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memoriak
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Lankuk eta Gipuzkoako
Foru Aldundiak
hirugarren urtez jarri dute
martxan proiektua;
Tolosako Uzturre egoitzan
eman diote hasiera //4

Behin betiko
onespena,
Agintari kalea
eta Gorriti plaza
eremuan

Ur agentziak eta
Kantauriko Konfederazio
Hidrografikoak onarpena
eman dute, eta Tolosako
Laborde-Labaien 
eremua berrituko da //2

«Oso urduri geunden
podiuma ehuneneko
kontua izango zelako»
AINHOA ARTOLAZABAL 
TXIRRINDULARI ENTRENATZAILEA

Amador Granados txirrindulariaren entrenatzailea
da Artolazabal eta Brasilgo Paralinpiar Jokoetatik
brontzezko dominarekin itzuli dira  //7

«Oso barrutik bizi izan dut 
eta bihotzez, haiekin nago»
ARANTXI PADILLA KAZETARIA

Bost urte eta erdi eman ditu billabonatar kazetariak Kolonbian, Bogotan bizitzen.
Momentu interesgarriena bizi duten garaian itzuli behar izan du etxera, baina Euskal
Herritik guzti hau bizitzea interesgarritzat du. Bizipen ugari ekarri ditu berarekin.  //3
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Laborde-Labaien eremua
berritzeko argi berdea
piztu da, azkenean
Ur agentziak eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak
onarpena eman dute, uholde-arriskuen irizpideen arabera;
Uztaritzerekin sinaturiko senidetzea ere gaurkotuko du udalak

Itzea Urkizu Arsuaga 

Laburra izan da ikasturteko le-
hen plenoa, Tolosako Udalean.
Kontu hartzailetzarekin loturiko
hainbat arrazoi medio, Berazubi
estadioko obrei zegokien puntua
atzeratu behar izan zuten eta,
horrenbestez, bi gai nagusiren
inguruan aritu ziren zinegotziak:
Laborde-Labaien esparrua era-
berritzeko behin betiko onarpe-
naz eta Uztaritzerekin sinaturiko
senidetze hitzarmena berritze-
az.
Soka luze baten azken mutu-

rra da, oraingoz, Laborde-La-
baien esparrua eraberritzeko
argi berdearena. 1990eko ha-
markadan garatu zituen, Tolosa-
ko Udalak, Agintari kaletik Go-
rriti plazara doan esparrurako
proiektu eta aurreikuspenak,
baina udaletik kanpoko bi era-
kundek oztopatu izan dute Alde
Zaharreko eremu hori egokitzea:
Ur Agentziak eta Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak.
Haiek gauzatzen dituzte ur ema-
rien igoera saihesteko legeak.
Guneak uholde-arrisku han-

dia duenez, urtetan, bi erakun-
deak ez dira bat etorri izan baliz-
ko eraberritze lanak bideratzeko
moduekin, eta udalarentzat
etengabeko oztopo-lasterketa
bat izan da auzia. Orain, ordea,
joan den ekaineko osoko bilku-
ran behin-behineko onarpena
eman eta atzo behin betikoa be-
rretsita, Alde Zaharreko zirrikitu
hori itxi eta behar bezala berri-
tzeko aukera eskura du udalak.
Gobernuak eta oposizioak

«poza» azaldu zuten katramila
konpondu izanagatik, eta «ere-
mu horri merezi duen duintasu-
na emateko garaia» iritsi dela az-

pimarratu zuen Olatz Peon alka-
teak.
Eraberritzea behin betiko jar-

dueratzat inskribatuko dute, eta
horren ondotik iritsiko dira obra
esleitzeko pausoak. Gogora ekar-
tzekoa da, besteak beste, etxebi-
zitzak, ibai-ertza zeharkatuko
duen pasealekua nahiz lurpeko
aparkalekuak eraikitzeko ones-
pena eman dutela dagokien era-
kundeek eta, horrez gain, ibaiari
pasabide zabalagoa utziko dio-
tela, uholdeak saihesteko.

HARREMAN SAREAK 
GAURKOTZERA
1989. urtekoa da Tolosaren eta
Uztaritzeren (Lapurdi) arteko
senidetze hitzarmena eta, hain-
bat urtetan hoztuta egon izan
den arren, joan den agintaldian
berrabiarazi zuten bi herrien
arteko harremana, hainbat kul-
tur jardueraren harira. Horren
harira, batxilergoko ikasleek

memoria historikoa lantzeko
egindako elkartrukea izan zen,
ikasturte amaieran, senidetzea
indartzeko azken hitzorduetako
bat.
Iparraldeko zubiak indartu

eta garai berrietara egokitu
asmoz, Tolosako Udaleko Eus-
kara batzordeak senidetze
hitzarmena errebisatu eta gaur-
kotzeko garaia dela diktaminatu
berri du, eta aho batez onartu
zuen, atzo, udalbatzak.
Inaki Irazabalbeitia EH Bildu-

ko zinegotziak «oso beharrezko-
tzat» jo zuen eraberritzea, eta
galdera bat proposatu zuen ple-
noan: «Senidetzearen kudeaketa
zein batzordetatik kudeatuko
dugu orain? Euskara batzordea-
ren ardura izan da orain arte,
baina memoria historikoaren
gaia, esaterako, hezkuntzaren
bidetik jorratu zuten. Akaso
beharrezkoa litzateke senidetze-
aren gaiak lantzeko batzorde
berezi bat sortzea, eta herriko
eragileak ere gonbidatzea».
Horrela, proposamena hartu

eta eraberritzea aho batez onar-
tzearekin batera, Olatz Peonek
jakinarazi zuen, senidetzea ira-
garriko duen seinale berriak ja-
rriko dituzte bi herrietan, epe la-
burrean.

Ikasturteko lehen osoko bilkura izan zen asteartekoa. I. URKIZU
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Salgai

Pisua Jacan. Jacan (Aragoi) pisua
dugu salgai. Baxu bat da, eta bi te-
rraza ditu etxeak. Eraikineko azpie-
gituretan, gainera, igerileku eta ga-
rajea daude. Llano de la Victoria zo-

naldean dago, ikusgarria da. Interesa
dutenek deitu: 688 63 32 42.
* Zure iragarki laburra argitaratze-
ko deitu 943 655695 telefono zen-
bakira, idatzi ataria@ataria.infohel-
bidera edo pasa ATARIA-ko bulegotik. 

