
«Aitzindaria izan
zen hezkuntza
elebidunaren
aldeko
teorizazioan »
ONINTZA ODRIOZOLA IRIZAR
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Olentzerotan Jakin Minez egitasmoaren
barruan hitzaldia emango du gaur,
Altzon, euskal pedagogiari, Aita Migel
Altzok egindako ekarpenen inguruan // 4

Goya sarietarako
izendapen gehien 
jaso ditu ‘Handia’-k,
hamahiru guztira 
Pelikula onenaren, zuzendari onenaren,
jatorrizko gidoi onenaren eta jatorrizko musika
onenaren sariak eskura ditzake, besteak beste,
Altzoko Handiari buruzko filmak // 4

Orexako
Ostatua
igandetik
aurrera egongo
da zabalik 

Orexa Bizirik proiektuaren
muina da Ostatua; taberna
hutsa baino gehiago da eta
aurki zabalduko badute
ere, udaberrrirako
«borobilduko» dute // 5

Zizurkilen kirola eta
kultura uztartuko
dituzte hurrengo 
bi aste hauetan
Bihartik igandera bitartean kirol astea izango dute eta etzi
‘Hamabi orduz kirolean’ ekimenaren barruan XXI. Gau Krosa
egingo dute. Astelehenean abiatuko da Liburuaren Astea.// 2

Maite Amenabar Zizurkilgo alkateordea eta Ainhoa Larrea Kultura teknikaria, aurkezpen ekitaldian, Intxaur frontoian. J.M.
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Epaileak
ezinbesteko
figurak dira
kirolean, baita
pilotan ere

Egoitz Jauregi pilota epaile
anoetarrak profesioaren
nondik norakoez mintzatu
da; lana errazteko teknologia
sartzearen hautua mahai
gainean jarrita dago  // 6-7



Bernardo Atxagaren
hitzaldia, bihar, 
Ur mara museoan
ALKIZA// Paisaiakhitzaldia
emango du Asteasuko idazleak
bihar 19:00etan Alkizako muse-
oan. Museoak berak eta EHUko
Mikel Laboa Katedrak antolatu
dute, aurten, hirugarrenez 
Arthitz ekimena, diziplina ez-
berdinak elkartzen dituen pro-
posamena. Urrian lamien ingu-
ruko ekitaldi ezberdinak egin zi-
tuzten, eta orain, egitarauaren
barruan sartu dute hitzaldia. 

Bihar ‘Zuretzat’ arreta
zerbitzuaren
inaugurazioa ekitaldia
AMASA-VILLABONA// Herrita-
rrek administrazioarekin dituz-
ten izapideak errazteko bulegoa
izango da Zuretzatherritarren
arreta zerbitzua. Inaugurazioa,
bihar, 12:30ean izango da eta
bertaratu ezin duten herrita-
rrentzat, jardunaldi irekiak an-
tolatu dituzte, bihar, 16:00etatik
18:00etara eta larunbatean,
10:00etatik 12:00etara. Bulegoa
astelehenean zabalduko dute.
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LAN ESKAINTZA

Gidaria.Esperientziadun kamioi gi-
daria behar dugu. C+E gidabaime-
nak eta CAP-a duena. Euskaraz ja-
kitea baloratuko da. Interesa duenak
deitu 603 77 02 24 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK

LIBURUAREN ASTEA 2017
Abenduak 19, asteartea

17:30. Mozoloaren bidea ipuin kon-
taketa saioa Dobera elkartearen es-
kutik Plazida Otaño liburutegian.

Abenduak 20, asteazkena

17:30. Iriarte kultur etxean Ixabel
Milleten eskutik gabonetako ipui-
nak.
19:30.Mari Karmen Basterretxeak
Matrilinealismoa Euskal Herrianhi-
tzaldia eskainiko du Plazida Otaño li-
burutegian. 

Abenduak 22, ostirala

17:30.Teodoro Hernandoren XVI.
Ipuin lehiaketa eta Plazida Otaño
I. Booktrailer lehiaketako sari bana-
keta Plazida Otaño liburutegiko gela
balioanitzean.

Abenduak 27, asteazkena

Zehazteke.Montesoriren botila
sentsorialen tailerra helduentzat
Plazida Otaño liburutegian eta hau-
rrentzat eskulan tailerra izango da
aldameneko aretoan.

Abenduak 28, osteguna

17:00. Ipuinen mundua familianeki-
mena. Ipuina eta bertsoa uztartuko
dituzte hilabete honetan Plazida
Otaño liburutegian. San Millan, Pre-
dro Mari Otaño eta Pello Errotako
umeek ipuinak bertsotan abestuko
dituzte eta bat batean Amaia Agirre,
Oihana Iguaran, Haritz Mujika eta
Unai Mendizabal ariko dira.

Kirol jarduerak egitera bultzatu
nahi dute jendea Zizurkilen
Zizurkilen bihartik igandera bitartean kirolarekin loturiko hainbat ekimen
egingo dituzte eta horien artean dago etzi egingo duten XXI. Gau Krosa

Jon Miranda Zizurkil

Zizurkilgo kirol astearen aurkez-
pena baliatu dute herriko ordez-
kariek emakumeak kirola egitera
animatzeko. Ainhoa Larrea Kul-
tura teknikariak gogoratu due-
nez, Aitziber Ibarbiak gidatuta
emakume talde bat ateratzen da
korri egitera ostiralero. Otaño
ikastetxean biltzen dira eta da-
goeneko talde bat osatu den
arren, emakume gehiago anima-
tu nahi dituzte.
Hain zuzen, bihar, neska fut-

bolarien entrenamendu berezia
zuzenduko du Aintzane Encinas
Realeko jokalari ohiak Danena
futbol zelaian. «Danena futbol
elkarteak neskez osatutako bi
talde ditu, eta haientzako eta fut-
bola gustatzen zaien gainerako
herriko neska guztientzako za-
balik dago entrenamendua»,
esan du Larreak.

