
Maite Izagirre jeltzaleak hartu 
du Villabonako aginte makila
Iban Agirrek dimisioa aurkeztuta, asteleheneko ohiko osoko bilkuran izendatu zuten alkate berria;
alkatearen soldataren gaiak eztabaida piztu bazuen ere, hurrengo bilkuran erabakiko da // 2

KULTURATOLOSAKO TXOKOAK BLUES DOINUEZ BUSTIKO DIRA // 3
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ASTEASUFESTA LEHERTU DU SORGINAK
Sanpedroen suziria atzo lehertu zuen Zenbat zeate? kuadrillak Asteasun eta festak jarraipena izango du
igandea bitarte. Urkizun eta Leaburun ere zer ospatua ez da falta izango San Pedro egunez  // 4-5

AN
E U

RK
OL

A

Ikerketa
kontratu
eskaintza
Mintzola eta
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Deialdia luzatu berri dute
Mintzola Ahozko
Lantegiak eta EHUko
Mikel Laboa Katedrak eta
Euskara eta Ikerketa
errektoreordetzek // 6

«Bada garaia kirol
honi ere bere
lekua egiten
joateko»
AITZIBER IBARBIA
MENDI LASTERKARIA

Munduko Kopan eta
Kilometro Bertikalean,
zizurkildarra bikain // 7
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Salgai

Etxebizitza Alegian.Aukera bikaina!
Erbeta kalean. 90m2, bizitzeko
prest, oso eguzkitsua, geltokitik
gertu, igogailua eta trasteroarekin.
630710490.

IRAGARKI LABURRAK
Lan eskaintza

Etxeko lanak.Emakume bat behar
da etxeko lanak egiteko, astean
behin. Lanpostuarekin interesa du-
tenek, dei dezatela 625 70 50 62 te-
lefono zenbakira.

Maite Izagirre,
Villabonako
alkate berria
Asteleheneko ohiko osoko
bilkuran izendatu zuten
zinegotzi jeltzalea; haren
soldataren aferak ika-mika
piztu zuten pleno aretoan 

Itzea Urkizu Arsuaga 

Iban Agirre alkate zenak bere di-
misioa aurkeztu izanaren harira,
aste gorabeheratsuak izaten ari
dira Villabonan. Haren lekua Mai-
te Izagirre jeltzaleak beteko du au-
rrerantzean, asteleheneko ohiko
osoko bilkuran hala erabakita; ez-
tabaida giroa izan zuen, alkate be-
rriak, bere lehen plenoan.
Aurreko alkateak karguari uko

egin zionez, lege-sistemak hala es-
katuta, papertxo bidezko botoak
eman behar izan zituzten zinego-
tziek, eta EAJko Maite Izagirrek
aginte-makila hartu zuen, keinu
batez herritarrei eskainiz.
Alderdiari eta PSE-EEko zine-

gotzi Maria Luisa Arijari eskerrak
emanez hasi zuen bere lehen
esku-hartzea: «Harrotasuna senti-
tzen dut nire herria ordezkatuko
dudalako, eta harrokeria gutxi, era
berean: hitz egin baino gehiago,
entzun egin beharko dut, herriak
baitu azken hitza. Ardura, erronka
eta erantzukizun handiak ditugu
aurretik», nabarmendu zuen Iza-
girrek.

Bide horretan, aurreko agintal-
diko «inposatze politika» hizpide
izan zuen: «2015ean hori ezaba-
tzeko konpromisoa hartu genuen,
negoziazio eta parte hartzea susta-
tuz, eta gizartearekin dugun ituna
berretsi nahi dut».
Alkate izendatu berriaren lehen

hitzen ondoren, Nora Urbizu EH
Bilduko buruak hitza eskatu zuen.
Alkateak tarterik ez zuela eran-
tzun zion, baina idazkariak hitza
eman zion Urbizuri: «Azken urte-
betean absurdo erabatekoa bizi
izan dugu udalean, eta ahultzea-
ren adibide gehiago ditugu, kude-
aketa onarenak baino. Etengabe-
ko inprobisazioan aritu zarete».
EAJko udal gobernuak «dena ez-
kutuan» egin izan duela gaineratu
zuen oposizio-buruak, baliabide-
ak herrian utziko dituen alkate bat
eskatuz: «Eta ez alkatetza hartu
aurretik poltsikoak bete nahi di-
tuena».

52.000 EURO, EZBAIAN
Bilkurako gai zerrendan hiruga-
rren puntua zen, kargua erabate-
ko dedikazioz beteko duten udal-
kideen ordainsariak onartzeko
proposamena. Saioa puntu horre-
tara iritsi zenean, ordea, Maite Iza-
girre alkateak gaia hurrengo bil-
kuran eztabaidatuko zutela jaki-
narazi zuen, aretoko hainbat

herritarren haserrea piztuz: «Ara-
zo pertsonalak direla eta, ez gaude
denok».
Horrela, galde-erreguen txan-

dara bitarte itxaron behar izan
zuen oposizioak, alkate berriaren

soldataren gaiaz beren iritzia pla-
zaratzeko. Nora Urbizuk, hasteko,
«alkatearen soldatarena arazo pu-
blikoa» dela azpimarratu zuen, se-
gidan hainbat datu emanez: «Lan-
bide arteko gutxieneko soldata
9.172,80 eurokoa da, eta zuk %5,6
gehiago eskatu duzu. Billabonatar
asko hilero 1.000 eurora iritsi ezi-

nik dabiltzan bitartean, zuk, urte-
an 52.000 euro irabazi nahi dituzu
eta, gainera, alkate izan aurretik
hartu duzu erabakia. Lotsa eman
beharko lizuke, eta niri auzo-lotsa
eta haserrea besterik ez dit pizten.
Beharrezko den guztietan salatu-
ko dugu».
Bide beretik, Arantxa Lopez EH

Bilduko zinegotziak ere hitza har-
tu zuen, eta alkateari «soldata ga-
laktikoa» ezarri nahi izatea egotzi
zion: «Ez dakit nork eskaintzen di-
zuen aholkularitza, baina 5.000
biztanle baino gutxiagoko herri
batean horrelako soldata eskatzea
sekulakoa da. Tolosako alkateak
ere, 44.000 euro irabazi zituen
iaz».
Bere aldetik, EAJko udal talde-

ak, gaiaren inguruko eztabaida
atzeratzeko erabakiari eutsi, eta ez

zion oposizioak esandakoari eran-
tzunik eman.