IRAGARKI LABURRAK

Bi aukera, plazak
dantzaz josteko

I. Urkizu Tolosa

Udaberri dantza taldeak ekin dio
ikasturteari, eta harrobiarekin
lanean hasi eta gero, dantza zale
helduei begira jarri dira, beste
urtebetez. Aurten, gainera, be-
rrikuntza nabarmea izango dute
plaza dantza ikastaroek: aurreko
urteetan aritutakoentzat, dantza
berriak ikasi ahal izateko taldea
osatuko dute. Izen-ematea zaba-
lik da jada, eta horretarako
www.udaberri.eus atarian sartu
besterik ez da egin beharko. 
Zerotik hasi nahi dutenek as-

teartetan izango dute hitzordua,
20:30ean, Udaberriren Usabalgo
entsegu gelan. Besteak beste,
Fandangoa eta Arin-arina, Lan-
tzeko inauterietako dantzak,
Zazpi jauziak nahiz Larrain dan-
tza ikasteko gune bilakatuko da
kiroldegia. 
Bigarren taldea, berriz, aurre-

ko urteetan ikastaroetan aritu di-
renei nahiz haurrak zirela dan-
tzan aritu zirenei begirakoa izan-
go da: «Aurten, estreinakoz, bi-
garren mailako taldea osatuko
dugu, helduen plaza dantza ikas-
taroan. Agurra, Bizkaiko Dantza-
ri-dantza zein Lapurdiko jauziak
landuko ditugu, plazara dantzari
fin bihurtuta atera zaitezten!»,
azaldu dute taldekideek. 
Urriaren 14a izango da ikasta-

roetan izena emateko azken egu-
na, eta klaseei urriaren 17ko aste-
an ekingo diete. 
Zalantzak argitzeko, ikastaro-

ak@udaberri.eus helbidera
idatz daiteke. 

Tolosako XXIX. herri
kroseko izen-ematea
zabalik da jada
KRIOLA // Urteroko moduan,
urriaren 12an Tolosako herri
krosa antolatuko dute San Este-
banen. Iazko bidetik, 8,5 kilome-
trokoa izango da ibilbidea, eta
aldaparik ez du izango.
11:00etan hasiko da, eta ordu
erdi lehenago ere izango da ize-
na emateko aukera. Gainera,
aurten bigarrenez izango da
haurrentzako krosa, 12:00etan
hasita. 

Gipuzkoatik kanpoko
presoak bisitatzeko
diru laguntzak
GIZARTEA // Gipuzkoatik kanpo-
ko kartzeletan dauden presoei
senideek egiten dizkieten bisite-
tarako dirulaguntza eskaerak
aurkezteko epea ireki du Tolosa-
ko Udalak, bisita horiek gastuei
aurre egiteko. Epe hori urriaren
21ean bukatuko da eta diru la-
guntza eskaerak Tolosako Udal
Erregistroan aurkeztu beharko
dira, astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 14:00etara.

Ikastaroa iragartzeko kartela. ATARIA

Urriaren 17ko astean
hasiko da Udaberrik
antolaturiko
ikastaroa



asko. Lortu behar duzu egoerak
zeuregan gehiegi ez eragitea,
baina ezin duzu ezer kontatu
ezer sentitzen ez baduzu. Puntu
hori bilatzean dago oreka. 

Zein aurreiritzi zenuen zuk
Kolonbiaz bertara iritsi aurre-
tik?
Entzuna neukan biolentzia han-
diko lurraldea zela; narkotrafiko

arazo larria eta gatazka armatu
luzea bizi zuena. Sei urte pasa
ondoren, iritzia aldatu dut. Bio-
lentzia handiko herrialdea iza-
ten jarraitzen du, mina asko due-
na, baina horrekin bizitzen jakin
duena edo ikasi duena, behin-
tzat. Iruditzen zait herrialde
alaia dela nahiz eta gerra baka-
rrik ezagutu. Zentzu horretan,
bizitzaren ikuspegitik, oso bo-
rrokalariak dira, asko sufritu
arren barkatzeko gai dira eta beti
egin nahi dute aurrera. 
Zuk gerrillariekin egoteko au-
kera izan zenuen hona etorri
aurretik. Nola irudikatzen
dute euren etorkizuna?
Astebetez, haien kanpamendue-
tan egon ginen, eguneko 24 or-
dutan. Ikusi genuen, oso itxaro-
pentsu zeudela gertatzen ari ze-
narekin. Armak alde batera
uzteko prozesuarekin hasita
zeuden eta amesten zuten etor-
kizunarekin. Esate baterako, ika-
si egin nahi zuten askok. Hirieta-
ra pixkanaka salto egin eta bizi-
tza zibilera pasatzeko prestatzen
ari ziren. Armak alde batera utzi-
ta politikoki euren borrokarekin
jarraitzeko asmoa agertu zigu-
ten. Seguru nago aurreko igan-
deko plebiszituko emaitzek le-
kuz kanpo utzi dituela gerrilla-
riak.
Eta zuk espero al zenuen ezez-
ko emaitza gailentzea?
Ez, nik ere ez. Baina esango
nuke, ezezkoa babestu zutenek
ere ez zutela espero. 50.000 bo-
toko aldea egon da, oso alde txi-
kia. Hala ere, oso dezepzionatuta
nago kolonbiarrek hartutako
erabakiarekin, oso inkontziente-
ki jokatu dute eta ez dute pentsa-
tu benetan gerra sufritzen duten

Jon Miranda Amasa-Villabona

Bost urte eta erdi eman ditu
Arantxi Padillak (Amasa-Villa-
bona, 1982) Bogotan. EITBko be-
rriemailea izan da Latinoameri-
kan. Etxera itzuli da, baina biho-
tzaren erdia Kolonbian du
oraindik. Egunotan bertan ger-
tatzen ari denari begiratzen dio
arretaz.
Nola sortu zitzaizun aukera
Latinoamerikako berriemaile
bezala hasteko?
EITBko albistegietan nenbilen
lanean eta nazioarteko arlo-bu-
ruak komentatu zuen, Latinoa-
merikako berriemaile zebilenak
postua utziko zuela. Gehiegi
pentsatu gabe animatu nintzen,
aukera aurkeztu eta baiezkoa
eman nuen, beti baitago etxera
itzultzeko denbora. Tolosako
musika eskolan irakasle ere ba-
nenbilen garai hartan eta nire or-
dezko bat bilatu beharko zutela
zen nire kezka bakarra. 
Nola funtzionatzen du korres-
pontsaliak?
EITBk duen korrespontsaliarik
zabalena da Latinoamerikakoa.
Gune edo zentro bezala Bogota
(Kolonbia) dugu eta gero Mexi-
kotik hegoaldera dauden he-
rrialde guztiak gure esparruan
sartzen dira. Bizitza normala,
Bogotan egin eta albisteren bat
gertatzen bada, bertara jotzen
dugu. Beste errealitate batzuk
ezagutzeko aukera izan dut eta
oso pozik nago alderdi horreta-
tik. Saiatu naiz, beste bizimodu
horiek telebista eta irratiko kro-
niketan islatzen. 
Oroitzapen berezirik gorde-
tzen al duzu?
Asko. Anekdota guztiak apunta-
tuz gero, liburu bat ere idatzi de-
zaket. Latinoamerika nahiz eta
bat izan, oso zabala da eta errea-
litate ezberdinak bizi dituzte he-
rrialde bakar batean. Ekuadorre-
ko lurrikara dut gogoan, berezi-
ki. Oso gogorra izan zen.
Psikologikoki errealitate horrek
norberari ez eragiteko, lan han-
dia egin beharra dago, eta negar

