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Tolosaldeko iheslari politikoek
Miarritzera joateko deia egin dute 
Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboak ‘Herria dugu arnas’
ekitaldi nazionala egingo du larunbatean, Miarritzen;
Tolosaldeko hamalau iheslari kolektiboko kide dira

Pello Goñi, Manu Azkarate, Jokin Aranalde, Koldo
Saralegi, Jexux Badiola, Joseba Agirrebarrena eta Mikel
Atxega iheslariek euren bizipenak azaldu dituzte q4-5

Idemak egingo
du Tolosako
hondakin
bilketa sistemen
konparaketa
Hondakinen Mahaiak bi
hilabeteko epea eman dio
ikerketa egiteko q6

Etzitik aurrera
jai giroa
nagusituko da
Ibarrako Gazte
Festetan
Gazte Asanbladak, hiru
eguneko egitaraua prestatu
du adin guztientzako q7

DKrisia,satiraren bidetik.Tolosako kultur etxeko antzerki tailerreko
Tic-Tac taldeak, ‘Inopias’ antzezlana eskainiko du, ostiralean, Leidor aretoan. Guztira 
30 lagun ariko dira oholtza gainean, eta gizartearen nahigabe bilakatu den krisiari 
«ostikada» bat emateko bideak irekiko dizkiete ikusleei.q2
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Bertsolaritzak bere
lehen tesia izango du,
Mintzolak bultzatuta 
Proposamenak aurkezteko epea zabaldu dute;
Ahoa Bete Hots jardunaldiak,uztailean q3

Makazaga, Murua, Etxaburua eta Igerabide, atzo, Mintzolan. M. IRAOLA
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ALOKAIRUAN

Etxea Peñiscolan.Peñismar, 2
helbidean, etxea alokairuan, 5-
6 lagunentzat. Itsas ertzetik 100
metrora dago, eta aire egokitua
nahiz txirristadun igerilekua
ditu. Deitu 690 06 76 45.

Etxebizitza Iruran.80 metro
karratu eta 2 logela dituen etxe-

bizitza alokagai dugu Iruran.
Deitu 636 53 00 00ra.

LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, emakume euskaldu-
nak bere burua eskaintzen du.
Autoa badauka. 943 69 68 82 /
606 52 19 92.

G Iragarki laburrak

Udapasa artistikoetan
izena emateko epea

KULTURA ›Artekin elkarteak
eta Tolosako Udalak elkalane-
an antolatuko dituzte, aurten, 5.
udapasa artistikoak, Eduardo
Mokoroa musika eskolan. Izena
emateko azken eguna ekaina-
ren 15a da, eta 4 urtetik 12 urtera
arteko gaztetxoek parte hartu
ahal izango dute. Informazio
gehiago eta izen-emate orria
www.artekinelkartea.com ata-
rian, nahiz musika eskolan ber-
tan eskura daitezke.

Musika eskolako izen
ematea bihartik aurrera

KULTURA ›Tolosako Eduardo
Mokoroa musika eskolan
hurrengo ikasturtean ikasi nahi
dutenek, bihartik aurrera izena
emateko aukera izango dute,
eta lekuak bete arte zabalik
izango dira zerrendak. Astele-
henetik ostiralera bulegoa
zabalik izango da, 10:00etatik
13:30era, eta informazio gehia-
gorako 943 65 15 93ra dei dai-
teke.

Tolosa Kantariren
entsegua izango da bihar

GIZARTEA ›Ekaineko azken
larunbateko kantu jirarako, hila-
ren 29rako, entsegua egingo
dute bihar. Musika eskolan
elkartuko dira 20:00etan, eta
betiko moduan irekia izango da
entsegua.

Jai batzordearen bilera,
bihar, Abastosen

GIZARTEA ›Sanjoanak presta-
tzeko jai batzordearen bilera
izango da, bihar. 19:00etan
elkartuko dira, Abastos eraiki-
neko gelan.

Autodefentsa feminista
tailerra ostiralean

GIZARTEA ›Jabekuntza eskola-
ko egitarauaren barruan, auto-
defentsa feminista tailerra
izango da etzi, kultur etxean.
16:00etatik 19:30era bitarte
ariko dira, eta Tolosaldeko Bil-
gune Feministako Maria Garcia
eta Eider Olazar Elduaien izan-
go dira gidariak. Defentsa fisi-
koaz haratago doan filosofia
ezagutu nahi duenari, izena
aurrez ematea eskatu diote
antolatzaileek.

San Juan areto futbol
txapelketako izen ematea

KIROLA ›San Juan areto futbol
txapelketan izena emateko
azken eguna hilaren 19a izango
da, Shanti kirolak-en, 2001etik
2004ra bitarte jaiotakoentzat.

DLaburrak

Itzea Urkizu 

Ikasturte osoa lanean pasa eta
gero, ostiral honetan taula gaine-
ra igoko dira Tolosako kultur
etxeko Tic-Tac antzerki tailerre-
ko kideak, Inopias izeneko an-
tzerki obra eskaintzeko. Azken
urteotan gizarteko esparru guz-
tiak harrapatu dituen krisia hau-
tatu du gaitzat Elena Aranbarri
irakasleak, irailetik hona lantze-
ko, eta saioan barrena, «biziarte-
ko kartzela zigor honetatik aska-
tzen hasi eta konfiantza berres-
kuratzeko» gakoak eskaini nahi
dizkiete ikusleei.

Guztira 30 lagun ariko dira an-
tzeztokian, eta Aranbarrik bere-
ziki nabarmendu du hau: «Erron-
ka handienetakoa hainbeste jen-
dek parte hartu ahal izateko obra
bat aurkitzea izan da; gainera, tai-
lerrean parte hartzaile kopurua
modu honetan handitzea oso poz-
garria da niretzat. Beraz, akuilua
izan da, erronka horri begira».

Ikasturtean barrena, hamasei
emakume eta hamahiru gizon
aritu dira, astez aste, tailerrean
lanean: «Hainbat adin, jatorri eta
iritzitako jendea elkartzen gara,
eta hori oso azpimarragarria da
niretzat», azaldu du ikasleetako
batek. Izan ere, oraindik batxiler-
goa amaitu ez duten gazteekin ba-
tera, langile gazte eta helduek
nahiz erretirodunek ere parte
hartzen dute ikastaro honetan.
Bide honetan, gainontzekoei sen-
timenduak adierazten ikasi dute-
la ere nabarmendu dute batzuek,
«eta ez antzerkian bakarrik, as-
koz haratago ere bai».

Horrela, beraz, ikasle guztiak
bat etorri dira, Elena Aranbarri
irakasleak burutzen duen lana
nabarmentzerakoan: «Bere bu-
ruari proposatzen diona lortu egi-
ten du, eta esan behar duena ego-

ki esan; tailerrean giro oso erosoa
dugu, eta hori taula gainean na-
barituko dela uste dugu».

