo-
metro inguru izango dituela azal-
du du diputazioak, Adunako
Ibaiondoko poligonotik (GI-3610)
Zizurkilgo Olentzo arearaino (GI-
2631 errepidearen bidegurutzea).

Saihesbidearen trazatua GI-
3610 errepideko bidegurutzearen
biribilgune batean hasten da,
Adunako Ibaiondoko poligono in-
dustrialaren aurrean, Bulandegi-
ko area industriala atzealdetik
gurutzatu eta mendebalderantz
jarraitzen du. Ondoren, Antzibar
erreka gurutzatzen du, hormi-
goizko egitura baten bidez, eta El-
barrenako errepidearekin (GI-
3282) bat egiten du, non beste biri-
bilgune bat egingo den.

Hortik aurrera, saihesbideak
hego-mendebalderantz egiten du.
Lehenik, Galardi baserria ezke-
rrean uzten du eta ibarbidea gu-
rutzatu ondoren, Oilategiara iris-
ten da. Leku horretan, trazatuak
hegoalderantz jotzen du, muinoa
460 metroko tunel baten barrutik
zeharkatuz. Tunelaren sarrera
Gurutzeaga baserriaren ekialde-
an dago, eta irteera, berriz, base-
rri horren eta Goi-Argi eraikina-
ren artean. 

Handik aurrera, trazatuak no-
rabidea aldatzen du, mendebal-
derantz egitenaz, Goi-Argi eta
Mendi-Alai baserriak iparralde-
an utziz, eta GI-2631 errepideare-
kin bat eginaz, Olentzoko arean;
han egingo da hirugarren biribil-
gunea.

Bi kilometroko saihesbide berria egingo dute
Diputaziok ia 22 milioi
euro inbertituko ditu;
lanen artean 
460 metroko tunela
aurkitzen da 

Tunelaren sarrera Gurutzeaga baserriaren ekialdean joango litzateke. HITZA



Eresargi abesbatzak 25 urte bete ditu aurten. HITZA
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Erredakzioa Villabona

Etzi, hilak 18, 19:45ak aldera Villa-
bonako elizan Eresargi abesba-
tzaren kontzertu berezia izango
da «ospakizunez beteriko urte-
mugaren urteari amaiera emate-
ko». Abesbatzak aurten 25 urte
bete ditu eta beraz, urtea bukatze-
ko Eguberrietako kontzertu
«hunkigarria» eskaini nahi dute
urte hauetan guztietan abesba-
tzatik pasa diren kideak kanta-
tzera gonbidatuz. 

Aurtengo Santio jaietan Mikel
Urdangarinekin batera eskaini
zuen Eresargik kontzertua eta
abesbatzako kideek gogoratzen
dutenez «entzulez leporaino bete

zen udaletxeko plaza». «Kontzer-
tua jendetsua izateaz gain hunki-
garria izan zen, lan itzela egin ge-
nuen, baina merezi izan zuen.
Hala ere, 25 urte hauetan Eresar-
gin parte hartu duten guztiekin
elkartu nahi genuen, abesbatza
bizirik mantentzen lagundu bai-
tute», argitu dute. 30tik gora izan-
go dira kontzertuan parte hartu-
ko duten kantari ohiak.

Kontzertuan, Miarritzeko Itsa-

soa abesbatzak ere parte hartuko
du era askotako errepertorio es-
keiniz. 

Eresargik, bere aldetik, Gabo-
netako kantak abestuko ditu eta
kontzertuari denen artean eman-
go diote amaiera. Kontzertuan ar-
gazki proiekzioa ere egongo da.
«Espero dugu honetan ere, mo-
mentu hunkigarriak bizitzea bi-
llabonatar guztiekin», gaineratu
dute. 

Eresargiren urteurrena 
ospatzeko kontzertu berezia, etzi
Abesbatzaren 25.
urteurrena ospatzeko
30 kide ohi inguruk ere
hartuko dute parte
emanaldian 

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Eduardo Mokoroa udal
musika eskolako ikasleak bikain
aritu dira Arrasaten izandako 36.
Akordeoi Lehiaketan.