horiengan. Ezezko botoa gehia-
go mobilizatu da eta Uribe presi-
dente ohia izan da guzti horien
buru. Sektore politiko horrek
pentsatzen du gobernuak FARCi
kontzesio bat egin diola. Gerrilla
garaitu nahi dute eta sufriarazi
egin nahi diete, haiek eraginda-
ko mina itzultzeko. Horrekin ba-
tera, pedagogia apur bat falta
izan dela uste dut. 
Orain Santos presidenteari
dagokio egoera hau kudea-
tzea. 
Ez dago B planik. NBErekin ar-
magabetzearen inguruan pauso
batzuk lotuta zeuden, hurrengo
urtean aita santuaren bisita es-
pero zuten Kolonbian, Timo-
chenko eta Santos bera, Bakea-
ren Nobel saria eskuratzeko pro-
posatuta zeuden... Orain ikusi
beharko da zer gertatzen den.
Berriz ere akordioa negoziatu eta
aztertzekotan geratu dira. Santo-
sek su-etena mantenduko zuela
esan arren, orain iragarri du,
urria amaieran bukatzen dela
menia. Ni oso kezkatuta nago.
Berriz ere elkar erasotu behar
dute? Agian ez zen akordiorik
onena izango, baina nonbaitetik
hasi beharra zegoen. 
Kolonbian momentu interes-
garriena bizi duten garaian
itzuli behar izan duzu. Ez al
dizu pena ematen?
Ez. Euskal Herritik hau dena bi-
zitzea interesgarria da. Nik ko-
lonbiarrekin harremana man-
tenduko dut. Zortea izan dut.
Akordioa lortu zenean Bogotan
nengoen eta beste milaka kolon-
biarrekin disfrutatu eta negar
egin nuen. Oso barrutik bizi izan
dut eta bihotzez, haiekin nago.
Nik uste dut, hala ere, jakingo
dutela akordio batera heltzen. 
Zuk orain ibilbide profesional
berria abiatuko duzu hemen. 
Bai, orain Villabonan nago. Bes-
te etapa bat hasi da. Sustraietara
bueltatzeko beharra sentitzen
nuen, hala ere. Mimo asko eman
eta jasoko dut tarte honetan eta
auskalo hemendik urtebetera
zer pasatuko den.

ATARIA

«Min asko duen, eta min
horrekin bizitzen ikasi duen
herrialdea da Kolonbia»

ARANTXI PADILLA
KAZETARIA

Kezkatuta agertu da Kolonbiako gobernuak
eta FARCek lortutako bake akordioari,
plebiszituan, %51,2k ezezkoa eman eta gero

Kantujiran aterako
dira anoetarrak
Euskal Jaian
ANOETA // Herrian osatu den Ku-
kuak Kantuz taldeak hitzordua
egin du, igandean, 12:00etan
plazan. Herrian zehar kantuan
ariko dira Euskal Jai egunean.
Entsegu bat ere antolatu dute,
gaur, 20:00etan, herriko liburu-
tegi zaharrean. Igandean, base-
rritarrez jantzita azaltzeko deia
luzatu dute antolatzaileek.

Erniobeako ikasleak
zientziaren inguruko
topaketetan
AMASA-VILLABONA // Nobel sari-
dun eta puntako ikertzaileen,
eta ikasleen arteko topaketak
dira Passion for Knowledge 2016.
Topaketen helburua ikasleen
zientzia eta teknologia ikasketei
begirako bokazioa sustatzea da.
Besteak beste,  Pamela Diggle
irakaslearekin egoteko aukera
izan zuten Erniobeako ikasleek.

Ingelesa lantzeko
saioak 6 eta 10 urte
bitartekoentzat
ANOETA // Urriko eta azaroko la-
runbatetan, arratsaldez egingo
da ekimena. 6, 7 eta 8 urtekoek
16:00etatik 16:45era izango dute
saioa eta 9 eta 10 urtekoek,
17:00etatik 17:45era. Saio bakoi-
tzean gehienez sei partaide
onartuko dituzte. Doan izango
da parte hartzea eta izena udale-
txean eman beharko da.

Azoka bereziko
bazkarirako txartelak
salgai dira
ZIZURKIL // Zizurkilgo Egarri eta
Iriarte tabernetan erosi ahal
izango dira bazkarirako txarte-
lak, larunbata arte. Salda, berta-
ko postuetako hestebeteak, ber-
tako barazkiekin egindako pae-
lla erraldoia, euskal pastela,
kafea eta txupitoa izango dira
menuan. Bazkaria, 14:30ean
izango da Zimiterioan.

POLITIKA VILLABONA-AIZTONDO 03www.ataria.info •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2016ko urriaren 6a



04 TOLOSALDEA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.info 
OSTEGUNA, 2016ko urriaren 6a

Bertso saioak 
memoria landu eta
emozioetara iristeko 
Lankuk eta foru aldundiak ‘Adin-adin’ programa abiarazi
dute hirugarren urtez; Iguaran eta Lizaso bertsolariek
eskaini zuten lehen saioa, Tolosako Uzturre egoitzan. 

Erredakzioa Tolosa

Lanku bertso zerbitzuak eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiak ber-
tsolaritzaren onurak zaharren
egoitzetara eramaten dituzte
Adin-adin programaren bidez.
Aurten hirugarren aldiz egingo
dute eta Gipuzkoako 10 herritan
egongo dira. Tolosaldeari dago-
kionez Tolosan egingo dute gel-
dialdia, lehen saioa herenegun
izan zelarik Uzturre egoitzan.
Oihana Iguaran eta Sebastian Li-
zaso aritu ziren bertsotan, pro-
gramari hasiera emanaz. Iurrea-
mendi egoitzan ere eskainiko
dute bertso saioa. 
Programa zaharren egoitzeta-

ra bi bertsolari eramatean datza,
gazteagoa bata eta helduagoa
bestea. Era berean, dagokion

egoitzako bailarakoak bertakoak
izaten ahalegintzen dira, bertso-
tan ere eskualdeko kontuak ate-
ratzeko, adinekoei ezagunak egi-
ten zaizkienak. 
Maite Peña Gizarte Politikako

diputatuak bertsoak adineko
pertsonengan duen eragin posi-
tiboa nabarmendu du: «Bertsoa
bitarteko bihurtzen da adineko
pertsonek euren memoria landu
dezaten. Beraien bizipenak,
oroitzapenak gogoratzen dituzte
eta zaila da motibazio hori beste

modu batera lortzea. Emozioeta-
ra iristen den tresna da bertsoa». 
Sebastian Lizasok dio «oso be-

teta» ateratzen dela saioetatik.
«Zaharren egoitzara zoazenean,
zain egoten dira. Bakoitzak go-
goratzen dizkizu ‘ni halakotan
egonda nago, eta Basarri entzun
nuen bertsotan, zure aitarekin
beste batean...’ ikusi hutsarekin
garai bateko oroitzapenak etor-
tzen zaizkie burura. Bertsotan
hasi aurretik, eurekin egiten
dugu behar den denbora euren
bizipenak jasotzen eta gero elka-
rren informazioa ongi ematen
digute: ‘honek tranpa egiten du
musean, beste hori txikiteora ir-
teten da...’. Kantuan hasi orduko
jabetzen zara noiz barre egiten
duten, noiz begiak ixten zaiz-
kien... Oso esker onekoak dira».

