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Harrera egin
diote herrian
Goio Jimenez
euskal preso 
ohi tolosarrari  
Jimenez aske geratu da 30.000 euroko bermea
ordaindu eta gero; ongietorri beroa egin diote
Triangulo plazan 70 pertsona inguruk q4

DAparteko abeslarien saioa. ‘Sortuko dira besteak’ ikuskizuna 
ekainaren 21ean iritsiko da Tolosako Leidor antzokira; Mikel Urdangarin, Petti, Olatz 
Prat, Arantxa Irazusta, Alex Sardui, Mixel Ducau, Harkaitz Cano, Eñaut Elorrieta eta 
Estitxu Pinatxo izango dira, besteak beste, oholtza gainera igoko direnak. Kantaldiak 
Joxan Lizarribar zena omenduko du.q3

M
IKEL IRAO

LA

Adur Etxezarreta  Eskiatzailea

«Mundu mailako
zerrendan postuak
igotzea da nire
helburuetako bat» 
Espainiako Eski Txapelketan, absolutu mailan,
hirugarren postua lortu du aresoar gazteak q6

Ibarrako 
Alurr dantza
taldekoek etzi
ospatuko dute
bere eguna
Dantza eskolaren urte
osoko lana erakutsiko dute;
herriko plazan egingo
dituzte emanaldiak goizez
eta arratsaldez, gauean
bertan egingo dute afaria,
eta ondoren erromeria q7

Atez atekoarentzako
kuboak banatuko
dituzte hiru herritan
Anoeta, Irura eta Zizurkilgo herritarrek 
jaso ahalko dituzte, bihar eta etzi q5

Jimenez herenegun espetxetik atera berritan egindako harreran. HITZA
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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

SALGAI

Quad.Suzuki LTZ 400 markako
quad-a salgai. 3.500 kilometro
ditu, guztiz ekipatua dago eta
berria bezala dago. Interesa-
tuek, deitu 600 752537ra.

LAN ESKAINTZA

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

Itzea Urkizu 

Euskara bihotzetik ahora erama-
teko deia egin zuen, lehenik, Kilo-
metroak 2013ko leloak; hilabete
batzuk geroago abestiak ideia
bera kantarazi zien herritarrei,
eta horrekin nahikoa izan ez dute-
nek, pantailaren aurrean ere
ikusteko aukera dute jada, ideia
bera. Kilometroak 2013ko Ahora!
bideoklipak, gizarteko esparru,
sektore, lanbide, adin nahiz arra-
za guztietara zabaldu nahi izan
du leloaren muina. 

Donostiako Koldo Mitxelena
kulturunean, ikus-entzunezko
lana, eta agerraldian, Gipuzkoa-
ko Ikastolen Elkarteko lehenda-
kari Arantxa Manterola, KMK
13ko koordinatzaile Unai Igartua,
eta bideokliparen egileetako bi,
Juan Urretabizkaia eta Pablo
Dendaluze, izan ziren. Aipatze-
koa da, Unai Altolagirre, Helena
Larrañaga eta Naiara Arregi ere
bideoaren produkzio taldean ari-
tu direla. Juan Urretabizkaiak
nabarmendu duenez, «euskara-
ren festa islatu nahi izan dugu,
baina abestiaren hitzek dioten be-
zala, etxean hasita kaleraino, he-
rriraino, bidean harrapatzen di-
tuen guztiak festaren parte bila-
katuz, KMK jaiak ere baduelako
ahalmen hori».

Unai Igartuak «etxetik aterata-
ko produktua» dela azpimarratu
du, «ekoizpen etxe handiengana
jo gabe, eta hori nabarmentzekoa
da, elkarlanez egin baitugu». Ho-
rrela, beraz, Tolosako Laskorain
ikastolarekin lotura duten 200 la-
gunek parte hartu dute, guztira,
bi aste iraun duten grabaketetan:
ikasleak, irakasleak eta gurasoez
gain, ikasle, irakasle eta guraso
ohiak ere aritu dira aktore lane-
tan, beraz.

«Orain artekotik aterata, bide-
oklipa ausarta eta sentimenduz
betea» dela azaldu du Igartuak;

Urretabizkaia egileak, berriz,
aniztasunaren kontzeptuari hel-
du nahi izan dio: «Euskararen fes-
tan, mota, kolore eta gremio guz-
tiak bildu nahi izan ditugu, eta
kalera atera».

Honekin batera, eta urriaren
6ko Kilometroak jaia Tolosan
izango denez, «inauteri kutsuak
ezin izan du falta», eta gizarteko
herritarren eredu hauei guztiei,
komikotasun kutsu bat gehitu
diote ikus-entzunezko lan hone-
tan, aipaturiko lanbide zein gre-
mio horiek karikatura bilakatuz.

Honenbestez, eta ideia hauek
guztiak elkartuta, mezua bat eta
bakarra dela diote arduradunek:
«Zatoz gurekin festan parte har-
tzera, eta bide horretan, eraman
ezazu euskara ahora!». Gero eta
gertuago dagoen urriaren 6ko
egun handirako azken ukituak
prestatzen ari direla, beraz,
«oraindik ere sorpresaren bat»
izango dela nabarmendu dute
Laskorain ikastolako antolatzai-
leek.
1tolosa@hitza.info

Gizarteko txoko eta gremio
guztiak bildu ditu 
Ahora! bideoklipak
Guztira, ikastolarekin
lotura duten 200 lagun
inguruk parte hartu
dute, bi astez luzatu
diren grabaketetan

Juan Urretabizkaia, Arantxa Manterola, Unai Igartua eta Pablo Dendaluze,
Koldo Mitxelena kulturunean egindako aurkezpenean. ITZEA URKIZU

Oria Merkatarien elkarteak Pariserako bidaiaren zozketa egin du,
eta sariduna Eli Barriola suertatu da. Barriolak eta bere senarrak
jaso dute saria. Aurten, bigarren aldiz, Oria Merkatarien elkarteak
udaberriko kanpainaren barruan, Pariserako bidaia zozketatu du.
Iaz arrakastatsua izan bazen, aurten ekimena ez da makalagoa
izan eta 25.000 txartel banatu dituzte bazkidetutako komertzioe-
tan erosketak egin dituzten bezeroen artean.HITZA

