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Asier Imaz Tolosa

Ibai Iriartek bi urte beteko ditu
ekainaren 11n Tolosako alkate
moduan. Lau urteko legealdiaren
erdian, orain arte egindakoaren
inguruko balantzea egin du tolo-
saldea.hitza.info webgunean. He-
rritarrek bidalitako galderak ere
zuzenean erantzun ditu Iriartek. 

Bi urte hauen inguruan hitz
egiterako unean, Bilduko haute-
tsiak «argi-ilunak» aipatu ditu.
Udaletxera ilegalizazio prozesu
baten ondoren iritsi zirela gogo-
ratu du Ibai Iriartek, eta «atearen
beste aldean zer zegoen ongi ez ze-
kitela» onartu du: «Lehen unetik
gardenak izaten saiatu gara, eta
hori izan da gure oinarrizko prin-
tzipioetako bat». Gizarte politikei
dagokionez, murrizketak ez apli-
katzen saiatu direla dio Tolosako
alkateak, eta hori behintzat lortu
dutela aldarrikatu du: «Aurre-
kontuaren kontrola bermatu
dugu, eta zentzu horretan, jar-
duera ekonomikoa benetan polita

egin dugula uste dugu. Etxean
egiten dugun bezala, duguna gas-
tatzen saiatu gara, eta ez ez dugu-
na; udalak dituen sarreren arabe-
rako gastuak egin ditugu, eta ho-
rrek egonkortasun ekonomikoa
ekarri digu». Martxan jarri dituz-
ten egitasmo guztietan, parte
hartzea bultzatzen saiatu direla
azaldu du Iriartek, eta horren adi-
bide gisa, Larramendi auzoa, San
Esteban, Hondakinen Mahaia,
eta batzorde irekiak aipatu ditu,
besteak beste.

Gabezien artean, komunika-
zioa aipatu du Tolosako alkateak:
«Informazio ugari sortzen dugu
egunero, eta lehen urtean ez ge-
nuen asmatu hori ongi bidera-
tzen». Zezen plazaren afera eta
San Joanetako elizkizuna aipatu
ditu Iriartek horren adibide beza-
la. Aralarrekin osatu duten udal
gobernuaren inguruan, aldiz,
Euskal Herrian ondoren ikusi de-
naren aurrerapena izan dela dio
Tolosako alkateak, hau da, EH-
Bildu-ren aurrekaria. 

Kritikei erantzuna
EAJ eta PSE-EE alderdien kriti-
ken aurrean, alderdikeriak albo
batera utzi eta Tolosa guztien ar-
tean sortu behar dela uste du Ibai
Iriartek, «alderdien interesen gai-
netik herritarrenak jarri behar
baitira». Aipatu behar da, oposi-
zioan dauden bi alderdi horiek go-
gor kritikatu dutela udalaren bi
urteko ibilbidea. EAJk «gestio fal-
ta» salatu du, eta gauzak inertziaz
egitea leporatu die Bildu eta Ara-
larreko kideei. PSE-EE alderdiak,
aldiz, bi urte hauetan «oso gaizki»
aritu izana leporatu die udal or-
dezkariei; ekonomikoki aurreztu
dela onartuz, baina inbertsiorik
ez dela egin salatuz. Kritika eta
herritarren galdera guztien eran-
tzuna, www.tolosaldea.hitza.info
webgunean. 

Ibai Iriarte:
«Lehen unetik
gardenak izaten
saiatu gara»
Herritarren galderak
erantzun ditu Tolosako
alkateak, legealdiaren
lehen bi urteen
balantzea egiterakoan

Ibai Iriarte Tolosako alkateak ‘tolosaldea.hitza.info’ webguneari zuzeneko elkarrizketa eskaini zion, atzo. I. T.
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Herri kontsulta
«Parte hartzea sustatzen dene-
an, helburua ez da helmuga, bi-
dea da, hau da, bidean subjetoa
sortzen da. Larramendi auzoan
egin zen prozesuaren bidez,
auzo dinamika, auzo izaera bat
sortu da. Hala eta guztiz ere, ez
dut uste parte hartze prozesu
guztiek erreferendum batean
bukatu behar dutenik, San Es-
teban auzoan ikusten ari den
bezala; kontsentsuak lortzen
saiatu behar da»

Hondakinak
«Hondakinen Mahaia eratu ge-
nuenean lehenengo lana for-
makuntza lantzea izan zen, eta
bertan, alderdi politikoak, eragi-
leak eta interesa zuen oro zego-
en. Ondoren, birziklatzea bul-
tzatzeko kanpaina desberdinak
jarri ditugu martxan. Azken as-
teetan hiru egin ditugu, eta
udazkenean beste batzuk jarri-
ko ditugu abian auzoz auzo.
Hondakin bilketa sistemaren in-
guruan, Tolosan zein jarri behar
dugun erabakitzeko, ikerketa
bat egingo da, eta hori egingo
duen enpresaren esleipena ira-
gan astean egin zen».

«Hondakinen sailkapena nor-
berak egin beharko du bere
etxean. Denok dakigu egin be-
harra dagoela, baina askok ez
dute egiten, eta hori datuetan
agertzen da; helburua adminis-
trazioak hori kontrolatzea da,
hau da, sailkapena egiten den
edo ez kontrolatzea».

«Alderdien arteko gerra batean
sartu gara, sartu dira... nahi du-
zun aditza erabili. Horrek izuak
eta mamuak sortu ditu, eta on-

G Ibai Iriartek ‘tolosaldea.hitza.info’ webgunean esanak

dorioz, prozesua gehiegi luza-
tzen ari da. Denoi dagokigun gai
baten inguruan horrela ibiltzea
guztiz zentzugabekoa da; ardu-
ragabekeri handi bat da. Denok
gaude birziklapenaren alde,
egin dezagun bada».

«Trintxeretatik ezin dira inoiz
zubiak eraiki. Zubiak eraikitzeko,
trintxerak deuseztu behar ditu-
gu».

Zakur kakak
«Ikuspegi kolektiboak landu
behar ditugu, ni-aren gainetik
gu-a dago, eta gu hori tolosa-
rrok gara. Isun batzuk jarri ditu-
gu, baina oso zaila da udaltzai-
nek momentu horretan harra-
patzea. Argi dugu, ordea,
harrapatuz gero isunak jartzen
jarraituko dugu. Gune berdee-
tan ez ezik, kalean ere zakur ka-
kak agertzen dira, eta gehiene-
tan, gainera, beti leku berdine-
tan izaten da».

«Txakurrek txipa eramaten
dute, eta jabeei gutun bat bida-
liko diegu; bandoa ere jarriko da
arduratsu jokatzeko eskatuz.
Norberaren ikuspegiaren gaine-
tik orokorra izan behar dugu, eta
gizartean badugu gabezia
hori».

Udalaren zorra
«Zuloari buelta ematea bada-
go, baina aurrekontuaren eta
gastuen arteko oreka bat ber-
matzea beharrezkoa da. Horrez
gain, zorraren gaineko ordainke-
ta plan bat burutu behar da, eta
hain zuzen ere, ordaintzen ari
gara. 2011tik hona sei milioi euro
ordaindu ditugu, eta horri esker
zorra gutxitu da. Horrek, ordea,

etorkizuneko inbertsioa hipote-
katzen du».

