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Galdeketa,
Alegiako Larraitz
mendebaldeko
auzotarrentzat //6

Jon Irisarri
txirrindulariak
profesionaletara
salto egin du //7

Asteasuko Udalak
221.750 euro
bideratu ditu
inbertsioetara //3

Uzturrera igoera antolatu
dute, Larramendi auzoan
Larramendi Auzo Elkarteak Uzturrera Mendi Martxa eta Lasterketa
antolatu ditu larunbaterako; egunean bertan eman beharko da izena //2

Hiru urte daramatza Larramendi Auzo Elkarteak, auzoan, ekitaldiak antolatzen. Oraingoan, kirola hartu dute ardatz. I. URKIZU

Euskal Herrian jokatzen den ligaren barruan jokatuko da Ibarrakoa. ATARIA



Larramenditarrak lehenak,
Uzturrera lasterketa antolatzen
Larunbatean Uzturreko mendi buelta kirol proba bilakatuko dute; 
mendi martxa egiteko aukera ere izango da, festa giroan. 

Itzea Urkizu Arsuaga 

Badira jada, hiru urte, Larramen-
di auzo elkartea martxan jarri zu-
tenez geroztik. Besteak beste, au-
zoko jaiak urtez urte indartu di-
tuzte bizilagunek, eta San Joan
bezperako akelarrea ere bigarre-
nez ospatuko dute egun gutxi ba-
rru.
Udako solstizioari ongi etorria

egin aurretik, ordea, auzoa ba-
besten duen mendiari begira ja-
rriko dira Larramenditarrak,
ekainaren 11n, Uzturreren buel-
tan kirola eta festa uztartuz. Bi
modu proposatu dizkiete, tolo-
sarrei, Uzturrez gozatzeko: las-
terketa edo mendi martxa. Guz-
tiek ere, 9 kilometro inguruko
ibilbidea egin beharko dute, la-
saiago edo azkarxeago. 
Lasterketan parte hartzeko do-

ako izen-ematea 10:00etan za-
balduko dute, eta tontorreko gu-
rutzea ukitu eta Larramendiko
plazaraino ahalik eta azkarren
iritsi beharko dute parte hartzai-
leek. Kirol probak dirauen bitar-
tean, gainera, mendi buelta egi-
tera joaten direnek trikitia eta
pintxoak izango dituzte Uzturre-
ko zelaietan, korrikalariei ani-
moak ematen dizkieten bitarte-
an.
Mendian bezala kalean ere, la-

runbat goizak izango du hitzor-
durik auzoko plazan, trikitia eta
pintxoekin batera, Trialsin era-
kustaldia eskainiko baitute, Ire-
ne Caminosek eta Gorka Suspe-
rregik. Azkenik, bazkal aurreko
zozketarekin biribilduko dute le-
hen Uzturrera igoera.

ERREPIKATZEKO GOGOZ
Asier Izagirre Larramendi auzo
elkarteko lehendakariak azaldu
duenez, gaur egun 70 bizilagun
inguru aritzen dira auzo elkarte-

ko jardunean laguntzen. Festez
gain beste zerbait ere antolatu
nahi zutela-eta, kirolak harrera
bikaina izan zezakeela pentsatu
zuten: «Lehen aldiz antolatu
dugu igoera, eta ikusiko dugu zer
moduz ateratzen den, baina
errepikatzeko asmoa dugu, hu-
rrengo urtera begira ere».
Probaren inguruan informa-

zio gehiago eskuratzeko, larra-
mendiauzoelkartea@gmail.com
helbidera idazteko aukera izan-
go da. 

Tontorreko gurutzea ukitu eta behera abiatu beharko dute lasterketako parte hartzaileek. J. SAIZAR
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Lan bila

Zaintzailea.Emakume batek bere
burua eskaintzen du, garbiketa la-

nak egiteko edota pertsona 
helduak zaintzeko. 
Interesa dutenek, dei dezatela 
943 65 35 38 telefono zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK

EGITARAUA
Ekainaren 11, larunbata

10:00.Uzturrera mendi martxaren
hasiera, eta lasterketako izen-ema-
tearen irekiera.
10:00-14:00.Trikitilariak, pintxoak
eta edaria Larramendi plazan. 
11:00.Uzturrera lasterketa.
11:00-12:00.Erromeria eta pintxoak
Uzturreko zelaietan. 
11:00-13:00.Trialsin erakustaldia
Larramendi plazan. 
12:00.Sari banaketa. 

‘Tolosan egina’ lege
bakarra BOX.An

I. Urkizu 

BOX.A elkarteak hirugarrenez
antolatuko du, larunbatean,
Made in Tolosa azoka. Eskuz egi-
niko produktu ekoizleekin bete
zituzten postuak lehen aldian,
eta urtero berrikuntzaren bat
txertatzen dute hitzorduan; arti-
sautza azokak jakiak, tailerrak
eta musika ere biltzen ditu jada.
Arratsaldean ekingo diote lo-

kala girotzeari, 16:00etan, eta
azoka 20:00ak bitarte zabalik
izango da. Bitartean, ordea,
hainbat jarduera izango dira
Made in Tolosaren barruan. 
17:00etatik 18:30era, esaterako,

Soka artean izango da, eta

18:00etatik 19:30era bitarte txapa
tailerrean txapak egiten ikasteko
aukera izango dute, bertaratuek.
Azoka itxi bitarte, 19:00etatik
20:00etara bitarte, Box Jam saioa
izango da San Esteban auzoko lo-
kalean, eta eguna behar bezala bi-
ribiltzeko, berriz, plan tentagarria
prestatu dute: Peachy Joke talde-
ak emanaldia eskainiko du,
22:00etatik aurrera, eta Gin Tonik
gaua ere izango da.

Hirugarrenez antolatu
dute ‘Made in Tolosa’
azoka, zenbait
berrikuntzarekin

Postuez gain, musikaz gozatzeko aukera ere izango da. J. MIRANDA

Duo Eletá,
larunbatean, Eguzki
tabernan ariko da
MUSIKA// Tolosako Eguzki ta-
bernan kontzertua izango da, la-
runbatean, ekainaren 11n. Duo
Eletá ariko da, 22:30etik aurrera.
Musika brasildarra munduko
musikarekin uztartzen du biko-
teak. 

