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DTolosako XV.Elkartasun Krosa aurkeztu dute. Tolosan Samaniego eta Orixe ikastetxeek antolatu ohi dute Urtezahar
eguneko krosa (irudian, aurkezpena). Villabonan eta Zizurkilen, aldiz, Urkamendi eta Zunbeltz elkarteek dute ardura hori. Tolosan 15:30ean hasiko
dira benjaminak lasterka, eta beste lasterketa Zizurkiletik hasiko da, 15:45ean. Bi probetan aldez aurretik eta egunean bertan eman ahal da izena.q2
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Herrian dauden
frankismoko
ikurrak gaitzetsi
ditu Leitzako
Udalak
Herriko nahiz Nafarroa
osoan dauden aldarri
frankistek Oroimen
Historikoaren Legearen
kontrakoak direla
nabarmendu du q7

Elkartasun
azokak 
egingo dituzte
Berastegin eta
Ibarran
Ibarratik Misio Taldeak
antolatzen duena igandean
hasiko da eta Muñagorri
eskolako ingurumen
batzordearena, aldiz, bihar
zabalduko dute q6

Bike Trial Eguna
izango dute
gaur, Zizurkilen,
Kirol Astea
hasteko
Bi aldiz munduko
txapelduna izan den Juanda
de la Peña izango da
Aurrera plazan 17:15etik
aurrera; ikastaro bat egiteko
aukera ere izango da q4

Larramendi auzoko
lurperatzea
motzagoa da
proiektu berrituan
Ibai Iriarte Tolosako alkateak azaldu duenez,
«proiektua hobetzea eta egokitzea» lortu dute;
obrak abuzturako bukatzea aurreikusten da q3
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SALGAI EDO ALOKAIRUAN

Txakurkumeak.Arratoi txakur-
kumeak saltzen ditut. Interesa
duen edonork, dei dezala
618 47 09 86 telefono zenbaki-
ra.
Ile apaindegia.Villabonan, ile
apaindegia saldu edo alokatu
nahi dugu. Interesa duen edo-
nork, 630 09 90 92 telefono
zenbakira deitu behar du.
Autoa.Citroen Berlingo XTR

saltzen dugu, 2008. urtekoa.
Aukera ezin hobea da. Interesa
duen edonork, dei dezala 635
20 30 56 telefono zenbakira.

LAN BILA

Etxeko lanak.Etxeko lanetara-
ko: etxeko lanak egin edota
haurrak zaintzeko, emakume
euskaldunak bere burua es-
kaintzen du. Autoa badauka.
943 696882 / 606 521992.

G Iragarki laburrak

Eneritz Maiz Tolosa

Tolosan egiten den Elkartasun
Krosa Samaniego eta Orixe ikas-
tetxeek antolatu ohi dute, eta San
Silvestre egunez, hau da, hilaren
31n izango da. Haurrei eta helduei
zuzendutako lasterketa da. Ha-
mabost urte betetzen dituen urte
honetan, Tolosako eta Tolosalde-
ko herritar guztiei lasterketan
parte hartzeko eskatu diete anto-
latzaileek. Koldo Arsuaga Tolosa-
ko Udaleko zinegotzia, Iban Galle-
go Samaniego eta Orixe ikaste-
txeetako koordinatzailea eta
Inma Esnaola Biblio-Mula proiek-
tuko kidea izan ziren atzoko aur-
kezpenean.

Mailak, ibilbideak eta ordute-
giak mantendu egin dituzte las-
terketari dagokionean. Berrikun-
tzen artean, irteera puntua dago.
Aurten, Plaza Zaharretik aterako
dira korrikalariak, eta amaiera
Zerkausian izango dute. Aldake-
ta honekin, Korreo kalera sartze-
rakoan hainbat haurrek izaten di-
tuzten zailtasunak ekidin nahi di-

tuzte: «Irteera zabalagoa da eta
haurrak sakabanatuago iritsiko
direla uste dugu bihurgunera, eta
erorikorik ez izatea lortu nahi
dugu», azaldu zuen Gallegok. 

Iaz, haur eta helduen artean,
1.200 lasterkaritik gora izan ziren,
eta kopuru hori hobetu egin nahi
dute. Bost kilometroko ibilbidea
herritar asko egin dezaketela
adierazi zuten parte hartzera ani-
matuz. 

Hilaren 14tik 29ra, Aralar Kiro-
lak dendan izena emateko aukera
egongo da. Egunean bertan, Zer-
kausian ere eman ahalko da. Al-
dez aurretik izena emanez gero 6
euro ordaindu behar da, eta egu-

nean bertan eginez gero, 10 euro.
Haurrek doan parte hartzeko au-
kera dute XV. Elkartasun Krose-
an. 

Helmugaratzen diren lehen 525
lasterkarientzat kamisetak izan-
go dira. Kopuru hau ere handitu
egin dute parte hartzaile gehiago-
rengana iristeko. Opari eta 
garaikurrez gain, gainera, parte 
hartzaile guztien artean afariak
zozkatuko dituzte. Bi edo lau la-
gunentzako afariak izango dira.

Honelako ekimenek, bizi du-
gun krisi garai honetan zentzu
gehiago dutela adierazi zuen Ar-
suagak: «Kirol emaitzak albo ba-
tera utzi, eta festa giroan elkarta-

sun baloreak herritarrengan sus-
tatzen egiten den lanagatik».

Lortutako dirua, Kolonbiara
Lasterketa honetan ateratzen
den dirua, Kolonbiako haur eta
gazteei laguntzeko izango da.
Guabas errekaren inguruan bizi
den komunitateko Biblio-Mula
proiektuarentzat izango da, ber-
tako ikastetxearekin baitago se-
nidetuta Tolosako Samaniego
ikastetxea. Bertako haurren eta
gazteen hezkuntza eta baloreak
hobetzen jarraitu ahal izango
dute, beste urte batez. Lasterketa
hau antolatzen duten guztiei es-
kerrak eman zizkien, Esnaolak.

Herritarrei parte hartzeko deia egin
diete Tolosako XV. Elkartasun Krosean 
Ostiraletik aurrera, eta
hilaren 29a bitartean,
izena emateko aukera
dago; irteera Plaza
Zaharrean izango da

Esnaola, Gallego eta Arsuaga, lasterketaren xehetasunak aurkezten. E. MAIZ

Santa Luzia eguneko 
meza gaur, 16:00etan

TOLOSA ›Santa Luziaren eguna
da gaur, eta meza izango da
Santa Luzia ermitan. 16:00etan
emango zaio hasiera elizkizu-
nari.

Atsedena taldean izena
emateko epea bukatzear

TOLOSA ›Atsedena taldeak,
inauterietako Astelehenitan
parte hartzeko izen emate epea
ireki du. Horretarako azken
eguna, bihar, hilak 14a izango
da, eta parte hartu nahi dute-
nek 646 900 551 telefono zen-
bakira deituz eman beharko
dute izena.