PARISERAKO BIDAIA

Irudia qAmasa-Villabona

Euskararen festa islatu
nahi izan dugu, baina
abestiak dion bezala,
etxetik kaleraino»
JUAN URRETABIZKAIA
Bideokliparen egileetako bat

«Etxetik ateratako
produktua da, eta
nabarmentzekoa da,
elkarlanez egin baitugu»
UNAI IGARTUA
KMK 13ko koordinatzailea

‘‘

Klikmetroak egitasmoarekin ibilbideari
ahalik eta itzuli gehien egitea dute helburu

D
Kilometroak jaiaren 2011ko edizioan jaiotako egitasmoa da
Klikmetroak, eta Tolosako Laskorain ikastolak berriz anto-

latu du. Klikmetroak-en helburua zirkuitu birtualari ahalik eta
buelta gehien ematea da, eta horretarako, milaka pertsonen parte
hartzea eta metro horien babesleak lortzea ezinbestekoa da.

Hala, bisitari bakoitzak metro bat egitea da helburua, eta herri-
tar gehienen partaidetzarekin ibilbideari ahalik eta itzuli gehien
ematea. Bisitariek egindako metro bakoitzeko babesleek dirua ja-
rriko dute. Beraz, funtsean, bi norabidetan landutako proiektua da.
Ahora! leloaren ildotik, euskara plazaratzeko bidean norbanakoen
eta merkatarien zein enpresen laguntza sustatu nahi da. Aurtengo
ibilbideak 7.078 metro ditu orotara. Metroak hartu nahi izanez
gero, www.klikmetroak.kilometroak.net webgunetik egin daiteke.

Tolosa eta Hernaniren
arteko partidak, gaur

TOLOSA ›Herriarteko Pilota
Txapelketako partidak jokatuko
dituzte gaur, 20:00etatik aurre-
ra, Tolosako Beotibar pilotale-
kuan. Kadete, junior eta nagu-
sien mailako partidak jokatuko
ditu Tolosak Hernaniren aurka.

Baratze Parkean izena
emateko epea luzatu dute

TOLOSA ›Tolosako Baratze
Parkean izena emateko epea
datorren ostiralera arte, hilaren
14ra arte luzatu dute. Udaletik
azaldu dutenez, eguraldi txarra-
en ondorioz, egokitzapen lanak
ezin izan dituzte garaiz amaitu,
eta horregatik epea luzatu
beharra izan dute. Baratze Par-
kea Tolosako Udalak eta Kutxa
Ekoguneak sustatutako proiek-
tua da. Iurreamendi egoitzaren
ondoko lur sailetan aisialdirako
gune berria egokituko dute, ibil-
bideekin eta atsedena hartzeko
azpiegiturekin osatua.

DLaburrak

Erredakzioa 

Tolosaldea GLHB Institutuko he-
rriz-herri proiektuak, Tolosaldea
Garatzen eta Lehiberri Lehiakor-
tasun eta Berrikuntza zentroare-
kin elkarlanean Tolosaldeko 
gazte titulatuei zuzendutako in-
formazio eta prestakuntza jardu-
naldia antolatu du. Egungo lan
merkatuari buruzko informazio
orokorra eskaintzea, lan bilaketa
teknikak aztertzea teknologia be-
rrien bitartez eta ekintzailetasu-
na sustatzea izango da Ez zaitez
geldi geratu Aukeratu zure etorki-
zuna izenburupean jorratuko di-
ren jardunaldien helburua. 

Bihar izango da, Lehiberri zen-
troan, 09:00etatik 14:15era. Izena
eman edo zalantzak argitzeko,
ikasmina. to losaldea .com,
www.lehiberri.net edota 943 65 11
47 edo 615 77 56 78 zenbakietan.

Tolosaldeko
gazte titulatuei
zuzendutako
jardunaldia,
Lehiberrin 



Mikel Iraola Tolosa

Sortuko dira besteak ikuskizunak
beren ibilbidearen puntan dauden
artistak bilduko ditu datorren
ekainaren 21an, Tolosako Leidor
antzokian: Mikel Urdangarin, Pe-
tti, Olatz Prat, Arantxa Irazusta,
Alex Sardui, Mixel Ducau, Har-
kaitz Cano, Eñaut Elorrieta eta Es-
titxu Pinatxo, besteak beste.

Euskal kantagintzako kantu
klasikoen moldaketez osatutako
emanaldia, kantutegi eta formula
berriekin iritsiko da Tolosara. 

Joxan Goikoetxea soinujolea-
ren esanetan, parte hartzaile, kan-
tu eta testuen hautaketak «inten-
tzionalitatea du, euskaltasun sa-
kon eta ideologiko baten aldetik».
Hori dela eta, balore literarioari
eman nahi izan diote garrantzia
aukeraketa prozesuan. 

Kontzertuak hasiera berezia

izango du: duela 40 urte, Errobi
taldeak Tolosan grabatu zuen zu-
zeneko diskoaren hasiera berdina
izango du, Daniel Landarten hi-
tzak ahora ekarriz. Kasu honetan,
baina, Mixel Ducauk, Eñaut Elo-
rrieta izango du bidelagun. «Ho-
rrelako esanahiez betea egongo
da kontzertua, guztiak zentzua
du. Ez da alderdi komertzial eta
estetikoa soilik bilatu», adierazi
du Goikoetxeak.     

Kantaldiaren beste berrikun-
tzetako bat, kantutegiak berak
izandako aldaketa da. Klasikoez
gain, ingelesezko beste hainbat
kantu, euskaraz entzuteko aukera
izango da. «Euskaldunok kanpo-
ko kantuak euskaratzeari konple-
xua diogula dirudi, eta ikuskizun
honetan demostratuko da horrek
ez lukeela horrela behar» azaldu
du Olatz Prat kantariak. 

Bestalde, Pratek kantarien arte-
ko kimika positiboari egin zion
erreferentzia saio honen arrakas-
ta definitzerako orduan: «denok
bihotzez egiten dugu, eta ondo egi-
ten ari garela sinisten dugu».

