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Merkataritzan ere euskararen erabilera
bultzatzeko ekimena ari dira burutzen
Tolosako dendetan inkestak banatu dituzte eta
merkatariei euskara ikasteko baliabideen berri eman diete
‘Lehen Hitzetik Zerbitzua Euskaraz’ekimenaren baitan 

Herriko hiru ikastetxeetako ikasleek euskararen erabilera
aztertzeko elkarrizketak egin dituzte; era berean, datu
guztiekin hizkuntza paisaiaren behaketa osatu dute  q2

DLehen fasea amaituta.Tolosako Voith-Gorostidi eremuko etxebizitza
tasatuen lehen fasea amaitu berri dute eta 152 etxebizitzetako jabeei atzo hasi ziren 
giltzak ematen. Gainontzekoek urtarrilean jasoko dituzte. Arrameleko ermitaren 
ondoko gunean plaza berri bat ere sortu dute.q3
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Jon Jaunarena  Pilotaria

«Niri aurrean
jokatzea gustatzen
zait, ongi 
moldatzen naiz» 
Pilotari leitzarrak gaur zortzi debutatuko 
du Tolosako Beotibar pilotalekuan  q7
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Mendebaldeko Sahararen
egoeraz hitzaldia, gaur

GIZARTEA ›Angel Cuerdok
antolatutako Mundu bete kolo-
re argazki erakusketaren
barruan, bi hitzaldi antolatu
dituzte. Lehena, gaur izango da,
19:00etan, Aranburun. Mende-
baldeko Saharako Ahmed Yed-
dou eta El Mami Amar izango
dira, Aaiun hiriburuaren kanpo-
aldeko kanpalekuan duela hila-
bete gertatukoa kontatzen.

Tolosa Kantari kantu jira,
Bonberenea txarangarekin 

KULTURA ›Tolosa Kantari
kantu jira izango da larunbat
honetan, Eguberri egunean. Ohi
bezala, Tontokaletik abiatuko
dira 12:00etan, eta Alde Zaha-
rreko kaleetan abestuko dute.
Oraingo honetan, Xabier Lete
gogoan izango dute bere abes-
tiak kantatuz, eta Bonberenea
txarangakoak izango dituzte
laguntzaile bezala. Larunbate-
rako prestatzeko, bihar entse-
gua izango dute, 20:00etan,
Musika Eskolan.

Gazte Astea ospatuko
dute Topagunean

AISIA ›Gazteria sailak egitarau
berezia prestatu du Gaboneta-
ko egunetarako. Batetik, hilaren
26tik 30era Gazte Astea ospa-
tuko dute. Hilaren 26an ping-
pong eta futbolin txapelketa
egingo dute; hilaren 27an wii
eta Play Station txapelketak;
hilaren 28an, makillaje tailerra;
hilaren 29an, Euskal selekzioa-
ren partida ikustera txangoa
antolatu dute; eta hilaren
30ean, txokolatea eta askaria
izango dute Topagunean. Bes-
talde, egun horietan, Gabone-
tako Haur Parkea egongo da
Zerkausian, joko ugarirekin.

DLaburrak

Tolosa ›
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Iñigo Terradillos Euskara

Merkataritza arloan euskararen
erabilera neurtu, dauden hutsu-
neak aztertu eta horiek betetzeko
hartu beharreko neurriak finka-
tu aldera, Lehen Hitzetik Zerbi-
tzua Euskaraz ekimena ari dira
gauzatzen Tolosan. Euskararen
Gizarte Erakundeen Kontseiluak
abian jarri duen proiektuaren
baitan kokatzen da, eta Tolosako
Udaleko Euskara zerbitzua, Gal-
tzaundi Euskara Taldea, Hiruki-
de, Orixe eta Laskorain ikastetxe-
ak eta Tolosa & Co merkatarien
elkartea ari dira parte hartzen.

Batetik, euskararen jakintza-
ren behaketa egin dute. Tolosa &
Co merkatari elkartean dauden
dendetan inkestak banatu dituz-
te, jendaurreko langileen hizkun-
tza maila ezagutzeko. Era berean,
Tolosan euskara ikasteko dauden
baliabideak eta laguntzak ezagu-
tarazi dizkiete merkatariei. Egi-

tasmoaren bultzatzaileen arabe-
ra, ekintza honi jarraipena ema-
tea «oso garrantzitsua da, datuak
eguneratuta izateko».

Hizkuntza aldaketa saihestu
Bestalde, euskararen erabilera-
ren behaketaz hiru ikastetxeeta-
ko ikasleak arduratu dira. 75 den-
da aztertu dituzte, eta horietan
eman diren 200 elkarrizketa. Ho-
rietatik, 94 (%47) izan dira euska-
raz, 48 (%24) gazteleraz eta 58
(%29) elebitan. Azken horietan
desberdintasunak ere azpimarra-
tu dituzte. Izan ere, elkarrizketa,
salmenta nahiz agurra elebitan
egiten dutenak %41 izan dira; sal-
menta gazteleraz eta gainerako
guztia euskaraz %9k egin dute,
eta agurra euskaraz eta beste guz-
tia gazteleraz %50ak. Emaitza
«positiboak» direla uste dute, bai-
na «euskaldunen artean ematen
den hizkuntza aldaketa saihestu
beharko litzateke».

Azkenik, aurreko guztia kon-
tuan hartuta, Galtzaundirekin
batera, hizkuntza paisaiaren be-
haketa egin dute. «Une honetan,
klasifikazio eta aztertze lanetan
ari gara, eta ondoren, merkatari
elkartera eta Udaleko Euskara
zerbitzura bidaliko ditugu emai-

tzak, eta aldaketa proposame-
nak». Puntu hau amaitzeko dago-
en arren, orain arte ikusitakoare-
kin, Tolosako egoera «nahiko
ona» dela uste dute.

