
Martxotik aurrera,
edukiontzi bidezko
bilketa sistema 
Ibarrako udabaltza osatzen duten EH Bildu eta EAJ alderdiek akordioa
sinatu dute; akordioaren helburua gaikako bilketa %80tik gorakoa
izatea izaki, derrigorrezkoa eta kontrolatua izango da bilketa //3

Arkaitz Fraile Ingurumen zinegotziak (EH Bildu), Mikel Agirrezabala alkateak (EH Bildu) eta Victoria Rodriguez Ingurumen batzordeko arduradunak (EAJ) 
sinatu zuten akordioa, eta martxotik aurrera jarriko dute martxan edukiontzi bidez bilketa. REBEKA CALVO

«Txirrindularitza
nik nahi nuena da,
eta lehentasuna
emango diot»
JON IRISARRI
TXIRRINDULARIA

Jon Irisarri leaburuarra
hurrengo bi urteetan
profesional mailan ariko
da Caja Rural taldean //5

Opera eta balleta
zuzenean ikusteko
aukera, Tolosako
neguko eskaintzan
Tolosako Udalak neguko kultur egitaraua
berrikuntzekin aurkeztu du; Londresko 
Royal Opera Housen hiru emanaldi izango 
dira, besteak beste, Leidor antzokian //2
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Opera eta balleta zuzenean ikusi
ahal izango dira, Leidorren
Neguko kultur egitaraua aurkeztu dute, Kulturzale txartel berriarekin batera;
bederatzi ikuskizun 40 euroren truke ikusi ahal izango dira, martxora bitarte

Itzea Urkizu Arsuaga 

Negu hasiberriko kultur egita-
raua plazaratu du Tolosako Uda-
lak, Kulturzale txartel berriare-
kin batera. Ikuskizunen zerren-
dak piztuko du jakin-minik
biziena, baina, 2016tik 2017rako
trantsizioa kulturaz hornituko
duen egitarauan, bada herrita-
rren arreta deituko duen nobe-
dade nagusi bat: opera eta balle-
ta zuzenean proiektatuko dituz-
te, Leidor aretoan.
Nuria Carbonell kultura zine-

gotziak azaldu duenez, zaleek
hainbatetan eskatutako eskain-
tza da zuzeneko proiekzioena:
«Produktuaren maila ona ikusi-
ta, eta beste zenbait herritan
duen arrakasta medio, Tolosan
ere ikuskizun mota hori eskain-
tzea erabaki dugu». 
Horrela, beraz, Londresko Ro-

yal Opera Houseko hiru emanal-
diz gozatu ahal izango da, Tolo-
satik mugitu beharrik izan gabe.
Urtarrilaren 31n izango da lehe-
na, eta Giuseppe Verdiren Il Tro-
vadore opera eskainiko dute Lei-
dor aretoan. Bide beretik, otsai-

laren 8an, Wayne McGregor-en
Woolf Works balleta proiektatu-
ko dute eta, azkenik, opera batek
biribilduko du zuzeneko eman-
kizunen estreinaldia: martxoa-
ren 30ean izango da, Giacomo
Pucciniren Madame Butterfly
operarekin. Guztiak ere 20:15ean
hasiko dira, eta «Londresen ber-
tan egotea bezalakoa izango da»
Carbonellen arabera.
Zuzeneko horiez nahiz gaine-

rako emanaldi guztiez gozatu
nahi dutenei errentagarriago
suertatuko zaie Kulturzale txar-

tela eskuratzea: bederatzi ikuski-
zun 60 euroan ikusi ahal izango
dituzte. Kultura zinegotziak
azaldu du «ia 40 euroko deskon-
tua» duela txartelak, eta jada sal-
gai daudela, kultur etxean. 
Kulturzale txartelaren bide be-

retik, Gipuzkoako Foru Aldun-
diak ere kultura bonoa argitaratu
du beste behin, aldi eta leku ba-
karrean erabiltzeko. Tolosako
Kulturzale txartelarekin batera
erosi ahal izango da, eta bi bono-
ek 40 euroko prezioa izango
dute. 

Kulturzale txartelaren eskaintzan bederatzi ikuskizun izango dira. I. URKIZU

San Tomas eguna
ospatuko dute
Topagunean
GAZTERIA // Tolosako gazte To-
pagunean San Tomas eguna os-
patuko dute, bihar. 12 eta 16 urte
bitarteko gaztetxoek, besteak
beste, txistorra dastatzeko auke-
ra izango dute, 17:00etatik
20:00etara bitarte.

Isidro Larrañaga
akordeoi orkestra
Iurreamendin
KULTURA // Tolosako Iurreamen-
di egoitzan ariko da, Isidro La-
rrañaga akordeoi orkestra, dato-
rren abenduaren 30ean. Ema-
naldia 18:30ean hasiko da, eta
egoitzako kaperan izango da hi-
tzordua. 
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Gabonetako
kontzertua eskainiko
du musika bandak
KULTURA // Tolosako Musika
Bandak Gabonetako kontzertua
eskainiko du, bihar, Eduardo
Mokoroa musika eskolan,
19:00etan hasita. Aste honetan
barrena, ordea, hitzordu zerren-
da luzea izango du bandak. Izan
ere, abenduaren 24an Eguberri
kontzertua eskainiko dute,
12:30ean, Lopez Mendizabal pla-
zan eta, iluntzean, berriz, urte-
roko Gabonetako kalejira egingo
dute, 20:00etan Gorriti plazatik
abiatuta.

1976ko Gabon gaua berreraikitzeko deia
I. Urkizu 

«1976ko abenduaren 24a tolosar
guztien memorian dago». Hala
diote Euskal Memoria fundazio-
ak Tolosan duen taldeko kide Je-

sus Mari Agirre Mauleonek eta
Mikelo Zabalak. Guardia Zibila-
ren eta herritarren artean «seku-
lako iskanbila» izan zen gau har-
tan, baina «gertakaria ez dago
ondo dokumentatuta», eta hori-
xe nahi du Euskal Memoriak:
jendearen testigantzak eta bizi-
penak bilduz, duela 40 urte ger-
tatu zena dokumentatu. 
Mikelo Zabala gaztetxoa zen,

eta ez du oroitzapen zehatzik,
baina Jesus Mari Agirre Mauleo-
nek ondo gogoan du iluntze
hura: «Oargi elkarteko kidea nin-
tzen orduan eta, urtero bezala,
Oargiko abesbatzarekin irten gi-
nen iluntzean, Gabon gaueko
ohiturari jarraituz». Azaldu due-
nez, jende askok parte hartzen
zuen Oargiren abesbatza hartan,
eta Olentzeroren pertsonaiaren
inguruko sinbologia erabiltzen

zuten: «Urte hura, ordea, berezia
izan zen, karroza moduko bat
atera baikenuen kalera, Olentze-
ro kaiola baten barruan sartuz.
Une hartan amnistiarik ez zego-
en, eta guztia oso zigortuta zego-
en, baita ikurrina bera ere; ilega-
la zen», azaldu du. 
Gauzak horrela, Olentzerore-

kin batera ikurrina ere atera
zuen kalera eta, Agirre Mauleo-
nen ustez, horixe izan zen guztia
eragin zuena: «Iluntzeko zor-
tziak-edo izango ziren, eta gogo-
an dut Korreo kalean geundela.
Guardia Zibila tiroka hasi zen, jo
eta su, eta Tolosa Land Rover-ez
bete zen. Kulata-kolpez jendea
uxatzen hasi ziren, eta sekulako
sarraskia sortu zuten herrian»,
dio. 
Izan ere, «jende asko ahal be-

zala etxera joaten saiatu zen» be-

zala, beste hainbat herritarrek
aurre egin zioten Guardia Zibila-
ri, eta istilua gau osora zabaldu
zen: «Jende asko ez zen afaltzera
joan ere egin». 