MOZIOAK ETA ERREKURTSOAK
Maria Luisa Arija sozialistak Eus-
kadilagunkoia sarera atxikitzeko
proposamena eraman zuen ple-
nora, mozio baten bitartez. Beste-
ak beste, hirugarren adineko he-
rritarren beharrei erantzuteko la-
guntza eskaintzen du sareak,
irisgarritasuna nahiz oinarrizko
zerbitzuak hobetuz. Udalbatzak
mozioa onartu zuen EAJko zine-
gotzien babesarekin.
Arantxa Lopez EH Bilduko zi-

negotziak hitza hartu zuen, eraba-
kiaren aurka azaltzeko, «lehendik
eginda zegoena desagerrarazi eta
izen berri bat jartzea besterik ez
delako, aurreko agintaldiko guztia
ezabatuz». Besteak beste, Ibilian
egitasmoa bertan behera utzi iza-
na salatu zuen Lopezek.
Mozioaz gain, Uni2 enpresak

udalari ezarritako errekurtsoa ere
hizpide izan zuten osoko bilku-
ran. Eraikin publikoetako garbi-
keta zerbitzua kontratatzeko ple-
guetan hizkuntza irizpideak ze-
haztuak ditu Amasa-Villabonako
Udalak; euskarazko proposame-
nak lehenesten dituzte eta, beste-
la, elebitan idatzita daudenak.
Idazkariak azaldu zuenez, ordea,
UNI2 garbiketa enpresak gaztele-
ra hutsean egin du proposamena
eta, beste bi enpresarekin batera,
aukeraketatik kanpo geratu da.
Bada, udalaren aurkako erre-

kurtsoa ezarri du enpresak, eta 20
eguneko epean ezagutuko dute
ebazpena. Epaileak dioenaren
arabera, hizkuntza irizpideak bere
horretan utzi ahal izango dira, edo
aldatu egin beharko dituzte.

Aginte makila hartu, eta keinu batez herritarrei eskaini zien. I. URKIZU

PREKARIETATEA, IRAILERAKO JOMUGA
LAB sindikatuko Gipuzkoako metalgintza ordezkariak Villabonako Gurea aretoan elkartu
ziren, atzo, datorren ikasturteko lan-ildoak zehazteko. Elkarretaratzea egin zuten gero, eta
prekarietatearen aurka lan egingo dutela azpimarratu zuten. Enpresaz enpresa jorratzeko
plangintzak prestatu nahi dituzte, eta estatuko hitzarmenaren aurka eginez, hitzarmen ko-
lektiboa defendatu, era berean. I. URKIZU

Alkatearen soldata
erabakitzea
aurreikusita zegoen
arren, gaia hurrengora
atzeratu egin zuten



Hurrengo
ikasturtera arte
agurtu da
Mintzalaguna   
Mintzalaguna
egitasmoaren ikasturteari
amaiera eman diote
Tolosako Larramendi 
Auzo Elkartean  

Komunitatea Tlsh

Tolosan Mintzalaguna egitas-
moan euskara praktikatzen ari
diren lagunek 2015-2016 ikastur-
teari amaiera eman zioten ekai-
naren 22an Larramendi Auzo El-
kartean egindako afari-merien-
darekin.
Galtzaundik dinamizatuta,

euskara praktikatzeko beharra
duten 54 herritar eta hiztun la-
netan aritu diren zazpi bolon-
dres iraila eta ekaina artean, as-
tero, hiru-zortzi pertsonek osa-
tutako taldeetan elkartu dira.
Horien kasik erdiak bildu ziren
ikasturteari amaiera emateko
antolatutako afari-meriendan.
Pintxoak, marmitakoa, gazta,

sagardoa, ardoa eta ura lagun,

hitz aspertuan aritu ziren. Hala-
ber, Ni eta euskara: ibaia ariketa
egin zuten, bakoitzak bere bizi-
tzan euskararekin izan dituen bi-
zipenak, sentimenduak, harre-
manak... irudikatuz. Esaterako,
ondokoa adierazi zuten: "Euska-
rarekin zabaltzen dira nire eza-
gutzak, nire lagunak, nire zo-
riontasuna... Ibaiak bezala alda-
tzen ditugu koloreak,
pentsamendua... Eta gazteagoak
sentitzen gara».
Parte hartzaileek oso positibo-

ki baloratu zuten Mintzalaguna
egitasmoa. Euskara praktikatze-
ko beharra dutenen kasuan,
gune intimoan eta lagun giroan
euskaraz aritzeko aukera dutela-
ko. Hiztunen kasuan, berriz, as-
tean ordubete eskainiz lagun be-
rriak egin eta herritar horien eus-
kararekiko ezagutza eta
erabilera areagotu dutelako.
Irailean izen emateekin hasi-

ko den ikasturte berriaren espe-
roan, amaiera eman zioten hi-
tzorduari.

Lau egunetan bederatzi
kontzertu eskainiko ditu
TolosandBlues jaialdiak
Ekainaren 30etik uztailaren 3ra bitartean ospatuko da Tolosako
Blues jaialdiaren 12. edizioa. Mundu mailako onenen artean
kokatzen den Shakura S'Aida izango da aurtengo izarra 

Mikel Iraola Tolosa

Badu berezitik blues musikak.
«Segituan harrapatzen zaituen
horietakoa» dela dio Iñigo Mar-
tin, TolosandBlues-eko aholku-
lariak. Bada, gero eta tolosar
gehiago harrapatzen ditu musi-

ka jaialdi honek, eta bide horre-
tatik, udalak indartzeko apustua
egin du, XII. edizio honetako au-
rrekontua igoz. «Urtetik urtera
gero eta jende gehiago mugitzen
da kontzertuen baitan», dio
Olatz Peon alkateak.  
Lau egunetan bederatzi kon-

tzertuz gozatzeko aukera izango
da. Tokikotasuna eta nazioarte-
kotasuna uztartuko ditu hama-
bigarren edizio honek, Euskal
Herriko nahiz munduko beste
hainbat txokotatik etorritako tal-
deak izango baitira Tolosako txo-
ko ezberdinetan. 

Aurrekontu igoera izan du aurtengo Tolosandblues jaialdiak. MI.RAOLA

Larramendi Auzo Elkartean egin zuten afari-merienda. ATARIA

EGITARAUA
EKAINAK 30, OSTEGUNA

20:30. Bluecifer & Diablues. Maria
Luisa Agirre Doktorearen Plazan. 
Talde bergararra. Bluesaren sustrai
sakonetaraino sartzen dira bere doi-
nuak, Mississippiko doinu zaharrei
ukitu berezia emanez. 

UZTAILAK 1, OSTIRALA

20:00. Ghost Number & His Tipsy
Gypsies. Illargi tabernan. 
Iñigo Martinen esanetan, aurtengo
«nobedadeetako bat». Donostian
sortutako talde hau zertxobait al-
dentzen da blues doinuetatik, eta
40ko hamarkadara bidaiatzen du,
Amerika sakoneko eta Europa ekial-
de zaharreko hotsen bila. Soul Wes-
tern eta Country western doinuak
dituzte ardatz. «Talde originalene-
tako bat, dudarik gabe». 
22:30. The Excitements.  Euskal
Herria Plazan.

Europa mailan gogor jotzen ari den
taldea da. Bezperan, esaterako, Sui-
tzan emango dute kontzertua, eta
Tolosan jo ondoren, Alemaniara bi-
daiatuko dute. Euskal Herrian eskai-
niko duten kontzertu bakarra izango
da, beraz. Bartzelonan sortu zen
2010. urtean, eta R&B eta Early Soul
doinuak uztartzen ditu. 