Madagaskarri buruzko
diapositibak, gaur

ALEGIA ›Alegiako Gaztetxea-
ren 25. urteurreneko ekitaldien
barruan, gaur, Madagaskarri
buruzko diapositiba emanaldia
izango da. Txuspiren eskutik
izango da, eta 20:00etan
emango zaio hasiera gaztetxe-
an bertan.

Bihar, Benito Lertxundiren
kontzertua, Leidorren

TOLOSA › Benito Lertxundi
abeslariak kontzertua eskainiko
du, bihar, Leidor antzokian.
Ebakuntzagatik atzeratu zuen
emankizuna 20:30ean hasiko
da. Sarrerak salgai daude 20
euroren truke, eta www.kutxa-
sarrerak.net webgunean erosi
ahal dira.

Ipuin kontaketa, bihar,
Errota haur liburutegian 

TOLOSA ›Bihar, hilak 14, Ipuinen
Txokoan, Gurasoak Ere Ipuin
Kontari! saioa izango da. Errota
haur liburutegian, 18:00etan,
eta 3 eta 6 urte bitarteko hau-
rrentzat eta euren gurasoentzat
izango da emanaldia. Kontala-
ria Miriam Mendoza izango da.

Bihar, Willis Drummond
taldearen kontzertua 

TOLOSA ›Bonberenean, bihar,
hilak 14, Willis Drummond tal-
deak kontzertua eskainiko du.
22:30ean hasiko da emanaldia.
Larunbatean, berriz, Elkano
Browning Crew eta Makala DJ
izango dira ordu berean hasita.

Ipuin kontalaria izango da
astelehenean, Alkizan 

ALKIZA ›Hilaren 17an, astelehe-
nean, Alkizako liburutegian
Egoitz ipuin kontalaria izango
da. 18:00etatik aurrera hainbat
ipuin kontatuko ditu.

DLaburrak

E. Maiz Villabona-Zizurkil

Ia hogeita hamar urte betetzear
den lasterketa prest dute Zun-
beltz eta Urkamendi elkarteek, bi
udalen laguntzarekin. Zizurkil
eta Villabona elkartzen ditu Urte

Zahar egunean egiten den pro-
bak, eta edonork parte hartu de-
zake .

Irteera Zizurkilen izango da,
Urkamendi elkartearen parean.
15:45ean emango zaio hasiera
haurren lasterketarekin. Infanti-
lak eta kadeteak proba nagusia
hasi baino bost minutu lehenago
hasiko dira, eta helduen lasterke-
tari 16:30ean emango zaio hasie-
ra. Helduek 6,5 kilometro egin be-
harko dituzte korrika, ibilbideari
hiru itzuli emanaz. Izen ematea
Zunbeltz elkartean egingo da

egun berean, bai goizean eta baita
arratsaldean ere. Aldez aurretik
apuntatu nahi dutenek, www.he-
rrikrossa.com helbidean dute au-
kera.

Maila bakoitzeko lehenengo gi-
zonezkoak eta emakumezkoak
garaikurra jasoko dute, eta biga-
rren sailkatuek, afarirako gonbi-
dapena jasoko dute. Bestalde, par-
te hartzaile guztien artean, Urka-
mendi elkartean egiteko 10
afariren zozketa egingo dute.

Aurreko urtean, lasterketan
600 partaide izan ziren denera.
Lasterketak irauten duen bitarte-
an, ordu bat gutxi gorabehera, Vi-
llabona eta Zizurkilgo Pasusenea
guztiz itxirik egongo da auto, ka-
mioi eta autobusentzat. 

Villabona eta Zizurkil arteko lasterketa prest 
XXIX. Urte Zaharreko
Lasterketa antolatu
dute Urkamendi eta
Zunbeltz elkarteek; 
6,5 kilometro ditu

ABENDUAK 31, ASTELEHENA

Irteera orduak
p15:30.Benjaminak, 700 me-
tro.
p16:00.Alebinak, 1.600 metro.
p16:30. Infantilak, 2.900 metro.
p16:30.Helduak, 5.050 metro.
Izena ematea
pHilaren 14tik 29ra.Aralar Ki-
rolak dendan, 6 euro ordaindu-
ta.
pEgunean.Zerkausian bertan,
10 euroren truke. Haurrek doan
parte hartzeko aukera dute.

GLasterketa

Iazko lasterketako une bat. HITZA
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Imanol Garcia Landa Tolosa

Tolosako Udalak Larramendi au-
zoko errepide nagusiaren lurpe-
ratzearen proiektuan izandako
aldaketen berri eman du batzar
baten bidez. Lurperatuko den
errepide zatiak 43 metro gutxiago
izango ditu, alde batetik 20 metro
eta bestetik 23 metro moztu bai-
tizkiote. Hori posible izan da tune-
laren altuera jaitsi egin delako,
hasieran ezarrita zegoen 5,30 me-
troetatik egungo proiektuaren
4,70 metrotara. Bestalde, lurpera-
tzearen errepidearen zabalera
handitu egingo da. Hasierako
proiektuan 7 metrotakoa bazen,
oraingoan, 7,5 metrotakoa izango
da arrapaletan eta zortzi metrota-
koa tunelaren barruan. Zabalera
horrek, tunelaren barruan arazo
baten ondorioz auto bat geldituta
balego, bi noranzkoetan autoak
pasatzea ahalbidetzen du. Ibilgai-
luen abiadurari dagokionez,
gehienez 30 km/h joan ahal izan-
go dela zehaztu da proiektu be-
rrian; horrek, istripuen arriskua
gutxitzeaz gain, zarata ere gutxi-
tuko duela azaldu dute udaletik.

Ibai Iriarte alkateak azaldu

duenez, Larramendiko urbaniza-
zioari buruzko galdeketa egitea-
rekin batera, herritarren ekarpe-
nak jaso ziren: «Galdeketa lurpe-
ratzearen aldekoa atera zen,
baina herritarrekin hitz eginda,
ikusi genuen proiektu horrek su-
posatzen duen lubaki hori txiki-
tzen, bere eragina gutxitzen, saia-
tu behar ginela». Hortik abiatuta,
«proiektua egokitzea eta hobe-
tzea» lortu dela azaldu du Iriar-
tek. Batzarrean azalpenak ema-
ten, alkateaz gain, lurperatze
proiektuaren egilea, urbanizazio
proiektuaren egilea, udal tekni-
kariak eta udaltzaingoaren or-
dezkariak izan ziren. 