BIZIPENAK BILTZEKO DEIA
Gertakari hura dokumentatu
ahal izateko, Euskal Memoriak
bilera deitu du gaur, 19:00etan,
kultur etxean.
«Gure helburua gaur hartan

gertatutakoa lekukotzea da, isto-
rio eta bizipen asko airean bai-
taude», dio Agirre Mauleonek.
Momentuz, urteotan guztio-

tan entzundakoak baino ez di-
tuzte, eta baita garaiko El Diario
Vascok argiratatutako albiste-
txoa ere. Argazkiak biltzeko la-
nean dihardute, eta gaurko bile-
rak elikatuko du beren egitas-
moa. 

Euskal Memoriak bilera
deitu du gaur, urte
hartako Guardia
Zibilaren karga
dokumentatzeko

NEGUKO EGITARAUA

Urtarrilaren 14a, larunbata.17:00etan,
Mari Kizkurikuskizuna Leidorren. Urta-
rrilaren 20a, ostirala.20:30ean, Decla-
ración de Guillermo antzezlana, Topic
zentroan, Jose Kruz Gurrutxagaren es-
kutik.Urtarrilaren 27a, ostirala.
20:30ean, Oskarbi kantaldia Leidorren.
Urtarrilaren 31, asteartea.20:15ean,
Giuseppe Verdiren Il Trovadoreopera,
Leidorren. Otsailaren 8a, asteazkena.
20:15ean, Wayne McGregorren Woolf
Works balleta, Leidorren. Otsailaren
10a, ostirala.20:30ean, Koadernoa zuri
Leidorren, Hika Teatroaren eskutik.
Otsailaren 17a, ostirala.Kaldereroeta-
ko kontzertua Topic-en. Martxoaren
10a, ostirala.Konpasetan, bidaia intimo
bat emakumeen istorioetako zehar
ikuskizuna, Topic-en eta Aranburun. 
Martxoaren 17a, ostirala.20:30ean,
Jainko basatiaantzezlana Leidorren,
Txalo Produkzioen eskutik. Martxoa-
ren 24a, ostirala.20:30ean, Olatz Zu-
gastiren kontzertua Topic zentroan.
Martxoaren 30a, osteguna.
20:15ean, Giacomo Pucciniren Mada-
me Butterflyopera, Leidorren. Mar-
txoaren 31, ostirala.20:30ean, Os-
karaikuskizuna Leidorren, Kukai
dantza konpainiaren eskutik. 



Hiri hondakinak
biltzeko sistema
aldatzea adostu dute 
Ibarrako udalbatza osatzen duten EH Bildu eta EAJ alderdiek akordioa
sinatu dute; martxotik aurrera edukiontzi bidez jasoko dituzte hondakinak 

Rebeka Calvo Ibarra

«Ibarrak dituen beharretara ho-
beto egokitzeko» asmoz sinatu
dute akordioa EH Bildu eta EAJ
alderdiek. Honen arabera, mar-
txo hasieratik aurrera edukiontzi
bidez jasoko dituzte herrian sor-
tzen diren hondakinak, atez ate-
ko sistema kenduz. Udal ardura-
dunek 2014. urtean atez ateko
sistema jartzerakoan zuten hel-
burua bera izaten jarraitzen du-
tela nabarmendu dute: «Honda-
kinak murriztu eta berrerabilera
bultzatzeaz gain, gaika ahalik eta
gehien biltzeko sistema bat jar-
tzea».

Sistemaren aldaketa ekarriko
duen akordioa atzo goizean sina-
tu zuten, prentsaren aurrean, eta
honen arabera, derrigortutako
edukiontzi bidezko bilketa egin-
go dute; organikoa eta errefusa
txiparen bidez eta egun eta ordu-
tegi jakin batekin, eta gainontze-
ko gaiak –papera, plastikoa eta
beira–edukiontzi irekietan.
Organikoa egunero atera ahal-

ko da, 18:00etatik 23:00etara, eta
errefusa astean behin, nahi den
egunean, 18:00etatik 23:00etara.
Pixoihalak ere egunero jaitsi
ahalko dira, errefusaren edu-
kiontzira, baina udaletxean jaki-

narazi beharko da. Printzipioz
20 bat edukiontzi eremu jarriko
dituzte Ibarran zehar.
Edukiontzi eta txipen erabil-

penaz gain, merkatarien bilketa
berraztertuko dutela adostu
dute. Urtarrilaren 9tik aurrera
egingo dizkiete bisitak merkata-
riei «beharrak jasotzeko». Landa-
eremuan orain arte bezala jarrai-
tuko dute.

SALAKETAK ETA ISUNAK
Akordioaren helburua gaikako
bilketa portzentajea %80tik go-
rakoa izatea izaki, derrigorrez-
koa eta kontrolatua izango dela

EH Bilduko eta EAJko hainbat ordezkari, atzo, azalpenak ematen. R. C.

GIZARTEA IBARRALDEA 03www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2016ko abenduaren 21a

Indarkeria matxistari aurre
egiteko ikastaroa, Leaburun
Erredakzioa Leaburu

Leaburu-Txaramako Udalak in-
darkeria matxistari aurre egiteko
egindako apustuaren barruan,
autodefentsa ikastaroa antolatu
zuen eta oraindik parte hartzeko
aukera dago. 
Hurrengo bi saioak urtarrila-

ren 7 eta 14an izango dira,
10:00etatik 14:00etara. Herriko
12 urtetik aurrera dituzten ema-
kumeek parte hartu dezakete eta
nerabe zein langabetuek ez dute

ikastaroa ordaindu beharko.
Gainontzekoek 5 eta 10 euro ar-
tean ordaindu beharko dute saio
bakoitza. Udalak hala ere, ema-
kume guztiak animatu nahi ditu
parte hartzera eta horregatik
egoera ekonomikoak medio joa-
ten ez direnei laguntzeko prest
dago. 

EGUNEROKOA IZAN EZ DADIN
«Indarkeria matxista eguneroko
ogi bihurtu zaigu. Ia egunero
dugu horrelako berriren bat.

Gure kaleetan, etxeetan, herrie-
tako jaietan... edozein lekutan
gertatu izan da. Hala ere, orain-
dik salatzen ez diren indarkeria
matxista kasuak ere ziur badau-
dela», esan du Leaburu-Txara-
mako Udalak. 
Horren aurrean, «ezin gara

geldi egon», nabarmendu du, eta
hori dela eta antolatu dute auto-
defentsa feministako ikastaroa.
«Gure herriko emakumeon de-
fentsan» antolatu du ikastaroa
udalak.