HAMABI ORDUZ KIROLEAN
Kirol jardueran elikadurak «se-
kulako garrantzia» duela iritzi
dio Maite Amenabar Zizurkilgo
alkateordeak. Horregatik larun-
batean, hitzaldi-tailer bat anto-
latu dute Aitor Ugalde nutrizio-
nista eta Javi Rivero sukaldarien
eskutik.
Atxulondo kultur etxean es-

kainiko duten tailerrarekin bate-
ra, larunbatean ere beste hainbat
ekimen egingo dira. Hamabi or-
duz kirolean izenarekin egun
osoko jarduerak antolatu dituz-
te. Gauean izango da nagusiena,
XXI. aldiz antolatu duten Gau
Krosa. Haurrak izango dira ate-

Amenabar alkateordea eta Larrea kultura teknikaria aurkezpen ekitaldian. J.M.

Liburuaren
inguruko
ekitaldiak
hurrengo astean 

J.M. Zizurkil

Urtero bezala Liburuaren Astea
antolatu dute Zizurkilen aben-
duaren 19tik 27ra. Ekitaldiak
aurkeztu zituzten atzoko pren-
tsa agerraldian:

KIROL ASTEA 2017
Abenduak 15, ostirala

16:00.Neska futbolarien entrena-
mendu berezia Aintzane Encinas
Realeko jokalari ohiaren eskutik.
2004 eta 2006 urteen artean jaio-
tako neska guztiei irekia. 

Abenduak 16, larunbata

19:00.Atxulondo kultur etxean ki-
rolarientzat elikaduraren inguruko
hitzaldi-tailerra. Aitor Ugalde nutri-
zionista eta Javi Rivero sukaldaria-
ren eskutik.
Hamabi orduz kirolean
11:00.Haurrentzat kirol eta jokoak

Intxaur frontoian eta ondoren ha-
maiketakoa eta opari banaketa.
16:00 - 18:00.Umeentzako joko
desberdinak izango dira Intxaur
frontoian.
18:00.Zumbatoia Intxaur frontoian.
22:00.Haurren Gau Krosa. 2004tik
aurrera jaiotakoak.
22:30.Zizurkilgo XXI. Gau Krosa
egingo da.

Abenduak 17, igandea

09:30.Ziotza pilota eskolak antola-
tuta, Intxaur frontoian Zizurkilgo VI.
Pilota txapelketako finalak. 

ratzen aurrenak. 2005etik aurre-
ra jaiotakoek hartuko dute parte
eta kilometro bateko distantzia
korritu beharko dute, 850 metro
kontrolatua eta 150 metro libre.
2002 eta 2004 urteen artean jaio-
takoek 2,5 kilometro egin behar-
ko dituzte eta 2001ean edo aurre-
tik jaiotakoek 7 kilometro.
Haurrek ikastetxeetan bana-

tutako eskuorrien bidez edo egu-
nean bertan eman ahalko dute
izena. Helduek, berriz, aurrez
eman dezakete izena www.herri-
krosa.eus helbidean hiru euro
ordainduta. Egunean bertan ere
izango da horretarako aukera,
21:00etatik aurrera, Joxe Arregi
plazan. Kasu horretan bost euro
ordaindu beharko dira. Gehie-
nez, 250 korrikalari onartuko di-
tuzte 
Parte hartzaileen artean sariak

banatuko dituzte. Helduen eta
gazteen kategorian lehenengo-
ek, bigarrenek eta hirugarrenek
izango dituzte sariak. Haurren
lasterketan parte hartzen duten
guztiek izango dute beren oparia
eta afariak eta materiala ere zoz-
katuko dituzte. Korrikalari hel-
duenarentzat Dinosaurio Saria
banatuko da eta 22 minutu eta
segundo batean jarrita dagoen
errekorra hausten duenak sari
berezi bat eramango du. 
Ziotza elkarteak antolatu eta

udalak laguntzen duen VII. Pilo-
ta txapelketaren finalak, berriz,
Intxaur frontoian igandean
egingo dituzte 10:00etatik aurre-
ra. Benjaminetan, Izagirre-Al-
berdi, Gaztañaga-Berozen aurka
ariko dira; Alebinetan Babarro-

Ibarluzea, Otaegi-Zarrabeitiaren
aurka; Infantilen mailan, ostera,
Zubizarreta-Mikelarenak,
Amundarain-Iztueta bikotea
izango du aurkari eta bukatzeko,
kadeteen mailan, Amiano-Balla-

rena eta De la Fuente-Labakaren
arteko norgehiagoka ikusi ahal
izango da. Sariak banatu eta ho-
rrekin amaituko dituzte aurten-
go kirol asteko ekimenak Zizur-
kilen.



Udalak zabaldu
egingo du
doako wifi
sarea
Zazpi eraikinetan
erabil daiteke, egunean
zortzi orduz; 512Kb-eko
abiadura du konexioak 

I. Urkizu

Tolosako eraikin publiko esangu-
ratsuenetan doako wifi zerbitzua
abiarazi zuen, udalak, joan den
uztailean. Orduz geroztik, udale-
txean, liburutegietan, kultur etxe-
an, Pablo Gorosabel eraikinean,
Abastos eraikinean eta Usabal ki-
roldegian sarera doan konektatze-
ko aukera dute herritarrek, izen-
emate sisteman erregistratu eta
gero. Horrela, doako wifi zerbi-
tzuaren bigarren fasea esku artean
du, jada, Tolosako Udalak:
2018an, Oriaburu eraikinean, Usa-
bal kiroldegiko barrualdean, Bera-
zubiko kirol instalakuntzetan,
Trianguloa plazan, Leidor aretoan
nahiz Emeterio Arreseko lokal so-
ziokulturaletan ere gozatu ahal
izango da zerbitzuaz.
Udalek doan eskaintzen dituz-

ten wifi zerbitzuetan ohikoa den
bezala, izen-emate sistema bat pa-
satu behar da, lehenik, sarean na-
bigatu ahal izateko: mugikor, or-
denagailu nahiz tabletaren bitar-
tez, euskarrian telefono zenbakia
eta helbide elektronikoa sartu be-
har dira. Horrela, sistemak Tolo-
sako Udalaren webgunera bidera-
tuko du erabiltzailea, gakorik sar-
tu beharrik gabe.
Harago joan nahi duenak, aldiz,

datu gehiago erregistratu beharko
ditu sistemak: izen-abizenak,
NAN zenbakia eta mugikor zen-
bakia. Behin informazio hori txer-
tatuta, sistemak kode bat bidaliko
dio erabiltzaileari, SMS mezu bi-
tartez. Une horretatik aurrera, era-
biltzaileak doako wifia duten erai-
kin guztietan baliatu ahal izango
du konexioa.