Euskal presoak
«Pello Odriozolak adibidez 25
urte daramatza espetxean, eta
pentsa, nik 30 ditut. Ez dut eza-
gutzen, beste belaunaldi askok
bezala. Herri honen drama da
hori. Gatazka politiko honek su-
frimendu handia sortu du, eta
sortzen jarraitzen du. Gizarteak
eta politikariok amaierara era-
man behar dugu, berriro horre-
lakorik gerta ez dadin. Bada ga-
raia behingoz gatazka honi
buelta emateko».

Bonberenea eraikina
«Euskal kulturgintzari eta Tolo-
sako agenda kulturalari izuga-
rrizko egurtua ematen dio Bon-
bereneak, eta bejondaiela. Bon-
bereneak bertan jarraitu behar
duela argi dugu, eta horretan si-
nesten dugu. Auzotarrekin ba-
tera diseinatzen ari garen etor-
kizuneko San Esteban auzoan,
argi ikusten dugu Bonbereneak
bere zatia duela; etorkizuna
duela dagoen lekuan».

Langabezia
«Tolosako argazkia txarra da.
Beste leku batzuetan zenbaki
okerragoak daude, baina arazo
handi baten aurrean gaude. 35
urtetik beherakoen langabe-
ziak, baina batez ere 45-etik go-
rakoenak kezkatzen gaitu».

«Ahal genituen enplegu pro-
gramak jarri ditugu martxan;
merkataritzan laguntzak eman
ditugu; Tolosaldea Garatzenen
bidez enplegu programa egin
dugu; etorkizuneko Tolosaldea
lantzen gabiltza...».

pBideoa. Ibai Iriarte Tolosako
alkateari egindako zuzeneko el-
karrizketa ‘tolosaldea.hitza.info’
webgunean dago.



Satorrak

Z
iurrenik, gure baserrietan
gorrotatuena izan den
ugaztuna da satorra. Segu-

ru nago zuetariko askok ikusi du-
zuela noizbait zuen etxekoren bat
satorraren zain aitzurra lepoan
hartuta duela. Gero diote, Tibe-
ten bizi diren monje burusoil ho-
riek pazientzia handia dutela.
Etor daitezela satorrak harrapa-
tzera! 

Satorra (Talpa europeaus) itxu-
ra batean behintzat ez da arrisku-
tsua, hamabost bat zentimetroko
animaliatxo luzanga mutur luze
bat baino ez da. Normalean, ezau-
garri hauek dituzten ugaztunak,
larreetan edo basoan zehar korri-
ka ikusten ditugu, baina hor dago
satorraren berezitasuna, hau ez
baita lur gainean bizi, lurpean
bizi da, erabat.

Gutxi dira munduan erabat
lurpean bizi diren ugaztunak.
Izan ere, lurpean bizitzeko, zen-
bait ezaugarri berezi behar dira.
Batetik, parean dagoen lurra ken-
tzeko herramientaren bat beha-
rrezkoa da. Satorrek atzapar bi-
kainak dituzte horretarako, atza-
zal benetan sendo eta luzeekin.
Gainera, beraien atzaparrak, bes-
te inongo animaliak ez bezala,
kanporantz okertuak daude, lu-
rra paretik kentzeko eginak.

Gorputza ere xelebrea dute sa-
torrek, oso ile fina eta malgua
dute, egindako zuloetan barrena
erraz pasatzeko. Imajina ezazue
zuloetan trabatuta geratuko bali-
ra, a ze etorkizuna.

Begiak badituzte, txikiak eta
azal leun batez estaliak. Esan ge-
nezake ia itsuak direla, baina egia
esan, zertarako begiak, beti ilun
dagoen lurpean bizitzeko? Bizidu-
nen munduan, alferrikako zer-
bait badago, desagertu egiten da.
Horregatik, ez sinistu, gizakiak
soilik garunaren %10a erabiltzen
duela esaten dizuetenei. Beste
%90a zer dugu bada, buru hezu-
rra betetzeko? 

Baina, begi faltan beste zerbait
izan behar soberan, eta satorrek
ukimena dute soberan. Oso azal
sentikorra dute sudur aldean, ile-
txo are sentikorragoez beteta. 

Elikadurari begiratuz, sato-
rrak zizarejale amorratuak dira.
Zizare bat harrapatzen dutenean,
atzaparrekin barrua husten
omen die, zizarearen hesteetako
lur hondarrak kentzeko eta hone-
la lurrez errebozatu gabeko hara-
gia jateko. Baina, zizareez gain,
atsegin ditu ere barraskiloak, lur-
peko landareak, sagutxoak eta in-
tsektuak.

Hala ere, zizareekiko zaletasu-
nagatik, zizareei atsegin zaien lu-
rretan egon ohi da, beraz, oso zai-
la da satorra leku areatsu eta ha-
rritsuetan topatzea. Nahiago
izaten ditu, materia organikoz be-
tetako lur leun eta gozoak... adibi-
dez, baratzeak. 

Lur hauetan egiten ditu bere
etxetxoak lurpeko galeria sare
konplexu batekin, non 100 zenti-
metrorainoko luzerak eduki di-
tzaketen. Oso arraroa da satorra
lurpetik kanpo ikustea, soilik le-
horteak direnean eta sator gazte-
ak beste leku batzuen bila joaten
direnean irteten dira lurpeko se-
gurtasunetik.

Sator amak, umatzeko garaian
150 zentimetroko diametroa eta
50 zentimetro inguruko altuera
duen gune bat eraikitzen du lur-
pean. Bertan hosto lehorrezko
ohe bat egiten du eta han uma-
tzen ditu ondorengoak. Kumetxo-
ek hilabete inguruan amaren es-
nea edaten dute. Bai, satorrak zu
eta ni bezala ugaztunak direla ez
ahaztu. Hauek sei hilabete inguru
betetzen dituztenean, jada hel-
duak direnez, beste eremu batzuk
kolonizatzera irteten dira.

Satorrak ez dira batere lagun-
koiak. Pentsa, eme bila dabiltzan
bi sator ar elkar topatzen direne-
an, borroka gogorrak egiten di-
tuzte, elkar akabatzeraino iritsi
arte ere.

Satorra apur bat ezagutu du-
gun honetan, goazen ikustera
bere bizitzari buruzko xelebreke-
ria batzuk:

Satorrak etengabe jaten egon
behar du. Diotenez, 24 ordutan ez
badu ezer jaten, hil egiten omen
da... gutxi gorabehera gu bezala.
Egunean zehar, bere pisuaren er-
dia baino gehiago jan behar du ja-
naritan, gosez hil nahi ez badu.