Dekorazio tailerra
eta altxorraren
bila, Gaztezulon
Erredakzioa Ibarra

Gaur eta bihar ekitaldiak izango
dira Gaztezulo gazteentzako txo-
koan. 
Gaur dekorazio tailerra egingo

dute; LH1 eta LH2koak 16:30etik
18:00etara ariko dira, eta LH3 eta
LH4koak, 18:00etatik 19:30era. 
Bihar berriz, altxorraren bila

jokoa egingo dute, LH1 eta 2koak

lehenengo, eta LH3 eta 4koak
ondoren. 
Bestalde, Eguberriak direla

eta, kultur etxeak ordutegi des-
berdina izango duela esan dute.
Urtarrilaren 5a bitarte kultur
etxea eta liburutegia 10:00etatik
13:00etara egongo dira zabalik,
eta arratsaldez 15:30etik 19:30era
kultur etxea eta 16:30etik
19:30era, liburutegia. 

nabarmendu dute. Bi dira uda-
lak hori egiteko aurreikusten di-
tuen moduak; herritarrek eurek
salaketak egin ahalko dituzte eta
ondoren, udalak exekutatu ditu
salaketa hauek eta, bestetik, aur-
ki Ibarrak udaltzainak izango di-
tuela eta, hauek egingo dute lan
hori. Gaizki egiten duten herrita-
rrek, hortaz, isunak jasoko dituz-
te. «Ohitura txar batzuk aldatu
nahi ditugu, herritarrek ezin di-
tuzte hondakinak nahi bezala
eta nahi duten tokira bota, hori
ekidin behar dugu», esan zuen
Mikel Agirrezabala alkateak. 
Era berean, sistemaren jarrai-

pena egiteko beharrean ere bat
egin dute, eta horretarako agin-
tariek, eragileek eta norbanako-
ek osatutako jarraipen batzordea
eratuko dute. «Lanketa bat egin
behar dugu honen inguruan,
eragileak identifikatuta ditugu
eta norbanakoekin lanketa egin-
go dugu. Sistemaren emaitzen
jarraipena egingo dugu», gaine-
ratu zuen alkateak.

ZEHAZTASUN GEHIAGO
Aldaketak data badu ere, mar-
txoa hasiera, sistema aldaketari
dagozkion hainbat gai datozen
asteetan zehaztuko dituzte. Txi-
pen banaketa nola eta noiz egin-
go den edo orain arte erabili di-
ren kuboekin zer egin, esaterako. 
Jada zehaztuta duten infor-

mazio guztia, dena den, herrita-
rren eskura jarriko dute gaur ber-
tan. Ibartarren etxeko poston-
tzietan aldaketaren inguruko
zehaztasunak jasoko baitituzte,
esku orri batzuen bidez.
EH Bildu eta EAJren arteko

akordioaren inguruan galdetuta,
alkateak esan zuen, bilerak legis-
latura hasieran hasi zituztela eta
elkarrizketak blokeo egoera ba-

%80 
HELBURUA
2014a baino lehen, 
hau da, atez atekoa jarri baino
lehen, hondakinen %31 besterik
ez zen jasotzen gaika Ibarran.
Jarri eta gero hasieran 
%82-83 artean egon zen
portzentajea eta urriko azken
datuen arabera, 
orain %70koa da. 
Helburua dena den, 
%80tik gorako gaikako bilketa
portzentajea lortzea dela diote
akordioaren sinatzaileek.

tetik etorri zirela. «Udal gober-
nuan, batetik, egoera blokeatuta
zegoela eta erabakiak hartzen
hasi behar genuela ikusten ge-
nuen eta, bestalde, EAJk sistema
aldaketaren aldeko aldarria egin
zigun. Atez atekoak bi urte haue-
tan egin duen ibilbidea eta gure
nahiak ikusita sistema honen
alde egin dugu». 
Hau da, udal gobernuak argi

zuen «sistemak derrigorrezkoa
izan behar duela, kontrolatua eta
emaitza onak emango dituena».
«Bere garaian horren arabera
hartu genuen erabakia eta orain-
goan ere hori izan dugu buruan.
Ez dugu orain arteko ibilbidea
ahaztu behar eta hortik abiatuta
iruditzen zaigu udala herritarren
beharretara egokitu behar dela.
Jada bide bat egina dago eta he-
ziketa bat dugu eta sistema bera
malgutzea erabaki dugu. Guk
%80 birziklatu nahi dugu, zein
sistemarekin? 2014an sistema
bakarrak ematen zuen emaitza
hori eta orain badirudi, derrigor-
tutako edukiontzi sistema baten
bidez ere lortu daitekeela».
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Irurako ikastolak ez du
Ñañarri rallysprinta
gehiago antolatuko 
Bederatzi urtetan antolatu izan du lasterketa eta orain beste
ekimen batzuk egingo ditu proiektua laguntzeko, besteak
beste, asteazkenean Ene Kantak izango da Leidorren

Jon Miranda Irura

Ikastolaren Errektore Batzorde-
ak hartu du lasterketa gehiago ez
antolatzeko erabakia, ikusita az-
ken urteetan ikusle kopuruak
behera egin duela eta ondorioz
etekin ekonomiko txikiagoa lor-
tu dutela rallysprintarekin. 
2008an, Irurako ikastolak Ki-

lometroak jaia antolatu zuen ur-
tean egin zuten aurrenekoz Ña-
ñarri rallysprinta Larraitz Agi-
rrezabala zuzendariak azaldu
duenez: «Eraikin berria finan-
tzatzeko bideen bila ari ginela
zaletasuna zuen ikasle baten ai-
tak proposatu zigun rallya anto-
latzea». Geroztik bederatzi aldiz
egin dute, lehen zortzi edizioe-
tan Alegia eta Amezketa artean
eta iaz Tolosako Urkizu auzo in-
guruan. 
«Ez da, soilik, azken urteko jo-

era izan. Sumatu dugu azken ur-
teetan zale gutxiago gerturatu
dela eta uste dugu beste rallye-
tan pasatzen ari den gauza dela»,
dio Agirrezabalak. Publizitatea
izaten da beste sarreretako bat
eta ikastolako arduradunek ai-
tortu dute geroz eta gehiago kos-
tatzen zaiela saltzea.
Hala ere, urte hauetan guztie-

tan laguntza eman duten denda-
riei esker ona adierazi nahi izan
die Irurako ikastolak, baita anto-
laketan lagundu duen Sardara
eskuderiari ere. «Eta bereziki es-
kertu nahi ditugu bai Alegialde-

Aurtengo apirilean Urkizu inguruan antolatu zuen ikastolak lasterketa. I. G. L.
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MUSEAN TXAPELDUNAK
Amezketako Lurdes eta Juan Migel izan ziren txapeldunak
urteroko mus txapelketa herrikoian. Bigarren tokian, he-
rrian bertako Olaia eta Ainara sailkatu ziren eta hirugarren
postuan Mikel eta Joxean, hauek ere Villabonakoak. ATARIA

Gabonetan Kalera
Kalera dinamikaren
barruko ekimenak
ASTEASU // Larunbatean,
18:30ean kalejira egingo dute
Olentzerorekin. Abenduaren
30ean, azken ostiraleko elkarre-
taratzea izango da eta urtarrila-
ren 8an, Nekane Txapartegik 44
urte betetzen dituela eta,
13:30ean argazki erraldoia egin-
go dute frontoian. Bilboko mani-
festaziora joateko autobusa ere
antolatu dute Asteasutik.