Mikel Urdangarinek ere kon-
tzertu «berezia» izango dela azpi-
marratu du: «ikuskizun bat da le-

tra larrietan, kantari batek nahiko
lituzkeen laguntzaileekin. Plazer
bat da bertan parte hartzeko auke-
ra izan, eta besteak beste, Mikel
Laboa, Xabier Lete edo Benito Ler-
txundiren abestiak kantatzeko
aukera izatea».

Emanaldiak bi ordu iraungo
ditu, eta giroaren arabera luzatu
daitekeela adierazi du Urdangari-
nek. Joxe Angel Arbelaitz, ema-
naldiaren ekoizleak ere «noiznahi
ikus ezin daitekeen ikuskizunaz»
gozatzera joateko deia zabaldu du.
«Harrera ona izan du eta oso publi-
ko desberdina etorri da». Sarre-
rak, Leidor aretoan, Lur-Lan ta-
bernan eta kutxasarrerak.net ata-
rian erosi ahal izango dira. 

Joxan Lizarribar gogoan
Bestalde, Sortuko dira besteak
kantaldiak Joxan Lizarribar zena
omenduko du. «Euskal Herri oso-
an zehar bi urtetan ibili gara eta
Joxan kontzertu guztietara joan
zen. Nolabait, ikuskizun honek
sorkuntzari egiten dion erreferen-
tziaren defendatzaile bihurtu zen
eta konpromiso irmoa zuen eus-
kal kulturarekiko» esan du Joxan
Goikoetxeak.

Puntako abeslariak bilduko
ditu ‘Sortuko dira besteak’
ikuskizunak Leidor aretoan
Ekainaren 21ean egingo
den emanaldiak hainbat
berrikuntza izango ditu
eta Joxan Lizarribar zena
omenduko du

Olatz Prat, Mikel Urdangarin, Irati Hartsuaga, Joxan Goikoetxea eta Joxe Angel Arbelaitz atzoko aurkezpenean. M.I.

M. Iraola Amasa-Villabona

Amasa-Villabonan birziklapenari
aukera bat emateko eskatuz, age-
rraldi erraldoia antolatu du bihar
arratsalderako Zero Zabor plata-
formak. 

17:00etatik aurrera, umeentzat
birziklaia jolasak izango dira eliza
ondoko plazan, eta agerraldiari
19:00etan emango zaio hasiera.
Bertan, herriko eragileek hartuko
dute parte. Vicente Ameztoik bere
lanak ikusgai jarriko ditu, eta Jon
Iñaki Ormazabalek eskultura bat
egingo du. Horiez gain, Amaia
Agirre bertsolaria, DJ-ak eta dan-
tzariak izango dira.  

Bestalde, plataformak Villabo-
nako Udalak hartutako erabakia
kontutan hartzekoa dela esan du,
eta proposamenaren argitasuna
azpimarratu du. «Amasa-Villabo-
na Zero Zabor herria izatearen hel-
burua herri osoarena dela sinetsi-
ta gaude, eta murriztu, berrerabili
eta biriziklatzea besterik ez dago» .

Birziklatzearen aldeko
agerraldi erraldoia,bihar 

Nuria Otegi, irabazlea, eta Igor Ezenarro kultura zinegotzia. HITZA

I. Garcia Landa  Tolosa

Nuria Otegik irabazi du Tolosako
sanjoanetako kartel lehiaketa eta
Jaia gaua kea izeneko bere lanak
iragarriko ditu aurtengo jaiak. 

Denera, 53 lan aurkeztu ziren
lehiaketara, horietatik, hamar
pasa ziren finalera, hamar artis-
tek osatutako epaimahaiak hala
erabakita. Eta azkenik, herrita-
rren 156 botori esker, Otegiren
lana izan da aukeratua.

Astebetean, ia mila lagunek

eman dute bere bozka, internet bi-
dez edota kultur etxera bertaratu-
ta. Bigarren bozkatuenak 125 boto
jaso ditu.

Behin lehiaketa amaituta, uda-
lak balantze «positiboa» egin du,
eta datorren urtean berriro anto-
latuko du lehiaketa. Izan ere, aur-
keztutako lanen kopurua eta kali-
tatea «oso ona» izan dela azaldu du
udalak, eta mila lagunek bozkatu
izanak herritarrengan interesa
piztu duenaren erakusle dela.
«Gainera, honakoa sanjoanak he-
rritarrengana gerturatzeko beste
urrats bat ere bada», esan du uda-
lak, eta jaian parte hartzeko bide
berri bat ireki duela gaineratu du.

Bozka eman dutenen artean
zozketa egin da, eta Yosu Losak
irabazi ditu Sortuko dira besteak
emanaldirako bi sarrerak.

Nuria Otegiren
kartelak iragarriko
ditu Sanjoanak
53 lan aurkeztu ziren
lehiaketara,eta hamar
finalisten artean,156
boto jaso ditu tolosar
gaztearen lan irabazleak

Pilota txapelketarako izen
emate epea, zabalik

AMASA-VILLABONA ›Santio
Jaietako binakako pilota txa-
pelketa, fronteniseko banakako
txapelketa, nahiz palako bina-
kako txapelketarako izen ema-
tea, ekainaren 11n itxiko da. Inte-
resatuek, 688685982
telefonora deitu beharko dute.

Billabona FKEren ate
irekiak, igandean
AMASA-VILLABONA › Igandean,
Billabona FKEk ate irekien jardu-
naldia antolatu du futbol esko-
lan hasi nahi duten gaztetxoen-
tzat.2003,2004 eta 2005
urteetan jaiotako neska-mutilak
daude gonbidatuta,eta klubeko
entrenatzaileekin saioa egin
ostean,pre-inskrizpioa egin ahal
izango da.Azaltzeko asmoa
duenak,arropa egokia eraman
beharko du,eta ondoren dutxa-
tzeko aukera izango du.