Obrak errepidean urtarrilaren
7an hasiko dira, eta lurperatzea
zein plaza abuzturako bukatuta

egotea aurreikusten da. Lanek
irauten duten bitartean, Larra-
mendi errepidea irekita egongo
da hegoalderako noranzkoan,
hau da, Tolosako herrigune alde-
ra. Orain kale horretan dauden
aparkalekuak kendu egingo dira,
eta oraindik eraiki gabe dagoen
eraikinaren lurzoruan, Uzturre
kalearen ondoan, 120 ibilgailuen-
tzako aparkalekuak egokituko
dira bertako bizilagunentzako.
Horrez gain, Uzturre kalea TAO
gune bihurtuko da, eta 5. gunea
izango da.

Arkaute etxeari dagokionez,
Gurutze Gorria elkarteak hilaren
bukaeran utziko du. Oraingoz Ar-
kaute etxean udalak inbertsiorik
egiteko aukerarik ez duela azaldu
du Iriartek.

Larramendi auzoko
lurperatzea 43 metro
motzagoa izango da
Proiektua
hobekuntzekin 
berritu dela azaldu du
Ibai Iriarte 
Tolosako alkateak

Larramendi auzoko errepide nagusian lanak urtarrilean hasiko dira. I.G.L.

Auto batek istripua izan zuen zaldi baten aurka, Alegiatik Amezketarako errepidean.
Herenegun arratsaldean, Alegiako futbol zelaitik gertu, izan zen istripua. Autoak zal-
dia harrapatu zuen, eta gidariak zauririk izan ez bazuen ere, zaldia hil egin zen eta au-
toaren gainean geratu zen. Zaldiarekin batera, zaldi gazte bat zegoen, eta horrek ez
zuen aparteko zauririk izan. Zaldiak errrepidearen erdian zeuden, eta ilun zegoenez,
gidariak ez zituen ikusi hauen kontra jo arte. I.G.L.

ISTRIPUA ZALDI BATEN AURKA

Irudia qAlegia

Euskadiko XV. Txistor-lehiaketan bigarren saria jaso du Asteasuko Jose Mari Belda-
rrainek (irudian, ezkerretik hasita hirugarrena). Azpeitiako Balentin Odriozola haraki-
nak irabazi du bigarren urtez segidan txapela. Hirugarrena Orioko Ignacio Oliden izan
da, laugarren Ordiziako Nicolas Lasa eta bosgarrena Iruñeko Carniceria Eduardo. Or-
dizian egin zuten atzo txapelketa  eta guztira 43 ekoizlek aurkeztu zituzten haien hes-
tekiak, 31 Gipuzkoakoak eta 12 Nafarroakoak.HITZA

BIGARREN TXISTORRARIK ONENA

Irudia qAsteasu

Nerea Pikabea Alegia

Alegiako Txintxarri Txiki eta
Txintxarri abesbatzek Egube-
rrietako emanaldia eskainiko
dute etzi, hilak 15, herriko Joan
Bataiatzailea Deunaren elizan.
19:45ean izango da kontzertua eta
hainbat Gabonetako doinu berri
prestatu dituzte egun horretara-
ko. 

Azken urteetako ohiturari ja-
rraituz, ohi baino egun batzuk le-
henago dator herriko bi abesba-
tzen Gabonetako kontzertua.
Txintxarri Txiki abesbatzak
emango dio hasiera David Azurza
tolosarraren zuzendaritzapean.
Azurza koru zuzendaria eta musi-
kagilea da, eta Txintxarri Txiki
abesbatza zuzentzearen ardura
du urriaz geroztik. Loatzo musi-
ka eskolako hainbat ikaslek ere
Txintxarri Txikin abesten dute,
bertan ikasten dute korua ikas-
gaia.

Bost kanta eskainiko dituzte
Alegiako gazteenek Azurzak gi-
datuta. Tomas Garbizuren Hiru
Errege Orienteko abestia izan
ezik, gainerako guztiak Azurzak
berak eginiko moldaketak dira:
Erregiak datoz, O scholares-Gau-

dete!, Goazen guztiok eta Urte Be-
rri berri.

Ondoren, Txintxarri abesba-
tzaren txanda izango da. Helduen
abesbatzak indartsu jarraitzen
du, hogeita hamalau abeslarire-
kin, Garbiñe Orbegozoren zuzen-
daritzapean. Datorren Errege
Egunean beteko ditu abesbatzak
53 urte. Joaquin Pildain musika-
gile tolosarrak eginiko Gaur ga-
bon arratsa zortzikoa eskainiko
dute lehendabizi. Ondoren, Al-
berto Mitxelena irundarraren
beste doinu bat abestuko dute,
Gabaren erdian.  Segidan, estiloz
erabat aldatu eta Extremadurako
Eguberri kanta bat abestuko dute
alegiarrek. Julio Dominguez gali-
ziarrak eginiko moldaketa bat da,
Manolito chiquito. Ondoren, Javi
Busto hondarribiarraren O Egu-
berri gaua abestuko dute. Kon-
tzertuaren amaiera aldean, beti-
ko bi euskal doinu abestuko dituz-
te: Hator, hator eta Hemen heldu
gerade, lehendabizikoa Tomas
Araguesek moldatutakoa, eta bi-
garrena aurten hil den Lorenzo
Ondarra nafarrak moldatutakoa.

Ondoren, bi abesbatzak elkar-
tu eta David Azurza beraren Reso-
net in laudibus abestuko dute, be-
rak zuzenduta. Eta kontzertuari
amaiera emateko, helduen abes-
batzakoak korura igoko dira, ur-
teroko ohiturari jarraituz, Haen-
delen Alleluia abesteko, Orbego-
zok zuzenduta. Mariaje
Rekondok lagunduko die piano-
an eta organoan abeslariei. 

Txintxari abesbatzak
Eguberri doinuak
abesteko prest 
Alegiako Txintxarri
Txiki eta Txintxarri
abesbatzek Gabonetako
kontzertua emango
dute etzi, elizan
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Asier Imaz Anoeta

Anoetako dantza taldeak izena
eta irudia ditu. Aukeraketa proze-
sua, parte hartzearen bidez egin
dute, eta iragan astean, lehiaketa-
ren emaitza plazaratu zuten.
Dantza taldearen izena Anitz
izango da. 

Lehiaketaren irabazlea, Villa-
bonako Jon Ander Artola Oiarza-
bal izan zen. Epaimahaia, Anoe-
tako dantza taldearen inguruko
herritarrek osatu zuten: irakasle
batek, guraso batek eta bi ikaslek.
Mahai gainean sei lan zituzten,
eta hausnarketa luzeen ondoren,
Jon Ander Artolaren lana auke-
ratu zuten. Zergatia ere azaldu
nahi izan dute: «Logoa hasieratik
gustatu zitzaigun, eta gainera, se-

rigrafiarako egokia iruditu zitzai-
gun. Hau datu garrantzitsua da,
izan ere, aurrera begira izen eta
logo berriarekin materiala atera-
tzeko asmoa dugu. Izenari dago-
kionez, Anitz egokia dela uste
dugu. Dantza taldean hasieran
haurrekin hasi ginen, baina az-
ken urteetan helduak ere elkartu
zaizkigu, ondorioz, aniztasun
hori Anoetako dantza taldearen
ezaugarrietako bat da». 

