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Dabid Anaut Hizkuntzalaria

«Gizakiarengan hizkuntza
nola sortu eta eboluzionatu
den azaltzen dut liburuan»
Leitzarrak ‘Hizkuntzaren barrurako atea’liburua argitaratu berri du;
hizkuntzaren jatorriaz, eboluzioaz eta gizakiarengan duen loturaz
eginiko dibulgazio lana da, eta horrekiko interesa piztea du helburu  q7 Adunako Aburuza sagardotegiak eskaintza aurkeztu zuen, atzo. I.G.L.

Sagastietatik
kupelerainoko bidea
erakutsiko du Aburuza
sagardotegiak 
Euskal Herriko Sagardoaren Ibilbidea
proiektuaren eta Tolosa Gourmet egitasmoaren
babesean sortutako eskaintza turistikoa da q4
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Arreche
lantokiko
langileak
protestak
egiten ari dira
Tolosako Larramendi
auzoan dagoen tailerretik
hiru langile kaleratu
dituzte; langileak urte
hasieratik elkarretaratzeak
egiten ari dira  q5

Basherri
kontsumo
taldea eratu
nahi dute
Ibarran 
Gaur egungo elikadura
sistemari alternatiba bat
eskaini nahi diote; taldea
osatzeko lehen bilera
hilaren 17an egingo dute,
18:30ean, kultur etxean  q5

Eskualdeko
haurrek Ero
Etxeko krosean
izena emateko
aukera dute
Hilaren 20ean izango da
Tolosako Ero Etxe 
elkarteak antolatzen duen
lasterketa; eskualdeko
ikastetxeetan izena eman
dezakete gaztetxoek q2

Etorkinek osasun
arloan duten arreta
eza salatzeko
dinamika sortu dute  
Jatorri Anitz Herri Bat ekimena doako
telefonoa da, eta TOPA koordinakundeak eta
Jatorkin elkarteak bertan hartu dute parte q3

Sahararentzako
10.000 kilo elikagai
biltzea dute helburu
aurtengoan ere
Tolosaldea Sahararekin elkartea elikagaien 
eta eskola materialaren bilketa egiten ari da, eta
urtarrilaren 31ra arte egin daiteke ekarpena q6
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SALGAI

Basurdeak.Hilabete bateko
basurdeak salgai. Informazio
gehiago nahi duenak, dei dezala
ondorengo telefono zenbakira:
659 55 18 38.

G Iragarki laburrak
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GLiburuak

Itzea Urkizu

B
ere ibilbideko hiruga-
rren urteari ekingo dio,
bihar, Galtzaundi Eus-
kara Taldeak sortu

zuen irakurle taldeak. 2010ean
piztutako ideia batetik abiatu zi-
ren orduan, eta euskara taldeak
txoko berri bat ireki dio, Tolosan
eta Tolosaldean, euskal literatu-
ra sustatzeko egitasmoei. 

Galtzaundiren helburuak ar-
giak izan dira hasieratik, eta oina-
rri-oinarrian euskal literatura
izan dute hastapenetatik: «Egi-
tasmo honek euskarazko irakur-
zaletasuna bultzatzea, eta irakur-
tzeko ohitura dutenei euskarazko
literaturaz hitz egiteko espazioa
eskaintzea du helburu», azaldu
dute Galtzaundiko arduradunek.

Honekin batera, gainera, Tolo-
saldeko idazleei ere tartea eskain-
tzeari garrantzia ematen diote,
eta eskualdean argitaraturiko
euskarazko lanak kontuan har-
tzen dituzte.

Irakurle taldearen 2013ko le-
hen saioa gaur bertan izango da,
19:30ean, eta Uxue Alberdiren
Aulki bat elurretan lana izango
dute mintzagai. 2007an argitara-
tu zuen idazle, kazetari eta bertso-
lari elgoibartarrak, Suedian ko-
katuriko narrazio laburrez osatu-
tako liburua. 

Letrek pizten dutena kontatu
Galtzaundi Irakurle Taldea hile-
an behin elkartzen da, 2011ko ur-
tarrilaz geroztik, eta Tolosako
kultur etxean jarri ohi dute hi-
tzordua, hilabeteko lehen ostegu-

nean. Zerrendan 28 izen dituzten
arren, «normalean 10 edo 15 la-
gun elkartzen dira». Hala ere,
Galtzaundi Euskara Taldeko ar-
duradunek, bilera irekiak direla
gogora ekarri nahi dute, eta ez
dela derrigorrezkoa saio guztieta-
ra joatea: «Jende berria erakar-
tzea beti positiboa da, iritzi-truka-
ketan aberasgarria baita».

Funtsean, liburu bat irakurri
eta berau hizpide izatea da taldea-
ren jarduna: «Bilerak nahiko in-
formalak izaten dira, eta ez dute
gidoi berezirik jarraitzen libu-
ruez mintzatzeko garaian. Kide
bakoitzak, liburua irakurrita izan
dituen sentipenak azaltzen ditu»,
diote Galtzaundi Euskara Talde-
koek. 

Arduradunek azaldu dutenez,
irakurle batzuek idazkerari
gehiago erreparatzen diote, eta
baita lan horretan autoreak dara-
bilen hiztegiari nahiz idazlearen
ibilbide osoari ere. Beste parte-
hartzaile batzuek, berriz, istorio-
an, honen garapenean edo pertso-

naien ezaugarrietan jartzen dute
arreta. «Hori guztia era naturale-
an egiten dute, elkarrizketa bat
sortuz». 

Taldea sortu zen garaian, dina-
mizatzailerik ez zela behar eraba-
ki zuten orduko kideek. Horrela,
Galtzaundi, saioen antolaketaz
soilik arduratzen da: kultur etxe-
ko gela hartu, hedabideei eta gi-
zarteari bileren berri eman, eta
idazleek irakurle taldea bisitatu
behar dutenean, haiekin harre-
manetan jarri.