SARERATUAK HAZTEN
Udaz geroztik hazten joan da To-
losako Udalaren wifi sareko era-
biltzaile kopurua: 1.500 erabiltzai-
le finko eskuratu ditu, eta 5.000
konexio inguru izan dira bost hila-
beteotan. Horrela, hilabetez hila-
bete hazi da sareratuen kopurua:
879 izan ziren abuztuan, 1.202 irai-
lean eta 1.313 urrian.
Batezbeste, 113 minutuko kone-

xioak izaten dira Tolosako Udala-
ren wifi sarera egindakoak, eta
Aranburu jauregiko udal liburute-
gia, Antonio Maria Labaien kultur
etxea eta Pablo Gorosabel eraikina
dira konexioa gehien erabiltzen
duten eraikinak. Aipatzekoa da,
hala ere, egunean zortzi orduz na-
biga daitekeela, 5212Kb-eko abia-
duran.
Tolosako Udalarekin batera, Gi-

puzkoako beste 9 herritan ere sis-
tema bera jarri dute martxan. Ho-
rrela, Tolosan izena emana duten
herritarrek, erabili ahal izango di-
tuzte Zumarraga, Andoain, Her-
nani, Lasarte-Oria, Errenteria,
Aretxabaleta, Arrasate, Pasaia eta
Urnietako doako wifi sareak ere.

Hilaren 20an egingo dute hurrengo lanuztea, egun osoz. I. URKIZU
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100 langile batu dira
Asuncioneko lanuztera

Itzea Urkizu Arsuaga

Tolosako Asuncion klinikako
langileek atzo egin zuten, iraga-
rritako lanuzteen zerrendan le-
hena. 100 langile batu ziren mo-
bilizaziora, eta deitzaileak «gus-
tura» azaldu ziren. Lau orduko
lanuztea eta auto-karabana egin
zituzten goizean, eta klinikako
sarreran elkartu ziren, berriro,
arratsalde hasieran.
Goizez zein arratsaldez klini-

kako sarreran heldu zioten pan-
kartari, soldata igoera eta baldin-
tza duinak eskatzeko. Goizean,
gainera, eraikinari buelta eman
zioten, eta auto-karabana zara-
tatsua ere egin zuten, Tolosan
barrena: «100 pertsona elkartu
gara, kontuan izanda, gutxiene-
ko zerbitzuak eskaini behar ditu-

gula. Jarraipena oso ona dela
uste dugu».
Besteak beste, Asuncioneko

langileek kolpea eman dute ma-
hai gainean, soldatei KPIaren
igoera aplikatzeko zazpi urteko
borrokak fruiturik eman ez die-
lako. Hain zuzen horixe azaltzen
aritu ziren, atzo, klinikara berta-

ratzen ziren herritarrei. Atzoko
lanuztearen ondotik mobilizazio
gehiago helduko dira. 
Hilaren 20an, egun osoko la-

nuztea deitu dute, eta hilaren
27an auto-karabana egingo dute
18:00etatik 19:00etara. Azkenik,
urtarrilaren 8rako eta 9rako bi
eguneko lanuztea iragarri dute. 

Lau orduz etenaldia egin
zuten, atzo, klinikako 100
langile inguruk;
deitzaileak «pozik» daude

URTEKO 12 HILABETEAK, MUGITZEKO
Laugarren ikasturtez, Mugi Tolosa egitasmoak asteazken goizak hartzen ditu, hirugarren
adineko herritarrak ibiltzera bultzatzeko. Aurten, estrainekoz, horma-egutegia argitaratu du
udalak, Mugi Tolosako argazkiekin. Atzo banatu zieten. I. URKIZU



13 izendapen jaso
ditu 'Handia'-k 
Goya sarietarako

Erredakzioa Altzo

Hamahiru kategoriatan izenda-
tu dute Aitor Arregi eta Jon Ga-
rañoren Handia pelikula Goya
sarietarako: pelikula onenarena,
zuzendari onenarena (Arregi eta
Garaño), jatorrizko gidoi onena-
rena (Arregi, Andoni de Carlos,
Garaño eta Jose Mari Goenaga),
jatorrizko musika onenarena
(Pascal Gaigne), aktore berri one-
narena (Eneko Sagardoi), pro-
dukzio zuzendaritza onena (An-
der Sistiaga), argazki zuzendari-
tza onena (Javier Agirre Erauso),
muntaketa onena (Laurent Du-
freche eta Raul Lopez), zuzenda-
ritza artistiko onenarena (Mikel
Serrano), jantzi diseinu onena
(Saioa Lara), makillaje onena
(Ainhoa Eskisabel, Olga Cruz eta
Gorka Agirre), soinu onena (Iña-
ki Diez eta Xanti Salvador) eta
efektu berezi onena (Jon Serrano
eta David Heras).
Joseba Usabiaga aktore tolosa-

rrak TOLOSALDEKO ATARIA-rekin
hitz egin zuen atzo Habanatik,
bertako zinema jaialdian baitago
Handia pelikula aurkezten. «Ur-
duritasun puntu batekin ba-
geunden pelikularen taldekoak,

pentsatuz izendapen batzuk jaso
genitzakeela, baina uste dut
inork ez zuela hamahiru izenda-
pen izatea espero», esan zuen
Usabiagak. «Oso pozik hartu
dugu albistea». Aktore nagusira-
ko proposatuta zegoen Usabia-
ga, baina ez da sartu izendapene-
tan: «Oso aktore handiak daude
zerrendan, eta ezinezkoa zen.
Baina oso kontentu nago, filmak
jaso dituen izendapenen parte
ere sentitzen naizelako». Orain
gutxi Milanen izan da Usabiaga,
bertako zinema jaialdian film
onenaren saria jasotzeko eta
handik joan da Habanara.
Goya sarietarako hautagaitza

gehien jaso dituen pelikula da
Handia (13), Abracadabra (12),
El Autor (9) eta Verano 1993 (8)
pelikulen aurretik.
Bestalde, Juanba Berasategik

zuzendutako Nur eta Herensu-
gearen Tenplua filmak anima-
ziozko film onenaren saria esku-
ra dezake. Berasategik Kalabaza
tripontziapelikula egin zuen eta
aurtengo Galtzakomik lehiake-
tan keinu egin diote film horri,
Berasategi lehiaketa horretako
epaimahaikidea izan delako
behin baino gehiagotan.

