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Tolosaldea Txukunek,
Tolosan Idema-k egin
duen ikerketaren
bigarren fasearen
balantzea egin du

ASIER IMAZ

Ikasturte berrian ere hondakinen
gaiak talka sortzen jarraitzen du.
Herenegun, Tolosako Udalak batza-
rra deitu zuen, eta atzo, Tolosaldea
Txukunek, bere erantzuna plazaratu
zuen. Horrez gain, plataformako bo-
zeramaileak, Patxi Amantegik, es-
kualdeko balantzea egiteko probes-
tu zuen atzoko agerraldia. 

Alde batetik, Tolosaldea Txuku-
nek Idema enpresaren ikerketaz
hitz egin zuen. Tolosako Udalak az-
terketa honen bigarren fasea aste-
artean aurkeztu zuen herritarren
aurrean, Topic-en. Amantegik bi on-
dorio atera zituen ikerketatik: «Alde
batetik, argi gelditu da derrigorrezko
bosgarren edukiontziak bakarrik
gainditzen dituela baldintza guztiak.
Alderatutako sistema guztietan one-
na bezala agertzen da. Bestalde,
atez atekoaren inguruko sistema
bakar bat ere ez da ekonomikoki ja-
sangarria». 

Tolosaldea Txukuneko bozera-
maileak beste bi irakurketa ere egin
nahi izan ditu: «Idema-ren txostenak
Tolosa aparte dagoen uharte bat be-
zala aztertzen du, kontuan izan
gabe, hondakin bilketa eskualdean
mankomunitate moduan egiten
dela. Horrez gain, Tolosaldeko Man-
komunitateak errekurtsoak optimi-
zatzen dituela onartzen du ikerke-
tak, batez ere herri txikienak mese-
detuz». 

Idema-ren ikerketaren datuak ere
hizpide izan zituen Patxi Amantegik

atzokoan, «ordaindu duenaren alde-
ko makillajea» nabari dela esanaz:
«Datu objektibo bezala ematen dira
neurtzea zailak direnak, estimazio
formula erabiliz; erabili diren karak-
terizazioak Gipuzkoako Foru Aldun-
diak eginak dira, Gipuzkoa Zero Za-
borrek beraz eta jartzen den siste-
ma jarrita ere, herritarren
aurkakotasuna sortuko duela dio.
Hori egia da, baina ez portzentaje
berdinetan. Adibide bezala, Legazki
aipa genezake. Bertan, bosgarren
edukiontziaren alde %80 agertu
zen». Horrez gain, Tolosaldea Txuku-
neko bozeramaileak CO2aren isur-
tzeak aipatu zituen. Kalkulu horiek
zabortegiak kontuan hartuta egin
direla esan zuen, eta Europako lege-
diaren arabera, zabortegiak itxi egin
behar direla gogoratu zuen.

Atez atekoaren aurka gogor hitz
egin zuen Patxi Amantegik, eta herri-
tarrengana ez iristearen arrazoia ez

Patxi Amantegi: «Bilketa sistema
onena zein den argi gelditu da» 

dela Bilduren komunikazio arazo
bat izan, gizarteak hasieratik ikusi
zuela atez atekoa «fartsa bat» zela
esan zuen Amantegik.

Tolosaldea Txukunetik birziklatze-
aren alde daudela argi utzi nahi izan
zuten, eta herritarrak horretan ja-
rraitzera gonbidatu zituzten: «Etxee-
tan hondakinak egoki aukeratzen
joan, ondoren dagozkien edukion-
tzietan botatzeko». Etorkizun jasan-
garri batekin konpromisoa azaldu
zuten, eta jasangarritasun horrek
ekonomikoa, ekologiakoa eta gizar-
te mailakoa izan behar duela alda-
rrikatu zuen Amantegik. 

Tolosaldea Txukunen agerraldian
EAJ eta PSE-EE alderdiko udal ordez-
kariak egon ziren, besteak beste,
Olatz Peon, Maria Angeles Lazkano
eta Jose Ignazio Asensio. Platafor-

Tolosaldea Txukuneko ordezkariak atzo Tolosan, EAJ eta PSE-EE alderdien babesarekin. A. IMAZ

Ibarrako liburutegia
lau egunez itxita

IBARRA. Liburutegiko instalazioen
hobekuntzarako lanak direla medio,
Ibarrako liburutegia urriaren 24tik
29ra itxita egongo da, bi egun horiek
barne. Udaletik erabiltzaileei barka-
menak eskatu nahi dizkie, lanek
irauten duten bitartean sor daitez-
keen eragozpenengatik. 

Iberdrolaren izenean
iruzurra sartu nahian

BIDEGOIAN. Udaletik esan dutenez
azken egunetan Iberdrolaren izene-
an pertsona bat dabil herrian, etxez
etxe, zerbitzu desberdinak eskainiz,
eta diruz kobratzen. Iberdrolarekin
hitz egin du udalak eta jakinarazi
diotenez, pertsona hori ez da enpre-
sa horretakoa, ondorioz, udaletik
mesedez ordainketarik ez egiteko
eskatu diete herritarrei. 

Eskualdekoen etxeko
pilota partidak 

PILOTA. Intxurreko pilotariek Ikazte-
gietan partida bat jokatuko dute
bihar, 11:00etan. Altzon, gaur
18:00etan egongo dira, eta bihar,
10:30etik aurrera. Aurrera Saiaze-
koek Gipuzkoako Txapelketako par-
tidak Beotibarren jokatuko dituzte
larunbatean, 10:30etik aurrera.
Udaberri Txapelketari dagokionez,
Aurrera Saiazekoak Bidanian ariko
dira gaur eta etzi, 19:30etik eta
16:00etatik aurrera. Altzon, bihar jo-
katuko dituzte partidak, 10:30ean
eta 16:30ean. Amezketan, azkenik,
Aurrera Saiaz eta Zazpi Itturriren ar-
teko lehia ikusteko aukera egongo
da gaur, 20:00etan. 

Azokan postuak 
jartzeko aukera

AMEZKETA. Azaroaren 17an azoka
egiteko asmoa dute.  Bertako pro-
duktuak erakusteaz gain, saltzeko
aukera izango da. Salmentekin ba-
tera erakusketak eta erakustaldiak
izatea ere proposatu dute, besteak
beste, animaliak, artisauak, edo ga-
rai bateko tresna berezienak. Pos-
tuak jartzeko eskaera egiteko azken
eguna, azaroaren 8a da.

LAN BILA

Etxeko lanetarako: etxeko lanak
egin edota haurrak zaintzeko, espe-
rientzia haundiko emakume euskal-
dunak bere burua eskaintzen du.
Kotxea ere badauka. 
943 696882 / 606 521992

AURKITUTAKOAK

Eguzkitako betaurrekoak:
Eguzkitako betaurrekoak topatu di-
tut  Amasa-Villabonan, Sacem ingu-
ruan. Galdu dituenak, deitu dezala 
647 958253 
telefono zenbakira.

Iragarki 
laburrak

Ikerketaren
datuetan ordaindu
duenaren aldeko 

makillajea nabari da»
Patxi Amantegi •

TOLOSALDEA TXUKUNEKO KIDEA

mako bozeramaileak eskualdeko
hainbat udal aipatu zituen, bai kriti-
ka egiteko eta baita zoriontzeko ere.
Lehenik eta behin, Tolosako Udalari
ausardia eskatu zion Amantegik, bi-
zilagunentzat erabaki zuzenena
hartzeko garaian. Horrez gain, Tolo-
saldeko Mankomunitatean duen
pisu handia probestu dezala eskatu
zion udalari Tolosaldea Txukuneko
kideak: «Idema-ren txostena gai-
nontzeko alkateei erakusteko eska-
tzen diogu, elkarrekin ondorio berdi-
netara iristeko. Ez dauka logikarik
Ikaztegietako eta Ibarrako udalak
atez atekoaren alde burugogor ja-
rraitzeak, sistema garestiagoa eta
eraginkortasun gabea dela demos-
tratu denean». 

Azkenik, Tolosako Udalari, Zero
Zabor politikaren eta hondakin bil-
keta sistema arrazional baten arte-
ko oreka bilatzea eskatu zion Aman-
tegik. Bide horretan, Berrobiren ere-
dua azpimarratu zuen Tolosaldea
Txukuneko bozeramaileak: «Euren
hondakin organikoa edukiontzien
bidez gestionatzen dute. Bosgarren
edukiontzia erabiltzen duen lehen
Zero Zabor herria izan daiteke Be-
rrobi. Tolosaldea Txukunetik ekimen
hori txalotu nahi dugu».  
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Idoia Balza • Tolosako Musika Bandako zuzendariordea

«Beste edonoren pareko lana egin
nahi dut, ahalik eta txukunena»

Musika bandako zuzendariordea da bera,
eta gaur, kontzertu bat gidatuko duen
lehen emakumea bilakatuko da