TKTren urteko
batzarra izango da,
gaur, Villabonan
GIZARTEA// Tolosaldeko Komu-
nikazio Taldeak urteko batzar
orokorra egingo du, gaur,
19:00etan, Amasa-Villabonako
Subijana etxean (Mintzolan).
2015. urteko balantzea plazara-
tzearekin batera, 2016ko aurrei-
kuspen eta ildo nagusiei heldu-
ko diete eta, azkenik, galderen
eta eskaeren txanda izango da.
Ondoren, afaria izango dute, ba-
tzarrera bertaratuek.

Alpinoko kideak
Laguna Negrara
joango dira
MENDIA// Ekainaren 11n eta 12an
Pico Urbion eta Mesa de Cebolle-
ra tontorrak igoko dituzte, beste-
ak beste, Alpino Uzturre mendi
taldeko kideek. Larunbatean
bertan irtengo dira Tolosatik,
06:30ean, eta autobusean egin-
go dute bidaia. Plaza mugatuak
dira, eta 50 euro ordaindu be-
harko da irteera; bazkide ez dire-
nek 60. 943 65 27 89n edo
info@alpinouzturre.eushelbide-
an eman daiteke izena.



Lamiategi urbanizazio inguruan aparkalekua egiten ari dira. J.M.

TRAFIKO
PLANAREKIN
HASTERA DOAZ
Asteasuko Udalak herriko trafiko
arazoei aurre egiteko asmoz hain-
bat neurri hartuko ditu epe motze-
ra. Aparkalekuekin dute arazoeta-
ko bat. Udalak jaso dituen datuen
arabera, herriko erdigunean 576
auto daude eta aparkaleku kopu-
rua, aldiz, 580 ingurukoa da –288
garaje eta 290 aparkaleku–. Lega-
rraren esanetan, «horrez gain, hu-
rrengo hilerako Lamiategi urbani-
zazioan aparkatzeko 90 leku berri
egongo dira. Beraz, ez da leku falta
egongo. Ohiturak dira aldatu behar-
ko ditugunak». 

Kezka ez da Asteasuko Udalare-
na soilik, gurasoek behin eta berriz
adierazi dute autoak gaizki aparka-
tzearen ondorioz, haurrak une oro
arriskuan dabiltzala. Beraz, «arazo
guzti horiei irtenbide adostu bat
eman nahian, parte hartze prozesu

bat abiatu genuen. Sei bilera egin
ondoren, herritarren proposame-
nak bildu ditugu trafiko plan berria
egiteko», dio Legarrak. 

Ezertan hasi aurretik, Obaba ka-
leko, plazako eta Kale Nagusiko sei-
nalizazioa eta arautegia eguneratu
egingo dituzte. Behin, Lamiategiko
aparkalekuak bukatzen dituztene-
an, aguazila kontratatzeari ekingo
diote: «jendeak egindako eskaera
izan da eta isunak jartzeko esku-
mena izango du langile horrek».

Sei hilerako proba egingo dute
aguazilarekin, eta Legarrak azpi-
marratu duenez, beste eginkizun
batzuk ere izango ditu «hondaki-
nak kontrolatzeaz eta bandoak za-
baltzeaz arduratuko da, adibidez».
Beste hainbat udalek bezala, Aste-
asukoak Ertzaintzarekin hitzarme-
na sinatuko du eta aguazila lanean
ez den orduetan, isunak jartzeko
eskumena izango du.

Planaren ingurukoak bildu dituz-
te www.asteasu.eushelbidean. 

Arnasa hartzen
hasteko kontuak 
Asteasuko herri bideak konpondu eta argiteria
egokitzera bideratuko dute aurtengo aurrekontuan
inbertsioetarako gordetako diruaren zati nagusia

Jon Miranda Asteasu

Asteasuko Udalak 2.184.900 eu-
roko aurrekontua izango du
2016an. Kopuru horretatik
221.750 euro bideratuko dituzte
inbertsioetarako. «Egia da aurre-
ko urteetakoa baina kopuru al-
tuagoa dela, baina ez du askora-
ko ematen. Harrokeriarik gabe,
tentuz ibiltzea dagokigu», dio
Pili Legarra alkateak.
Aurreko legealdian gastua

kontrolatu eta zorra kitatzeko
ahalegin handia egin zuen Aste-
asuko Udalak. «Hitzarmen urba-
nistiko baten epeak ez betetzea-
gatik zigorra jaso zuen udalak
duela urte batzuk. Azkenean di-
rutan gauzatu zen konpromiso
hori eta dagoeneko 642.000 euro
ordaindu dizkio udalak zego-
kion familiari. Azkeneko intere-
sak ordaintzeaz aurten bukatuko
dugu eta zorra betirako kitatuta
geratuko da». Eneko Alberdi,
arlo ekonomikoko udal adminis-

trariaren esanetan, egun Astea-
suko Udalaren zorpetzea
%39,13koa da –legez, %80ko
muga ezartzen diete–. Legarra-
ren esanetan, «2011n, adibidez,
%75eko mailan geunden. Egin-
dako ahaleginari esker, gaur
egun eramangarria da zorra». 
Horrekin batera, Gipuzkoako

Foru Aldundiaren edo Eusko
Jaurlaritzaren diru laguntza le-
rroetara aurkezten da udala
hainbat proiekturi ekin ahal iza-
teko. «Esate baterako, hondakin
organiko guztia herrian kudea-
tzen dugu eta horretarako etxola
bereziak egin behar izan ditugu.
Horretarako, laguntza jaso ge-
nuen Diputaziotik», gogoratu du
Legarrak.