UZTAILAK 2, LARUNBATA

13:00.Dadid Philips. Lopez Mendi-
zabal Plazan. Ospe handiko bakarlari
britainiarrak kontzertu akustikoa
eskainiko du.
19:00. Dr. Swingez. Solana 4n.
Puntako hiru musikarik osatzen
dute taldea, Julio Vallejo, Manolo
German eta Olivier Rocquek. Soul
blues eta reggae doinuak oinarri
gisa hartuta, zuzeneko indartsuak
eskaintzen dituzte. 
22:30. Shakura S'Aida eta White To-

wels.  Plaza Berrian.
White Towels Hondarribian sortuta-
ko taldea da, eta doinu klasiko eta
estandarrak eskaintzen ditu. Nia
abeslariaren ahots indartsua da
ezaugarri nabarmenenetako bat.
Shakura S'aida berriz, aurtengo iza-
rra izango da. Mundu mailan onenen
artean dagoen taldea da, erreferen-
te bat blues musikan. «Ez da samu-
rra izan boskote hau ekartzea, eska-
kizun ugari izaten baitituzte». 

UZTAILAK 3, IGANDEA

13:30.Dr. Swingez. Saikin 2 taber-
nan. 
20:00. Elkano Browning Cream.
Txurrerian. 
Euskal Herriko talde ezagunenetako
bat Mikel Azpiroz pianista donostia-
rrak koordinatutako taldea. Melodia
landuak dituzte, funky eta soul doi-
nuak uztartuz. 
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IKASLEEN EMAITZA
Altzoko pintura eskolakoen lanak ikusgai daude Batzarre-
muino kulturgunean. Urtean zehar Edurne Suduperen esa-
netara aritu direnen lanak ikusgai daude, bihar artean. ATARIA



Jaitsi da sorgina
Asteasuko kaleetara 

Iritsi dira Sanpedroak eskualdera; atzo hasi ziren festak Asteasun, eta  igandera arte
luzatuko dira jaiak. Leaburun eta Urkizu auzoan ere San Pedro eguna ospatuko dute gaur.

Ane Urkola Asteasu

Lehertu da festa Asteasun. Atzo
arratsaldean jaitsi zen sorgina
herrira eta igandera arte egongo
da herriko balkoian. 17:30ean
frontenis eta gizonezkoen pala
txapelketaren finalak jokatu zi-
tuzten. Frontenis txapelketako
banakako finala Mikel Muguru-
zak irabazi zion Jon Zubeldiari,
30-20. Binaka, Yeray Otaegi eta

Urko Arizeta bikotea gailendu
zen, Unai Usandizagari eta Jon
Zubeldiari 30-19 irabazita. Pa-
lan, Jokin Txapartegik eta Patxi
Garmendiak irabazi zieten Jose-
ba Txapartegiri eta Juan Karlos
Aiertzari, 30-29.

TXUPINAZOA, ZENBAT ZEATE ?
KUADRILLAREN ESKUTIK 
19:30ean hasi ziren ofizialki fes-
tak. Zenbat zeate? bluxa kuadri-

llako kideek izan zuten txupina-
zoa botatzeko ohorea.  «Duela 25
urte jantzi genuen bluxa lehen-
biziko aldiz herriari bizitasuna
emateko asmoz. Beste kuadrilla-
ren batek edo bestek jantzi du,
baina guk jarraitu diogu ohitura-
ri», adierazi du Jose Ramon Aier-
za kuadrillako kide batek. 
Txupinazoaren ondoren, ka-

lejira izan zen herriko txistulari,
buruhandi eta Zizurkilgo erral-

doien eskutik. Haurrak izan zi-
ren, beraz, arratsaldeko protago-
nista. Egunari amaiera emateko,
mus eta txintxon txapelketak
egin zituzten. 

IGANDERA ARTE ETENIK EZ
Igandera arte izango da festa As-
teasun. Gaur izango da jaietako
egun handia, San Pedro Eguna.
10:00etan diana izango da herri-
ko kaleetan eta 11:00etan meza
nagusia. Mezaren ondoren izan-
go da eguneko ekintzarik garran-
tzitsuena: Soka Dantza egingo
dute Elizmendin. 
Dantza emanaldiaren ondo-

ren, hamaiketakoa eskainiko
dute eta Asteasuko pilota eskola-
ko txapelketako finalak jokatuko
dituzte. Aurrebenjaminetan, el-
karren aurka jokatuko dute Iker
Izagirrek eta Irai Calvok; benja-
minetan, berriz,Aimar Seguro-
lak eta Manex Usabiagak jokatu-
ko dute partida.
18:00etan kalejira izango da

herriko musikariekin, buruhan-
diekin eta Zizurkilgo erraldoie-

kin. Bertso saioa izango da
22:30ean: Andoni Egaña, Amets
Arzallus, Maialen Lujanbio eta
Amaia Agirrek hartuko dute par-
te, eta Haritz Mujika astesuarra
izango da gai-jartzailea. Ondo-
ren, herriko musikariek kalejira
egingo dute herriko kaleak giro-
tzeko.

LEABURUN ETA URKIZUN ERE 
Leaburun eta Urkizun ere ospa-
tuko dute San Pedro Eguna. Lea-
burun meza izango da 11:00etan,
eta ondoren hamaiketakoa egin-
go dute. 16:00etan ume jolasak
izango dira, eta txokolatada
izango da gero. 21:00etan barri-
kotea izango da eta Unai Mendi-
zabal eta Iker Zubeldia bertsola-
riek alaituko dute afal ordua. 
Urkizun ere meza nagusia

izango da 11:00etan, eta hamai-
ketakoa egingo dute ondoren.
Egun handiaren ondoren atse-
den hartuko dute urkizuarrek
eta leaburuarrek  eta asteburutik
aurrera itzuliko da festa giroa bi
txoko horietara. 

Zenbat zeate? kuadrillako kideek jaurti dute txupinazoa. Sorginak gozokiak jaurti dizkie herriko haurrei. ANE URKOLA

SAN PEDRO JAIAK 2016
ASTEASU

GAUR, EKAINAK 29
SAN PEDRO EGUNA
10:00.Diana.
11:00.Meza Nagusia. Ondoren Eliz-
mendin: Soka Dantza,  hamaiketa-
koa eta Asteasuko pilota eskolako
txapelketako finalak.
Aurrebenjaminak: Iker Izagirre-Irai
Calvo / Benjaminak: Aimar Seguro-
la-Manex Usabiaga.
18:00. Kalejira, herriko musikari, 
buruhandi eta Zizurkilgo erraldoiekin
batera.  
22:30.  Bertso saioa plazan. Bertso-
lariak: Andoni Egaña, Amets Arza-
llus, Maialen Lujanbio eta Amaia Agi-
rre. Gai jartzailea: Haritz Mujika. On-
doren, herriko musikariak kalean
zehar.