Elkarlana «beharrezkoa»
Tolosa & Co merkatari elkarteko-
en ustez, «Tolosan euskaraz eros-
teko aukera dago. Euskararen 
aldeko apustua egiten dugu, eta
horretan ahaleginduko gara au-
rrerantzean ere». Tolosako Uda-
lak, bere aldetik, dendariek «zer
esan handia» dutela euskararen
erabileran uste du. «Bide honeta-
tik jarraituko dugu, eragileekin
elkarlanean, gisa honetakoa be-
zalako kanpainak bultzatzen».

Kontseiluak, berriz, parte har-
tu duten eragile guztiak esker-
tzen ditu, bereziki ikasleak, «ho-
rrelako lanketak aberasgarriak
baitira eurentzat, euskararen
egoera barneratzeko aukera du-
telako».

Azterketak egitearekin batera,
kartelak edota mahai gainekoak
ere jarri dituzte dendetan. «Ho-
rien bidez, dendariak eta bezero-
ak gonbidatu nahi ditugu, Tolo-
san berezkoa den hizkuntza, eus-
kara, salerosketa guztietan
erabiltzera».

Dendetan ere, euskaraz
‘Lehen Hitzetik
Zerbitzua Euskaraz’
ekimena ari dira
burutzen, merkataritzan
euskara sustatzeko

Kontseilua, Galtzaundi, Tolosa & Co eta Udaleko ordezkariak eta ikastetxeetako ikasleak ekimena aurkezten. I.T.

Erredakzioa Kultura

Bonberenean 13.urteurrena ari
dira ospatzen, eta urte amaierare-
kin batera, ekitaldi ugari antola-
tu dituzte.

Bihar, Gustoko bidean, aldape-
rik ez! Bonberenea 13 urte mar-
txan lelopean, Okupazio Eguna
ospatuko dute, eta Bonberenea
txarangarekin kalejira egin-
go dute, 19:00etan abiatuta.
21:00etan afaria izango dute, eta
00:00etan, berriz, su artifizialak.

Larunbatean, bestalde, Bonbe-
renea txarangak Tolosa Kantari-
rekin egingo du bat. 12:30etik au-
rrera eurekin batera Alde Zaha-
rreko kaleak girotuko dituzte.

Igandean Bonberenea txaran-
ga Bilbon izango da, BECen hain
zuzen ere, Pirritx eta Porrotx pai-
lazoekin batera, 12:00etan eta
18:00etan.

Futbolina eta saskibaloia
Astelehenean, hilaren 27an, Bon-
berenea 3. Futbolin Txapelketa
jokatuko dute, 20:00etan hasita.
Hurrengo egunerako, hilaren
28rako, Bonberenea Lehenengo
Saskibaloi Txapelketa antolatu
dute. 10:00etan hasiko dira joka-
tzen.

Azkenik, asteazkenean, hila-
ren 29an, musika izango da prota-
gonista Bonberenean. Indeki-
txen, Glaukoma Sound System
eta Dolce Tangana igoko dira tau-
la gainera, 22:30etik aurrera.

Ekitaldi ugari
antolatu ditu
Bonbereneak
urteko azken
egunetarako

Bihar Okupazio Eguna
izango dute, kalejira,
afaria eta su
artifizialekin; hilaren
29an, kontzertuak



IrudiaqEtxebizitzak

Voith-Gorostidi eremuko etxebizitza tasatuen lehen fa-
sea amaitu dute. 152 etxebizitzen jabeei atzo hasi ziren
giltzak banatzen, eta urtarrilean jabe guztiek izango di-
tuzte. Datorren urteko abenduan amaituko dituzte gai-
nerako etxebizitza tasatuak, eta babes ofizialekoak,
berriz, 2011ko ekainean. Etxebizitzak ez ezik, ingurunean

ere hainbat berrikuntza ari dira egiten. Hala, esaterako,
errepide nagusia azpitik joango da «goikaldean espa-
zioa irabazteko». Lekua handitu dute, baita ere, ermita-
ren ondoan, plaza berri bat sortu delarik. Jokin Bilda-
rratz Tolosako alkateak 2005. urtean onartu zen
proiektua «konplexua» izan dela dio. «Bertan enpresak

eta etxebizitzak zeudelako, eta horiei lekua egin behar
zitzaielako, eta aldi berean, babestutako etxebizitzak
eraiki nahi genituelako». Halaber, proiektua onartu zen
unetik prezioak ez direla igo nabarmendu du. Bestalde,
ermitaren atzealdean etxebizitzak egitea aurreikusten
dela ere gehitu du. I.TERRADILLOS

VOITH-GOROSTIDIKO LEHEN FASEA BUKATU DUTE 

‹ Tolosa
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Ainhoa Artetak dizko
berria argitaratu du

MUSIKA ›Ainhoa Arteta abes-
lari tolosarrak disko berria kale-
ratu du. Don’t give up izena du,
eta Nirvana edota U2 bezalako
taldeen abestiak moldatu ditu.

Miren Gonzalezen
erakusketa Bartzelonan

KULTURA ›Bartzelonako Anto-
ni Pinyol galerian jarri du ikusgai
Miren Gonzalez artista tolosa-
rrak Truke-troc erakusketa. Lau
proiektu bildu ditu, eta trukea
bultzatzea du helburu.