Musika eskolako irakasleek
esandakoaren arabera, hiru arlo
desberdinetara aurkeztu ziren
Tolosako eskolako ikasleak eta
oso emaitza onak izan zituzten.

Alde batetik, sei ikasle bakar-
kako sailean aritu ziren. Igor
Oianluze, Ion Ansa, Arantxa Ga-
rikano, Unai Arrieta, Kaiet Igle-
sias eta Aitzol Ugartemendia izan
ziren parte-hartzaileak, hain zu-
zen.

Ganbara arloa
Bestalde, ganbara arloan bikote
bat izan zen, Irati Estarbe akorde-
oiarekin eta Miren Izagirre flauta-

rekin. Bikoteak zilarrezko domi-
na lortu zuen.

Azkenik talde mailan hemezor-
tzi ikaslek osatutako taldea izan
zen Arrasaten. Unai Lertxundi,
Saioa Aranburu, Xabier Ibargu-
ren, Uxue Perurena, Ane Urbizu,
Mertxe Maiztegi, Miren Pastor,
Leire Alargunsoro, Idoia Alonso,
Ainitze Ugartemendia, Noemi
Alonso, Aitor Aranburu, Aitor
Arroyo, Nerea Gangoitia, Ander
Zabala, Antton Telleria eta  Ricar-
do Diaz de Gereñu izan ziren tal-
dekiak. Hauen artean akordeoiak
noski, perkusioa, pianoa eta kon-
trabaxua instrumentuak izan zi-
ren. Aipagarria da, maila hone-
tan lehenengo aldiz aurkezten
zela taldea eta emaitza ezin hobea
lortu zutela: urrezko domina. To-
losarrak Murtzia eta Galizako
kontserbatorioetako ikasleekin
lehiatu ziren.

Horiek horrela, Eduardo Moko-
roa udal musika eskolako ardura-
dunak ikasleak zoriondu nahi
izan dituzte eta «hemen parte
hartu duten guraso eta irakasleei
berriz, gure eskerrik beroenak»
eman.

Bikain aritu dira udal
musika eskolako
ikasleak Arrasaten
Akordeoi Lehiaketako
36. edizioan hiru arlo
desberdinetan aritu
ziren Eduardo Mokoroa
eskolako gazteak

Jose Jabier Sestorain leitzarrak atzo deklaratu zuen Nafarroako En-
tzutegian, «terrorismoa goratzea» egotzita. Hau salatzeko, herrita-
rrek elkarretaratzea egin zuten epaitegiaren aurrean. 35 bat lagun
elkartu ziren bertan, eta tartean izan zen Leitzako alkatea bera.
Bestalde, herenegun Ez Ohiko Osoko Bilkura egin zuen udalbatzak
eta bertan, inputazio hau salatzen zuen mozioa onartu zuten.HITZA

SESTORAINI ELKARTASUNA

Irudia qLeitza



Erredakzioa Alegia

Alegiako Txintxarri Txiki eta
Txintxarri abesbatzek datorren
igandean emango dute Egube-
rrietako kontzertua Alegiako
Juan Bataiatzailea Deunaren eli-
zan. Emanaldia 19:00etan izango
da, eta aurten Tolosako Musika
Eskolako bandaz lagunduta ariko
dira alegiarrak. Abesbatzaren 50.
urteurreneko azken ekitaldia
izango da eta oraingoan ere gogo-
an izango dute Joxe Gastesi abes-
batzaren sortzailea eta lehen zu-
zendaria.

80 bat lagun ariko dira elkarre-
kin Eguberrietako doinuak eskai-
niz. Garbiñe Orbegozo eta Miguel
Angel Morenoren zuzendaritza-
pean ariko dira kantariak eta mu-
sikariak.

Musika bandakoek hasiko dute
emanaldia. 90 lagunek osatzen
dute banda, baina Alegiara 40 bat
joango dira. Bi doinu eskainiko di-
tuzte musikariek. Lehendabizi
Luis Angel Tarragona akordeoi
jolearen Koskorri kalejira. Biga-
rrena Johannes Brahms musika-

gilearen Dantza hungariarra, sei-
garren zenbakia izango da.