BIHAR, EKAINAK 30
ERRETIRODUNEN EGUNA
11:00.Meza. Ondoren Aitzondo el-
kartean hamaiketakoa.
13:00.Herri-kirolak. Harrijasotzaile-
ak: Izeta II eta Aimar Irigoien. Aizko-
lariak: Ugaitz Mugerza eta Iker Vi-
cente.
14:30.  Erretirodunen bazkaria fron-
toian, Telleria eta Lizaso bertsolarie-
kin. Trikitilariak Juanjo eta Amelia.
18:00. Trikitixa eta pandero eskola-
ren musika emanaldia.
19:30. Arkupeko 9. Pilota Txapelke-
taren finala. Ondoren Egan Taldea.
22:30.Egan Taldea.

UZTAILAK 1 , OSTIRALA
HAURREN EGUNA
11:00.Haurren krosa eta marrazke-
ta lehiaketa.
12:00-14:00.Haur Parkea frontoian.

14:00. Bazkaria .
15:00-17:00. Zezenak eta Poneyak.
19:30. Kalean Txarangarekin mozo-
rroen kalejira.
21:30. Herri afaria.
23:30-1:00. Kalean txaranga.
00:00. DJ Festa: Andonik mugitzen
nau.grita, b
ehar bada bakarrik

UZTAILAK 2, LARUNBATA
12:00.Kuadrillen triki-poteoa.
14:30.Kuadrillen arteko bazkaria.
16:30. Plaza bete poz, umeentzako
musika eta dantza emanaldia.
18:00. Ikurrinaren omenaldia.
18:30.  Burrunba elektrotxaranga.
21:30. Barrikotea, norberak era-
mandako janariarekin, Gaztetxiak
antolatuta txosnako karpan.
23:30. Kontzertuak: Otuz, Vendetta
eta Izeberg. Ondoren, DJ Bull Txos-
nako karpan.

UZTAILAK 3, IGANDEA
11:00.Patata tortila txapelketa     
11:00.Pilota Txapelketako finalak.
12:30. Sagardo dastaketa 
18:00. Herriko taldeen arteko herri
kirolak
19:30. La Jodedera musika taldea
plazanNegrita, behar bada bakarrik

21:00.Festen amaiera eta sorgina-
ren igoera

URKIZU

GAUR, EKAINAK 29 
SAN PEDRO EGUNA
11:00.Meza nagusia.
11:45. Hamaiketakoa.

UZTAILAK 1, OSTIRALA
21:00.Mus txapelketa.
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UZTAILAK 2, LARUNBATA
UMEEN EGUNA
11:30. Ume-jolasak.
14:00. Umeen bazkaria.
21:00. Auzo-afaria, trikitilariek 
alaiturik.

UZTAILAK 3, IGANDEA
11:00. Tortilla patata prestaketa.
12:00. Sagardo eta tortilla lehiaketa,
dastaketa eta sari banaketa.
18:00. Ume jolasak, bolo eta toka
txapelketa.
19:00. Txokolatada.

LEABURU

GAUR, EKAINAK 29
SAN PEDRO EGUNA
11:00. Meza. Jarraian hamaiketakoa
16:00. Ume jolasak. Ondoren Txoko-
latea.
21:00. Barrikotea, Unai Mendizabal
eta Iker Zubeldia bertsolariekin.

UZTAILAK 2, LARUNBATA
11:00. Mendi lasterketa herrikoia,
plazatik abiatuta.
17:00. Pilota jaialdia.
20:00. Triki poteoa herriko trikitila-
riekin.
21:00. Herri afaria. Ondoren marraz-
ki eta ipuin lehiaketako sari banake-
ta.
00:00. Iturri Berri musika taldea os-
tatuan. Jarraian DJ Elepunto.

UZTAILAK 3, IGANDEA
12:00. Txakolin dastaketa.
12:30. Apar festa.
19:30. Beterriko talogileakantzerkia.
21:30. Oinargi dantza taldearen
emanaldia.



Jaitsi da sorgina
Asteasuko kaleetara 

Iritsi dira Sanpedroak eskualdera; atzo hasi ziren festak Asteasun, eta  igandera arte
luzatuko dira jaiak. Leaburun eta Urkizu auzoan ere San Pedro eguna ospatuko dute gaur.

Ane Urkola Asteasu

Lehertu da festa Asteasun. Atzo
arratsaldean jaitsi zen sorgina
herrira eta igandera arte egongo
da herriko balkoian. 17:30ean
frontenis eta gizonezkoen pala
txapelketaren finalak jokatu zi-
tuzten. Frontenis txapelketako
banakako finala Mikel Muguru-
zak irabazi zion Jon Zubeldiari,
30-20. Binaka, Yeray Otaegi eta

Urko Arizeta bikotea gailendu
zen, Unai Usandizagari eta Jon
Zubeldiari 30-19 irabazita. Pa-
lan, Jokin Txapartegik eta Patxi
Garmendiak irabazi zieten Jose-
ba Txapartegiri eta Juan Karlos
Aiertzari, 30-29.

TXUPINAZOA, ZENBAT ZEATE ?
KUADRILLAREN ESKUTIK 
19:30ean hasi ziren ofizialki fes-
tak. Zenbat zeate? bluxa kuadri-

llako kideek izan zuten txupina-
zoa botatzeko ohorea.  «Duela 25
urte jantzi genuen bluxa lehen-
biziko aldiz herriari bizitasuna
emateko asmoz. Beste kuadrilla-
ren batek edo bestek jantzi du,
baina guk jarraitu diogu ohitura-
ri», adierazi du Jose Ramon Aier-
za kuadrillako kide batek. 
Txupinazoaren ondoren, ka-

lejira izan zen herriko txistulari,
buruhandi eta Zizurkilgo erral-

doien eskutik. Haurrak izan zi-
ren, beraz, arratsaldeko protago-
nista. Egunari amaiera emateko,
mus eta txintxon txapelketak
egin zituzten. 

IGANDERA ARTE ETENIK EZ
Igandera arte izango da festa As-
teasun. Gaur izango da jaietako
egun handia, San Pedro Eguna.
10:00etan diana izango da herri-
ko kaleetan eta 11:00etan meza
nagusia. Mezaren ondoren izan-
go da eguneko ekintzarik garran-
tzitsuena: Soka Dantza egingo
dute Elizmendin. 
Dantza emanaldiaren ondo-

ren, hamaiketakoa eskainiko
dute eta Asteasuko pilota eskola-
ko txapelketako finalak jokatuko
dituzte. Aurrebenjaminetan, el-
karren aurka jokatuko dute Iker
Izagirrek eta Irai Calvok; benja-
minetan, berriz,Aimar Seguro-
lak eta Manex Usabiagak jokatu-
ko dute partida.
18:00etan kalejira izango da

herriko musikariekin, buruhan-
diekin eta Zizurkilgo erraldoie-

kin. Bertso saioa izango da
22:30ean: Andoni Egaña, Amets
Arzallus, Maialen Lujanbio eta
Amaia Agirrek hartuko dute par-
te, eta Haritz Mujika astesuarra
izango da gai-jartzailea. Ondo-
ren, herriko musikariek kalejira
egingo dute herriko kaleak giro-
tzeko.