DLaburrak

Tolosaldeko Mankomunitatearen Zurekin edonora kanpainari bu-
kaera emateko, bigarren zozketa burutu dute. 75.000 txartel baino
gehiago jaso dituzte, eta sariduna Arantxa Calonge izan da. Poltsa
berrerabilgarrien erabileraz balorazio oso positiboa egin dute .HITZA

POLTSEN BERRERABILPENA

Irudia qIngurumena

Foru Aldundiaren Gipuzkoa Eraikitzen ekimen parte-hartzailearen
saioetako bat izan zen iragan  astean Kultur Etxean. Maria Jesus
Aranburu Kultura eta Euskara Departamentuaren diputatua izan
zen etorkizunera begirako arazoak eta erronkak partekatzen.HITZA

ETORKIZUNAZ HIZKETAN

Irudia qGizartea

JUAN BAUTISTA SAN
SEBASTIAN OTEGI

Abenduaren 20an hil zen, 91 urte zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena

hartu ondoren.

- Goian bego -
Bere emaztea: Manuela Lopetegi; seme-alabak: Joxe Mª eta Maite, Mikel eta

Ana, Txaro eta Juan Migel, Iñaki eta Begoña, Iosune eta Fernan, Dori eta
Eduardo; arreba: Brigida San Sebastian (Julian Mancisidorren alarguna);

anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako
ahaideak. Arren eskatzen dizuete otoitz bat haren alde, eta etor zaiteztela

GAUR ASTEAZKENA arratsaldeko ZAZPIRETAN Lizartzako SANTA KATALINA
parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

Lizartzan, 2010eko abenduaren 22a
Oharra: Gorputz beila Tolosako FUNERARIA ORIA TANATORIOAN egongo da, ASTEAZKENA

goizeko 11:30ak arte.

JUAN BAUTISTA SAN
SEBASTIAN OTEGI

- Goian bego -

Aita, aitona, berraitona: 

Jaso dezazu gaur, 

zure bizi-baratzean aldatutako

fruturik goxoena;

gure maitasuna eta esker-ona

Zure bilobak: Nora eta Ekaitz, Eneko eta Nuria, Elur eta

Alaitz, Maider, Lierni eta Aitzol, Aiora, Joana.

Birlobak: Leyre, Najwa.

Lizartzan, 2010eko abenduaren 22a
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Erredakzioa Leitza

Ni ere pilotari txapelketako beste
jardunaldi batzuk jokatu dira as-
teburuan. Adin ezberdinetako sei
neska leitzar ari dira hartzen par-
te bertan.

Joan den asteazkenean, senio-
rren lehendabiziko mailakoen
partida jokatu zen Iruñeako Obe-
rena pilotalekuan. Bertan, Iera
Agirre (Aurrera) eta Rebeka Con-
tinek 25-14 irabazi zieten Maite
Ruiz de Larramendi eta Maite Ur-
tasuni.

Igandean berriz, Etxarri Ara-
natzen hiru norgehiagoka ikusi
ahal izan ziren. Infantiletan, Au-
rrerako Aitana eta Anaia Ezkur-
diak 2-25 galdu zuten Irati eta Iza-
rren aurka. Andrea Casares eta
Ane Garrok ere ez zuten zorterik
izan eta zortzian utzi zituzten Go-
retti eta Aitziberrek. Azkenik, se-
niorren bigarren mailan Izagirre
eta Lasartek (Aurrera) osatutako
bikoteak 14-25 galdu zuen Mariñe-
larena eta Leundaren aurka. 

Orain urtarrilera arte ez da bes-
te jardunaldirik izango txapelke-
ta honen baitan.

Emaitza gazi-
gozoak lortu
dituzte Leitzako
palistek ‘Ni ere
pilotarin’

Esti Ezeiza Berrobi

Ohi baino beranduago baldin
bada ere, jada etxean dute berro-
bitarrek Berrobi Berri aldizkaria.
Itxaronaldiak merezi izan du gai-
nera, izan ere oparitxo batekin da-
tor urtekariaren hamaikagarren
alea, egutegiarekin hain zuzen
ere.   

Urtean herrian izan diren ger-
takariak biltzen ditu argitalpe-
nak. Orain artean, herriko jaien
bezperetan kaleratzen zuten, bai-
na aurtengo uztailean jakitera
eman zuten arduradunek, he-
mendik aurrera abenduan kale-
ratuko dela. Atzeratzearen arra-
zoia honela azaltzen zuten talde-
ko kideek, «hasiera-hasieratik
izan da gure asmoa herriko urte-
karia izatea, urte batetik bestera
Berrobin izandako berriak, gora-
beherak eta abarrak jasotzea, ur-
tean zehar jaiotakoak eta hilda-
koak gurera ekartzea... Eta horre-
tarako, egokiagoa iruditu zaigu
urte naturala kontuan hartzea,
eta abenduan kaleratzea aldizka-
ria». Eta agindutakoa bete dute.
Herenegun, etxez-etxe banatu zu-
ten urtekaria.

Estreinakoz, egutegia 
ere opari
Berrobi Berri aldizkariak gaurko-
tasunari ez ezik iraganari ere egi-
ten dio so bere orrialdeetan. Hala,
urtero aspaldiko argazki zaha-
rrak ezagutzera ematen dituzte.
Bestalde, aldizkaria abenduan ar-
gitaratzeak ahalbidetu du hone-

kin batera egutegia ere osatzea.
«Abuztuak egiteak ez baitzuen
zentzurik» adierazten zuten tal-
deko kideek.

Orain, Berrobi Berrin argitara-
tutako argazki batzuekin, udale-
txeko artxiboan zeudenekin eta
herritarren emandakoekin dato-
rren urteko egutegia osatu dute.
Berrobiko paisaia urtaro ezberdi-
netan, San Joan sua, gizon-probe-
tako irudi bat nahiz San Agusti-
nak islatzen dira bertan. 