duan buru-belarri ibili ziren era-
kundeetan parte hartu zuen.
Zein ziren bere kezkak euska-
rarekiko? 
Esango nuke bere kezken erdi-
gunean euskal kulturaren eta
hizkuntzaren garapena, funtse-
an biziraupena, jarri zuela. Hez-
kuntza elebiduna oso modan ez
zegoen garaian ama-hizkuntza-
ren garrantzi pedagogikoa froga-
tu ahal izatea zen bere kezka na-
gusienetako bat. 
Eta ze garrantzia du Migel Al-
tzoren lanak pedagogiaren
alorrean?
Migel Altzok pedagogiaz argita-
ratu zituen lanetako ideiak lau
multzo nagusitan sailka genitza-
ke. Batetik, euskal arrazaren eta
euskal nazioaren psikologiaren
arteko lotura aldarrikatzen du;
bere ustez, ezinbesteko lana da
euskal haurrengan kontzientzia
hori esnatzea, betiere, euskal
nortasunak biziraun ahal izate-
ko. Bestetik, euskal heziketa in-
tegral baten aldeko deia egiten
du: ezinbestekoa baita hori hau-
rrengan euskal sen horren kon-
tzientzia berpizteko. Horixe
bihurtu zen, neurri handi bate-
an, Altzoren helburu nagusia,
izan ere, euskal kulturak ordura
arte bazterrean utzita zuen arloa
zen irakaskuntzarena; bere us-
tez, herri baten funtsezko zuta-
rria. Hirugarrenik, Europako
hainbat eredu aztertu eta Euskal
Herrira ekartzen ahalegindu
zen. Laugarren eta azken ildoa
euskara irakasteko bitartekoekin
lotuko genuke: baliabiderik ego-
kienak zehazten eta baliabide
horiei erabilera praktikoa ema-
ten saiatu zen. 
Euskal eskola martxan jartze-
ko asmoa izan zuen, ezta?
Batetik, hezkuntza elebidunaren
aldeko teorizazioan aitzindaria
izan zen Migel Altzo Euskal He-
rrian, bide erakuslea. 1936ko al-
txamendu militarraren aurreko
testuinguruan elebitasunaren
aldeko ahotsak handitzen ari zi-
renean, hainbat euskaltzale ho-
rren inguruko ekarpen teorikoak
egiten hasi zen. Baina Altzoren
ekarpenak badu berezitasunik:
Hego Euskal Herrian esperimen-
tatzen ari ziren euskal eskolen
saiakera haiei Europan indarre-
an zeuden elebitasunaren ingu-
ruko teoriak eta metodoak ekarri
izana. Hizkuntza minorizatu ba-
ten ikasketa legitimatzeko arra-
zoiak jendarteratu zituen aldiz-
karietan. Euskal munduko eragi-
leak euskararen irakaspenaren
balioez jabetu zitezen argudioak
ematearekin batera, hori aurrera
eramateko zein bide jorratu be-
harko ziratekeen adierazi zuen,
Europako ereduetan oinarrituta.  

BATISTE EZEIZA/ARGIA

«Irakaskuntza herri
baten funtsezko
zutarria zen Migel
Altzorentzat»
ONINTZA ODRIOZOLA IRIZAR
EHU-KO IRAKASLEA ETA IKERLARIA

Imanol Garcia Landa Altzo

Olentzerotan Jakin Minez kultur
egitasmoaren barruan, gaur hi-
tzaldia emango du Onintza
Odriozola Irizarrek (Donostia,
1980). EHUko irakaslea eta iker-
laria da Odriozola, Soziologian
doktorea eta Historian lizentzia-
tua, eta Anizeto Olano ‘Migel Al-
tzo’: euskal eskola, gerrak zapuz-
tutako ametsa hitzaldia emango
du, 19:00etan, udaletxeko areto-
an. Bere aita Joxe Manuelek, hau
altzotarra, hitzaldian ere parte
hartuko du arlo soziolinguistiko-
ak azalduz.
Zein izan zen Anizeto Olano
'Migel Altzo'? 
Anizeto Olano Galarraga, Aita
Migel Altzo kaputxinoa, Altzo
Azpiko Olazabal Zahar baserrian
jaio zen 1896an. Ikasteko grina
ikaragarria izan zuen, baita hori
egiteko aukera ere: Filosofiako
eta Teologiako ikasketak egin zi-
tuen lehendabizi, Zuzenbide Zi-
bilean eta Filosofia eta Letretan
lizentziatu zen gero eta, jarraian,
Psikologian diplomatu zen. Zu-
zenbide Kanonikoan lizentziatu
zen Erroman. Lekarozko eskolan
aritu zen irakasle 1936ko altxa-
mendu militarrera arte, eta urte
haietan idatzi zituen filosofia,
pedagogia eta euskal etnografia-
ri buruzko bere lan asko. Euskal
kulturgintzako elkarteetan eta
aldizkarietan ere lan egin zuen,
eta Eusko Ikaskuntzako kidea
ere izan zen. Frankistengandik