Bigarren eskuko gauzen
azoka, bihar
AMASA-VILLABONA ›Inguru-
menaren Nazioarteko Eguna-
ren harira, bigarren eskuko gau-
zen azoka egingo dute bihar
Villabonako udaletxe alboan.
Nahi duenak, bere gauzak
saldu, trukatu eta oparitzeko
aukera izango du. Postuak,
17:00etatik 20:30etara izango
dira bertan, eta antolatzaileek
jarriko dituzte. Norbaitek bat
jarri nahiko balu, 689749439
telefonora deitu behar du.

DLaburrak
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Asier Imaz Tolosa

Goio Jimenez euskal presoa Tolo-
san da. Herenegun ordaindu zu-
ten 30.000 euroko bermea, eta
18:50ean irten zen kalera Jime-
nez, Navalcarneroko espetxetik.
Kanpoan, Tolosatik joandako
hainbat herritar zituen zain,
hauen artean, senide eta lagunak.
Bost orduko bidaiaren ostean iri-
tsi ziren eskualdera, eta  Triangu-
loa plazan, 70 lagun gehiago zeu-

den Goio Jimenezi lehen harrera
egiteko zain. Eskualde guztiko he-
rritarrak zeuden bertan, eta ha-
rrera beroa egin zioten preso ohia-
ri. 

Jimenez guztiengana zuzen-

tzen ahalegindu zen, baina hitz
egiteko zailtasunak izan zituen:
«Eskerrak eman nahi dizkizuet
guztioi. Une honetan sentimen-
duak gainezka ditut, baina hitzak
ez zaizkit ateratzen». 

Goio Jimenez euskal preso
ohiari harrera beroa egin
diote Trianguloa plazan
Euskal preso ohia
herenegun irten zen
Navalcarneroko
espetxetik, 30.000
euroko bermepean

Goio Jimenez preso ohia, senide eta lagunekin, Navalcarnero espetxetik atera eta etxera bidean. HITZA

Goio Jimenez tolosarra Pello Olano lizartzarrarekin batera. HITZA
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Hirugarren adinekoen
egoitza
Zu eta Biok-eko langilea eta
LAB-eko delegatua naizen al-
detik, eskerrak eman nahi diz-
kiot Tolosako udal gobernuari,
eta batez ere, Lore Agirre zine-
gotziari egin duen bitartekari la-
narengatik gatazka honetan.
Hirugarren adinekoen egoitze-
tako langileak aspaldi hasi ge-
nuen borroka batean murgildu-
ta gaude: herrialdeko hitzarme-
naren aldeko borroka gogor eta
luze batean. Greba egunak, mo-
bilizazioak, eta abar eragin ditu
borroka horrek.

Gatazka honetan, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak egin duen bi-
tartekaritza lanaren ondorioz,
sektore honetako langileoi hi-
tzarmen duin bat izateko auke-
ra zabaldu zitzaigun. Enpresei
hau gestiona zezaten behar zu-
ten dirua jarriko ziela esan zien
diputazioak, baina erreformari
uko egin behar zioten eta hona
hemen gakoa, patronalek ez
dute nahi hainbeste kostatu
zaien erreforma honi uko egin.

Mila aitzaki jartzen ari dira hi-
tzarmena negoziatzera ez eser-
tzeko, baina arrazoi bakarra
erreformari ez diotela uko egin
nahi da!

Gatazka hau desblokeatzeko
eta ADEGI eta LARES herrialde-
ko hitzarmena negoziatzera
esertzera behartzeko, Gipuzko-
ako Foru Aldundiaren proposa-
mena, lau sindikatuk bere egin-
dako proposamena, aurreakor-
dio bitartez sinatzen ari gara
enpresa ezberdinetan. Eta he-
men sartzen da Tolosako Uda-
lak Yurreamendi egoitzan Zu
eta Biok enpresa gestionatzen
duen enpresarekin bitartekari
lanak egin, eta aurreakordio
hau, herrialdeko hitzarmena
lortzeko bidean egindako aurre-
akordio hau, sinatzeko aukera
eman zuena.

Beraz, esker mila honengatik
eta beti herritarrak hartzeko
prest azaltzen zaretelako ere,
mila esker!
pBeatriz Larrarte

A. Imaz Tolosa

Erreka Mari txotxongilo ikuski-
zuna ikusteko aukera egongo da
hilaren 8an, larunbatean,
18:30etik aurrera Tolosako Topic

zentroan. Lau urtetik gorako
haurrentzat gomendatutako
emanaldia izango da, euskaraz,
eta Ixiar Jauregi eta Lara Mitxe-
lenaren eskutik txalaparta soi-
nuak lagun dituela.  

Enkarni Genua eta Manolo
Gomezen ikuskizunean, Erreka
Mari, Euskal Herriko azken lami-
na, euskal mitologiako pertso-
naia, umorea, maitasuna eta
hamaika abentura nahasiko dira. 

Bestalde, lana ikusteko aukera
ez da larunbatean bakarrik egon-
go, izan ere, Topic-eko erakuske-
ta, Donostiako konpainia honek
jarri du. Bertan sortutako eta
zuzendutako taldearen lanak
daude ikusgai.  

Urriaren 11ra bitarte, Txotxon-
gilo konpainiako kideen 42 urte-
ko bizitzaz gozatzeko aukera
egongo da.

‘Erreka Mari’ Topic zentroan
agertuko da larunbatean
18:30ean izango den
emanaldian Lara
Mitxelena eta Ixiar
Jauregi txalapartariak
zuzenean ariko dira  

eta zaletu guztiei eskerrak eman
nahi izan dizkie Intxurretik, Ma-
tigoxotegira taldeak animatzera
joateagatik. Alegiatik jende ugari
joan zela azpimarratu dute talde-
ko arduradunek. Golak Ander
Goñik eta Iker Arandiak sartu zi-
tuzten,  kadeteetan lehenak eta
infantiletan bigarrenak. Ospaki-
zunek denboraldi amaierako jaia-
rekin bat egin zuten.