Gizartearen nahigabeak
Pasa den udan erabaki zuen, Ele-
na Aranbarrik, ostiralean eskai-
niko duten antzezlanaren gai na-
gusia: «Zoritxarrez jendearen
gehiengoarentzat egunerokoa
dena aukeratu dut; aspaldidanik
aurrean dugun zerbait da, egun-
go gizartearen eredu eta baloreak
zalantzan jarri dituena, krisia ale-
gia».

Taldeak proposamena oso
ondo hartu zuela azaldu du, baina
arazoak obra aukeratzerakoan
iritsi ziren: «Telebistan azaldu
izan da gai honen inguruko inter-
pretazio txikirik, gehienbat umo-
rezko saioetan, baina taula gaine-
ko antzezlan luzeetan, duela gu-
txi hasi dira gai hau jorratzen».

Bide honetan, eta iazko Lysis-
triata obrarekin bezala, Alfredo
Sena antzerkigilearengana jo du
Aranbarrik; Georges Perec-en El
aumentoobraren egokitzapen bat
egin du Senak Tic-Tac taldearen-

tzat, Inopiasantzezlana osatzeko.
Elena Aranbarrik azaldu duenez,
satira bat ikusi ahal izango dute,
ostiralean, 20:30etik aurrera, Lei-
dorrera bertaratzen direnek, eta
jendeari zeresana ematea nahi du
irakasleak. Aipatzekoa da, ema-
naldia euskaraz eta gazteleraz
izango dela, eta bost euroren tru-
ke eskuratu ahal izango dira sa-
rrerak.

Saioan, pieza desberdinek an-
tzezlan bakarra osatuko dute, eta
hau oso baliagarria izan zaie en-

tsegu gelarako ere: «Antzerkia-
ren ikaskuntzan guztiz oinarriz-
koa den zerbait irakasteko auke-
ra ematen du, estilo eta erritmo
desberdinak landuz». Horrela be-
raz, «errealitateari ostikada bat»
eman nahi diote antzerki tailerre-
ko kideek, eta «gurpil zoro hau
puskatzen saiatu». Finean, an-
tzerkiaren bidez «hainbeste larri-
tzen eta nahigabetzen gaituen
zerbait sorkuntza bilakatzen»
saiatuko dira, umore puntu baten
bidez. 

Satira baten bidez krisia gainditzeko
gakoak eskainiko ditu Tic-Tac taldeak
‘Inopias’antzezlana
emango dute Tolosako
kultur etxeko 
antzerki tailerreko
kideek, ostiralean

Hainbat belaunaldiren topagunea izaten da kultur etxeko Tic-Tac antzerki tailerra. I. URKIZU

I. Urkizu

San Joan jaien atarian, eta ikas-
turte amaierarekin batera, iraile-
tik hona pilatu lana eta ikasita-
koa erakusteko garaia izan ohi
da. Horrela, eta kultur etxeko an-
tzerki tailerrekoen gisa berean,
Katixa Pereak gidatutako dantza

tailerrekoek ere oholtza gainean
biribilduko dute urtea. 

Larunbatean izango dute ikas-
turte amaierako emanaldia,
18:00etan hasita, Leidor aretoan,
eta ikasle guztiek parte hartuko
dute bertan, haurrek zein gazte-
txoek.
1tolosa@hitza.info

Dantza tailerretakoek ere
emanaldia izango dute



UZTAILAK 3, ASTEAZKENA

p08:30-09:00.Harrera eta
karpeta banaketa.
p09:00-09:15.Sarrera.
p09:15-10:00.Jolas-hitzak:
igarkizunetik iragarkizunera.
Juan Kruz Igerabideren eskutik.
p10:00-10:45.Jolasaren hiz-
kuntza eta hizkuntzaren jolasa
hitzaldia Jaime Altuna,Urtxintxa
Aisialdi Eskolako kideak.
p10:45-11:15.Atsedenaldia.
p11:15-12:15.Pello Mari Añorga
ipuin kontalariaren,Kontaketa-
ren erritmoan: jolasean elkarre-
kin performance komentatua.
p12:15-13:30.Mahai ingurua

Juan Kruz Igerabide,Jaime Altu-
na eta Pello Mari Añorgarekin.

UZTAILAK 4, OSTEGUNA

p09:00-09:15.Sarrera.
p09:15-10:15.Tailerra: Hitza jos-
tailua bertso-eskolan,Oihane
Perea bertsolaritza irakaslearen
gidaritzapean.
p10:15-11:45.Kantu jolasa: ka-
raokeak prestatzen ikasteko tai-
lerra,Gabi de la Maza,Lehen
Hezkuntzako irakasle eta barne-
tegi zuzendariak eskainia.
p11:45-12:15.Atsedenaldia.
p12:15-13:45.Kantuan: gorputz
eta arimarekin jolasean tailerra

Oskar Estanga irakasle,kantaldi
dinamizatzaile eta bertsolaria-
ren eskutik.

UZTAILAK 5, OSTIRALA

p09:00-09:15.Sarrera.
p09:15-11:15.Jolasetik antzerki-
ra tailerra,Ainara Gurrutxaga eta
Urko Rekondo,Dejabu panpin
laborategiko kideen eskutik.
p11:15-11:45.Atsedenaldia.
p11:45-13:45.Joko eszenikoari
buruzko tailerra,Eñaut Gantxegi
Donostiako Arte Eszenikoen Tai-
lerreko irakaslearen eskutik.
p13:45-14:00.Amaiera eta ziur-
tagirien banaketa.

GEgitaraua

IKERGAIAK

pBertsozaletzeko arrazoiak eta
mekanismoak ikertu,adin des-
berdinetan,eta tokian tokiko
ezaugarri soziolinguistikoak
kontuan hartuz.
pHerrialdeko Bertsozale Elkar-
tearen eskutik hezkuntza arau-
tuan,bertso-eskoletan eta jar-
duera osagarrietan egiten den
lanaren,metodologien eta
emaitzen azterketa.
pBertsolaritzaren transmisio
modu guztien azterketa: trans-
misio formala (ikastetxeetakoa,
ofiziala),ez formala (talde eta
elkarteek eragina) eta informala
(bizitzan jasotzen dena: familia,
lagun, ingurua).
pBertsolaritzaren transmisioak
hezkuntzaren zein gizartearen
esparru ugarietan egin dezakeen
onura eta ekarpena aztertzea.