Baionan eta Bordeleko Begles
herrian babestu ondoren, Argen-
tinara joan zen 1940an, eta
1965ean hil zen Buenos Airesen.  
Lan bat egin zenuen Migel Al-
tzoren inguruan. Horri buruz
ariko zara hitzaldian edo beste
gai batzuk ere jorratuko dituzu?
Lan horretan oinarrituko naiz
Migel Altzok pedagogiaren eta
hizkuntzaren arteko harremane-
an egin zituen ekarpenez hitz
egiteko. Gero oinarri horretatik
abiatuta, aitak hainbat xeheta-
sun hartuko ditu hizpide. Eta en-
tzuleen galdera, zalantza eta
hausnarketetatik abiatuta ere,
hainbat gaitaz hitz egiteko auke-
ra sortuko dela espero dut.
Ze ekarpen egin zituen Migel
Altzok euskara eskola siste-
man txertatzeko?
Hainbat jakintza arlori buruz
idatzi zuen, hala nola, pedago-
gia, filosofia eta zuzenbideari
buruz, baina bere obran euskal
pedagogiaren barruan egin zuen
lana nabarmentzen da. Zehatza-
go esateko, elebitasuna Euskal
Herriko eskoletan txertatzearen
inguruan egindako azterketa eta
hausnarketa. Buruhauste eta
kezka zientifikorik nagusiena
hori izan baitzuen: Euskal He-
rrian eta Europan gertatzen ari
ziren hizkuntzen arteko borro-
kak aztertu eta horiei irtenbidea
ematea, etxeko eskoletan euska-
raren irakaskuntza sartzeko hel-
buruz. Ekarpen teoriko horrez
gain, euskal eskolen antolamen-
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‘Handia’ filma egin duen taldea. ATARIA



Herri ereduarekin bat 
Maiatzean itxi zuten Orexako Ostatua eta eraberritze lanak bukatuta herriko bikote batek hartu du
berriz ere zabaltzeko ardura. Orexa Bizirik proiektuaren muina izango da aurrerantzean. 

Rebeka Calvo Orexa

D uela bi urte inguru
hasi ziren Orexan,
herriaren etorki-
zuna marrazten
duen proiektua
garatzen. Orexa

Bizirik proiektuak herria jasan-
garriago eta iraunkorrago egitea
du helburu eta herritarrak erdi-
gunean jartzen ditu, «harro gau-
de Orexan bizitzeaz, asko dugu
eskaintzeko eta eredu ere bagara
zentzu askotan, hori erakutsi
nahi dugu eta bide horretan Os-
tatuak berebiziko garrantzia
du», esan du Eneko Maioz alka-
teak. 
Jaiak bukatuta itxi zuten Osta-

tua, maiatzean, eta ordutik erai-
kina eraberritzen aritu dira.
Inaugurazioa larunbatean egin-
go dute, herritarrei begirakoa
izango da, batik bat, eta garran-
tzitsua da oso, Orexa Bizirik
proiektuaren muina baita. «Ore-
xa Bizirik proiektuko zatirik
ikusgarriena da. Denbora asko
garamatza lanean. Gure erronka
tabernaren eredu hori aldatzea
eta herri eredu baten barruan
txertatzea izan da. Filosofia guzti
bat aldatzea da helburua eta le-
hen pausoa eman dugu», gaine-
ratu du.
Eraikina berritu dute eta de-

zenteko obra egin dutela esan du
alkateak. «Inbertsio handia izan
da, baina beharrezkoa. Helburua
eredu aldaketa hori ere islatzea
izanik garrantzitsua da herriko
Ostatua». 
Ostatuak aurrerantzean, «filo-

tarekin hasita gaude, asmoa da
udaberrirako bertako produk-
tuen menu oso bat eman ahal
izatea. Zentzu horretan probak
egiten ari gara eta bertako ardi
esnearekin egindako flana ere
egin dute eta oso goxoa dago.
Sorkuntza lan horretan ari gara». 
Ostatuak Orexako etorkizune-

an izango duen garrantziaz
ohartuta, maizter egokiak bila-
tzen aritu dira orain arte, eta
«zortea» izan dutela dio Maio-
zek. «Herriko bikote batek hartu
du eta oso adierazgarria dela
esango nuke, hau da, udalak ja-
kin izan du transmititzen Osta-
tuak zein funtzio bete behar 
dituen eta hartzen dutenek uda-
laren babesa izango dutela uneo-
ro». «Elkarlana planteatzen
dugu eta herriko jendea apunta-
tu denerako hori transmititzen
jakin dugula esan genezake», na-
barmendu du. 

INAUGURAZIOA
Larunbatean zabalduko dituzte
lehen aldiz Ostatu eraberrituta-
ko ateak, 20:00etan, eta herrita-
rrek eraberritze lanak ikusi ahal
izango dituzte. Ondoren, afaltze-
ko elkartuko dira bertan. «Etxe-
ko aurkezpen bat izango da.
Inaugurazioa bere osotasunean
udaberrian egingo dugu. Proiek-
tuaren %100a udaberrian egon-
go baita bukatuta».
Igandetik aurrera zabalik

egongo da, berriz ere, Ostatua fi-
losofia eta helburu eraberritue-
kin. Astearte eta asteazkenetan
hartuko dute atseden maizter
berriek.

Larunbatean inauguratuko dute eraberritutako Ostatua. ATARIA

Udaberrirako denda eta bertako produktuen menua txertatuko dituzte. ATARIA
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Larunbatean eskuratu
ahal izango da, zine
ziklo berriko bonua
TOLOSA // Larunbat goizean, da-
torren hilabetean Leidor aretoan
eskainiko dituzten film guztiak
ikusi ahal izateko zine bonua ja-
rriko dute salgai, aretoko leihati-
lan bertan, 11:00etatik 13:00eta-
ra bitarte. Zikloak urtarrilaren
19ra bitarte iraungo du. Eskaini-
ko dituzten filmen artean daude 
La higuera de los bastardos, El
autoreta Richard zikoina (haur
zinema).

Oargi elkartearen
urteko azken 
irteera, Otsabiora 
TOLOSA // Urteko azken irteera
egingo du Oargi mendi elkarteak
larunbatean. 09:00etan aterako
dira Lizartzako udaletxetik eta
Otsabio mendira igoko dira.
Ordu t’erdiko igoera izango dela
aurreikusi dute eta ibilaldia egin-
da Oargin bazkalduko dute. Izena
emateko azken eguna da gaurkoa
eta oargimendi@gmail.com-ra
idatzita edo 688 69 86 42 telefono
zenbakira deituta egin daiteke.