Izan ere, bi hilabetez behin, tal-
dea irakurtzen ari den liburuaren
egilea gonbidatu egiten dute ira-
kurle taldera; hark liburuaz hitz
egiten du, irakurleek beren senti-
pen eta iritziak azaltzen dizkioten

bitartean: «Idazlea gonbidatzen
dugunean, parte hartzaile gehia-
go bertaratzen dira, eta idazleak
berak izaten du protagonismoa;
normalean liburuaz sarreratxo
bat egin, eta jendea berehala gal-
derak luzatzen hasten da, tertulia
bat sortuz», azaldu dute antola-
tzaileek. 

Kasu horietan, gainera, idazle-
ari euskarazko liburu baten go-
mendioa emateko eskatzen diote,
hurrengo bilerarako irakurgai
gisa. Irakurle taldeko kideak eu-
rak dira, hala ere, hilabete bakoi-
tzeko irakurgaia zein izango den
adosten dutenak. 

Hogei libururen inguruan ari-
tu da jada taldea, eta euskal litera-
tur emaria hizpide izanez, beste
hainbestetan elkartzea espero
dute arduradunek. 

Galtzaundi Euskara Taldeak 2011. urtean abian jarri zuen irakurle 
taldeak, bere hirugarren urteari ekingo dio gaur, Uxue Alberdiren 
‘Aulki bat elurretan’liburua hizpide dutela.

Literatura euskaraz
bizitzeko txokoa

Bi hilabetez behin, idazleak gonbidatzen dituzte irakurle taldera; Kirme Uribe duela bi urte izan zen. HITZA

Eskualdeko autoreen
argitalpenei 
arreta berezia
eskaintzen diete

I. Urkizu

Datorren urtarrilaren 20an ospa-
tuko dute Ero Etxe elkarteak an-
tolatzen duen krosa, eta Tolosako
nahiz inguruetako gaztetxoek
izena emateko aukera dute jada,
beren ikastetxeetan. Horrez gain,
lasterketaren egunean ere izena
emateko mahaia jarriko dute an-
tolatzaileek. 

Urteroko moduan, San Fran-
tzisko pasealekua izango da las-
terketaren irteera nahiz helmu-
ga, eta bi ibilbide bereiziko dituz-
te: motza eta luzea. 

Horrela, beraz, 11:30ean hasiko
dira infantil mutilak, bi itzuli luze
burutuz. 11:45ean, berriz, infantil
nesken txanda izango da. 

12:00etan, alebin mutilek ekin-
go diote lanari, itzuli luze bat egi-
nez, eta ibilbide bera burutu be-
harko dute alebin neskek. 

Neska-mutil benjaminek boro-
bilduko dute Ero Etxeko krosa, bi
itzuli laburrekin. 

Hilaren 20ko Ero
Etxeko krosean
izena eman
dezakete
gaztetxoek

I. Urkizu 

Euskal Bobinak 2013 sariak bana-
tuko dituzte datorren urtarrila-
ren 18an, eta Amaia Ruiz tolosa-
rra urteko emakumezko aktore
onenaren saria jasotzeko izenda-
tuen artean dago. 

http://www.cinevasco.com web-
gunea Alain Xalabarde zine zu-
zendariak sortu zuen duela urte
bete, eta urteurrena ospatzeko
antolatu dute. Horrela beraz,
film, aktore, musikari eta zuzen-
dari onenak webgunean bertan
bozka emanez aukeratuko dituz-
te bisitariek.

Amaia Ruizekin batera, Ylenia
Bagliettok, Miriam Cabeza Sain-
zek, Yannick Vergarak eta Eva
Ugartek jaso dute aktore onena-
ren izendapena. 

Urteko dokumental onena
Izaskun Arandia zuzendari tolo-
sarraren To Say Goodye filmak
ere, urteko dokumental onena
izateko izendapena jaso du. 

Ventanas al interior, Pura Vida,
Zuloaketa Gazta Zati Batlanekin
batera lehiatuko da Euskal Bobi-
nak 2013 sarietan.

Euskal Bobinak
sarietan aktore
onenaren
izendapena jaso
du Amaia Ruizek



Rebeka Calvo 

G
ipuzkoar guztiek osa-
sun arloan dituzten
eskubideak bermatze
aldera sortu berri

dute Jatorri Anitz Herri Bat dina-
mika. Krisi egoera honetan, hala
ere, badira ahulagoak diren talde-
ak, etorkinena, esate baterako,
eta ekimen honen helburua hori-
xe da: etorkinek osasun arloan di-
tuzten kexak doako telefono ba-
ten bidez askatasun osoz bidera-
tu ahal izatea. 

Dinamikan Gipuzkoako hain-
bat taldek hartu dute parte, tarte-
an eskualdeko Tolosaldea Osa-
sun Publikoaren Alde koordina-
kundea eta Jatorkin etorkinen
elkartea daude. Osasun publikoa-
ren alde lan egiten duen taldea-
ren izenean Floren Altunak hitz
egin du, eta ekimena oso garran-
tzitsutzat jo du: «Guk Tolosaldea
mailan egiten dugu lan, baina Gi-
puzkoa mailako ekimen honetan
parte hartzeak berebiziko garran-
tzia du». Altunaren ustez, krisia
aitzakiatzat erabiltzen da hain-
bat oinarrizko eskubide urratze-
ko, eta horri aurre egin behar
zaio. «Zerbitzu publikoak desegi-
ten ari dira eta horrek batez ere,
egoera larrienean dauden pertso-
nei eragiten die», esan du. 

Eusko Jaurlaritzaren dekretua
Jatorkin elkarteko Saad Malec
ere iritzi berekoa da; krisia dena
estaltzeko erabiltzen dela dio. Era
berean, ekainean Eusko Jaurlari-
tzak kaleratutako dekretua ere
ekarri du gogora. 

Honen arabera, erregularizatu
gabeko etorkinei eta osasun txar-
tela ez dutenei erroldatuta gu-
txienez urtebete egotea eskatzen
diete, eta ondorioz, pertsona uga-
ri osasun arretarik gabe geratu
dira. «Hori guztia salatu egin be-
har dugu, osasun eskubidea uni-
bertsala da, eta hori bermatu be-
har dugu», gaineratu du. 