Intxurrek Gipuzkoako bi
kopa irabazi ditu
A. Imaz Alegia

Intxurre futbol taldeak bi kopa
irabazi zituen asteburuan, hain
zuzen ere, Gipuzkoako Kopan. In-
fantilek nahiz kadeteek finalean
1-0eko garaipena lortu zuten, par-
tida borrokatu eta parekatu ba-
natan. Intxurretik azaldu dute-
nez, finalak «oso politak» izan zi-
ren, eta «joko garbikoak». Guraso

Talde txapeldunak: goran, infantilak, eta beheran, kadeteak.HITZA



Mikel Iraola 

Hondakinen atez ateko bilketa sis-
tema ezartzear dira eskualdeko
bost herritan, eta honen bilketa
egin ahal izateko beharrezkoak di-
ren kuboen banaketarekin aurre-
ra jarraituko du asteburu honetan
Tolosaldeko Mankomunitateak. 

Alegian dagoeneko %75a bana-
tu da. Gutxi gora behera, 450 fami-

liek eskuratu dute euren sorta, eta
emaitza hauek gainontzeko he-
rrietan errepikatzea nahi du Tolo-
saldeko Mankomunitateak.  

Bihar eta etzi, Anoeta, Irura eta
Zizurkilen txanda izango da. Irura
eta Anoetan, 720na sorta banatu-
ko dira; Zizurkilen, berriz, 1.100.

Irura eta Anoetan, ordea, bana-
keta ez da berdina izango. Iruran,
Alegian bezala, sortak bost kuboz
osaturik daude: bi marroi (bat txi-
kia eta aireztatua, eta bestea han-
diagoa eta itxia), grisa, urdina eta
beste hori bat. Anoetaren kasuan,
lau kubo izango dira: bi marroiak,
grisa, eta urdin-hori mistoa. 

Anoetako eredu bera erabiliko
da Zizurkilen. Bertan, herrigunea

bi zatitan banatu dute, eta herrita-
rrek dagozkien tokira joan behar-
ko dute: Aurrera plazara edo Pe-
dro Mari Otaño eskolara.

Aipatutako herri hauen artean,
3.000 sorta banatuko dira. Amasa-
Villabonaren kasuan, herria han-
diagoa izanik eta konplexutasun
gehiago dituenez, ekainaren bu-
kaeran egingo da banaketa.

Kuboak nork eta zein etxebizi-
tzarako jasotzen dituen erregistra-
tuta geratuko da.

Landa eremuan bizi diren biz-
tanleei, txartel elektronikoak ba-
natzeko udala eurekin jarriko da
harremanetan. Komertzio, jatetxe
eta edaritegien kasuan, banaketa
pertsonalizatua izango da. 

Atez atekoaren kuboak
emango dituzte asteburuan
Anoeta, Irura eta Zizurkilen
3.000 kubo sorta
banatuko dira eta
gerturatu ezin dutenek
ostiralera bitarte izango
dute jasotzeko aukera

M. Iraola Tolosa

Datorren ekainaren 25ean, 200
urte beteko dira Tolosako Guda
gertatu zela. 1813ko borroka hark
24 ordu iraun zituen, eta tolosar
eta frantses gendarmeen arteko
bost urte eta erdiko elkarbizitzari
amaiera eman zien. Hilabete eta
erdi beranduago, armada eraso-
tzaileak Donostia erre zuen. 

Herrialde ezberdinetako 45.000
soladaduk parte hartu zuten ger-
taera horren bigarren mendeurre-
na ospatzeko, Alarde Napoleoni-
koa ospatuko dute igandean.

Andia Kultur Elkarteak alarde
hau antolatzen duen hirugarren
aldia izango da aurtengoa. Ehun
partaide inguru biltzen dira ber-
tan, garaiko uniforme eta armez
hornituak. Horiez gain, Tolosako
Musika Bandak eta Donostiako

Elkarte Gastronomikoko Txirula-
Zahar eta Danbor konpartsa ere
izango dira garaiko martxa milita-
rrak joz. 

11:50ean Musika Eskolan tro-
pak ikuskatzeko aukera egongo
da, eta alardea, hamabietan hasi-
ko da bertatik. Euskal Herri Pla-
zan lehen ariketa praktikoa egin-
go dute, eta segidan Trianguloan
salbak izango dira. Ordubatean,
Zerkausian, Beethoven-en Wellin-
tongo garaipena obra interpreta-
tuko du bandak, eta segidan, Nafa-
rroako zubian guda irudikatuko
da. Hori amaitzean, parte-hartzai-
leen itzulera desfilea izango da.
Amaitzeko, bazkari herrikoia
egingo dute zerkausian. 

Alardeaz gain, hitzaldiak
Gaur eta bihar, arratsaldeko zor-
tzietan udal pleno aretoan, guda-
ren inguruko hitzaldiak izango
dira. Gaur Jose Antonio Recondok
Tolosako bataila eta eguneroko bi-
zitza frantziarren okupazio ga-
raian izeneko hitzaldia emango
du. Bihar, berriz, Ramon Labaie-
nen 200 urte: bi Euskadi hitzaldiaz
gozatzeko aukera izango da.

III. Alarde Napoleonikoa
ospatuko dute igandean
Ekainaren 25eko
Tolosako Guda gertatu
zenetik 200 urte pasa
direla gogoratu nahi du
Andia Kultur Elkarteak

Ehun partaide ditu alardeak. I. GARCIA

ZIZURKIL

pAurrera plazan: Ugare auzoan,
Aurrera plazan eta Ernio Bidea 1,
2,3,4,5,6,8 eta 10 zenbakikoak.
.pP.M.Otaño Eskolan: Burlan-
degi Bidean,Pagamuño auzoan,
Akezkoa auzoan,Ihartza auzoan,
Oakaztegi kalean,Muñoa kale-
an,Beldarrain kalean,Azkenpor-
tun,eta Ernio Bidea 7A,7B,7C,9,
eta 11tik 63ra bizi direnak,
pOstirala,7. 16:00-20:00.
pLarunbata 8.10:00-14:00; eta
16:00-20:00.

pAstean zehar.Asteburuan jaso
ezin dutenek,ostiralera bitartean
Aurrera plazan jaso ditzakete
15:00etatik 19:00etara.

IRURA

pOstirala,7.09:00-13:00; eta
16:00-20:00,Kultur etxean.
pLarunbata 8.10:00-14:00; eta
16:00-20:00,kultur etxean.
pAstean zehar.Bi egun horietan
jaso ezin dutenek,ostiralera bi-
tarte izango dute aukera kuboak
jasotzeko.Astelehenetan 9:30-

13:30 eta 16:00-20:00.Astearte
eta ostegunean: 16:00-20:00;
eta asteazkena eta ostiralean,
9:30-13:30.