Segidan Txintxarri abesbatza-
koek beste bi doinu kantatuko di-
tuzte. Javi Busto hondarribiarra-
ren Puer natus est nobis doinua
eta Juan Urteaga musikagilearen
Atzar gaiten. 

Aurtengo urtea berezia izaki,
zenbait kantutan elkarrekin
abestuko dute Idoia Iraola tolosa-
rrak zuzentzen duen haur abes-
batzak eta helduen koruak. Kan-
tu horien ondoren abesbatzak eta
musika banda elkarrekin ariko
dira. Lorenzo Ondarrak eta X. Iza-
girrek moldatutako hiru pieza es-
kainiko dituzte aurrena: Hator,
hator, Birjiña maiteeta Mesias sa-
rritan. Ondoren, Snyder eta Moss
musikagileek moldatutako inge-
lesezko eguberri abestiak eskai-
niko dituzte: A Festive Christmas

Celebration izeneko bilduman lau
abesti abestuko dituzte bata bes-
tearen atzetik. Mariaje Rekondo
herritarrak pianoarekin lagun-
duko die abesbatzari eta bandari
zenbait kantutan. 

Haendelen ‘Alleluia’
Aspaldidanik, Txintxarri abesba-
tzak Haendelen Alleluiakantatuz
amaitzen du Eguberrietako kon-
tzertua. Aurten ere eskainiko
dute musikagile alemaniarraren
obra handi hori. Txintxarri egu-
nean egin zuten bezala, oraingo-
an ere, Txintxarri abesbatzan
kantari ibilitakoak elkartuko di-
tuzte abesbatzakoek. Horretara-
ko, obra errepasatu eta prestatze-
ko, entseguak egiten ari dira az-
ken asteetan. Azken entsegua
bihar izango da, 21:45ean, Alegia-
ko elizan. 

Eguberrietako kontzertuak
emango dio Txintxarriren
50. urteurrenari amaiera 
Txintxarriko bi
abesbatzez gain,
Tolosako Musika
Eskolako bandak ere
parte hartuko du 

Tolosako Musika Eskolako bandaren emanaldi bat. HITZA

Erredakzioa Ikaztegieta

Ikaztegietako Ekialdea eremua
garatzeko –Toki-Alaitik hasi eta
Hertell bitarteko eremua– Asta-
zaldi arkitekto taldeak egindako
proiektuaren proposamena esku
artean du udalak. Hori dela eta,
herritar guztiei dei egiten die
gaur 20:00etan liburutegian egin-
go duten batzarrean parte hartze-
ra.

Proposamena, maketa eta pa-
nel ezberdinen bidez erakutsi eta
azalduko da. Bertan argituko da

etxebizitza eta eremu publikoak
non kokatuko liratekeen. Herri-
tarren zalantza, iritzi eta ideiak
jasotzeko asmoa duela azaldu du
udalak.

Batzarraren ostean, urte buka-
era bitarteko epea utziko dute li-
burutegian egongo den poston-
tzian iradokizunak uzteko.

Proiektua lasaiago ikusi nahi
izanez gero, liburutegian egongo
da ikusgai hilaren 20tik 23ra,
18:00etatik 20:00etara. Udalak he-
rritarrei parte hartzeko deia luza-
tu die.

Ekialdeari buruzko
herri batzarra, gaur

Iurramendi adinekoen zentroko egoiliarrek bisita egin zieten atzo
Uzturre adineko zentrokoei. Bi zentrokoek gabon kantak abestu zi-
tuzten, euskaraz zein erdaraz. I. GARCIA

ADINEKOAK KANTARI

Irudia qTolosa
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Esti Ezeiza Elduain

