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Atez atekoa martxan jartzeko
ontziak banatuko dituzte
datorren astean, Ikaztegietan

Berastegin herritarrei hondakin bilketa eta kudeaketa
plana aurkeztuko diete; Amasa-Villabona, Anoeta, Irura,
Alegia eta Zizurkilen parte hartze prozesu egingo dute 2

Xabi Fernandez: «Nire kirolaren
punturik gogorrenetakoa probak
herritik urrun izatea da»

Xabi Fernandez nabigatzaile ibartarrak, italiar talde
batekin belauntzien estropadarik garrantzitsuena
den Amerika Kopan parte hartu du 7
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ASIER IMAZ 

Ikaztegietan atez atekoa jartzeko
urratsak ematen jarraitzen dute.
Oraingoan, ontziak banatuko dituz-
te herritarren artean. Anoetan, Zi-
zurkilen, Alegian, Iruran eta Amasa-
Villabonan hondakinen bilketa sis-
tema berriarekin sei hilabete
daramatzate, eta atez atekoa hobe-
tze aldera, parte hartze prozesua
zabalduko dute herrian, biztanleen
iritzi eta ekarpenak jasotzeko helbu-
ruarekin. Azkenik, Berastegin, hon-
dakinen bilketa eta kudeaketa plan
berria aurkeztuko die herritarrei.
Udalek zein mankomunitateak, hiru
herri hauetan, herritarrei hitzordue-
tara agertzea eskatu diete.

Ikaztegietan abenduan jarriko
dute hondakinen gaikako bilketa
sistema berria: atez atekoa. Bilketa-
rako beharrezkoak diren ontziak on-
dorengo egunetan banatuko dituz-
te: abenduaren 9an, 10ean eta
14ean. Ikaztegietako kiroldegian ja-
rriko dute ontziak banatzeko gunea,
eta horrekin batera, informazioa
nahi duen orok, hitzordu horietan
izango du aukera kezka eta zalan-
tzak argitzeko, Tolosaldeko Manko-
munitatearen esanetan, bertan
egongo baita informazio bulegoa.

Ikaztegietarren artean 200 ontzi
sorta banatuko dituzte guztira, do-
hainik. Etxebizitza bakoitzari bost
tokatuko zaizkio: bi ontzi marroi, bat
txikia eta aireztatua, eta bestea
handiagoa eta itxia; ontzi gris bat;
urdin bat eta horia. Aipatu bezala,
etxebizitza bakoitzak ontzi sorta ba-
karra jaso dezake, beraz, nahaske-
tarik egon ez dadin, ontziak nork eta
zein etxebizitzarako jasotzen dituen
erregistratuko dute, mankomunita-
tetik azaldu dutenez. Komertzio, ja-
tetxe eta edaritegien kasuan, edu-
kiontzien banaketa pertsonalizatua

egingo dute, bertara joanaz. Landa
eremuan bizi diren biztanleek nahi
izanez gero ontziak jasotzeko auke-
ra edukiko dute. Euren hondakinak
ekarpen guneetara eraman ahal
izateko giltza elektronikoak jasotze-
ko, aldiz, udaletxeran joan beharko
dute. 

Berastegi eta Anoeta

Berastegiko udal taldeak biharko
batzar berezia antolatu du. Honda-
kinen bilketa eta kudeaketa plan be-
rria aurkeztuko dute herritarren au-
rrean, 21:00etan, udaletxeko bilku-
ra aretoan. Bertan, besteak beste,
abenduaren 10etik 12ra beraste-
giarrei udaletxera joateko eskatuko
diete, plan berriari buruzko informa-
zioaz gain, bakoitzari dagokion erre-
fus ontziaren giltza jasotzera. Ho-
rrez gain, egun horietan hondakin
organikoa garraiatzeko ontziak ba-
natuko dituzte.

Anoeta, Zizurkil, Alegia, Irura eta

Atez atekoa hobetzeko eta
ezartzeko hitzordu berriak 
Berastegin
hondakinen bilketa
eta kudeaketa plan
berria aurkeztuko
diete herritarrei, bihar

Amasa-Villabonan duela sei hilabe-
te aldatu zuten hondakinen bilketa
sistema. Atez atekoa jarri aurretik,
parte hartze prozesua jarri zuten
martxan herri horietan. Urte erdia
pasa den honetan, bilketa sistema
berriro aztergai jarriko dute. Manko-
munitatetik azaldu dutenez, «hilabe-
te hauetan zehar pertsona bakoi-
tzak bere esperientzia izan du bilke-
ta eredu berriarekin, eta orain,
bizipen hori oinarri hartuta, herrita-
rrekin batera sistema hobetzeko
prozesua jarriko dugu martxan».

Anoetan hurrengo astean hasiko
dira parte hartze prozesuarekin; Zi-
zurkilen abenduan zehar egingo
dute, eta Alegia, Iruran eta Amasa-
Villabonan urte berrian. Hobetze
prozesua herri bakoitzaren ezauga-
rrietara egokituko dutela azaldu
dute mankomuniatetik. Anoetan, te-
lefono deiak, herri galdetegia, pos-
tontziak, ideiak biltzeko panelak eta
abar jarriko dituzte fase honetan. 

Ikaztegietako kiroldegian atez atekorako ontziak prest daude. ATARIA

IKAZTEGIETA

ABENDUAK 9, ASTELEHENA

18:00-21:00. Ontziak banatuko di-
tuzte kiroldegian. 
ABENDUAK 10, ASTEARTEA

10:00-14:00. Ontziak banatuko di-
tuzte kiroldegian.
ABENDUAK 14, LARUNBATA

10:00-14:00. Ontziak banatuko di-
tuzte kiroldegian. 

BERASTEGI

ABENDUAK 5, BIHAR

21:00. Hondakinen bilketa eta 
kudeaketa plan berria aurkeztuko
dute, batzar berezian, udaletxeko
bilkura aretoan.

ABENDUAREN 10ETIK 12RA

17:00-21:00. Errefus ontziaren gil-
tza jasotzera udaletxera joan behar-
ko dute herritarrek. Horrez gain,

Hitzorduak

hondakin organikorako ontzi bana
banatuko da.

ANOETA

ABENDUAREN 2TIK AURRERA

Atez ateko sistema hobetzeko parte
hartze prozesua zabaldu dute aste
honetan.  