ESKARIA

pEpea.Uztailaren 10a arte,on-
doren postaratutakoak ez dira
onartuko.
pDokumentazioa.NAN fotoko-
pia; Curriculum Vitaea eta titula-
zioak egiaztatzen dituzten agi-
rien kopia; Ikasketen espedien-
tea lortutako kalifikazio
guztiekin; doktorego-tesiaren
proiektuari dagokion txostena,
tesiaren eta saileko zuzendarien

oniritziarekin; Tesiaren zuzenda-
riaren Curriculum Vitaea; eta
merezimenduak bermatzeko
esanguratsutzat jo litekeen bes-
te edozein dokumentu.

INFORMAZIO GEHIGARRIA

pHautatuaren argitaratzea.
Irailaren 16a.
pTesiaren hasiera.Urrian.Hasi
baino lehen kontratua sinatu
beharko du hautatuak.
pInformazio gehiago.Mintzola-
ren atarian www.mintzola.com;
Mikel Laboa katedraren webgu-
nean www.ehu.es/laboakate-
draeta www.euskara-errektore-
ordetza.ehu.esatarian 
pGalderak.Deialdiaren inguru-
ko dudak gidor.bilbao@ehu.es
helbidera zuzendu behar dira.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

pIkergaiaren egokitasuna, ta-
maina, koherentzia, deialdian
proposatutako ikerketa-lerroen
artean.
pProiektuaren ebaluazioa: dok-
torego-tesia egiteko proiektua-
ren eta metodologiaren helbu-
ruak eta interesa.
pDoktoregaiaren espedientea:
CVa eta espediente akademi-
koa.
pEuskarazko tesiak bakarrik
onartuko dira.

GEzaugarriak

Mikel Iraola Amasa-Villabona

Mintzola Fundazioak, Euskal He-
rriko Unibertsitateko Mikel La-
boa Katedra eta Euskakaren eta
Ikerketaren Arloetako Errektore-
ordetzen laguntzaz, bertsolaritza-
ri buruzko doktorego-tesi bat egi-
teko kontratazio-deialdi publiko
bat ireki du. 

Horretarako, Bertsozale Elkar-
teak, 2011 eta 2012 urteetan zehar
egin zuen Ikerketa Ekintza Parte
Hartzaile (IEPH) prozesuaren on-
dorioetan oinarrituko dira. Ikerke-
ta lan hori, bertsolaritza munduko
eta Euskal Herri osoko ehundik
gora bertsozale, eragile eta aditue-
kin egin zen, eta ikergai zerrenda
bat eratu zuten. 

Zerrenda horretatik lau puntu
aukeratu dituzte Mintzola Funda-
zioak eta EHUk: alde batetik, ber-
tsozaletzeko arrazoiak eta meka-
nismoak ikertzea; bestetik, he-
rrialdeko Bertsozale Elkartearen
eskutik hezkuntza arautuan ber-
tso-eskoletan eta jarduera osaga-
rrietan egiten den lanaren, meto-
dologien eta emaitzen azterketa

egitea; ondoren, bertsolaritzaren
transmisio moduen aztertzea; eta
azkenik, bertsolaritzak hezkun-
tzan zein gizartean egin dezakeen
onura eta ekarpena aztertzea. 

Eskaria egiterako orduan, dok-
toregaiek, horietako ikergai bat
aukeratu, eta zenbateko zehazta-
penarekin garatuko duen azaldu
beharko du. Horretarako epea uz-
tailaren 10era bitartean izango da
zabalik, eta ondoren postaratuta-
koak ez dira onartuko. Dokumen-
tazio hori, Mintzola Fundazioaren
egoitzara (Subijana Etxea, Kale
Nagusia, 70. 20150 Amasa-Villabo-
na) bidali beharko da.

Jasotako eskarietatik, aditu ba-

tzorde batek doktoregai bat auke-
ratuko du. Honen izena, irailaren
16rako argitaratuko da, urrian la-
nean hasi ahal izateko. 

Tesiak, beka homologatu baten
ezaugarri berberak izango ditu,
eta unibertsitateko irakasle baten
tutoretza jasoko du. Hautagaiak
doktorego aurreko urte beteko
kontratua lortuko du, eta horreta-
rako ezinbestekoa izango du mas-
terra edo horren baliokidea amai-
tuta izatea. Behin urte hori egin-
da, beste bi urtez luzatzeko aukera
izango du aurkeztutako txostenen
ebaluazioaren eta aurrekontua-
ren arabera. 

Iñaki Murua, Bertsozale Elkar-

Bertsolaritzari buruzko tesi
bat egiteko aukera emango
du Mintzola Fundazioak
Bertsolaritzari buruzko
tesi bat eskaintzen den
lehenengo aldia da, eta
lau punturen artean
aukeratu ahal izango da

Atzo aurkeztu zuten Subijana Etxean doktorego tesia. HITZA

teko kidea; Jesus Mari Makazaga,
EHUko Euskara eta Ikerkuntza
Errektoreordetzako ordezkaria;
Juan Kruz Igerabide, Mikel Laboa
Katedrako zuzendaria; eta Zigor
Etxeburua, Gipuzkoako Foru Al-

dundiko Euskara zuzendariak,
bertsolaritzaren garrantzia azpi-
marratzearekin batera, «bertso-
laritza ikertzeko eskaintzen den
lehen tesia» dela nabarmendu
nahi izan dute. 

‹ Villabona-Aiztondo
2013ko ekainaren 12a, asteazkena tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 3

M. Iraola Amasa-Villabona

Uztailaren 3tik 5era Amasa-Villa-
bonako Subijana Etxean egingo
diren IV. Ahoa Bete Hots jardunal-
diek ahozkotasunak hezkuntza
arautuan nahiz ez arautuan duen
garrantzia jorratuko dute. Horre-
tarako, gozamenetik abiatuta, hi-
tzak eta jolasa uztartuko dituzte.
Hortik, aurtengo edizioaren ize-
na: Hitza jolas.  

Antzerkizale Elkarteko, Kantu-
zale Elkarteko, Bertsozale Elkar-
teko eta Ipuin Kontalarien taldeko
kideek osatu dute aurtengo egita-
raua, eta antolatu diren tailer
praktikoetan, ahozkotasunean
trebatzea eragiten duten jolas eta

ariketen berri emango da. Beñat
Gaztelumendi, Bertsozale elkarte-
ko kideak, «orain artean izan di-
ren edizioen artean praktikoena»
dela nabarmendu du.

Hezkuntzan dabiltzan irakasle-
ei zuzenduta egongo dira bereziki
jardunaldi hauek, bai haur, lehen
edota bigarren hezkuntzako ira-
kasleei, baita euskaltegietan, uda-
lekuetan, barnetegietan, antzer-
kian, bertso-eskoletan eta kantu
zein ipuin kontaketan aritzen di-
ren irakasleei ere. Hala ere, antzer-
ki, bertsolaritza, ipuingintza eta
kantugintzan ari diren sortzaile-
entzat ere egokiak izango dira.  