Binakako Azysa Txapelketako fi-
nala jokatuko du etzi Patxi Zebe-
riok. Herenegun Urtasun eta San
Migueli irabazi ostean lortu zuten
finalerako txartela elduaingoak
eta bere bikote den Ionek. Zeberio
II.arentzat zazpigarren finala
izango da honakoa. Galarreta pi-
lotalekuan  16:00etan dute hitzor-
dua Zeberio II-Ion eta Urriza-
Etxeberria III.ak. Baina honen
aurretik, gaur materiala aukera-
tuko dute. 
Urtasun eta San Miguelen aurka,
gaizki hasi bazineten ere, irabaziz
amaitu zenuten.
Ezinezko partida zela zirudien.
Beraiek oso indartsu ateratzen
dira jokora, San Miguelek marka-
tzen duen diferentziarekin, gai-
nera orain kolpe handiarekin
dago eta zaila da bere jokoari
heustea.Horregatik heutsi ezinik
ibili ginen hasieran. Hala ere,
markagailuan oso urrutira ez zi-
tzaizkigun joan eta azkenean,
egoskorkeriz, eta eutsiz, pixkana-
ka aurre hartzea lortu genuen.

Gero gainera, amaieran, nerbio-
engatik edo, beraiek fisikoki be-
heruntz joan ziren, eta gu berriz,
goruntz.  
Partida gogorra izan zen.
Gogorra eta tentsio handikoa.
San Miguelek jartzen duen errit-
moari jarraitzea zaila da. Indar
handia ematen dio pilotari eta de-
seroso jokatuarazten dizu.
Etziko finala zure zazpigarren finala
izango da, eta irabaziz gero, baita
zazpigarren txapela ere.
Bai, sei aldiz iritsi naiz, seiak ira-
bazi ditut eta ea bolada horrekin
jarraitzen dudan.Zortearekin eta
nire aukeretan sinestuz, gauzak
ongi joan zaizkit, eta oraingo ho-
netan ere, finalerako ilusio han-
diarekin nago. Aukerak baditu-
gula uste dut, eta ea txapela ira-
bazten dugun.
Ligaxkan, Urriza eta Etxeberriaren
artekoan,beraiek izan ziren garaile.
Txapelketako gure lehendabiziko
partida zen hura, gainera, Ion eta
biok elkarrekin aspaldi jokatu
gabe geunden. Nire ustez, orain
askoz hobeto gaude, gainera da-
goeneko elkarrekin hainbat par-

tida jokatu ditugu. Partida arra-
roa izan zen hura, gehienean gu
izan ginen nagusi, baina amaitze-
ko hiru tanto edo falta zirenean,
buelta ematea lortu zuten. Ziu-
rrenik ordukoak larunbatekoare-
kin ez du zerikusirik izango.
Nolako partida izango da ba finala?
Txapelketa oso ona egin dute be-
raiek, partida guztiak irabaziz,
eta final gogorra izango da. Oso
tanto gutxi galtzen dituzte be-
raiek eta gogorrak dira, baina gu
ere bikote indartsua gara eta de-
nentzat izango da zaila tantoa egi-
tea. Aurrean nahiz atzean ez da
apurtuko partida eta piloteo han-
dia egongo da.
Gaur materiala aukeratuko duzue.
Nolakoaren bila joango zarete?
Bi lote jarriko dizkigute aukera-
tzeko, baina ziurrenik pilota guz-
tiak ere antzekoak izango dira.
Ahalik eta pilota txukunenak au-
keratzen saiatuko gara. Dena
den, beraiei nahiz guri antzekoak
komeni zaizkigula uste dut, eta ez
da alde handiegirik egongo. Behe-
tik ibiltzen diren pilotak eta fron-
tisetik irteera dezentea dutenak-
hartuko ditugu ziurrenik. 