Herenegun hasi zen Adin-adin programa Uzturre egoitzan; Sebastian Lizaso eta Oihana Iguaran aritu ziren. I. GARCIA LANDA

IRISGARRITASUNA HOBETUZ
Tolosako Udalak Izaskun auzoko 1 eta 9 zenbakien arteko
atarietan arrapalak jarri ditu. Lanen ondotik, aulki gurpildu-
nak ere sartu daitezke atarietara. 5. atarian jada eginak zituz-
ten erreformak hartu dituzte eredu bezala. ATARIA

Euskara
eskoletan izena
emateko aukera
Erredakzioa 

Urria hastearekin batera, ikas-
turte berria abiatu dute eskual-
deko hainbat herritan eta euska-
ra eskolak emateko taldeak osa-
tu dituzte batean eta bestean.
AEK euskaltegiak jakinarazi
duenez, Zizurkil, Villabona eta
Iruran osatu dituzten taldeetan
lekua dago oraindik. 

Iruran B1 maila lortzeko talde-
an lekua dago, eta Zizurkilen eta
Villabonan ere maila desberdi-
netako taldeak jarri dituzte mar-
txan eta izena emateko aukera
dago oraindik. Interesa dutenek
lehenbailehen jarri behar dute
harremanetan tokian tokiko
euskara zerbitzuarekin, edota
Andoaingo AEKrekin (943 59 17
04 edo andoain@aek.eus). 

Kultur astea
antolatzeko bigarren
bilera, astelehenean
ADUNA // Urriaren 10ean bilduko
dira, 18:00etan kultur aretoan,
kultur astearen bigarren bilera
egiteko. Udaletik herritarrak
parte hartzera animatu 
dituzte. «Denen proposamenak
eta laguntza behar ditugu herri-
ko ekintzak aurrera ateratzeko»,
esan dute.

Autodefentsa
ikastaroan izena
emateko aukera
ORENDAIN // Autodefentsa ikas-
taroaren urriaren 8ko eta aben-
duaren 17ko saioetarako lekua
dago oraindik. 7 euro ordaindu
behar dira eta emagin elkarteak
emango du prestakuntza. Era
berean, erremedio eta kosmeti-
ka naturalak ikastaroan ere ize-
na eman daiteke. 

LGTBI+ errealitateak
ezagutzeko aukera
antzezlan baten bidez 
TOLOSA // Gaur 18:00etatik au-
rrera Martinak bere istorioa aur-
kitu zueneanantzezlana ikusi
ahal izango da Topicen. Euskal
Herriko lesbiana, gay, bisexual
eta transexualen Gehitu elkarte-
aren Harrotasunaren Antzerkia
proiektuaren barruko lana da.

Gaurtik aurrera erosi
daitezke zine ziklo
berriaren bonuak
TOLOSA // Gaur jarriko dituzte
salgai urriko eta azaroko zine
bonuak. 19:30etik 21:30era erosi
ahal izango dira. Asteburu hone-
tan Zipi eta Zape eta kapitaina-
ren irla, Tarde para la ira,
Go!azen, Heidieta Pastel de pera
con lavanda eskainiko dituzte.  ‘ADIN-ADIN’ PROGRAMA

Non. Iurreamendi egoitza, Tolosa. 
Eguna.Urriak 25, asteartea.
Ordua.16:30.
Bertsolariak.Oihana Iguaran eta
Anjel Mari Peñagarikano.



Jesus Vallejoren egur lanen erakusketa ikusi daiteke Tolosako Aranburu jauregian urriaren 29a arte.
Bertako artisautza erakustea da bere nahia, eta zizelkatzearen artea galtzen ari dela ohartarazi du. 

Imanol Garcia Landa 

M
odelogile ofi-
zioa ikastea-
rekin batera
ikasi zuen
Jesus Valle-
jok egurra

lantzen. Berrobin jaioa, hila-
bete gutxi zituela Tolosara
joan zen bizitzera bere fami-
lia eta azken ia 40 urteak
Amezketan igaro ditu. Ha-
malau urte zituela modelo-
gile ofizioa ikasten hasi zen
Sorarrain enpresan. «Txirbi-
la jasotzen hasi nintzen eta
ofizioan ikasiz lehen maila-
ko ofizial izatera iritsi nintzen»,
azaldu du Vallejok. Osasun ara-
zoengatik orain 13 bat urte lana
utzi beharra izan zuen, eta egur
lanak egiteari ekin zion. «Bizitza
guztian eskuz lan egin dut, garai
horretan horrela egiten zutelako
lan modelogileek. Gaur egun
zenbakizko kontrol makinekin
asko jaitsi da eskuz lana egitea»,
esan du Vallejok. Lanean ikasita-
ko guztia orain aisian jartzen du
praktikan. 
Ehundik gora obra egin ditu

Vallejok erretiroa hartu zuenetik
eta horietako gehienak ikusgai
daude Tolosako
Aranburu

jauregian jarri
duen erakuske-
tan. Urriaren
29a arte egongo
da zabalik eta
asteartetik la-
runbatera ikusi daiteke,
17:30etik 20:30era. «Modelogile-
ak modelo ezberdinak egiten di-
tuenez, zizelkatzen hasi nintze-
nean ere joera hori hartu nuen,
gauza ezberdinak egitearena. Ni
ezin naiz aritu denbora guztian
kutxak egiten», esan du Vallejok.
Erakusketan erlojuak, kutxak,
koadroak, argizaiolak... daude.
Ordu asko eskatzen duten la-
nak ditu erakusketan, baina
Vallejok dio ez duela denbo-
ran pentsatzen zizelkatzen
ari denean: «Bi eguneko lana
bada, bi egun, 25 badira, 25.
Behar duen denbora hartzen
dut». Eta ez du lan bakarra
egiten aldi berean: «Aldatzea
gustatzen zait. Bestela, lan
bakar batekin arituz gero den-
bora guztian, aspertzeko eta
akatsen bat egiteko arriskua
izaten da. Pazien-
tziarekin egiten
dut lana eta ez dut
sekula obrarik bota
zaborretara».
Lehenengo beti

paper gainean egi-
ten du lan. «Mo-
delogileek lehe-
nengo planoan
egiten dute eta
nik horrela
ikasi nuenez,
horrela egiten

dut», dio artisauak. «Koadroak
egiterakoan, argazkiak ateratzen
ditut eta gero horren arabera joa-
ten naiz egurra zizelkatzen». Ku-
txetan egiten dituen irudiak le-
henengo paperean sortzen ditu
eta gero, gustatzen bazaio, egu-
rrera eramaten ditu eta ondoren
hasten da egurra lantzen. «Egu-
rrean zuzenean hasten banaiz,
aurretik paperean egin gabe, eta
gero ikusten badut ez duela ba-
lio, egurra dagoeneko izorratu
dut eta horrek ez du atzera buel-
tarik. Denbora dudanez, dena
oso ondo prestatzea gustatzen
zait egurrean lanean hasi aurre-
tik». 

AMEZKETAREN PRESENTZIA
Bere bizilekua den herriarekin
lotutako hainbat lan egin ditu,
tartean koadroak. Bereziki aipa-

garria da San Bartolome
elizarena. Xehetasun handi-
koa da, bere lan guztiak beza-
la, eta erliebearekin joko be-
rezia egiten du perspektiba
lortzeko. Udaletxearen
eta Aralar mendilerroa-
ren koadroak ere ikusgai
daude erakusketan.
Hainbat argizaiola ere
egin ditu, Amezketan ohitura
handia duten objektuak. 