Nire irakurleen artean baratze
zaleak badaude, honezkero jasa-
na izango dute, seguru, satorren
erasoren bat. Satorrak ez ditu ba-
razki asko jaten, baina satorrak
egiten dituen galerietan zehar, be-
netan barazkiak atsegin dituzten
ugaztun txikiak ibili ohi dira, be-
raz, satorra berak jaten dituen ba-
razkiak baino kaltegarriagoak
dira, beraien galerietan barrena
dabiltzan animaliatxoak.

Bestalde, sator bat harrapatzen
duzuenean, ez du ezertarako ba-
lio bere gorpua makil batean zin-
tzilika uzteak, honek ez ditu beste
satorrak izutzen. Satorra lurpetik
dabil, lur azalekoa bost axola be-
rari!

Satorrari ez dakit, baina neuri
asko axola zaizkit zuen iritzi eta
dudak, beraz ez lotsatu eta idatzi
bioaniztasunetik@hotmail.com
eta noski, jarraitu zuen konposta-
gailutik xomorroak biltzen eta 
alkoholetan gordetzen. Ea horre-
la, guztion artean, munduko le-
hen konpostagailuetako fauna-
ren katalogoa eraikitzerik dauka-
gun!

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa

Mikel Iraola 

Gaur Ingurumenaren Nazioarte-
ko Eguna ospatuko da, eta honi
lotuta, hilabete osoan zehar Tolo-
saldeko udalek, Tolosaldea Gara-
tzenen laguntzarekin, ingurume-
na babestearen aldeko hainbat
ekimen antolatu dituzte.

Aurten, bereziki, eskualdeko
erreken garbiketei eman nahi
izan diete garrantzia, espezie inba-
ditzaileak ekiditeko proiektua
abian jarri baitu Tolosaldea Gara-
tzenek. Modu horretan, landare
horiek kentzeaz gain, ibaien ertze-
etan pilatu diren gainontzeko gau-
zak, tresnak edota plastikoak ken-
tzeari ekingo diete. Beraz, gaurtik
aurrera, horretan arituko dira
Adunan. Hilaren 8an Anoetan eta
Iruran izango dira, eta 15ean Ale-
gian.

Ikasgelatik plazara
Horrez gain, gaur beste bi ekintza
egingo dira. Alde batetik, Iba-
rran, Uzturpe ikastolako gazte-
txoak herriko zuhaitzei izenak
jartzen ibiliko dira. Bestetik, Ano-
eta, Irura, Zizurkil eta Amasa-Vi-
llabonako ikastetxeetako gazteek
Ikasgelatik plazara ekimenaren
bigarren saioa burutuko dute, Vi-
llabonan bertan, Tolosako Ingu-
rumen Eskolaren eskutik.

Agenda 21 programaren barne-
an, biodibertsitatearen gaia jorra-
tu dute aurtengo ikasturtean
bigarren urtez, inguruak ezagutu
eta errespetuz gozatzen ikasiz.
Ikasitako hori herritarrei helaraz-
teko, 09:30ean elkartuko dira tal-
dekako lanak egiteko. Ondoren,
erakusketak ikusteko aukera
izango dute, eta amaitzeko
11:00etan, komunikatu bat iraku-
rriko dute. 

Hilabetean zehar ere bai
Gaurko Ingurumen Egunaz gain,
hilabete osoan zehar jarduera
gehiago antolatu dituzte. Esatera-
ko, ostiralean, Tolosako Arkaute
parkean konpostaiaren festa ospa-
tuko da 17:30etatik aurrera. Egun
berean, Villabonan, bigarren es-
kuko azoka egingo dute. 

Ekainaren 23an, Fraisoroko his-
toria eta inguruak izeneko mendi
ibilbidea egingo dute. 08:00etan
abiatuko dira Pello Mari Otaño
plazatik, eta Uliazpi, Matia eta
Nekazal eskola bisitatuko dituzte.
Azken honetan bazkalduko dute
denek batera. Norberak bere jana-
ria eraman beharko du, eta kafea
udalak eramango du. 

Amaitzeko, ekainaren 28, 29 eta
30ean, turismo aktibo jasanga-
rriari buruzko topaketak ospatu-
ko dira Larraitzen eta Alkizan.
Gazteei zuzendutako ibilbideak,
eskalada txapelketak eta kontzer-
tuak izango dira larunbatean.
Igandean, berriz, familiei zuzen-
dutako festa izango da. Ibilaldia,
ekimen eta produktu jasanga-
rrien azokaz gozatzeko aukera
egongo da. 

Ingurumen egunari lotuta
hamaika ekintza antolatu
dituzte hilabete osoan zehar
Ingurumenarekiko
duten apustua indartu
dute udalek,eta
eskualdeko ibaien
garbiketa lehenetsi dute

Behar Zana elkarteak 67.urteurrena ospatu du asteburuan.Ositrale-
an txupinazoan,Txomin Castro zenari omenaldia egin zioten,Incan-
sables Txarangak alaituta.Ondoren,sagardo eta pintxo dastaketa
izan zen.Larunbatean,berriz,pilota jaialdia,danborrada,afaria eta
dantzaldia egin zituzten.Igandean amaitu zituzten ospakizunak erre-
bote partidak jokatuz.Irudian,ostiraleko sagardo dastaketa.M.IRAOLA

BEHAR ZANAK 67 URTE

Irudia qAmasa-Villabona

Festetako balorazio bilera,
bihar arratsaldean

ANOETA ›Aurtengo herriko fes-
tak bukatuta, balorazio bilera
bat egingo dute bihar Anoetan.
Batzarra 18:30ean izango da
udaletxean, eta jai batzordeak
herriko talde eta herritar orori
parte hartzeko deia egin die.

Mozorro eguneko spot-a
grabatuko dute

TOLOSA ›Ekainaren 29an Tolo-
san ospatuko den mozorro egu-
naren harira, spot iragarle bat
grabatuko dute bihar arratsal-
deko seietan Tolosako zezen
plazan. Antolatzaileek, mozo-
rroarekin bertaratzeko deia egin
diete tolosar guztiei.

DLaburrak
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ASTE BERDEA 

pEkainak 5,Villabona. Ikasge-
latik Plazara ekimeneko biga-
rren saioa Villabonan: Anoeta,
Irura, Zizurkil eta Villabonako
gaztetxoek hartuko dute parte
goiz osoan zehar.
pEkainak 5,Aduna.Errekaren
garbiketa 11:30ean, herri eskola-
tik abiatuta.
pEkainak 5,Ibarra.Uzturpe
ikastolako neska-mutilek herriko
zuhaitzei izenak jarriko dizkiete.
pEkainak 7,Tolosa.Konpos-
taia festa ospatuko da Arkaute-
ko parkean, 17:30ean. Umeen-
tzako jolasak eta lunch-a izan-
go dira.
pEkainak 7,Villabona.Biga-
rren eskuko azoka.
pEkainak 8,Anoeta eta Irura.
Ibaiaren garbiketa, 10:00etan,
Urgardenekin batera.
pEkainak 12,Villabona.Eskola-
ko Agenda 21eko ordezkariekin
zakur kaken aurkako kanpaina.
pEkainak 15,Alegia. Ibaiaren
garbiketa 10:00etan Urgardfe-
nekin batera.
pEkainak 23,Zizurkil.Fraisoro-
ko historia eta inguruak mendi
ibilbidea goizeko zortzietan, Pe-
llo Mari Otaño plazatik hasita.
Uliazpi, Matia eta 12:30ean, Na-
kazal eskola bisitatuko dira. On-
doren bazkaria: janaria norbe-
raren esku; kafea, udalak.
pEkainak 28,29 eta 30.Turis-
mo Aktibo Jasangarriari buruzko
topaketak Larraitzen eta Alkizan.