JON MIRANDA - ITZEA URKIZU

Musikari familia batean jaioa da, eta
hiru ahizpetan zaharrena da Idoia
Balza (Tolosa, 1975). Gaur iluntzean
Tolosako Musika Bandak Larramen-
din eskainiko duen emanaldian his-
toria idatziko du berak, zuzendari la-
netan ariko den lehen emakumez-
koa izango delako.
Gaur lehen aldiz zuzenduko duzu
Tolosako Musika Banda. Urduri?
Pixka bat bai. Lehen aldia da, eta ha-
lako urduritasun bat sartzen da.
Noiztik zara musika bandako zu-
zendariorde?
Iaz Enrike Arostegi jarri zen zuzenda-
ri moduan. Lehen bera zuzendarior-
dea zen, eta zuzendari postua hartu
zuenean, epe bat utzi genuen ban-
dako norbaitek zuzendariordearena
hartu nahi baldin bazuen. Ez zuen
inork izenik eman, eta ni jarri nin-
tzen azkenean. Horrela hasi nin-
tzen.
Zenbat kidek osatzen duzue musi-
ka banda?
Gaur egun 50 inguru izango gara;
badira lan baimenarekin daudenak-
eta, baina gutxi gorabehera 50 kide
gara, bai. 
Ez da, hala ere, banda profesiona-
la.
Borondatezkoa da berez, baina ki-
deen artean badira irakasleak. Era
berean, kontserbatorioetako nahiz
Musikeneko ikasle edo ikasle ohi di-
ren zenbait gazte ere aritzen dira
bandan. Profesionala ez den arren,
banda nahiko dotorea da.
Musikarioi lan handia eskatzen al
dizue entseguetara joan eta ema-
naldiak prestatzeak?
Entsegu egunak zehaztuta izaten di-
tugu normalean, eta astean bitan el-
kartzen gara, astearte eta ostegu-
netan; 20:30etik 21:45 aldera arte
aritzen gara. Horrez gain, zenbait
kasutan entsegu bereziren bat egi-
teko beharra ikusten badugu, gehia-
gotan elkartzen gara. 
Konpromisoa ere beharko da, be-
raz, horrelako talde batean aritze-
ko.
Bai, hala da, eta jendearen esfor-
tzua ere oso kontuan hartu behar
da. Asko eta asko, lanetik irten eta
zuzenean joaten dira entseguetara,
eta lehen esan bezala banda profe-
sionala izan gabe, jendeak oso
erantzun ona ematen du boronda-
tez.
Zu noiz hasi zinen bandan?
1996an hasi nintzen, duela 17 urte. 

Esan daiteke familiatik datorki-
zun tradizioa dela musikarako joe-
ra; zuen aita bandako kide zen,
eta bi ahizpak ere tartean dira,
ezta?
Bai, hori da. Aita musikaria da eta
aritu zen musika bandan. Orain, be-
rriz, hiru ahizpa gara, eta hirurok
bandako kide gara. Beti bizi izan
dugu giro hori etxean. Aitak bandan
jotzeaz gain, txarangetan nahiz bes-
te hainbat lekutan parte hartzen
zuen, eta esan daiteke musika bere
bizitza izan dela. Eta hori guri trans-
mititu izan digu beti, txikitatik, kon-
tzertuetara joanez-eta. 
Eta zein musika tresnarekin ari-
tzen zara bandan?
Txikitan klarinetearekin hasi nin-
tzen, eta musika tresna horrekin ari-
tzen naiz bandan ere.  
Kide berriak ere batzen dira pixka-
na. Nola egiten duzue aukeraketa
hori?
Normalean, musika tresna jakin ba-
terako jendea behar dugunean, mu-
sika eskolako ikasleei lehentasuna
ematen diegu. Irakasleekin hitz egi-
ten dugu, eta oinarrizko maila baino
gorago dauden ikasleak etortzen
dira bandara. Urte pare batez ikas-
ten aritzen dira, eta gero bandako
kide izatera pasatzen dira normale-
an. 

Gazteei erakargarria egiten zaie
musika banda? Ez ote dute adine-
koen kontu gisa ikusten?
Musika ikasten ez duten gazteen-
tzako urrunagoko zerbait izan daite-
ke, behar bada; txarangek gehiago
erakartzen dituzte, oro har, gazteak.
Musika eskolan ikasten duten ikas-
leentzat, aldiz, erreferente moduko
bat badela uste dut, jotzeko eta
ikasteko gogoa izaten baitute. Gai-
nera, musika eskolan bertan ikasle
banda ere badago, beran gertuago-
ko zerbait bezala ikusten dute gazte
horiek. Azken finean, jauzi bat ema-
tea da Tolosako Musika Bandan ari-
tzea. 
Txarangak aipatu dituzu, eta Tolo-
san jende asko aritzen da txaran-
getan. Hor badago harrobi bat,
ezta?

Lotura handia dago, noski. Inaute-
riek eta txarangek zaletasun handia
sortzen dute Tolosan, musikarako,
eta horrek musika ikasleak erakar-
tzen ditu. Behar bada txarangei be-
giratzen diete lehenengo, baina hori
gerora bandan hasteko bidea izan
daiteke. Izan ere, normalean banda-
ko kide direnak txarangetako kide
ere badira aldi berean. 
Tolosarrak al zarete Tolosako Mu-
sika Bandako kide guztiak?
Gaur egun, denok tolosarrak garela
esango nuke. Musika eskolan ez da-
goen musika tresnaren bat jotzen
duen norbait behar badugu, inguru-
ko herrietara jotzen dugu normale-
an. 
Eskualdeko beste herrietan ez
dago musika bandarik. 
Ez. Orain dela urte asko Villabonan
bazegoen banda bat, baina aspaldi-
ko kontuak dira. 
Musika eskoletan sortzen diren
ikasle banda horiek, ordea, ari-
tzen dira eskualdean ere. Zu, esa-
terako, Loatzo musika eskolako
ikasle bandako zuzendaria ere ba-
zara.  
Bai. Loatzo mankomunitatea zortzi
herrik osatzen dute, eta ikasle ban-
dak, kasu honetan, eskualdeko
ikuspegia hartzen du, herri guztieta-
ko gaztetxoak elkartzen direlako. 
Zer moduzko lana izaten da gazte-
txo horiekin lan egitea?
Egia esan, hasieran pixka bat kosta
zitzaigun proiektua martxan jartzea,
batzuek, aurretik, bandaren errefe-
rente hori ez zutelako. Gaur egun,
ordea, oso-oso ondo funtzionatzen
du egitasmoak, eta ikasleen artean
harreman sendoak sortzeko bidea
ere bada. 
Emanaldi asko eskaintzen dituzue
hemen inguruan?
Bai. Batez ere herrietako jaietan-eta
aritzen gara, eta elkartrukeak ere
egiten ditugu; Herrialde Katalane-
tan izan ginen iaz, esaterako, eta
aurten ere badugu antzeko proiek-
turen bat esku artean. 
Zuzentzeaz gain, irakaslea zara,
ezta?

Bai, klarinetea jotzen irakasten diet
gaztetxoei, eta herriz herri ibiltzen
naiz. 
Ez zara Tolosako Musika Bandako
irakasle bakarra.
Jende asko aritzen da irakasle lane-
tan. Enrikek berak saxofoiko esko-
lak ematen ditu, eta flauta, tronpeta
eta perkusioa irakasten dutenak ere
badira. 
Horrek eraginik izango du banda-
ren mailan, ezta?
Bai, nire ustez bai. Musika ikasketak
izatea islatu egiten da gero taldean. 
Aurrera begira zein erronka ditu
musika bandak?
Beti izaten dira hobetzeko gauzak,
bai norberak bere musika tresnare-
kin, eta baita taldeari begira ere.
Dena den, gaur egun ezin gara kexa-
tu daukagun bandarekin. Eta nik
egunotan entseguetan izan dudan
esperientziatik, behinik behin, mu-
sikariek kalitate handia dutela esan
dezaket; asko errazten ditu horrek
gauzak.  
Nola ikusten da musikariaren aul-
kitik zuzendaria? Eta alderantziz?
Oso desberdina da. Jotzerakoan la-
saiago egoten da bat, eta aldame-
nekoarekin hizketan-eta aritzea po-
sible da. Zuzentzen ari zarenean ja-
betu egiten zara horretaz guztiaz,
eta askotan kideak isilarazi eta en-
tsegua abiaraztea kosta egiten dela
ikusten duzu. Zuzendariak uneoro
adi egon behar du, sarrerak emate-
ko, eta guztia antolatzeko; ardura
gehiago du zuzentzeak. 
Bandak eskaintzen dituen ema-
naldiak udalarekin adosturikoak
izaten dira, urte osoan barrena.
Zein da zure emanaldi kuttuna?
Inauterietakoak badu zerbait bere-
zia. Urte garai seinalatua izaten da,
eta egun horretan, gainera, banda-
ko kide ohiak ere gonbidatzen ditu-
gu gurekin jo dezaten. Niretzat ema-
naldi berezia izaten da, gu entzutera
ere jende gehiago etortzen baita. 
Tolosako Musika Banda zuzen-
tzen duen lehenengo emakumea
izango zara, eta esan daiteke his-
toria egingo duzula gaur. Ba al

duzu horrek duen garrantziaz kon-
tzientziarik?
Egia esan ez. Honekin hasi nintze-
nez geroztik, ez naiz hori pentsatzen
jarri, eta azken egunotan konturatu
naiz batez ere, inguruagatik eta
prentsarengatik. Nik, hala ere, bes-
te edonoren pareko lana egin nahi
dut, ahalik eta txukunena. Kontura-
tzen naiz, eta badakit kontu garran-
tzitsua dela,orain arte gertatu ez
den zerbait, baina normaltasunez
hartu behar da. 
Beste herrietan ere badira emaku-
me zuzendariak.
Hori da. Hondarribiko bandako zu-
zendaria emakumea da, esaterako,
eta badira beste hainbat ere. Beraz,
garrantzia gehiegi ere ez zaio eman
behar. 
Bandako kideen artean emakume
asko al zarete?
Gehienak gizonezkoak dira, baina
urtetik urtera haziz doa emakume-
on presentzia. Lehen aipaturiko gaz-
te hasiberri horietako hainbat nes-
kak dira, adibidez.
Larramendiko jaietan lehenengoz
ariko zarete, baina hainbat leku-
tan aritzen zarete urtean zehar.
Bat aukeratu beharko bazenu?
Nik oso gustoko dut Berdura plazan
jotzea; oso itxia denez, hobeto en-
tzuten da. Bestela, barruko emanal-
dia egiteko, musika eskolako aretoa
ere ederra da. 
Gaurko errepertorioa zuk aukera-
tu duzu. Zein izango da?
Batzorde artistiko bat dago bandan,
eta haiei helarazi nien emanaldi ho-
netarako nire asmoa. Horrela, Guri-
diren El caserío zarzuelako bigarren
zatia, Granadosen Goyescas opera-
ko zati bat, Oihaneko liburua filma-
ren musika banda, Certamen Le-
vantino pasodoblea eta Las playas
de Rio izango dira eskainiko ditugun
lanak. 
Aniztasuna nagusi aukeraturiko
lanetan, ezta?
Bai. Garrantzia ematen diot hainbat
estilo lantzeari, eta horiek jendeari
helarazteari. Beraz, anima daitezela
tolosarrak. 