LEABURUN ETA URKIZUN ERE 
Leaburun eta Urkizun ere ospa-
tuko dute San Pedro Eguna. Lea-
burun meza izango da 11:00etan,
eta ondoren hamaiketakoa egin-
go dute. 16:00etan ume jolasak
izango dira, eta txokolatada
izango da gero. 21:00etan barri-
kotea izango da eta Unai Mendi-
zabal eta Iker Zubeldia bertsola-
riek alaituko dute afal ordua. 
Urkizun ere meza nagusia

izango da 11:00etan, eta hamai-
ketakoa egingo dute ondoren.
Egun handiaren ondoren atse-
den hartuko dute urkizuarrek
eta leaburuarrek  eta asteburutik
aurrera itzuliko da festa giroa bi
txoko horietara. 

Zenbat zeate? kuadrillako kideek jaurti dute txupinazoa. Sorginak gozokiak jaurti dizkie herriko haurrei. ANE URKOLA

SAN PEDRO JAIAK 2016
ASTEASU

GAUR, EKAINAK 29
SAN PEDRO EGUNA
10:00.Diana.
11:00.Meza Nagusia. Ondoren Eliz-
mendin: Soka Dantza,  hamaiketa-
koa eta Asteasuko pilota eskolako
txapelketako finalak.
Aurrebenjaminak: Iker Izagirre-Irai
Calvo / Benjaminak: Aimar Seguro-
la-Manex Usabiaga.
18:00. Kalejira, herriko musikari, 
buruhandi eta Zizurkilgo erraldoiekin
batera.  
22:30.  Bertso saioa plazan. Bertso-
lariak: Andoni Egaña, Amets Arza-
llus, Maialen Lujanbio eta Amaia Agi-
rre. Gai jartzailea: Haritz Mujika. On-
doren, herriko musikariak kalean
zehar.

BIHAR, EKAINAK 30
ERRETIRODUNEN EGUNA
11:00.Meza. Ondoren Aitzondo el-
kartean hamaiketakoa.
13:00.Herri-kirolak. Harrijasotzaile-
ak: Izeta II eta Aimar Irigoien. Aizko-
lariak: Ugaitz Mugerza eta Iker Vi-
cente.
14:30.  Erretirodunen bazkaria fron-
toian, Telleria eta Lizaso bertsolarie-
kin. Trikitilariak Juanjo eta Amelia.
18:00. Trikitixa eta pandero eskola-
ren musika emanaldia.
19:30. Arkupeko 9. Pilota Txapelke-
taren finala. Ondoren Egan Taldea.
22:30.Egan Taldea.

UZTAILAK 1 , OSTIRALA
HAURREN EGUNA
11:00.Haurren krosa eta marrazke-
ta lehiaketa.
12:00-14:00.Haur Parkea frontoian.

14:00. Bazkaria .
15:00-17:00. Zezenak eta Poneyak.
19:30. Kalean Txarangarekin mozo-
rroen kalejira.
21:30. Herri afaria.
23:30-1:00. Kalean txaranga.
00:00. DJ Festa: Andonik mugitzen
nau.grita, b
ehar bada bakarrik

UZTAILAK 2, LARUNBATA
12:00.Kuadrillen triki-poteoa.
14:30.Kuadrillen arteko bazkaria.
16:30. Plaza bete poz, umeentzako
musika eta dantza emanaldia.
18:00. Ikurrinaren omenaldia.
18:30.  Burrunba elektrotxaranga.
21:30. Barrikotea, norberak era-
mandako janariarekin, Gaztetxiak
antolatuta txosnako karpan.
23:30. Kontzertuak: Otuz, Vendetta
eta Izeberg. Ondoren, DJ Bull Txos-
nako karpan.

UZTAILAK 3, IGANDEA
11:00.Patata tortila txapelketa     
11:00.Pilota Txapelketako finalak.
12:30. Sagardo dastaketa 
18:00. Herriko taldeen arteko herri
kirolak
19:30. La Jodedera musika taldea
plazanNegrita, behar bada bakarrik

21:00.Festen amaiera eta sorgina-
ren igoera

URKIZU

GAUR, EKAINAK 29 
SAN PEDRO EGUNA
11:00.Meza nagusia.
11:45. Hamaiketakoa.

UZTAILAK 1, OSTIRALA
21:00.Mus txapelketa.
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UZTAILAK 2, LARUNBATA
UMEEN EGUNA
11:30. Ume-jolasak.
14:00. Umeen bazkaria.
21:00. Auzo-afaria, trikitilariek 
alaiturik.

UZTAILAK 3, IGANDEA
11:00. Tortilla patata prestaketa.
12:00. Sagardo eta tortilla lehiaketa,
dastaketa eta sari banaketa.
18:00. Ume jolasak, bolo eta toka
txapelketa.
19:00. Txokolatada.

LEABURU

GAUR, EKAINAK 29
SAN PEDRO EGUNA
11:00. Meza. Jarraian hamaiketakoa
16:00. Ume jolasak. Ondoren Txoko-
latea.
21:00. Barrikotea, Unai Mendizabal
eta Iker Zubeldia bertsolariekin.

UZTAILAK 2, LARUNBATA
11:00. Mendi lasterketa herrikoia,
plazatik abiatuta.
17:00. Pilota jaialdia.
20:00. Triki poteoa herriko trikitila-
riekin.
21:00. Herri afaria. Ondoren marraz-
ki eta ipuin lehiaketako sari banake-
ta.
00:00. Iturri Berri musika taldea os-
tatuan. Jarraian DJ Elepunto.

UZTAILAK 3, IGANDEA
12:00. Txakolin dastaketa.
12:30. Apar festa.
19:30. Beterriko talogileakantzerkia.
21:30. Oinargi dantza taldearen
emanaldia.



Bi ikerketa kontratu esleitu eta
hiru proiektu sarituko dituzte
Mintzola Ahozko Lantegiak eta EHUko Mikel Laboa Katedrak eta Euskara 
eta Ikerketa Errektoreordetzek ikerketa kontratuen deialdia zabaldu berri dute