GEgitaraua



Julen Telleria Asteasu

1988ko uztailean kaleratu zuen
Bernardo Atxagak (Asteasu,
1951) Obabakoakizeneko liburua.
Azaro inguruan atera zen pren-
tsan nobelari buruzko lehendabi-
ziko iruzkina, Argia aldizkariko
zutabe txiki batean. Urte hartan,
gutxi izan ziren Obabakoaki bu-
ruz ariko ziren kritikak.

Mende laurdena pasata, kriti-
kak bakarrik ez, makina bat lau-
dorio eta sari jasotakoa da elebe-
rri ospetsua. Baita Atxaga bera
ere.
2013a ere ongi hasi duzu, Best Euro-
pean Fiction bilduman sartzea lortu-
ta. Zer esan nahi du zuretzat honela-
ko sariak jasotzen jarraitzeak?
Gure amak esaten zuen bi gauza
direla mundu honetan tristeak:
bata ezteiak, eta bestea jendea-
rentzat edota jendaurrean lan
egitea. Niri horixe egokitu zait,
irakurleentzako lan egitea, eta
horregatik, garrantzia handia
dute niretzat honelako errekono-
zimenduek. Idazleak probaketa
moduko batean bizi gara etenga-
be, eta nolabait beste froga bat ere
gainditu dudala esan dezaket.
Obabari begira jarrita, zer aldatu da
azken 25 urteotan?
Ni neroni aldatu naiz. Noski, obje-
tiboki begiratzen jarrita, Obaba
bera ere aldatuko zen, baina urte-
en poderioz gehien aldatzen dena
norberaren begirada da, ikuspun-
tua, pentsatzeko modua. Alboka
jotzen denean bezala, airea barru-
tik doa etengabe, ez da kanpotik
pasatzen, eta adibide horixe era-
biliko nuke barne aldaketa hori
irudikatzeko. Aldaketa erabat po-
sitiboa da niretzat, Obabakoak
idazteak lagundu egin baitzidan
neure burua eta gainerakoena
ulertzen, mundua ulertzen, eta
horregatik bakarrik, merezi du
bidaiak.
Unibertso hura sortu zenuenean,
pentsatu zenuen horrenbesteko
eragina  izango zuenik?
Orduan ezinezkoa zen horrelako-
rik pentsatzea, ez baikenuen erre-
ferentziarik. Ez genuen sobera si-
nesten. Beste literaturak oso
urruti zeudela iruditzen zitzai-
gun, eta ez nuen sekula pentsatu-
ko honaino heltzerik. Oraingo
idazleek, aldiz, ikusi gaituzte gu
liburu bat idatzi eta horrekin

itzulpenetara iristen, munduan
zehar zabaltzen. Ingeniari bati
behin galdetu zioten txoriek zer-
tan lagundu zuten hegazkingin-
tzan, eta hark erantzun zuen ez
zutela ezertan lagundu, bataren
eta bestearen hegaldiak oso dire-
lako desberdinak. Baina bai egin
zutela gauza garrantzitsu bat;
ideia eman zuten. Aukera bazela
erakutsi. Eta guk ere horixe egin
dugula iruditzen zait.
26 hizkuntzatara itzulia izan da Oba-
bakoak. Asko aldatzen zaio kolorea
hizkuntza batetik bestera, edota
pantailara salto egiterakoan?
Hori banan-banan aztertu beha-
rreko kontua litzateke, itzultzai-

learen arabera. Badira testuare-
kin enpatia gehiegirik ez duten
itzultzaileak, eta horiekin gaizki
ulertuak sor litezke. Finean, itzul-
tzailea irakurlearengandik testu-
rainoko bitartekaritza lana egi-
ten duena da, oso erabakigarria,
beraz. Zinearen kasuan, zorte
handia izan dut nire pelikulekin,
begirada desberdinak eskaini diz-
kietelako zuzendariek, denak ere
oso interesgarriak eta liburuari
on egiten diotenak. Liburutik
pantailarako saltoak nabaritu
egin behar du, eskulturan ere ez
baitira berdinak egurrez edo pa-
perez egindako obrak, baina alda-
keta hori oso aberasgarria da.

Hasieratik egin zenuen euskaraz
idazteko hautua. Beti jarraituko dio-
zu hasierako bide hari?
Honezkero, erremediorik gabe!
Beti pentsatu izan dut Bolshoi
dantzariari antzeman egin behar
zaiola bere jatorria, non ikasi
duen dantzan, zein den bere esko-
la. Bada, uste dut kasu honetan
ere hala beharko lukeela izan. Ba-
dira idazle batzuk, Txilardegi eta
konpainia, beste hizkuntza bate-
an ikasi eta irakurri, eta euskaraz
hutsaren gainean idazten hasi zi-
renak. Ni, ordea, giro batean, lur
abitatu batean hasi nintzen, eta
zentzu horretan organikoa izan
naiz. Onena horri eustea dela iru-

ditzen zait, horrelako hautu ba-
tek erro sakonekoa behar baitu
izan.
Euskara bera ere aldatuko zen urte
hauetan guztietan?
Noski aldatu dela, eta ez bakarrik
modu linguistiko edo ideologiko-
an. Hizkuntza baten etxea oso
leku haizetsua da, eta Montaig-
nek esan zuen moduan, idazleak
azokan erabiltzen diren hitzekin
egin behar du lan. Berriak sortu
daitezke, zaharrak galdu, eta bes-
te batzuk moldatu; tentsio horre-
tan bizi behar du idazleak.
Egun badago zuena bezalako gene-
razio gazte eta abangoardistarik?
Ez dut uste  gure generazioarekin
inor alderatu daitekeenik, eta
uler dadila ondo, izan ere, Iturral-
de, Juaristi, Sarrionandia, Erzilla
eta konpainiak osatzen genuen
taldea, oso baldintza zailetan sor-
tu eta garatu zen. Egoera alegal
batean geunden, diru laguntzak
izatea erabat absurdoa zatekeen,
eta ez genuen ezta erregistrorik
ere. Beti ibiltzen ginen oreka la-

rrian. Basamortuan sortutako
kaktusak gara. Akaso, egoera
osoago baten lan gehiago egingo
genuen, baina aldi berean inda-
rra ere ekarri genuen.Gaur egun,
aldiz, izenetan eta ikusi izan ditut

joera tremendistak, jendeak uste
baitu taldeari «Hautsi eta Jo» ize-
na jarriz gero dena eginda dagoe-
la, baina ez da hori bakarrik.
Gazteek badute literaturarako be-
netako afiziorik?
Esan ohi da ezetz, baina kontua
da, nongo gazteek? Agian hemen-

Bernardo Atxaga q Idazlea

Datorren uztailean beteko dira 25 urte ‘Obabakoak’eleberria
argitaratu zenetik.‘Nevadako egunak’izena hartuko duen
nobelarekin, unibertso hura berriz bisitatzeko asmotan da Atxaga.