Aurtengoa lehendabizikoa bal-
din bada ere, Berrobi Berri lantal-
dekoek ez dute ziurtatzen dato-
rren urtean berriro kaleratuko
dutenik, «izan ere, hau baldintza
ekonomikoen menpean dago».

«Herriko unibertsitarioak»
protagonista 
Urtero aldizkariak gai nagusi bat
izaten du, eta aurten Berrobita-
rrak unibertsitatean da. Bertan,
arlo ezberdinetan, unibertsitate
ikasketak burutzen ari diren ha-
mahiru gazteren testigantzak bil-
du dituzte. Batzuk, hasi besterik
ez dira egin eta beste zenbaitek
berriz, lan mundurako atarian
daude. 

Urreburu pilotalekuak 25 urte 
Herriko frontoiak mende laurde-
na bete du aurten, eta horregatik
aipamen berezi bat egin nahi izan
diote aldizkarian. 1985. urtean
inauguratu zen, bertako frontise-
an, ageri den moduan. Egitasmoa
1983. urtean hasi zuten garai har-
tan udal taldea osatzen zutenek.

24 milioi pezeta inguru kosta
zen obra denera eta San Agusti-
netan inauguratu zen. Urreburu
jarri zioten izena. Jatorria, lur sai-
lean zeuden hur-arboletan dago.
Hurritz sailaren gainaldean erai-
ki zenez, Urre-buru izatea suerta-
tu zitzaion.

Herritarren etxeetara iritsi da jada
Berrobi Berriren hamaikagarren alea

Aurten abuztuan
beharrean abenduan
kaleratu dute; honekin
batera, estreinakoz,
egutegia oparitu dute

Berrobiberri aldizkariaren azalean herriko unibertsitarioak ageri dira, eta egutegian berriz, Berrobiko argazki zaharrak topa daitezke. HITZA

Tolosaldea eta Leitzaldea › 
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Pilotalekuaren 25. urteurrena dela eta, erreportaia osatu dute. HITZA

Egutegian, beseak beste, Sanagustinetako argazkia topatu daitezke. HITZA



Esti Ezeiza Ibarra

Udalak Ez Ohiko Osoko Bilkura
egin zuen atzo goizean goiz. Ba-
tzar laburra baina garrantzitsua
izan zen, bertan onartutako gaiek
aurrera begira herrian eragin
handia izango baitute.  

09:00etan puntual hasi zen bil-
kura. Zazpi gaiek osatzen zuten
gai zerrenda eta denek ere
gehiengoaren onarpena jaso zu-
ten. 09:10 jotzerako amaitua zego-
en Osoko Bilkura. 

Gai garrantzitsuak erabakita
Eguneko lehendabiziko gaia 11.1
JU dotazio eraikinarena izan zen.
Bertan, erretiratuen elkartea eta
eguneko zentroa egiteko proiek-
tua onartu zuten. Ezker Batuko

zinegotzia izan zen honen aurka
bozkatu zuen bakarra. Bere esa-
netan, «egitasmoarekin ados
dago, baina ez kudeaketarekin
eta egindako aukera ekonomiko-
arekin». Izan ere, gaineratu zuen,
«gogo gehiago jarri izan bazen,
Eusko Jaurlaritzarekin adosta-
sun batera iristea egongo zen». 

Jarraian batzarkideek aho ba-
tez onartu zituzten UA 11.2ko
obra eta partzelen salmentarako
kontrataziorako plegu adminis-
tratibo eta teknikoak. Aipatuta-
ko lur zatian tasatutako etxebizi-
tzak eraikitzea aurreikusi dute
Udalekoek.

Aurreko puntuarekin lotuta,
Etxebizitza Tasatuen Udal Orde-
nantzari hasierako onarpena ere
eman zioten. Hurrengo bi pun-
tuak San Ignacio 10 zenbakian da-
goen lokal komertzial baten ingu-
rukoak ziren. Alde batetik, honen
desjabetzearen espedienteari ha-
sierako onarpena eman zioten,
baita, desjabetzearen ondorioz
erasandako eskubide eta ondasu-
nen harremanari ere. 

Plan Orokorrari 
hasierako onarpena
Bilkurako azken puntua Ibarrako
Hirigintza Antolakuntzaren Plan
Orokorra izan zen. Bertan, aho
batez, hasierako onarpena eman
zioten Planari. Txelo Romeo alka-
teak honakoa adierazi zuen Pla-
naren inguruan: «Hiri Antola-
mendurako Plan Nagusia ezin-
bestekoa da baldin eta zer-nolako
Ibarra nahi dugun eta nola lortu-
ko dugun jakin nahi badugu».
Bestalde, adierazi zuen, «legeak
dokumentu hau egitera behar-
tzen gaitu, baina, aldi berean,

ezinbestekotzat jotzen dugu, ho-
rren bitartez eraikigarritasun
eredua gidatuko duten ildo nagu-
siak ezagutuko ditugulako».

Plan berriarekin 480 etxebizi-
tza inguru egin ahal izango dira
datozen urteetan Ibarran. Horie-
tako batzuk lau eremutan bana-
tutako zoru urbanizatuan eraiki
ahal izango dira (Gurutzeaga,
Malkorrane, Euskal Herria 25,
Ibaigain-en). Gainontzekoak be-
rriz, zoru urbanizagarrian: Ara-
ne, Montes, Ibategi, eta Rekondo-
ne inguruetan. Hemen denera 375
izango lirateke. Dena den, alkate-

Plan Orokorrari
hasierako
onarpena emanda
Atzo goizean egindako
Ez Ohiko Osoko
Bilkuran jorratu zuten
gaia baita dotazio
eraikin berriarena ere

Atzo goizean, 09:00etan egin zuten Ez Ohiko Osoko Bilkura udal ordezkariek. E. EZEIZA

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
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Erredakzioa Leitza

Orantzarora iristear gara, eta
honi begira, Leitzako Kultura tal-
deak proposamen bat luzatzen
die leitzar guztiei. Izan ere, duela
hilabete batzuk, bertako usadio-
ak berreskuratzeko asmoan, la-
nari ekin zioten. Ikerketa bat bu-
rutu dute, eta honen emaitzak
plazaratu.  