IMANOL GARCIA LANDA

Inauteriek eta
txarangek zaletasun
handia sortzen dute

Tolosan, musikarako»



Aritz Larretak eta Izarne Olanok osatu dute ‘Euskaraz Bizi’ egitasmoaren gaineko dokumentala.. AMAIA GOIKOETXEA AZPEITIA

Argitxok egin ditu dokumentalean kontakizunari haria emateko gidari lanak. EUSKARAZ BIZI DOKUMENTALA

A. GOIKOETXEA AZPEITIA TOLOSA

«Oso harro gaude gure ume txikia
jaio delako; hau gurea da, Izarne»,
dio Aritz Larretak Atariarekin izanda-
ko solasaldiaren amaieran. Eta ez
da gutxiagorako: gogotik lan egin
badute ere, emaitzarekin ezin gus-
turago daude egileak.

Pasa den ikasturte hasieran ekin
zioten proiektu komun honi. Izarne
Ikus-entzunezko Komunikazioko
ikasketak egiten ari zen, eta gradu
amaierako lana egitekotan zen. Ira-

kasle batek Psikopedagogia egiten
ari zen ikasle baten berri eman zion,
hark ere lana egin behar zuela eta
‘Euskaraz Bizi’ egitasmoaren ingu-
ruko dokumentala egin nahi zuela
esanaz. «Ni Laskoraingo ikasle ohia
izanda eta Kazkabarrako begiralea,
baiezkoa eman nuen», gogoratu du
Izarnek. Hala hasi ziren elkarlanean
Larreta eta bera.

Azaroan izan zuten lehen hartu
emana proiektuaren inguruan, eta
abenduan ekin zien lehen grabazio-
ei. Gabonetan eta Aste Santuan

egin dute grabazio lan handiena:
«Astean zehar Eskoriatzan nengoen,
eta sasoi horiek eta asteburuak era-
bili genituen grabazioetarako. Egu-
raldiarekin, egia esan, sekulako zor-
tea izan dugu», azaldu du Izarnek.

Emeterio Zaldibia, Lorea Berasa-
tegi, Txoan Ormazabal, Helena Ba-
raibar, Itziar Zabala, Kike Amonarriz,
Pablo Suberbiola eta beste hainbat
lagunen hitzak jaso dituzte grabazio
saio horietan. ‘Euskaraz Bizi’ egitas-
moaren inguruan izan diren bizipen
ezberdinak jaso dituzte horrela, adi-
tu, ikasle ohi, irakasle eta bestelako-
en testigantzak uztartuz. ‘Euskaraz
Bizi’k eremu ezberdinak ukitzen
ditu, eta ondorioz, eremu ezberdin
horietako jendea elkartzea izan da
helburua Larretaren eta Olanoren
aburuz. «Gaia testuinguruan koka-
tzeko adituen hitzak bai, baina na-
gusiki, bertako jendea, etxekoa, el-
karrizketatu nahi genuen zuzenean
bizi izan dutelako, eta txalotu ere
egin nahi izan dugu, bide batez, eu-
ren lana», gaineratu du Larretak.

«Ikastolaren mugimendua hasi
zenekoaz galdetu genien sortze pro-
zesuan izan zirenei, eta Euskal He-

rriari eta euskarari begirako eskola
nahi zutela erantzun ziguten be-
raiek. Hortik abiatuta, ‘Euskaraz
Bizi’ egitasmoaren bilakaera aztertu

dugu», azaldu dute. Egitasmoaren
nondik norako orokorrak azaldu di-
tuzten arren, bereziki Laskorainen
hark izan duen aplikazio eta garape-
na aztertu dute ikus-entzunezkoan:
«Ni bertako langilea naiz, Izarne

ikasle ohia, eta  Laskorain ikastolan
ere emaitza oso onak eman ditu
‘Euskaraz Bizi’k. Proiektu honetan
gabiltzanok, langileek zein guraso-
ek onarpen handia diote proiektuari
eta onarpen horren arrakasta eta
gakoak aztertu nahi izan ditugu»,
azaldu du irakasleak. 

Hurbileko testigantzak
Kamera aurrean jarrita maiz ez da
erraza izaten jendea eroso sentia-
razten, baina Larretak eta Olanok
bide errazagoa izan dute horretan.
«Elkarrizketak oso hurbilekoak, in-
formalak, ziren neurri batean, Aritz
eta ni ezagunak baiginen elkarrizke-
tatuentzat», azaldu du Izarnek. «Ba-
tzuei agian zailagoa egin zaie, eta
horregatik, egindakoa ahaleginaga-

tik ere eskerrak eman nahi dizkie-
gu», gaineratu du Larretak.

Bateren bat hunkitzen ere ikusi
dute kamerako objektibotik barre-
na. «Jone Urteagari, Laskoraingo
Ikastolako zuzendariari, Emeterio
Zaldibiaz hizketan hasi zenean mal-
koa atera zitzaion eta hunkitu egin
zen; oso polita iruditu zitzaidan mo-
mentu hori», dio Larretak.

Bestalde, kantuan ere jarri dituz-
te parte hartu duten lagunetako ba-
tzuk: «Ez genuen aurretik pentsatu.
Inprobisatuz, elkarrizketa batean
sartu genuen kantua. Gustatu, eta
gainerakoetan errepikatzea erabaki
genuen».

Argitxo, gidari lanetan
Testigantzek izan dute pisu gehien
dokumental honetan egileek aitortu
digutenez, eta tartean kontakizuna
bideratzeko elementu berezi bat ere

sartu dute: «Argitxok ematen dio lo-
tura dokumentalari. Haur bat jarri
dugu Argitxoren irudia marrazten:
hasieran abarkak, gero galtzerdiak,
zerbait berdea, gorria,... eta bukae-

ran, Argitxo sortzen duela ikusten
da», azaldu du Olanok. «Eta oraindik
bizirik dagoela, eta gure geletan ez-
kutatuta dabilela», gaineratu du La-
rretak.

Gidariak osatutako hari horrek bi
orduko materiala zuen. Ondorioz,
grabazio egun mamitsu horien on-

doren, edizio lanetan guraizeak sar-
tzea ezinbestekoa izan da, orduerdi-
tik beherako dokumentala osatu du-
ten arte. Honenbestez, elkarrizketa
batzuk ere baztertu egin behar izan
dituzte azken emaitzatik. «Soziolin-
guistikako zenbait aditu elkarrizke-
tatzeko ideia nuen buruan. Interes-
garria izan arren, ikusi genuen ez ze-
tozela bat bizipenetan oinarritutako
gainerako edukiarekin», azaldu du
Larretak.

Guraizeak sartu behar izan dituz-
ten arren, jorratu gabe utzi dituzten
gairen bat ere botatzen dute faltan:
«Niri orain beste 10.000 dokumen-
tal ere bururatzen zaizkit egiteko.
Batxilergoko euskara irakasleei el-
karrizketa egin genien, soziolinguis-
tika espezifikoki lantzen baitute
ikasleekin, eta hori ‘Euskaraz Bizi’-
ren eraginez ere bada neurri bate-
an. Horren jarraipena egitea interes-
garria litzateke», azaldu du Larretak.
Izarne ere bat dator ikasleen hitza
gehiago jasotzearekin: «Adin ezber-
dinetako ikasle gehiagoren testi-
gantzak hartuko nituen nik».

Elkarlana izan dute ikasbide
Izarnek ikasle moduan ezagutu du
‘Euskaraz Bizi’ eta Aritzek baita ira-
kasle gisa ere. Biei dokumental ho-
nek gaian gehiago sakontzeko au-
kera eman die.

Ez, ordea, hori bakarrik. Batak
bestearen jardunaz ere ikasi duela
aitortu dute. Alderdi artistikoa Ola-
nok landu du eta produkzio lana La-
rretak: «Nik edukia eta Izarnek for-
ma jarri dio», azaldu du irakasleak. 

Emaitzarekin harro daude egile-
ak, eta herritarrei ere erakutsi nahi
diete. Laskorain ikastolan aurkeztu
dute jada, eta harrera ezinhobea
izan zela adierazi dute. «Jendearen
lana txalotzea da dokumentalaren
helburuetako bat baina baita ikaste-
txeetan honen berri ematea. Ekinez
gero, baliabideak jarriz gero, ondo
antolatuz gero eta zuzendaritzak si-
netsiz gero, gauza asko egin daitez-
keela euskararen erabilera susta-
tzeko», azaldu du Laskoraingoak.

Azken baieztapen horren froga da
Izarne Olanok eta Aritz Larretak bu-
rututako lana, eta gustura elkarba-
natu nahi dute gaur, 19:00etatik au-
rrera, Tolosako Kultur Etxera hurbil-
tzen direnekin. Egileek esan bezala,
harro erakutsi nahi dute osatu du-
ten euren «haurra».