Bernardo Atxaga Madrilen izan da, ‘Obabakoak’ eleberriaren urteurrenaren harira antolatutako ekitaldietan. IRENE LARRAZA

goek ez, edo bai, baina hori kultu-
ra orokor baten barruan kokatu
behar da, ez baita berdin irakur-
tzen Bilbon edota Lyonen, esate-
rako. Askotan, irakurketa feno-
meno isolatu edo bakan baten
moduan planteatzen da, baina
kultura orokor batekin dago lo-
tua. Nik uste gazteek hemen ira-
kurtzen dutela, eta askoz gehiago
irakurriko luketela erakutsiz
gero. Horretan eskolak eginkizun
handia dauka; egiten ote duen?
Ez nuke inor mindu nahi baina
iruditzen zait ezetz, eta agian
izango naiz injustua, baina hor
daukagu katenbegietako bat. Oso
arduratuta naukan gaia da.
Teknologiak kalte edo mesede egi-
ten dio literaturari?
Berriz ere albokarena datorkit go-
gora, denak pasa behar du gure
barrutik. Barrua sendoa bada,
pertsonak dena izango du aldeko;
aldiz, hala ez bada, bere erreakzio
bakarra kanpoko haizea hartu
eta puztea bada, ez dago zer egi-
nik. Dena da pertsonaren arabe-
rakoa, eta ni horretan oso fio naiz.
Niri, partikularki, teknologiak
izugarri lagundu dit, herri txi-
kian bizi bainaiz, eta aurrerape-
nei esker, badakit basamortua-
ren bazter batean bizi naitekeela,
eta, aldi berean, kulturaren ba-
rruan egon.
Ekonomia zientzietan lizentziatua
izanda, egungo egoerak ere ardura-
tuko zaitu...
Gaur egun begiratu beharreko fe-
nomenoa, edo behintzat niri aten-
tzioa gehien deitzen didana, hiz-
kerarena da; nola ari den erabil-
tzen hizkera garbi-garbi
injustizia nabarmen eta larriak
ezabatzeko, disimulatzeko. Esate
baterako, orain ez denbora asko
Margaret Tatcher hil zenean, es-
kerrak Gerry Adamsek esan zuen
zer nolako kaltea egin zion ema-
kume horrek Ingalaterrako jende
behartsuari edota Irlandako he-
rriari, bestela, hor non esan zuen
Espainiako Gobernuko presiden-
teak Tatcherrek Ingalaterra sal-
batu zuela. Salbatu? Nola erabili
liteke salbatu hitza politikaz ari
garela? Horrelako jarrerekin lor-
tzen duen bakarra bera egiten ari
dena ezkutatzea da, hau da, po-
break pobretu eta aberatsak abe-
rastu.
Euskal Herriko gatazka politikoa as-
kotan aipatu izan duzu zure lanetan.
Egun, zer idatziko zenuke horri bu-
ruz?
Azken urteetan, nire idazteko
eragilea bortxakeria zegoela izan
zen. Eta bortxakeriaren aurrean
nahitaezkoa da erreakzioa, edo
hala ikusten nuen behintzat.
Orain, ordea, maratoiaren bukae-
rara oso nekatuta iritsi naizela
iruditzen zait , orain arte, bizitza
osoan zehar ibili izan baikara
ETA dela, ETA ez dela... Eta ho-
rrekin bizitzea neketsua da oso.
Erabat gogor nago horri dagokio-
nean, oso gutxi jarraitzen dut
Euskal Herriko politika, irudi-
tzen baitzait nire sorraldian nahi-
koa izan dudala. Gatazkaren pla-

teretik nahikoa jan dut dagoene-
ko.
Une honetan bideragarria ote da zuk
90eko hamarkadan proposatutako
Euskal Hiria?
Seguruenik ez, zeren proposatu-
tako garaian ere askok atzekoz
aurrera ulertu zuen, edo ez zuen
ulertu nahi izan. Ipuin italiar ba-
tek dioen moduan, ume batek era-
man dezake zaldi bat errekara
ura edatera, baina zaldiak ez
badu urik edan nahi, alferrik dira
hogei gizon hari bultzaka; kasu
honetan, berdin. Nik uste ideia on
bat dela, oso erraz mamitzen dena
gaurko gure egitura fisikoekin
ere, eta ideologikoki interesga-
rria da benetan. Uste dut etorki-
zunean aurrera aterako dela,
erreferentzia modura behintzat

balioko duela. Azken batean, uto-
pia mota bat da, elkarbizitza la-
gundu dezakeen leku utopiko bat.
Gordetzen  duzu oraindik orain ha-
rremanik Asteasurekin?
Bai, oraindik ere lagunak ditut
han, eta beti gustatu izan zait
hango haizeak arnastea. Askotan
egiten dut joan etorriren bat, gu-
rasoak ere bertan baitauzkat. Ni
ez naiz oraingo Asteasu horretan
bizi, zer den ere ez dakit, baina, zo-
rionez, oraindik bada zerbait ga-
rai bateko Asteasu hartatik.
Letrez gain, zein beste pasio ditu
Bernardo Atxagak?
Lehenbizikoa, paseatzea. Gurdi-
bidetik, ez mendi garaietatik, bai-
na bai oinez ibiltzea. Gainontze-
koak, artearekin loturiko pasioak
dira. Izugarri gustatzen zaizkit,
esaterako, musika eta pintura.
Eta hortxe mugitzen da nire bizi-
modua, etxeko lanez gain, emaz-
tearekin paseatu, musika entzun,
irakurri eta ahal badut pintura
ikusi. Ez daukat aparteko bizimo-
du heroikorik, iruditzen zait ar-
dura nagusiak barnean ditugula,
gure munduan, gure buruan, edo-
ta gure sentimenduetan, eta ho-
rien peskizan bizi naiz.
Zein dira aurrera begira dituzun
proiektuak?
Nevadako egunak izeneko nobela
idazten dihardut orain, aurten
bukatzeko asmotan, eta horixe da
orain nire eginkizun nagusia.
Lan honetan berriz ere Obabako-
ak liburua bisitatuko dut, nahiz
Nevadako ibilerak ere kontatuko
ditudan. Obabakoaken lehenbizi-
koz jorratutako gai asko ukituko
ditut berriro, eta nahiz eta beste
modu batera, atzean  fenomeno
berbera egongo da.
1tolosaldean@hitza.info

«Basamortuan
sortutako
kaktusak gara»

Urteen poderioz gehien
aldatzen dena
norberaren begirada da,
ikuspuntua»

«Aldaketa erabat
positiboa da niretzat,
‘Obabakoak’idazteak
lagundu egin baitzidan»

‘‘

Nik uste gazteek hemen
irakurtzen dutela, eta
askoz gehiago irakurriko
luketela erakutsiz gero»

«Iruditzen zait ardura
nagusiak barnean
ditugula, gure munduan,
gure buruan»

‘‘
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LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko. Autoa badauka. Dei-
tu 943 69 68 82  edo 606 52 19
92 telefono zenbakietara.