ZIZURKIL

ABENDUAN

Atez ateko sistema hobetzeko parte
hartze prozesua zabalduko dute hi-
labete honetan zehar. 

AMASA-VILLABONA,
ANOETA ETA ALEGIA

URTARRILEAN

Atez ateko sistema hobetzeko parte
hartze prozesua zabalduko dute
urte berriarekin batera.  

Asteasuko XV. Ziklo
Kros proba ostiralean
jokatuko da; 150
txirrindulari baino
gehiago egongo dira

ASIER IMAZ ASTEASU

Abenduarekin batera Asteasuko zi-
klo kros proba iritsi ohi da. Aurten,
XV. edizioa jokatuko da, eta punta-
puntako euskal txirrindulariak ber-
tan egongo dira. Horien artean, aur-
tengo denboraldian lasterketa
gehienak irabazten ari den Aitor
Hernandez. Iazko txapelduna,
Egoitz Murguitio zalantza da, Belgi-
kan erorikoa izan ondoren lesioare-
kin baitago. Hala eta guztiz ere, As-
teasuko proba ez du erabat baztertu
Murguitiok. Bi hauei hortzak erakus-

tera etorriko dena Javier Ruiz de La-
rrinaga izango da. Asteasuko proba
gustuko dute txirrindulariek, ibilbide
ederraz gain, giro aparta egoten de-
lako. Elite mailako proba 12:30ean
hasiko da. 

Punta-puntako txirrindulari haue-
kin batera, beste izen ugari izango
dira Asteasun. Guztira 200 kirolari
inguru espero dituzte antolatzaile-
ek, maila desberdinetan banaturik.
Ibilbidea urterokoa izango da, hau
da, Elizmendi auzokoa. 2.650 me-
troko zirkuituan zati handiena landa
eremuan egingo dute: 2.000 metro. 

Asteasuko Aitzondo Txirrindulari
Elkarteak antolatzen du proba, eta
ostiralean, 50 lagun inguru ariko
dira lanean. Aurrez, 10 inguruk pres-
tatzen dute lasterketa. Aurtengoan
ere arazo ekonomikoek aurrera ja-
rraitzen dute, eta nazioarteko izaera
albo batera uztea erabaki dute, «ta-
setan bakarrik dirutza joaten bai-
tzen» Estatu mailako izaera izango
du, beraz, XV. edizioak. Hala eta guz-
tiz ere, antolatzaileek eskerrak
eman nahi izan dizkie euren ekarpe-
na egin duten guztiei. 

Sarrerari dagokionez, sinbolikoa
izango da, eta zirkuitura joaten diren
guztien artean saski bat zozketatu-
ko dute. 

Euskal Herriko puntako
txirrindulariak Asteasun
ariko dira lehian 

Iaz zerua urdin izan zuten txirrindulariek Asteasun. IÑIGO TERRADILLOS

ABENDUAK 6, OSTIRALA

10:30. Kadeteak. 
11:15. Juniorrak eta elita mailako
emakumeak. 
12:30. Elite mailako gizonezkoak
eta 23 urte azpikoak.

Asteasuko proba

LAN BILA

Etxeko lanetarako: etxeko lanak
egiteko edota haurrak zaintzeko,
esperientzia handia duen emaku-
me euskaldunak bere burua es-
kaintzen du. Gainera, kotxea ere ba-
dauka, lanerarako edonora mugitu
behar izanez gero. 943 69 68 82
edo 606 52 19 92.

Iragarki 
laburrak
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MIKEL IRAOLA AMASA-VILLABONA

Duela lau urte zendu zen Antton Pe-
bet Behar Zanako pilotariaren ome-
nezko bigarren pilota txapelketak Gi-
puzkoako eta inguruetako 52 pilotari
hoberenak bilduko ditu Amasa-Villa-
bonan bihartik aurrera. 

Behar Zana Pilota Elkarteak anto-
latutako txapelketa honek, hilabete-
ko iraupena izango du eta guztira zor-
tzi jaialdiz osatua egongo da, kadete,
jubenil eta nagusi mailan. Bihar, final
laurdenetako prebiak irekiko du jaial-
dia. 19:00etatik aurrera, bi partida

jokatuko dira: alde batetik, Larraña-
ga eta Murgiondo azpeitiarrak, Liza-
so billabonatarra –Pebet zenaren bi-
kotea– eta Imaz oiartzuarraren aur-
ka arituko dira; beste partidan Mikel
Poueytz eta Erreka, eta Mendy eta
Aguerre izango dira nor baino nor. 

Final laurdenetako lehen partidak
berriz, abenduaren 14an, larunbate-
an, jokatuko dira. Hurrengoak, aben-
duaren 20, 21 eta 22an izango dira.
Final erdiak, berriz, hilaren 28an eta
29an jokatuko dira. Eta hiru mailata-
ko final handia, 2014ko urtarrilaren
4an, larunbatean, jokatuko da arra-
tsaldeko 17:30etatik aurrera. 

Txapelketa osoan zehar, epaile ofi-
zialak izango dira. Arrazoi konkretu-
ren baten ondorioz pilotariren batek
ezingo balu jokatu, antolakuntzak be-
rak bilatuko du ordezkoa, izan ere, ez
da partidaren ordurik ezta egunik ere

52 pilotari bilduko ditu
Villabonan bihar hasiko den
II. Antton Pebet memorialak  

Bihar final laurdenen
prebiako bi partida
jokatuko dira; finala,
berriz, urtarrilaren
4an izango da

aldatuko, baldin eta antolakuntzak
halabearren burutzen ez duen.

Partida guztietarako sarrera doa-
koa izango da, eta gainera, saski ede-
rrak zozketatuko dira bertaratzen di-
renen artean. Esate baterako, bihar
urdaiazpiko bat eta sagardo kaxa bat
zozketatuko dituzte. Hori posible egin
dute antolakuntzak txapelketa hone-
tarako jaso dituen 62 laguntzaileen
ezinbesteko laguntzak. Pilotariek ere
sari ederrak eskuratuko dituzte: 250
euroko diru saria, iberiar urdaiazpiko
bat, Benta Aldea Bodegoian bi lagu-
nentzako afaria, Magnun krianza
ardo botila, sagardo kaxa bat, txapela
eta garaikurra. 