Ikerketa honen arabera, Oran-
tzaroa izenak garai bati egiten dio
erreferentzia, eta ez pertsonaiari.
Orantzak legamia esan nahi du,
eta aroak garaia. Gainera, Oran-
tzaroa solstizioarekin omen dago
lotua.  

Orantzaroa berreskuratzeko
proposamenak
Aurrerantzean ere usadioak bizi-
rik irauteko ondorengo proposa-
menak luzatzen dituzte Kultura
Taldekoek. Hasteko, Orantzaro
izena erabiltzea, «gurean horrela
izendatu baita beti solstizio
aroa». Bestetik, azaroaren 24an
Orantzaroa jartzea balkoietan
eta etxeetan, baina emakume jan-

tziekin. Honez gain, bertako 
kanta ikasi eta irakastea gomen-
datzen dute. Izan ere, Kultura tal-
dekoen esanetan, Orantzaro egu-
nean, Eguberrietan, kantari ate-
ratzen diren bordeetan-eta
Orantzaroa aipatuz, betiere
Orantzaro begigorri deituaz. Ho-
rretarako, abestiak berreskura-
tzeko, kultura taldekoek beraien
webgunean zintzilikatu dituzte.
Azkenik, Orantzaroaren gaineko
berreskurapenean laguntzea pro-
posatzen dute. 

Azaroaren 24a, Orantzaroa
Etzi Orantzaroa ospatuko dute
herrian eta horretarako hainbat
ekimen antolatu dituzte. Haste-

ko, eguerdian, 12:00etan Orantza-
roa eskolatik aterako da haurre-
kin eta aita-amekin. Hala, he-
rrian barrena buelta bat emango
dute herriko plazaraino. Han es-
kutitzak jasoko ditu eta gozokiak
banatuko dituzte.

Arratsaldean berriz, 18:30ean
plazara hurbilduko da berriro
Orantzaroa. Han Maimur eta jen-
tilen bisita jasoko du. Hauek de-
nak herriko haurrekin egongo
dira, eta berreskuratu berri duten
Leitzako abesti bat kantatuko
dute elkarrekin. Laguntzaile
izango dituzte, herriko txistula-
riak eta Jeiki abesbatzakoak.
Amaitzeko kalejira egingo dute
Leitzako kaleetatik barrena.

Orantza aroa ospatuko dute etzi
Herriko ohitura zaharrak
berreskuratzeko 
asmoz, hainbat
proposamen luzatzen
ditu Kultura Taldeak

ak azaldu zuenez, bizitzetako ba-
tzuk jada eraikiak daude, nahiz
eta Plan honetan kontenplatu.

Gai honek ere Udalbatzaren
gehiengoaren oniritzia jaso zuen.
Bestalde, idazkariak zehaztu
zuen, orain, automatikoki eteten
direla eremu horretako lizen-
tziak.  Bestalde, behin onartuta,
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da iragarkia eta pu-
bliko egin. Honela irekiko da he-
rritarrek beraien alegazioak aur-
kezteko epea. Izan ere, hau da
Plan Orokorra osatzeko prozesu-
ko hurrengo pausoa.

Erredakzioa Ibarra

Igandean, hilak 26 bertso jaialdia
izango da Belabietan. 17:30etik
aurrera, Lizaso, Egaña, Lujanbio,
Agirre, Colano eta Maia ariko dira
bertsotan. Sarrerak salgai daude
Ibarrako Zubiaurre, Atari, Danon
Txokoa eta Lurdes liburudenda;
Tolosako Denak eta Rakun; Ano-
etako Itzulin; Villabonako Iratza-
rren; Leitzako Torrean; Alegiako
Ixkiñan eta Beasaingo Arranon.

Igandean 
bertso saio
bikaina izango
da Ibarrako
kiroldegian



Imanol Garcia 

Mundu bat Tolosaldean kultura
arteko topaketen lehenengo edi-
zioa «oso positibotzat» jo dute an-
tolaketa lanetan aritu diren Tolo-
saldea Garatzeneko Migrazio eta
Aniztasuna Sailetik. Eskualdeko
hainbat udal eta elkarteen lagun-
tzarekin antolatu zituzten aurre-
ko astean buruturiko hainbat eki-
taldi. «Ehunka lagunek, bereziki
emakumeek, parte hartu dute

gure eskualdeko kultur aniztasu-
naren inguruan antolatutako eki-
taldietan», azaldu dute antola-
tzaileek.

Kristina Morales Migrazio eta
Aniztasuna teknikariak azaltzen
duenez, «etengabe aldatzen ari
den Tolosaldean, hainbat mundu
aurki ditzakegu eta era berean
mundu bakarra osatzen dugu-
nez, aurtengoan landutako hel-
buruekin lehenengo pausoak
ematen hasi gara». Helburu ho-
riek «azken urteetan Tolosaldera
bizitzera etorri diren jatorri ez-
berdinetako pertsonen errealita-
tea ezagutzea eta guztiok elkar
ezagutzeko guneak eskaintzea»
izan dira. «Hainbat ekitalditan
garai eta leku ezberdinetako etor-
kinak elkartu dira eta guztiok bi-

«Ehunka parte-hartzaile»
kultur arteko topaketetan
Mundu bat Tolosaldea
egitasmoaren lehen
edizioa «oso positiboa»
izan dela azaldu dute
antolatzaileek

SALGAI
]Etxebizitza. Leitzan 100 m2-
ko pisua salgai. Norberak bere
gustura jartzeko moduan. Inte-
resatuek deitu 687 40 52 33 te-
lefono zenbakira.
]Ekonomika. Lakuntza marka-
ko ekonomika, Clasica mode-
loa. Egoera onean eta oso gutxi
erabilia. Interesatuek, deitu 
649 51 09 41 zenbakira. 
]Plantetako enkofratua. Ka-
rrerak, zertxak, puntalak, pos-
tetako txapak, taberoak

200x50 saltzen dira. Modu
onean. 667 41 88 75.
]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 kanoi jo-
kurekin. 2007koa da eta oso
gutxi erabilia dago. Harrema-
netarako telefono zenbakia: 
635 75 9 15.