Jatorri Anitz Herri Bat dinami-

aurrerantzean ere bilduko direla
azaldu du Floren Altunak. 
«Aurrerantzean ere bilduko gara,
eta herriz herri ere aurkezpenak
egiteko asmoa dugu, informazioa
zabaldu eta zerbitzuaren berri
emateko», gaineratu du Malec
marokoarrak. 

Jatorri Anitz Herri Bat dinamika sortu dute etorkinek osasun arloan duten arreta eza salatu dezaten.
Tolosaldea Osasun Publikoaren Alde koordinakundeak eta Jatorkin elkarteak parte hartzen dute ekimenean.

Osasuna guztion eskubidea delako

Saad Malecek (atzean ezkerrean) ere parte hartu zuen abenduko prentsaurrekoan. JUAN CARLOS RUIZ-ARGAZKI PRESS
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R. C. Tolosa

Saad Malec etorkinekin lan egi-
ten duen Jatorkin elkarteko ki-
dea da. Marokon jaio zen, baina
urte asko daramatza Tolosan. Ja-
torri Anitz Herri Bat dinamika la-
gungarria izango dela uste du, ke-
xak telefonoz edo internet bidez
egiteak «bidea errazten» duelako
eta «egia esateko askatasuna»
ematen duelako. Osasuna eskubi-
de unibertsal izatetik bakar ba-
tzuen eskubide izatera pasatu
dela salatu du. 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, prin-
tzipioz, Espainiako Gobernuak
emandako agindua ez dute bete-
tzen, eta pertsona guztiak artatzen
dituzte.Ez al da horrela?

Berez osasun txartelik gabeko
pertsonak ere artatzen dituzte he-
men, baina anbulatorio bakoitza
mundu bat da; funtzionario min-
gots batekin egin dezakezu topo
eta ez dizula artatuko esan ahal
dizu inongo arazorik gabe. Osa-
sun arloko langileak ere ez daude
oso egoera onean orain, eta asko-
tan etorkinekin usten dira. 
Etorkinek jasaten dituzten egoera
hauetarako baliagarria izango da,
beraz,Jatorri Anitz Herri Bat.
Kexak telefonoz edo internet bi-
dez egiteak bidea errazten die. Ba-
tzuk hizkuntzarekin arazoak di-
tuzte eta norbaiti esan ahal diote
laguntzeko... modu erosoa da eu-
ren eskubideak errespeta daite-
zen eskatzeko. 

Etorkinen elkarteek askotan salatu
izan duzue erroldatze paperak lor-
tzea geroz eta zailagoa dela, eta on-
dorioz, osasun txartela. Nola dago
gaia?
Arartekoak esan zuen moduan,
mundu guztiak du, baita zubi az-
pian lo egiten duenak ere, errolda-
tzeko eskubidea, eta beraz, osa-
sun txartela eskuratzeko aukera,
baina udal askori ahaztu egiten
zaie eta trabak jartzen dituzte.
Orain etxeetako metro karratue-
kin gabiltza bueltaka, etxeek gu-
txienez 10 metro koadro izan be-
har dituztela, edo ez... Arazo bat
baino gehiago jartzen dituzte
hainbat udaletan, baina helbu-
rua bera da: etorkina baztertzea. 
1rcalvo@hitza.info

Saad Malec 1Jatorkin elkarteko kidea

«Anbulatorio bakoitza
mundu bat da»  

kako kideek, zentzu honetan,
Jaurlaritzak bere hitza ez duela
bete salatu dute, etorkin guztiei
zerbitzua emango ziela eta boti-
ken berrordaintzea ez zuela apli-
katuko azaldu baitzuen. 

Zerbitzua
Horiek horrela, osasun arretarik
jasotzen ez duten etorkinek doa-
ko telefono batetara deitu ahal
izango dute (900 101 226) kexa 
egiteko, eta www.denokgipuzko-
ar.net helbidean ere gauza bera
egin ahal izango dute. 

Telefonoa 24 orduz egongo da
erabilgarri; goizean zehar pertso-
na bat egongo da harrera egiten
eta bestela erantzungailu bat
egongo da. Zerbitzua osasun es-
kubidea ukatu zaienek edota ho-
nen berri izan dutenek erabili
ahal dute, eta kasu guztietan ano-

nimotasuna bermatzen dute zer-
bitzuaren arduradunek.  

Jasotzen dituzten dei eta mezu
guztiekin Gipuzkoa mailan ema-
ten den egoeraren berri izan nahi
dute, eta behin kexa eta iradoki-
zun guztiak bilduta beharrezkoa
den lekuetara joko dute gipuzko-

ar guztien osasun zerbitzua ber-
matzeko. 

Telefono zein internet bidezko
zerbitzua orain abiarazi badute
ere, dinamika 2012an jarri zuten
martxan. Hainbat alorretako jen-
deak hartu du parte azken hilabe-
teetan egindako bileretan, eta 

pTelefonoa.900 101 226, do-
koa da, eta 24 orduz erabili ahal
izango da.
pInterneteko helbidea.
www.denokgipuzkoar.net.
pErabiltzaileak.Osasun esku-
bidea urratu zaion pertsona oro,
edo horrelako kasuren bat eza-
gutzen duena.
pParte hartu duten elkarteak.
Tolosaldea Osasun Publikoaren
Alde, Jatorkin, Al Fatiha, Bai

Euskal Herriari, Esperanza Lati-
na, Kaebnai, SOS Arrazakeria,
Anitzak, Malen Etxea, Banda
Bat, Harresiak Apurtuz, LAB,
EHE, Elkartzen, EGK, Bidez Bide,
Adiskidetuak, Arrats, Akanpada
Donosti, Ikasle Abertzaleak, EI-
LAS, Bilgune Feminista, Colecti-
vo de Refugiados Colombianos
Bachué, Asoleus, Eraldatzen,
Sortzen Ikasbatuaz, Eleak,
ESK eta Adsis.