Nolako jokoa saiatuko zare egiten?
Ez da erraza nola jokatu asma-
tzea. Urriza oso pilota gutxi opari-
tzen dituen pilotaria da, zulo gu-
txi dituena, eta Etxeberriak ere
dena ematen du. Beraz, gogor jo-
katu beharko da, erritmo han-
dian, eta bortizki emanaz pilotari.
Aukeraren bat aurkitzean berriz,
tantoa amaitzen saiatuko naiz,
partida luzatuz gero, beraiek eu-
tsiko baitiote. Tanto gutxi opari-
tzea komeni da.
Oro har,nola joan da txapelketa?
Bikoteak nahiko orekatuak ziren,
baina era guztietako partidak
izan dira, oso onak nahiz oso txa-
rrak. Orokorrean, erdipurdiko
txapelketa  izan da.
Ustekaberik egon al da?
Geurea agian. Jende askok uste
baitzuen txapelketako bikoterik
ahulena ginela, baina gu lasai ate-
ra gara gure jokoa egitera eta
ezustekoa eman dugu.
Ionekin zer moduz moldatu zara?
Oso ongi, gustura aritu naiz. Ilu-
sio handia egin dit berarekin jo-
katzeak, kantxatik kanpo ere la-
gun handia baitut eta aspaldi be-
rarekin jokatu gabea bainitzen.

Patxi Zeberio q
Erremonte jokalaria

Binakako txapelketako zazpigarren finala
jokatuko du elduaingoak; Zeberio II.a eta Ionek
Urriza eta Etxeberria III izango dituzte aurkari

«Final gogorra
izango da, denoi
kostako zaigu
tantoa egitea» MAIALEN ANDRES
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Elkartasun azokara
materiala emateko aukera

BERASTEGI ›Bihar amaituko da
Elkartasun azokarako materia-
la eramateko epea. Muñagorri
eskolako Ingurumen Batzorde-
ak antolatuta, hilaren 18tik 20ra
bitartean egingo dute hau.
Aparkaleku azpiko lokalean ari
dira biltzen gauzak 16:30etik
18:30era bitartean.

Photoshop erabiltzen
ikasteko aukera ona

IRURA ›Oinarrizko Photoshop
ikastaroa antolatu du Udalak.
Saioak Irurako Kulturunean
izango dira ostegun iluntzeetan
19:00etatik 21:00etara. Ikasta-
roak urtarriletik ekainera izango
du iraupena. Udaletxean bertan
943 69 33 41ra deituta eman
daiteke izena.

‘Narnia’ filma ikusgai
izango da asteburuan 

VILLABONA ›Narnia: la travesia
del viajero del Alba filma izango
da ikusgai asteburuan Gurea
zineman. Lehendabiziko saioak
etzi 18:30ean eta 22:15ean izan-
go dira, hurrengoa, igandean
19:30ean izango da eta azkena,
astelehenean, 18:30ean.

Udalaitzera irteera
asteburuan, Aizkardirekin

VILLABONA ›Aizkardi Mendi
Taldeak urteari amaiera emate-
ko beste txango bat antolatu
du. Honela, igandean, hilak 19,
Elorriotik abiatu eta Udalaitzera
igoko dira. Izen-ematea
20:00etatik 22:00etara
649 71 71 89ra deituta edo
elkarteak bertan egin daiteke.

DLaburrak

2 Hilberriak

MIGUEL GOENA
IRASTORZA

- Goian bego -

Gizon maitagarri, umil eta txukuna  
Egunerokotasunean maisu eta laguna

Ea ematen diogun zuk erakutsiari erantzuna
Mila esker eta adio anaia kuttuna

Zure anaia-arrebak

Hileta GAUR, OSTEGUNA, arratsaldeko ZAZPIETAN, ANDRE
MARI JASOKUNDEAREN parrokia elizan. Aldez aurretik mila esker.
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Joxemi Saizar Tolosa