G Iragarki laburrak

Itzea Urkizu 

Tresna eta aukera merkataritzan
hitzaldia eskainiko du gaur Esti-
txu Garaik (Gordexola, Bizkaia),
bereziki merkatariei begira, «bai-
na edonorentzat». Komunikazio-
an eta marketinean aditua da
bera, eta besteak beste, euskara
edozein esparrutan komunika-
tzeko tresna izateko, oraindik lan
egin behar dela dio.
Euskara eta merkataritza uztartuko
dituzu biharko hitzaldian. Zein ildo
jarraituko du saioak?
Entzuleak, besteak beste, merka-
tariak izango direnez, euskara
negozioentzat balio erantsi bat
izan daitekeela erakusten saiatu-
ko naiz. Horrela, euskara erabil-
tzeko hainbat motibazio azaldu-
ko ditut, ikuspuntu filologikotik,
edo hizkuntza normalizaziotik
haratago. Negozioaren ikuspegi-
tik euskara tresna eraginkorra
izan litekeela erakutsiko dut. 
Zein dira motibazio horiek?
Bi maila bereizten ditut. Batetik,
euskarak maila sinbolikoan ne-
gozio bati ematen dizkion konno-
tazioak izaten ditut hizpide, eta
bestetik, euskarak maila errefe-
rentzialean duen balioa aipatzen
dut; hau da, komunikaziorako
tresna moduan. Honekin batera,
merkatariek beren egunerokoan
izaten dituzten zenbait komuni-
kazio egoera proposatzen saiatu-
ko naiz, eta hainbat gako emango
dizkiet, euskara modu eraginko-
rrean erabiltzeko.
Bezeroek merkataritza arloko ko-
munikazio eta hizkuntza jarreretan
badute zerikusirik?
Bai, noski. Hainbat ikerketaren
bidez bezeroek euskara komer-
tzioetan egotea baloratzen dutela
erakusten saiatuko naiz; positi-
botzat hartzen dute. Finean, bes-
te hizkuntza batek eman ezin
duen gertutasuna sortzen da eus-

kararekin, norberari bere ama
hizkuntzan hitz egiten diotenean,
gertukotasun hori de facto sor-
tzen delako. Hau guztia oso positi-
boa da, bai saltzailearentzat, eta
baita kontsumitzailearentzat ere;
norbait denda batera joaten dene-
an, aholkularitza nahi du, eta
konfiantza garrantzitsua da.  
EHUn ikerketa lanetan ari zara, eus-
kararen eta publizitatearen arteko
harremanaz.Zein da egoera?
Nire hipotesia honakoa da: gaur
egun, hedabideetan ikusten du-
gun publizitatea ez dela, benetan,
euskarazko publizitatea, baizik
eta gazteleraz sortu eta pentsatu-
tako zerbaiten hala-moduzko ko-
pia. Kasu batzuetan, gazteleraz
pentsatu den hori euskaraz adie-
razteko modu txukunak badira,
baina beste batzuetan ez. 
Publizitateak tresna moduan inda-
rra galtzen du horrelakoetan?
Bai. Publizitatearen eraginkorta-
suna airean geratzen da, eta hori
da nire ikergai nagusia. Batetik,
publizitate agentzia handietan

sormen prozedura nolakoa den
aztertzen dut; hau da, piezak ele-
bidunak direnean zein pauso ja-
rraitzen dituzten, publizitatea
sortzeko. Gero, behin pieza ho-
riek hartuta, iragarkian zein era-
gin duten ere aztertzen dut.
Ikerketa hau egiterakoan, beste hiz-
kuntza minorizatu batzuek publizi-
tatean zein estatus duten ikusi
duzu?
Bai. Hizkuntzak erabiltzeko moti-
bazioei dagokienez, Irlandan
bada ikerketa bat, esaterako.
Han, publizitatean irlandar gaeli-
koa erabiltzen dutenean, helburu
sinboliko batekin erabiltzen dute
gehienbat. Beraz, ez dira hainbes-
te kezkatzen hizkuntzan izan de-
zakeen eraginaz edo jostagarrita-
sunaz; iragarki bat gaelikoz egote
hutsak, bertakotasuna ematen
dio produktuari, eta zentzu horre-
tan erabiltzen dute hizkuntza.
Hango ikertzaileek ondoriozta-
tzen dutena, beraz, zera da: ho-
rrek gaelikoaren egoera gutxie-
tsia betikotzen duela. Gaelikoa

Estitxu Garai qKomunikazio eta marketin aditua

Tolosako Euskararen Mahaiak antolatuta, euskarak merkataritzan
duen garrantzia azalduko du Estitxu Garaik, gaur, Tolosako 
kultur etxean, 20:15ean eskainiko duen saioan.

«Publizitatean hizkuntzak
izan behar duen funtzioa
eragitea da, eta ez egotea»

HITZA

sinbolikoki bakarrik erabiltzen
bada, azkenean, museo hizkun-
tza bilakatuko da. 
Komunikatzeko ahalmen hori eten-
go luke horrek,beraz.
Bai, hizkuntza eragiteko delako,
eta publizitatea, berriz, eragin-
kortasunaren eta pertsuasioaren
mundua delako. Publizitatean
hizkuntzak izan behar duen fun-
tzioa eragitea da, eta ez egotea.
Euskaraz, beraz, publizitatea
egon badago, baina ez publizitate
idazkeran eta publizitate eragin-
kortasunean.
Euskal Herria Esnea kooperatibako
komunikazio arduraduna. Iaz sala-
keta jarri zizueten, euskara hutsean
etiketatzeagatik.
Egitasmo horretako komunika-
zio plangintza eta markaren so-
rrera egin nituenean, hizkuntza
kontuan hartu beharreko beste
faktore bat izan zen, noski. Nire-
tzat, Euskal Herrian produktu
bat kaleratuko duen marka orok
kontuan hartu beharreko irizpi-
dea da hizkuntzarena; estrategia
bat diseinatzerakoan, beraz, pla-
nifikazio linguistikoa ere egin be-
har da, eta produktu hori kontsu-
mituko duten bezeroak zein hiz-
tun taldetakoak diren pentsatzea
garrantzitsua da.
Etiketek lotura zuzena dute horre-
kin.
Bai. Guk marka hau sortu genue-
nean, lehenik, helarazi nahi geni-
tuen baloreak zehaztu genituen:
bertako produktua, bertako es-
nea, bertan kontsumitzekoa. Eus-
kara, hain zuzen, hori adierazte-
ko oso ondo zetorkigun tresna
zen, eta gainera, ez genion inongo
arazorik ikusten, euskara hutse-
an etiketak egiteari. Azken fine-
an, hiru produktu mota dira, su-
permerkatuetan ere bereizita
daude, eta izan daiteke modu bat,
euskara ez dakien jendeak hitz
batzuk ikasteko; etiketa hori egu-
nero ikusten duenari, hitz horiek
ezagunak egingo zaizkio. Zentzu
horretan, beraz, naturaltasun
osoz hartu genuen erabakia; hau
da, hausnarketa bat eginda, eta
bereizgarri bat ere izan zitekeela
ikusita. 
Balio erantsi horretaz ari zara?
Bai, izan ere, kontsumo handiko
produktuetan, euskara hutsean
eskaintzen zen produkturik ez ze-
goen. Ondoren izan genituen ara-
zo guztiak, egia esan, ez genituen
aurreikusi, eta prozedura ixteko
zain gaude orain. Guk, noski,
isun proposamena bertan behera
geratzea espero dugu, eta hala
izan behar duela uste dugu gaine-
ra, bidegabea dela iruditzen bai-
tzaigu. 