Lehiaketan parte hartu zuten

herritarrek ere, euren lana azal-
tzeko aukera izan zuten, eta ira-
bazlearen argibideak hauek izan
ziren: «Anitz hitzaren esanahia ,
asko edo hainbat da, euskarazko
hitz bat. Hasierako AN hizkiak,
Anoeta herriaren hasierako lehe-
nengo bi letra dira, eta horrek in-
terpretatzeko garaian joko asko
emango du. Logotipoan euskal
dantzaren sinbologia hartu dut
kontutan, alpargatak. Euskal
dantzarekin erlazionatzen ditu-
gu, dantzatzeko erabiltzen baiti-
ra. Logotipoa arrasto larri bate-
kin dago egina, efektu interesga-
rri bat bilatzeko asmotan».

«Guztiei eskerrak»
Anitz Anoetako dantza taldeko
kideak gustura agertu dira izen
eta logo berriarekin, baina baita
lehiaketak izan duen erantzuna-
rekin ere: «Parte hartzaile guz-
tiekin harremanetan jarri gara,

eta eskerrak eman nahi izan diz-
kiegu. Lanak aurkezterako ga-
raian, dantza taldeari laguntzeko
asmoa oso nabarmena izan da
lehiaketako parte hartzaile guz-
tien artean, eta hori, benetan es-
kertzekoa da. Beste hainbat
lehiaketetan jendea sariagatik
edo joaten da, baina kasu hone-
tan, dantza taldearen inguruko
jendeak parte hartu du, dantza
taldea laguntzeko asmo garbiare-
kin». 

Behin logo eta izen berria au-
keratzeko prozesua amaituta,
horiekin hainbat gauza egiteko
asmoa azaldu dute Anitz Anoeta-
ko dantza taldeko kideek. Aurrez
esan bezala, materiala atera nahi
dute herritarrek ere dantza tal-
dea eurena senti dezaten. Ideia
batzuk izan badituzten arren,
aterkiak, poltsak..., oraindik ezer
zehazteko goiz dela azaldu dute
dantza taldetik. 

Anoetako dantza taldeak
lehiaketa bidez aukeratu du
izen eta irudi berria
Anitz izenarekin dantza
taldearen aniztasuna
adierazi nahi izan dute;
irudiko elementu
nagusia, alpargatak dira

Anoetako dantza taldearen izen eta irudi berria. HITZA

Jon Ander Artola
billabonatarraren 
lana sariitu du 
epaimahaiak

Dantza taldeko kideek
lehiaketan parte hartu
duten guztiei eskerrak
eman dizkie

A. Imaz 

111 Akademiak Beterriko Libu-
rua aldizkaria argitaratzeari utzi-
ko dio; abenduaren 21ean kalera-
tuko den 56. zenbakia izango da
azkena. Erabaki hau hartzeko ga-
raian, instituzioen laguntza falta
aipatu dute: «Azken egunotan,
erakundeetatik jaso izan ditugun
diru-laguntzen murrizketen berri
izan ondoren, akademiak hain-
bat erabaki hartu beharko ditu
bere etorkizunari begira, eta era-
baki horietako lehenengoa, aldiz-
karia bertan behera uztea izan
da». 

Datozen asteetan, Beterriko Li-
burua sariarekin, Kilkerren Soka
ekimenarekin eta garatze bidean
zituzten beste hainbat egitasmo-
rekin zer egin erabakiko dute. 

187 akademiakide
Erakundeen murrizketek akade-
mia beraren etorkizuna zalan-
tzan jarri duela azaldu dute Eus-
kal Literaturazaleen 111 Akade-
miatik: «Azken asteetan jakin
berri dugunez, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Euskara Zuzendari-
tzak urtez urte eman izan digun
diru-laguntza aurten berriro ere
jaitsi egin digute, bi urtetan %60
jaitsi dute, eta Eusko Jaurlaritza-
ko Kultura sailak, %65».  

Bi jaitsiera horiek urte amaie-
ran jakinarazi izanak, 111 Akade-
miari 20.000 euro inguruko galera
ekarriko diola aurrikusi dute ber-
tako arduradunek, eta adierazi
dute ezinezko zaiela galera hori
bere gain hartzea: «Ia urte amaie-
ran, urteko laguntza jakin iza-
nak, ez digu aukera handirik utzi
urtean zehar egin beharreko gas-
tuak murriztu ahal izateko. Hala

ere, murriztu ditugu neurri bate-
an, sumatzen genuelako gisa ho-
netakorik izan genezakeela eta...,
halaxe izan da, zoritxarrez». Aka-
demiako eragile den Amaia Goi-
koetxearem esanetan, «nolanahi
ere, dagoeneko 2012. urtean du-
gun galera jasanezina gertatzen
zaigu, gure ekonomia apalak ezin
baitu horrelakorik bere gain har-
tu».

Euskal Literaturazaleen 111
Akademiak 187 akademiakide
ditu Euskal Herriko zazpi herrial-
deetan barrena sakabanaturik,
eta horiek dira, besteak beste,
duela 17 urtez geroztik antola-
tzen den Beterriko Liburua litera-
tura saria urtero ebazten dute-
nak, hain zuzen ere, irakurleek
eta literaturazaleek hautaturiko
literatur sari bakarra Euskal He-
rrian, eta bakarrenetakoa Euro-
pan. Horretaz gain, 111 Akade-
miak izen bereko aldizkaria argi-
taratzen du 1997. urteaz geroztik
eta Kilkerren Soka izeneko eki-
mena ere martxan du, besteak
beste. Formalki, 2008an sortu zen
111 Akademia, aurretik zetorren
Beterriko Liburuaren ekimena
oinarri hartuta, eta lehenengo
urte hauek Euskal Herrian barre-
na indartzen, bere lan-egitaraua
taxutzen eta bere burua aurkez-
ten eman ditu.

Akademiaburu den Eloi Egiba-
rrek adierazi duenez, «gure lan
guztiak bertan behera utzi ala gu-
txieneko ahalegin bati nola eutsi
aztertuko dugu. Beterri eskualde-
ko Andoain, Amasa-Villabona
eta Zizurkilgo udalen laguntza
leiala hor izan dugu beti eta,
agian, laguntza horren bidez, gu-
txieneko egitura bati eutsi ahal
izango diogu. Gainera, harrema-
netan jarriko gara Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin eurek orain arte
emandako laguntza zertara mu-
gatuko den argitzearren. Beste
horrenbeste egingo dugu aurre-
rago Bizkaiko Foru Aldundiare-
kin».