ANOETA

pOstirala,7. 16:00-20:00 pilo-
talekuan.
pLarunbata 8.10:00-14:00; eta
16:00-20:00,frontoian.
pAstean zehar.Asteburuan jaso
ezin dutenek,ostiralera bitarte
udaletxean jaso ahal izango di-
tuzte,09:00etatik 14:00etara.

GKuboak jasotzeko ordutegiak
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Iñigo Terradillos Areso

Emaitza bikainak ari da lortzen
Adur Etxezarreta aresoarra
gehien atsegin duen kirolean, es-
kian. 17 urte baino ez ditu, eta da-
goeneko sari garrantzitsuak lor-
tu ditu. Azkenak Espainiako alpi-
no Eski Txapelketan: slalomean
eta konbinatuan, absolutu mai-
lan hirugarren eta jubeniletan
txapeldun. Emaitza hauekin «oso
pozik» eta bide beretik jarraitze-
ko gogoz dago.
Aurtengoa zure urterik oparoena
dela esan al daiteke?
Bai. Emaitza oso onak lortu ditut,
eta oso pozik nago. Jubenil mai-
lan berriki hasi naiz lehiatzen, eta
gaur egun gazteenetakoa naiz.
Pasa den urtean ere emaitza onak
lortu nituen. Jubeniletan, esate-
rako, Espainiakoan slalomean
irabazi egin nuen, eta Italian par-
te hartu nuen txapelketa batean
lehen postua lortu nuen jubenile-
tan.  
Denboraldi berriari begira zein da
zure hurrengo erronka?
Espainiako Txapelketetan aur-
ten eman dudan maila berean
mantentzea, eta Italian-eta egiten
ditugun txapelketetan goiko pos-
tuetan geratzea da nire helburua.
Bestalde, mundu mailako eskia-
tzaileen zerrendan postuak igo-
tzea ere bada nire xedea. Espai-
niako zerrendan, esaterako, zaz-
pigarren postuan nago.
Orain denboraldia hasi berritan zau-
dete.Zein da zuen egitaraua?
Maiatzaren erdialde aldera has-
ten dugu denboraldia, eta Aste
Santua bukatzearekin batera
amaitzen da. Une honetan, aurre
denboraldia izaten da, eta lehia-
ketekin azaro inguruan hasten
gara.
Nola prestatzen duzue aurre denbo-
raldia?
Prestakuntza fisikoa izaten dugu.
Horrez gain, hilabetean bitan-edo
irteerak egiten ditugu glaziarre-
tara, bertan entrenatzeko. Pasa
den urtean, esaterako, Austrian
izan ginen.
Eta,gainerakoan,nola izaten da eski
denboraldia?
Azken hiru urteetan, Sierra Ne-
vadako elite mailako teknifikazio
zentroan nago. Neguko zati han-
diena bertan igarotzen dut. Hile-
an, esaterako, bi aste igarotzen di-
tut han entrenatzen. Gero beste

aste bat lasterketetara joaten
gara, eta geratzen den astea etxe-
ra deskantsatzera etortzeko ba-
liatzen dut.
Dagoeneko munduko hainbat leku-
tan egona zara,beraz.
Bai, batera eta bestera asko mugi-
tzen gara, eta gustatzen zait ho-
rrela ibiltzea. 
Eta eskolara joateko astia nondik
ateratzen duzu?
Gainerako ikaskideek klasean
egiten dutena, nik kanpoan nago-
enean egin behar izaten dut. Hila-
betean aste batez etortzen naize-
nean orduan baliatzen dut azter-
ketak eta lanak egiteko. Zaila da,
baina, momentuz nahiko ongi ari
naiz moldatzen. Ikaskideek ere
asko laguntzen didate, beraz, es-
kertzekoa da. 
Noiz hasi zinen eskiatzen?
Gurasoekin hasi nintzen eskia-
tzen bost urte nituenean. Segi-
tuan gustatu zitzaidan. Frantzia-
ra joaten ginen, eta han ikusten
nuen eskiatzaileek nola egiten zi-

tuzten lasterketak, eta konturatu
nintzen nik ere hori egin nahi
nuela. Bederatzi urte nituela Can-
danchun (Aragoi, Espainia) Nafa-
rroako Eski Taldearekin hasi nin-
tzen entrenatzen, eta azken hiru
urteetan, berriz, Sierra Nevadako
zentroan nago. 
Zure etorkizuneko erronka eskiaz bi-
zitzea al da?
Oso gustura nago, momentuz
gauzak ongi doaz, beraz, nire as-
moa eskiatzen jarraitzea da. Adin
honetan, normalean teknifikazio
zentroetan entrenatzen egoten
gara, eta gero, gora egiteko auke-
ra baldin baduzu, talde nazionale-
an sartzen zara, eta orduan mun-
duko txapelketetan lehiatzen
hasten zara. Nik argi dut ahal du-
dan arte jarraituko dudala eskia-
tzen profesional moduan. Baina,
hori bai, ikasketak albo batera
utzi gabe. Etxean ere gurasoek
ikasketak burutzea dela niretzat
etorkizunerako onena esaten di-
date.

Adur Etxezarreta qEskiatzailea

Alpino eskian bere lekua egiten ari da aresoar eskiatzaile gaztea;
Espainiako Txapelketetan goiko postuetan kokatu du bere burua,
eta munduko eskiatzaileen zerrendan gorantz jotzea du helburu.

«Argi dut ahal dudan arte
jarraituko dudala eskiatzen
profesional moduan»

HITZA

I. Terradillos Leitza

Leitzako Kultur Aroa ari da pix-
kanaka amaierara iristen. Hala,
asteburu honetan izango du az-
ken ekitaldia, V. Sagardoaren
Eguna, hain zuzen. Bi egunetan
banatuko da ekimena. Bihar, hi-
tzaldi bat izango da, eta etzi, la-
runbatean, sagardo dastaketa
egin ahalko da.