Erakusketan oso be-
rezia den lan bat ere
badago: eulia.
Amezketarren
ezizena baliatuz,
Vallejok egu-
rrezko eulia
egin zuen
eta horixe
j a i s t e n
dute San

Bartolome
festei hasiera
emateko. Az-

ken urteotan, gainera, ohitura
berezia sortu da: haurrek txupe-
tea utzi nahi dutenean, euliaren
azpian uzten dute. «Niretzako
laudorio moduko bat da ohitura
hori, eta ilusioa egiten dit», esan
du Vallejok. 
Zizelkatzerakoan ez du mailu-

rik erabiltzen erremintak jotze-
ko, eskua erabiltzen du. «Eskar-
mentua dut, eta segurtasun han-
dia eskuarekin. Horrelako
lanetan, gainera, jakin behar da
noiz geratu behar duzun, no-
raino jo behar duzun». Hori
dena modelogile moduan
ikasi zuen. «Esan daiteke zi-
zelkari pixka bat arraroa nai-
zela». Egurra lantzen duen
eskarmentua dela eta, bere
lanak xehetasun handikoak
dira eta azken ukitua oso fina
da. Ia beti amerikar haritza era-
biltzen du lanerako. «Gogorra-

goa da lana egiteko, baina
ohituta nago egur horre-

kin, eta sitsari hobeto
eusten dio». 

Vallejori «ilu-
sio handia»
egiten dio zi-
zelkatzeak:

«Batetik, lana
ondo geratzea-
gatik. Bestetik,
Euskal Herrian ez
dago zizelkatzen

duen jende
asko. Hemen-
goa naiz, eta he-
mengo artisau-
tza gustatzen zait.
Eta lan hauek egiten

ditut ikusteko zer egiten
zen lehen, kutxak, adibidez, as-
paldi egiten zirelako, eta gaur
egun ere zer egiten den». Berezi-
ki arduratzen dio jende gaztea-
rengana iristeak, «ikusi dezaten
nolakoa zen eta den Euskal He-
rriko artisautza». 
Hain justu, horregatik egiten

du erakusketa Vallejok: «Nik lan
guzti hauek saldu ditzaket eta di-
rua lortu, baina ez dut nahi hori.
Jendeak lanak ikustea nahi dut».
Artisautza mota hau galtzen do-
ala nabarmendu du: «Tolosan ez
dago egur lanen ikastarorik. Le-
hen izan zen, baina egun ez
dago. Inork ez baditu horrelako
lanak egiten, denborarekin gal-
du egingo
da».  
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Gaztelekuak, ikasturte berria

Imanol Garcia Landa Alegia

Alegiako Udalak abian du haur
eta nerabeen parte hartzea sus-
tatzeko zerbitzua ikasturte be-
rrian martxan jartzeko prozesua.
Gurasoen eta gazteen eskakizu-
nei erantzunez, Alegiako Udalak
martxan jarri zuen zerbitzua.
Orain arte Frankoni etxean el-
kartzen ziren gaztetxoak, baina
aurten kokagunea aldatu egingo
da eta Inaxio Begiristain Kultur
eta Kirol Etxeko eskuin aldeko
aretoan elkartuko dira zerbitzu
honetan parte hartzen duten 6
eta 17 urte bitarteko haur eta gaz-
teak.
Miriam Amubieta Gazteleku-

ko hezitzaileak azaldu duenez,
«zerbitzu honen helburua haur

eta nerabeen topagunea izatea
da, beraien ekimenez sorturiko
ekintzak garatzeko hezitzaile ba-
ten laguntza eskainiz». Gaztele-
kuaren filosofia «haur eta nera-
been iritziak jasotzea da, bere ai-
sialdian zer egin nahi duten
erabakitzeko. Guk erreminta ba-
tzuk jartzen dizkiegu eta beraie-
kin landu nahi duguna da be-
raiek erabakiak eta ardurak har-
tzeko gai izatea». Amubietak
gaineratu duenez, «nire egitekoa
hezitzaile eta begirale lanak egi-
tea da, hau da, prozesu horretan
bide lagun izatea, eta askotan zi-
rikatzea gauzak pentsatzeko eta
erabakitzen dutena aurrera era-
mateko. 
Gaur eta larunbatean izango

dira 2016-2017 ikasturteko lehen
saioak. Gaur 6-8 adin tartekoak
eta DBH 1 mailakoak izango dira
Gaztelekuan. 16:00etatik
17:00etara 6-8 adin tarteko hau-
rrentzat eta gurasoentzat egongo
da zabalik. 17:00etatik 18:00eta-

ra adin tarte bereko haurren eta
gurasoen bigarren taldearentzat.
Azkenik, 18:00etatik 19:00etara
DBH 1 mailako nerabeei egingo
zaie ongietorria.
Larunbatean aldiz, 16:30ean

hasi eta 18:00ak bitartean 9-11
adin tartekoek merienda eta ka-
raokea izango dute lehen egune-

Frankonin elkartu
beharrean kultur
etxean elkartuko dira
aurten gazteak

Arimen gauari buruzko ikerketan
parte hartzeko gonbita egin dute
Josu Ozaitak eta Jaime
Altunak eskatu dute
laguntza, antropologia
ikerketa burutzeko 

I. Garcia Landa 

Josu Ozaita baliarraindarrak eta
Jaime Altuna Hondarribian bizi
den billabonatarrak Eibarko
Juan San Martin beka eskuratu
zuten ondorengo lana burutze-

ko:  Halloween edo Gau Beltzaren
ospakizunaren inguruan Euskal
Herrian eman den bilakaera eta
bertako partaideen bizipen, dis-
kurtso eta praktiken azterketa.
2016ko urtarrilean hasi eta
2017ko ekainean izango da aur-
keztua. Ikerketa horretarako la-
guntza eskatu dute, Crowdfun-
ding antropologikoadeitu dioten
egitasmoaren bitartez.  
Ozaitak azaldu duenez, «ikus-

ten genuen azken urteetan Ha-

lloween festa asko zabaltzen ari
zela, eta nolabait tradizio bat sor-
tzen ari direla haurrak. Komuni-
kabideetan azkeneko urte haue-
tan azaltzen ari da aurreko men-
dearen hasieran ohitura bazela
kalabazak baratzetan lapurtu,
aurpegiak egin, kandelak jarri
eta bidegurutzetan jendea bel-
durtzeko ipintzekoa. Horren in-
gurua pixka bat sakondu nahi
genuen ikerketa lan horrekin». 
Ikertzen ari diren gai horreki-

ko interesa duenak bi aukera
ditu ekarpena egiteko. Batetik,
elkarrizketa bat egin haur biko-
te-hirukote bati (7 eta 12 urte bi-
tartean) eta transkribatu, eta
urriaren 31 iluntzean behaketa
bat norberaren herrian. Bestetik,
elkarrizketa bat egin heldu bati
(70 urtetik gora) eta transkriba-
tu, eta urriaren 31 iluntzean be-
haketa bat norbere herrian. Gal-
detegia eta jarraitu beharreko
irizpideak Ozaitak eta Altunak
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bidaliko dizkiete interesdunei
elkarrizketa eta behaketa egin
ahal izateko. Dagoeneko sei per-
tsonek lagunduko dietela azaldu
dute.
Ikerketan parte hartzen dute-

nek «gizartearentzat interesga-
rria den ikerketa batean bere ale-
txoa ipini» ahalko dute. «Ikerke-
ta honen parte izango dira, eta
parte hartzaile guztiak batera
agertuko dira ikerketaren orri
batean», azaldu du Ozaitak. Bes-
tetik, gonbidapena jasoko dute
lanari buruz burutuko diren aur-
kezpenetara eta ondorengo me-
riendatxora joateko. Interesdu-
nek jozaita001@gmail.com hel-
bidera bidali dezakete mezua,
informazio gehiago jasotzeko. 