Gaixo dauden kideei
elkartasuna, Sevillako
espetxean
LIZARTZA // Sevilla II espetxean
dauden euskal preso politikoek
borrokaldia hasi zuten pasa den
urriaren 30ean gaixo dauden
euskal preso politikoen eta bere-
ziki Ibon Iparragirreren egoera
salatzeko. Borrokaldia txandaka
egiten ari dira eta oraingoan Li-
zartzako Garikoitz Etxeberria-
ren txanda da. Ibon Etxera Bizi-
rik lelopean ari dira itxialdia eta
baraualdia egiten.

Desagertutako
edukiontzien
informazioa nahi dute
IBARRA // Merkatariek hondaki-
nak biltzeko erabiltzen dituzten
hainbat edukiontzi desagertu zi-
ren asteartean eta larunbatean.
Zehazki organikoa biltzeko hiru
kubo, errefusaren bi eta papera
zein kartoiaren bat desagertu
dira. Udalak gaiaren inguruan
zerbait dakienari edo edukion-
tziak nonbait topatu dituenari,
beraiekin harremanetan jartzeko
eskatu du.

Mendaro-Lastur
irteera antolatu du
Alpino Uzturrek
TOLOSA // Alpino Uzturre mendi
elkarteak Mendaro-Lastur irtee-
ra antolatu du iganderako. Bi
ibilbide egongo dira aukeran;
motza, 8 kilometro dituen Las-
tur-Deba eginez, edo 19,5 kilo-
metroko Mendaro-Lastur ibilbi-
de luzea. Ibilaldia eginda urtero-
ko bazkaria egingo dute Lasturko
jatetxean. Izena info@alpinouz-
turre.eus-en edo 943 65 27 89-ra
deituta eman daiteke.

sofia aldaketa» bat izango du
hortaz, «Ostatuak bete beharre-
ko funtzioez eztabaidatu ge-
nuen, eta harago joan behar zue-
la ikusi genuen». 
Hori dela eta, ohiko taberna

baten funtzioez gain, beste hain-
bat betebehar izango ditu: «He-
rritarren elkargune izatea, kan-
potik etortzen direnentzat infor-
mazio eta harrera gunea izatea,
eta baita denda txiki baten fun-
tzioa betetzea ere».
Denda ere saltoki hutsa baino

gehiago izango da, bertako pro-
duktuak izango baitira nagusi,
bertako jarduera ekonomikoak
indartu eta bide batez, eredu
propio horren alde eginaz. «He-
rriko produktuak sustatu eta sal-
duko dira bertan eta, era berean,
menuetan lehengai bezala erabi-
liko dira», esan du Maiozek.
«Gertuko produktuak sustatuko
ditugu, aldi berean, gure balore-
ak kanpora atera ahal izateko.
Orexak zerbait berezia eta herri-
koa, propioa, eskaini behar die
bai orexarrei eta baita kanpota-
rrei ere». «Orexak zer eskaini de-
zakeen erakutsi nahi dugu», gai-
neratu du. 

OTORDUAK 
Igandetik aurrera egongo da 
zabalik eta otorduak normalta-
sunez emango badituzte ere,
udaberrira arte itxaron beharko
da proiektua «borobiltzeko».
«Proiektu guztia pixkana txerta-
tuko dugu, saltokia ere udaberri-
rako izango dugu prest». 
Lanean hasiak dira jada, hala

ere. «Bertako produktuen lanke-



Esku-huskaren 
garaia heldu da

Epailerik onenak pilotariak omen dira, haiek baitakite ondoen, pilotak zintzea jo duen, arrastoa
gainditu duen, edo aurkariak bigarren punpan jaso duen. Epailerik gabe ordea pilota partidarik ez. 

Iñigo Otaegi 
Anoeta

Epaileak ezinbes-
teko figurak
dira kirolean.
Ordea, ingura-
tzen gaituzten
modalitate an-
danatan, tekno-
logia epaileen

jardunaren gainetik jartzen da;
tenisean, besteak beste. Orain
bi aste pasatxo jokatu zen lau
t’erdiko finalean, jujeen lanak
asaldura eragin zuen zaletuen
artean. Horren haritik, askok
egin duten teknologiaren pre-
miaren aldarrikapenaz eta
epailearen lanaz gogoeta egin
du, Egoitz Jauregi (Anoeta,
1991) juje profesionalak.

SOFATIK ERRAZA DA EPAILE
IZATEN
Kintzerik eztabaidatuena, mar-
kagailua 18na zegoenean jazo
zen. Urrutikoetxearen pilotaka-
dak Altuna jo zuen, eta araudiak
dioen gisan, jokaldia bertan be-
hera utzi ordez, epaileek ez zu-
ten ezer adierazi.
Egoitz Jauregi pilota epaileak

argi dio, «abiadura horretan oso
zaila da erabakiak hartzen, gai-
nera, aurreko epailearen kokale-
kua ez zen batere aproposa, pilo-
taren norabide aldaketaz ohar-
tzeko». Halere, onartzen du,
pilota goitik beherako norabide-
an zihoala, eta buelta eman be-
harko litzatekeela. 
Esatariek maiz, lau ikuspegi

ezberdinetako irudiak behar iza-
ten dituzte ondorio batera iriste-

ko. «Pentsa nolako trantzea den
epaileontzat, behin soilik ikusi-
tako eszena baten interpretazio-
aren berri ematea, atzetik zale-
tuak marmarka ditugula», azal-
du du Jauregik, xehe-xehe.
Funtsean, epaile onenak pilo-

tariak direla dio Jauregik, be-
raiek baitakite ondoen, pilotak
zintzea jo duen, arrastoa gaindi-
tu duen, edo aurkariak bigarren
punpan jaso duen.

PILOTARIEN ITZALEAN
Pilotalekuan izandako pasarte
txarrez hausnartzen hasita, ze-
rrendatxo bat osatu du anoeta-
rrak. «Behartuta gaude oihu eta
tankerakoak aditzera, baina,
hanka denok sartzen dugu, eta
epaileok hartzen ditugun eraba-
kiak, asmo onez hartzen ditugu».