Gaurtik aurrera, eta ekainaren
25era bitarte, jardunaldietan par-
te hartu nahi duenak izen emate-
ko aukera izango du Mintzolaren
webgunean www.mintzola.com
edo 943 69 38 70 telefonoan. 

Matrikularen prezio arrunta 70
eurokoa da. Antzerkizale, Kantu-
zale, Ipuin kontalari edo Bertso-
zale elkarteetako bazkideek eta

Aiztondo Mankomunitateko biz-
tanleek, 45 euro ordaindu behar-
ko dituzte; eta ikasle, langabetu
eta erretiratuek, 40 euro. Ordain-
keta, 2095 5381 15 1063553993 zen-

bakian egin beharko da, izen-abi-
zenak adierazita. Lehen egunean,
ordainagiria eta beherapena du-
tenek egiaztagiria aurkeztu be-
harko dituzte. 

Bestalde, ikastaro honetan par-
te hartzen duten Euskal Herriko
Unibertsitateko ikasleek kreditu
bat eskuratuko dute. 
1tolosaldean@hitza.info

Ahoa Bete Hots jardunaldiak laugarrenez egingo dira
Hitzak eta jolasak
uztartuz, ahozkotasuna
landuko dute, bereziki
irakasleei zuzendutako
tailer praktikoen bidez



Pello Goñi Leaburu-Txaraman
jaio eta bizi zen. Ihes egiteko era-
bakia duela 34 urte hartu zuen.
Azken hiru hamarkadetan ezin
izan du sorterrira itzuli.  
Ekainak 15
«Ez dugu nahi gure gazteriak bide
horretan segitzea, egin dezagun
egin behar dena: guztia mahai
gainean jarri eta hitz egin. Ez
dugu nahi gure gazteria guk pai-
ratu dugunetik pasatzea. Hor
nahi dugu gelditu, gure hitza eta
eskubide guztiekin».
Iparraldean harrera
«Iparraldeko biztanleei omenaldi
bat egin nahi nieke, mila esker
bat esan, horrelako onarpenare-
kin hartzeagatik. Administrazio-
ak sekula ez gaitu errekonozitu,
paperekin eta abar. Gaur ere ez

gara errekonozituak. Nire alde-
tik, integratua sentitzen naiz, tar-
tean haurra sortu zen, eta ikasto-
len munduan hasi ginen lanean,
beste gurasoekin harremanak
eginez. Errekonozitua eta onar-
tua sentitzen naiz». 

«Hor gelditu nahi dugu,gure
hitza eta eskubide guztiekin»

Manu Azkarate Tolosan jaio eta
Ibarran bizi zen. Duela bi urte
alde egin zuen Iparraldera. 80. ha-
markadan ere ihes egina zen.  
Ekainak 15
«Euskal Herrian zabaldu den pro-
zesu honetako beste urrats bat
izango dela uste dut. Aurrez
eman dira, eta alde bakarreko an-
tzeko prozesuetan hori da bidea,
etengabe urratsak ematea. Are
gehiago, beste aldetik mugitzeko
asmorik ez dutela ikusita».  
Aldarria
«Iheslariok presoak bezala sub-
jektu aktiboa gara, eta horrela
izan nahi dugu gainera. Benetako
konponbide bat eman nahi bazaio
gatazkari, gurekin ere kontatu
beharko da. Zentzu horretan,
Miarritzen euskal gizarteari eta

«Iheslariak herri honetako
gatazkaren ondorio dira»

«Gatazka
konpontzeko
egia guztiak
agerian jarri
behar dira»

Jokin Aranalde Gaztelun jaio eta
Ibarran bizi zen. Duela 11 urte
egin zuen ihes. 
EIPK
«Bi urte behar izan ditugu Euskal
Iheslari Politikoen Kolektiboa
osatzen. Batzuk Iparraldean eta
besteak munduko hainbat leku-
tan bizi gara, dispertsioa medio.
Guztien izenean hitz egiteko, guz-
tien iritzia eta aportazioa jaso be-
har da, eta hori oso zaila izan da.
Tartean errepresioa dagoela ezin
da ahaztu, eta egun, esan geneza-
ke, iheslari guztien izenean hitz
egingo dugula ekainaren 15ean».
Gatazkaren alde guztiei
«Gure errealitatea mahaiaren
gainean jarriko dugu, eta gataz-
karen inguruko gure ekarpena
herritarrei azalduko diegu. Herri-
tarrei esaten dugunean, gatazka-
ren parte guzti-guztiei esan nahi
dugu, zein bide planteatzen du-
gun jakin dezaten».  
Iheslaria,militantea
«Iparraldean edo munduan ze-
har, lehenik eta behin, iheslaria
militante sozial eta politikoa da.
Hori azaltzea oso garrantzitsua
da, horrela ulertzen baita mundu
guztitik jasotzen ari garen elkar-
tasuna». 
Ekainak 15
«Ekainaren 15eko ekitaldi nazio-
nalean, iheslariok ematera goa-
zen urrats garrantzitsu baten be-
rri emango dugu. Ekitaldia oso
garrantzitsua izango da, eta ihes-
lariok bertara deituak gaude.
Hainbat gizarte eragilek antola-
tzen dute ekimena, eta guk han
gure urratsak zein izan diren eta
zein izango diren esango dugu,
eta baita gure errealitatea zein
den ere. Beti ere, era positibo eta
eraikitzaile batean, gatazka osoa-
ren konponbidearen inguruan
hitz egingo dugu, baina ez zati
bati buruz, osotasunean baizik.
Gatazka parte guztien artean
konpondu behar da, eta egia guz-
tiak jakin behar dira horretarako.
Herritarrak, beraz, Miarritzera
animatzen ditugu, bi estatuen
blokeo horri beste zirrikitu bat
irekitzeko». 