‘Beterriko liburua’
aldizkaria ez dute
argitaratuko
Euskal Literaturazaleen
111 Akademiaren
etorkizuna kinka larrian
dagoela azaldu dute
akademiatik



Asier Imaz Zizurkil

Zizurkilgo Kirol Astea gaur hasi-
ko da, Bike Trial Egunarekin.
Juanda de la Peña bertan izango
da, erakusketa emateko prest.
Udalak lau eguneko egitaraua an-
tolatu du herritarren laguntzare-
kin, eta urteroko ohiturari jarrai-
tuz, Zizurkilgo kirolaririk esan-
guratsuena omenduko dute.
Aurten Jon Irazu aizkolariari to-
katu zaio ohore hori.  

Aurkezpen ekitaldian, atzo, Ba-
tis Kortajarena egon zen, Haltero-
filiako Eguberrietako Trofeoa
aurkezten. Maila altuko pultsula-
riak etorriko direla aipatu zuen,
nahiz eta data egokienak ez izan,
oporrak tarteko. Eskualdeko one-
nekin batera, Bizkaitik etorriko
diren bost pultsulari azpimarratu
zituen Kortajarenak,berarentzat
Bizkaiko selekzioa zirela esanaz. 

Jon Irazu aizkolaria
omenduko dute gaur hasten
den Zizurkilgo Kirol Astean
Bike Trial Eguna
17:15ean hasiko da,
Juanda de la Peñaren
erakustaldiarekin,
Aurrera plazan

Batis Kortajarena halterofilia aditua, Joxe Mari Luengo Zizurkilgo alkatea, eta Ainhoa Larrea teknikaria. A. IMAZ

‹ Villabona-Aiztondo
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GAUR, ABENDUAK 13

Bike Trial Eguna.Juanda de la
Peñarekin, bi aldiz munduko
txapelketan brontzezko domi-
na.
p17:15.Juanda de la Peñaren
erakusketa Aurrera plazan. Eu-
ria egiten baldin badu, Otañoko
frontoian.
p18:00.Haur eta gaztetxoen
ikastaro praktikoa.

BIHAR, ABENDUAK 14

p19:30.Atxulondo kultur etxe-
an Aizkora hotsak goi mendie-
tan emanaldia ikusteko aukera
da, Alex Txikon, Bihurri eta Xa-
bier Errorekin.
pOndoren.Jon Irazu aizkolaria
omenduko da, 2012ko kirolari
esanguratsuen bezala. Afaria
egingo dute Urkamendi Elkar-
tean, eta txartelak, 10 euroren
truke salgai egongo dira udal
bulegoetan, Atxulondo taber-
nan eta Iriarten.

ETZI, ABENDUAK 15

‘Hamabi orduz kirolean Zizur-
kilen’.
p10:00.Haurrentzat kirol eta
jokoak Intxaur frontoian, eta on-
doren, hamaiketakoa eta opari
banaketa.
p12:00.Halterofiliako Egube-
rrietako Trofeoa Intxaur fron-
toian.
p15:30.Futbito txapelketako 
finalak Otañoko instalazioetan.
p21:00.Zizurkilgo Gau Krosean
izena emateko aukera, aurrez,
www.herrikrossa.com webgu-
nean eman behar da.
p22:00.Zizurkilgo Gau Krosa.
2000tik aurrera jaiotakoak.
p22:30.Heldu eta gaztek irten-
go dira.

ABENDUAK 16, IGANDEA

p10:00.Zizurkilgo II. Pilota Txa-
pelketako finalak, Ziotza pilota
eskolak antolatuta, Intxaur
frontoian.

GEgitaraua

A. Imaz Amasa-Villabona

Haurrentzako II. Gabon Parkea
aurkeztu zuten atzo, Villabonan.
Udala, Oria Merkatari Elkartea,
ikastetxeak eta herriko gaztetxo-
ak aritu dira egitasmoa aurrera
ateratzeko lanetan. Abenduaren
21etik abenduaren 5era bitarte,
egitarau oparoa antolatu dute.  

Gabonetako parkearekin bate-
ra, Oria Merkatari Elkarteak bes-
te hainbat ekimen egingo ditu.
Galder Azkue Amasa-Vilalbona-
ko alkateak, guztiek egindako
lana azpimarratu zuen aurkez-
pen ekitaldian, eta horrekin bate-
ra, horrelako ekimenek herriari
egiten dioten ekarpena nabar-
mendu zuen, Amasa-Villabonako
saltokien garrantziarekin batera.
Azkenik, billabonatar guztienga-
na zuzendu zen Azkue, herriko
merkatarien erakusten duten
konpromisoari erantzuko eska-
tuz. 

2-9 urteko Haurrentzako II. Ga-
bon Parkearen dinamizatzaileak
herriko gazteak izan dira. Iaz ere
lan bera egin zuten, eta hori es-
kertu nahian, diplomak banatu
zizkien Oriako eta udaleko ordez-
kariek. Ainhoa Beobide, Maider

Alfonso, Aner Perez eta Julen Ga-
rate izan ziren atzoko ekitaldian,
gazte guztien ordezkari moduan. 

Oriaren ekimenak
Villabonako merkatari elkarteak
sustatuta, abenduaren 22an eta
urtarrilaren 5ean herriko saltoki
gehienak 17:00etatik 20:00etara
zabalik egongo dira. Herria giro-
tzeaz gain, bezeroentzat aparteko
eskaintzak prestatu nahi dituzte.
Adibide moduan, bi egun haue-
tan, pintxo potea aipatu zuten,
18:30etik 21:30era. Horretarako ti-
ketak saltoki bazkidetuetan lor-
tzeko aukera izango da, egiten di-
ren erosketekin. Horrez gain, bi
larunbat hauetan egiten diren
erosketek launa afariren zozke-
tan parte hartzeko aukera eman-
go dute.   

Hilaren 22an ekimenek ez dute
amaierarik izango. 11:00etatik
13:00etara, Txistulari plazan eus-
kal jokoak egongo dira. 17:00eta-
tik 18:00etara, Bapatean taldea
ariko da herriko kaleetan barre-
na, eta 18:00etatik 20:00etara, Ber-
dura plazan umeentzako taile-
rrak jarriko dituzte. 

Gabonetako argiei dagokienez,
urteroko moduan abenduaren
21ean piztuko dituzte, urtarrila-
ren 6an itzaltzeko. 17:30etik
22:30era argituko dituzte Villabo-
nako kaleak, eta egun esangura-
tsuenetan, hau da, abenduaren
24an, 25ean eta 31n, eta urtarrila-
ren 1ean eta 5ean, 00:00ak arte
egongo dira argiak piztuta. 