AURTENGO INBERTSIOAK
Herri bideak konpontzeko ere
jaso izan dute laguntza Aldundi-
tik. Aurten, 221.750 euroko parti-
datik, kopuru handi bat herri bi-
deak konpontzera bideratuko

dute: Sorrarain-zahar bidea –La-
rraulgo Udalarekin elkarlanean–
eta Bulanoko bidea ere egokitu-
ko dituzte aurten.
Iaz hasitako lan batek ere, ar-

gia ikusiko du aurten: «Asteasu-
ko herri bide historikoen inguru-
ko dokumentu bat osatzen ari da
historiagile bat». Aurten kalera-
tuko dute lana eta inbertsioen
kapituluan sartu dute egitas-
moa. Baita, Aranzadi zientzia el-
kartea Sasetako defentsa siste-
maren inguruan burutzen ari
den lanketa ere. Aduna eta Zi-
zurkilgo udalekin batera gauza-
tzen ari den proiektua da. Onda-
re historikoa berreskuratzeko
ahaleginean, aldiz, Burdina tal-
dearekin batera, aurten, Errekal-
deko garbitokia berrituko dute. 
Muskerraren bidea eta eragin-

kortasun energetikoaren izene-
an herrigunean argiteria egoki-
tzeko lanek eramango dute in-
bertsioetarako bideratutako diru
partidaren beste zati bat. 

Denboraldia
zabaltzeko
festa Asteasun
Asteasuko igerilekuaren irekiera festa
izango da larunbatean, 18:00etan,
Anakruxa taldearen emanaldiarekin

J. M. Asteasu

Iaz hartu zuten tabernaren ardu-
ra, Mila Eizagirrek eta Mari Mar
Chivitek. Oso balorazio positi-
boa egin dute; lan asko egin zu-
ten eta aurten errepikatzea era-
baki dute. Taberna lehiaketara
ateratzen du Asteasuko Udalak
eta kanon baten truke eskain-
tzen dute zerbitzua. Pili Legarra
alkatearen esanetan, «guretzako
garrantzitsua da zabalik egotea
eta guneari erabilera ematea». 
Etenik gabeko zerbitzua eskai-

niko du igerilekuko tabernak.
Astelehenetik igandera,
11:00etatik 23:00etara. Menuak,
plater konbinatuak, ogitarteko-
ak, «eta jendeak eskatzen duen
hori eskaintzeko prest gaude».
Eizagirre eta Chivite dira ardura
eramango dutenak, baina ingu-
rukoen laguntza izango dute ta-
bernaren martxa eramateko.
Batez ere familiak dira Astea-

suko igerilekura gerturatzen di-
renak. «Badira uda osoa hemen
ematen dutenak», dio umorez
Chivitek. Batez ere, Asteasu ber-
tako jendea gerturatzen zaie,
baina baita Tolosaldeko beste
herrietakoak ere. 

Azkeneko hamabost egunak
taberna atontzen eta prestaketa
lanak egiten eman dituzte Eiza-
girrek eta Chivitek. «Ia urte osoa
itxita eman ondoren, garbiketa
lanak egin ditugu eta uda osora-
ko hornitu dugu taberna». Aurki
ospatuko dira herrian San Pe-
droak eta jende uholdea espero
dute. «Iaz oharkabean harrapatu
gintuen, baina aurtengorako
dena prest izango dugu».
Udalak, bere aldetik, taberna

zerbitzua esleitzeaz gainera, ige-
rilekuaren mantenua ere atera
du lehiaketara. Zerbitzua mar-
txan izango da etzitik aurrera.  

IREKIERA FESTA, LARUNBATEAN
Larunbatean zabalduko dute
Asteasuko igerilekua. Taberna
zerbitzua eskainiko duten lagu-
nek festa antolatu dute: « 18:00ak
aldera zabalduko ditugu ateak
eta besteak beste, zuzeneko mu-
sikaz gozatzeko aukera izango
da». 10 kidek osatzen dute Ana-
kruxa taldea eta larunbatean As-
teasun izango dira. Taldeko kide
guztiak Loatzo musika eskolako
ikasleak dira, musika-tresnak jo-
tzen ikasten 40 urtetik gora hasi-
tako herritarrak. 

Irailaren 11ra arte egongo da zabalik, egunero, Asteasuko igerilekua. J.M.
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Uztailaren 2an, Ibarran, jokatuko da I. Ibarraldea Abentura Raida; 
kirola, orientazioa eta estrategia biltzen dituen proba izango da

Maier Ugartemendia Ibarra

Uztailaren 2an, orientazioa,
abentura eta kirola lotzen dituen
raid proba bat jokatuko da Iba-

rran: I. Ibarraldea Abentura Rai-
da. Euskal Herrian jokatzen den
ligaren barruan kokatuta dago
proba, eta liga horretan zein Eu-
ropako ligako proba batzuetan

parte hartzen duten Maitane
Garmendia eta Beñat Doyharza-
bal dabiltza antolakuntza lane-
tan, beste hainbat pertsonen la-
guntzarekin.

Abentura Raidak «orientazioa
oinarri hartuta kirol modalitate
ezberdinak proba berdinean bil-
tzen dituzten probak dira», Gar-
mendiaren esanetan. Mendi bi-
zikleta eta trekkinga izaten dira
kirol «ohikoenak» eta horiei
«proba bereziak» gehitzen zaiz-
kie: eskalada, piragua, rappela,
memoria jokoak... «Lekuaren
arabera» aldatzen dira proba ho-
riek.
Ez dira proba ezagunak rai-

dak, eta eskualdean kirolari asko
egon arren, lehen aldia izango da
horrelako proba bat jokatzen
dena. Garmendiak eta Doyhar-
zabalek «aspalditik» zerabilten
euren herrian bertan horrelako
proba bat antolatzeko ideia, izan
ere, beraiek «hiru urte» darama-
tzate Euskal Herrian jokatzen

den ligan parte hartzen, eta Doy-
harzabalen esanetan kirola «eza-
gutzera emateko» beharrezkoa
ikusten zuten horrelako laster-
keta bat hemen egitea. Horrega-
tik, eskualdeko jendea proban
parte hartu eta raid mundua eza-
gutzera «animatu» nahi dute, ze-
ren jendearengan jakin-mina
nabari dute, eta interesa duenak
Ibarran horretarako aukera izan-
go du: «Guk animatu nahi dugu
inoiz probatu ez duen jendea
parte hartzera». Zazpi orduko
proba izan arren, «gogortasuna
eta maila norberak jartzen dio»,
eta «ibilbidea mozteko edo erra-
zago» egiteko aukera dagoela dio
Garmendiak. Hortaz, «edozein
mailatako» kirolarientzat «auke-
ra polita» da.
Bikoteka parte hartzen da pro-

ba hauetan eta Ibarran aukera
izango dute emakumezkoek, gi-
zonezkoek eta mistoek parte
hartzeko. Ligako proba gehiene-