Euskara normalizatzeko bide horre-
tan oztopo asko daude oraindik?
Azkenean, guztiz normala den
zerbaiti normaltasun hori ken-
tzen zaio, eta hori noski ez dela
ona. Bestalde, askotan esaten
dugu euskararen alde sekulako
lana egin dela, eta egia da. Azken
urteotan aurrera egin dugu na-
barmen, ezagutzaren datuetan
ikusten delako. Baina gero, eza-
gutzaren eta erabileraren artean
dagoen koska hori hor dago. Zer-
gatik? Hizkuntza eragiteko era-
biltzen duten publizitatearen gi-
sako alorrek, eragin handia dute.
Adibidez, esapide bat, telebistan
ikasi duzulako erabiltzen badu-
zu, adarra jotzeko edo egoera ze-

hatz baterako, horrek hizkuntza-
ren normalizazioari mesede han-
dia egiten dio. Zentzu horretan
pauso bat emateko prest dagoen
jendeari trabak jartzea zentzuga-
bea iruditzen zait. 
Belaunaldi berriei begira, beraz, eus-
kara kontzientzian dagoen zerbaitez
haratago, komunikatzeko tresna
gisa helaraztea garrantzitsua da?
Bai, hori da. Kike Amonarrizek,
Joxerra Gartziak eta Andoni Ega-
ñak, euskararen aholku batzor-
deak eskatuta, euskararen kalita-
teari buruzko txosten bat egin zu-
ten. Bertan, kalitatezko euskara
izateko bete behar diren hiru iriz-
pideak aipatzen dituzte: zuzenta-
suna da bat, jatortasuna da bes-
tea, eta euskara egokia da azkena.
Euskara egokia, komunikazio
egoera bakoitzean eragiteko balio
duen euskara da; egokitasunean,
nire ustez, aurrerapausoak eman
behar ditugu. Zuzentasunean,
nabarmen, lan asko egin da, eta
euskara batua dugu edozein espa-
rrutarako. Jatortasunean, edo
euskararen usadioei jarraitze ho-
rretan, nahiz egokitasunean, 
ez gaude maila berean. Gure gu-
raso eta aiton-amonek, euskara
errieta egiteko edo zirikatzeko
erabiltzen zuten; orain, ordea, ba-
dirudi euskara asko eskolaratu
dela, eta horrekin batera, lehen
zuen adierazkortasun hori galdu
egin duela neurri batean eta zen-
bait eremutan. Gazteek, eskolaz
kanpoko egoeretan ere euskara
erabiltzeko, hizkuntzak tresna
erakargarria behar du izan, ziri-
katzeko, ligatzeko nahiz edozer-
tarako.
1tolosa@hitza.info

«Bezeroek, euskara
komertzioetan egotea
baloratzen dutela
erakutsiko dut»

«Beste hizkuntza
batek eman ezin duen
gertutasuna sortzen
da euskararekin»

«Eskolaz kanpo ere
euskara erabiltzeko,
tresna erakargarria
behar du izan»

Tolosa › 
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SALGAI

Txakurkumeak.Hiru txakurku-
me salgai. Artzai-txakur arraza-
koak dira, mestizoak. 60 euro
bakoitza. Deitu 638 943226 te-
lefono zenbakira.

Quad.Suzuki LTZ 400 markako
quad-a salgai. 3.500 kilometro
ditu, guztiz ekipatua dago eta
berria bezala dago. Interesa-
tuek, deitu 600 752537 telefo-
no zenbakira.

LAN ESKAINTZA

Arraindegia.Neska euskaldu-
na behar da arrandegi batean
lan egiteko. Interesatuek, 607
594716 telefono zenbakira dei-
tu beharko dute.



Iñigo Terradillos Leitza

Leitzako plazatik abiatuta mani-
festazioa egingo dute larunbate-
an Nafarroako Gobernuari Maxu-
rrenea eraikina herriari itzul 
diezaion eskatzeko. Maxurrenea
Herrintzat plataformak deituriko
mobilizazioa 12:00etan izango da. 

Plataformatik manifestazioa-
ren garrantzia azpimarratu dute,
eta horregatik ahalik eta jende-
tsuena izatea nahi dute: «Ekaina-
ren 27an Nafarroako Parlamen-
tuan Maxurrenea Herrintzat he-
rri plataformak eta Leitzako

Udalak egindako eskaera aztertu
eta bozkatuko dute, eta horrega-
tik, garrantzitsua iruditzen zaigu
leitzarron aldarrikapen hau beste
behin kalera ateratzea Nafar Go-
bernuari herri honen borondatea
zein den adierazteko». Bada, he-
rritar guztiak animatu dituzte la-
runbateko manifestazioan parte
hartzera. 

Maxurrenea Herrintzat plata-
formak, era berean, sinadurak
biltzen jarraitzen du. Pasa den as-
teburuan Leitzan izan zen artisau
azokan mahaia jarri zuten infor-
mazioa eman eta sinadurak jaso-
tzeko, eta «oso gustura» geratu zi-
ren emaitzekin. Kanpainarekin
jarraituz, etxez etxe hasiko direla
lanean adierazi dute. Bitartean,
ohiko lekuetan sinatu ahalko da,
hau da, Torrea, Gaztañaga, Lan-
daberri, Peritza, Txoko, Musun-
zar, Adur, Leitzarra, Beatrizenea,

Zortziko, Ogiberri eta Zirkulon,
udaletxean eta udal liburutegian,
Maimur eta Astiz liburudende-
tan, Sarrio lantegian, eta Gazte-
txean.

Maxurrenea diseinatzen
Bestalde, herenegun hasi zen Lei-
tzako udaletxean Maxurrenea di-
seinatzeko parte hartze prozesua.
Udalak bere behin behineko
proiektua aurkeztu zuen, eta he-
rritarren iritziak jaso ahal izan zi-
tuen. 20 lagun inguruk parte har-
tu zuten bileran, «giro onean eta
ilusio handiarekin», eta ordu bete
luzez Maxurrenea eraikinaren
historiaren inguruan, herriko be-
harrei buruz eta proiektuaren
egokitasunaz jardun zuten. Bile-
raren bidez ezezik, leitzarrek au-
kera izango dute euren iritzia
etxeetara banatutako orrietan
emateko. 