2010ean jokatu zen lehen aldiz, eta bi urteren ondoren, aurten berriz jokatuko da.

M. IRAOLA AMASA-VILLABONA

Abenduan adin guztientzat zine es-
kaintza zabala eskainiko du Amasa-
Villabonako Udalak Gurea Antzokian.
Guztira, zortzi film proiektatuko dira,
larunbat hontatik aurrera.

Haurrentzat, lau izango dira eskai-
niko diren filmak: Aviones, Turbo, Azti
Txikia eta Marmaduke. Helduentzat,
berriz, Vivir es facil con los ojos cerra-
dos, Malavita, Blue Jasmine eta Don
Jon izango dira ikusgai. Film haueta-

rako sarreren prezioa, 3,5 edo bost
eurokoa izango da.

Horrez gain, beste hainbat ema-
naldi ikusteko aukera izango da hila-
bete honetan Amasa-Villabonan.
Esaterako, abenduaren 14an, Olae-
derra kiroldegian, Oinkari dantza tal-
dearen Itsasoaren Emazteak ikuski-
zuna izango da, 22:30ean. Sarrerak
dagoeneko salgai daude www.kutxa-
sarrerak.net helbidean. Abenduaren
18an, berriz, Loatzo Musika Eskola-
ko ikasleen gabonetako kontzertua
izango da 18:00etan, eta 22an, be-
rriz, Eresargi abesbatzarena, elizan
12:15ean. Abenduaren 29an, Ali
Baba eta 40 lapurrak haur antzerkia
izango da 17:00etan Gurea Antzo-
kian. Sarreren salneurria lau eurokoa
izango da. 

Zine eskaintza zabala
abenduan Villabonan
Zortzi film proiektatuko
dituzte Gurea Antzokian;
horrez gain, beste hainbat
ekitaldi ere izango dira
hilabete osoan zehar

JON ANDER GALARRAGA
BIOLOGOA

Eta azkenik iritsi da konpostako
xomorroen trilogiaren amaiera.
Berri ona da, honezkero horren-

beste xomorroen artean nazka-nazka
eginda zeudetenenetzat, baina berri
tamalgarria neu bezala xomorroenga-
nako lilura berezia duzuenentzat.
Ezin denen gustura egin!

Trilogiaren azken atala konpostagi-
le askoren amesgaizto bati eskeiniko
diot, Drosophila melanogaster fruta-
euliari. Nire itxaropena da hain gorro-
tatua den xomorro hau ez izatea hain
gorrotagarria, eta irakurleenganako
interes apur bat piztea. Ipini zuen far-
maziako betaurrekoak sudur gaine-
an eta ekin irakurtzeari!

Honezkero nire irakurleek jakingo
duten bezala fruta-eulia intsektua da,
eta sei hanka ditu. Euli orok bezala,
hasera batean bi hegal pare zituen
arren, atzeko bi hegalak, oreka man-
tentzeko makiltxo moduko luzakinak
bihurtu zaizkio. Hurrengo batean, eu-
liak trapu batekin akabatu ordez, be-
giratu beraien hegal eta ipurdiaren
artean dauden aipatutako luzakine-
tan, erraz ikusten dira.

Fruta-eulia, bere izenak dioen be-
zala, frutazalea da, batez ere, ustel-
tzen hasita dagoena. Ama arraultzak
ipintzeko fruta bila joaten da, kolore
laranja edo horia duen fruta atsegin
omen zaio, fruta heldua, bere kume-
txoentzako azukrez beteta dagoena.
Arraultza txikiak, frutaren barrenean
sartzen ditu eta bi egunen inguruan,
arraultzetik beldar txuria aterako da
eta beldar guztiak bezala fruta hau
jaten hasiko da. Honelaxe egongo da,
fruta-euli gaztea, jan eta jan, hamar
bat egunez, eta gero, intsektu on bat
izaki, pupa deritzon zakutxo batean
sartuko da eta bertan heldu bihurtu. 

Pare bat astetan aterako da fruta-
euli heldua pupatik, eta intsektu hel-
du guztiek bezala, helburu bat izango
du: ugaltzea! Baina hementxe dago
arazoa, izan ere, fruta-euli heldua,
hegalaria eta gorputz helduakoa den
arren, ugaltzeko organoak garatzeko
dauzka oraindik, eta beharrezkoa du
frutak dituen azukre kopuru bat ja-
tea, ugaltzeko organoak garatu eta
eme baten bila joateko. 

Beraz, bestelako intsektuak, heldu

Bioaniztasunetik

FRUTA-EULIAK III

bihurtzean, sexu gosez hegan hasten
diren heinean, fruta eulia fruta gosez
akabatzen hegaldatzen da eta ingu-
ruko eme guztiei jaramonik egin
gabe, fruta bila hasten da. Behin fru-
ta-euli arra, frutez asebete denean
eta ugal organoak garatu dituene-
an…eme bila hasten da! Baina ez da
asko mugitzen, bere gorputzetik
usain berezi bat botatzen du eta eus-
kaldunen artean arraroa den bezala,
emeak hurbiltzen zaizkio beregana! 

Fruta-euliek, euskaldun arrekin al-
deratuz, ez dute ez bizimodu txarra!
Emea haurdun geratzen denan, gai
da errun aldi batean, 400 arrautza
ipintzeko! Ez da arritzekoa beraz, zen-
baitetan gure konpostagailuak fruta
euliz lepo egotea, ezta? 

Hala ere, fruta-euliak ez dira edo-
zelako inguruneetan bizi, nahiago di-
tuzte leku epelak, 16 gardutik 30era
bitartean, eta hezetasun handikoak,
justu gure konpostagailuan barruan
egoten den bezala. Pertsonalki egin
ditudan behaketetan, konpostagile
askok mozkito deitzen die fruta-eulia-
ri, baina ez dute zerikusirik gauean
odola xurgatzen diguten banpiro
hoiekin. Konpostagailuko tapa az-
pian, buruz behera egoteko joera
dute eta tapa irekitzean, euli-hodei
bat sortzen da, nahiko ezerosoa kon-
postagilearentzat, batez ere arnas-
ten badira. Hala ere, oso gutxitan iku-
si dut fruta-eulia etxeetan sartzen eta
urteko hilabeterik gehienetan, ez
dute arazorik ematen.