Raid lasterketetan mendi bizikleta eta korrika egiteaz gain, jokatzen den lekura egokituta hainbat proba berezi ere biltzen dituzte; estrategia eta orientazioa ere beharrezkoak dira. IBAI PINEDO / ATARIA

Eskualdera ere iritsi dira
raid probak
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tan bezala, proba 10:00etan hasi
eta 17:00etan amaituko da. On-
doren, dutxatu eta bazkaltzeko
aukera izaten da. Taldeen artean
«giro ona» sortzen da, eta denen
artean lasterketari buruz hitz
egiteko aukera izaten dute. Gai-
nera, materialen zozketa eta sari
banaketa izango da. Saria maila
bakoitzeko lehen hiru sailkatuek
izango dute, eta Tolosaldeko le-
hen sailkatuek ere, maila guztie-
tan, sari berezi bat jasoko dute.

ESTRATEGIAK BEHARREZKOAK
Raid mota ezberdinak daude, eta
Ibarrakoak ere bere ezaugarriak
izango ditu. Ipar Ligako proba
guztiek bezala, Ibarrakoa «gehie-
nez» zazpi ordutakoa izango da.
Bertan ohikoa den moduan
mendi bizikleta eta trekkinga
izateaz gain «lau proba» berezi
izango ditu eta «hiru etapatan»
banatuta egongo da. Denboran
bezala, distantzian ere «maxi-
mo» bat egongo da, eta «norbera-
ren gaitasunaren eta estrategia-
ren arabera erabaki beharko du
zer ibilbide aukeratu».
Izan ere, proba honetarako ki-

roletako gaitasunaz gain orien-
tazioa eta estrategia ere oso ga-
rrantzitsuak dira. Ibilbidean ze-
har kontrol puntu ezberdinak
egoten dira, baina «ez da beha-

rrezkoa denak hartzea». Hor sar-
tzen da estrategia, bikote bakoi-
tzak erabakitzen baitu zeintzuk
hartu eta zeintzuk utzi. Irabazlea
puntu gehien lortzen dituena
izango da, eta puntuetan berdin-
keta egongo balitz «denbora gu-
txien» behar izan duena izango
litzateke irabazlea. Zazpi ordu
horietatik pasaz gero, berriz, «zi-
gortzen» hasten da. 
Azken momentura arte ez dira

lasterketako mapak banatzen,
hortaz, parte hartzaileek lehena-
go «zenbat etapa egongo diren,
eta gutxi gorabeherako distan-
tzia eta desnibela» jakiten dituz-
te. Aipatu bezala, hiru etapa
izango ditu Ibarrako probak. Le-
hena, Ibarra eta inguruetan egin-
go den «herri orientazioa» izan-
go da, eta «proba berezi bat»
izango du, uretakoa. Gero plazan
bizikletak hartu, eta ibilbide bat
egingo dute «trantsizio puntu
batera» iritsi arte, trantsizio pun-
tu horretan trekking zirkular bat
egitera abiatuko dira, lehengo
puntura itzuli, bizikletak hartu,
eta beste ibilbide bat eginez hel-
mugara iritsiko dira: «Trekkin-
gean beste proba berezi bat sar-
tuko dugu eta bizikletan beste bi
proba berezi egongo dira».
Lasterketa hauetan jendeari

«estutasun» gehien sortzen dio-

na orientazioaren gaia dela uste
dute, baina behin probatuta
«jende guztiari gustatzen» zaiola
diote. Hala ere, horrelako proba
batean lehen aldiz parte hartuko
duten pertsonentzat, probaren
aurreko astean ikastaro bat anto-
latuko dute arratsalde batean
«lasterketa nondik nora joango
den, arauak, eta zalantzak azal-
du eta argitzeko».
Izena eman nahi duenak las-

terketarako prestatu duten blo-
gean (ibarraldea.blogspot.com)
eman dezakete; bertan aurki dai-
teke lasterketari buruzko infor-
mazio osatuagoa ere. Bestalde,
facebook orrialde bat ere badute:
ibarraldeaRaid. Ekainaren 21era
arte izena ematen dutenek 55
euro ordaindu beharko dituzte,

eta ekainaren 22tik 28ra 65 euro
bikoteko. Izena emateko epea,
hortaz, ekainaren 28an amaitu-
ko da. Izena ematen duten lehen
60 taldek, lasterketarako atera-
tako kamisetak jasoko dituzte
opari.