Euskaraz Bizi
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Gaur 19:00etan eskainiko da Tolosako Kultur Etxean,
‘Euskaraz Bizi’ egitasmoak izandako bilakaera aztertuz, Izarne
Olanok eta Aritz Larretak osatutako dokumentala.

‘Euskaraz Bizi’, Kilometroetan ere protagonista

Dokumentala ez da bereziki Kilometroen lotura batetik jaio, nahiz eta ho-
rrela izan zitekeen. «Aurten ‘Ahora!’ leloa hitzetik hortzera erabili dugu,
baina ikastolan lelo horrekin sortze beretik gabiltza: dokumental hau
bide horren jarraipen bat izan da eta Kilometroak ere bai», azaldu du La-
rretak. Euskara ahora eramatea dute helburu biek, bai ‘Euskaraz Bizi’
egitasmoak eta baita Kilometroak jaiak ere, eta bere esanetan biek bat
egin dute halabeharrez. Emeterio Zaldibia aurtengo Kilometroetako
omendua izan da ‘Euskaraz Bizi’ egitasmoa Tolosako Laskorainera eka-
rri izanaren arduradun, ikasleen euskararen erabilera sustatu asmoz.

JON ANDER GALARRAGA
BIOLOGOA

Txiki txikitatik atsegin zaizkit
ipuinak. Batez ere animaliak
agertzen direnak: txanogorri-

txu, zazpi antxumeak, hiru txerriku-
meak… Inoiz konturatu ez bazarete
ere, ipuin hauek,  bizidunen histo-
rian betidanik izan den lehia bat
erakusten digute: harrapakariak
eta bere biktimaren artekoa. Zein
kasualitate ipuin guzti hauetako ha-
rrapakaria otsoa dela, zeinen fama
txarra izan duen gurean animaliatxo
koittadu honek.

Harrapakariak edo gutaz elika-
tzen diren animaliak betidanik edu-
ki ditugu gure alboan, gaur egun ere
bai, automobila izena du eta astero,
Homo sapiens espezieko ale ugari
eramaten ditu beste mundura, be-
raz, kontuz berarekin!

Harrapakariak arriskutsuak dira,
adimendunak, azkarrak eta oso
zentzumen honekoak. Guztietik ho-
berena ordea, harrapakari batek ez
duela bera jango duen harrapakari-
rik. Inork ikusi al du lehoiak jaten di-
tuen supra-lehoirik? Edo marrazoe-
taz elikatzen den marrazotzarrik?
Ba al da, arrano beltzez elikatzen
den animalia hegalaririk?

Zuen erantzuna “ez” izango da
eta lasai geratuko zarete. Baina
hau gure ekokulturaren txoko xu-
mea da eta hemen ez gaude lasai
geratzeko eta urrengo asteko ligako
partiduetaz pentsatzeko.

Imaginatu belardi bat. Bertan,
belarraz elikatzen diren ardiak dau-
de. Ardi ugari daude, baina ez bela-
rra bezain beste, ezinezkoa da da-
goen janari baino jatun gehiago
egotea, nahiz eta zenbait liburu sa-
kratuko arrain eta ardoek aurkakoa
dioten. Eta beti bezala, ardi hauetaz
elikatzen, otsoak daude. Ez dut ba-
surdea edo hartza esango, jende
askoren sentimentuak urratuko ni-
tuzke eta. Otsoak noski ardiak jaten
ditu, eta ardiak baino urriagoak
dira. Gure Euskal Herrian, askoz ere
urriagoak!

Beraz, nolabaiteko piramide bat
dugu. Azpian belarra dago, oso uga-
ria. Gero belarra jaten duten ardiak
daude, gutxiago eta piramidearen
puntan ardi hauek jaten dituzten
otsoak daude, azken hauek oso
urriak dira. Piramide perfektu bat.
Piramide honetan gora ordea ezin
dugu jarraitu, zeren zorionez, ez
dago otsoetaz elikatzen den beste
animaliarik… oraingoz.

Bioaniztasunetik

PIRAMIDEAN GORA!

Konturatzen bazarete, piramide
hauek, edozein leku edo garaietan,
hiru edo lau maila dituzte soilik.
Oso arraroa da, harrapakari batez
elikatzen den harrapakari bat ego-
tea. Zergatik ote? Oso sinplea da
erantzuna. 

Lehenik, gorputzaren formaren
arazoa dago. Otso bat ehizatu nahi
duen super otsoa batek, dezente-
ko handia izan behar du, bere bikti-
ma baino indar handiagorekin,
pisu handiagokoa, zentzumen as-
koz hobeekin  eta ziurrenik, aho
handiagoarekin. Gezurra badirudi
ere, bizidunen diseinuak ere bere
mugak ditu! Nahiz eta zenbait teo-
ria sakratu, diseinu perfektoaz ari-
tu behin eta berriz. Perfekzioa,
nere amak eta amonek egiten di-
tuzten bazkarietan dago soilik!

Bigarren, kostu energetikoa
dago. Bizidun guztiek jan egin be-
har dute energia lortzeko, bizitzeko
eta beren misio sakratua burutze-
ko… ugaltzeko. Belarrak, energia
hau eguzkitik hartzen du, gero ar-
diak, energia hau belarra janez lor-
tzen du eta otsoak ardia janez. Ara-
zo da, energia hau mailaz maila
pixkanaka galduz joaten dela, 

Eguzkitik belarrera, belarretik
ardira eta arditik otsora. Zenbat
eta maila gehiago igo piramide ho-
netan, energia gero eta gutxiago
iritsiko da hurrengo mailara. Beraz,
eguzkitik sortu den energia. bela-
rra eta arditik igaro ostean, nahiko
urria iristen bada otso bateraino,
zer esanik ez gure super otsoari.
Beraz, gure super otsoak, bizirik
mantendu nahi badu, otso ugari
jan behar ditu egunean zehar, eta
hau agian ezinezkoa da.

Hirugarren eta azken arrazoia,
alferkeriarena da. Imaginatu super
otsoak zaretela, handiak, indar-
tsuak, harrapakari ia perfektuak.
Jan nahi duzuen guztietan, otso
bat atzeman eta ehizatu beharra
duzue. Otso hau noski ez da me-
meloa eta defendatu egingo da,
hortzadak emango ditu eta super
otsoari kalte egiten saiatuko da. Ez
al da agian errazagoa, otsoak jan
ordez, ardiak jatea? Otsoak ehiza-
tu ahal dituen super otso batek, ez
ahal du ahalmen nahikoa ardiak
ehizatzeko? Ardiak ehizatzen
errentagarriagoa da, bai energia
aldetik eta bai arriskuen aldetik.
Beraz… ez izan memeloak eta jan
ardiak!

Eta aurki ardi eta ardikiak jaten
geu ibiliko gara, bitartean bioaniz-
tasunetik@hotmail.com-ean gau-
de,baita twitter-en eta interneteko
lagun ez zaretenontzak… nobeda-
dea! Gaur, osteguna, Hernaniko Bi-
terin 19:00etan, Konpost eguneta-
ko mahai inguruko partaide izango
naiz, mahai inguru irekia izango
da, beraz animatu!

Argitxok egin
ditu lotura lanak 

gure dokumentaleko
kontakizunetan»

IZARNE OLANO • EGILEA

Jone Urteaga
hunkitu egin zen

Emeterioz ari zela;
polita izan zen»
ARITZ LARRETA • EGILEA



Aritz Larretak eta Izarne Olanok osatu dute ‘Euskaraz Bizi’ egitasmoaren gaineko dokumentala.. AMAIA GOIKOETXEA AZPEITIA

Argitxok egin ditu dokumentalean kontakizunari haria emateko gidari lanak. EUSKARAZ BIZI DOKUMENTALA

A. GOIKOETXEA AZPEITIA TOLOSA

«Oso harro gaude gure ume txikia
jaio delako; hau gurea da, Izarne»,
dio Aritz Larretak Atariarekin izanda-
ko solasaldiaren amaieran. Eta ez
da gutxiagorako: gogotik lan egin
badute ere, emaitzarekin ezin gus-
turago daude egileak.

Pasa den ikasturte hasieran ekin
zioten proiektu komun honi. Izarne
Ikus-entzunezko Komunikazioko
ikasketak egiten ari zen, eta gradu
amaierako lana egitekotan zen. Ira-

kasle batek Psikopedagogia egiten
ari zen ikasle baten berri eman zion,
hark ere lana egin behar zuela eta
‘Euskaraz Bizi’ egitasmoaren ingu-
ruko dokumentala egin nahi zuela
esanaz. «Ni Laskoraingo ikasle ohia
izanda eta Kazkabarrako begiralea,
baiezkoa eman nuen», gogoratu du
Izarnek. Hala hasi ziren elkarlanean
Larreta eta bera.

Azaroan izan zuten lehen hartu
emana proiektuaren inguruan, eta
abenduan ekin zien lehen grabazio-
ei. Gabonetan eta Aste Santuan

egin dute grabazio lan handiena:
«Astean zehar Eskoriatzan nengoen,
eta sasoi horiek eta asteburuak era-
bili genituen grabazioetarako. Egu-
raldiarekin, egia esan, sekulako zor-
tea izan dugu», azaldu du Izarnek.