Iragarki laburrak

, Gutunak

Hator,hator,neska,mutil...
etxera!
Gabonetako egunak hurbiltzen
ari diren honetan, elkartasunez-
ko kanpaina bat antolatu dugu
aurten ere, euskal presoei eta
beraien senitartekoei sostengu
ekonomikoa eskaintzeko. Jakin-
go duzuenez, 700dik gora eus-
kal herritar daude preso Espai-
nia, Frantzia, Portugal, Irlanda
eta Ingalaterrako espetxeetan,
beraien sorterrietatik milaka ki-
lometrotara.

Espetxeetan pairatu beharre-
ko bizi baldintzak oso gogorrak
dira. Asko isolamenduan dituz-
te denbora luzez, funtzionario-
ek emandako jipoiak ohikoak
dira, lagun eta senideekin ko-
munikatu ahal izateko oztopo-
ak, ikasteko trabak… Ezin ahaz-
tu minbizia bezalako gaixota-
sun larriak izanda ere
espetxean mantentzen dituz-
ten presoekin. Ezta kondena
osoa beteta izan arren preso di-
tuztenekin ere.

Presoei ezartzen zaien zigo-
rra, beraien senitartekoei ere
aplikatzen diete. Senideak ere
zigortuta bizi dira. Dispertsioa-
ren ondorioz, urtero, 20.000 eu-
rotik gorako zama ekonomikoa
jasan behar izaten du preso ba-
koitzaren inguruneak bataz
beste, bidaiak egiteko bakarrik.
Orotara 14.000.000 eurotik
gora dira, 2.329.404.000 peze-
ta.

Baina espetxe politikak sor-
tzen duen odoluste ekonomi-
koa askoz handiagoa da. Kopu-
ru horri gehitu behar zaizkiolako
asistentzia juridiko duin baten
kostua, espetxeek bermatzen
ez duten osasun asistentzia
duen kostua, espetxean duinta-
sunez bizi ahal izateko egin be-
harreko gastuak…

Egoera honen aurrean, pasa
den azaroak 27an Elkartasun
Eguna antolatu genuen eta le-
rro hauek aprobetxatu nahi di-
tugu parte hartzaile eta lagundu
diguten guztioi eskerrak emate-

ko, ume jolasak eta txotxongilo-
ak antolatu zituzten gazteoi,
bazkarira, manifestaziora eta
kontzertura etorritako guztioi,
antolaketan eta ekitaldi guzti
hauek aurrera eramateko la-
gundu duzuen guztioi eta, oro
har, tolosar guztioi gure eskerrik
beroena.

Baina elkartasunak ez du ete-
nik, preso edo iheslariren bat
dagoen bitartean ez du izango
ere, eta Gabonetako data
hauek direla eta, Amnistiaren
Aldeko Mugimendutik bat egi-
ten dugu preso eta iheslariekin.
Hemendik gonbidatzen zaituz-
tegu antolatu ditugun ekimene-
tan parte hartzera beste behin
ere: ostiral honetan, hilak 24,
Olentzero eguna izanik, goizean
kaleetan barrena kantari atera-
tzera gonbidatzen zaituztegula-
rik, baita arratsaldeko 18:45ean
Trianguloatik hasita burutuko
dugun manifestazioan ere.
Abenduak 31, Urtezahar egune-
an, Azken Ostirala izaki, ohiko
den elkarretaratzean parte har-
tzeko gonbitea ere luzatzen di-
zuegu arratsaldeko 19:30ean,

eta urtarrilak 8an Bilbon egingo
den manifestazio nazionalean
ere.

Aipatu ere, sakabanaketa po-
litikak sortzen duen odoluste
ekonomikoari nolabait eta ahal
dugun neurrian aurre egiteko,
preso eta iheslarien aldeko El-
kartasun Denda zabaldu dugu-
la abenduaren 16tik urtarrilaren
8a arte, Eguberriak iraun bitar-
tean, Korreo kaleko 7. zenba-
kian, eta urtero ohi den bezala,
Tolosako komertzioetatik pasa-
ko garela ahal eta nahi duenak
bere ekarpen ekonomikoa egi-
teko.

Tolosarren elkartasuna eta
parte hartzea aldez aurretik es-
kertuz, eta gureak berandu bai-
no lehen etxean izan ditzagun
besarkada bat eta urte berri on
bat izatea opa dizuegu.
pMikel Zabala.Tolosako Amnistia-

ren Aldeko Mugimenduaren izene-

an.

Olentzero eta Mari Domingiri
gutuna
Ongi etorri Olentzero eta Mari

Domingi Anoetara. Urteroko
ohiturari jarraiki aurtengoan ere
hemen gatozkizue zuei gure
maitasuna helarazi eta gure es-
kariak egitera. Badakigu oso
lanpetuta zabiltzatela eta urte-
en zama gero eta astunagoa
egiten zaizuela, baina gure gu-
tunari egiten diozuen harrera
beti beroa da, eta hori, zinez es-
kertzen dizuegu.