G Jatorri Anitz Herri Bat dinamika



Asier Imaz Aduna

Aburuza sagardotegiaren eskain-
tza turistikoa aurkeztu zuten
atzo. Euskal Herriko Sagardoa-
ren Ibilbidea proiektua eta Tolosa
Gourmet egitasmoaren babesean
sortutako eskaintza turistikoa
da. Ardatza, Aburuza sagardote-
giak eskainiko dituen bisita gida-
tuak izango dira. Ordubete ingu-
ru iraungo dute bisita hauek, eta
bertan, sagardoa nola egiten den
azalduko dute: sagastietatik hasi
eta kupelerainoko prozesua. 

Bisita gidatu hauen aurkezpen
ekitaldian, Aburuza sagardotegi-
ko Josu Aburuza, Gipuzkoako Sa-
gardogileen Elkarteko lehenda-
karia, Arantza Eguzkiza,  Josu
Amilibia Adunako alkatea eta
Olatz Ilarregi Tolosaldea Gara-
tzeneko turismo saileko ardura-
duna egon ziren.

Aburuzak eginiko apustuaren

inguruan, esker oneko hitzak
izan zituzten ordezkari guztiek.
Josu Amilibia alkateak, herriko
sagardotegi guztien lana azpima-
rratu nahi izan zuen lehenik eta
behin, Adunari bizitza berezia
ematen diotelako, eta herriaren
izena kanpoan zabaltzen dutela-
ko. Udalak sagardotegien tradi-
zioa bultzatzen jarraitzeko asmoa
duela berretsi zuen Amilibiak.
Aburuzaren inguruan hitz egite-
rako garaian, herrian sustraitu-
rik dagoen sagardotegia dela ai-
patu zuen: «Adunarekin duten
inplikazioa azpimarratu nahiko
nuke. Udalari edo herriko edozein
eragileri beti laguntzeko prest
agertu dira, herriko festak direla
edo edozein ekitaldi dela; Eusko
Labeleko sagardoari ere, herria-
ren izena jarri diote». 

Sagardoaren Ibilbidea
Olatz Ilarregi Tolosaldea Gara-
tzeneko turismo saileko ordezka-
riak Aburuza sagardotegia zo-
riondu zuen, eman duen «urrats
garrantzitsu» horrengatik. Es-
kualdeko beste sagardotegiek ere
bide hau jarraitzea nahiko luke
Ilarregik, eskualdera etortzen di-
ren turistek sagardoaren atzean

dagoen kultura ezagutu nahi iza-
ten baitute.   

Arantza Eguzkiza Gipuzkoako
Sagardogileen Elkarteko lehen-
dakariak, atzokoa egun handia
izan zela azpimarratu zuen. Abu-
ruzak orain arte naturaltasunez
egiten zuena, hau da, bezero edo
lagunei ekoizpenaren atzean ze-
goen historia azaltzea, orain
modu antolatu batean egingo
duela aipatu zuen. Sagardoaren
Ibilbidea ekimenaren barruan,
jadanik hamar sagardotegi dau-
dela azaldu zuen Eguzkizak, bisi-
ta gidatuak eskainiz. Tolosalde-
an, Adunako Aburuzarekin bate-
ra, herri bereko Zabala aurkitzen
da zerrenda horretan. 

Aburuza
sagardotegia
bisita gidatuak
egiten hasiko da
Adunako Udalak,
Tolosaldea Garatzenek
eta Gipuzkoako
Sagardogileen elkarteak
ekimena txalotu dute

Olatz Ilarregi Tolosaldea Garatzeneko kidea; Josu Aburuza, Aburuza sagardotegiko kidea; Arantxa Eguzkiza

Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteko lehendakaria eta Josu Amilibia Adunako alkatea. I.G.L.
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Amasa-Villabonako Oria Merkatari  Elkarteak Ga-
bonetako zozketa egin zuen atzo. Erosketa txar-
telak ondorengo zenbakiek irabazi zituzten:
17.452; 16.695; 3.003 eta 10.326. Lau afari, aldiz,
zenbaki hauen jabeek lortuko dituzte: 4.000;

4.268; 5.041 eta 6.810. Gabonetako azken eki-
mena izan zen atzokoa. Oriatik azaldu zutenez,
30.000 zenbaki banatu zituzten. Saridunek, uz-
tailak 1a izango dute zenbakiak aurkezteko azken
eguna, Kale Nagusiko Tinta inprimategian.A.IMAZ

GABONETAKO ZOZKETA ZENBAKIAK

Irudia qAmasa-Villabona

Korrika batzordea
osatzeko bilera, gaur 

ANOETA ›Korrika badatorrela
eta batzordea osatzeko helbu-
ruz bilera egingo dute gaur Ano-
etan, 18:30ean pleno aretoan.
Anoetako Korrika Batzordetik
herritar eta eragile guztiak gon-
bidatu dituzte batzordean
parte hartzera.

Dantza Soka Eguneko
entseguak bihartik aurrera
ANOETA ›Dantza Soka Eguna
antolatu dute otsailaren 2an
Anoetan. Aurrez, entseguak
egingo dituzte, eta lehena, hila-
ren 11n, bihar, izango da. Axeri
dantza eta fandango-arin arina
landuko dute Mikelasagasti
auditorioan, 19:00etan. Hilaren
18an egingo dute ordu eta leku
berean bigarren saioa. Entsegu
orokorra hilaren 23an eta
30ean egingo dute, 19:30ean,
frontoian.

DLaburrak

BI AUKERA

pBisita gidatua eta kata ko-
mentatua.Sagardoaren mun-
dua barrutik ezagutzeko asmoz,
hain ezagunak ez diren sagar-
dotegiko txokoak bisitatzeko
aukera izango da: sagastia, do-
larea ... Ondoren, sagardoa das-
tatuko da, komentario labur ba-
tzuekin. Aburuza eta Aduna sa-
gardoak dastatuko dira, azken
hau, Eusko Labelduna. Lagun-
tzeko, gazta pintxoak egongo
dira. Haurrek, sagar zukua eda-
teko aukera izango dute.

pBisita gidatuarekin batera,
bazkaria edo afaria.Aukera ho-
nek, sagardoaz gozatzeaz gain,
euskal gastronomia dastatzeko
aukera eskaintzen du. Menu na-
gusia, bigarren menua edo hau-
rrentzako menua dastatzeko
aukera egongo da.