Gomendio moduan, betikoa: ez
utzi frutarik konpostagailu gainean
bistan, fruta-euli txiki hauek oso urru-
netik atzematen baitute, beraz, mate-
rial egituratzailearekin tapatu beti.
Hala eta guztiz ere, konpostatzaileok
egon lasai, Nazioarteko Konpostagile
Agentzia eta I+D KONPOST departa-
mentuaren laguntzarekin, konposta-
je prozesu egoki eta efizientea iker-
tzen ari gara, baita fruta-eulia eta
konpostajeko bestelako arazoak eki-
dingo dituzten hainbat neurri ere. 

Esan behar da, ikerketa hauek
guztiz ezkutukoak direla eta Estatu
Batuek utzi diguten Arizonako lurpe-
ko bunker batean egiten ari garela,
izan ere, Euskadin ez baitago dirurik
I+D KONPOST-a garatzeko! Hala ere,
dirua soberan duzun Arabiar bat ba-
zara eta futbol talde batean zure di-
rua xahutu ordez, guztientzako onu-
ragarria izango den ikerketa batean
inbertitu bahi baduzu, idatzi lasai 
bioaniztasunetik@hotmail.com edo
Twitter-eko @bioaniztasuneti-era,
esku zabalik hartuko zaitugu eta or-
ganikoa zabortegitik ezabatu nahi
dugun orok, bihotz-bihotzez eskertu-
ko dizu!

ZINE PROGRAMAZIOA

Vivir es facil con los ojos cerrados.

Abenduak 7, 22:00; abenduak 8,
19:30; eta abenduak 9, 21:00. 
Aviones (haurrentzako filma).

Abenduak 7 eta 8; 17:00. 
Malavita. Abenduak 14, 22:00;
abenduak 15, 19:30; eta abenduak
16, 21:00. 
Turbo (haurrentzako filma). Aben-
duak 14 eta 15; 17:00. 
Blue Jasmine. Abenduak 21, 22:00;
abenduak 22, 19:30; eta abenduak
23, 21:00. 
Azti Txikia (haurrentzako filma).

Abenduak 22 eta 23, 17:00etan. 
Don Jon. Abenduak 28, 22:00;
abenduak 29, 19:30; eta abenduak
30, 21:00.
Marmaduke. Abenduak 26, 17:00;
doako filma, euskaraz.
Guztiak Gurea Antzokian izango dira.

Egitaraua

II. ANTTON PEBET PILOTA
MEMORIALA 

Final laurdenen prebia. Abendua-
ren 5ean, osteguna, 19:00etan.
Final laurdenak. Abenduak 14ean,
larunbata, 17:30ean; abenduak 20
ostirala, 18:30ean; abenduak 21,
larunbata, 10:30ean, eta abenduak
22an, igandea, 10:30ean. 
Final erdiak. Abenduaren 28, la-
runbata, 17:30ean; eta abenduak
29, igandea, 10:30ean. 
Finala. Urtarrilaren 4an, larunbata,
17:30ean. 

Egutegia
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ITZEA URKIZU

1949. urtean ospatu zuten, lehe-
nengoz, Euskararen Nazioarteko
Eguna. Eusko Ikaskuntza elkarteak
sortu zuen eguna, eta 1995ean
Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzain-
diak bat egin zutenez geroztik, insti-
tuzionalizatu egin da abenduaren
3a. Frantzisko Xabierkoa 1552ko
abenduaren 3an hil zen Txinan, eta
mitoak dioenez, haren azken hitzak
bere ama-hizkuntzan izan ziren,
euskaraz.

Mitoak mito, abenduaren 3a Eus-
kal Herri osoko egutegietan gorriz
margotutako eguna da. Euskaldun-
tasuna ospatzeko aukera ematen

du, batetik, eta bestetik, aldarriak
zabaltzeko ere izaten da, oraindik
ere normalizatu gabe dagoen eus-
kara euskal herritarren eguneroko
bizitzetan txertatzeko.

Tolosaldean hainbat hutsune ba-
diren arren, atzo ere argi geratu zen
euskara bizi-bizirik dela eskualde-
an, eta haurrek, gaztetxoek, hel-
duek eta zaharrek ospatu eta alda-
rrikatu zuten euskaraz bizitzeko es-
kubidea. 

Ikastetxeetan bertsoak, abestiak
eta dantzak izan ziren nagusi, eta
hizkuntza bizirik mantentzeko gako-
en inguruan ere aritu ziren. 

Kirolariek, berriz, Tolosa euskara-
ren hiria adierazpena sinatu zuten

Euskaldun izatea ospatzeko 
eta aldarrikatzeko eguna

Tolosaldeko herritarrek euskara 
bizi-bizirik mantentzeko konpromisoa
azaldu zuten atzo, hamaika modutara

Tolosan, euskararen aldeko konpro-
misoak hartuz.

Honako kirol taldeek bat egin
dute adierazpenarekin: Arsenal are-
to futbola, Esait, Danena Amarotz,
Tolosaldea IKT, Eskolapioak eta To-
losala, Tolosako Judo Kluba, TAKE,

Asteasuko Pello Errota eskolan hizkuntza bat bizirik mantentzeko gakoak eman zituzten ikasle, irakasle eta gurasoek. ITZEA URKIZU

Ibarrako Uzturpe ikastolako ikasleak kantuan eta dantzan aritu ziren; eta Albizturren, berriz, jokoak egin zituzten. I. TERRADILLOS

Iruran kalejira eta abestiak izan ziren nagusi, etorkin euskaldunekin batera; Ikaztegietan euskaraz bizitzeko zioten kartelak itsasi zituzten goizean. I. URKIZU / E. MAIZ

Amasa-Villabonako Fleming ikastetxean eta Jesusen Bihotza ikastolan gaztetxoenek ere jarduera bereziak izan zituzten, Euskararen Nazioarteko Eguna zela eta. ATARIA

Oargi, Tolosaldea Triatloi Taldea,
Oriako txirrindulari eskola, TAK,
Xake elkartea, Beotibar zesta punta
elkartea, Laskorain Kirol Elkartea,
Irristaka, Tolosako pilota eskola, To-
losako arrantzaleak eta Kirolzer. 