Gaurkoan ere argi azalduko
ditugu gure eskariak, ez dira ba-
tere aldrebesak eta ziur gaude
zuen gustukoak direla, baina di-
ruz eros ezin litezkeen kontuak
dira gureak. Gabon hauetan
gure poza eta maitasuna dene-
kin konpartitu nahiko genuke,
guztiak gehien maite dituzten
pertsonen ondoan egotea nahi-
ko genuke eta nola ez, beren
sorterritik urrun dauden preso
guztiak beraien familia eta la-
gunen sutondoaren epelean
nahiko genituzke. Maite zaituz-
tegu!

Amalurrari diogun begirunea-
ren lekuko, berau suntsitzea
ekarriko luketen proiektu buru-
gabeak gelditzea eskatzen di-
zuegu, esaterako, Anoetako
bazter miresgarriak desagerra-
raziko lituzkeen AHTren proiek-
tua. Ikatza berriz, besteen sufri-
menduarekin gozatzen duen
orori emango genioke, nahiz ba-
tzuek hori ere merezi ez, horre-
tatik ere negozio egingo bailu-
kete. Bukatzeko muxu bat eta
besarkada bat denoi… eta hala
bazan eta ez bazan, sar dadila
kalabazan eta atera dadila le-
kuko ilunenak argitsuen bihur-
tzen dituzten gure lagun guztien
bihotzetan!
pAnoetako Gazte Asanblada.

Anoeta.

Mundualito txapelketako lehen lau taldeko kideak. HITZA

Mundu arteko Elkar Trukean elkar ezagutzeko aukera izan zuten. HITZA

zitzan noizbait etorkin moduan
sentitu gaitezkeela gogorarazi di-
gute», gaineratu du.

Azken bi ekitaldiak
Mundu bat Tolosaldean bi ekital-
direkin amaitu da igandean. Erei-
te Elkarteak antolatutako Mun-
dialito txapelketako finalean Li-
taarafu-Ezagutzeko mezkitako
kideak izan dira irabazle, Erru-
maniako jokalariei irabazi ondo-
ren. Euskal Herria hirugarren eta
Sahara laugarren postuan geldi-
tu dira. 

Beste ekitaldia Mundu arteko
Elkar Trukea izan zen. Bertan
hainbat nazionalitateko tolosar
zahar eta berriak elkartu ziren
eta kafe edo te bat hartuz elkar
ezagutzeko aukera izan zuten. 

Tolosaldea › 
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Ione Gorostarzu Leitza

Gaur zortzi debutatuko du Jon
Jaunarena (Leitza, 1992) pilotari
gazteak Tolosan. Bederatzi urte-
rekin hasi zen partidak jokatzen
eta ordutik pilotari fina dela era-
kutsi du. Abel Barriola zein Oi-
natz Bengoetxea herrikide izate-
ak gogoa eta ilusioa eragiten diola
aitortzen du.
Geroz eta gutxiago geratzen da egun
handirako…
Bai, jada gutxi falta da. Debutatu-
ko nuela jakin nuenean hilabete
eta erdi falta zen eta orain aste
bete; egia esan iristeko gogoare-
kin nago. Partida Tolosako Beoti-
bar frontoian izango da, eta Ba-
rriolarekin jokatuko dut Aritz
Lasa eta Pascualen aurka. 
Nola hartu zenuen albistea?
Egia esan sorpresaz. Espero nuen
debutatzea, baina ez oraindik,
martxo alderako esango zidatela
uste nuen. Eta hain azkar izatea
sorpresa izan da, baina aldi bere-
an baita poza ere.
Aldatu al du horrek zerbaitetan zure
egunerokotasuna edo entrenatzeko
modua?
Ez, entrenamenduetan eta berdin
berdin jarraitzen dut.
Nola hasi zinen, eta nolakoa izan da
gaur arteko zure pilota ibilbidea?
Afizioz hasi nintzen. Etxe azpian
atari bat geneukan, eta aitak edo

pilotaren bat oparituko zidan eta
hasieran han ibiltzen nintzen.
Gero eskolan pilota eskola zegoe-
la enteratu ginen, eta han apunta-
tu nintzen eta pixkanaka pixka-
naka gero eta afizio gehiago har-
tzen joan nintzen. Partidak
jokatzen bederatzi bat urterekin
hasi nintzen, eta geroztik joka-
tzen eta entrenatzen nabil.
Noiz ohartu zinen bazenituela aurre-
ra egiteko aukerak?
Ba, aukerak… ez dakit. Hasieran
asko gustatzen zitzaidalako joka-
tzen nuen. Gero ikusten duzu en-
presak zure atzetik dabiltzala eta
entrenamenduak egitera erama-
ten zaituztela, eta hor ikusten
duzu agian aukera baduzula. Ha-
mabost bat urterekin hasi nin-
tzen Tolosara joaten entrenatze-
ra, eta pare bat entrenamendu
egin ondoren pilotarako gaitasu-
na baneukala edo ikusi zuten.
Nolako pilotaria zara?
Ez dakit, hori besteek esan behar-
ko dute. Nik esango nuke golpea
dudala fuertea. 
Eta zer hobetu beharko zenuke, zure
ustez?
Hobetu beharreko asko daukat,
baina batez ere, aireko jokoa eta
defentsa aipatuko nituzke. 
Zer dela eta zara aurrelaria?
Ez dakit, jende askok esaten du
atzelari modura ere ondo jokatu-
ko nukeela, besteek, berriz,  au-

rrelari bezala ikusten naute hobe-
to. Niri aurrean jokatzea gusta-
tzen zait, ongi moldatzen naiz eta
hori nahi dut. 
Zein da jokatzeko gehien gustatzen
zaizun modalitatea?
Gehienbat eskuz banaka gusta-
tzen zait, frontoi guztian. Modali-
tate guztiak ditut gustuko, baina
bat hartzekotan hau aukeratuko
nuke. 
Ze espero behar du zu ikustera joa-
ten den pilotazaleak?
Nik ahal dudana egiten dut, ez da-
kit pilotazaleak zer nahi duen bai-
na. Ahalik eta ikuskizunik hobe-

rena ematen eta, ahal dela, ira-
bazten saiatzen naiz. 
Gaztea zara, zer egiten duzu pilotaz
aparte?