Koldo Saralegi tolosarrak duela
31 urte ihes egin zuen sorterritik.
Iparraldean, Panaman, Venezue-
lan,... egon ondoren, berriro Eus-
kal Herrian da. 
Ibilbidea
«Askok gure izenak entzunak
izango ditu, baina ez dakite zer bi-
zitzea tokatu zaigun. Nire histo-
ria 70. hamarkada hasieran hasi
zen, errepresio izugarria zegoen
garai haietan. Faxismoa Euskal
Herriaren aurka gogor zebilen,
eta lagunen heriotzak ikusten ge-
nituen: Txirrita, Ondarru... Atxi-
lotua, torturatua... eta ihes egitea
erabaki nuen. Frantziako poli-
ziak atxilotu eta Panamara de-
portatu ninduten. Bertan, Ameri-
ketako Estatu Batuek Panama
nola inbaditzen zuten bizitu ge-

«Panama nola inbaditzen
zuten bizitu genuen» 

Jexux Bidaola Txirrita Orexan
jaio eta Villabonan bizi zen, duela
22 urte ihes egitea erabaki zuen
arte. Anaia erail ondorengo den-
boran jasandako errepresioaren
ondorioz hartu zuen erabakia.  
Hitzordua
«Larunbatean lagun zaharrekin
elkartuko gara. Lehen beti elka-
rrekin, eta gero, horrenbeste ur-
tean kanpoan egon direnekin.
Horrek beste indar bat ematen
dizu aurrera jarraitzeko, eta urra-
tsak emateko, ez baita hemen
amaitzen».
Iheslariaren familia
«Etxetik alde egiten duzunean,
familia bertan gelditzen da, beste
hainbat gauza gelditzen diren 
bezala. Ondorioz, familiak ere
asko sufritzen du, ez baitakite

«Etxetik alde egitean
familiak asko sufritzen du»

Joseba Agirrebarrena lizartza-
rrak duela 30 urte eman zuen jau-
zia; Iparraldean 30 urte darama-
tza. 
Iheslariak,mundu guztian zehar
«Iheslariak kontinente guztietan
daude, baina ez dira boluntarioki
joan, errepresioak behartuta bai-
zik. Iparraldean ezin zen gehiago
egon, ez zegoen bizitza berri bat
eraikitzeko baldintzarik, atxilo-
ketak eta kanporaketak jarri bai-
tzituzten martxan». 
Iparraldean
«1982an iheslariei paperak eman
zizkien, eta orduan, bizitza berri
bat hasteko aukera zegoen. Segi-
dan, ordea, polizia atxiloketak
egiten hasi zen, eta kanporaketak
etorri ziren, tartean GAL egon
zen. Bi urte eta erdian 28 pertsona

«Kontinente guztietan
daude iheslariak» 

Mikel Atxega orexarrak duela 22
urte egin zuen ihes, oraindik Ore-
xako alkate zela. 80 biztanleko he-
rri batetik 20 milioi inguruko hiri-
buru batetara joan zen.  
Mexikon bizitako urteak
«Orduan oraindik Orexako alka-
tea nintzen, nahiz eta legealdia-
ren bukaera izan. Mexiko kapita-
lera joan ginen, eta aldaketa oso
gogorra izan zen. Hemen zegoen
errepresioa ikusita, joatea eraba-
ki genuen. Urtebete egon nintzen
hiriburuan bizitzen, eta gero
Txiapas ingurura joan nintzen.
Bertan zortzi urte egon nintzen».

«Mexikon errepresioa benetan
izugarria zen: polizia erabat ze-
nuen atzetik, bai bertakoa eta bai-
ta Espainiakoa ere. Nahi zutene-

«Polizia atzetik ibiltzen
genuen momentu guztian»  

Elkarrizketa-dokumentala, bihar
22:00etatik 01:00etara bitarte

D
Tolosaldeko zazpi iheslarirekin elkarrizketa-dokumentala
egin dute, eta hori, ‘tolosaldea.hitza.info’ webgunean ikus-

teko aukera egongo da bihar, hilak 13, 22:00etatik aurrera. Elkarriz-
keta-dokumentala 01:00ak bitarte egongo da ikusgai TOLOSALDE-
KO ETA LEITZALDEKO HITZA egunkariaren webgunean.

Zazpi iheslariek euren bizitzaren nondik norakoak kontatzen di-
tuzte ikus-entzunezkoan. Alde batetik, sorterritik zergatik ihes
egin behar izan zuten azaltzen dute. Iparraldean euren bizipenak
zeintzuk izan ziren, bertako herritarrengandik jaso zuten harrera,
eta bizimodu berri batera nola egokitu diren argitzen dute. Horrez
gain, gerra zikinaren inguruan mintzo dira, lehen pertsonan egin-
dako kontakizun gordin batean.

Asier Imaz

L
arunbatean ekitaldi na-
zionala egingo du Miarri-
tzen Euskal Iheslari Poli-
tikoen Kolektiboak, Irati

aretoan, 11:30ean. Tolosaldeko
hainbat iheslari kolektibo horre-
tako kideak dira, eta eskualdeko
herritarrei mezu zuzena bidali
diete: «Herria dugu arnas. Ekai-
naren 15ean, denok Miarritzera!».  

Deialdiak erantzuna izan du es-
kualdean, izan ere, autobusak eta
hitzorduak antolatu dituzte la-
runbaterako, Miarritzera bidaia-

tzeko. Adibidez, Lizartzatik auto-
busa aterako da 09:30ean, Jose
Mari jatetxetik. Itzulera bidaiari
18:30ean ekingo diote. Izena ema-
terako orduan, herri bazkarian
parte hartu nahi den edo ez jarri
behar dela azaldu dute Lizartza-
tik. Ibarran, larunbaterako hi-
tzordua 09:00etan jarri dute herri-
ko plazan, eta autoetan joango di-
rela gaineratu dute. 

Miarritzen Iheslari Politikoen
Kolektiboak gatazka politikoa-
ren inguruko hausnarketa plaza-
ratuko dute. Jokin Aranalde ihes-
lari ibartarrak «ekitaldi oso ga-

rrantzitsua izango dela aipatu
du», eta erronka bota die herrita-
rrei, 4.000 lagunentzat edukia
duen aretoa betetzea lortu behar
dela esanaz. 

«Munduan zehar barreiaturik
eta egoera ezberdinetan bizi ga-
ren kolektiboko kideok konpro-
miso irmoa erakutsi dugu Euskal
Herrian hasitako aro berriarekin,
eta horretan bideratu beharreko
gatazkaren konponbidearekin»,
azaldu dute eskualdeko ihesla-
riek. Horrekin batera, bi erronka
nabarmendu dituzte: «Nazio ai-
tortza eta erabakitzeko eskubi-

dea ekarriko dituen prozesu poli-
tikoan barrena egitea, batetik, eta
gatazkaren ondorio gordinenak
behin betiko gainditzea, beste-
tik». Bi erronka horiei aurre egite-
ko gakoa «herri protagonismoa»
dela diote Tolosaldeko iheslariek,
eta eurek, kolektiboko kide beza-
la, larunbatean euren ekarpena
egingo dutela iragarri dute. 

Euskal Iheslari Politikoen Ko-
lektiboa osatzea ez da erraza izan,
bi urte aritu baitira lan horretan
Aranalderen esanetan. Tolosal-
deari dagokionez, guztira hama-
lau iheslari daudela diote, eta guz-

tiek, kolektiboak bateratu dituen
irizpideekin bat egiten dutela dio-
te, izan ere, «sorterria urrun ba-
dugu ere, herria da gure egunero-
ko borrokaren hatsa, gugan bizi
dena libre, eta libre biziko dugu-
na». Arrazoi guzti hauek mahai
gainean jarrita, ekainaren 15ean
herritarrekin zita jarri dute. 

Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboak ekitaldi nazionala antolatu du ekainaren 15ean, larunbatean
Miarritzen. Tolosaldeak kolektiboari hamalau iheslarirekin egiten dio bere ekarpena.

«Herria dugu arnas»

Ezkerretik eskuinera, Manu Azkarate, Koldo Saralegi, Jexux Bidaola ‘Txirrita’, Jokin Aranalde, Mikel Atxega, Pello Goñi eta Joseba Agirrebarrena iheslariak. HITZA
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mundu osoari gure aldarrikape-
na zabalduko diegu. Errealitate
bat gara, eta ezkutatu ezinezkoa,
nahiz eta batzuk ezkutatu nahi
izan. Guk ere gatazkaren ondo-
rioak pairatu ditugu; herri hone-
tako gatazkaren ondorio gara». 

atxilotu edo zer gertatuko zaizun.
Beti kezka horrekin gelditzen
dira».  
Harrera
«Iparraldean harrera oso beroa
izan zen; asko laguntzen zaituzte,
arlo guztietan». 

an hartu eta kanporatzen zintuz-
ten. Atzetik joaten ziren gurekin
lanera edo etxera, korrika ibili be-
har izaten genuen, eta hori, Mexi-
kon, bakar-bakarrik zaudela. Oso
gogorra izan zen, eta hona itzul-
tzea erabaki genuen». 

nuen. Bertatik Venezuelara joan
ginen, eta ondoren berriro Ipa-
rraldera. Atxiloketa berri bat, eta
Lyon-era bidali ninduten. Handik
berriro, Iparraldera etortzea era-
baki genuen arte, kolektiboaren
irizpideak jarraituz». 

erail zituzten; lagun asko galdu
genituen».  
Ekainak 15
«Egun anbiziosoa da, eta beste
pauso bat markatuko du. Horre-
gatik da, hain justu, hain garran-
tzitsua».

EKAINAK 15, LARUNBATA

p11:30.Miarritzeko Irati erakus-
ta azokan ekitaldi politikoa.
p13:30.Herri bazkaria, eta on-
doren kantaldia.
p19:00.Kontzertuak dohainik:
Gatibu, Gose, Iheskide eta Ze
Esatek!
pEgun osoan zehar.Anima-
zioa, txosnak, jatekoa, erakus-
ketak...

GEgitaraua

Euskal preso eta iheslari ohiei laguntza emateko
Harrera Elkartea sortu zuten duela urtebete, eta
nazio mailako izaera duen taldea iragan ostirale-
an aurkeztu zuten Tolosan. Elkartearen agerraldia
hitzaldi moduan antolaturik zegoen, eta bertan,

preso eta iheslari ohiei laguntzeko zeuden beha-
rrak azaldu zituzten. Hitzaldian eskualdeko herri-
tar eta preso ohi ugari izan ziren. Harrera Elkartea-
ri laguntzeko edo informazio gehiagorako, harre-
raelkartea.wordpress.com webgunea dago.A.IMAZ

HARRERA ELKARTEAREN AURKEZPENA

Irudia qTolosa



Eneritz Maiz Tolosa

Tolosako Hondakinen Mahaiak
2013ko martxoan egindako bile-
ran, enpresa kualifikatu batek
Tolosako hondakinen bilketa sis-
temaz azterketa egiteko ikerketa-
ren baldintza pleguak adostu zi-
tuen.  Bildu, Aralar, EAJ, Tolosa
Txukun eta Tolosa Zero Zaborren
aldeko bozekin, eta PSE-EEren
aurkakoarekin izan ziren ados-
tuak.  Behin baldintza pleguak
onartuta, lehiaketaren prozedu-
ra martxan jarri zen, eta Idema
Ingurugiro Ingeniaritzaren pro-
posamena, beste hiru enpresen
artean, gailendu da. Bizkaiko en-
presa horrek egingo du Tolosako
udalerrian hondakinen kudeake-
ta sistemen arteko konparaketa.
Horretarako bi hilabeteko epea
izango du. 

Pleguek atez ateko sistema,
edukiontzi bidezkoa edota pleno-
ak onartutako baldintzak beteko
zituen sistemak aztertu eta kon-
paratu behar zituela jasotzen zu-
ten. Enpresa kontratatuak emai-
tzak Hondakinen Mahaiaren
esku jarriko ditu bilketaren gai-
neko azken erabakia hartu ahal
izateko.

Tolosako Udalak 2012ko uztai-
leko osoko bilkuran erabaki zuen
hondakinen jarraipen mahaia
eratzea. Bildu, Aralar, EAJ eta
PSE-EE alderdietako ordezka-
riak, eta Tolosa Txukun eta Tolo-
sa Zero Zabor eragileak izango zi-
ren. Osoko Bilkura horretan ber-
tan jarritako baldintzak betetzea
zen bere ardura. Hau da, hondaki-

nak gaika banatzea derrigorrez-
koa bilakatuko zuen sistema bat
ezartzea, eta gaika biltzeko tasak
2014. urtean %70era iristea, eta
2016an %85era. 

Tolosaldeko Mankomunitatea-
ren arabera, Tolosaldeko etxee-
tan, %26 birziklatzen da, eta Sa-
sietako zabortegira hondakinen
%74a bota zen. Idemak bilketa
sistema guztiak aztertuko ditu,
eta Tolosako Udalaren ustez, «sis-
tema bera baino garrantzitsua-
goa da helburua». Honenbestez,
egungo egoera, bilketa sistema
ezberdinak, analisi alderatzaile
xehatua eta beste berezitasunak
ikertuko dira. 

Era berean, herriaren zonalde
bakoitzeko ezaugarriak kontuan
hartuko dituzte, hamaika auzo-
tan banatuz, eta baita alde ekono-
mikoa ere. Beraz, ikerketarekin
hainbat datu eskuratuko dituzte.

Idemak egingo du Tolosako
herriaren hondakin bilketa
sistemen arteko alderaketa  
Hiru enpresen artetik
Idema Ingurugiro
Ingeniaritza aukeratu du
udalak; lanak egiteko bi
hilabete izango ditu 

Udalak 2012ko uztailean erabaki zuen Hondakinen Mahaia sortzea. I.G.L
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u Gutuna

«Birziklapena bai,
atez ate ez»

Atez atekoaren aurkako kartel
bat ikusi dut Tolosaldeko herri
batean. Leloa adar jotze hutsa
iruditu zitzaidan: «Birziklapena
bai, atez ate ez». Nire ustez birzi-
klapenaren alde bazaude, birzi-
klapen osoaren alde, atez atekoa
onartu beharko zenuke emaitza
hobeak lortu omen dituelako.
Kontuan hartzen dut batzuk esa-
ten dutena zikinagoa izan daite-
keela eta abar..., baina hori beste
eztabaida bat da.