PARTE HARTZETIK
ANTOLAKUNTZARA
Euskal Herrian jokatzen den
Ipar Liga zortzi probak osatzen
dute, eta Garmendia eta Doyhar-
zabal Ibarrakoan antolatzaile la-
netan ibiliko direnez, ezingo
dute parte hartu, baina azken ur-
teetan bezala beste probetan
parte hartzen ari dira: «Zortzi
probetatik sei dira puntuaga-
rriak, ez daukazu zortzi probetan
parte hartu beharrik liga irabaz-
teko». Hemengo ligaz gain, Eu-
ropako Ligako bi probatan parte
hartzeko asmoa ere badute. Ba-
tetik, uztailean Pirinioetan Euro-
pako Txapelketa jokatuko da eta
bestalde, urrian lehen aldiz, Eus-
kal Herrian ere Europako Txa-
pelketako proba bat egingo da.
Horiek biak dira Garmendia eta
Doyharzabalen aurtengo «bi hel-
buru nagusiak».
Parte hartzaile izatetik antola-

tzaile izatera pasako dira Ibarral-
deko proba honetan. Zonaldeari
dagokionez horrelako proba bat

antolatzea erraza izan dela diote
«Tolosaldean mendiz inguratu-
ta» baikaude, eta «aukera asko»
eskaintzen baititu inguruneak:
«Oso ingurune polita daukagu
hemen eta beraz, lasterketa ere
polita izango da». Baina, antola-
kuntzak «lan handia» suposa-
tzen du. «Ordu asko» sartu behar
izan dituzte probarako mapak
osatzen, baina «entrenamendu»
moduan hartu dute. Horrez
gain, laguntzaileen bila eta ibili
behar izan dute, baina «erantzun
ona» jaso dutela diote, «laguntza
handia» jaso dute. Horregatik,
«eskerrak» eman nahi dizkiete
guztiei. Egunean bertan ere 30-
40 pertsona inguru beharko di-
tuzte antolakuntza lanetan la-
guntzeko.
Parte hartzera animatzen ez

den jendeak, baina probak inte-
resa pizten dionak lehen etapa
Ibarran izango denez parte har-
tzaileak ikusteko aukera izango
du, Garmendiaren esanetan
«lasterketaren irteera ikustea po-
lita izaten da, ardi galduak beza-
la bikote bakoitza noraezean ate-
ratzen baita». 
Halaber egunean bertan anto-

latzaileei galdetuz gero, trantsi-
zioak non diren eta zein puntu-
tara joan daitezkeen ere azaldu-
ko diete.

Ibarraldeko Abentura Raida prestatzen ari diren Maitane Garmendia eta Beñat Doyharzabalek Euskal Herrian jokatzen den raid ligan parte hartzen dute. ATARIA / RAUL COMINO

I. IBARRALDEA 
ABENTURA RAIDA
Eguna.Uztailak 2, larunbata.
Irteera.10:00etan, Ibarrako plazan.
Iraupena. 7 ordu.
Parte hartzea.Bikotea: emaku-
mezkoak, gizonezkoak eta mixtoak.
Izen ematea. Ekainaren 28ra arte,
ibarraldea.blogspot.com orrialdean.
Prezioa. Ekainaren 21ra bitarte, 55
euro bikoteko. Ekainaren 22tik 28ra
65 euro bikoteko.

KIROLAK 05www.ataria.info • 107.6 fm
OSTEGUNA, 2016ko ekainaren 9a @TOLOSALDEAKIROL



Larraitz mendebaldeko
galdeketa datorren
astean egingo da 
Auzotarrek aurkeztu zaizkien bi proposamenen artean
aukeratu beharko dute; ekainaren 13tik 17ra dute aukera 

Imanol Garcia Landa Alegia

Larraitz mendebaldea eraberri-
tzeko eta hiritartzeko egitasmoa
beste urrats bat ematera doa.
Udaleko ordezkariek, proiektua-
ren arduradun teknikoek eta au-
zotarrek bilera informatibo bat
egin zuten maiatzaren 24an eta
egitasmoaren inguruko xeheta-
sun teknikoak azaltzearekin ba-
tera, auzotarrek zituzten zalan-
tzak eta galderak argitzeko auke-
ra izan zuten. Maiatzaren
hasieran auzoan galdeketa bat
egin zen bertan bizi direnek au-
zoaren inguruan duten iritzia
ezagutzeko eta etorkizunean no-
lako auzoa nahi duten jakiteko.
Bertan jasotako erantzunak
abiapuntu modura hartuta, ar-
duradun teknikoek bi proposa-
men prestatu dituzte auzoaren
etorkizunari begira. Datorren as-
tean, auzotarrek erabakiko dute
bi proposamen horien artean. 
Maiatzaren 24ko bileran luze

eta zabal aztertu ziren bi propo-
samenak. Bileraren lehen zatian
auzoaren egungo egoeraren ana-
lisiaren berri eman zuten proiek-
tuaren arduradunek. Aparkale-
kuak, auzoko beheko solairue-
tan dauden lokalen erabilera eta
beste hainbat ikuspuntu landu
ziren. Behin hori eginda, lehen
galdeketan ateratako emaitzak
kontuan hartuz prestatu diren bi
proposamenak aztertu eta ezta-
baidatu ziren. Funtsean, antze-

kotasun handiak dituzte bi pro-
posamenek baina galdeketak
utzi zuen ondorioetako bat, au-
zoan aisialdi gune bat eta apar-
kalekuak faltan botatzen direla
izan zen. Gauzak horrela, propo-
samenetako batek aisialdi gune
bat du eta besteak aparkalekuei
ematen die lehentasuna. Auzo-
tarrek beraien iritzia emateko
aukera izan zuten eta udalak
hori kontuan hartuko du.
Gauzak horrela, prozesuaren

hurrengo pausoa proposamen
baten edo bestearen ildotik lan
egin behar den erabakitzea izan-
go da. Horretarako, maiatzaren
24ko bileran bildutakoarekin au-
zotarrei informazio eguneratua
banatu zaie eta udalak ekainaren
13tik 17rako astean galdeketa egi-
tea aurreikusten du. Galdeketa
horretan 16 urtetik gorako La-
rraitz Mendebaldeko auzotarrek

hartu ahal izango dute parte eta
bi proposamenetako baten alde
bozkatu ahal izango da. Botoa
emateko aukera bat udaletxean
izango da, 09:00etatik 14:00eta-
ra, eta bestea ekainaren 17an,
18:00etatik 21:00etara, Aterpe
inguruko plazan. Botoa delega-
tzeko aukera ere izango da.
Unai Iraola alkateak azaldu

duenez, «batetik interesgarria
izango da jendearen parte har-
tzea ikustea. Bestetik, erabakien
inguruko ardura elkarbanatzea
ekarriko du». Udaleko taldeari
proiektuak lantzea eta herrita-
rrei aukera ezberdinak aurkez-
tea dagokiela dio Iraolak. «Gai
batzuetan askoz ere egokiagoa
iruditzen zaigu erabakiak ahal
den jende gehienaren artean
hartzea. Ariketa demokratiko
bat egiten dugula iruditzen zai-
gu», zehaztu du Iraolak.