Joanes Gibelaldek (Tolosa, 1976)
marketing ikasketak egin zituen
Iruñean, Madrilen eta Detroiten
eta horretan aritu da proiektu
hau burutu arte. Duela egun gu-
txi eman zuen bere bidaiaren
proiekzio-hitzaldia Amezketan,
Kultur Astearen barruan, 14.000
argazkiren artean hautaketa egi-
nez. Hemendik aurrera gehiago-
tan ikusteko aukera izango da.
www.enbicialsur.com webgunean
dionez zikloturismoan okerrena
ez dira aldapak, beldurra, arris-
kua, sufrimendua, etsipena eta
izua baizik, baina bizitzaz goza-
tzea, pasioa, askatasuna, diberti-
mendua eta errebeldia ba omen
da bizikletaz bidaiatzea. 
Zer du bizikletak?
Bidaiatzeko oso egokia da, mer-
kea, arina… Bidea bizi egiten da
bizikletaz. Ez dakit zergatik ez
duen jende gehiagok erabiltzen. 
Lehendik ere horren bidaia luzeak
eginak zenituen bizikletaz?
Orain arteko handiena izan da
hau. Lehen Alpeak, Dolomitak,
Santiago Bidea, Cid-en Bidea, Es-
painiako itzulia, Portugal, Trans-
pirenaika… eginak nituen. Beti
bizikletaz, gehienbat errepidez,
batzuetan mendiko pistez ere bai.
Mendira ordea, oso gutxi joan
izan naiz, ikara ematen dit, altu-
rak errespetua ematen dit. 
Bizikletaz ibili al zara txikitatik? 
Ez. 18 urterekin Santio bidea egin
nuen, baina oso gogorra egin zi-
tzaidan eta hiru urte ibili gabe
egon nintzen. Gero Internet atera
eta Madrilgo batek munduari
buelta eman ziola ikusita hasi
nintzen eta gustatu zait. Bidaia
gogorrak tokatu zaizkit, baina
nahiago ditut lasaiak, konplika-
ziorik gabekoak.
Noiz erabaki zenuen bidaia egitea?
Beti buruan nuen, bost urtetan
zehar edo, baina baldintzak ez zi-
ren ematen: etxeko hipoteka or-
daindu behar, lana… Ez nuen era-
baki, unea iritsi egin zen 2007ko
Eguberrietan. Hipoteka mende-
ratuta, lanpostua uztea erabaki-
ta. Ordu arte oporretako bidaiak
izan ziren. Eta 2008ko maiatzetik
2009ko irailera burutu nuen.
Eta zein zen asmoa?
Tolosatik Alemaniara joan, han
hegazkina hartu Alaskara, Hego
Amerikako muturreraino bizi-
kletaz egin, hegazkinez itzuli Ale-
maniara, atsedena hartu etxean
eta Alemaniatik Istanbulera bizi-
kletaz eta etxera itzuli hegazki-
nez. Maria nire neskalagunare-
kin joateko asmoa nuen, nirekin
batera ibilita zegoelako zerbait,
bere erizain lanpostua utzita Ma-
drilen, baina familia arazo baten-
gatik zati bat besterik ez zuen
egin: hemendik Alemaniara eta
Alemaniatik Istanbulera. 
Nolako bizikleta erabili duzu?
Berezia da, rolhoff izeneko kanbio
sistema berezia dauka, kotxeena
bezala, plater bat eta pinoi bat eta
honen barruan kanbioa, engra-
naje desberdinekin. Ez da puska-

tzen eta mantenu ona du. Mendi-
ko bizikleta da. 
Eta zenbat pisu zeneraman? 
Hasieran asko: 15 kg bizikleta eta
35 kg ekipajean, zazpi alforjetan
banatuta. Tartean ur litro asko
behar izaten nituen, dozena bat
edo, Mexikon, Atacama basamor-
tuan. Beste batzuetan gutxiago.  
Zenbat ibiltzen zinen egunean? 
80-100 km inguru. Atseden egun
batzuk ere hartzen nituen. 
Eta non egiten zenuen lo? 
Lehen 100 egunetan bi hotel baka-
rrik erabili nituen, gehienetan
kanpina, Mexiko arte. Denda era-
man nuen. Mexikon jatetxe bate-
an afaldu ondoren bertan egiten
nuen lo. Hainbeste denbora baka-
rrik ibilita, telebista ikusteko, la-
saiago eta erosoagoa egoteko, jen-
dearekin harremanak izateko in-
teresgarriagoa zen. Guatemala
eta El Salvadorren hotel askotan
izan nintzen, segurtasun faltaga-
tik. Eta Hegoamerikan suhiltzai-
le eta polizia egoitzetan gelditu
nintzen askotan. Boluntario tal-