ko festa modura. 19:00etatik
21:00etara, berriz, 12-17 adin tar-
tekoek afari-merienda batekin
izango dute ongietorria.
Ikasturtean zehar ondorengo

ordutegiak zehaztu dira. Ostegu-
netan, 6-8 urtekoek bi talde izan-
go dituzte. 16:00etatik 17:00eta-
ra lehen taldea, eta 17:00etatik

18:00etara bigarren taldea. Ja-
rraian 12-17 urte artekoentzat
18:00etatik 19:30era irekita
egongo da. Ostiraletan, 16:00eta-
tik 20:00etara egongo da zabalik
12-17 urtekoentzat. Larunbate-
tan 15:30etik 17:00etara, 9-11 urte
bitartekoentzat, eta 17:00etatik
20:00etara 12-17 urtekoentzat.
Ikusten denez, Gaztelekua zerbi-
tzua batez ere nerabeei zuzendu-
takoa da, baina erabaki zen hau-
rrentzako ere zerbitzua ireki be-
har zela, beharra bazegoelako
Alegian. 
Zerbitzua «oso positiboki» ba-

loratzen dela dio Amubietak,
«bai erabiltzaileek eta baita gura-
soek ere. Azken batean zerbitzu
berri bat da lehen zegoen hutsu-
ne bat betetzeko. Alegia bezala-
ko herri batean ez zegoen nera-
beei zuzendutako ezer. Nerabe-
ak egoteko toki berezirik ez
zegoen, eta alde horretatik esker-
tzen dute zerbitzua martxan jarri
izana». 

Aurreko Eguberrietan tailerrak egin zituzten Gaztelekuan. ATARIA

Inazio Jauregi Aramendi

Goian bego -
Emaztea: Martina Mujika; seme-alabak: Arantxa eta Jesus, Josune eta 

Joxpi; bilobak: Beñat, Eñaut eta Jasone, Unai; anaia-arrebak: Batiste(†) eta
Maria(†), Joxe Mª(†) eta Estefani(†), Pakita eta Jose Luis(†), Rosali eta Angel
Mª(†); ezkon anaia-arrebak: Manoli eta Asintxio, Periko eta Milagros, Fer-
mina eta Ramon, Joxe eta Arantxa, Juani eta Patxi, Pilar eta Joxe Antonio;
izeba: Felipa; ilobak, lehengusuak, zaintzaileak eta gainerako ahaideak. 

Familiak, otoitz bat eskatzen dizue bere arimaren alde eta BIHAR 
OSTIRALA arratsaldeko SEIETAN LOINAZTAR MARTIN DEUNAREN 

Parroki Elizan egingo den hileta‑elizkizunera joateko gonbita egiten dizue. 

BEASAIN , 2006ko maiatzaren 13a
Helbidea: Foru 58 – 1. esk 

Gorpua Beasaingo GOIERRI BEILATOKIAN egongo da: gaurko
15:30etik biharko 11:30a arte.

Atzo hil zen 83 urterekin, Elizakoak eta Aita
Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

Luisa Goitia Agirre
andrea

Atzo hil zen Urretxun 92 urte zituela 
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartu ondoren.

- Goian bego -

Ametsen azken arnasari egi hutsezko printza dario,
bake betezko borroka etengabean; orain bizi, orain herio,

argi zuridun izpi gozoez bihotza piztu zaizu betiko
zu izan zinen biziak ez dio bizitzeari inoiz utziko.

Zure bilobak
URRETXUN, 2016ko urriaren 6an

Hilberriak eta urteurrenak



deak, eta berak lehenengoa egin
behar zuen. Hemen denbora
onak markatzen zituen, baina
paralinpiar batzuetan alderdi
asko hartu behar izaten dira kon-
tuan. Belodromoa egokiagoa
zen, beraz, denborak hobetzeko
aukera zegoen. Baina eguna to-
katu behar zaizu, eta presio hori
kudeatzen jakin egin behar iza-
ten da. Nire ustez kirolari baten-
tzat hori da lanik zailena. Eguna
iritsi zen, eta arrankada ona egin
zuen. Gero bere taldekideak ere
fin aritu ziren, eta azkenean,
brontzezko domina lortu zuten.
Aurrez zuzenean edo zeharka
dominarik lortu al zenuen
Bartzelonan edo Sydneyn.
Hautatzaile bezala Joane Soma-
rriba genuen aukerekin. Errepi-
dean eta erlojupekoan parte har-
tu zuen. Azken honetan, sei se-
gundogatik txokolatezko
dominarekin geratu zen. Lehen
esandakoa, egun jakin horretan
gauza guztiak ondo atera behar
zaizkizu. Sentsazio gazi-gozoa-
rekin itzuli ginen Sydneytik.
Arantza, beraz, Rion atera
duzu.

Urte guzti hauetan egindako la-
nak merezi izan duela ikusten
duzu. Sentsazio horrekin gera-
tzen zara.
Domina horren zati bat zurea
ere bada, ezta?
Emaitz eta biok ibiltzen gara
Amadorrekin. Nik planifikazioa
egiten diot, eta gero Emaitzek
egiten ditu jarraipen lanak. Lan
gehiena, zalantzarik gabe, kiro-
lariak berak egiten du. Nahiz eta
domina berak ez hartu, zati txiki
txiki txiki bat entrenatzailearen-
tzat ere joaten da. Azkenean bai
da sentsazioa domina batekin
etorri garela etxera.
Zatia txiki-txikia, baina poza?
Izugarria. Aurretik oso urduri
geunden, podiuma ehuneneko
kontua izango zelako. Aspaldian
nabaritu ez nuen urduritasuna
zen. Kirolari bezala izaten duzu,

eta orain, beste aldetik bizitzen
duzu. Nik nahiago dut lehenen-
go kasukoa. 
Beste alde horretatik, zer ikasi
duzu Paralinpiar Jokoetan?
Alde batetik, entrenatzaile beza-
la. Beste herrialdeetan egiten ari
direna ikusteko aukera izan
dugu. Ingelesekin, adibidez, hitz
egiteko aukera izan genuen.
Olinpiar eta paralinpiar kirola-
riak maila berean dituztela esan
ziguten. Material aldetik ez zego-
ela bereizketarik, eta kirolariek
urte guztia prestaketan pasatzen
zutela. Zer nolako lanketa egiten
duten ere ikusten duzu: beroke-
tak direla, edo funtzionamendua
bera dela. Baina talka handiena
maila emozionalean izan dut.
Kirolari ezinduak, ezintasun ho-
rrekin kirolean nola aritzen di-
ren ikustea. Eurekin hitz egiten,