Horiekin batera, gainera, kirol

munduko gonbidatu bereziak ere
izan ziren agerraldian: Irati Larraña-
ga eta Ioana Alijostes arraunlariak,
Abraham Olano txirrindularia, Ar-
mando Roca korrikalaria eta Periko
Alonso futbolaria.
• ataria@ataria.info•

Tolosako 18 kirol taldek bat egin dute ‘Tolosa euskararen hiria’ adierazpenarekin. ITZEA URKIZU Euskal dantzak eskaini zituzten gaztetxo amezketarrek, eta Hirukiden buruhandiak izan zituzten jolas-garaian, abenduaren 3aren harira. NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ / ATARIA

Samaniego ikastetxeko gaztetxoak dantzan aritu ziren patioan. ATARIA
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ITZEA URKIZU

1949. urtean ospatu zuten, lehe-
nengoz, Euskararen Nazioarteko
Eguna. Eusko Ikaskuntza elkarteak
sortu zuen eguna, eta 1995ean
Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzain-
diak bat egin zutenez geroztik, insti-
tuzionalizatu egin da abenduaren
3a. Frantzisko Xabierkoa 1552ko
abenduaren 3an hil zen Txinan, eta
mitoak dioenez, haren azken hitzak
bere ama-hizkuntzan izan ziren,
euskaraz.

Mitoak mito, abenduaren 3a Eus-
kal Herri osoko egutegietan gorriz
margotutako eguna da. Euskaldun-
tasuna ospatzeko aukera ematen

du, batetik, eta bestetik, aldarriak
zabaltzeko ere izaten da, oraindik
ere normalizatu gabe dagoen eus-
kara euskal herritarren eguneroko
bizitzetan txertatzeko.

Tolosaldean hainbat hutsune ba-
diren arren, atzo ere argi geratu zen
euskara bizi-bizirik dela eskualde-
an, eta haurrek, gaztetxoek, hel-
duek eta zaharrek ospatu eta alda-
rrikatu zuten euskaraz bizitzeko es-
kubidea. 

Ikastetxeetan bertsoak, abestiak
eta dantzak izan ziren nagusi, eta
hizkuntza bizirik mantentzeko gako-
en inguruan ere aritu ziren. 

Kirolariek, berriz, Tolosa euskara-
ren hiria adierazpena sinatu zuten

Euskaldun izatea ospatzeko 
eta aldarrikatzeko eguna

Tolosaldeko herritarrek euskara 
bizi-bizirik mantentzeko konpromisoa
azaldu zuten atzo, hamaika modutara

Tolosan, euskararen aldeko konpro-
misoak hartuz.

Honako kirol taldeek bat egin
dute adierazpenarekin: Arsenal are-
to futbola, Esait, Danena Amarotz,
Tolosaldea IKT, Eskolapioak eta To-
losala, Tolosako Judo Kluba, TAKE,

Asteasuko Pello Errota eskolan hizkuntza bat bizirik mantentzeko gakoak eman zituzten ikasle, irakasle eta gurasoek. ITZEA URKIZU

Ibarrako Uzturpe ikastolako ikasleak kantuan eta dantzan aritu ziren; eta Albizturren, berriz, jokoak egin zituzten. I. TERRADILLOS

Iruran kalejira eta abestiak izan ziren nagusi, etorkin euskaldunekin batera; Ikaztegietan euskaraz bizitzeko zioten kartelak itsasi zituzten goizean. I. URKIZU / E. MAIZ

Amasa-Villabonako Fleming ikastetxean eta Jesusen Bihotza ikastolan gaztetxoenek ere jarduera bereziak izan zituzten, Euskararen Nazioarteko Eguna zela eta. ATARIA

Oargi, Tolosaldea Triatloi Taldea,
Oriako txirrindulari eskola, TAK,
Xake elkartea, Beotibar zesta punta
elkartea, Laskorain Kirol Elkartea,
Irristaka, Tolosako pilota eskola, To-
losako arrantzaleak eta Kirolzer. 

Horiekin batera, gainera, kirol

munduko gonbidatu bereziak ere
izan ziren agerraldian: Irati Larraña-
ga eta Ioana Alijostes arraunlariak,
Abraham Olano txirrindularia, Ar-
mando Roca korrikalaria eta Periko
Alonso futbolaria.
• ataria@ataria.info•

Tolosako 18 kirol taldek bat egin dute ‘Tolosa euskararen hiria’ adierazpenarekin. ITZEA URKIZU Euskal dantzak eskaini zituzten gaztetxo amezketarrek, eta Hirukiden buruhandiak izan zituzten jolas-garaian, abenduaren 3aren harira. NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ / ATARIA

Samaniego ikastetxeko gaztetxoak dantzan aritu ziren patioan. ATARIA



«Gaiak duen
garrantzia» kontuan
hartuta, proiektuari
denbora gehiago
eskaini nahi dio

ERREDAKZIOA IBARRA

Ibarrako Udalak plazan estalpe bat
eraikitzeko ireki duen parte hartze
prozesuak izan duen harrera «ona»
ikusita, proiektuari pentsatuta zego-
ena baino denbora gehiago eskain-
tzeko erabakia hartu du. Hori dela
eta, proiektua datorren urtera arte
atzeratuko dute.

Udaletik adierazi dutenez, jakitun
dira horrelako proiektu batek herri-
tarren artean duen garrantziaz, eta
hasiera batean proiektua 2013an
esleitzeko asmoa zuten arren, parte
hartze dinamika luzatzeko erabakia

hartu dute. Besteak beste, proiektu
eta aurrekontu gehiago aztertu nahi
ditu udalak eta parte hartze dinami-
ka berrikusi eta hobetu asmo du.

Hala, aurtengo aurrekontuetan
estalpea egiteko gordeta zegoen di-
rua beste proiektu batzuk finantza-
tzeko erabiliko dutela aurreratu
dute. Hala nola, Uzturpe ikastolako
aparkalekua asfaltatzeko, hilerriko
hezurtegia berritzeko, Izaskun auzo-
an luiziak eragindako kalteak kon-
pontzeko, Euskal Herria kalean es-
paloia zabaltzeko eta Txontxo ludo-
teka zaharrean balioanitzeko lokal
bat egiteko obretarako.

Ibarrako Udalak estalpeaz hitz
egiteko datozen asteetan egingo
den bilerara gonbidatu nahi ditu he-
rritarrak, eta bilera horretan bezala,
egiten ari diren beste parte hartze
prozesuetan ibartarren esku har-
tzea eskertu nahi du. 