Inor gutxi jartzen da epailearen
larruan, eta pilotarien portaera
zentzu horretan, Jauregik dio
«eskertzekoa» dela; beroaldiren
bat edo beste salbu, polemika bi-
garren mailan uzten omen dute.
Pilotaririk gabe ez dago ikuski-

zunik, epailerik gabe ere ez, or-
dea. Kirol erregeetan, epaileak
kritika onik gutxitan jasoko badu
ere, ekonomikoki jasotzen duten
ordaina askozaz ere handiagoa
da, esku pilotakoen aldean bai-
no. Jauregiren hitzen arabera,
ekonomikoki epaile gisa inork

ezin du bizimodua atera. Gaine-
ra, ofizio ez dela kontuan hartuta,
beste lanpostuarekin uztartzera
derrigortuta daude, eta baldin-
tzak zailak dira zinez. Asteburu-
tan aisialdirako tarterik ez dute
izaten, ostiral, larunbat eta igan-
detan izaten dituzte eta partidak.
Profesionalen jaialdiei dagokie-
nez, frontoira lehenago azaldu
behar, eta etxeratzerako, iluntze-
ko 21:00ak. Jauregik dio «hor
gaudenoi asko gustatzen zaigu
pilota, eta gainerako faktoreek
indarra galtzen dute».

Altuna eta Urrutikoetxearen finalaren ondoren, eztabaidak eztabaida, mahaiko epaileek monitorea izatearen beharraz hausnartu da, beste behin. ASIER IMAZ

Epaile onenak
pilotariak dira,
beraiek baitakite
ondoen pilotaren
ibilbidea zein izan den

Ekonomikoki epaile
gisa inork ezin du
bizimodua atera, beste
lanpostuekin
uztartetu behar dute
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TRINKETEAN ASMATZEA,
ERRAZAGO
Anoetarra esku pilotan soilik ez,
trinketean eta palan ere aritzen
da inork gutxik nahi dituen zere-
ginetan. Arrisku gehiago hartu
arren, askozaz ere samurragoa
omen da kintzea norentzako den
igartzea. «Pilotariekin batera sar-
tzen gara frontoian, eta mugi-
menduan gabiltza uneoro, aha-
lik eta ikuspegi aproposena lor-
tzeko asmoarekin», adierazi du
Jauregik. Gainera, kontrakan-
txan egonda baino, bat gehiago
sentitzen omen da bat trinkete-
an; gozatua alde ederrekoa dela
dio anoetarrak.
Esku pilotako profesionalen

partiden estutasunak ere ez du
gehiegi laguntzen. «Lan nekeza
da, tentu handiz begiradarik
apartatu gabe jardun behar duzu
22ra iritsi arte» azaldu du anoeta-
rrak. Aldiz, gaztetxoen pilota
norgehiagoketan edo beste mo-
dalitate batzuetan, patxadaz egi-
ten omen da lan, partidaz goza-
tzeko paradarekin.

Egoitz Jauregi pilota profesionalean aritzen da epaile lanetan. IÑIGO OTAEGI

Trinketean «samurragoa» omen da «kintzea norentzat den igartzea». R. CALVO
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MONITOREA OTE SOLUZIO?
Lau t’erdiko txapelak amezketa-
rraren belarriak laztantzen zi-
tuen bitartean, batzuk haserreak
eraginda edo, alternatiben gai-
nean hausnartzeari ekin zioten.
Dezenteko sona hartu du horie-
tako batek, eta ez da oraingo
kontua, aspaditxotik dator. Tele-
bistako set-etik metro gutxira
dagoen mahaiko epaileak, moni-
tore bat izan dezan proposatzen
da, aurreko jujeak nahastuz gero,
polemikak ekiditeko.
Gainera, esku-huskaren ka-

suan, erabakia berehalakoa
izango litzateke, tenisaren edota
saskibaloiaren antzeko. Epaile
anoetarrak ez dauka dudarik,
«epaileen erabakia errazteko eta
hobetzeko balio baldin badu,
teknologiak sartu beharra dauka
pilotan». Horren kontra argu-
dioa litzateke, pilotaren betiko
filosofia zikintzearena; alabai-
na, Jauregiren iritziz, «hobe mi-
nutu batez partida eten, tantoa
okerreko pilotariari eman bai-
no».

Urtea
lehenengo
postuan!

A ste honetan ere la-
runbat arratsaldean
genuen partida. Hor-
taz, ohiturak baztertu
gabe, musika pixka

batekin alaitu genuen beroketa
aurreko tartetxoa. Betiko urduri-
tasuna eta irabazteko gogoa aza-
lean genituela ginen aldagelan.
Bigarren itzuliari hasiera eman

genion Hernani aurkari genuela.
Nahiz eta hernaniarrak sailkape-
nean ez egon lehen postuetan,
lan gogorra eman ohi duen tal-
dea da eta oraingo honetan ere
horrela izan zen. Erabateko arre-
ta jarri behar izan genuen jokoan,
eskuratu nahi genituen hiru pun-
tuak eskutik alde ez zezaten.
Partidan aurrea hartu genuen

Maddiren golarekin, baina tama-
lez 1-0 k ez zuen luze iraun. Ba-
loia gure atean sartzea lortu bai-
tzuten lehenengo zatia amaitu
baino lehen. Atsedenak, garaipe-
na eskuratzeko gose handiagoa-
rekin ateratzeko balio izan zigun
eta ala demostratu genuen gai gi-
nenaz bigarren zatian, markagai-
lua gure alde jarriz partidaren
amaiera arte. Oraingo honetan
Ainhoaren golarekin.  
Hotza eta euria alde batera

utzi zuten hainbat senide, lagun
eta beste kideek urdinak anima-
tzeko eta futbolaz gozatzeko as-
moz. Haiei eskerrak gugan du-
ten konfiantzagatik, gure arteko
animoez gain, beraienak ere
inoiz ez baitaude soberan.
Esan genezake urtea ezin

hobe amaitu genuela. Zuriñek
argi eta ozen esan zuen bezala:
«neguko txapeldunak» gara.
Orain arte Tolosako nesken le-
hen taldean lortu ez den emai-
tza denez, oso harro egoteko
arrazoia dugu. Beraz, hemendik
aurrera pausoz pauso joan be-
harko dugu postu hori manten-
du ahal izateko.