Eñaut Elorrietaren
kontzerturako
sarrerak salgai
AMASA-VILLABONA // Deserriko
kantakdiskoa kaleratu zuen
2013an Gernikako musikariak
eta lan horretan jasotako piezak
emango ditu Villabonako Gurea
aretoan, hilaren 30ean,
20:30etik aurrera. Kontzertura
joateko sarrerak salgai izango
dira aldez aurretik Amasa kafe-
tegian. Sei euroan eskuratu ahal
izango dira Ken Zazpi taldeko
abeslariaren bakarkako kontzer-
tura joateko sarrerak. 

Behar Zana pilota
elkartearen
Eguberritako sariak
AMASA-VILLABONA // Pello Muji-
ka Mujika billabonatarrak esku-
ratu du sari nagusia. Saski ede-
rra, bidaia bat eta Oria merkatari
elkarteko saltokietan erosketak
egiteko 1.000 euroko txekea es-
kuratu ditu. Hiru sari txikiago
ere zozkatu dituzte: Xabier Men-
dizabal Jauregik eta Joxean Jau-
regi Iruretagoienak eskuratu di-
tuzte horietako bi eta hirugarre-
na Larrea okindegian saldutako
9.304 zenbakiduna da.

Yoga eta tai-chi
ikasteko aukera
urtarriletik aurrera
ANOETA // Martxora bitartean lu-
zatuko dira bi ikastaroak eta
hauetan izen emateko hilaren
27ra arteko epea dago, Anoetako
udaletxean edo liburutegian.
Yoga ikastaroa astelehen eta as-
teazken arratsaldetan edo aste-
arte goizetan izango da Hozpel
kaleko lokalean eta tai-chi ikas-
taroa astearteetan, 18:30etik au-
rrera Mikelasagastin.

ko udalak eta baita Tolosakoa
ere, rallysprinta antolatzeko
agertu duten borondateagatik
eta emandako baimenengatik.
Denek bat egin dute lasterketa-
ren atzean dagoen ikastolaren
proiektuarekin»
Agirrezabalak bereziki gogoan

izan ditu bederatzi urte hauetan
boluntario bezala lanean aritu
diren herritarrak: «Gurea ikasto-
la txikia da eta lasterketa antola-
tzeko guraso eta irakasleez gain
beste hainbat herritarren inpli-
kazioa beharrezkoa izan da».
Ehun lagun inguru mugitu izan
dira antolakuntzan eta ekimena
aurrera ateratzeko «esfortzu
handia» egin behar izan dutela
onartu dute ikastolako ordezka-
riek. Rallysrinta gehiago ez anto-
latzeko azken erabakian ere pi-
sua izan du kontu horrek.
«Badakigu ikusle eta zaletu

asko penatuta egongo direla,

baina faktore guztiak mahai gai-
nean jarri eta gure egoera lehe-
netsi dugu. Batek daki, hemen-
dik urte batzuetara zer egingo
dugun». 2017. urteari begira, or-
dea, ez dakite inork antolatuko
duen: «Guk erabakia lehenbaile-
hen jakinarazi diogu federazioa-
ri inork antolatu nahiko balu
denboraz ibil dadin». 

ERAIKIN BERRIRAKO EKIMENAK
2017an rallysprinta ez, baina eki-
men gehiago antolatuko ditu
ikastolak bere hezkuntza proiek-
tua indartzeko. «Haur Hezkun-
tzako eraikin berria egiten ari
gara, eta beraz, lehen geneukan
maileguari beste bat gehitu dio-
gu. Horri buelta emateko behar
beharrezkoak ditugu era guztie-
tako ekimenak», esan du Agirre-
zabalak.
Horietako bat izango da, dato-

rren asteazkenean, abenduak 28,
Tolosako Leidorren 16:00etan
eskainiko den Ene Kantak ikus-
kizuna. «Lehen Hezkuntzako hi-
rugarren mailako gure ikasleak
ere ariko dira eta ikusgarria izan-
go da, ziur». Azken sarrerak sal-
gai daude ikastolan.
Martxoan hasi zituen Ekolan

izeneko enpresak eraikin berria
egiteko lanak eta aurreikusitako
datak beteko dira, obrak urtarrila
bukaerarako amaitzea espero
baitute. «Ez du esan nahi horrek,
ikasleak berehala aldatuko dire-
nik, beharrezko tramiteak bete
ondoren egingo da trasladoa»,
adierazi du Agirrezabalak.



Irati Saizar

Txikitako ametsak egia bihurtze-
ko bidean da Jon Irisarri. Azken
denboraldiko garaipen eta erre-
gulartasunaren saria jaso du;
profesionaletan debutatuko du
egun dabilen taldearekin, Caja
Ruralekin. 
Noiz jakin zenuen profesiona-
letan debutatzeko aukera
izango zenuela?
Aspaldi jaso nuen. Lehenengo
urteko denboraldi erdialdean
edo esan zidaten igoko nindute-
la eta egia esan, momentu horre-
tan oso-oso pozik jarri nintzen.
Orain, ilusionatuta nago denbo-
raldia hasteko. Ez da asko gera-
tzen eta pozik, ilusionatuta eta
gogoarekin aurkitzen naiz.
Esperotakoa izan da?
Caja Ruralean egonda aukera
neukan igotzeko. Denboraldi
ona eginez gero, banekien igoko
nindutela eta ondo irten ziren
gauzak aurreko denboraldian,
karrera onak egin nituen eta au-
kera eman zidaten.
Txirrindularitzan hasi zine-
nean pentsatu zenuen inoiz
honaino iritsiko zinenik?
Ez, egia esan, txirrindularitzan
hasten zarenean beti edukitzen
duzu profesionaletara iristeko
eta honetara dedikatzeko ame-
tsa. Baina, inoiz ez nuen imajina-
tu honetara iritsiko nintzenik eta
ez nuen espero. Iristea izugarria
izan da.
Aurreko denboraldian lortu-
tako garaipenen ordaina da
profesionaletan debutatzea?
Ez da hori bakarrik izan. Egia da
lau garaipen esanguratsu lortu
ditudala; Legazpiko Santikutz
Klasikoa, Bidasoako etapa bat,
Gran Premio Macario eta Gran
Premio Sanroma.  Baina, nik uste
denboraldi erregularra egitea ere
izan dela gakoa, horiek irabazte-
az gain. Emaitza onak daudene-
an, aukerak izaten dira.
Zer eskaintzeko gai zara pro-
fesionaletan?
Nik uste aldapan gora aguanta-
tzen duen esprinterra naizela.
Talde txikietan sprinterako balio
dudala uste dut. Baina, oraindik
ez dakit seguru zer izango na-
zien. Igotzen nazienean ikusiko
dut neure burua non dagoen eta
nire lekua aurkitu beharko dut.
Lehenengo urtean taldeari la-
guntzen ariko naizela pentsa-
tzen dut, baina, bigarrenetik au-
rrera kokatzea tokatuko zait.
Afizionatuetatik profesiona-
letara aldea dagoela esan ohi
da. Zein aldaketa espero ditu-
zu zuk?
Gehiago zaindu beharko naiz eta
gehiago entrenatu beharko dut.