Orain arte, birziklapen eta hon-
dakin bilketaren aldetik Tolosal-
dean nahiko atzeratuak gabiltza,
besteak beste, izan ditugun uda-
lengatik. Eta gure lurraldean ez
zutelako errauste planta propo-
satu. Baina lelo horretara itzuliz,
atez atekoaren aurkari horiek be-
netan birziklapena bultzatu nahi
badute, zergatik ez zuten lehena-
go egin? Ez al da denborarik izan
edukiontzi marroirik jartzeko au-
rreko udalekin? Ez dute aurretik
hori aldarrikatzeko denborarik
izan? Nire ustez atez atekoa pro-
posamen aurrerakoia da, beste
lekuetan horretan ari dira, eta
hondakinen arazoak irtenbide
bat behar du. Konpostajea da
errausketaren aurkako benetako
alternatiba, eta argi dago erraus-
te plantarik ez dugula nahi.
Behintzat, ez dut horrelakorik
oraindik ikusi: «Errausketa bai,
atez ate ez».

Gure herrian ez badugu nahi eta
inork ez badu nahi, horri benetako
irtenbideak aurkitu behar dizkio-
gu eta ez sasi-irtenbideak egungo
edukiontziak (edo haiei marroia
gehitzea) bezalakoak. Haien he-
rrietan errauste plantarik ez izate-
ko mobilizatu zirenek bidea era-
kusten digute. Txalo bat merezi
dute eta bultzatzen duten propo-
samena gauzatzeko benetako
politikak behar ditugu. Eskerrak
haien konpromisoagatik. Orain
gure txanda da horiek bezelako
emaitzak lortzeko (Lezoko emai-
tzak dauzkagu, sistema honen
lorpenak baieztatzen dituztenak
eta honen aurka astindu zuten
kanpaina guztia deuseztatzen).
Horrekin batera, garai honetan,
berriro errauste plantarik ez dugu-
la nahi esan behar dugu: berotegi
efektuko gasak isurtzen dituela-
ko, ingurumen eta osasuna kutsa-
tzen duelako (metal astunak) eta
gure hondakinekin beste zerbait
egin behar dugulako (lur eman-
korra!). Krisialdi garai honetan
gastu hori gehiegikeria itzela da
eta dagoeneko diru asko xahutu
dute beste zenbait azpiegiture-
tan. Beste lehentasunak dauzka-
gu! Horregatik gogoratu larunbat
honetan talde desberdinek Do-
nostian errauste plantaren aurka
deitu duten manifestazioaz.
Erraustea ez da irtenbidea, alter-
natibak dauzkagulako.
pMartin Mantxo.

Haur abesbatzen topaleku izan da, Alegia. Kantuaren bidez ikuski-
zun erakargarria eskaini zuten larunbatean Alegiako Txintxarri Txi-
kiko gazteekin batera, Zegamako Orkatz Txiki  eta  Ordiziako Oroith
Txikiko abesbatzek. Euskal doinuak nahiz beste kulturetakoak en-
tzun ahal izan ziren Alegiako elizan egin zuten ordubeteko saioan.
«Gaztetasuna, ilusioa eta lan egiteko gogoa» nabarmendu zirela
adierazi dute antolatzaileek. HITZA

ABESLARI GAZTEEN SAIOA 

Irudia qAlegia

Dia de la Dalla izan zen asteburuan, Els Hostalents de n' Blas he-
rrian, Herrialde Katalanetan. Almitza elkartetik eskualdeko lau se-
galarik parte hartu zuten. Koldo Arzelus Erreka tolosarra bere mai-
lan txapelduna izan zen eta azkarrenaren sari berezia jaso zuen. Jo-
akin Garmendia anoetarra bigarren sailkatu zen. Garikoitz Lobregat
altzotarrak zabalerarik handienaren sari berezia eskuratu zuen, eta
Alaitz Imaz hernialdearra ere saritua izan zen.HITZA

DIA DE LA DALLAN, SEGAN

Irudia q

Ezkaurrerako irteeran
izena eman daiteke

AMASA-VILLABONA ›Aizkardi
mendi taldeak Ezkaurrera irtee-
ra antolatu du. Isabatik abiatu-
ta 18 kilometroko ibilbidea egin-
go dute. Izena 649 717 182
telefono zenbakian edo elkar-
tean 20:00etatik 22:00etara
eman daiteke, osteguna baino
lehen. Igandean, 06:30ean
abiatuko dira Olaederratik.

Jubilatuen Xake txapelketa
Cayetano Otaegirentzat

TOLOSA ›Cayetano Otaegi
tolosarrak Jubilatuen Gipuzko-
ako Txapelketa irabazi du. Tolo-
saldeko txapelketa irabazi eta
gero, Ordiziako finalaurrekorako
sailkatu zen, eta irabazi egin
zuen. Altzako finalean parte
hartu zuen, eta Mariano Oterori
irabazita txapela jantzi du.

Argazkilaritza ikastaroan
izena eman daiteke

ALKIZA ›Argazkilaritza ikasta-
roa izango da uztailaren 1etik
abuztuaren 5a bitarte. Astele-
hen eta ostegunetan 19:00eta-
tik 21:00etara, Alkizako kultur
etxean. 87 euro ordaindu
beharko da, eta izena emateko
epea etzi bukatuko da.

Trikiti emanaldia izango
da, gaur, 18:30ean

BERASTEGI ›Berastegiko trikiti
eta panderoko ikasleek ema-
naldia eskainiko dute udaletxe-
ko erabilera anitzeko gelan.
Gaur, 18:30ean izango da.

DLaburrak

1. Ahalik eta gehien murriztea
hiri hondakinen sortzea.
2. Sistemaren ezartzea egiten
den unean, %60-70 gaika
biltzea, eta bi urteko epean
%70-80ra iristea.
3. Gaika biltzen dena kalitate
onekoa izatea.
4. Errefusaren kopurua ahal
bezain beste murriztea.

GHelburuak



Iñigo Terradillos Ibarra

Kontzertuak, bazkariak, hau-
rrentzako saioak, dantza emanal-
diak, bertso saioak... ostiraletik
igandera jai giroa izango da Iba-
rran, Gazte Asanbladaren esku-
tik Gazte Festak ospatuko baiti-
tuzte.

Aurreko urteetako egitaraue-
kin alderatuta ez du aldaketa na-
barmenik aurtengoak. Adin guz-
tietako herritarrei zuzendutako
ekitaldiak izango ditu aukeran
Ibarrako plaza ingurura gertura-
tzen denak, jan-edana eta kon-

tzertuak azpimarratu daitezkee-
larik.