ORDUTEGI ETA EGUNAK

pAsteartetik ostiralera.Bisitak
19:00etan egingo dituzte.
pLarunbata.Bisitak egiteko
aukera 12:30ean eta 19:00etan
egongo da.

GAburuza sagardotegiko eskaintza turistikoa



Rebeka Calvo Ibarra

Tolosan eta Asteasun irekitako
bideari jarraiki, Ibarran, kontsu-
mo taldea sortu nahi dute, eta ho-
rretarako EHNE sindikatuak eta
Biolur nekazari ekologikoen el-
karteak sustatutako Basherri
ekimena abiaraziko dute. Asmoa
eta helburua bakarra da «gaur
egungo elikadura sistemari alter-
natiba bat eskaintzea», Gipuzko-
ako Basherri taldeko koordina-
tzaile den Pedro Alberdik azaldu
duenez. 

Lehen bilera urtarrilaren 17an,
18:30ean, kultur etxean izango
da, eta bertan izango da ere Al-
berdi. «Lehen hitzaldi hauek bi
zati izaten dituzte, batetik, elika-
dura burujabetzaren inguruko
azalpen orokor bat ematen dugu;
nekazaritzaren egoera nolakoa

den eta gaur egun, elikadura sis-
tema nolakoa den azaltzen dugu;
eta, bestetik, gaur egungo elika-
dura sistemarako dugun alterna-
tiba planteatzen dugu, Basherri
taldea». 

Taldeen funtzionamendua
Bigarren zatian praktikoagoak
izaten diren gaiak landuko dituz-
te, eta taldeak nola funtzionatu-
ko duen azalduko dute. Jada mar-
txan dagoen Tolosako taldeko ki-
deren bat ere izango da Ibarran,
eta baita Gazteluko Patxi Navas
ere, produktuak eskainiko di-
tuen baserritarra, hain zuzen. 

Alberdik, dena den, ekimenera
ekoizle gehiago ere batu daitez-
keela argitu du: «Baserritar ba-
tek interesa du jada, baina ez da
ezer itxia, eta behar bada baserri-
tar gehiagok eman nahi dute ize-
na, eta aukera izango dute gure-
kin harremanetan jarrita». 

Navasek barazkiak eskainiko
ditu, eta urtarrilaren 17ko hitzal-
dian izango da bere eskaintzaren
eta ekoizpen moduaren ingu-
ruan hitz egiteko. 

Hitzaldiko bigarren zatian,

hortaz, gerturatzen diren pertso-
nen kezkak argituko dituzte:
«Normalean jendearen funtzio-
namendua nolakoa izango den ja-
kin nahi du. Zer edo zer entzun
dute, baina kanpotik, eta galdera
zehatzak egiten dituzte; otarre-
tan zer egongo den, banaketak
eta ordainketak nola egiten 
diren... Orokorrean bilera haue-
tara etortzen diren pertsonen
ehuneko altu batek izena ematen
du». 

Hasteko, taldea bost lagunekin
ere osatu daiteke, normalean tal-
dea martxan jarrita jende gehia-
go animatzen baita. 

Lehen bilera honetan interesa
duten pertsonen izenak hartuko
dituzte, eta ondoren, bigarren bi-
lera batera deituko dituzte, dena
zehazten hasteko. 

Alberdik kontsumo taldeen in-
guruan informazioa nahi duten
herritar guztiak gonbidatu ditu
bileran parte hartzera. 

Basherri kontsumo taldea 
eratzen hasteko deia egin dute Ibarran
Lehen bilera urtarrilak
17an egingo dute; gaur
egungo elikadura
sistemari alternatiba
bat eskaini nahi diote

Tolosako kontsumo taldeko ordezkariren bat ere egongo da Ibarran. R. CALVO
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Tolosako Larramendi auzoan
dagoen Arreche tailerreko lan-
gileek elkarretaratzea egin zu-
ten atzo, zuzendaritzak hiru lan-
gile kaleratzea erabaki duelako.
Era berean, soldatak %15 jaitsi
dizkietela salatu zuten. Orain
gutxi lana erregulatzeko espe-
dientea jasan dute langileek,
eta orain laugarren aldiz 
ezarri nahi dietela esan dute.
Zuzendaritzarekin negoziatu
egin nahi dute eta hori bultza-
tzeko, urte hasieratik  goiz eta
arratsaldez bi ordu t’erdiz ari
dira mobilizatzen. I.TERRADILLOS

ARRECHE
LANTOKIKO
LANGILEAK
PROTESTAN

Irudia qTolosa

Intxurreko pilotarien
partida ugari Alegian

ALEGIA ›Bihar ostirala Alegiako
pilotalekuan Intxurre pilota
eskolako pilotarien hiru partida
izango dira 19:00etan:  Infanti-
len Intxurre1-Lapke 2, kadeteen
Intxurre-Intza eta jubenilen
Intxurre-Añorga.

Aralar institutuko ikasleek
zozketa egin dute

ALEGIA ›Aralar institutuko ikas-
leak ikasturte bukaerako bidaia
egin ahal izateko zozketa bate-
rako txartelak saldu dituzte.
Zozketa astearte goizean egin
zuten eta 01287 izan da irabazle
suertatu den zenbakia.

Olaberriak bigarren egin 
du Rotterdamen

IKAZTEGIETA ›Leire Olaberriak
bigarren egin du Rotterdameko
Sei Egunak proban. Txirrindula-
riak probaren azken eguneko
200 metroen proba irabazi
zuen, seigarren egin zuen
scrachtean eta bosgarren pun-
tuaketan. Astelehenean scracht
probetako bat irabazi zuen.