Plazan estalpea
jartzeko proiektua
atzeratu egin du udalak 

Frontoia dagoen udaletxeko aldean jarri nahi dute estalpea. I.T.
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IÑIGO TERRADILLOS IBARRA

Urteko sasoi honetan elkartasun
ekimenak areagotu egin ohi dira,
eta horietako bat da, urtero Ibarratik
Misio taldeak antolatzen duen Mer-
katu Solidarioa. Abenduaren 15etik
22ra bitarteko astean jarriko dute,
eta bertan aterako duten dirua mar-
txan dituzten proiektuetara bidera-
tuko dute. Datorren astean egingo
dute merkaturako baliatuko duten
materialaren bilketa, eta dendariei
eta herritarrei laguntzeko gonbita
luzatu diete. 

Merkatu Solidarioa Misio Taldeak
San Bartolome plazan duen Parroki-
ko lokaletan jarriko dute. Hurrengo

igandean, abenduaren 15ean egin-
go duten Pintxo Pote Solidarioarekin
batera zabalduko dute merkatua,
eta astebetez egongo da zabalik. As-
tegunetan 11:00etatik 13:00etara,
eta 17:00etatik 20:30era, eta aste-
buruetan 10:00etatik 14:00etara
bisitatuko ahalko dute.

Laguntzeko deialdia

Merkatu Solidarioa zabaldu aurre-
tik, bertan salgai jarriko duten mate-
rialaren bilketa egingo du Ibarratik
Misio Taldeak. Hain zuzen ere, dato-
rren asteartetik larunbatera bitarte,
hilaren 10etik 14ra, egongo dira
materiala jasotzen. Hala, Ibarrako
dendariei eta herritarrei laguntzeko
deia egin diete, nahi duten materia-
la oparituz, gero merkatuan salgai
jartzeko. Parrokiko lokalera eraman
ahalko da materiala, arratsaldez,
17:00etatik 20:30era.

Era berean, ekimen honetan la-
gundu nahi duen orok ateak zabalik

Merkatu Solidariorako
materiala biltzen hasiko dira
Ibarratik Misio
Taldearen ekimena
hilaren 15etik 22ra
izango da; herritarren
laguntza eskatu dute

dituela ere gogoratu dute. Horreta-
rako, 650 416 949 (Marian) edota
678 844 539 (Juanma) telefono
zenbakietara hots egitea nahikoa
izango da.

Horrez gain, diruz laguntzeko au-
kera ere zabaldu dute, euren kontu
korrontean (2095 5043 97
1062974919) nahi den aportazioa
eginez.

Ibarratik Misio Taldeak Ekuado-
rren, Hondurasen eta Indian dituen
proiektuak lagunduko ditu ekimen
horien bitartez. Misio Taldearen ize-
nean, eta hiru misioetako sendien
izenean, herritarrek eman duten eta
emango duten laguntasun guztia
eskertu nahi dute, «horrela egiten
baita posible proiektuak aurrera
ateratzea». 

Bestalde, Misio Taldearen web
orria (www.ibarratik.org) bisitatzera
ere gonbidatu dute, dituzten proiek-
tuen inguruko xehetasunak ezagu-
tzeko.

Ibarrako plazan kokaturiko parrokiko lokaletan egingo dute merkatua, eta bertan bilduko dute materiala. A. I.

Irudia Bidania-Goiatz

LOMCE legearen
aurka protesta

Espainiako Gobernuak onartu be-
rri duen LOMCE hezkuntza legea-
ren aurka protesta ugari ari dira
burutzen Euskal Herriko nahiz
gure lurraldetik kanpoko hainbat
lekutan. Bada, beste hainbat
ikastetxetan egin moduan, Bida-
nia-Goiatzeko Txinkorta eskolan
Guk Geure Hezkuntza lelopean
elkarretaratzea egin dute bertako
irakasleek. ATARIA

Adinekoekin herriko
historia gogoratzen

GAZTELU. Gazteluko historia ari dira
gogoratzen, herriko adinekoek kon-
taturiko pasadizoetan oinarrituta.
Pasa den astean hainbat herritar el-
kartu ziren, eta herriko «kontu zaha-
rrak» gogoratu eta elkarbanatu zi-
tuzten. Horrez gain, argazki zaha-
rrak ere eraman zituzten. Bada,
gaur egingo dute bigarren bilera,
16:30ean eskolan. Bertara joateko
gonbidapena luzatu diete herriko
adineko guztiei, gogoratzen dituzten
pasadizoak kontatzeko, eta ahal ba-
dute argazkiak eramatea ere eskatu
dute.

Nepalerako bidaia,
Bidaiarien Txokoan

TOLOSA. Familia Bidaiak sailarekin
jarraituz, Peru Ortiz de Zarate gaz-
tea izango da gaur hizlari, Antxon
Bandres Bidaiarien Txokoan,
20:00etatik aurrera. Duela bi urte
familiarekin Nepalera trekking bat
egitera joan zen, eta ondoren berta-
ko haurtzaindegi batean lanean ari-
tu ziren. Berak dionez, «eramatera
joan eta gehiagorekin etorri» omen
zen. Bada, zuzenean gaztearen es-
kutik entzun ahal izango dira berta-
ko bizipenak, eta prestatu duen
ikus-entzunezkoa ere ikusi ahalko
da.
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Xabi Fernandez • Nabigatzailea

«Ezin naiz kexatu lorpen
handiak izan baititut 

belan, ia arlo guztietan»
Nabigatzaile ibartarrak belauntzien estropadarik

garrantzitsuena den Amerika Kopan parte hartu du italiar
talde batekin; esperientzia «polita» izan dela azaldu du

IÑIGO TERRADILLOS IBARRA

Azken urteetan egun gehiago igaro
ditu Euskal Herritik, eta bere etxetik
urrun. Lur gainean baino itsasoan
egun gehiago igaro dituela ere esan
daiteke. 15 urterekin jantzi zuen
munduko txapeldunaren domina
estreinakoz, bere anaiarekin bate-
ra, eta ordutik hamaika aldiz errepi-
katu du, hirutan izan baita Munduko
Txapeldun, eta urrea eta zilarra jan-
tzi ditu Olinpiar Jokoetan. Bere hu-
rrengo abenturan murgildu aurretik
Xabi Fernandezek egun batzuk igaro
ditu bere jaioterritik, Ibarratik gertu,
eta TOLOSALDEKO ATARIAK bere lorpe-
nez eta buruan dituen hurrengo
erronkez berarekin solasteko balia-
tu du.  
Aspaldian ez zintugun etxetik

ikusten. 