Jon Miranda Amasa-Villabona

2013an abiatutako bideari jarrai-
tuz, aurten ere ikerketa kontra-
turako deialdia zabaldu dute
Mintzola Ahozko Lantegiak,
EHUko Mikel Laboa Katedrak
eta Euskara eta Ikerketa errekto-
reordetzek. Orain arte ikerketa
kontratu bakarrerako deialdia
egin bada ere, aurten eskaintza
zabaldu eta bi ikerketa kontratu
izango dira esleitzeko. 
Mikel Laboa Katedraren zu-

zendaria da Juan Kruz Igerabide
adunarra: «Gure katedraren hel-
buruen artean dago gutxi aztertu
diren kultura eta folklore arloak
aztertzea. Guk hasieratik argi
ikusi genuen, bertsolaritzaren
arloan eta ahozkotasunari dago-
kionez, Mintzolarekin lan egin
behar genuela, ibilbide luze bat
egina duelako arlo horretan». 
Beñat Gaztelumendi, Mintzo-

lako ikerkuntza arduraduna da
bi aldetatik azpimarratu du
deialdiaren garrantzia: «Bestela-
ko ahozko jardunekin harreman
sarea ehuntzea da gure helburua
eta baita ere ikerketa munduan
eragin dezaketen bestelako era-
kundeekin aritzea». 2013tik,
EHU du bidelagun Mintzolak.
«Bertsolaritzara hurbiltzeko
modu bat izan daiteke jardutea,
beste bat izan daiteke zalea iza-
tea eta beste modu bat ikertzea.
Ikerketaren bidez eragin daite-
ke, eta ikerketak bide berriak ire-
ki ditzake ahozko jardunaren-

harko da lana. Bilbaok adierazi
duenez, «master amaierako la-
nak sustatu nahi genituzke».
Bi ikerketa kontratuetarako

eta hiru proiektu sarietarako
deialdietara egitasmoak aurkez-
teko epea, irailaren 12an amaitu-
ko da.  

Bilbao, Gaztelumendi, Aizpurua eta Igerabide ikerketa proiektuen deialdia aurkezteko agerraldian . XDZ

tzat eta inguruko munduaren-
tzat», dio Gaztelumendik. Ahoz-
kotasuna landu eta ahozko kul-
tur generoak indartzeko beste
modu bat dela uste du lantegiko
ikerkuntza arduradunak. 
Doktoregaiak hautatuko du

zein ikuspegitik aztertuko duen
bertsolaritza, baina epaima-
haiak kontuan izango ditu Ber-
tsolaritzaren Plan Estrategikoan
lehenetsitako iker-lerroak.
EHUn gauzatuko diren doktore-
go aurreko bi kontratu dira eslei-
tuko direnak, urtebeterako, bai-
na hiru urte gehiagoz luzatzeko
aukerarekin. Gidor Bilbao, Mikel
Laboa Katedraren laguntzaile
iraunkorrak dionez, «beste era-

kunde batzuek –EHUk berak,
Eusko Jaurlaritzak, Espainiako
Ministerioak– egiten dituen mo-
dukoa da deialdia. Lau urtetan
egitea proposatzen dugu, beraz,
luzapen hori izango du eskaini-
ko dugun kontratuak». 
Orain arte banatu diren iker-

keta kontratuen artean, bat go-
goratu du Karlos Aizpurua, Min-
tzolako zuzendaritzako kideak:
«2013an Miren Artetxeri esleitu-
takoa, bertsolaritzaren transmi-
sioa eta euskararen gune sinboli-
koaren sendotzeaz ikerketa egi-
teko». Lau urteko iraupena du
kontratuak eta 2017rako aurkez-
tu asmo du ikerlari hendaiarrak
doktorego-tesia. 

IKERKETA LAN
MONOGRAFIKOAK
Bestalde, Mintzola Ahozko Lan-
tegiak eta Mikel Laboa Katedrak,
elkarrekin, 2.000 euroko hiru
proiektu sari esleituko ditu aur-
ten ere. Aizpuruak azaldu due-
nez, «2014an hasi ginen ekime-
narekin eta ideia da, hortik abia-
tzea gero ikerlariak doktorego
tesira salto egin dezan». Orain
arte, genero ikuspegitik eginda-
ko lanak saritu dira, bertsolari-
tzaren prosodiari buruzkoak
edota kantu eta bertsolaritzaren
transmisio naturala aztertu du-
tenak.
Saria aurten jaso eta 2017ko

irailaren 30erako aurkeztu be-
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«Lan monografikoak
saritzen hasi ginen,
hortik ikerlariak
doktore tesira salto
egin dezan»
KARLOS AIZPURUA
MINTZOLAKO ZUZENDARITZA

«Bide berriak ireki
daitezke ahozko
jardunarentzat eta
inguruko
munduarentzat»
BEÑAT GAZTELUMENDI
IKERKUNTZA ARDURADUNA

«Lau urtetan egitea
proposatzen dugu,
beraz, luzapen hori
izango dute bi ikerketa
kontratuek»
GIDOR BILBAO
KATEDRAREN LAGUNTZAILEA

«Argi ikusi genuen
Mintzolarekin lan egin
behar genuela, arlo
honetan ibilbide luzea
egina duelako» 
JUAN KRUZ IGERABIDE
KATEDRAREN ZUZENDARIA



Asier Imaz Zizurkil

Aitziber Ibarbia (Zizurkil, 1977)
Italian izan da. Ostiralean, kilo-
metro bertikala zazpigarren pos-
tuan amaitu zuen, eta igandean,
Livignon-en, Munduko Kopako
hirugarren lasterketa, bigarren.
Podiumean, lehen postuan Elisa
Desco eta hirugarrengoan Me-
gan Kimmel izan zituen lagun.
Etxera atzo arratsaldean itzuli
zen, eta oraindik, ezin sinistu ze-
goen zizurkildarra. 
Handia egin duzu, Aitziber?
Kristorena; izugarria. Oraindik
uste dut ez dudala barneratu. 
Proba horietan euskaldunon
erreferentzia Ohiana Korta-
zar izaten da, mundu mailan
puntan ibiltzen delako. Zer
gertatu zitzaion Tolosaldea 3
Tontorreko txapeldunari? 
Ostiralean ez zuen oso bertikal
txukuna egin. Hain gaizki ere ez
zitzaion atera, baina, arnasa har-
tzea asko kostatzen zitzaiola
esan zuen; eztulak atakatzen
zion. Igandeko lasterketan, elka-
rrekin denbora dezentean joan
ginen. Oso zona teknikoak zeu-
den, eta beldurrarekin bezala ze-
bilen. Nik, egia esan, alpinismoa
urte askotan egin dut; eta nahiko
eroso sentitzen nintzen. Rapela,
sokak erabili beharra… oso azkar
moldatzen nintzen. Bera denbo-
ra galtzen ari zen, eta aurrera jo-
ango nintzela esan nion. «Bai,
bai… Segi, hirugarren jartzen
zara niri pasata. Eman Aitziber,
oso ondo zoaz», esan zidan. Gero
esan zidaten lasterketa utzi be-
harrean izan zela. Mina ere hartu
zuen eroriko batean. Erorikoa,
segurtasun falta hori, katarroa,… 
T3T-n Kortazar bi minutura
eduki zenuen Iruran. Sentsa-
zio hori izugarria izan zela
esan zenuen. Italian, harrapa-
tu eta pasatu.
Jaitsiera tekniko horietako bate-
an izan zen. «Oihana hemen doa,
eta… Nahiko aurrean goaz, or-
duan», esan nion nere buruari.
Irteeran nahiko atzera gelditu
nintzen. Abiadura izugarrian
atera ziren: «Nora goaz!», esan
nuen. Gero zona teknikoan jen-
dea pasa eta pasa hasi nintzen,
Oihana harrapatu arte. Gora hasi
ginen orduan, eta aurrea hartu
zidan berriro, baina tarte txikia
kendu zidan, eta eroso sentitzen
nintzen. Berriro harrapatzean
pasa egin nion, eta hirugarren ja-
rri nintzen. Dena eman behar
nuela esan nion nire buruari une
horretan. Gero, bigarrena harra-
patu nuenean: «Baina zertan ari
zara!».  
Kimmel, beste lasterkari ospe-
tsu bat.
Aizkorrin bigarrena egin zuen;