DLaburrak

Erredakzioa Tolosa

Guardia Zibila Tolosako Rondilla
kalean Bazar Chino Super Orien-
tal dendan izan zen atzo, 11:30ak
aldera. HITZAk jakin ahal izan due-
nez, ohiko bisita bat izan zen, eta
biltokira sartzeaz gain tabakoa
saltzen ote zuten galdetu zieten
dendako jabeei. 

Ez da lehen aldia guardia zibi-
lak taberna eta saltokietara joa-
ten direla tabakoa saltzen ote du-
ten ikusteko.  

Guardia Zibila
Tolosako
Rondilla 
kaleko saltoki
batean izan da 



Iñigo Terradillos 

Elkartasun mezuez eta ekimenez
beterikoa izaten da urte sasoi
hau. Batean zein bestean egin ohi
dira gehien behar dutenei lagun-
tzeko ekimenak, hala nola, elkar-
tasun azokak, krosak, janari eta
diru bilketak. Horietako bat da
Laskorain ikastolak urtero anto-
latzen duen merkatu txikia. Ira-
gan igandean itxi zituen ateak,
eta bertan bildutako dirua hiru-

garren munduko lurraldeko
proiektuetara bideratzen dute.
Hain zuzen ere, saharar errefu-
xiatuen kanpalekuetara joan ohi
da elkartasun azokan bildutakoa-
ren zati bat. Sahararrei laguntze-
ko hamaika ekitaldi antolatzen
ditu eskualdean Tolosaldea Saha-
rarekin elkarteak urtean zehar,
eta egunotan bertara bideratzeko
janari bilketarekin ari dira buru-
belarri.

Janari bilketa horrek urtarrila-
ren 31ra arte iraungo du. Urtero
moduan, Tolosaldeko herritarrek
euren herrietako udaletxeetan,
kultur etxeetan, eskoletan, super-
merkatuetan edota bilketarako
egokituriko bestelako txokoetan
utzi ahal izango dituzte elika-
gaiak. 

«Herritarrak animatu aldera»,
aurreko urteetan egin moduan,
Tolosako Trianguloa plazan ko-
katuriko kultur etxearen kanpo-
aldean kamioimetroa jarriko

dute, eta horrela herritar guztiek
ikusi ahalko dute zenbat kilo bil-
tzen ari diren. Sahararen aldeko
elkartearen helburua aurreko ur-
teetan bezala, Tolosaldean 10.000
kilo biltzea da.

Bilketa bukatu ondoren, elkar-
teko kideek euren lokalean pres-
tatuko dute jasotako material

guztia, eta gero hori kamioietan
sartuko dute. Kamioi karabana
otsailean aterako da errefuxia-
tuen kanpamenturantz. 

Diruz laguntzeko modua
Bigarren eskuko kamioiak erosi
beharra izaten dituzte materiala
kanpalekuetara eramateko, eta
horretarako ere laguntza eskatu
dute Tolosaldea Sahararekin el-
karteko kideek. Diruz lagundu
nahi duenak kontu korronte bi-
dez egin ahalko du.

Kanpalekuetara eramaten di-
tuzten elikagaiak bertan bizi di-
ren sahararren artean banatzen
dira. Aurtengo janari bilketan es-
kola materiala uzteko ere eskatu
diete herritarrei. Hori elkarteak
esku artean duen proiektura bi-

Urtarrilaren 31ra arte burutuko dute
gurean, Sahararako material bilketa
Elikagaiak nahiz
Tolosaldea Sahararekin
elkartea eraikitzen ari
den ikastetxerako
materiala bilduko dute

Saharar lurralde askatuetan kokaturiko Midyic herrian ari dira eskola eraikitzen. HITZA
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JANARI BILKETA

Utzi beharrekoak: 
pArroza
pLekaleak
pHegaluzea oliotan
pSardinak oliotan
pPasta
pOlioa
pAzukrea
pKonpresak
pPixoihalak
pEskola materiala

DIRU LAGUNTZA

pKontu korronte bidez.Bildu-
tako materiala saharar errefu-
xiatuen kanpalekuetara ka-
mioietan eramaten dute. Hauek
erosi egiten dituzte, eta horreta-
rako diruz laguntzeko aukera
dago kontu korronte bidez ekar-
pena eginez: Kutxa (2101 0067
22 0011180866) La Caixa (2100
1758 68 0200077750).

GDatuak

deratuko da. Saharar lurralde as-
katuetan Midyic izeneko herrian
eskola bat eraikitzen ari dira. Da-
goeneko hiru gela daude eraikita
eta bertan 44 ikasle dabiltza
oraingoz. Eraikuntza bukatu eta
bere mantenua egiteko dirua lor-
tzen ari dira baina eskola mate-
riala ere behar dutela adierazi
dute elkarteko kideek. 

Horregatik, janari bilketarekin
batera koadernoak, arkatzak,
ezeztekoak, bolalumak edota txo-
rroskiloak bezalako materiala ja-
soko dute. «Eraikitzen ari garen
eskola bukatzean 120 ikasleren-
tzako tokia egongo da eta hauek
hezkuntza lana bete dezaten gure
laguntza behar dutelako jartzen
dugu abian bilketa hau», azaldu
dute.

Tolosaldea Sahararekin elkar-
tearen helburua «sahararrei el-
kartasuna adierazi eta errefuxia-
tuen kanpalekuetara ahal den la-
guntzarik gehien eramatea da».
Horretarako, beste behin ere, To-
losaldeko herritarren parte har-
tzea eskatu eta eskertu dute.