Manifestazioa egingo dute
larunbatean, Maxurrenea
Leitzari itzultzea eskatzeko
Leitzako plazan 
egin dute hitzordua
12:00etan; Udalak ekin
dio egoitza diseinatzeko
parte hartze prozesuari

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
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Eguraldiaren eraginez gogorra izan zen igandean
Bedaioko Artubi kultur elkarteak antolaturiko
Mendi martxa. Dena den, antolatzaileak «oso
gustura» geratu dira jendeak emandako erantzu-
nagatik. Iker Mujika andoaindarra, Imanol Ugalde

alkizarra eta Mattin Jauregi bedaiotarra izan ziren
lehen hirurak, lau orduren azpitik sartu zirelarik.
Artubi elkartetik eskerrak eman dizkiete parte-
hartzaile guztiei, eta prestaketa lanetan lagundu
duten guztiei. HITZA

BEDAIOKO MARTXAREKIN «GUSTURA»

Irudia qBedaio

I. Terradillos 

Emakumeen Mundu Martxako
Tolosaldeko Plataformak gogor
gaitzetsi du iragan igandean Bil-
bon izandako emakumeen aurka-
ko indarkeria kasua. Emakume

bat larri zaurituta dago jaso zuen
jipoiaren ondorioz, eta jipoitua
izan zen lekuan gorpuzkiak aur-
kitu ditu Ertzaintzak. Bada gerta-
karia salatzeko elkarretaratzera
deitu dute, gaur, Tolosako Trian-
guloan, 19:00etan. 

Bilbon izandako gertakariek
«emakumeen aurkako indarke-
riaren alde basatiena» agerian
utzi dutela adierazi dute: «Honen
aurrean ezin gara ixilik geratu,
gertatutakoa oso larria dela irudi-
tzen baitzaigu, beraz erantzuna
eman behar diogu», esan dute.

Bilboko emakumeen
aurkako indarkeria kasua
salatzeko elkarretaratzea
Tolosaldeko
Emakumeen Mundu
Martxak deituta, gaur
egingo dute, Tolosako
Trianguloan, 19:00etan

GPSari eta ibilbideei
buruzko ikastaroak 

IBARRA ›Lokatzetan taldearen
eskutik bi ikastarotan parte har-
tzeko aukera izango da. Lehena,
GPSaren oinarrizko erabilerari
buruz izango da, bihar. Oinarriz-
ko funtzioen berri emango dute
eta mapak erabiltzen irakatsiko
dute. Bigarrenean, berriz, ibilta-
rien komunitatean parte har-
tzen irakatsiko dute. Euskaraz
izango dira bi ikastaroak, Ibarra-
ko kultur etxean, 18:00etatik
20:00etara.

DLaburrak Material bilketa Mando
Liburuzaina laguntzeko 

TOLOSA ›Tolosako Haur Libu-
rutegian (arratsaldeetan) eta
Samaniego ikastetxean (goize-
tan) Liburu, CD eta DVDak bil-
duko dituzte ostirala bitarte,
Kolonbian bultzatzen ari diren
Mando Liburuzaina proiektua
laguntzeko. Ekainaren 15ean
San Joanetako azoka berezian
mahaia jarriko dute bildutako
materiala euro batean saltzeko,
eta lortutako dirua Kolonbiako
Guabas inguruko El porvenir
komunitatean nekazari gunee-
tan ibiltzen den liburutegi mugi-
korra martxan jarraitzeko erabi-
liko dute.

Goio Jimenez preso ohi tolosarra atzo arratsaldean geratu zen aske,
30.000 euroko fidantza ordainduta. 19:00ak zirenean geratu zen li-
bre, eta Navalcarneroko espetxearen atarian – irudian – Tolosatik
joandako senide eta lagunak zituen zain. Tolosara 00:00ak ingu-
ruan iristekoa zela aurreikusi zuten, eta bertan euskal preso ohi to-
losarrak harrera beroa izango zuen.HITZA

JIMENEZ ASKE GERATU DA

Irudia qTolosa

2 Hilberriak eta urteurrenak

- XV.URTEURRENA -

INA ZEBERIO
(1998ko ekainaren 5ean eraila)

Lizartzan, 2013ko ekainaren 5ean

Mugak haustea
izan zenuen helburu.
Zure bihotz zabalean

milaka pertsonek
aurkitu dute aterpe.

Etxekoak
Eskerrak etxekoen partetik, ekitaldietara agertutako guztiei.
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAmezketa. Ingurumenaren
eguna dela eta, Villabona, Ano-
eta, Irura eta Zizurkilgo eskolako
ikasleak elkartuko dira, Villabo-
nako plazan. 10:45etik
11:00etara erakusketak ikuste-
ko aukera izango da. 11:00etan
komunikatua irakurriko dute.
pAmezketa.Amezketako Fes-
ta batzordeak San Bartolome
jaiak antolatzeko bilera egingo
du, 20:30ean. Balio anitzeko
gelan elkartuko dira.
pLarraul.Tolosaldeko Manko-
munitatearen Birziklapen Bira
Larraulen izango da. 19:00etan,
hitzaldi tailerra izango da.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Olarreaga I.
Korreo kalea 2.943 67 01 28.
Gauekoa: Etxebeste,J.M.Gerni-
kako arbola,3.943 65 10 40.
pBetelu.Carrillo, A. Kale Nagu-
sia, 5. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.M. San
Martin, 5. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.

pGaztelu.Ekainaren 21ean, Pi-
rritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen emanaldia izango da
Gazteluko jolastokiaren alde.
Sarrerak salgai jarri dituzte 6
euroren truke: Tolosako Orbe-
lan, Ibarrako Sendi Ekintzan,
Alegiako Route 33n eta Gazte-
luko udaletxean.
pTolosa. Izaskun auzoko festak
antolatzeko bilera egingo dute
19:00etan, Otsabi lokalean. Ur-
tero bezala, iraileko lehen aste-
buruan izango dira jaiak, eta he-
rritarren parte hartzea nahi dute
antolatzen hasteko.
pTolosa.Emakumeen Mundu
Martxako Tolosaldeko Platafor-
mak deituta, 19:00etan, elka-
rretaratzea, Trianguloa plazan.

2 Agurrak

Urte askoan!
Katalina Carrera eta bere

semeari, zorionak familiaren
partetik.

Gipuzkoako eskolarteko bertsolaritzaren festa handia ospatu zen pasa den ostiralean Tolosako 
Leidor aretoan. XXXIII. edizioa bete du aurten Gipuzkoako eskolarteko txapelketak. Ohi bezala, hama-
lau urte artekoak igo ziren lehenbizi oholtzara. Saio ederra eskaini zuten denek, eta Mikel Iturriotz eta
Zarauzko taldea izan dira aurtengo Gipuzkoako txapeldunak bertsotan.HITZA

Irudia qTolosa

GIPUZKOAKO ESKOLARTEKO BERTSOLARIAK