Oraintxe bertan ezer ez. DBH
gainditu ondoren ez nuen ikasten
jarraitu, eta, beraz, pilotan baino
ez dut egiten. 
Ba al du eraginik zuregan Barriola
eta Bengoetxea herrikide izateak?
Bai, dudarik gabe. Telebistan
ikusten dut beste bi pilotari profe-
sional hor daudela eta horrek go-
goa eta ilusioa ematen dit. 
Ze helburu jarri dizkiozu zure buruari
profesional mundura begira?
Hasieran, behintzat, ahal den
partidarik gehien jokatu eta ira-
baztea da nire helburua; gero, be-
rriz, ikusiko dugu. 

Jon Jaunarena qPilotaria

Etxe azpiko atarian hasi zen pilotan 
Jon Jaunarena. Gero herriko 
pilota eskolan apuntatu, eta ibilbide 
oparo baten ondoren hilaren 29an
debutatuko du leitzarrak.

«Ezustekoa izan
da debutatzeko
aukera hain
azkar iristea»

I. GOROSTARZU

pGorri ala urdin? Gorri.
pEzker ala eskubi? Eskubi.
pTxokoa ala zabala? Zabala.
pEraso ala defentsa? Eraso.
pPilotari bat. Irujo.
pAfizio bat.Kotxeak.
pAmets bat.Eskuz banakako
txapelduna izatea.

GDi-da batean



D
Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar

2010-12-22
Eguraldia

›› 12°›› 7°

GOIZA EURIA

ARRATSALDEA EURIA

BEROENA 8°
HOTZENA 3°

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

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

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

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

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bukatu da Altzoko Olentzotan jakin-minez kultur
aroa. Lau egunetan zehar ekitaldi ugari izan dira
herrian eta jendea animatu da, gainera, bertan
parte hartzera. Irudian lehenik larunbateko ekital-
di bat ikusi daiteke, Pantxika Txinparta, ederra

zalaparta ikuskizuna. Lehenago ordea, ostiralean,
Telmo Esnal eta Asier Altuna zinemagileak izan
ziren herritarrekin film laburren emanaldiaren on-
dotik. Kultur aroa talo jatearekin amaitu zuten.
Herri afarian giro ederra izan zuten, gainera.HITZA

HITZALDIAK, PAILAZOAK ETA GEHIAGO

Irudia qAltzo2 Agenda

DEIALDIAK

pIbarra. Igandean, hilaren
26an, Belabieta kiroldegian
izango den bertso jaialdirako
txartelak salgai daude 8 euro-
tan, Ibarrako Zubiaurre, Atari
eta Danon Txokoa tabeeerne-
tan eta Lourdes liburu dendan,
Tolosako Denak eta Raku ta-
bernetan, Anoetako Itzulin, Vi-
llabonako Iratzarren, Leitzako
Torrean, Alegiako Ixkinan eta
Beasaingo Arranon.
pAmezketa.Gaur 20:00etan
balioanitzeko gelan Gernikako
akordioa sinatu zutenek bilkura
egingo dute taldeko gainontze-
ko eragileekin. Aurrera begira
zer egin aztertuko dute eta bai-
ta atxikimendu guztien sinadu-
ra nola burutu ere.
pTolosa.Poxpolo eta Konpai-
nairen Segi Jotzen emanaldia,
igandean, hilaren 26an, Leidor
aretoan. Sarrerak salgai daude
Leidorreko leihatilan edota Ku-
txanet-en.
pTolosa.Samaniego ikastetxe-
al antolaturiko Urtezaharreko
krosean izena emateko aukera
dago. Aralar Kirolak dendan, eta
edota proba hasi aurretik, egu-
nean bertan, Zerkausian.
pTolosa.Kultur bonuak eta zine
bonuak Leidorreko leihatilan
daude eskuragarri.
pVillabona.Zunbeltz eta Urka-
mendi elkarteek urtero bezala,
Villabona-Zizurkil urtezaharre-
ko krosa antolatu dute. Izen-
ematea Zunbeltz elkartean egin
daiteke egunean bertan.

ERAKUSKETAK

pTolosa.Puri Etxaburuaren Bi-
zia erakusketa, Reborn panpi-
nekin osatua, Aranburu jaure-
gian ikusgai.
pTolosa.Angel Cuerdoren
Mundu bete kolore erakusketa,
Aranburu jauregian. Angel
Cuerdok azken 10 urtetako bi-
daietan jasotako argazkien bil-
duma. Argazkiak salgai daude,
eta jasotako dirua Sahararen
alde izango da.

HITZALDIAK

pTolosa.Mendebaldeko Saha-
rari buruzko hitzaldia, bertako
Ahmed Yeddou eta El Mami
Amar sahararrekin. Aranburu
jauregian, 19:00etan.

MUSIKA

pTolosa.Tolosako Orfeoiaren
kontzertua Eguberrietako kon-
tzertua, Leidorren, 20:30ean.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Olarreaga, M. Martin
Jose Iraola, 10. 943 67 24 38.
pLeitza.Campos, M.Z. Elba-
rren, 52. 112.

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