Beste urteetan bezala,
Tolosaldean 10.000
kilo biltzea dute
helburu aurten ere
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Iñigo Terradillos Leitza

Dabid Anaut  (Burlata, 1968) Lei-
tzaldeko euskara teknikaria bere
ohiko lanpostutik aldenduta
egongo da hainbat hilabetez, hain
zuzen ere, Euskal Memoria fun-
dazioarekin burutzen ari den
proiektua aurrera eramateko. Li-
buru horretan hasi aurretik, bai-
na, argitaratu berri du beste bat,
bestelako gaia eta helburua due-
na. Hizkuntzaren barrurako atea
hizkuntzaren sorreraz, eboluzio-
az eta gizakiarekin duen loturaz
ari da, eta gai horrekiko interesa
piztea du helburu.
Nolatan eta zein helbururekin hasi
zinen liburu honen lanketan?
Liburuan lantzen ditudan gaiak
asko interesatzen zaizkit. Filolo-
gia ikasi nuen, eta ikasten ari gi-
nenean hizkuntzaren jatorriaz
eta eboluzioaz edo hizkuntza guk
garunean nola dugun... horren in-
guruan eduki batzuk eman zizki-
guten, eta betidanik izan da nire
gustuko gaia. Nire lanbidea, bes-
talde, soziolinguistikari eta hiz-
kuntzaren normalizazioari gehia-
go loturik dago. Nire gustuko den
gai hori duela bi urte hasi nintzen
lantzen. Irakurri ahala, pentsatu
nuen ni ikasten ari nintzena ida-
tzita jasotzeko modua egon zite-

keela. Gainera, euskaraz gai hau
dibulgazio moduan jorratzen
duen libururik ez dut ezagutzen.
Beraz, ez zegoen hori neronek
egin nezakeela erabaki nuen, eta
irakurtzea gustatuko litzaidake-
en liburua idazteari ekin nion.
Zeintzu dira liburuaren ildo nagu-
siak?
Mami nagusia hizkuntzaren jato-
rria eta eboluzioa azaltzean da-
tza. Gizakiarengan hizkuntza
nola sortu zen eta nola joan zen
eboluzionatzen azaltzen dut, teo-
ria askoren bidez. Bestetik, hiz-
kuntza bera zer den azaltzen dut.
Hor, nola ikasten dugun, edota
gure burmuinarekin nola dagoen
lotuta ikus daiteke. Biologiaren
zati bat badu, hizkuntzalaritzare-
na ere bai. Honen guztiaren ingu-
ruko lanak askotan oso tekniko-
ak izan ohi dira, baina ni idazkera
errazago batean saiatu naiz lan-
tzen.
Nori zuzendutakoa dela liburua
esango zenuke?
Euskaran nahiz edozein hizkun-
tzen inguruan interesa duen edo-
nori interesatu ahal zaio lan hau.
Ez da behar ez filologo ez hizkun-
tzalari izatea. Gainera, bibliogra-
fia bat ere badago, gaiaren ingu-
ruan irakurri eta ikasi nahi due-
narentzat.

Zer egiten zaizu bereziki zirraragarri
gai honetan?
Hizkuntza denetarako egunero
erabiltzen dugu, eta oso tresna
bizkorra da. Nik hipotesi guztie-
tatik gehien sinisten dudana da,
guk, berez, genetikoki jaiotzetik
dugula hizkuntza bera edo hiz-
kuntzarekin zerikusia duen zer-
bait. Niretzat, beraz, misterioa
hori da, nola eta noiz gertatu den
zelula bat besterik ez edo austra-
lophitecus bat izatetik, gaur egun
hizkuntza duen pertsonak izatea.
Nola sortu den hizkuntza, alegia.
Eta,nola sortu da?
Bi hipotesi nagusi daude. Batzuk
uste dute hizkuntza pixkana as-
matu zela, hau da, egun batean
hitz bat, hurrengoan beste bat,
eta horrela. Beste ideia da giza-
kiaren historian eboluzioan ze-
har sortu zela. Baina, nola? Gal-
dera horrek asko harritu nau beti-
danik, eta kontua da, ez dagoela
oraindik erantzun finko edo zeha-
tzik. Hipotesi ugari daude, baina
ez dago guztiek onarturiko teoria
bat. Batzuk duela bi milioi urte
sortu zela diote, beste batzuk due-
la 100.000 urte, batzuk gradualki
egin zela, eta besteek kolpean.
Oso galdera filosofikoa da, zeloak,

aspertzea edo gosea nondik sortu
diren modukoa. 
Zein teoria edo autore jarraitzen di-
tuzu?
Chomsky eta Pinker bezalako au-
tore entzutetsuak irakurri ditut,
eta beste ugari ere bai. Liburute-
gietan nahiz interneten gai ho-
nen inguruko lan bilduma ikara-
garria topa dezakezu. Bakarkako
lan handia izan da, asko irakur-
tzetik ikasi dudana irudikatu
nahi izan dut. 
Badakiguna da ikusmenaren dohai-
nak garunean bere lekutxoa duen
moduan, hizkuntzak ere berea due-
la.
Bai. Hizkuntza gure burmuinean
dagoela ziur gaude. Guztiei gerta-
tu izan zaigu hitz bat esan nahi
izatea, baina une horretan buru-
ra ez etortzea. Hitz hori badakigu,
gure burmuinean nonbait dugu
kokatua, baina ez zaigu burura-
tzen une horretan. Liburuan
planteatzen dudan beste puntue-
tako bat da hori, non dagoen hiz-
kuntza kokatua.
Hainbat bitxikeria ere aurki ditzake-
gu.
Euskal Herrian bertan, amona
bat hil zorian zelarik, euskaraz
hasi zen hitz egiten. Familikoek

ere ez zekiten euskaraz hitz egin
zezakeenik. Txikitan ikasi zuen,
baina gero Frankoren garaia zela
eta, hizkuntza baztertu zuen, eta
ingurukoei ere ez zekiela esango
zien, beste hainbatek egin mo-
duan. Bere burua kontrolatzerik
ez zuen une horretan hasi zen be-
rriro euskaraz hitz egiten. 
Zergatik gerta daiteke hori?
Garunean nonbait, biltegi modu-
ko batean, gordeta geratu zitzaio-
la hizkuntza erakusten du ho-
rrek. Burmuineko lesioekin gau-
za xelebreak gertatzen dira.
Burmuineko atalen batean zer-
bait gertatu, eta izenik edo adi-
tzik esaterik gabe geratu den jen-
dea dago. Hizkuntzari dagozkien
beste gauza guztiak ongi egin di-
tzakete, baina gauza konkretu ba-
tzuk, ez. Lesio baten ondoren ger-
taturiko patologiak dira, eta bur-
muinean leku zehatz bat
ukitzean hizkuntzaren atal bat
hondatu daitekeela erakusten
dute. Baina, hori guztia argitu
gabe dago. Hau da, aditzak edo
izenak edo sintaxia non dauden
oraindik ez dakigu, ez gara iritsi
erabat ulertzera, burmuina baita
gure gorputzeko atalik konple-
xuena.  