Emeterio Zaldibia, Lorea Berasa-
tegi, Txoan Ormazabal, Helena Ba-
raibar, Itziar Zabala, Kike Amonarriz,
Pablo Suberbiola eta beste hainbat
lagunen hitzak jaso dituzte grabazio
saio horietan. ‘Euskaraz Bizi’ egitas-
moaren inguruan izan diren bizipen
ezberdinak jaso dituzte horrela, adi-
tu, ikasle ohi, irakasle eta bestelako-
en testigantzak uztartuz. ‘Euskaraz
Bizi’k eremu ezberdinak ukitzen
ditu, eta ondorioz, eremu ezberdin
horietako jendea elkartzea izan da
helburua Larretaren eta Olanoren
aburuz. «Gaia testuinguruan koka-
tzeko adituen hitzak bai, baina na-
gusiki, bertako jendea, etxekoa, el-
karrizketatu nahi genuen zuzenean
bizi izan dutelako, eta txalotu ere
egin nahi izan dugu, bide batez, eu-
ren lana», gaineratu du Larretak.

«Ikastolaren mugimendua hasi
zenekoaz galdetu genien sortze pro-
zesuan izan zirenei, eta Euskal He-

rriari eta euskarari begirako eskola
nahi zutela erantzun ziguten be-
raiek. Hortik abiatuta, ‘Euskaraz
Bizi’ egitasmoaren bilakaera aztertu

dugu», azaldu dute. Egitasmoaren
nondik norako orokorrak azaldu di-
tuzten arren, bereziki Laskorainen
hark izan duen aplikazio eta garape-
na aztertu dute ikus-entzunezkoan:
«Ni bertako langilea naiz, Izarne

ikasle ohia, eta  Laskorain ikastolan
ere emaitza oso onak eman ditu
‘Euskaraz Bizi’k. Proiektu honetan
gabiltzanok, langileek zein guraso-
ek onarpen handia diote proiektuari
eta onarpen horren arrakasta eta
gakoak aztertu nahi izan ditugu»,
azaldu du irakasleak. 

Hurbileko testigantzak
Kamera aurrean jarrita maiz ez da
erraza izaten jendea eroso sentia-
razten, baina Larretak eta Olanok
bide errazagoa izan dute horretan.
«Elkarrizketak oso hurbilekoak, in-
formalak, ziren neurri batean, Aritz
eta ni ezagunak baiginen elkarrizke-
tatuentzat», azaldu du Izarnek. «Ba-
tzuei agian zailagoa egin zaie, eta
horregatik, egindakoa ahaleginaga-

tik ere eskerrak eman nahi dizkie-
gu», gaineratu du Larretak.

Bateren bat hunkitzen ere ikusi
dute kamerako objektibotik barre-
na. «Jone Urteagari, Laskoraingo
Ikastolako zuzendariari, Emeterio
Zaldibiaz hizketan hasi zenean mal-
koa atera zitzaion eta hunkitu egin
zen; oso polita iruditu zitzaidan mo-
mentu hori», dio Larretak.

Bestalde, kantuan ere jarri dituz-
te parte hartu duten lagunetako ba-
tzuk: «Ez genuen aurretik pentsatu.
Inprobisatuz, elkarrizketa batean
sartu genuen kantua. Gustatu, eta
gainerakoetan errepikatzea erabaki
genuen».

Argitxo, gidari lanetan
Testigantzek izan dute pisu gehien
dokumental honetan egileek aitortu
digutenez, eta tartean kontakizuna
bideratzeko elementu berezi bat ere

sartu dute: «Argitxok ematen dio lo-
tura dokumentalari. Haur bat jarri
dugu Argitxoren irudia marrazten:
hasieran abarkak, gero galtzerdiak,
zerbait berdea, gorria,... eta bukae-

ran, Argitxo sortzen duela ikusten
da», azaldu du Olanok. «Eta oraindik
bizirik dagoela, eta gure geletan ez-
kutatuta dabilela», gaineratu du La-
rretak.

Gidariak osatutako hari horrek bi
orduko materiala zuen. Ondorioz,
grabazio egun mamitsu horien on-

doren, edizio lanetan guraizeak sar-
tzea ezinbestekoa izan da, orduerdi-
tik beherako dokumentala osatu du-
ten arte. Honenbestez, elkarrizketa
batzuk ere baztertu egin behar izan
dituzte azken emaitzatik. «Soziolin-
guistikako zenbait aditu elkarrizke-
tatzeko ideia nuen buruan. Interes-
garria izan arren, ikusi genuen ez ze-
tozela bat bizipenetan oinarritutako
gainerako edukiarekin», azaldu du
Larretak.

Guraizeak sartu behar izan dituz-
ten arren, jorratu gabe utzi dituzten
gairen bat ere botatzen dute faltan:
«Niri orain beste 10.000 dokumen-
tal ere bururatzen zaizkit egiteko.
Batxilergoko euskara irakasleei el-
karrizketa egin genien, soziolinguis-
tika espezifikoki lantzen baitute
ikasleekin, eta hori ‘Euskaraz Bizi’-
ren eraginez ere bada neurri bate-
an. Horren jarraipena egitea interes-
garria litzateke», azaldu du Larretak.
Izarne ere bat dator ikasleen hitza
gehiago jasotzearekin: «Adin ezber-
dinetako ikasle gehiagoren testi-
gantzak hartuko nituen nik».

Elkarlana izan dute ikasbide
Izarnek ikasle moduan ezagutu du
‘Euskaraz Bizi’ eta Aritzek baita ira-
kasle gisa ere. Biei dokumental ho-
nek gaian gehiago sakontzeko au-
kera eman die.

Ez, ordea, hori bakarrik. Batak
bestearen jardunaz ere ikasi duela
aitortu dute. Alderdi artistikoa Ola-
nok landu du eta produkzio lana La-
rretak: «Nik edukia eta Izarnek for-
ma jarri dio», azaldu du irakasleak. 

Emaitzarekin harro daude egile-
ak, eta herritarrei ere erakutsi nahi
diete. Laskorain ikastolan aurkeztu
dute jada, eta harrera ezinhobea
izan zela adierazi dute. «Jendearen
lana txalotzea da dokumentalaren
helburuetako bat baina baita ikaste-
txeetan honen berri ematea. Ekinez
gero, baliabideak jarriz gero, ondo
antolatuz gero eta zuzendaritzak si-
netsiz gero, gauza asko egin daitez-
keela euskararen erabilera susta-
tzeko», azaldu du Laskoraingoak.

Azken baieztapen horren froga da
Izarne Olanok eta Aritz Larretak bu-
rututako lana, eta gustura elkarba-
natu nahi dute gaur, 19:00etatik au-
rrera, Tolosako Kultur Etxera hurbil-
tzen direnekin. Egileek esan bezala,
harro erakutsi nahi dute osatu du-
ten euren «haurra».

Euskaraz Bizi
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Gaur 19:00etan eskainiko da Tolosako Kultur Etxean,
‘Euskaraz Bizi’ egitasmoak izandako bilakaera aztertuz, Izarne
Olanok eta Aritz Larretak osatutako dokumentala.

‘Euskaraz Bizi’, Kilometroetan ere protagonista

Dokumentala ez da bereziki Kilometroen lotura batetik jaio, nahiz eta ho-
rrela izan zitekeen. «Aurten ‘Ahora!’ leloa hitzetik hortzera erabili dugu,
baina ikastolan lelo horrekin sortze beretik gabiltza: dokumental hau
bide horren jarraipen bat izan da eta Kilometroak ere bai», azaldu du La-
rretak. Euskara ahora eramatea dute helburu biek, bai ‘Euskaraz Bizi’
egitasmoak eta baita Kilometroak jaiak ere, eta bere esanetan biek bat
egin dute halabeharrez. Emeterio Zaldibia aurtengo Kilometroetako
omendua izan da ‘Euskaraz Bizi’ egitasmoa Tolosako Laskorainera eka-
rri izanaren arduradun, ikasleen euskararen erabilera sustatu asmoz.

JON ANDER GALARRAGA
BIOLOGOA

Txiki txikitatik atsegin zaizkit
ipuinak. Batez ere animaliak
agertzen direnak: txanogorri-

txu, zazpi antxumeak, hiru txerriku-
meak… Inoiz konturatu ez bazarete
ere, ipuin hauek,  bizidunen histo-
rian betidanik izan den lehia bat
erakusten digute: harrapakariak
eta bere biktimaren artekoa. Zein
kasualitate ipuin guzti hauetako ha-
rrapakaria otsoa dela, zeinen fama
txarra izan duen gurean animaliatxo
koittadu honek.

Harrapakariak edo gutaz elika-
tzen diren animaliak betidanik edu-
ki ditugu gure alboan, gaur egun ere
bai, automobila izena du eta astero,
Homo sapiens espezieko ale ugari
eramaten ditu beste mundura, be-
raz, kontuz berarekin!

Harrapakariak arriskutsuak dira,
adimendunak, azkarrak eta oso
zentzumen honekoak. Guztietik ho-
berena ordea, harrapakari batek ez
duela bera jango duen harrapakari-
rik. Inork ikusi al du lehoiak jaten di-
tuen supra-lehoirik? Edo marrazoe-
taz elikatzen den marrazotzarrik?
Ba al da, arrano beltzez elikatzen
den animalia hegalaririk?

Zuen erantzuna “ez” izango da
eta lasai geratuko zarete. Baina
hau gure ekokulturaren txoko xu-
mea da eta hemen ez gaude lasai
geratzeko eta urrengo asteko ligako
partiduetaz pentsatzeko.

Imaginatu belardi bat. Bertan,
belarraz elikatzen diren ardiak dau-
de. Ardi ugari daude, baina ez bela-
rra bezain beste, ezinezkoa da da-
goen janari baino jatun gehiago
egotea, nahiz eta zenbait liburu sa-
kratuko arrain eta ardoek aurkakoa
dioten. Eta beti bezala, ardi hauetaz
elikatzen, otsoak daude. Ez dut ba-
surdea edo hartza esango, jende
askoren sentimentuak urratuko ni-
tuzke eta. Otsoak noski ardiak jaten
ditu, eta ardiak baino urriagoak
dira. Gure Euskal Herrian, askoz ere
urriagoak!