Larraitz auzoko mendebaldeari buruz erabakiko dute bertako auzotarrek. I.G.L.

‘Zartapa!’
antzezlana
eskainiko du
Katiuskak, etzi
Kultur etxean izango da
emanaldia, 19:30ean
hasita; sarrerak salgai
daude hiru euroan

Erredakzioa Alegia

Tolosako Katiuska antzerki tal-
deak Zartapa! antzezlana eskai-
niko du larunbat honetan, ekai-
nak 11, Alegiako kultur etxean.
Katiuska antzerki taldeak an-
tzezlan honekin egingo duen az-
ken saioetako bat izango da la-
runbatean eskainiko duena.
Euskal Herriko txoko askotan
izan dira obra honekin eta jaso
duten harrera oso ona izan da.
2012 hasieran sortu zen antzerki
talde honek beste hainbat lan ere
taularatu izan ditu. Besteren ar-
tean, taldeak berak sortutako
Katiusken Erreinua.
19:30ean hasiko den emanal-

diak Astiazaran doktorearen eta
zazpi pertsonaren arteko harre-
mana irudikatzen du. Zazpi per-
tsona horiek, beraien errealitate-
an etsi aurretik, Astiazaran dok-
torearen esku jartzen dute euren
burua eta medikuaren kontsul-
tan kokatzen da istorioa. Zazpi
lagun horiek Astiazaran dokto-
rearen bitartez euren arazoei
konponbidea jartzea lortuko ote
duten jakiteko, kultur etxean da
hitzordua. Sarrerak 3 euroan
daude salgai kultur etxean.
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Antzezlanaren kartela. ATARIA

Betizu jatea antolatu
dute Ugarten,
uztailaren 9rako
AMEZKETA // Betizu jatea egingo
dute Ugarten, uztailaren 9an,
14:00etan hasita; izena emateko
azken eguna uztailaren 3a izan-
go da. Amuarrain elkartean,
Goikoetxea edo Ametza taber-
nan eman beharko da, eta egu-
nean bertan ordaindu: helduek
25 euro eta 12 urtetik beherako
haurrek 3 euro.

Erretirodunen
tabernan, ‘Bajao’
argazki erakusketa 
ALEGIA // Bajaoargazki erakus-
keta ikusgai dago Alegiako Erre-
tirodunen tabernan ekainaren
bukaera arte. Agurtzane Belaun-
tzaran berrobitarrak eta Pedram
Yazdanik prestatutako erakus-
keta da Bajaoeta izen bereko In-
donesiako etniaren bizimodua
du oinarri. Aurrez kultur etxean
izan zen ikusgai.



Asier Imaz Leaburu-Txarama

Atzo goizean zabaldu zuen albis-
tea Caja Rural-Seguros RGA txi-
rrindulari taldeak. Jon Irisarri
(Leaburu, 1995) hurrengo urtean
eurekin ariko da lehian, profe-
sionaletan. Bi urterako sinatu du
kontratua leaburuarrak. Horren-
beste amestutako momentua bi-
zitzen ari da Irisarri.  
Nola esplikatu hitzez gertatu
dena?
Ametsa egia bihurtu dela. He-
mendik aurrera dena gehiago
izango da; lana, zainketa... Orain
arte egindako lan guztia hau lor-
tzeko izan da, eta orain beste
erronka bat hasten da. 
Sinatzeko unean, zer pasa zi-
tzaizun burutik?
Ametsa zela. Txirrindularitza
munduan urte asko dira azkene-

an, beti hori lortu nahian. Orain
egia bihurtu da beti amestutako
momentu hori. Sinatzeko une
horrekin beti izaten duzu burua.
Iritsi da, eta izugarria izan da. 
Hemendik aurrera dena
gehiago esan duzu. Aldaketak
ere etorriko dira. 
Asko bidaiatzea tokatuko da. En-
trenamenduak luzeagoak eta go-
gorragoak izango dira, lasterke-
tak bezala. Buruz ere prestatu
beharko da, asko sufritzea toka-
tuko da eta. Etxetik kanpo ere
egun asko pasa beharko ditut…
Beste maila bat da. 
Eta tropelean, aldamenera be-
giratzean…
Idoloak izan diren horiek ondo-
an eta aurkari bezala ikustea izu-
garria izango da. 
Izenak ere pentsatuko zeni-
tuen?

Valverde, adibidez, nahiz eta
jada bere ondoan korritzeko au-
kera izan dudan. Gero Matthews,
Viviani, Cavendish, Froome…
Munduko txirrindulari onene-
kin lehiatzeko aukera izugarria
da. 
Egutegia jarri al dizute?
Oraindik ez. Hurrengo urtera
arte itxaron behar da antolatze-
ko. 

Noiz hasiko zara profesionale-
kin korritzen?
Kontratua bi urtekoa da: 17/18.
Orduan, hurrengo urtean hasiko
naiz. Baina aurrez, abuztu hone-
tan, lasterketa batzuk korritzeko
aukera izango dut. Asteburu ba-
tean afizionatuekin ibiliko naiz
eta bestean, agian, profesionale-
kin. Mailara egokitzen joateko
egiten dute hori, prestakuntza

moduan. Oraindik ez dakit egu-
tegi zehatza zein izango den;
oraindik denbora asko gelditzen
da. 
Sinatu ondoren mezuak jaso-
ko zenituen. Izan al da berezi-
rik?
Jasotako guztiak izan dira bere-
ziak. Egunero nirekin entrena-
tzen duen jendea; egunero hor
daudenak… beraientzat ere poz-
garria izan da eta zoriondu nau-
te. Egun berezia da guztiontzat. 
Orain, beraz, beste koxka bat
gora. 
Beti esaten da, kadeteetatik jube-
niletara jauzia dagoela, eta jube-
niletatik afizionatuetara handia-
goa. Afizionatuetatik profesio-
naletarakoa izugarria da.
Azkenean, munduko txirrindu-
lari onenekin lehiatu behar
duzu. Asko zaindu eta asko en-
trenatu beharra dago. 
Zein da buruan duzun hurren-
go ametsa?
Mailara egokitzea: profesionale-
kin ibiltzea daukadala ikustea.
Ondo ibili nahi dut, taldekideei
laguntzeko neurrian. Hor man-
tentzea lortu nahi dut. Oraingoz
buruan hori daukat, maila horre-
tara egokitzea. Hori lortuko ba-
genu, hortik aurrerakoa beste
helburu bat izango litzateke. 