Aurrera begira, zein helburu
jarri dizkiozu zeure buruari?
Kategoriara moldatzea lehenda-
bizi. Horrekin gustura geratuko
nintzateke. Azkenean, taldeari
laguntzeko gaitasuna edukitzea
eta taldeak nigandik espero due-
na ondo betetzea da helburua.
Oraingoz, ez dakit zer espero
duen taldeak nigandik, baina la-
guntzea, maila ona ematea eta
erritmora moldatzearekin kon-
formatzen naiz. Aurrera begira,
beste helburu batzuk jarriko di-
tut aurrez egindakoaren arabera.

gehiago sartu behar izaten ditut
orain. Lehengo urtean lau ordu
eta erdi egiten banituen, aurten
bost eta erdi edo horrela egiten
ditut. Gimnasioan antzeko egi-
ten ari naiz, igeri ere bai, belo-
dromora ere joaten gara. Azken
finean, lehengo urteko berdina
da pixka bat gehiagorekin, entre-
namendu luzeagoekin. Baina
bueno, afizionatuetarako entre-
natu behar duzunaren antzekoa
da. Ezin da ordea aldaketa han-
diegirik eman, gehiegi entrena-
tzea ere ez baita ona.

Gauzak detaile gehiagorekin era-
man behar dituzu, baina, nire
ustez erritmoa da bereziki alda-
tzen dena. Karreretako erritmoa
askoz handiagoa da profesiona-
letan eta beraiek daukaten pun-
tu hori ez daukat oraindik. Or-
duan, erritmo hori hartu beharra
dago, gogor entrenatu, asko saia-
tu eta pixkanaka-pixkanaka ea
lortzen dudan.
Entrenatzeko moduan izan
du eraginik?
Lehengo entrenamendu berdi-
nak dira, baina, ordu batzuk

Txirrindularitzaz gain, ikas-
ten ere ari zara. Nola koordi-
natzen dituzu bi gauzak?
Aurten, ikasgai gutxiago egiten
ari naiz. Entrenamenduak eta
orokorrean txirrindularitza lana
da niretzat, beraz, egunerokota-
sunean entrenamenduei ema-
ten diet garrantzia eta gero ahal
badut klasera joaten naiz. Tartea
dudanetan, akademietara joaten
naiz eta horren bidez, ahal ditu-
dan azterketak egiten ditut. Ikas-
gai gutxiago hartuta, urte gehia-
go beharko ditut gradua amai-
tzeko, baina, azkenean,
txirrindularitza nik nahi nuena
da eta lehentasuna horri emango
diot.
Profesionaletara pasata, fa-
matua egingo zara beharbada.
Prest zaude?
[Barreak]Jende gehiagok ezagu-
tuko nau egia esan, baina, Espai-
nia mailan eta leku guztietan
futbolariak dira famosoak dire-
nak. Txirrindularitza jarraitzen
dutenek ezagutzen gaituzte, ba-
tez ere Euskal Herrian, asko ja-

rraitzen baita txirrindularitza.
Baina, ez pentsa hainbesterako
denik. Nik garrantzia taldearen
irudia zaintzeari ematen diot.
Jendearen aurrean ezin duzu
irudi txarra eman, taldearen iru-
dia mantentzen saiatu behar
dugu. Ni prest nago horretarako.
Taldea asko gustatzen zait eta
bere irudia transmititzea gauza
polita iruditzen da niretzat.
Ingurukoek nola jaso dute al-
bistea?
Oso pozik. Familiak eta lagunek
nire egunerokotasuna ikusten
dute, eta baita nola saiatzen nai-
zen ere. Ametsa bete dudala
ikustea pozgarria da denentza-
ko.

A. IMAZ

«Taldeari laguntzea,
maila ona ematea eta
erritmora moldatzea
dira helburu nagusiak»

JON IRISARRI
TXIRRINDULARIA
Kirolaririk ez da falta Tolosaldean. Txikitatik buru belarri kirol batean

murgildu eta profesionaletaraino iristea lortu dute batzuek. 
Horietako bat da  Jon Irisarri txirrindulari leaburuarra. Datozen bi

denboralditan profesionaletan ariko da Caja Ruralekin.

«Nik uste denboraldi
erregularra egitea ere
izan dela gakoa,
garaipenak izateaz
gain. Emaitza onak
daudenean, 
aukerak izaten dira»

«Txirrindularitza nik
nahi nuena da eta
lehentasuna horri
emango diot»

«Jendearen aurrean
ezin duzu irudi txarra
eman, taldearen irudia
mantentzen saiatu
behar dugu. Ni prest
nago horretarako»
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Urteari adio korrika 
Alegian, Berastegin,
Ibarran, Lizartzan,
Tolosan eta 
Villabona-Zizurkilen,
Urtezaharreko krosak 

I. Garcia Landa/Ane Urkola 

Urtezahar eguna korrika amai-
tzeko ohitura errotuta dago es-
kualdean, eta hainbat herritan
antolatzen dituzte: Alegia, Be-
rastegi, Ibarra, Lizartza, Tolosa,
eta Villabona-Zizurkil.
Olatz Peon Tolosako alkateak,

Ivan Gallego Samaniego-Orixe
ikastetxeetako kirola eskola ar-
duradunak eta Arantxa Irureta-
goiena Kokuyo elkarteko kideek
hitz egin zuten Tolosako XIX. Ur-
tezaharreko Elkartasun Krosa-
ren aurkezpenean. «Ez da ohiko
kros bat, elkartasun krosa da»,
adierazi du Peonek. Izan ere,
izen emateetatik jasotako dirua
erabiliko dute Kolonbiako Bua-
vas errekaren ondoan bizi den
komunitateko Bibliomula
proiektuari laguntzeko: «Zortzi
urte daramatzagu proiektuare-
kin, eta elkarbizitza hobea sor-
tzen lagundu dugu komunitate
horietan. Gu guztioi esker jarrai-
tzen dute aurrera», baieztatu du
Iruretagoienak. 
Gero eta parte hartzaile gehia-

go dituen krosa da, eta hori dela
eta, hainbat aldaketa egin dituz-
te aurten, Ivan Gallegok adierazi
duenez. Alde batetik, zirkuituan
aldaketak egingo dituzte: «Lehe-
nengo postuetan zihoazen korri-
kalari asko topatu egiten ziren
lasterketaren amaierako korri-
kalariekin eta arazoak sortzen zi-
ren». Hori saihesteko, lehenengo
eta bigarren birak ibilbide ezber-

dina izango dute: «Lehenengo-
an, Nafarroako Etorbidearen
amaieran, Ibarra aldera doan zu-
bia pasa, eta Ertzaintzaren base
aurretik igaro ondoren, Zerkau-
siko zubia pasako dute. Handik,
udaletxetik eskuinaldera dagoen
Agintari kaletik jaitsiko dira ko-
rrikalariak. Bigarren bira orain
arteko bera izango da».
Ordutegiari dagokionez,

15:30ean hasiko da 2. maila arte-
ko haurren korrika festa. Horren
arrazoia da lasterketan parte
hartzen duten haurrek txokolate
jatean parte hartu ahal izatea.
Edalontzia etxetik eramateko es-
katu diete herritarrei.
Izena emateko aukera Shanti

Kirolak arropa dendan bakarrik
egongo da, abenduaren 30era bi-
tarte, zortzi euroren truke. Egu-
nean bertan, lasterketa hasi bai-
no 30 minutu lehenagora arte
ere izena eman ahal izango dute;
12 euro ordaindu beharko da, or-
dea, eta aldez aurretik egiteko
gomendatu dute.
Sari berezia banatzen diote ur-

tero Samaniego-Orixe ikastetxe-
etan ikasitako kirolariren bati,
eta aurten Nerea Perez Plazas
arraunlariari emango diote. San
Juan taldeko patroia da, eta
hainbat aldiz irabazi du Kontxa-
ko bandera. Era berean, mozorro
onenaren saria banatuko dute,
aurten bigarren aldiz.