asko istripu batetik ateratako
jendea dela ikusi dugu. Motiba-
zioa nola bilatu duten eta kirolak
zenbat lagundu dien kontatzen
dizute. Historia horiekin hunki-
tuta geratzen zara. Gero egoerara
egokitzen zara, aurrera nola egi-
ten duten ikusiz; baina lehen
egunak gogor xamarrak egin zi-
tzaizkidan. 
Bi ikuspegi horietatik oso abe-

ratsa izan da esperientzia.
Alderatzerik ba al daude Olin-
piar eta Paralinpiar Jokoak.
Nik uste baino jende gehiago el-
kartu da Paralinpiar Jokoetan.
Egia da zenbait kiroletan har-
mailak hutsik ikusi ditugula.
Baina gune olinpikora sartu gi-
nenean, jende mordoa ikusten
zen. Komunikabideen aldetik
hemen ez dago konparaketarik.
Paralinpiar Jokoen oihartzuna
askoz txikiagoa da. Dominen ka-
suan ere alde handia dago he-
men. Brontzezkoagatik Olinpiar
Jokoetan 9.000 euro ematen
baldin badizute, paralinpiarre-
tan 3.000. Urrezkoaren kasuan,
64.000 mila eurokoa da tarte
hori. Nire ustez ez litzateke be-
reizketarik egin behar. Kirola-
riek egiten duten lana berdin-
tsua da. Ziurrenik paralinpiarre-
tara joaten direnek gehiago egin
behar izaten dute, egunerokota-
sunean izaten dituzten oztopoak
gainditu behar izaten baitituzte. 
Aireportuan harrera handirik
behintzat ez zenuten izan ko-
munikabideen aldetik.
Olinpiar Jokoetatik etorri zirene-
an kirolariak Euskal Herrira, ko-
munikabide mordoa zuten zain.
Amador Granados eta Iñigo Llo-
pis Hondarribira iritsi zirenean,
kamara bakarra zegoen: Gipuz-
koa Caja Rural Bide Bideko pren-
tsa arduradunarena. 
Kirolariek zer diote?
Nire ustez barneratuta daukate.
Lehen esan bezala ez da hori ba-
karrik, egunerokotasunean di-
tuzten oztopokoak ere hor dau-
de. Oraindik lan potoloa dago
egiteko arlo askotan.

A. IMAZ

«Etxera domina
batekin etorri
garen sentsazioa
daukagu»
AINHOA ARTOLAZABAL
TXIRRINDULARI ENTRENATZAILEA

Gipuzkoa Caja Rural Bide Bideko
entrenatzailea izateaz gain, Amador
Granadosena ere bada tolosarra; irailean,
Brasilen egon zen, Paralinpiar Jokoetan.
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Asier Imaz Tolosa

Irailaren 7tik 18ra Paralinpiar Jo-
koak jokatu ziren Rio de Jaine-
ron, Brasilen. Ainhoa Artolaza-
bal (Tolosa, 1972) bertan izan
zen, Amador Granados txirrin-
dulariaren entrenatzaile lane-
tan, Emaitz Izagirrerekin batera.
1992an, Bartzelonako Olinpiar
Jokoetan izan zen, txirrindulari
bezala; 2000. urtean, Sydneyn
hautatzaile lanetan aritu zen, or-
duan ere Olinpiar Jokoetan.
Txirrindularitzak kendu ken-
duko du, baina baita eman
ere. 
Beti esan izan dut txirrindulari-
tza beste bizitzeko modu bat
izan dela niretzat. Kirolari beza-
la, ordu asko eskatzen ditu. Baita
entrenatzaile bezala ere. Baina
eman ere egiten du, eta orain Pa-
ralinpiar Jokoetara joateko au-
kera eman dit, kirolariari lagun-
tzen.
Zein kirol helbururekin joan
zineten Rio de Janeirora?
Amadorrek taldekako abiadura
proban korritzen zuen. Hiru
buelta egin behar izaten ditu tal-

E lorrioko partida alde batera
utzirik, gogoz beterik hartu
genuen Ugaoren aurkakoa.

Udazkenean sartuta geundela
nabaria zen, euri tantak erortzen
baitziren. Hala ere, gure jokoa ez
zen eguraldiarekin bat etorri, ha-
siera-hasieratik gol aukera na-
barmenak izan genituen eta gar-
biena Ainhoa Garikanoren oine-
tatik iritsi zen. Izugarrizko
jokaldia egin eta gero ezin izan
zuen atezaina gainditu. Gol au-
kera honi beste zenbaitek jarrai-
tu zioten baina baloia ez zen ba-

rrura sartzen, azkenean, lehen
zatia amaitzear zegoela, epaileak
penaltia adierazi zuen gure alde.
Penaltia gure aurrelariak sartu
zuen, Zuriñe Iglesiasek, jaurtike-
ta eder batekin. Penaltiarekin
amaitu zen lehen zatia, marka-
gailuan aurretik joateak lasaita-
sun puntu bat eman zigun, baina
hala ere, minutu asko genituen
aurretik eta ezin ginen erlaxatu.
Atsedenaldian, Imanolek par-

tida geureganatzeko egin beha-
rrekoak esan zizkigun, hiru pun-
tuek ezin zuten alde egin. Gogoz

eta indarrez atera ginen garaipe-
naren bila, merezi genuen eta.
Bigarren zatia lehenengoaren
oso antzekoa izan zen, aurkariek
aukera bakarra izan zuten falta
baten bidez. Jokoa gurea zen eta
baita aukerak ere, eta azkenean
iritsi zen lasaitasuna, iritsi zen bi
eta hutsekoa. Berriro ere Zuriñe-
ren oinetatik atera zen, izuga-
rrizko jaurtiketa baten bitartez.
Azken minutuetan ez zen gauza
garrantzitsurik gertatu eta azke-
nean epaileak amaiera adierazi
zuen. Denok adierazi genuen

gure poztasuna, hiru puntuak
oso garrantzitsuak baitziren.
Eguna ezin baino hobeto

amaitu zen algaraz beteriko afari
batekin. Ase arte ez ginen aulkie-
tatik altxa eta oraindik bagenuen
tokia Sebasen whiski tartarako.
Orain lanean jarraitu behar dugu
gure nahiak betetzeko. Hurren-
go asteburuan Zarautz taldea bi-
sitatuko dugu, Asti futbol ze-
laian. Ez da partida erraza izango
beraz oso kontzentratuta atera
beharko gara hiru puntuak esku-
ratu ahal izateko.