Beraz, nolabaiteko piramide bat
dugu. Azpian belarra dago, oso uga-
ria. Gero belarra jaten duten ardiak
daude, gutxiago eta piramidearen
puntan ardi hauek jaten dituzten
otsoak daude, azken hauek oso
urriak dira. Piramide perfektu bat.
Piramide honetan gora ordea ezin
dugu jarraitu, zeren zorionez, ez
dago otsoetaz elikatzen den beste
animaliarik… oraingoz.

Bioaniztasunetik

PIRAMIDEAN GORA!

Konturatzen bazarete, piramide
hauek, edozein leku edo garaietan,
hiru edo lau maila dituzte soilik.
Oso arraroa da, harrapakari batez
elikatzen den harrapakari bat ego-
tea. Zergatik ote? Oso sinplea da
erantzuna. 

Lehenik, gorputzaren formaren
arazoa dago. Otso bat ehizatu nahi
duen super otsoa batek, dezente-
ko handia izan behar du, bere bikti-
ma baino indar handiagorekin,
pisu handiagokoa, zentzumen as-
koz hobeekin  eta ziurrenik, aho
handiagoarekin. Gezurra badirudi
ere, bizidunen diseinuak ere bere
mugak ditu! Nahiz eta zenbait teo-
ria sakratu, diseinu perfektoaz ari-
tu behin eta berriz. Perfekzioa,
nere amak eta amonek egiten di-
tuzten bazkarietan dago soilik!

Bigarren, kostu energetikoa
dago. Bizidun guztiek jan egin be-
har dute energia lortzeko, bizitzeko
eta beren misio sakratua burutze-
ko… ugaltzeko. Belarrak, energia
hau eguzkitik hartzen du, gero ar-
diak, energia hau belarra janez lor-
tzen du eta otsoak ardia janez. Ara-
zo da, energia hau mailaz maila
pixkanaka galduz joaten dela, 

Eguzkitik belarrera, belarretik
ardira eta arditik otsora. Zenbat
eta maila gehiago igo piramide ho-
netan, energia gero eta gutxiago
iritsiko da hurrengo mailara. Beraz,
eguzkitik sortu den energia. bela-
rra eta arditik igaro ostean, nahiko
urria iristen bada otso bateraino,
zer esanik ez gure super otsoari.
Beraz, gure super otsoak, bizirik
mantendu nahi badu, otso ugari
jan behar ditu egunean zehar, eta
hau agian ezinezkoa da.

Hirugarren eta azken arrazoia,
alferkeriarena da. Imaginatu super
otsoak zaretela, handiak, indar-
tsuak, harrapakari ia perfektuak.
Jan nahi duzuen guztietan, otso
bat atzeman eta ehizatu beharra
duzue. Otso hau noski ez da me-
meloa eta defendatu egingo da,
hortzadak emango ditu eta super
otsoari kalte egiten saiatuko da. Ez
al da agian errazagoa, otsoak jan
ordez, ardiak jatea? Otsoak ehiza-
tu ahal dituen super otso batek, ez
ahal du ahalmen nahikoa ardiak
ehizatzeko? Ardiak ehizatzen
errentagarriagoa da, bai energia
aldetik eta bai arriskuen aldetik.
Beraz… ez izan memeloak eta jan
ardiak!

Eta aurki ardi eta ardikiak jaten
geu ibiliko gara, bitartean bioaniz-
tasunetik@hotmail.com-ean gau-
de,baita twitter-en eta interneteko
lagun ez zaretenontzak… nobeda-
dea! Gaur, osteguna, Hernaniko Bi-
terin 19:00etan, Konpost eguneta-
ko mahai inguruko partaide izango
naiz, mahai inguru irekia izango
da, beraz animatu!

Argitxok egin
ditu lotura lanak 

gure dokumentaleko
kontakizunetan»

IZARNE OLANO • EGILEA

Jone Urteaga
hunkitu egin zen

Emeterioz ari zela;
polita izan zen»
ARITZ LARRETA • EGILEA
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BECeko finalerako 
autobusa, Udaberrirekin

TOLOSA. Datorren abenduaren
15ean izango da, Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa Nagusiko fina-
la. BECen ospatuko dute, azken ur-
teotan bezala, eta Tolosako Udabe-
rri Dantza Taldeak antolatu du, jada,
hara joateko autobusa, 15 euroren
truke. Horrela, interesa duen edo-
nork, udaberri@udaberri.com helbi-
dera idatzi beharko du, edo 680 68
25 60 telefonora deitu.

1962an jaiotakoen
festa eguna

TOLOSALDEA. Azaroaren 9an,
1962. urtean jaiotakoek festa egu-
na izango dute. Horrela, bazkarira
nahiz ospakizunetara joan nahi du-
tenek, 50 euro sartu beharko dituz-
te Kutxabankeko 2095 5067 10
9113239280 kontu zenbakian. Ho-
rrez gain, Facebook-en ere Tolosal-
dea 1962 izeneko orria sortu dute,
eta aspaldiko argazkiak bertara igo-
tzeko deia egin dute arduradunek.
Izena emateko azken eguna azaroa-
ren 5a izango da. 

1968koen ‘kinto festa’
azaroaren 16an

TOLOSA. Azaroaren 16an, 1968. ur-
tean jaiotakoen festa eguna izango
da Tolosan. 12:30ean hasiko dute
ospakizuna, Plaza Berriko kioskoan,
pintxo potea eginez. Horrela, pixka-
na bazkalduko duten jatetxeraino
iritsiko dira. Parte hartu nahi dute-
nek 40 euroko diru sarrera egin be-
harko dute, izen-abizenak adieraziz,
honako kontuan: 0081 7547 71
0006229428. Azaroaren 8a izango
da zerrendan sartzeko azken egu-
na. Informazio gehiagorako,
1968tolosa@gmail.com helbidera
idatz daiteke. 

Autodefentsa ikastaroa
emakumeentzat

TOLOSA. Bihar, 16:00etatik
20:00etara, eta etzi, 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik 19:30era,
emakumeentzako autodefentsa ikas-
taroa izango da kultur etxean, Maitena
Monroy adituaren eskutik.

OIHALA JAITSI DA, MIGEL

1965. urte ingurua zen, gure herria-
ren etorkizunari begira, kulturaren
inguruko jakinmin eta grina geni-
tuen hainbat gazte tolosar Leontxo
tabernako beheko solairuan biltzen
ginenean. Politikoki nahiz ekonomi-
kiko urte zailak ziren haiek, eta
1967ra arte estatutuak onartu ez
zizkigutenez, TEE (Tolosako Ekinbi-
de Etxea eraikitzen) izenarekin fun-
tzionatzen genuen. 50 urte baino
gehiago igaro dira jada. 

Askotariko jarduera eta egitas-
moak antolatzen genituen: honda-

Gutunak

rrezko gazteluen lehiaketa zezen
plazan, erlojuaren aurkako auto las-
terketak Gaztelun, Espainiako batel
txapelketa, Espainiako itzuliko eta-
pa amaiera bat, Naturaren euskal
astea,...

Horrekin batera, antzerki konpai-
nia profesionalak zein amateurrak
kontratatzen genituen, eta baita An-
tonio dantzaria bera ere. Gaztetxoe-
nei begira, gainera, haur antzerkien
literatura lehiaketa antolatzen ere
aritzen ginen. Migelek parte har-
tzen zuen honetan guztian, zuzen-
daritza batzordeko gazteena zen,
eta orduan erakusten zuen, jada,

antzerkiarekiko sentiberatasun be-
rezi bat. 

Ordurako Abesbatza Lehiaketa
arrakastatsua zen oso, beraz, kultur
jarduera berrien bila hasi ginen. Ho-
rrela, Txotxongilo Jaialdiaren ideia
sortu zen, eta guztiok ados jarri gi-
nen, ideia hura garatzeko pertsona
egokiena Migel zela esatean. Ez ge-
nuen sekula sinetsiko, Idoia Otegi-
rekin elkarlanean arituta, Tolosan
nazioarteko txotxongilo zentro bat
izango genukeenik. 

Gaur egun, Tolosa munduko
hainbat bazterretan ezaguna da
abesbatzei eta txotxongiloei esker,

eta zalantzarik gabe, gure herriari
prestigioa ematen diote kultur arlo-
ko mezuak dira horiek. 

Migel perfekzio zalea zen, eta era
berean, ameslaria eta zorrotza, bai
bere buruarekin, eta baita bere ko-
laboratzaileekin ere. Honek ten-
tsioa eta estuasuna sortzen zion,
eta gizon zail bilakatzen zen, baina
xarmangarria eta gardena zen bera.

Bere obraren inguruko errekono-
zimendurik jaso gabe joan da, eta
azken urteotako zapore gazi-gozoa-
rekin. Zorionez, gizakiok ez gara
perfektuak, eta horregatik sortzen
ditugu, batzuetan, desegokiak di-

ren egoerak. Bera ez zen protago-
nista. Egiten zuenaz harro zegoen,
haren beharra zuen, eta nahikoa
zuen horrekin. 

Bizitza entsegurik onartzen ez
duen obra bat da. Barre, errieta,
kantatu eta dantzatu egiten du. Bizi
bizitza, oihala jaitsi baino lehen. 

Zurea jaitsi da, Migel. Zure obrak
arrakasta izan du, eta barruan eu-
tsitako sentimenduekin, betirako
iraungo duen txalokada bat bidal-
tzen dizugu. 