Haurrentzako 
II. Parkea eta Oria,
eskutik helduta
Villabonako merkatari
elkarteak hainbat
ekimen antolatu ditu
abenduaren 22an eta
urtarrilaren 5ean

Gabonetako egitaraua aurkeztu dute Villabonan. A. IMAZ



Iñigo Terradillos 

Urteko sasoi honetan ohikoak
izaten dira, batean eta bestean, el-
kartasun helburua duten ekime-
nak. Bada, Berastegin eta Ibarran
datozen egunetan egingo dituzte,
hain zuzen ere, elkartasun azo-
kak. Lehenengoan, bihartik igan-
dera bitarte jarriko dute Bigarren
Eskuko Materialen Azoka. Iba-
rran, datorren igandetik hurren-
gora, hau da, hilaren 16tik 23ra
izango da Elkartasun Azoka. Bie-
tan, lortzen duten dirua garapen
bidean dauden lurraldeetara bi-
deratuko dute. 

Berastegin bosgarren urtez an-
tolatu du Muñagorri eskolako in-
gurumen batzordeak azoka. «So-
beran edo erabiltzen ez ditugun
gauzei etekina atera eta erabil-
pen berri bat ematea da gure hel-
burua», azaldu dute bertatik.
«Erabil daitezkeen eta txukun
dauden» arropa, jostailuak, libu-
ruak, altzariak, eta abar jasoko di-
tuzte, eta prezio sinboliko bat ja-
rriko diete. 

Aparkaleku azpiko lokalean ja-
soko dute materiala. Gaur da ho-
rretarako azken eguna, eta
17:00etatik 18:30era eraman ahal-
ko da. Leku berean egongo da ma-

terial guztia salgai bihartik igan-
dera. Bihar, 16:00etatik 19:00eta-
ra, eta larunbatean eta igandean,
11:00etatik 13:00etara. Materiala
salduz biltzen duten dirua Etio-
piako Wukro herrira bidaliko
dute.

Ibarran, hamargarrenez
Ibarratik Misio Taldeak urte asko
daramatza Elkartasun Azoka
jartzen Ibarrako plazan kokaturi-
ko parrokiaren lokaletan. Aur-
tengoari dagokionez, igande ho-
netan bertan zabalduko ditu ate-
ak. 10:00etatik 14:00etara egongo
da zabalik, eta aurten berrikun-
tza moduan, merkatuari hasiera
emateko elkartasunezko pintxo
potea egingo dute igandean ber-
tan, eta ordutegi berean.

Merkatua hurrengo igandea,
hilaren 23a, bitarte egongo da ire-
kita, eta astelehenetik larunbate-
ra bitarte, goizez nahiz arratsal-
dez, eta igandean, goizez. Bertan,
Ibarratik Misio Taldeak proiek-
tuak dituen garapen bidean dau-
den lurraldeetako materialaz
gain, arropa, liburuak, diskoak,
apaingarriak eta abar erosi ahal-
ko dira. Egun horietan guztietan
saldutakoarekin biltzen dutena
Ekuador, Honduras eta Indian di-
tuzten proiektuetara bideratuko
dute.  

Azokan bertan, gainera, Iba-
rrako argazki zaharrekin osaturi-
ko erakusketa ere jarriko dute mi-
sio taldekoek.

Materiala eramateko aukera
bada oraindik ere. Hain zuzen ere,

etzi izango da azken eguna horre-
tarako, eta arratsaldez egin ahal-
ko da.

Ibarratik Misio Taldetik herri-
tarrak animatu nahi dituzte eki-
men honetan parte hartzera, bai
materiala jasotzen lagunduz, bai
merkatuan bertan lan eginaz, eta
baita bertara joan eta gauzak ero-

Elkartasun azokak
egingo dituzte
Ibarran eta
Berastegin
Igandean zabalduko
dute Ibarrako 
merkatua; Berastegikoa
bihartik igandera
egongo da irekita

Ibarrako San Bartolome plazan kokaturiko parrokiaren lokaletan egongo da zabalik merkatua, igandetik. HITZA
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I. Terradillos Ibarra

Ibartar ugarik egiten dute lan era
boluntarioan Ibarratik Misio Tal-
dean. Garapen bidean dauden
hainbat lurraldetan dituzte
proiektuak, eta horiek aurrera
eraman ahal izateko hainbat
ekintza antolatzen dituzte. Ho-
rrez gain, misio taldeko kide ugari
joan ohi da proiektuak dituzten
zonaldeetara bertako egoera ber-
tatik bertara ezagutzera. Kideeta-
ko bat da Xabier Aierza. 

Ze proiekturekin ari zarete lanean
uneotan?
Hiru lurraldetan ari gara proiek-
tuak garatzen. Indian, Txinatik
oso gertu dagoen herri txiki bate-
an gaztetxoentzako egoitza bat
ari gara eraikitzen. Gazte hauek
ezin dute egunero eskolara joan,
horregatik egoitza jarri nahi
dugu bertan lo egin eta jan deza-
ten. Horretaz gain, anbulatorio
bat ere jarri nahi dugu zonalde
horretan. Hondurasen, bestalde,
Tegucigalpako txabolen auzo ba-

tean ari gara lanean azken urtee-
tan. Okerren daudenei bizitoki
duin bat eskaini nahi diegu. Urte-
ro 4 edo 5 etxe eraikitzen ditugu
auzo honetan. Ekuadorren, azke-
nik, Baba izeneko herrian ari
gara lanean. Baserritarrentzat
putzu batzuk eraiki nahi ditugu,
eta ureztatze sistemak jarri. Izas-
kun Azurmendi ibartarra lau ur-
tez egon zen bertan lanean, eta
berak proposatuta ari gara lane-
an zonalde horretan.
Elkartasun Azokak zer garrantzia du

proiektu horiek aurrera ateratzeko
orduan?
Garrantzi handia du. Urtean ze-
har lau ekintza antolatu ohi ditu-
gu proiektuetarako dirua biltze-
ko. Batetik, aste misiolaria dugu,
ekainean pintxo potea, eta Ibarra-
ko piperraren azokan ere parte
hartzen dugu. Eta, abenduan
dugu ekintza handiena, merka-
tua. 5.000-6.000 euro inguru bildu
ohi ditugu, beraz, garrantzitsua
da. Dirua biltzeaz gain, badu bes-
telako helburu bat. Izan ere, ho-

rrelako ekintzekin herritarrak
sentsibilizatzea lortzen da.
Urte ugari daramatzazue Elkarta-
sun Azoka antolatzen.
Bai. Aurten, hamargarrena izan-
go da, eta oso pozik gaude. Ibarta-
rrek dagoeneko buruan izaten
dute abenduan antolatu ohi du-
gula, eta galdezka hasten zaizki-
gu ea noiz hasten den. Eskertu be-
harra dago urte hauetan guztie-
tan herritarrengandik jaso
dugun babesa. Era berean, Iba-
rrako Udalaren laguntza ere es-
kertu beharra dugu, gure proiek-
tuak aurrera eramateko ezinbes-
teko baitzaigu, eta baita
Laskorain ikastolarena ere. Be-
raiek abenduaren bukaeran anto-
latu ohi dute Merkatu Txikia, eta
bertan biltzen duten zati bat mi-
sio taldeari ematen diote, gure
proiektuak laguntzeko.