deen biltokiak bezalakoa izaten
dira, denbora-pasan. Behin baka-
rrik eman zidaten ezezkoa. Inte-
resgarria da kontatzeko baduzu-
lako eta beraiek galdera asko di-
tuztelako.
Nolako errepideak aurkitu dituzu? 
Gehienetan onak. Oso motza egin
zait bidaia. Mexikoraino oso az-
kar joan nintzen. Alaskan eta Ka-
nadan ez dago asko ikusteko.
AEB mendebaletik zeharkatu
nuen eta Yosemite, Gran Cañon
del Colorado, Las Vegas ikusi ni-
tuen neska hara joan zitzaidala-

ko. Costa Rican trafikoa oso arris-
kutsua da, batean edo bitan ispi-
luak bizitza salbatu zidan. 
Topatu al duzu zu bezalakorik?
Bai, dezente. Hasieran, Alaska in-
guruan alemaniar eta austriar

batekin ibili nintzen. Mexikon eta
Nikaraguan bi kanadarrekin.
Gero Panaman ikusi nituen. Tar-
tean neskalagunaren eta bi lagu-
nen bisita izan nuen, San Fran-
tziskon eta Mexikon. 
Eta esperientzia txarrik izan al
duzu? 
Perun asaltatu egin ninduten.
Trujillon Lucho Ramirezek Casa
de Ciclistas dauka eta handik pa-
satzen gara denok. Deitu nuen eta
herri txiki batetik ez pasatzeko
esan zidan, ziklistak pistolaz asal-
tatzen ari zirelako. Ez nion kasu-
rik egin eta hiru gaztek errepide-
tik amildegi batera bota nindu-
ten, bizikleta eta guzti. Joka
defendatu nintzen eta ez zidaten
ezer lapurtu, baina eskuko be-
hatz bat eta bizikletako haguna
puskatu nituen. Pistola ez nien
ikusi. Eskerrak. Nik uste dut gaz-
teleraz entzun zidatenean izutu
zirela eta alde egin zuten. Edo au-
toren bat sumatuko zuten. Kris-
toren sustoa hartu nuen. Polizia-
rengana joan, baina ez zidaten

kaso handirik egin. Gero jakin
nuen Luchoren etxean aurreko
batean neska daniar bati dena la-
purtu ziotela eta pixkanaka dena
erosi behar izan ziela. Poliziare-
kin adostuta zeuden. Gero enba-
xadaren bidez dena berreskura-
tzea lortu omen zuen. Eskerrak ez
zidaten ezer kendu. Behatza lotu
nuen neskalagunak telefonoz
esan zidan modura eta jarraitu

nuen, baina lepoko mina nuen.
Eta kristoren ikara. Peru bukatu-
ta, Atacaman bi alemaniarrekin
ibili nintzen eta lasaitu nintzen. 
Dena bizikletaz egin al zenuen? 
Panamatik Ekuadorrera abioiez
egin behar izan nuen eta Txiletik
Argentinara pasa eta Bariloche-
tik Buenos Airesera ere bai,
Usuhaiara iristeko denbora fal-
tan. Gainera ekaina zen eta hotza
eta haizea hasita zegoen. Kolon-
biara ere sartu nahi nuen, baina
orduantxe hil zuten Tirofijo ize-
neko militar ospetsua. 
Argazki asko atera al dituzu? 
14.000 atera ditut azkenena, baina
argazki-kamera ez zen oso ona eta
mugatuta egon naiz. Argazki
asko atera behar izan ditut auke-
ratu ahal izateko, ikusitakoa jaso-
tzeko. Aurreko bi urteetan dirua
aurrezten aritu ginen, ia atera eta
gastatu gabe eta kamerarik ez ge-
nuen. Lagunek oparitu zidaten
txiki bat eta horrekin moldatu
nintzen. Lehengo hilean ezkondu
ginen eta orain hobea oparitu di-
gute. 
Eta webgunea ere testuz eta argaz-
kiz hornitzen zenuen.
Bai, ordenagailu txiki bat nuen
horretarako. Etxekoekin eta la-
gunekin harremana mantentzea
garrantzitsua da. Animatzeko ba-
lio zidan. Bakardadean, norbere
buruarekin ondo moldatzen saia-
tu behar da. 
Asko aldatu da bidaiatzearena.
Bai, telefono mugikorra eta Inter-
netarekin asko erraztu da. 
Aire freskoko ahokada izatea espero
zenuen.Hala izan da?
Bai, gogorra da hainbeste denbo-
ra kanpoan ibiltzea, baina orain
bizitza beste ikuspegi batetik
ikusten dut. Jarrera aldatzen da,
jakin-mina eta zentzumenak are-
agotu egiten dira. Jende eta toki
berriak ezagutzeaz gain, gure bai-
tan ere tekla berriak ukitzen dira.
Eguneroko segurtasuna eta ero-
sotasuna utzi alde batera, arris-
kuren bat onartu eta ustekabeen
erakargarritasuna aukeratu ge-
nuen denboraldi baterako. Atera-
tzeko unea iristen den bezala gel-
ditzeko unea ere iristen da. 