Bihotzez, agur, txotxongilolari
erromantikoa.
Antxon Elosegi. 

Berastegin gaur
hasiko da kultur astea;
Gaztelun, bihartik
igandera bitarteko
egitaraua osatu dute

ITZEA URKIZU

Datozen egunotan Berastegiar eta
Gazteluarren aisia beteko dute, eus-
kal ohiturek eta kulturak, prestatu
dituzten egitarau oparoen barruan.
Gaur bertan hasiko dira jarduerak
Berastegin, eta Gaztelun, berriz, as-
teburuari begirako egitasmoa pres-
tatu dutenez, bihartik igandera bi-
tarte jarriko dute martxan kultur as-
teburua. 

Haurrei eta gaztetxoei begirako
jarduerek irekiko dute Berastegiko
kultur astea, eta asteburu honetan
eta hurrengoan izango da zertan
parte hartu. Antolatzaileak Beraste-
giko Udala, Beasti Guraso Elkartea,
Basurde Elkartea, Urepele Biltokia,
Aldin Elkartea, Muñagorri Herri Ikas-
tetxea eta Gaztainondo Elkartea

izan dira aurten, eta hitzaldiak, ber-
tso saioak, ikus-entzunezko proiek-
zioak nahiz jai giroa nagusituko dira.  

Kultur astearen amaiera, berriz,
XV. Azoka Egunarekin biribilduko
dute berastegiarrek, azaroaren 3an.
Arduradunek azaldu dutenez, egu-
raldiaren arabera frontoian edo fut-
bol zelaian izango da, 11:00etan ha-
sita. Horrela, postuetako eskaintza-
rekin batera, XXII. Gazta lehiaketa,
XV. Postu lehiaketa, XI. Argazki lehia-
keta, VII. Animalia erakusketa, VI.

Euskal ohiturak eta kultura, 
bi egitarauren barruan bilduta

Ardi-ahari eta bildots lehiaketa eta
IV. Baratze lehiaketa egingo dituzte. 

Lehiaketa hauetan izena emate-
ko azken eguna urriaren 28a izango
da, eta horretarako 943 68 30 00
telefonora dei daiteke, edo kultu-
ra@berastegi.com helbidera idatzi. 

Gaztelun hiru eguneko jaia
Gaztelun ere kultur asteburua izan-
go dute datorrena, eta bihar hasiko
dira ekitaldiak, historia hitzaldi bate-
kin. Arkeolan Fundazioko eta Oiasso

museoko zuzendari Mertxe Urtea-
gak Gazteluko gaztelua: arkeologiak
egindako bide baten aurkezpena
saioa eskainiko du, 19:30ean. 

Larunbatean, berriz, haurrei es-
kainitako jolas gunea jarriko dute
16:00etatik aurrera, eta sendabela-
rren inguruko informazioa ere izan-
go da, herri afariaren aurretik. 

Azkenik, herriko produktuekin
azoka berezia egingo dute igande
goizez, eta erretirodunen bazkaria
izango da asteburua biribiltzeko. 

Azoka bereziak biribilduko ditu Berastegiko nahiz Gazteluko kultur asteak. ATARIA

BERASTEGI

URRIAK 24, OSTEGUNA
16:30. Globo piñata eta kaxa jokoa
haurrentzat frontoian. Ondoren me-
rienda. 
19:00. Hitzaldia, Imanol Apalategi-
ren eskutik: Wukro, bigarren eskuko
azokan bildutako dirua bideratzen
den hiria. 
21:30. Asiak ikus-entzunezko ema-
naldia Agurtzane Belauntzaranen
eskutik. 
OSTIRALA, URRIAK 25
10:00. Bi orduko txangoa herriko
iturriak ezagutuz, plazatik abiatuta.
16:30. Bertsol-haritza ikuskizuna,
5 eta 11 urteko haurrentzat.
22:00. Ez gara Palestinaz ari ber-

Egitarauak

tso eta musika ikuskizuna, Unai Mu-
ñoa eta Ander Lizarralderen esku-
tik. 
URRIAK 26, LARUNBATA
11:00. Talo ikastaroa aparkaleku
azpiko lokalean.
15:30. Mus txapelketa.
19:30. Leitzako Jeiki abesbatzaren
kontzertua.
22:00. Herriko antzerki taldearen
emanaldia, eskolako soinketa ge-
lan.
URRIAK 31, OSTEGUNA
16:30. Kulki, itsasoko kirolak hau-
rrentzat, frontoian. Ondoren, txoko-
late jatea. 
19:00. Pintxo potea. 
21:00. Euskal Herriaren historia-
ren inguruko Josu Curielen eskutik. 

AZAROAK 2, LARUNBATA
19:00. Erramun Martikorenaren
kontzertua, erabilera anitzeko ge-
lan.
AZAROAK 3, IGANDEA
Goizean. Azoka berezia izango da,
eta herriko produktuak eskuragarri
izango dira: barazkiak, gozokiak,
gazta, eztia, eskulanak eta abar.
Gainera, gazta lehiaketa, postu
lehiaketa, arroz esne lehiaketa, ani-
malien lehiaketak eta erakusketa
nahiz argazki rally-ko erakusketa
izango dira. 
13:30. Lehiaketa guztietako sari
banaketa.
18:00. Talo jatea eta goizeko gazta
eta arroz esnearen dastatzea. Bitar-
tean, trikitilariak. 

GAZTELU

URRIAK 25, OSTIRALA
19:30. Hitzaldia Mertxe Urteaga
adituarekin eskutik: Gazteluko gaz-
telua: arkeologiak egindako bide
baten aurkezpena. 
URRIAK 26, LARUNBATA
16:00. Puzgarriak eta jolasak. 
18:00. Oiartzungo Marandi baserri-
ko sendabelarren inguruko saioa
eskolan. 
21:00. Herri afaria. Norberak bere
jakiak eraman beharko ditu. 
URRIAK 27, IGANDEA
Goizean. Azoka berezia herriko pro-
duktuekin. 
14:00. Erretirodunen bazkaria
Erroizpe Azpiko elkartean. 
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Plaza berriaren inaugurazioarekin
lehertuko dira Larramendiko jaiak 

Larramendiko plaza berriaren inaugurazioa ospatuko da gaur 20:00etan. N.R.D.A

URRIAK 24, OSTEGUNA

17:30. Txokolate jatea. 
18:30. Txupinazoa, buru handiak
eta dultzaineroak. 
20:00. Larramendi plazaren inau-
gurazio ekitaldia. 
20:00. Pintxo-Potea.
20:30. Tolosako Musika Banda.
22:00. Karaokea. 
00:00. Puntzaka Dj-a.. 

URRIAK 25, OSTIRALA

09:00. Uzturrera igoera. 
12:00. Hamabitakoa. 
17:00. Pailazoak: DJ Porru: «Altza
Porru eta denok dantzara». 
18:30. Sagardo dastatzea. 
20:00. Pintxo-Potea. 
23:30. Kontzertuak: Agoraphobia
eta Rai Kimera.
02:00. VerBrothers Dj-a..  

URRIAK 26, LARUNBATA

09:00. Dultzaineroak. 
11:00. Ume jolasak. 
12:00. Auzo Kirolak.
14:00. Auzo Bazkaria. 
16:00. Txaranga eta ume jolasak. 
18:00. Danborrada. 
20:00. Pintxo-Potea. 
23:00. Kontzertua: Laket. 
02:00. VerBrothers Dj-a. 

URRIAK 27, IGANDEA

09:00. Txistulariak. 
11:00. Toka. 
12:00. Tortilla lehiaketa.
14:00. Kuadrilla bazkaria, 
Zagiardoa.
15:00. Mus txapelketa. 
17:00. Buru handiak. 
18:00. Triki-Poteoa. 
20:00. Jai amaiera. 

Egutegia

Auzotarrek iragan ostiraletik plaza berria elkargune bihurtu dute. N.R.D.A.

NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ

Larramendiko herritarrak prest dau-
de auzoko festez gozatzeko. Izan
ere, gaur hasi eta igandea bitartean
ekitaldiez beteriko egitaraua presta-
tu dute Larramendiko Auzo Elkarte-
an bildutakoek.

Festei hasiera emango dien eki-
taldia Larramendiko plaza berriaren
inaugurazioa izango da, lehenengoz
Idoia Balzak zuzendutako Tolosako
Musika Bandaren kontzertuarekin.
Gaur, osteguna, 20:00etan, urtebe-
teko lanen ondorioz, eraikitako pla-
za berriaren inaugurazioa egingo da
Tolosako auzo berritu honetan. 

Hala ere, aipatu plaza iragan osti-
raletik dagoeneko zabalik dago. Ho-
nela, bertako familiek plaza auzoko
erdigune, jolasgune eta elkargune
bihurtzeko bidea hasi dute. Plaza
berriak umeen parkea hartzen du
bere gain. Herritarren eskaerei
erantzunez, haurrei zuzendutako jo-
las gune berritzaile eta estalia eraiki
du Tolosako Udalak.

Plazak, Arkauteko parkearekin
bat eginez, espazio zabal bat sortu
du auzoaren erdigunean; Tolosako
oinezkoen alderdirik zabalena, hain
zuzen ere (2.500 m2 inguru). Plaza
berria errealitatea da egun, Larra-
mendi kalearen lurperatzeari esker,
auzotarrek herri kontsultan onartu-
takoa, hain zuzen ere. 

Plaza inguruan, Arkaute etxean
bertan, auzo berrituari bizia ematen
dioten auzo lokalak daude; tartean,
Larramendi Auzo Elkartearena. El-
karteak berak adierazi bezala, «bizi-
lagunen bilgune izateko auzolanean
txukunduak».  