Tamalez edo zortez azken lau edo
bost urteetan etxe aldetik oso den-
bora gutxi egoteko aukera izan dut.
Oso lanpetuta izan naizen seinale
da hori, beraz, gauza ona dela ere
esan daiteke. Hori bai, ahal dudan
guztietan etortzeko ahalegina egin
dut. Aukeratu dudan kirol honen
ezaugarria da kanpoan derrigorrez
denbora asko egin beharra.
Amerika Kopa izan da parte hartu

duzun azken proba. Zer moduzko

esperientzia izan da?

Azken urte eta erdia pasa dut Ameri-
ka Kopan murgilduta. Hasieran ber-
tarako entrenatzen, eta ondoren
lehiatzen. Lehen aldiz hartu dut par-
te bertan, eta esperientzia polita
izan da. Talde italiar batekin aritu
naiz. Emaitzari begiratuta, ez da
gustatuko litzaidakeen bezain ondo
joan, esan moduan, esperientzia
bezala, oso ona izan da. Duela hila-
bete pasatxo bukatu genuen proba
hori, eta orain zain gaude, etorkizu-
nean zer egin erabakitzen. 
Amerika Kopa belauntzien estro-

padarik garrantzitsuena da, eta

bertan parte hartu duen euskal-

dun bakarra zu izan zara.

Batetik Amerika Kopa dago, beste-
tik, Olinpiar Jokoak, eta azkenik Vol-
vo Ocean Race Munduari Bira. Hiru
horiek dira bela munduan proba

edo hitzordu nagusiak, beraz, pozte-
koa da horietan parte hartzeko au-
kera izatea. 
Probarako prestatzen denbora

asko egon zara, eta besteak bes-

te Zeelanda Berrian egin dituzu

entrenamenduak. 

Bai. Sei hilabete egin genituen ber-
tan, nik eta taldekideek. Azken sei
edo zortzi hilabeteak Estatu Batue-

tan egin ditugu, hain zuzen ere, es-
tropadak jokatu diren San Frantzis-
ko hirian.  
Zeelanda Berrira familia osoare-

kin joateko aukera izan duzu. 

Emazteak eszedentzia eskatua
zuen lanean, beraz, hara joateko au-
kera izan du haurrekin. Estatu Ba-
tuetako egonaldian, ordea, bakarrik
egotea egokitu zait. 

Gogorra egingo da familiatik al-

denduta epe luzeak igaro behar

izatea. 

Bai, eta alboan dituzularik guztia
errazago eramaten da, baina, jaki-
tun naiz batzuetan posible dela eta
besteetan berriz ezin dela. Nire kiro-
laren punturik gogorrenetakoa hori
da, ez daudelako gure herritik gertu
proba horiek. Geroz eta gogorrago

egiten da, gainera, haurrak ere han-
ditzen doazela ikusten duzulako.
Nabigatzaile batzuek beti familiare-
kin joatea erabakitzen dute, baina
guk horrela egitea erabaki dugu. Ba-
koitzak bere egoera duelako. Beraz,
posible denean familia joaten da,
eta ezin denean, bakarrik egon be-
har.
Olipiar Jokoetan urrea eta zilarra,

eta Munduari Bira proban bigarren

postua lortuak dituzu. Arantzarik

geratu al zaizu?

Esperientzia oso onak bizi izan ditut
bi probetan. Munduari Biran ez
dugu irabazterik izan, eta horregatik
pena sentitzen dut, beraz, ea etorki-
zunean lehen postu hori lortzeko au-
kera dugun. Dena den, ezin naiz ke-

xatu; Iker Martinez hondarribitarra-
rekin batera lorpen handiak izan
ditugu bela munduan, ia arlo guz-
tiak ikutuz.
Abentura bat amaitu berritan, ba-

zoaz berriro ere beste proba bate-

an parte hartzera. 

Malaysian jokatuko den nazioarteko
estropada batean parte hartuko
dut. Amerika Kopan parte hartu du-
dan italiar taldearekin egongo naiz
han. Urteko azken estropada izango
da, beraz, ea maila ona emateko
moduan garen. Handik itzultzean,
urtea amaitu bitarte entrenamen-
duak izango ditut. 
Hurrengo urtean ere proba hone-

tan parte hartuko al duzu?

Ez dago oraindik erabakita, baina,
aukerak hor daude. Oraindik italiar
taldearekin hitzartutako estropada
batzuk egitea geratzen zait. Horrez
gain, Munduari Bira proba ere hu-
rrengo urtean izango da. Beraz, bi
aukera izan ditzaket mahai gainean,
Munduari Bira edota, Amerika
Kopa, baina oraindik ez dago ezer
erabakita. Gainera, hemen ere, gau-
zak ez daude batere errazak.

Munduko regatista onena ere izendatu zuten Xabi Fernandez 2011. urtean. I.T.

Geroz eta
gogorragoa
egiten zait

sendia urrun izatea»
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DEIALDIAK

GAUR

ALEGIA. Alegiako Udaleko gizarte
zerbitzuek prestakuntza ikasta-
roa antolatu dute: Nola zaindu
norbere burua. Zaintzailearen for-
mazioa bost saioren bidez landu-
ko da, eta urtarrilean emakume-
en jabekuntza, Karmele Gurrutxa-
garen eskutik. Abenduaren 5, 10,
12, 17 eta 19an izango dira saio-
ak 15:00 etatik 17:00etara izan-
go dira. Interesatuek, gaur izango
dute izena emateko azken eguna,
943 65 47 68 telefono zenbakira
deituz.

ANOETA. Gabonei begira Anoeta-
ko Udalak eskulanetako ikastaroa
antolatu du. Abenduaren 13,20,
23, 27 eta 30ean 15:00etatik
17:00etara izango da Hozpel kale-
ko lokalean. Izena abenduaren
10a baino lehen eman behar da
udaletxean goizez edota liburute-
gian arratsaldez.