Joanes Gibelalde qBidaiaria bizikletaz

Tolosatik Istanbulera eta Amerika iparretik hegora zeharkatu du
bizikletaz, 25.000 kilometro eginez 17 hilabetetan, eta
bidaiatzeko modu honen defendatzaile sutsua da

«Bidaiaren ondoren
bizitza beste ikuspegi
batetik ikusten dut»

HITZA

«Bidaiatzeko oso
egokia da bizikleta;
bidea bizi egiten da
bizikletaz»

«Etxekoekin eta
lagunekin harremana
mantentzea
garrantzitsua da»

«Hiru gaztek
errepidetik amildegi
batera bota ninduten
lapurtzeko asmotan»

‹ Tolosa
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Tolosako Jose Luis Muñagorri harakinak jaso zuen
atzo Ordiziako Euskadiko XIII. Txistor Lehiaketako
lehen saria. Epaimahaiak txistorraren itxura, osa-
gaiak eta zaporea izan zituen kontuan. Muñago-
rrirekin batera Lakuntzako Agirre harategiak, Ata-

rrabiako Larragueta Hermanos eta Joakin Rome-
rok, eta Arbizuko Anastasio Erraskin nafarrek ere
diplomak jaso zituzten. Guztira 48 harakinek har-
tu zuten parte; Arabako bakarra, Nafarroako ha-
mahiru eta Gipuzkoako 34.HITZA

MUÑAGORRIK DU TXISTORRARIK ONENA
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2 Agenda

DEIALDIAK

pTolosa.Galtzaundi Irakurle
taldeak Ur Apalategiren Fikzio-
aren izterrak liburua aztertuko
du, idazlea berarekin batera,
Kultur Etxean, 19:30ean.
pTolosa.Munduko ipuinen
kontaketa ingelesez, Errota
haur liburutegian, 18:00etan. 6-
10 urte bitarteko haurrentzat.

MUSIKA

pAltzo.Olentzerotan jakin mi-
nez kultur aroaren baitan musi-
ka emanaldia izango da
18:00etan elizan, Loatzo musi-
ka eskolako ikasleen eskutik.

AZOKA

pIbarra. Ibarratik Misio Taldeak
antolatuta, elizaren ondoko lo-
kalean, Bigarren Eskuko Azoka.
pBerastegi.Muñagorri Eskola-
ko ingurumen batzordeak anto-
latuta, Elkartasun Azoka izango

da asteburuan. Materiala bil-
tzen ari dira astean zehar.
pTolosa.Elkartasun Azoka
Amarotz auzoko lokalean, hila-
ren 17ra arte, 16:00etatik
19:00etara.

ERAKUSKETA

pIbarra.Galtzakomik lehiake-
tan parte hartu duten lanen era-
kusketa bihar arte Benito Izagi-
rre kultur etxean.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Morant, R. Zabalarre-
ta, 1. 943 67 36 49.
pLekunberri.Azpiroz, M.A. Ara-
lar kalea, 43. 112.

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