ALEGIA
Alegian VII. San Silbestre Krosa
antolatu dute. «Dagoeneko
egonkortuta dagoen ekimena da
herrian», azaldu du Marijo Izagi-
rre kultur teknikariak. 16:00etan
ekingo zaio krosari, eta lehenen-
go haurrak izango dira (preben-
jaminak, benjaminak, alebinak,
infantilak eta kadeteak), eta on-
doren 16 urtetik gorakoek parte
hartuko dute. 
4.450 metro egingo dituzte

helduek, hau da, ibilbideari bi
itzuli. Infantil eta kadeteek itzuli
bakarra egingo dute, eta gainera-
ko mailetakoek ibilbide txikia-
goa izango dute. Lehenengo sail-
katuek jasoko dituzte sariak,

emakumezkoetan eta gizonez-
koetan. Bestalde, mozorro one-
nari sari berezia emango zaio.
«Orokorrean parte hartzaileak
ondo pasatzeko asmoarekin joa-
ten dira, ez hainbeste irabazte-
ra». 
Izena kultur etxean eman dai-

teke, 3 euro ordainduz, eta horre-
tarako azken eguna hilaren 23a
da. Egunean bertan, 14:30etik
15:30era eman daiteke izena, 5
euro ordainduz. 16 urtetik gora-
koek ordaindu behar dute.
Probaren ondoren, opariak

zozkatuko dituzte, eta parte-har-
tzaile guztientzat merienda
izango da. «Parte hartzea handi-
tzen joan da urteak pasa ahala»,
esan du Izagirrek. «Aurten ikusi
egin beharko dugu nola doazen
izen-emateak. Gero, jende asko
izaten da ikusten ere». 

BERASTEGI
13. Urtezahar Krosa izango dute
Berastegin, Urepele elkarteak
antolatuta. Aurten zenbait berri-
kuntza izango dituzte. Batetik,

maila berri bat izango da, 0 eta 6
urteko haurrentzat. «Ibilbide la-
bur bat egingo dute», azaldu du
Iñaki Urkizu antolakuntzako ki-
deak. «Beste urteetan 12 urte az-
piko proban parte hartu izan
dute, eta txikienei oso luzeegia
egiten zitzaien». 6 eta 12 urte bi-
tartekoek itzuli bat emango dio-
te ibilbide nagusiari, hau da,
1.200 metro eginez, eta 12 urtetik
gorakoek lau itzuli egin beharko
dituzte. 18:00etan hasiko da
haurren proba, eta proba nagu-
sia 18:30ean. 
Izen ematea Urepele elkartean

egin daiteke. 12 urte artekoek 4
euro ordainduko dute eta adin
horretatik gorakoek 5 euro. Egu-
nean bertan izena ematen dute-
nek bi euro gehiago ordainduko
dute. Beste berritasuna proba-
ren kamisetarekin zerikusia du.
Parte hartzaile guztiei kamiseta
emango zaie, baina bakarrik au-
rretik izena ematen dutenei. Pro-
baren egun berean emanez gero
ez da kamisetarik jasoko. 
Parte hartzaileen artean anto-

lakuntzak erositako eta babesle-
ek emandako opariak zozkatuko
dira. Bestalde, probaren erreko-
rra egiten duenari, bai emaku-
mezkoetan eta bai gizonezkoe-
tan, urdaiazpikoa emango zaio.
Urtero parte hartzea handitzen
ari da eta iaz 140 izan ziren.

IBARRA
Aurten bost urte egingo ditu Iba-
rrako Urte Zahar Krosak. Lehen-
bizikotik asko ikasi dute antola-
tzaileek, eta aurtengoarekin
esan daiteke Ibarran burutzen
diren beste hainbat ekitaldien
moduan, Urte Zahar Krosa ere,
ezinbestekoa ez, baina ohikoa
eta tradizionala bihurtu dela.

Tolosako Elkartasun Krosaren aurkezpena egin zuten hainbat eragilek. ANE URKOLA
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Baserritarren ondoeza 

Negua lasai xamar igarotze-
ko asmotan, baserritarra
hasita dago laneko errit-

moa azkartzen: lurra mugitu, itxi-
turei azken ukituak eman abere-
ek euren bazka bila dezaten, ba-
soei gainbegiratua egin neguko
eguraldi traketsak egindako oke-
rrak zuzenduz, landare gazteak
bideratu, bideetako iturriak ireki,
lurra gozatu urte garaiaren arabe-
ra landatu edo erein behar den
landarearentzat...
Ondoren etorriko den udabe-

rriak, gainera, lan erritmoak ber-
dindu egingo ditu baserri guztie-
tan, edo oso antzekoak egin,
behintzat.
Hegoaldean alpapa, garia, pa-

tata, zenbait fruta arbola eta ho-
rrelakoak dituzte soberan, eta, al-
diz, norte alde honetan soberan
dugu basoetako egurra, etxeak
eta bestelakoak eraikitzeko era-
biltzen hasita gaudenak. Pentsa,
bizikleta batzuk ere egurrezkok
egiten dira!
Elikatzeko barazkiak, esnea,

haragiak eta beste hainbat kontu
sortzen dira. Ardi kontuetan la-
txak, mutur gorriak, beltzak, txu-
riak... Aralar, Urbasa, Urepeleko
mendiak dituzte eurentzat, zaldi
eta haragi abereekin batera. Ere-
mu horietan beste zenbait ani-
malia basati, oraingoz jasanga-
rriak dira.
Gure Euskal Herri honetan eli-

kadura beharrak eta soberakoak
berez bideratzen ditugu, araututa
dago, denok dugu argi bata beste-
arentzakoak garela.
Azken finean, baserri asko

dago jardunean eta, itxura bate-
an, kaleko jendeak gogoko duen
lan polita da. Baserrigintza osa-
suntsua da, aspertzeko astirik ez
daukana, etengabeko dedikazioa
eskatzen duena, ondo ordaindua
eta, gainera, norberak sortutako
janariaren plazera ematen due-
netakoa. Baserritarrok, elkar har-
tuta zabaltzen ditugu dendak eta
abarrak, beharren arabera. Pau-
soa eta ibilera ez dugu kaletarren
berdina, baina ondo moldatzen
gara hauekin ere.
Ai, ai, ai, ai, ai.
Badakit amets baten erdian

bizi naizela eta diodana ez dela
egia borobila. Hala ere, barkatzen
badidazue, nahiago dut amets
horretan bizitzen jarraitu, berta-
tik irten gabe. Izan ere gauzak ez
dira zeharo nik kontatu bezala.
Multinazionalek gure egunero-
kotasuna hartuta dute, askotan
geure politikarien kidetzarekin.
Eta hauek ia beti nekazari eta ba-
serritarrentzako parafernalietan
harrapatuta dabiltza.

Egia beste bat da. Baserritarrak
gutxi geratzen gara eta, gainera,
geure erabakiak ez dira izaten
geureak: beste batzuek hartzen
dituzte geuretzat.