Larramendi Auzo Elkartearen

nahia, «auzo bizia» lortzea da. Horre-
tarako, elkartea aspalditik dabil la-
nean, iaz auzoko festak berreskura-
tu izana eta aurten berriro ere errea-
litate izatea adibide bat baino ez da.
Honek guztiak auzotarren helburua
eskuratzeko pausoetan aurerra egi-
tea ahalbidetzen du: «bertako bizila-
gunen nahia horixe dela uste dugu:
auzoak izan duen aldaketa handia
aprobetxatu auzo izaera indartze-
ko».

Lau egunez luzatuko da festa
Plaza berria izango da festen «biho-
tza», bertan jarri baita hainbat eki-
taldi egiteko karpa erraldoia, eta ha-
ren inguruan ere izango dira barra-
kak. Adin guztietarako jarduerak

antolatu ditu Larramendiko Auzo El-
karteak, eta horrenbestez, euren
nahia ondorengoa da: «auzotarrek
parte hartzea eta ondo pasatzea es-
pero dugu».

Larramendik iaz
festak berreskuratu
zituenetik, «auzo
izaera indartzeko»
bidea egin du

Gaur arratsaldean hasiko dira La-
rramendi auzoko festak. Plaza be-
rriaren inaugurazioa arratsaldeko
20:00etan hasiko bada ere, aurre-
tik, 17:30ean txokolatada izango da,
jarraian txupina botatzearekin bate-
ra, buru handiak eta dultzaineroak
auzoan barrena ibiliko dira.
20:30ean Tolosako Musika Bandak
kontzertua eskainiko du eta ondo-
ren, gaua luzatzeraino, pintxo-po-
tea, karaokea eta Puntzaka Dj-a

izango dira Tolosako Larramendi au-
zoan.

Ostirala Uzturrerako igoerarekin
hasiko da. Haurrek arratsaldean
pailazo emanaldia izango dute eta
gau partean kontzertuen unea izan-
go da: Agoraphobia eta Rai Kimera.

Jaietako ekitaldirik garrantzitsue-
nak larunbatean ospatuko dira,
auzo bazkaria 14:00etan eta dan-
borrada 18:00etan izango dira.
Gauean, Laket taldearen kontzer-

Larramendi
auzoa elkartzeko  

balioko du, eta bizia
emango dio»

LARRAMENDIKO AUZO ELKARTEA

tuaren ondoren, VerBrothers Dj-a
izango da.  

Igandean, txistulariak, toka, torti-
lla lehiaketa, kuadrilla bazkaria,
mus txapelketa, buruhandiak eta tri-
ki-poteoa izango dira. 2013ko jaiei
agur esango die Larramendi auzoak
20:00etan. Datorren urteari begira
lanean hasiko da Auzo Elkartea.
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Agenda

DEIALDIAK

BERASTEGI. Kultur Astearen ba-
rruan, 16:30ean, globo piñata eta
kaxa jokoa haurrentzat frontoian,
Ondoren, merienda. 19:00etan, be-
rriz, Imanol Apalategiren eskutik hi-
tzaldia izango da: Wukro, bigarren
eskuko azokan bildutako dirua bide-
ratzen den hiria. Eta 21:30ean,
Asiak ikus-entzunezko emanaldia
Agurtzane Belaunzaran berrobita-
rraren eskutik.  

BELAUNTZA. Belauntzan Zumba
ikastaroa antolatu dute, baina es-
kualdeko herritarrei deialdia egin
diete talde handiagoa osatzeko. As-
telehenetan 20:30etik 21:30era
izango da, eta asteazkenetan,
19:00etatik 20:00era. Astero bi
egunetan parte hartzen dutenek, hi-
lean 20 euro, eta bakarrean parte
hartzen dutenek 10 euro. Interesa-

Gaur
Tolosa: 
Egunekoa: Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak kalea, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.
Gauekoa: Olarreaga, M. 
Martin J. Iraola etorbidea, 10.

tuek 685 71 2782 telefono zenbaki-
ra (Ainitze) deitu behar da.

IBARRA. Gabonetako apaingarri
iraunkorrak egiteko, eta energia
kontsumoa murrizte aldera birzikla-
tzeko materiala bildu nahi dute Uz-
turpeko  ikastolako ikasleek. Mate-
rial ezberdina, udaletxean utzi be-
harko da, eta horretarako azken
eguna hilaren 31a da. 

IBARRA. Liburutegiko instalazioe-
tan hobekuntza lanak egiten dira
Ibarran. Hori dela eta, gaurtik hasi
eta hilaren 29a bitartean, biak bar-
ne, itxita egongo dela jakinarazi
dute udaletik. 

IBARRA. Langostino Moto elkarte-
koak  Sudupe eta Gueñes artean
egingo den Euskal-Harley egunera
egingo dute irteera. Puntual aterako
direla nabarmendu dute, eta
09:30ean jarri dute hitzordua Iba-
rrako plazan.  ek 10 euro. Interesa-
tuek 685 71 2782 telefono zenbaki-
ra (Ainitze) deitu behar da.

LARRAUL. Paleta ikastaroak antola-
tzeko deia egin dute Larraulen. Aste-
azkenetan izango litzateke,
16:30etaik 17:30era. Parte hartze-
ko 115 euro ordaindu beharko da,
eta asegurua barne izango lukete.
lnteresatuek, 943 69 39 30 telefo-

no zenbakira deitu dezakete edo
itsaso.aiztondo@udal.gipuzkoa.net
helbide elektronikora idatzi.

JAIAK

TOLOSA. Larramendi auzoko jaiei
hasiera emango diete, gaur,
17:30ean, txokolate jatea izango da.
18:30ean, txupina jaurtiko dute
jaiei hasiera emateko, eta buruhan-
diak eta dultzaineroak izango dira
giroa alaitzen. 20:00etan, Larra-
mendi Plazaren inaugurazio ekital-
dia egingo dute. 20:30ean, berriz,
Tolosako Banda Munizipalaren kon-
tzertuaz gozatzeko aukera izango
da. 20:00etan, pintxo-potea izango
da, eta 22:00etan, karaokea.
Gauerditik aurrera, Puntzaka Djaren
lana izango da musika jartzea.

MUSIKA

TOLOSA. Bonberenean Exxasens
talde kataluniarrak kontzertua es-
kainiko du, 20:00etatik aurrera. Sa-
rrera, 8 euro ordaindu beharko da. 

ZINEMA

TOLOSA. Leidor zinema aretoan,
zine forumaren barruan, 19:15ean
eta 21:45ean, El ultimo Elvis filma
ikusteko aukera izango da jatorrizko
bertsioan. 

Farmaziak

Publirreportajea

Zortzi urte bete dira Benita Rodri-
guezek  Dekora altzariak eta deko-
ratze denda Ibarran ireki zuenetik.
Hainbat dendetan lan egin ostean,
berea irekitzeko apustua egin zuen
dekoratzaileak. 

Borroka egitea tokatzen ari zaie-
la adierazi du, eta orain erosketak
egiteko moduak ere asko aldatu di-
rela argitu du: «zuk erosi eta zuk
muntatu». Baina supermerkatu
handien alden,denda txikiek «kali-
tatea, prezioa eta zerbitzua eskain-
tzen dugu», dio. «Altzaria saltzeaz
gain, zerbitzu pertsonalizatua da
guk eskaintzen duguna». Tokia az-
tertu, eta bezeroarentzat egokiena
dena aholkatzen saiatzen dira: «As-
kotan nonbait ikusi dutela eta ho-
rren bila datoz dendara, benetan
tokia eta familiaren beharrak ondo
aztertu gabe».

Era guztietako altzariak ikus dai-
tezke Ibarrako Euskal Herria kale-
ko 8. zenbakian dagoen dendan.
Altzariez gain, etxea hornitzeko be-
har diren era guztietako apainga-
rriak ikus daitezke. Prezio eta mota
guztietako eskaintza dago eskura,
eta bezeroaren beharretara egoki-

tzen ere badakite Dekoran. Modan
dagoenetik hasi eta klasikoetarai-
noko eskaintza dute, eta haurren-
tzako geletan eskaintza oso zabala
dagoela nabarmendu du. Dendan
erakusketan dituzten altzariek era
guztietako deskontuak dituzte, eta
erosketek ere deskontuak dituzte. 

Epekako ordainketak egiteko
aukera ere eskaintzen dute.

Zerbitzua etxean ere bai
Bezeroak kontuan hartzen ditu Ro-
driguezek, eta astelehenetik osti-
ralera, 09:30etik 13:00etara eta
16:30etik 20:00etara irekitzen
ditu ateak. Larunbatean, aldiz,
09:30etik 13:00etara. Herritar as-
kok lana dela eta, zaila izaten dute-
nez dendara gerturatzea, etxean
ere zerbitzua eskaintzen du aldez
aurretik hitzordua zehaztuta, Ho-
rretarako, 943 57 63 40 telefono
zenbakira deitzea nahikoa da. 

Eskaintza berezia ere badu aste
hauetarako Dekora altzariak den-
dak. Sofa berria erosten duenak,
Europan zehar bidaiatzeko hegaz-
kineko bi txartel jasoko ditu opari
moduan. 

Pertsonalizatutako
zerbitzua, Dekoran 
Mota guztietako altzari eta apaingarriak ikusi
eta erosi daitezke, Ibarrako Dekora dendan.
Eskaintza bereziak daude eskuragarri

Ongi etorri!
Aupa Xabi!!! Ongi etorria gurera!

Zorionak Mari Pili!
Betetzen duzun urte bakoitzeko lore bat jasoko bazenu, dagoeneko 

lorategia izango zenuke. Berrogeiren mugan, urtebetetze zoriontsua!