Xabier Aierza 1 Ibarratik Misio Taldeko kidea

«Proiektuetarako dirua biltzeaz gain,
herritarrak sentsibilizatzeko balio du»  

BERASTEGI

pZer.Bigarren Eskuko Materia-
len Azoka.
pAntolatzailea.Muñagorri es-
kolako ingurumen batzordea.
pNoiz.Abenduaren 14tik 16ra.
pNon.Aparkaleku azpiko loka-
lean.
pHelburua.Arropa, jostailuak,
liburuak, altzariak eta abar sal-
duko dituzte, eta bildutakoa
Etiopiara bideratuko dute.
pMateriala.Gaur da eramate-
ko azken eguna, 17:00etatik
18:30era, aparkaleku azpiko lo-
kalean.

IBARRA

pZer.Elkartasun Azoka.
pAntolatzailea. Ibarratik Misio
Taldea.
pNoiz.Abenduaren 16tik 23ra.
pNon. Ibarrako plazan kokaturi-
ko parrokiaren lokaletan.
pHelburua.Misio taldek
proiektuak dituen lurraldeetako
materiala, eta arropa, liburuak,
diskoak, apainagrriak eta abar
salduko dituzte, eta biltzen du-
tena Indian, Ekuadorren eta
Hondurasen dituzten proiek-
tuetara bideratuko dute.
pMateriala.Bihar izango da

erabateko azken eguna. Parro-
kiaren lokaletara eraman be-
harko da, 17:00etatik 20:00eta-
ra.
pInformazioa. Ibarratik Misio
Taldearen proiektuak ezagutze-
ko: www.ibarratik.org.
pLaguntza.Kontu korronte bi-
dez lagundu daiteke: 2101 0043
13 0011656899.

GDatuak

siz ere. Halaber, kontu korronte
zenbaki bat ere jarri dute, diruz
lagundu nahi duenarentzat. Mer-
katuan lagundu edo materialare-
kin parte hartu nahi duenak be-
raiekin jarri beharko du harrema-
netan, 676 623 990 (Xabier) edo 678
844 539 (Juanma) zenbakietara
hots eginez. Misio taldetik aurrez

eskertu nahi dute herritarren la-
guntza.

Beharra duenari lagundu nahi
dionak badu, beraz, aukera es-
kualdean. Berastegikoa izango
da datorren asteburuan, Ibarra-
koa ondoren, eta lekukoa Tolosa-
ko Laskorain ikastolak antola-
tzen duen Merkatu Txikiak har-



I. Terradillos Leitza

Leitzako Mendibil mendi bizikle-
ta taldeak irteera antolatu du la-
runbaterako. Hain zuzen ere, An-
doaindik Adarrara joango dira,
eta handik berriro ere Andoaine-
ra itzuliko dira. Irteeran parte
hartu nahi duenak gaur izango
du izena emateko azken eguna.
Horretarako, Astiz liburudenda-
ra jo beharko du, edo bestela,
mendibilbtt@hotmail.com helbi-
dera idatzi. Izena ematean ga-
rraiorako 5 euro ordaindu behar-
ko dira. Zailtasun maila ertaine-
koa da, 24 kilometro luzerakoa,
eta hiru ordu eta erdian egin dai-
teke. Txirrindulari bakoitzak kas-
koa eta beste kamara bat eraman
behar dituela gogorarazi dute.

Adarrara irteera
antolatu du
Mendibil
taldeak,
larunbaterako

I. Terradillos Leitza

Igandean Bengoetxeak eta Olai-
zolak jokatuko duten Lau t’erdi-
ko finala dela eta, zinema saioa
atzeratu egingo dute, eta
20:00etan izango da. Biharko
saioa, berriz, ordu berdinean
mantentzen da, hau da, 22:30ean.
Filmari dagokionez, Looper izan-
go da ikusgai. Rian Johnson zu-
zendariaren pelikulak kritika oso
onak jaso ditu, eta azken urteeta-
ko zientzia fikziozko filmarik one-
netakoa dela esan dute. 2040 eta
2070 urteen artean kokatua, den-
boran eginiko bidaiak, gangste-
rrak edota telekinesia moduko
elementuak ditu.

‘Looper’ filma
izango da
ikusgai
asteburuan,
Leitzako zinean

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
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Iñigo Terradillos Leitza

Leitzako nahiz Nafarroako etxe
atarietan, elizetan edota eraikin
publikoetan frankismoaren iku-
rrak ikus daitezkeela oraindik ere
salatu du Leitzako Udalak, eta ho-
riek ken ditzatela eskatu du. Ho-
rrela onartu zuten iragan ostira-
lean egin zuten ezohiko batzarre-
an, Bilduren aldeko botoekin, eta
UPN eta Derecha Navarra y Espa-
ñola alderdien kontrakoekin.

Onarturiko mozioak dioenez,
«oso mingarria da ikur horiek
guztiak bere horretan jarraitzen
dutela ikustea eta frankismo kri-
minalak eta bere arduradunek
eduki duten zigorgabetasun osoa
ekartzen du gogora». Era berean,
frankismoaren ikur horiek bere
horretan jarraitzeak Oroimen
Historikoaren Legea ez dela bete-

tzen salatu dute, eta «utzikeria
horrek are eta larriago egiten du
egoera». Mozioak gehizten due-
nez, «utzikeria hori Nafarroako
Gobernuaren eta hori babesten
duten alderdi politikoen boronda-
te ezatik soilik uler daiteke».

Bada, Nafarroako Gobernuko
Landa Garapen, Ingurumen eta
Toki Administrazioaren sailari,
Gobernuaren Ordezkaritzari eta
Artzapezpikutzari Leitzan dau-
den frankismoaren ikur guztiak
kentzeko prozesua lehenbailehen
abian jar dezatela eskatuko die
Leitzako Udalak. Eta, Leitzaz
gain, Nafarroako herri eta admi-
nistrazio guztietan daudenak ere
kentzeko eskatuko die, Nafarroa-
ko Foru Aldundiaren eraikinean
dauden ikurrak barne.

Eskaera horretaz gain, udala-
ren zerbitzu juridikoei eskatuko
die frankismoaren ikurrak ken-
tzeko egin beharreko urratsak
ematen has daitezela. Eta, herri-
tarrei, kultur nahiz kirol taldeei,
eta talde politikoei edo bestelako
edozein alorreko taldeei dei egi-
ten die ekimen hori lagundu deza-
ten udalari frankismoaren iku-

rren kokapenaren berri emanez,
udalak ikur horiek kentzeko
urratsak egin ditzan.

Leitzako udaletik adierazi du-
tenez, «interesatzen diren mo-
duan aplikatzen dira legeak», eta
adibide moduan, Espainiako Go-
bernutik iritsi den espainiar ban-
dera jartzeko agindua ematen
dute.  