Jokin Arrospide Mahala Baserritarra

Aralarko pista berriak 

A izkorri Mendizale Elkartea-
ren adierazpena Aralarren
eraikitzen hasi diren pista

berriaren inguruan:
1. Artzainek Aralarren egiten

duten lana asko estimatzen duela.
Baina artzainen irisgarritasun
baldintzak hobetzea ondo irudi-
tzen den arren, uste duela horre-
tarako aukera bakarra ez dela 3
metro zabaleko pistak egitea 4x4-
ak atoiarekin (remolkearekin)
ibiltzeko.
2. Aralar Parke Naturala izatea-

gatik, bere kudeaketaren helbu-
rua, natur baliabideak babestu,
kontserbatu, leheneratu eta hobe-
tzea dela, bereziki, natur guneak
eta flora eta fauna basatiak. Gai-
nera, kudeaketa horren printzi-
pioetako bat bertako paisaien
aniztasuna, berezitasuna eta
edertasuna babestea dela.  (Natur-
guneen Kontserbazioaren legeak -
1989ko martxoak 27,
«BOE» núm. 74, de 28 de marzo de
1989-).Eta abeltzaintza tresna bat
dela, eta ez bakarra, Aralar kon-
tserbatzeko.
3. Aralar ondarezko herri-men-

dia dela, hamabost herrietako jen-
dearena, ez bakarrik sektore bate-
na, eta Enirio-Aralarko Manko-
munitateak bakarrik abeltzainen
interesak hartu dituela kontuan
oraingoan. Aizkorri  Elkarteari
Aralarko kudeaketa asko axola
zaionez zera nahi du, Mankomu-
nitateko parte den Beasaingo
Udalak elkarte honen iritzia ere
entzutea erabakiak hartu baino
lehen.
4. Pistak eraikitzeak paisaia de-

gradatzen duela, bere kalitatea
eta edertasuna asko kaltetzen di-
tuelako. 
5.   Herriko kaleetan kotxeak

ibiltzeko trabak jartzen ari diren
garai hauetan ez dugula onartzen
orain arte pistarik egon ez den
Aralarko aldean kotxeak ibiltzen
jartzea. Ez dugula aldamenean
kotxeak ikustea nahi Aralarrera
ibiltzera joaten garenean, kotxeek
ez dutelako bakarrik paisaia de-
gradatzen, baita ere bertako giroa
motor hotsak sartzearekin.
6. Aipatutako instituzioek era-

bakia hartzeko erabili duten pro-
zedura desegokia ikusita Arala-
rren pista berriak eraikitzearen
aurka dagoela.

Iban Unamuno  Aizkorri Mendizale 
Elkarteko lehendakaria

GUTUNAK

Ezustekoaren
bila

T AKE-ko lehenengo tal-
deak  urteko azken par-
tidarako baja dezente
zituen, beraz entrena-
tzaileak niri galdetu zi-

dan beraiekin joateko. Nola esan
ezetz beraiekin entrenatzen ari-
tu eta gero EBAn debutatzeari.
Oraingo honetan, Gipuzkoan jo-
katu ordez nora eta Santande-
rren  jokatzea egokitu zitzaigun,
horretarako autobus txiki bate-
an joan ginen zaletu eta guzti. 
Kantxara sartu eta berehala

ikusi nuen normalean jokatzen
dudan kategoriatik EBAra dago-
en saltoa. Kanpotar jokalariz osa-
tutako talde indartsua eta kantxa
ikusgarria. Baina partida hasi
aurretik lehenengo erabaki ga-
rrantzitsua aukeratzea falta zen,
zer afaldu. Horretarako taldeko
traktoreaarduratu zen eta talde-
arentzako, aurkariarentzako eta
zaletuentzako adina pizza eska-
tu zituen.  
Denak aldatu eta berotzeko

kantxaratu ginenean nabaritu
nuen debutaren urduritasuna.
Nahiz eta ez izan lehen taldeare-
kin jokatzen nuen lehen partida,
EBA ligan jokatzen nuen lehena
zen eta aurkaria ikusita (2 metro-
ko  armairuak, nire izterraren ta-
mainako besoekin) zer egin pen-
tsatzen pasa nuen beroketa osoa.
Baina partida hasi eta gauzak
ateratzen zirela ikusita erlaxatu
eta taldeari edozertan laguntze-
ko prest aritu nintzen, baita hiru-
ko bat sartuz. Partida oso ondo
joan zen, nahiz eta gutxi izan, di-
ruz egindako talde bati estutzea
lortu genuen, eta ezustekoa
emateko gai ginela sinetsi ge-
nuen, baina aurkariak sekulako
kalitatea zuen eta amaieran ezin
izan genuen garaipena lortu.
Nahiz eta partida galdu, ikus-

ten da lanean jarraituz hobetze-
ko aukera dugula eta horrelako
talde giroan jarraituz gero 
ziur nago garaipenak helduko
direla.   

Aulkitik
Iker Garmendia

TAKE Redline Mekanika
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Ibarrako krosaren ezaugarriak
ere ezagunak dira: izen-ematea
ez da diruz ordaintzen. Krosaren
leloa Korrikalari bat janari bat
izaki, parte hartzaile bakoitzak
elikagai produktu bat eraman
behar du dortsala eskuratzeko.
Ez da korrikalarien denbora
neurtzen, beraz, irabazleak ez du
saririk jasotzen. Banatzen diren
sari bakarrak emakumezko bete-
ranoena eta gizonezko beterano-
ena dira. Krosa amaitu ostean,
Ibarrako merkatariek eskainita-
ko produktu-loteen zozketa egi-
ten da, korrikalari heldu guztien
artean. Txikienek kamiseta edo
gozokiak izaten dituzte opari.
Aurtengo krosean produktu

askotariko saski berezi bat ere
zozkatuko da: krosaren Faceboo-
keko orrialdeak 300 atsegite edo
gehiago lortzen baditu, atsegin
duten lagun guzti horien artean
zozkatuko da saskia. Baldintza
bakarra 300 lagunera iristea da.
Hona helbidea: https://www.fa-
cebook.com/UrteZaharKrosa/ .
Azkenik, dortsal berriak eta

propioak egin dira, korrikalari
helduentzako soilik; txikienek,
urtero moduan, Tolosako Shanti
Kirolak dendak utzitakoak erabi-
liko baitituzte. Gogoratu, dortsa-
la eskuratzeko elikagai pakete
bat eraman behar dela. Jasotako
elikagai guztiak Oiartzungo eli-
kagai bankura bideratzen dira;
iaz 165 kilo janari bildu zituzten.
Dortsalen banaketa eta izen
ematea abenduaren 30ean goiz
eta arratsalde (11:00-13:00 eta
16:00-19:00) eta abenduak 31
goizean (11:00-14:00) egingo da,
Goxobi gozo-dendan. 

LIZARTZA
Festa giroan egiten dute Lizar-
tzan Otsabio Kirol Elkarteak an-
tolatzen duen krosa. Aurten 21.a
izango da. Bi maila dituzte, 12
urte artekoak eta 12 urtetik gora-
koak. 17:00etan abiatuko dira le-
henengoak.

Irteera eta helmuga Txirrita el-
kartearen parean izaten da, eta
izena bertan eman behar da pro-
ba hasi baino ordu erdi inguru le-
henago. Haurrek itzuli bat
emango diote ibilbideari, eta az-
ken zatira arte denak batera jo-
ango dira. Proba nagusian lau
edo bost itzuli egiten dituzte, eta
azken itzulira arte denak batera
joaten dira. Ez da saririk bana-
tzen irabazleentzat, eta denek
txokolate jatea egiten dute. 