ASTEASU. Autodefentsa ikasta-
roa antolatu dute emakumeen-
tzat  eta abenduaren 14ean, la-
runbatean, izango da. 10:00eta-
tik 14:00etara eta 15:00etatik
19:00etara egingo dute saioa. As-
teasuko kiroldegian izango da,
eta interesatuek izena eman be-
harko dute abenduaren 9a, aste-
lehena, baino lehen kiroldegian
bertan. Doan izango da.

ALKIZA. Aiztondoko Denbora ban-
kuak, 09:00etatik 09:30era eta
16:30etik 19:30era, Juanena
etxean erabiltzen ez diren jostai-
luak, inauterietako mozorroak eta
helduentzako opari izan daitezke-
en gauzen bilketa egingo du. On-
doren bailaran gutxien duten fa-
milien artean banatzeko izango
dira. 

TOLOSA. Tolosako kultur etxean,
19:30ean, Aslemegi-Goke elkar-
teak Zerbitzu eta prestazio sozio-
sanitarioak hitzaldia eskainiko
du. Hizlariak, Xabier Uremeneta
eta Olaia Garaioa izango dira.

TOLOSA. Antxon Bandres Bidaia-
rien Txokoan, gaur, 20:00etan,
Peru Ortiz de Zarate izango da.

Nepalen mendian trekkinga egiten
ibili ondoren, umezurtz etxe batean
hiru astez laguntzen aritu zen. Bideo
eta argazki emanaldia eskainiko 
du.

TOLOSA. Txuleta Festaren barruan,
Sukaltalkan txuleta prestatzen ikas-
teko saioa izango da Matias Gorro-
txategi eta Joxean Goyaren eskutik,
19:00etan, Solana kaleko 4. zenba-
kian izango da.

TOLOSA. Txuleta Festaren barruan,
ostiralean, hilak 6, pilota jaialdia
izango da hiru norgehiagokarekin,
Beotibar pilotalekuan. Besteak bes-
te, Mikel Goñi eta Otxandorenak es-
kualdeko Artola eta Tolosaren aurka
jokatuko du. Txartelak eskuratu
nahi dituenak 8 euro ordaindu be-
harko ditu egunaren aurretik erosiz
gero, eta horretarako 661 201 492
telefono zenbakira deitu beharko
du. Gainerakoan, egunean bertan,
10 eurotan salduko dira Beotibarko
leihatilan.

TOLOSA. DYA Gipuzkoak antolatuta
abenduaren 16 eta 17an Oinarrizko
Bihotz-biriken Suspertze ikastaroa
eta DEA (Kanpoko Desfibriladore
Automatikoa) ekipoen erabilerako
ikastaroa izango da Tolosan.
18:30etik 21:00etara izango da
DYAko Ordezkaritzan, Larramendi
kalean. Aurretiko osasun ezaguerik
edukitzea ez da beharrezkoa. Matri-
kularen kostua  80 eurokoa da, etaii-
kastaroaren eduki guztiak dituen
eskuliburua sartzen da. Ikasle kopu-
rua mugatua da, ematen den ikasta-
roaren kalitatea bermatzearren.Ize-
na emateko edo informazio gehiago
jasotzeko, deitu 943 464622 telefo-
no zenbakira. 

TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere
gain hartzen egunkarian adierazita-
ko esanen eta iritzien erantzukizu-
nik. 

Agenda

ERREDAKZIOA TOLOSA

Tolosako GKo enpresa komertzialak
2013ko Gipuzkoako Merkataritza
Enpresa saria eskuratu du. Gipuzko-
ako Bazkundeak banatzen dituen
Gipuzkoar Merkataritza Enpresa Sa-
rien XXI. edizioan jaso du saria. Sari
Banaketa ekitaldia Laboral Kutxak
eta Euskaltelek patrozinatu dute eta
Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Di-
namizaziorako bulegoen laguntza
izan du.

GKo, artearen sormenerako eta
produkziorako enpresa komertziala
da, Concept Store eta galeria bat da.
Euskal Herrian eta Txilen proiektu
ezberdinak garatzen ari den enpre-
sa. GKo-k 2008an hasi zuen bere
lana, kezka berdinak eta etorkizun
profesional berria bat sortzeko
nahia zuten sortzaile ezberdinen ar-
teko topaketa batetatik. Proiektua
Street Art-eko galeria baten irekiera-
rekin gauzatu zen, Euskal Herriko le-
henengotakoa eta Tolosako lehena
izan zen.

Bost urtetan zehar formato ezber-
dinetako hainbat proiektu burutu
ditu eta artearen eta kulturaren he-
dapena sustatu du, artista, gizarte
eta instituzioen artean ezagutza eta

esperientzien elkartrukea bultzatu
duen bezalaxe. GKo-k artisten arte-
ko interakzioa eta ingurunearekiko
komunikazio iraunkorra bilatzen du.
Dendan, gaur egun, euren disei-
nuak eta arropak erakusgai dituzten
sortzaile ezberdinekin lan egiten da.
Honek euskal artisten lanak eskain-
tzeko aukera ematen duelarik. Dise-
natzaile abangoardisten arropekin,
osagarriakin, objetu esklusiboekin
eta mugatutako edizioekin komer-
tzializatzen da.

Garikoitz C. Muruak bideratzen
duen GKo proiektua, disenatzaileen
eta euskal sortzaile gazteen produk-
tuen salmenta sustatzeagatik izan
da saritua eta baita nazioartean lor-

Gipuzkoako Bazkundeak
GKo izendatu du 2013ko
Merkataritza Enpresa
GKo artearen
sormenerako eta
produkziorako
proiektua Tolosan
sortu zen orain 5 urte  

tu duen entzuteagatik ere. Une ho-
netan bere bezero garrantzitsuenak
Luxenburgokoak, Holandakoak eta
Ingalaterrakoak dira, eta horrez
gain, Europa eta Latinoamerikako
artista ezberdinen lana kudeatzen
du. Bi kontinenteen arteko, proiektu
eta esperientzia artistikoen topake-
tetan eta elkartrukean datza bere
lana, Tolosako herriarentzat erakar-
pen puntu bat izanik. 

Aipatu beharreko beste ezauga-
rrietako bat berrikuntza da, GKo ko-
mertzio era berri bat da, pop-up ize-
neko komertzioa baita, une honetan
munduan dagoen salmenta tekni-
karik berritzaileena.  
• ataria@ataria.info•

GKo galeria Tolosako Kale Nagusian dago. ATARIA