emakume benetan gogorra. Be-
rak ere zeharka begiratu zidan,
esanaz: «Nondik azaldu da
hau?». Ahal nuen guztian eutsi
egin behar nuela pentsatu nuen
une horretan, nahiz eta gero 20.
postuan bukatu: «Egindakoa
behintzat inork ez dit kenduko».
Eta azkenean, bigarren amaitu
nuen. 
Oilo ipurdirik egon al zen las-
terketan zehar?
Ez. Ez dago horretarako denbo-
rarik. Sufrimendu bat izan zen.
Nik bakarrik dakit zenbat sufritu
nuen. Hasieran bero izugarria
egin zigun, eta gero, 3.000 me-
trotara igo ginenean, tximista,
trumoia eta Aizkorriko hotza,
berriz. Arropa soberan eraman
nuen, eta dena jantzi arren, ezin
berotu. Gorputzeko zati guztiak
berotu nahian, dantzan bezala

joan nintzen korrika, berotasun
horretan sartzeko. Lau kilome-
troren faltan harrapatu nuen bi-
garrena, eta hura ere izugarrizko
hotzez zihoan, gogor-gogor egin-
da. Ni ere bukaera arte herio ba-
tean joan nintzen. 
Baldintza izugarriak izan ze-
nituzten, beraz. 
Bukatu eta gero parte hartzailee-
kin hizketan egon ondoren, de-
nek gauza bera esaten zuten, ka-
rrera hain teknikoa baldintza ho-
rietan, oso gogorra izan zela.
Elurra, izotza, rapelatzeko to-
kiak, sokak… 35 km-ko lasterketa
bat egiteko 5 ordu behar izan ge-
nituen. Astakeria bat izan zen.
Normalean hemen mutilek 3
ordu t'erdian egiten dute distan-
tzia hori. Bada, han, lau ordutik
gora ibili ziren. 
T3T-n ere bigarren amaitu ze-

nuen, zure marka 12 minu-
tuan hobetuz. Egun hartan
zure barnean mugaren bat
puskatu zela ematen zuen. 
Agian bai. Nire buruan konfian-
tza gehiago edo... Tolosan Oiha-
na gertu ikusi nuen, eta Italian
topera atera nintzen; arriskatze-
ra. «Lehertzen banaiz zer egingo
dugu ba» esanaz. Ondo atera zi-
tzaidan, baina hurrengoa agian
ez da horrela izango. Baina bai,
nik uste T3T-k izan duela guzti
honetan zerikusia. 
Ea barneratu duzun: Mundu-
ko Kopako lasterketa, Italian,
goi mailako parte hartzaile-
ak,…
Handia. Amak ere iritsi berritan
esan zidan: «Baina zer egin
duzu? Irratian ez dago beste kon-
turik, eta Zizurkilen kalera atera
naizenean, denak zure alaba eta
zure alaba besterik ez didate esa-
ten». Askotan, agian, dena baino
gehiago izaten da, edo agian ez.
Ez dakit. Baina, bada garaia kirol
honi ere bere lekua egiten joate-
ko. Esfortzu handi bat dago atze-
an, eta kirol hauek ere merezi
dute aitortza bat. 
Gertatua gertatu, hankak lu-
rrean izatea komeni da, ezta?
Hemendik hiru astera berriz Ita-
liara goaz. Beste lasterketa gogor

bat daukagu, hango ohitura den
bezala. Hiru aste hauetan atse-
dena hartu nahi dut; lasai ibili,
ahaztu dena, haurrekin egon…
berriz ere dena ematera joateko.
Kostako da berriro horrelako las-
terketa bat ateratzea. Nire ustez
egun bat izan da, den-dena ondo
atera den egun bat: hotza egiten
zuen, arropa neukan; sokak zeu-
den, ondo moldatu nintzen…

Aldi berean, orain ez zara hain
ezezaguna. Nabaritu al duzu
aldaketa hori?
Lasterketa bukaeran argazkila-
riak eta etorri zitzaizkidan 
e-mail eske, argazkiak bidaltze-
ko. Inork ez zuen nire helbide
elektronikorik; ezezaguna nin-
tzen. Elisa Desco irabazleak ere
sare sozialetan bera jarraitzeko
gonbidapena bidali zidan, ondo-
ren. Ni badaezpada jarraitzen
hasi natzaio. (Barreak)
Oraindik zure mugak ez ditu-
zula ezagutzen ematen du. 
Pixkat harrituta bezala nire bu-
ruarekin, ezta? (Barreak)
Bere idoloekin lehian dabilen
hasiberria bezala. 
Bai, baina horrela da. Goitik be-
herakoan Megan ikusi nuenean
bezala: «Ai ama! Megan da. Pasa
egin behar al diot?». Ondotik pa-
satzean begiratu ere ez nion
egin. Bukaeran bera etorri zitzai-
dan zoriontzera: Congratula-
tions, congratulations,esanaz…
Ikustekoa izango zen bukae-
rako une horiek. 
Ez dakit ba. Ni zorabiatuta iritsi
nintzen. Eta egia esan, lurrera
erori nintzen. Esnatu eta nire on-
doan hogehi mila aurpegi ni-
tuen. Medikuarengana eraman
nahi ninduten… pixka bat kaoti-
koa izan zen bukaera. 
Tentsioa jaitsi?
Baietz pentsatzen dut. Zutik jar-
tzea ere kosta egin zitzaidan
gero. Hotz handia, kalanbreak
gorputz guztian…
Lasterketako azken kilome-
troa orduan…
Herrira iritsi eta 400 metro gera-
tzen zirela jartzen zuen. «Orain-
dik?» esaten nuen. Pentsa, 35 km
korrika ibili ondoren, 400 me-
trotan hori esatea. Uste nuen zi-
plo eroriko nintzela. Erdi balan-
tzaka, atzera begiratu, eta inor
ez: «Hau ere ez dator ederki».
Amaiezinak egin zitzaizkidan.
Gero irudiak ikusi ditut, eta ez
irribarre, besorik jaso ere ez;
ezer. Ahal zen bezala iritsi, buka-
tu, eta plast! 

@CORSAINMONTAGNA

«Kostako da berriro
horrelako lasterketa 

bat ateratzea»
AITZIBER IBARBIA
MENDI LASTERKARIA
Beroa, tximistak, trumoia, elurra, izotza,
hotza... eta hotza. Helmugara iritsi eta
konortea galdu zuen Ibarbiak, baina, esan
bezala, helmugara iritsi ondoren. 