Dabid Anaut q
Hizkuntzalaria

Leitzaldeko euskara teknikariak
‘Hizkuntzaren barrurako atea’liburua
argitaratu berri du, hizkuntzaren jatorriaz
eta eboluzioaz eginiko dibulgazio lana.

«Betidanik
harritu nau
hizkuntzaren
sorrerak»

I.T.
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2 Agenda

IKASTAROAK
pTolosa.Osasun eta Preben-
tzioaren astean harira DYAk
ikastaro eta hitzaldiak eskainiko
ditu hilaren 14tik 18ra. Euskaraz
eta doan izango dira saio guz-
tiak, Tolosako kultur etxean.
19:00etatik 21:00etara izango
dira. Izena eman nahi duenak
943 46 46 22 telefono zenbaki-
ra deitu beharko du, edota ira-
kaskuntza.eskola@DYAgipuz-
koa.com helbidera idatzi.

BESTELAKOAK
pTolosa.Galtzaundiren irakurle
taldea. 19:00etan, Tolosako An-
tonio Maria Labaien kultur etxe-
an izango da. Uxue Alberdiren
Aulki bat elurretan liburua az-
tertuko dute.
pLeitza.Herrirak antolatuta,
euskal preso eta iheslarien
etxeratzea eskatzeko Bilbon
egiten den urteroko manifesta-
ziora joateko autobusak antola-
tu dituzte. Txartelak Torrea ta-
bernan jarri dituzte salgai, eta
erosteko azken eguna hilaren 11,
ostirala, izango da. Autobusak
15:00etan aterako dira.
pTolosa.Urtarrileko kantu jira-
ko lehen entsegua izango da,
gaur. 20:00etan musika esko-
lan izango da. Inauterietako
abestiak entseatuko dituzte.

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta gaue-
koa: Lejeune, L. Euskal Herria
kalea, 46. Telefonoa: 943 67 32
74.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. Telefonoa: 112.

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

2 Agurrak

ERAKUSKETAK
pAmasa-Villabona.Berria Ko-
munikazio taldeari laguntzeko
erakusketa egongo da zabalik,
Gurea antzokian. 17:00etatik
19:00etara.
pTolosa. Iraia Okinaren ilustra-
zioak, eta Javier Baldaren eta
Nerea Ugarteren lanak ikusgai
daude, Aranburu jauregian, hi-
laren 26a bitartean.

ZINEMA
pTolosa.Gaur, Leidor aretoko
zine forumean, 19:15ean eta
21:45ean, Conociendo a Matsu-
ko eskainiko dute, jatorrizko
bertsioan.

Bihar
GOIZA LAINOTUTA

ARRATSALDEA LAINOTUTA

BEROENA 10°
HOTZENA 3°

Eneritz Maiz 

Urtero moduan, Euskal Herriko
Mus Txapelketako kanporaketak
jokatzen ari dira, eskualdean. Da-
goeneko hainbat herritan egin di-
tuzte, eta beste asko hilabete ho-
netan izango dira. Hilaren 4ean,
Zizurkilen jokatu zen kanporake-
ta, eta Aratz Alkortak eta Jon Or-
mazabalek osatutako bikotea
izan zen irabazlea, eta ondorioz
Zizurkiletik herrialdeko kanpo-
raketara pasa dira.

Abenduaren 28an,berriz, Villa-
bonako kultur etxean hogeita bi
bikote bildu ziren herriko kanpo-
raketan parte hartzeko. Bertatik
lehendabiziko hiru bikote pasatu
dira aurrera, eta hauek izan dira
irabazleak: Hautsi Izagirre eta
Aritz Imaz, Igor Urbano eta Oskar
Urbano eta Jon Klemente eta Ai-
tor Landa.

Beste lau kanporaketa
Bihar, hilak 11, ostirala, Anoetan,
Ikaztegietan eta Larraulen joka-
tuko dituzte kanporaketak. Tolo-
sako Oargi elkarteko kanporake-

ta, berriz, hilaren 26ean, larunba-
tean izango da. 

Anoetan Giraldo tabernan
egingo dute kanporaketa, eta La-
rraulen Ostatuan. Bi herrietan,
22:00etan hasiko dira mus parti-
dak jokatzen. Ikaztegietan, Herri-
ko Ostatuan jokatuko da kanpo-
raketa, eta 22:00etatik 22:30era
izen ematea izango da, eta
22:30ean emango zaio hasiera. To-
losako Oargi elkartekoek, aldiz,
hilaren 26erako antolatu dute.
17:00etan hasiko da kanporaketa
elkartean bertan.

Eskualdeko herri hauetako
kanporaketetan sailkatzen diren

bikoteak aurrera jarraituko dute
Euskal Herriko Mus Txapelke-
tan. Kanporaketa hauek hilaren
31a baino lehen jokatu beharko
dira.

Antolatzaileek, Tolosaldeako
herrietan antolatzen ari diren
kanporaketetan musean jokatze-
ra animatu nahi dituzte herrita-
rrak. 

Otsailaren 23an, larunbatean,
Seguran jokatuko da herrialde
mailako kanporaketa. Final na-
gusia, aldiz, martxoaren 24ean,
igandean, jokatuko da, Agurai-
nen.
1tolosaldean@hitza.info

V. Mus Txapelketako
kanporaketak erabakita
Zizurkilen eta Villabonan
Anoetan,Larraulen eta
Ikaztegietan bihar
jokatuko dituzte; hilaren
26an Tolosako Oargi
elkartean izango da

Villabonako kanporaketan hogeita bi bikotek jokatu zuten. HITZA