Etziko suziriak iragarriko du
festen hasiera, eta ondoren sagar-
doa dastatzeko aukera izango da
plazan, eta iluntzean barrikotea
ere egin ahalko da, zuzeneko mu-
sika hasi aurretik. Larunbata

izango da egunik beteena. Goize-
an haurrentzat jolasak jarriko di-
tuzte plazan, eta arratsaldean
magia ikuskizunaz gozatu ahalko
dute txikienek, Irurako Jon Ma-
gic magoaren eskutik. Alurr dan-
tza taldearen emanaldia ere izan-
go da, eta ondoren tortilla erral-

Etzi hasiko dira Gazte Festak
sagardo eta barrikotearekin
Adin guztientzako
ekitaldiak izango dira
Ibarran; Gazte
Asanbladatik herritar
guztiak animatu dituzte

Urtero moduan, tortilla erraldoia egingo dute larunbatean. A.IMAZ

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
2013ko ekainaren 12a, asteazkena tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Emilio Martinez Lazaro zinemagile madrildarra hasi da
Leitzan Ocho apellidos vascos filmerako grabaketak
egiten. Atzo goizean, euskaldun bat, espainiar bat, bi er-
tzain eta su hartutako edukiontzi baten inguruko iru-
diak grabatu zituzten, eta baita autobus baten inguruko

beste batzuk ere. Aktoreen, tartean euskal nahiz espai-
niar izen ezagunak, kameralarien eta filmeko lantalde-
ko gainerako kideen joan-etorria izan zen nagusi Leitza-
ko plazan nahiz inguruko kaleetan, eta ikusmin handia
sortu zuen herritarrengan. Bada, lantaldetik azaldu du-

tenez, ekainean eta uztailean zehar hamabi bat egunez
ariko dira Leitzan grabaketak egiten. Euskaldun baten
eta andaluziar baten arteko maitasun istorioa konta-
tzen du filmak. Mutilak euskaldun denaren plantak egin
beharko ditu aitaginarrebak onartua izateko. I.T.

ZINERAKO ANTZEZTOKI BILAKATU DA LEITZAKO PLAZA

Irudia qLeitza

EKAINAK 14, OSTIRALA

p19:01.Txupinazoa eta ondo-
ren joaldunak.
p19:29.Sagardo dastaketa pla-
zan.
p20:59.Barrikotea Gaztetxean.
Afaria norberaren kontu izango
da.
p22:32.Kontzertuak plazan: 
BC Bombs, Erasoka eta Alerta
Gorria.
pGoizaldera arte.Gaztetxean
DJ Bull.

EKAINAK 15, LARUNBATA

p11:31.Ume jokoak plazan, Txiri-
bituren eskutik.

p16:03.Jon Magic magoa pla-
zan.
p17:01.Alur dantza taldea pla-
zan.
p18:04.Tortillada plazan.
p19:02.Poteoa elektrotxaran-
gak lagunduta.
p20:58.Afaria, Sendi Ekintzan.
pOndoren.Emanaldia Atarra-
biko lagunen eskutik.
p23:03.Kontzertuak: Gailur eta
Ai Ene.

EKAINAK 16, IGANDEA

p10:05.3x3 umeentzako txa-
pelketa plazan.
p18:03.Eskualdeko bertsola-
riak plazan.

GEgitaraua

doia dastatu eta poteoa egingo
dute. Sendi Ekintzan afaldu oste-
an kontzertuak izango dira. Az-
ken egunean, igandean, futbol
txapelketa izango da plazan gaz-
tetxoentzat, eta arratsaldean, es-
kualdeko bertsolarien saioa izan-
go da. 

Bestalde, aurtengo Gazte Fes-
tak Gaztetxearen 20. urteurrena-
rekin batera ospatuko dituzte, be-
raz, ospakizuna bikoitza izango
dela esan daiteke. Ibarrako Gazte
Asanbladatik ibartar nahiz ingu-
ruko herrietako jendea gonbida-
tu dute jaietan parte hartzera.
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAlegia.Sutarri  Dantza Talde-
ak datorren ikasturterako matri-
kula epea irekia du 6 urtetik go-
rakoentzat. Izena, kultur etxean
eman behar da, hilaren 13a bai-
no lehen.
pIbarra. Ibarrako Udalak lan
poltsa bat sortuko du lehiaketa-
oposizio bidez, udaleko obra
lan-taldean sortzen diren beha-
rrei erantzuteko. Eskaerak aur-
kezteko epea, hilaren 20a arte-
koa da, eta udaletxeko erregis-
tro bulegoan egin beharko da.
pGaztelu.Ekainaren 21ean, Pi-
rritx, Porrotx eta Marimotots

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Morant,R.Zabalarretako
lorategiak kalea,1.
Telefonoa: 943 67 38 49.
pLeitza.Plaza M.T.
Elbarren 36.
Telefonoa: 112.

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

EAEko 50 ikastetxeren artean, besteak beste, To-
losako Samaniego Ikastetxeak eta Amasa-Villa-
bona-Zizurkilgo Jesusen Bihotza ikastolak jaso
dute Eskola Jasangarriaren errekonozimendua.
Beren eguneroko funtzionamenduan Eskolako
Agenda 21 programak markatzen dituen jasanga-
rritasuneko printzipioekin koherentzia frogatu

dutenez, diplomak jaso dituzte. Urdaibai Biosfera
Erreserban ospatu zen emanaldian, hau da, Bus-
turian kokatuta dagoen Madariaga Dorretxean,
Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroan. Iñigo
Urkullu Lehendakaria, Cristina Uriarte eta Ana
Oregi sailburuak, eta ikastetxeetako ikasleak eta
irakasleak izan ziren ekitaldian. HITZA

ESKOLA JASANGARRIEN SARIAK

Irudia qTolosa / Villabona-Zizurkil

2 Agurrak

pailazoen emanaldia izango da
Gazteluko jolastokiaren alde.
Sarrerak salgai 6 euroren truke:
Tolosako Orbelan, Ibarrako
Sendi Ekintzan, Alegiako Route
33n eta Gazteluko udaletxean.
pTolosa.Miarritzen iheslarien
aldeko ekitaldia ekainaren
15ean izango da. Bertara joate-
ko autobusak aterako dira, eta
apuntatzeko aukera ohiko le-
kuetan jarri dute. Autobusak
09:00etan aterako dira.
pZizurkil.Zizurkilgo Ziotza Pilo-
ta Eskolan hilaren 14a bitartean
izena eman daiteke: astelehe-
netik ostegunera 17:00etatik
18:00etara Intxaur Pilotalekuan
edo 609431265 telefonoan.