VILLABONA-ZIZURKIL
Eskualdeko proba beteranoena
Villabona eta Zizurkil artean egi-
ten dena da. Aurtengoa XXXIII.
Urtezaharreko Lasterketa izango
da, Zizurkilgo Urkamendi eta Vi-
llabonako Zunbeltz elkarteek
antolatuta, bi udalen laguntzare-
kin. Aurtengoan Urkamendi el-
kartearen paretik izango da ha-
siera. 2015ean 550 parte hartzai-
le aritu ziren korrika.
16:00etatik 16:30era bitartean

emango zaie irteera kategoria ez-
berdinetako lasterketei: benja-
minak (8-9 urte artekoak eta txi-
kiagoak), alebinak (10-11 urte),
infantilak (12-13 urte) eta kadete-
ak (14-15 urte). Jubenilak (16-17
urte), proba nagusia eta betera-
noena (35 urtetik gorakoena)
16:30ean abiatuko da eta ibilbide
nagusiari hiru itzuli eman be-
harko dizkiote, 6,5 kilometro egi-
nez.
Izen ematea doan da eta au-

rrez egin daiteke Zunbeltz elkar-
tean edo bestela www.herrikro-
sa.eus helbidean. Egun berean,
abenduaren 31n, 11:00etatik au-
rrera eman ahalko da izena. Ka-
tegoria bakoitzeko lehenengo gi-
zonezko eta emakumezkoari tro-
feoa emango zaio eta proba
nagusian bigarren gizonezkoak
eta emakumezkoak afarirako
gonbita jasoko dute. Bestalde,
Urkamendi elkartean egiteko 10
afariren zozketa egingo da parte
hartzaile guztien artean.

Hogeigarren Gau
Krosa , arrakastatsua
Erredakzioa Zizurkil

Eguraldi onarekin, larunbat
gauean ospatu zen Zizurkilgo
XX. Gau Krosa, Kirol Astearen
barruan. Helduen artean Alejan-
dra Arribas (Iruñea), Maialen
Muñoz (Ibarra) eta Lurdes Colo-
mo (Zizurkil) izan ziren lehen
emakumeak, eta Abdelfettah
Louajari  (Barakaldo), Sergio Ro-

man (Hernani), eta Iker Pagola
(Tolosa) gizonezkoetan. 
Gaztetxoen sailkapena, berriz,

honakoa: Irati Sarasola (Irura),
June Yugueros (Zizurkil) eta Lei-
re Amenabar (Zizurkil) eta Mai-
der Esnal; eta Markel Pita (Villa-
bona), Eñaut Galarraga (Zizur-
kil) eta Beñat Intza (Villabona).
Dinosaurio Saria Emiliano Mar-
tin Moro donostiarrak jaso zuen.
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Deialdiak

Amasa-Villabona.Loatzo Musika
Eskolaren Eguberrietako emanaldia,
18:30ean, Gurea antzokian.
Tolosa.Argiaren hautsaliburua aur-
keztuko du Luis Rlizetxeak,
16:30ean, Uzturre zentroan.
Zizurkil.Txistorra jatea izango da,
Elizpe jubilatu elkartearen antola-
kuntzapean, 18:00etan.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, Joxemi Saiza-
rren Kale Kantoitik, Ekokulturaren
txokoa Jon Ander Galarragaren es-
kutik, Tolosaldea Garatzenen atala,
Agustin Laskurainekin eguneko
errezeta eta  lehiaketaren txokoan,
Tolosako azokako produktuekin
osatutako saskia zozketatuko da.

Deitu 943 698038ra edo whatsapp
mezua bidali 687410033ra 10:45etik
10:55era.  
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.Tripa-zorri.
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Ertzak.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Bronte, C. 
Koreo kalea, 20. 
Telefonoa: 943 67 60 13.
Gauekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

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

Arnasa hartu,  hauspotu
eta eragiten jarraitzeko

I. Terradillos - E. Maiz Tolosa

Euskara hartuko dugu aitzakia
hurrengo lerroak idazteko. Eus-
kara. Arnasa. Tolosaldea. Arnas-
tu euskara ekimena, taldea edo-
ta leloa forma hartu nahian ari
da. «Udaberrian ikusiko du argia
ekimenak, baina, aurrera begira-
ko proiektua izan nahi du; mo-
mentuz leloa dugu, eta guztia
irudikatuko duen logoa falta zai-
gu», azaldu du taldearen zati den
Imanol Artola Galtzaundi euska-
ra taldeko teknikariak. 

Bada, udaberrian lehertuko
da ekimena, baina, motorrak be-
rotzen hasia da, batez ere, herri-
tarrak bertara elkartzeko: «Jen-
dearen motibazioaren araberako
handitasuna izango du, noski,
baina gu motibazioz gainezka
gaude eta espero dugu eskualde-
ko jendea ere motibatuko dela
ekimenaren inguruan. Ez dakit
zenbaterainoko dimentsioa har-
tu dezakeen, baina nik uste,
nahiko handia izango dela», dio
Artolak.

Ekimenaren bultzatzaileek
handia izatea nahiko lukete, ba-
tik bat, Tolosaldea bera arnasgu-
ne dela kontuan hartuta. «Eus-
karaz bizi gara Tolosaldeko herri
askotan, gehiengo batean. Beraz,
ezaugarri asko daude ekimenak
handia izan behar duela aurrei-
kusteko», gaineratu du Artolak. 

Euskararen inguruan, norba-
nakoak eta eragileak dagoeneko
elkartu dira: «Tolosalde guztiko
elkarte eta eragiletako jendea
gaude, udaberrian Arnastu Eus-
kara lelopean egin nahi dugun
festa horri forma emateko. Mo-
mentuz hori da aurreratu deza-
keguna».

Egunerokotasunean euskara-
ren alde lanean jende asko ari-
tzen da, isilpean. «Dela eskolan,
lantokian, familian, lagun arte-
an, aisian,... eta askotan euskara-
ren alde etengabean aritzen ga-
renok, jende asko deseroso sen-
tiarazten dugu». Baina jende
horren lana ezinbestekotzat du
Artolak: «Momentu batean eus-
kaltzale jende guzti hori batera
elkartuz gero, eragileak edota

norbanakoak, lan isila egiten
duen jendea...  bakarrak ez direla
eta bakarrik ez daudela esateko
momentua izango da».  

Beraz, arnasa hartzeko, haus-
potzeko eta berriz ere eragiten ja-
rraitzeko asmoarekin sartu dira
buru-belarri prestaketa lanetan.
Talde edota kolektibo bat senti-
tzeko beharra, eta eguneroko jar-
dueran  sortzen diren zalantzak
konpartitzeko ere balio nahiko
luke. 

IRUDIA, LEHIAKETA BIDEZ
Irudia falta dute, baina abian ja-
rria dute eta lehiaketa jarriko
dute martxan logo hori aukeratu
ahal izateko. 1999-2002 urte ar-
teko eskualdeko ikasleen artetik
aukeratuko dute. 

‘Arnastu euskara’ lelopean abian da ekimen berria, eskualdeko
eragile eta norbanakoekin; udaberrian ikusiko du argia

Bideo bat ere zabaldu dute ‘Arnastu euskara’ leloa zabalduz . ATARIA
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ZORION AGURRAK

Urte askoan

Ebarista Arrate (Lizartza).
Gaur 86 urte. Urte gogorra gainditu
duzu, zorionak! Gaur muxu asko 
eta ondo pasa familiarekin. 
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