Jon Irisarri hitzarmena sinatzerako unean. CAJA RURAL-SEGUROS RGA

«Ametsa egia bihurtu da»
JON IRISARRI
TXIRRINDULARIA
Jon Irisarrik profesionalekin lehiatuko da hurrengo
urtean, Caja Rural-Seguros RGA taldearekin

A. Imaz 

Iaz izan zen T3T-ren lehen edi-
zioa. Txapeldunetatik bat, Oiha-
na Kortazar (Elgeta, 1984), berri-
ro ere lasterketan izango da, iaz-
ko helburu berdinarekin. 
T3T entzuten duzunean, zer
etortzen zaizu burura?
Iazko oroitzapenak. Lasterketa
polita iruditu zitzaidan. Eguraldi
tristea egin zigun, eta lokatz asko
zegoen, baina bestela, Euskal
Herrian oso tipikoak diren men-
di baxu horiez beteriko lasterke-
ta da. Oinak hausten dituen ho-
rietakoa. Igoera edo jaitsiera lu-
zerik ez dago, denbora guztian
igo-jaitsi igo-jaitsi baita. Gustatu
zitzaidan. 
Lehen edizioa egin zenutenon

artean, proba bukatu ondo-
ren, gogorra zela zabaldu zen. 
Oinak hausteko ibilbide horiek
gogorrak izaten dira, atseden
hartzeko zatirik ez delako izaten.
Batzuetan jaitsiera luzeak izaten
dira,edo igoera luzeak, eta igo-
tzen ondo ibiltzen denak erreku-
peratzeko tartea ateratzen du.
Hemen ez dago horrelako auke-
rarik. Horrez gain, lokatz asko
zegoen, eta horrek ere oraindik
eta gogorrago egin zuen. 
Zein helbururekin etorriko
zara Tolosaldera?
Hurrengo asteburuan Italian
Munduko Kopako hurrengo las-
terketa dago, eta hara joango
naiz. Prestatzeko entrenatu egin
behar izaten da, eta lasterketa
batean parte hartzeko aukera

baldin badaukat, eta gainera
Euskal Herrian, hobe. Entrena-
tzeko modurik onena lasterke-
tak izaten dira, punttua hartzen
laguntzen baitute. 
Irabaztea ere helburuen arte-
an izango duzu, ezta?
Behin dortsala janzten duzune-
an, ahaztu egiten zaizu hurrengo
astean zer daukazun. Jaitsiera-
tan zaindu egin behar dudala
argi daukat, baina bestelako tar-
te asko dituenez T3T-k, horietan
egur pixka bat emateko gogoz
aterako naiz. Eta noski, irabazte-
ra joango naiz. 

Leitzako mendi lasterketa ira-
bazita iritsiko zara. Sasoi bete-
betean, ezta?
Iaz baino askoz hobeto nago aur-
ten. Iazkoa, seme txikia jaio eta
ondorengo urtea zen. Denboral-
di amaiera arte ez nintzen sasoi-
ko aurkitu. Aurten sentsazioak
askoz hobeak dira. Leitzakoa ul-
tra batean atera nintzen lehen al-
dia izan zen. Esperientzia polita.
Gogorrena psikologia aldetik
egin zitzaidan, kilometro asko
baitira. Hori ere probatu genuen,
eta gustura, aurrera jarraitzeko
gogoz. 
Mendi lasterketetan, burua-
ren garrantzia izugarria dela
diote korrikalariek. 
Eta horrela da. Fisikoki prestatu-
rik joaten zarela suposatzen da,
entrenatuta iristen zarelako.
Hala eta guztiz ere, beti izaten
dira gorabeherak. Psikologikoki,
ordea, desberdina da. Burua iza-
ten da gerra gehien ematen due-
na. Ondo ez zoazela sartzen bal-
din bazaizu, edo ez dakit nongo
mina duzula, besterik ez duzu
buruan izaten, eta lasterketa uz-
tea ohikoa izaten da. Bestelako
pentsamenduak edukitzen saia-
tzen naiz; beste lasterketetako
sentsazioak gogoratuz, eta kon-

paratuz. Han ere sentsazio berdi-
nekin joan nintzen eta helmuga-
ra iritsi nintzen. Azkenean kon-
paraketa bat egiten duzu, alde
ona bilatuz aurrera jarraitzeko. 
Ikusleak animatzen izatea, ga-
rrantzitsua al da?
Bai, eta gainera, asko eskertzen
da. Bestela pixka bat tristea
bihurtzen da bidea. T3T-n, iaz,
Hernion jende piloa zegoen. Ez
nuen mendia ezagutzen nik,
umetan igota izan arren. Egural-
dia ere ez zen hain ona, eta jen-
dearen animoak asko eskertu ge-
nituen. 
Ikusleen animo horien eragi-
na topiko bat da, edo benetan
badu eragin praktikorik ko-
rrikalarian?
Benetan dauka eragina. Baina
baita arriskua ere. Indar askore-
kin animatzen duenean ikusle-
ak, gora etortzen zara. Baina mo-
mentu jakin batean izaten da
hori, eta gero kaltegarria izan
daiteke, une horretan gehiegi
eman duzulako. Baina bestalde,
burua entretenitzeko oso ondo
etortzen da. Lehen esan bezala,
burua beti martxan izaten duzu,
eta ikusleak baldin badaude, bu-
rua ez da pentsamendu ezkorre-
tara joaten. 