Aulkitik
Patrizia Larrarte

Tolosa CF, Euskal Liga

Landutako
garaipena
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Deialdiak

Anoeta.Kukuak kantuz taldearen
entsegua izango da, 20:00etan, li-
burutegi zaharrean. Euskal jai egu-
nerako prestatuko dira.
Tolosa.Sunset songfilma ikusi ahal
izango da Zine Forumean, jatorrizko
bertsioan. 19:15 eta 21:45ean, Leidor
antzokian.
Tolosa.Martinak bere istorioa aur-
kitu zuenean antzerkia, 19:00etan,
Topic zentroan, doan. Gehitu Elkar-
teak, Euskal Herriko lesbiana, gay,
bisexual eta transexualen elkarteak,
Kutxa Fundazioarekin eta Topic zen-
troarekin batera Harrotasunaren
Antzerkia proiektu martxan jarri du.
Zizurkil.Saseta defentsa-sistema:
armatutako erresistentzia antifa-
xista Adunan, Asteasun eta Zizurki-
lenliburuaren aurkezpena izango da,
udaletxeko pleno aretoan,
19:00etan, udaletxeko pleno areto-
an. Egileak, Javier Buces Cabello eta
Karlos Almorza.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, Irene Arinen
Kale Kantoitik, Jon Ander Galarraga-
ren Ekokultura, Tolomendiren tartea,
Agurtzane Larrañagaren sukaldari-
tza makrobiotikoa, kultur agenda-
ren errepasoa eta lehiaketa. Deitu
943 698038 telefono zenbakira
edo whatsapp mezua bidali
687410033ra 10:45etik 10:55era.
Eta eskuratu Patxi Larrion idazlea-
ren Feriatzaileakliburua.  
11:00-12:00. Hamaiketakoa.
Villabona-Aiztondoko eta Anoetal-
deko albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
Musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
21:00. Ataria iluna.

28 KANALA
12:30.Kilometroak 2016.
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik. 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.28 Klip.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motelak jarraipe-
na izango du, eta ipar-men-
debaldeko haizea ibiliko da

eta zerua estali samar agertuko da
egunaren lehen zatian. Euri langarra
edo zaparradaren bat edo beste
bota dezake. Tenperatura ere jaitsi
egingo da, eta egunaren erdian 20
gradutara iritsi ezinik ibiliko da. Giro
fresko eta ez atsegin samarra izan-
go da. Arratsalde partean pixka bat
argituko du. Atertu eta ostarteren
bat edo beste zabalduko zaigu. ihar,
eguna 00

Bihar.Nahiz eta euri kontu-
rik ez dugun espero, orain-
dik ere hodei asko ikusiko

dugu. Goiz partean eta eguerdira bi-
tarte nahiko eguraldi txukuna izango
dugu. Gutxi edo asko ipar-ekialdeko
haizea ibiliko zaigu, eta ateri eutsiko
dio. Nahiko giro atsegina izango
dugu. Eguzki ordu gehiago izango
ditugunez tenperatura zertxobait
igo daiteke 20 gradutara iritsiz, baina
ez dugu bero konturik izango. Arra-
tsaldean hodeiak gailentzen hasiko
zaizkigu eta eguna bukatzerako ze-
rua estali samar geratuko zaigu.  Eta
ezin da baztertu euri pixka bat egi-
tea ere. 

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

Tokiora iritsi da

Lander Egia bidaiari tolosarra iritsi da Tokiora. Bizikletaz 
abiatu zen Tolosatik Tokiora iristeko helburuarekin. 

Iñigo Terradillos 

Lander Egiak 2014ko martxoan
hasi zuen abentura amaierara
iritsi da. Tokiotik bertatik konta-
tu ditu azken eguneko bizipenak
eta «bidaiatzeko aitzakia beste-
rik ez zen Tokiora iristea. Bidaia
zen helburua». Bizipen ugari
izan ditu tolosar bidaiariak: «Az-
kenean egun guztiak ezberdinak
izatera ohitu egiten zara». Ongie-
torri festa izan zuen Tokiora iris-
tean eta gustura agertu da bidaia
osoa ondo atera zaiolako.
Mongolian pasa du uda, eta

bertan familiakoen bisita ere
jaso zuen, lurraldea ezagutuz.
«Mongoliara Txina gurutzatuz
iritsi nintzen. Txina asko harritu
nauen herrialdea izan da, sor-
presa polita. Beste irudi bat nuen
eta uste baino jende irekiagoa.
Harrera ona egin didate eta esku-
zabalak izan dira. Komunikazio
arazoak izan arren ondo molda-
tu naiz. Asko gustatu zait. Janari
ona eta paisaia izugarri politak.
Egia da industrialdeetan kutsa-
dura handia dagoela, baina oso
natura polita ere badu, kontraste
handiko lurraldea da».
Behin abuztuan Mongoliara

sartuta, arrebaren bisita jaso
zuen. Eta bizikletaz hasi bazuten
ere bidaia, «belauneko arazo ba-

tzuk tarteko» motorra alokatuz
amaitu zuten bidaia. 
Herrialde gogortzat definitu

du Lander Egiak, kokalekua eta
eguraldia kontuan hartuta. Bi-
daiatzeko ere ez dela erraza dio,
baina polita eta oso interesgarria
izan dela nabarmendu du: «Biz-
tanleriaren gehiengoa oraindik
ere nomada da. Hiri gutxi dau-
de». Nomaden egunerokoaz go-
zatu ahal izan dute, eta beraien
dendetan ere egin dute bizitza. 
Berriz Txinara itzuli zen tolo-

sarra eta Txina iparraldean kilo-
metro batzuk egin ondoren, tre-
nez Shanghaiera joan nintzen
eta bertan ferry bat hartu eta Ja-
pon erdialdeko herri batera iritsi
nintzen. «Ez dut zorterik izan Ja-
ponian eguraldiarekin. Egunero
euri asko egin dit eta ez dut
gehiegi gozatu bizikletan», dio. 
Baina Tokiora iristearekin ba-

tera, lagunek, festa antolatua
zioten tolosarrari eta beraiekin
pasako ditu egun batzuk. «Lagun
hauekin bost urtez egon nintzen
bizitzen Ingalaterran eta fami-
liako kide ditut eta hemen gabil-
tza batetik bestera, gauzak iku-
siz». 
Korrika egiteko edota bizikle-

tan ibiltzeko ere ateratzen du
denbora. Eta berarekin erama-
nak ditu bidean ezagututako

murtziar bikote bat ere «Etxean
batera gaude guztiak». Japonian
hiri ezagunenak bisitatuko ditu,
baina baita iparraldean tsuna-
miak duela urte batzuk txikitu
zuen eremura ere joan nahi du.
Lurrikara izan zenean batera bi-
zitzen zeuden Ingalatarren eta
dirua biltzen aritu ziren bertako
herritarrei lagundu ahal izateko.

BIZIKLETA BIDELAGUN
Tolosatik abiatu zela egun asko
badira ere, bizikleta berarekin
du. Hala ere nahiko larri iritsi
dela kontatu du: «Azken astean
pedaletako ardatz bat nahikoa
izorratuta dut eta Japonian ber-
tan egindako markak baino ez
dituztenez erabiltzen ez dut lor-
tu balio didan ezer bilatzea eta
azken mendate handiak bizikle-
ta eskuan dudala igo behar izan
ditut baina iritsi da». 
Izugarrizko hiri handia da To-

kio, munduko handiena. 30 mi-
lioi pertsona bizi dira, baina bake
handia dagoela nabarmendu du:
«Elkarrenganako errespetu han-
dia dute eta zaratarik atera gabe
eta molestatu gabe ibiltzen saia-
tzen dira, bai kalean eta baita gi-
datzerakoan ere. Esango nuke
Tolosan edozein bazterretan za-
rata handiago dagoela hemen
baino. Sentsazio arraroa da». 

Lander Egia tolosarra 2014. urtean abiatu zen Tolosatik Tokiora; festa batekin hartu zuten lagunek Tokion. ATARIA
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