2007ko legea
2007. urteko abenduan Oroimen
Historikoaren Legea onetsi zuen
Espainiako Gobernuak, «1936ko
gerrako eta frankismoko bikti-
mak aitortzeko eta horiei ordaina
emateko». Lege horrek dioenaren
arabera, altxamendu militarrari,
1936ko gerrari eta diktadurari 
aipamen egiten dieten arma-
rriak, ikurrak, plakak eta bestela-
ko objektuak kendu egin behar
dira.

Bost urteren bueltan legeak
bete gabe jarraitzen du, eta Lei-
tzako udaletxeko batzar aretoan
ikusi ahal izan zen moduan, al-
derdi politiko batzuek ez dira lege
hori betetzearen aldeko.  
1leitzaldea@hitza.info

Leitzako Udalak herrian eta
Nafarroan frankismoaren
ikurrak kentzea eskatu du
Oroimen Historikoaren
Legea bete ez izana
salatu du; udala
epaitegien bideari
ekiteko prest azaldu da

Leitzako elizan badira oraindik ere ikur frankistak. HITZA

I. Terradillos Tolosa

Tolosako Udal Musika eskolako
ikasleen bandak kontzertua es-
kainiko du, gaur, 20:30ean Musika
Eskolako areto nagusian. Flauta,
oboea, klarinetea, saxoa, perku-
sioa, tronpa, tronpeta, bonbardi-
noa, tuba eta tronboia joz ikusi
ahalko dira ikasleak, Migel Angel
Morenoren zuzendaritzapean.
Kamara bandak Gallito, Money,
money eta Picador march abes-
tiak joko ditu, eta Kamara banda
eta ikasleen bandak, berriz, Iru-
ñatarra, Mamma mia, The Thun-
derer, Super Trouper eta Txikia.

Tolosako Udal
Musika Eskolako
ikasleen
bandaren
kontzertua

Musika eskolako banda. HITZA

I. Terradillos Tolosa

Datorren asteartean, hilaren
18an, 19:00etan, Kirol Gala egingo
dute Leidor aretoan. Ekitaldi ho-
netan, Tolosako urteko kirolari
onena aukeratuko dute. Horreta-
rako urtean zehar izandako lorpe-
nak hartuko dira kontuan. Kirol
taldeen, erakunde eta elkarteen
botoek erabakitzen dute, kirolari
onenaren izena. Diploma gehiago
ere banatuko dituzte nabarmen-
du diren kirolarien artean.

Kirol Gala 
egingo dute
abenduaren
18an, Leidor
aretoan
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Galtzaundi 
euskara
taldea

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Bronte, C. I.
Korreo kalea, 20.
Telefonoa: 943 67 60 13.
pLeitza.Campos, M. Z.
Elbarren, 52.
Telefonoa: 112.

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

2 Agenda

DEIALDIAK

pAlegia. Gaztetxearen 25. ur-
teurrena dela eta, gaur,
20:00etan, Madagaskarren in-
guruko diapositibak ikusi ahal
izango dira Txuspiren eskutik.
pTolosa.Galtzaundi Euskara
Taldeak dinamizatzen duen Ira-
kurle Taldeak Aulki bat elurre-
tan liburua aztertu du gaur,
19:00etan, kultur etxean.
pVillabona.Udalak herritarren
ekarpenak jaso nahi ditu 2013ko
aurrekontuei begira, eta horre-
tarako udal ordezkarien eta he-
rritarren arteko bilerak egiten ari
dira  udaletxean. Gaurko hiruga-
rren eta azken bilera 17:00etatik
20:00etara izango da. Era bere-
an, herritarrek ekarpen orriak
jaso dituzte etxeetan eta herriko
hiru gunetan utzi daitezkeela
gogoratu dute; udaletxeko sa-
rreran, Olaederra kiroldegiko
arreta gunean eta osasun etxe-
ko informazio eta arreta gune-
an.

KIROLA

pZizurkil. Kirol Astearen ba-
rruan gaur, Bike Trial Eguna.
17:15ean bi aldiz munduko txa-

pelketan brontzea izan den
Juanda De La Peñarekin bike
trial erakusketa izango da Au-
rrera plazan (eguraldi txarrare-
kin Otaño-ko frontoian), eta
18:00etan, haur eta gaztetxo-
entzat ikastaro praktikoa egin-
go dute.
pAlegia.Alegiako Intxurrre el-
kartetik azaldu dutenez astear-
tero Euskal Mendi Federazioko
agiria egiteko aukera izango da
elkartearen egoitzan,
20:00etatik 21:15era. Aben-
duan, urtarrilean eta otsailean
egin ahal izango da agiria.

ZINEMA

pTolosa. Gaur zine forumaren
barruan, 19:15ean eta 21:45ean,
Cosmopolis filma.

ERAKUSKETAK

pTolosa.Nerea Ugarte artista-
ren erakusketa, Aranburun.
pLarraul.Koldo Jauregiren aho
soinu bilduma museo etnogra-
fikoan, urte bukaerara arte.
pTolosa.Mariona Masgrauren
110 lan biltzen dituen Bidaia bat
txotxongiloen mundura erakus-
keta, Topic zentroan.

2 Agurrak

Erredakzioa Tolosa

Topic zentroan, larunbatean,
18:30etik aurrera, 8 urtetik gora-
ko haurrei zuzendutako txotxon-
gilo lan bat ikusi ahal izango da:
Hondarrezko ipuinak. Ikuskizu-
na Zornotzako Markeliñe taldea-

rena da, eta euskaraz eskainiko
dute. 

Hondarrezko ipuinak lanean
aita baten adoreari buruz hitz egi-
ten dute. Inoiz izan duen ikuslego-
rik zorrotzena, bere alaba gaixoa,
ondo pasa eta entretenitzeko egi-
ten dituen ahaleginak ditu hizpi-
de, ospitaleko gela, bizia duen

leiho batean bilakatuz. Irudime-
nak, sormenak eta umoreak aita
bufoi, ipuin kontalari, mago, dan-
tzari, pailazo… bihurtzen ditu.

Gaixotasuna gainditzeko duen
nahien eta honek sortzen dizkion
beldurren gainetik aitak obsesio
bat du, bere alabak prozesu luze
honetan haurtzaroa ez galtzea. 

‘Hondarrezko ipuinak’
larunbatean, Topic zentroan
Markeliñe taldeak
eskainiko du lana,
euskaraz; gaixo dagoen
haur bat eta bere aita
dira protagonistak

Larunbatean ikusi ahal izango da Hondarrezko ipuinak. LUIS ANTONIO BARAJAS

pLana. ‘Hondarrezko ipuinak’.
pTaldea. Markeliñe.
pIkuslegoa. 8 urtetik gorako
haurrak.
pSalneurriak. Helduek 7 euro
eta umeek 4 euro.
pTokia. Topic zentroa.
pEguna. Abenduak 15,
larunbata.
pOrdua. 18:30.

GDatuak