A, IMAZ

«Ikusleen animoekin burua ez
doa pentsamendu ezkorretara»
OIHANA KORTAZAR
MENDI LASTERKARIA
Ekainaren 19an, Tolosaldeko 3 Tontor mendi
lasterketaren irteera puntuan izango da Kortazar
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Txikia ez dezaten
inoiz ezkutatu
Eskola Txikien Festa igandean Ikaztegietan egingo da;
urtebetez herritarrak festa eguna prestatzen aritu dira, 
eta egindako lanaren fruitua egun osoko festa izango da 

Eneritz Maiz Ikaztegieta

Eskola txikiak bizirik daude, eta
horixe aldarrikatuko dute beste
behin Ikaztegietan. Duela urte-
bete jaso zuten festa antolatzeko
lekukoa Gabiriako eskolaren es-
kutik. Urte osoan ereindako la-
nak igandean, hilak 12, emango
du bere fruitua, Ikaztegietan.

Eskola txikiak bizirik, herri
eta auzo txikiak bizirik lelopean,
10:30ean emango diote hasiera
egunari plazan egingo den eki-
taldiarekin. Herri txikia izanaga-
tik trena pasatzen da bertatik,
eta trenez gerturatzeko deia lu-
zatzen zaie festan parte hartzera

doazenei. Jarraian, ez da faltako
jolasik haurrentzako. 
Eta 13:30ean, plaza bete jende-

rentzat bazkaria prestatuko
dute. 360 pertsonentzako paella
egingo dute antolatzaileek.
15:00etatik 16:30era, ipuin kon-
talariak eta jolas libreak izango
dira, batez ere, txikienen goza-
menerako. Gorriti eta bere ani-
maliek ere bisita egingo dute Es-
kola Txikien Festan, eta egunari
amaiera ezin hobea emateko
apar festa izango da. Apar artean
galdu, dantzan egin eta jolasteko
bi saio izango dira. Herriko pla-
zaren bueltan eta kiroldegian ba-
natu dituzte ekitaldiak.

IRRATI UHINETATIK ERE BAI
«Denok elkarrekin dezagun kan-
tatu, txikia ez dezaten inoiz ez-
kutatu», dio eskola txikien kan-
tuak. ATARIA irratiak ere ez du
hutsik egingo, eta plazatik zuze-
nean emango du festaren berri.
Mikrofonoetatik, berriz, Ikazte-
gietarekin eta Ikaztegietako He-
rri Eskolarekin lotura zuzena
izan duten herritarrak pasako
dira. 
Bizirik daudela sentitzeko

«batzuetan hobea izatea txiki,
edozeinek daki», harro esaten
dute, eta baita «eskola txikiak he-
rri eta auzo, geroaren bila, pau-
sorikan pauso!» oihukatu ere.

Duela urtebete gabiriarren eskuetatik jasotako lekukoak igandean amaituko du bere bidea Ikaztegietan. AIMAR MAIZ

OSTEGUNA 09
AGENDA

Deialdiak

Alegia.Azken Muga proiektuaren
aurkezpena eta bilera izango da,
19:00etan, Alegiako kultur etxean.
Norbanakoei eta kulturarekin lotura
duten eragile zein taldeei egiten zaie
gonbidapena.
Aduna.Etiketek hitz egiten dute, hi-
tzaldia, 11:00etan, kultur aretoan.
Anoeta.Euskal Herria: Itxaropen
ezatik bakerako bidea aldebakarta-
sunez (2007-2011)liburua aurkez-
tuko du Pau Perez Duato idazleak,
18:00etan, gaztetxean .
Elduain.Ekainak 12an brasilgo pan-
deiro tailerra izango da kultur etxe-
an. 12:00etatik 13:30era.Tailerraren
kostua 10 eurokoa da, eta izen-
ematea etzi amaituko da. Izen-
emateak: 635 748 486 telefono
zenbakian (Goretti ). 
Tolosa.La guerra de Independencia:
Tolosa y los franceses,  Jose Antonio
Recondok idatzitako liburuaren aur-
kezpena izango da, 19:00etan, uda-
letxeko pleno aretoan.
Tolosa.Paper Eskolaren 50. urteu-
rrena ospatzeko egitarauaren ba-
rruan, Topic zentroan egun osoko
egitaraua.  10:00. Ongietorria. 10:15.
Emakumeen laneratzea industrian.
11:15. Ikaskuntza bide berriak: pres-
takuntza duala. 12:30. Lanbide Hezi-
ketako hezkuntza testuinguru be-
rria. 13:15. Gazte zuntza prestatzea:
paper erabakigarria Tolosaren etor-
kizunean. 13:45. Mikroproiektuen
espazioa. 18:00. Paperaren etorki-
zuna eta nanozelulosa. 19:30. Paper
Eskolak 50 urte liburuaren eta do-
kumentalaren aurkezpena. 21:00.
Ekitaldiaren itxiera.
Tolosa.Babarrunaren ereitea egin-
go da. 10:30ean, Kofradiak prestatu-
tako bideo emanaldia izango da,
ikasleentzat, kultur etxean. Tolosako
Babarrunaren ereitea, Euskal Piz-
kundearen plazan, 11:30ean. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, Idoia Apaolaza
psikopedagogoaren tartea, Maialen
Zubillagaren Kale Kantoitik, Tolo-
mendiren atala, Quark zientzia,
Agurtzane Larrañagaren errezeta
makrobiotikoa. 10:45etik 10:55era
lehiaketa. Deitu 943 698038ra edo
mezua bidali 687410033ra . Antton
Telleriaren eskutik eguneko abestia.  
11:00-12:00. Hamaiketakoa.
Tolosako albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
21:00. Ataria iluna.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik .
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ikusi Irratia. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Bengoetxea, E. Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.
Gauekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM / 105.0FM 

EGURALDIA

GAUR

BIHAR

24º / 13º

17º / 13º