Biharko hitzaldiari dagokio-
nez, Jakoba Errekondo izango da
sagardoaren historiaz ariko dena.

20:00etan izango da, Aurrerako
aretoan.

Larunbatean, berriz, 19:00eta-
tik 21:00etara gauzatuko da eus-
kal sagardogileen dastaketa, Lei-
tzako plazan. Hain zuzen ere, Gi-
puzkoako eta Nafarroako 20
sagardogileren sagardoa dastatu
ahalko du bertaratzen den orok:
Añota, Astarbe, Arratzain, Ca-
longe, Iparragirre, Izeta, Larre-
gain, Lizeaga, Ohiharte, Oianu-
me, Petritegi, Satotxa, Zabala,
Zalbide, Barkaiztegi, Isastegi,
Gartziategi, Egi-Luze, Toki Alai
eta Oialume-Zahar.

Horrez gain, jatekoa ere izango
da plazan bertan, eta musikaz
alaiturik giro paregabea izango
dela azaldu dute antolatzaileek,
herritar guztiak bertara gonbida-
tuz.

20 sagardogileren
sagardoa dastatu
ahalko da Leitzan
V. Sagardo Egunaren
barruan izango da etzi,
herriko plazan; bihar
hitzaldia izango da,
sagardoaren historiaz

I. Terradillos Areso

Araitz, Areso, Betelu, Larraun
eta Lekunberriko kirol manko-
munitateak antolaturik, Areso-
Goizueta ibilbidea egingo dute
etzi, larunbatean. Aresoko plaza-
tik abiatuko dira parte hartzaile-

ak 09:00etan, eta 18 kilometro lu-
zerako bidea egingo dute, Leitza-
ran, Urepel eta Mandoegi igaro
eta Goizuetara iritsi arte. Goizue-
tan bazkaldu egingo dute, eta
Aresora itzultzeko autobusa
egongo da bertan.

Ibilbidea egin asmo duten are-
soarrek 13 euro ordainduko dute,
eta gainerako herrietakoek, 15.
Haurrek, berriz, 5 euro ordaindu-
ko dute. Aresoko udaletxera 
deituta (948 510 327), aresokouda-
la@ibercom.com helbidera idatzi-
ta, edota whatsapp bidez (649 205
310) eman daiteke izena.

Aresotik Goizuetara
bitarteko ibilbidea
egingo dute etzi
18 kilometroko bidea
egin ostean, Goizuetan
bazkalduko dute;
Aresora itzultzeko
autobusa jarriko dute

I. Terradillos Ibarra

Ibarrako Udalak abian jarri du
aurtengo San Bartolome jaietako
egitaraurako bozeto lehiaketa.
Ibarrako gaztetxo guztiek parte
hartu ahalko dute lehiaketan, eta
marrazkiak ekainaren 28a baino
lehen aurkeztu beharko dituzte. 

Gaia librea da, baina, jai egita-
raurako marrazkia aukeratu be-
har denez, gaiarekin zerikusia

izan behar dutela azaldu dute.
Teknika librez egin ahalko dira
marrazkiak, folio neurrikoak
izan beharko dute, eta San Barto-
lomeak 2013 jarri beharko du, eta
Ibarrako armarriak ere azaldu be-
harko du.

Festa batzordeak izendatutako
ordezkariek osatuko dute epai-
mahaia, eta beraiek aukeratuko
dute irabazlea. Abuztuan jakina-
raziko dute emaitza.

Ibarrako jai egitaraurako
bozeto lehiaketa
martxan jarri du udalak
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Ingurumenaren Egunaren harira, Villabo-
na, Anoeta, Irura eta Zizurkilgo eskoleta-
ko ikasleak bildu ziren atzo Villabonako
plazan. Urtean zehar biodibertsitatearen

gaia landu dute gazteek, eta ikasi dutena
helarazi zieten herritarrei. Bertan izan zi-
ren, baita ere, udaletako ordezkariak. Eki-
taldia dantza eginez amaitu zuten. I.T.

INGURUMENAREN EGUNEAN DANTZAN

Irudia qAmasa-Villabona

Bilbon indarkeria matxistaren ondorioz
hil den emakumearen hilketa salatzeko
Tolosaldeko Emakumeen Mundu Mar-
txak deituta elkarretaratzea egin zuten

atzo Trianguloan. «Emakumeok indar-
keria sexista jasateko arriskua dugu, eta
jatorriak eta klase sozialak handitu egi-
ten dute aukera», salatu zuten. I.T.

INDARKERIA MATXISTAREN SALAKETA

Irudia qTolosa

Mundumob ekimena
egingo dute bihar

LIZARTZA ›Lizartza Zero Zabo-
rrek antolatuta, Mundumob
ekimena izango dute bihar
Lizartzan, 16:00etan hasita.
Horretarako, gaur egingo dute
azken entsegua parte hartzaile-
ek, 18:30ean.

Dinamizatzailearen bisita
astelehenean, KZgunean

BERASTEGI ›KZguneko dina-
mizatzailearen bisita izango
dute Berastegin, astelehenean,
09:00etatik 10:45era. Erabil-
tzaileek dituzten zalantzak argi-
tzeko baliatu ahalko dute.

Ziribulio Sound kontzertua
bihar, Subegi elkartean

IBARRA ›Ziribulio Sound kon-
tzertua izango da bihar Ibarrako
Subegi kultur elkartean,
20:00etan. Sarrera doan izan-
go da, eta gainera, mokadutxoa
ere hartu ahalko dela azaldu
dute antolatzaileek.

DLaburrak

I. Terradillos Ibarra

Alurr dantza taldeak antolatuta,
6. Alurr Eguna izango da etzi, la-
runbatean, egun osoan. Taldeko
kide, laguntzaile eta jarraitzaile
guztiei eskainiz egingo dute, eta
baita Ibarrako herritar guztiei eta
inguruetako herritarrei ere, eta
«gure ohiturak eta tradizioak sus-
tatzea eta bultzatzea, ezagutaraz-
tea, eta horretaz guztiaz goza-
tzea» dela ekimenaren helburua
azaldu dute.