«Nik bakarrik dakit
zenbat sufritu nuen;
astakaria bat izan da,
35 km baldintzarik
gogorrenetan»
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Adinez nagusia,
antzerki astea
Adin nagusitasuna eskuratu du Amarotzeko Antzerki Astea; 
18. edizioa igandera bitarte luzatuko da emanaldi anitzekin

Erredakzioa Tolosa

Amarotzeko Antzerki Artisauak
eta Intujai antzerki taldeak el-
karlanean prestatu dute aurten-
go egitaraua. Lehen emanaldiak
astelehenean eskaini baziren
ere, igandera bitarte zer ikusia
izango da Amarotzeko auzo-
etxean eta baita kalean ere, kale
ikuskizunak medio.

May Gorostiaga pozik da an-
tzerki astearen abiatzearekin:
«Irribarrea ezin kenduz gaude».
Astea borobiltzen, atzeko lan

handia egin behar bada ere,
«gustura egiten denean, lana ez
da izaten», dio antzezle eta anto-
latzaileak. Auzoan bertan egote-
ak, etxean lanean ibiltzeak, au-
kera ematen baitu «lagunartean»
aritzeko. 

Atzean begirada kokatu eta
jada 18 urte igaro dira, «amaroz-
tar batzuk» lehenengoz elkartu
zirenetik. «Mahai gainean geni-
tuen ikuskizunekin antolatu ge-
nuen lehen antzerki aste hura»,
gogoratzen du Gorostiagak.

Adin nagusitasuna eskuratu-

ta, antzerki astea definitu du
May Gorostiagak: «Denboraren
poderioz aberasten joan da; oso
amateurra hasi eta pixkanaka ar-
tista gonbidatu bat ekartzen hasi
ginen eta auzoaren errealitatea
aldatzearekin batera, ume pila
bat jaiota, orduan hasi ginen ka-
leko ekintzat eta umeentzat es-
kaintzen eta gaur egun oso ikus-
kizun politak ditugu, amateu-
rrak beti mantendu nahi izan
ditugu». 

Honela aurtengoak ere, urtero
bezala, agenda betea dakar:

Igandea bitarte luzatuko da aurtengo antzerki astea. ATARIA
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AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Eroen ontziaerakusketa.
Joan Baixas txotxongilolari eta artis-
ta plastikoak, bere azken sorkun-
tzak erakusten ditu, liburuak ele-
mentu nagusi diren intalazioetatik
hasi eta artista bartzelonarrak Man-
goneosizenez izendatzen dituen
pieza txikietaraino. Margolanak ere
badira, nahiz eta bere pinturak ez di-
ren askotan ikusgai izan. Urriaren
10a arte, Topic-en.
Altzo.Edurne Suduperen ikasleen
erakusketa egongo da, kulturgune-
an. Ekainaren 30a arte, Batzerre-
muinon.
Elduain.Uztailan egingo den Gazte-
kintzan izena emateko aukera za-
balduko da ekainaren 27tik uztaila-
ren 2ra bitartean. Izena emateko to-
kia eta ordua: Elduaingo udaletxea,
8:00etatik 14:00etara. Prezioa: 30
euro. Izena ematea:
www.elduain.eusorrian.
Irura.LGTB kolektiboaren erakus-
keta .Lesbiana, Gay, Transexual eta
Bisexualen kolektiboaren eskubide-
ei buruzko panelen erakusketa
egongo da, Ikastolako gela borobile-
an. 
Ibarra.San Bartolome jaietako haur
danborradako entsegua izango da,
20:00etan, Belabieta kiroldegian. 

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Olarreaga, I.
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 670128.
Gauekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategia, 1. 
Telefonoa: 943 673849.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, Joxemi Saiza-
rren Kale Kantoitik, Tolosaldea Gara-
tzenen atala, Idoia Apaolaza psiko-
pedagogoa, errezeta eta  lehiaketa,
deitu 943 698038ra edo whatsapp
mezua bidali 687410033ra 10:45etik
10:55era. Antton Telleriaren eskutik
eguneko abestia.  
11:00-12:00. Eutsi goiari.
Kirol albisteak.

12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
Musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
20:00-20:30. (H)ari naizela.
Imanol Artolak, felixek, gidatutako
bertso saioa. 

28 KANALA
12:30. Atlantikoa Helburu.
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:00. Platopic.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Zaindu Zaitez.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi motela buel-
tan izango dugu. Aurreko
egunetako joerak eutsiko

dio, ipar-mendebaldeko haizea ibili-
ko zaigu, orokorrean ahul samar.
Horrek itsasotik behe hoseiak sar-
tuko dizkigu eta egun osoan zehar
zerua estalita mantenduko dute,
gainera goiz partean eta arratsalde
erdira arte baliteke zaparradaren
bat edo beste botatzea. Orokorrean
euri txikitan izango da, ez ditu litro
asko botako baina giro nahiko mote-
la izango da goiz osoan zehar. Ten-
peratura behera etorriko zaigu eta
nekez harrapatuko ditu 20 graduak.
ihar, eguna 00

Bihar.Nahiko giro motela
orokorrean, goizetik hasi
eta arratsalde erdira bitarte

zerua estali samar izango dugu.
Eguerdi aldera argitzen joango zaigu
eta iluntzerako ostarte batzuk ere
irekiko dira, baina orokorrean giro
motela nagusituko da, ipar haizea
ibiliko zaigu. Tenperaturak fresko
mantenduko dira, 20 graduren buel-
tan eta goiz partean eta eguerdi al-
dera bitarte baliteke xirimiri edo euri
txikitan zaparradaren bat edo beste
botatzea. Ostegunean euriak ez du
garrantzia handirik izango, baina
urte sasoi honetarako eguraldi fres-
koa izango dugu. 

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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AMAROTZEKO ANTZERKI ASTEA
Gaur

¿Y...Pepu?kale ikuskizuna.Circo
Dabitxiren eskutik ikusi ahal izango
da. Familia guztiarentzat da, eta
gaztelaniaz. 18:30ean. 
Zirriborro.Badut taldearen eskutik
ikusi ahal izango da. Familia guztiari
zuzendua eta hitzik gabea da.
22:00etan, Amarotzeko auzo-
etxean.

Bihar, osteguna

Mínimo pésimo kale ikuskizuna.
Máximo óptimo taldearen eskutik
ikusi ahal izango da. Familia guztia-
rentzat, gaztelaniaz. 18:30ean. 
Mil a zien! Baietz parrez lehertu!
Txikiren bakarrizketak eskainia.
Helduentzat eta euskaraz.
22:00etan, Amarotzeko auzo-
etxean.

Etzi, ostirala

Funes Van kale ikuskizuna.The Fu-
nes Troup taldeak eskainita, familia
guztiarentzat. Hitzik gabea.
18:30ean.

Uztailak 3, igandea

Comediante kale ikuskizuna.Kicir-
ke taldearen eskutik familia guztia-
rentzat eta gaztelaniaz. 12:00etan.