Bada, dantza eskolak urte oso-
an egiten duten lana erakutsi ohi
dute egun honetan. Aurtengoa
«indartsua» izango dela iragarri
dute. 10:30ean elkartuko dira de-
nak Idoiaga plazan, eta herriko

plazaraino kalejiran joango dira,
herria alaituz. Hamaiketakoa he-
rriko plazan bertan egingo dute,
eta 12:00etan, Alurr Dantza Esko-
lako haurrek Euskal Herri osoko
dantzen erakustaldia egingo
dute. 4 urtetik 12 urtera arteko
haurrek parte hartuko dute saio
horretan, eta bazkaldu aurretik

erromeria bat ere egingo dute pla-
zan.

Arratsaldean, berriz, 18:00etan,
bilduko dira berriro, eta 12 urtetik
gorakoek emanaldia eskainiko
dute plazan. Saioaz gozatzeko
aulkiak ere jarriko dituzte. Hain-
bat ikuskizunetako dantzak eta
koreografiak eskainiko dituzte,

baita Alurr taldearen azkeneko
ikuskizunetakoak ere. Ondoren
afaria izango da plazan bertan. Ai
Ene ! taldeak alaituko du gaua,
gauerdira arte. 

Alurr dantza taldetik herritar
guztiak gonbidatu dituzte Alurr
Egunera, eta goizetik jantzi tradi-
zionalak jantzita parte hartzera
animatu dituzte: «Erromeria
egun bat izango da, Euskal He-
rriaren egun bat, eta primeran
igaroko dugu», azaldu dute. Era
berean, azaldu dutenez, eguraldi
txarra egingo balu, emanaldiak
kiroldegian egingo lirateke.

Bestalde, hurrengo asteburuan
ospatuko diren Ibarrako Gazte
Festetan ere parte hartuko dutela
adierazi dute Alurretik. «Ohi den
moduan, zerbait desberdina eta
berria eskainiko dugu», esan
dute. Aurten, Zaldibiako, Altzoko
eta Anoetako dantzari gazteek
parte hartuko dute, Ibarrako
Errota taldeko dantzariekin bate-
ra. Ibarrako plazan izango da
saioa, hilaren 15ean, 17:00etan.

Dantza eskolaren urte osoko lana
erakutsiko dute Alurr Egunean
Etzi ospatuko dute
Ibarran, egun osoan;
goizean dantza taldeko 
haurrak ariko dira, eta
arratsaldean gazteak

Pasa den urteko Alurr Eguneko une bat. A. IMAZ
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GAUR

DEIALDIAK
pBerastegi.Berastegiko Gura-
so Elkarteak antolatuta Fami-
lian sexu heziketa landu ahal
izateko oinarrizko klabeak es-
kaintzen hitzaldia izango da.
Hizlaria Ana Elosegi izango da,
eta eskolako ganbaran hasiko
da, 18:00etan.
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.Zaintzea asko kosta-
tzen da! Intsumisioa nahitaez-
ko zaintzeari hitzaldia izango
da, 19:00etan, Aranburu jaure-
gian. Hizlaria, Dominique Sai-
llard Bouyssie izango da.
pTolosa.Tolosako bataila eta

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Bronte C.
Korreo kalea 20.943 67 60 13.
Gauekoa: Santamaria, I.Nafa-
rroa etorbidea,2.943 65 46 10.
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 esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

eguneroko bizitza frantziarra-
ren okupazio garaian hitzaldia
izango da, 20:00etan, udale-
txeko batzar aretoan.
pTolosa.Arantza Tapiak Euskal
ekonomiaren erronkak hitzaldia
eskainiko du, Tolosako Batzo-
kiaren inaugurazio ekitaldien
barruan. 19:30ean izango da.

Eneritz Maiz Tolosa

Tolosako Aitzol Udal Euskalte-
giak 30 urte betetzen ditu, eta
Jose Ariztimuño Olaso Aitzol-i,
omenaldi xumea egin nahi izan
zioten, atzo. Bere argazkia bista-
ratu dute, bere izena daraman
udal euskaltegian. 

Duela hogeita hamar urte mar-
txan jarri zuten euskaltegiak
martxan jarraitzen du, eta ekital-
dian, orduko udal ordezkariak
eta gaur egungoak izan ziren. Ar-
gazkia bistaratzearen ardura, Mi-
rentxu Etxeberria orduko alkate-
ak eta Ibai Iriarte egungoak izan
zuten. Bertan izan ziren Pepi Go-
rostidi orduko zinegotzia eta Ina-
ki Irazabalbeitia egungoa, eta bai-
ta, orduko euskara teknikari
Kike Amonarriz eta egungoa den
Iñaki Azaldegi ere. Eta euskalte-
gian egonik, ekitaldian izan ziren
euskaltegiari bizia ematen dioten
irakasleak eta ikasleak ere.

Lehenik eta behin, Mikel Uzku-
dun euskaltegiko zuzendariak
hartu zuen hitza. «Pozgarria»
dela argitu zuen, euskaltegia sor-
tzeko lana egin zuten ordezka-
riak, eta egungoak bertan izatea.
Urte guzti hauetan izan diren al-

kate eta zinegotziei eskerrak
eman nahi izan zizkien «urte guz-
tietan egin duten lanarengatik».
Eta nola ez, hiru hamarkadatan
izan diren irakasleak eta ikasleak
izan zituen gogoan: «beraiek dira

euskaltegiaren oraina, eta euska-
raren etorkizuna». Bidea ez dela
erraza izan adierazi zuen Uzku-
dunek, eta euskara oraindik ere
mehatxupean dagoela ekarri
zuen gogora.

Tolosako Udal Euskaltegiak
Jose Ariztimuño ‘Aitzol’
omendu du, argazki batekin
Aitzol Udal Euskaltegia
sortu zuten udal
ordezkariak eta
egungoak izan dira
ekitaldi xumean 

Euskaltegiko irakasleak eta ikasleak udal ordezkari ezberdinekin batera, ekitaldia amaitu ostean. E. MAIZ

Ikasleek ere ekitaldian parte hartu zuten. E. MAIZ

Orduko eta egungo udal ordezkariak izan ziren omenaldi xumean. E. MAIZ

2 Agurrak