Aulkitik
Saioa Zubillaga
Tolosa CF, Euskal Liga

Asteburuan
ezagutuko dira
finalerdien
protagonistak 
Antton Pebet txapelketako VI. edizioko
faborito nagusiak Arrieta-Zezeaga eta
Exposito-Telletxea dira 

Iñaki Lizaso Amasa-Villabona

Faborito izateak ez du 22 tantora
iristea bermatzen. Ongi dakite
hori pilotariek. Ostiralean,
19:00etan hasita, final laurdeneta-
ko bi partida jokatuko dira Villa-
bonako Bear Zana pilotalekuan,
eta bertan, erabakiko dira aben-
duaren 23ko finalerdietan jokatu-
ko dutenen izenak. Aurretik, Be-
har Zana talde antolatzaileko pilo-
tari den Eñaut Aranburuk
infantilak Gipuzkoako txapelke-
tako ekialdeko final laurdenekoak
jokatuko ditu buruz buru eta lau
t’erdi barruan, 18:15ean hasita.
Lehen partidan, hasierako hau-

taketan ez zeuden bi pilotarik jo-
katuko dute, eta ez mailarik ez du-
telako. Pilotari on askoren artean
egin behar da aipaturiko lehen
hautaketa, eta zaila izaten da an-
tolatzaileentzat lan hau. Aukera
bikaina dute beraz, Ioritz Egigu-
ren Tolosako aurrelari gazteak eta
Markel Lizeaga hernaniar atzelari
indartsuak. Bikote berria osatuko
dute. Freskoa eta txispa bizikoa.
Beraien aurkariak Arrieta herna-
niarra eta Zezeaga bergararra
izango dira, azken hau Zezeaga
pilotari profesional ohiaren se-
mea. Halako egurra, halako ezpa-
la. Azken hauek, 
22-8ko emaitzaz erraz irabazi zu-
ten beraien final zortzireneko
partida Zubiria eta Eskirozen aur-
ka, atzean zein aurrean aurkariak
baino gehiago izan baitziren.
Faborito gisa ageri dira Arrieta

eta Zezeaga baina pilota borobila
denez, eta partidak 22ra, edozer
gerta liteke; Ioritz Egiguren joko
puntu oso onean baitago eta bere
maila erakusteko irrikan irtengo
da Bear Zanako kantxara. Lizea-
ga berriz, eliteko partidak joka-
tzeko gose etorriko da. Partida
irekia eta erakargarria.
Bigarren partida ez da nola-

nahikoa izango. Aurrean bi pilota-
ri elektriko eta bizik jokatuko dute.

Fase buru Exposito astigarragarra
eta Telletxea Albizturkoa. Biek ba-
dakite zer den Antton Pebet oroi-
menezkoan jokatzea. Eta nagusi
mailan txapela irabaztea zer den
ere bai. Telletxeak txapela etxera
eramana du lehen ere, eta berriro
irabaztera etorriko da. Laguntza
ezin hobea izango du aurrean. Pi-
lotari elektrikoa izango du lagun,
aire joko ona eta indartsua duena.
Pilota kantxa barruan sartzen
badu, pilotari oso arriskutsua da
Exposito. Telletxea bera, ingu-
ruan ezagutzen dute pilotazaleek.
Ezker elegante eta bikaina du eta
maila bikainean jarraitzen du az-
ken hilabeteetan bezala.
Beraien aurkariak Prieto bizkai-

tarra eta Mariezkurrena II nafarra
izango dira. Prietok, Eneko Laba-
ka ordezkatuko du. Ez du aurrelari
txarragoa izango Mariezkurrena
gazteak. Zubizarreta bezalako
izen handiko pilotariak irabazita
dator Villabonara Prieto. Aurrelari
azkarra da, aireko jokoa oso ongi
menperatzen du eta tantoa azkar
bukatzea gustuko du. Atzetik, Ma-
riezkurrena II, bi beso luzedun
etorkizun handiko atzelaria. Pilo-
ta oso egoki luzatzen du eta gero
eta gutxiago galdu. Partida hau ere
oso irekia ageri da nahiz eta lehe-
nak faborito ageri diren.
Bi partida hauetako irabazleek

abenduaren 23an jokatuko dute
finalerdietako partida. Pasa den
abenduaren 5ean jokatu ziren
beste final laurdeneko partidak.
Batetik, Urbieta eta Aranguren

sailkatu ziren Alberdi eta Gorro-
txategi mendean hartuta eta bes-
tetik Salaberria eta Garmendia
pasa ziren 23ko azken aurreneko
fasera Urmeneta eta Urruzolari
irabazita. Hala, abenduaren
23ko lehen partida Urbieta-
Aranguren eta Salaberria-Gar-
mendia izango da eta bigarrena
asteburu honetan erabakiko da.
Ostiralean, aukera paregabea

pilotaz gozatzeko eta doan.  



Aspertzeko tarterik
ez, Alegian
Eguberriak ate joka diren honetan, Alegiako Udalak herriko
eragileekin batera, urtarrilaren 5a bitarteko egitaraua
prestatu du, tartean  kultur eta kirol jarduerak izango dira 

Erredakzioa Alegia

Alegiako Kultura batzordeak Ga-
bonak «zaku bete opari» prestatu
dituela dio harro. Herritar guz-
tiak gogoan harturik, norbanako
bakoitzak berarentzat moduko
jarduera aukeratzea besterik ez
du, gabon garaia etxean bertan
gozatu ahal izateko.
Horrela abenduaren 15ean hasi

eta urtarrilaren 5a bitartean luza-
tuko da Alegiako gabonetako es-
kaintza. Aralar institutuak ireki-
ko du ostiralean ekimen zerrenda
merkatu txikiarekin, 18:00etatik
aurrera plazan kokatuko dira gaz-
teak, saltzeko asmotan.
Musikak zehaztuko ditu hurr-

nego hitzorduak. Izan ere, Loatzo
musika eskolaren kontzertua
abenduaren 20an izango da eta
talde berdinak emanaldia eskaini-
ko du, hilaren 22an. Gainera, Txin-
txarri Txiki eta Txintxarri abesba-
tzek hurrengo kontzertua aben-
duaren 23rako hitzemanda dute.
Gaztexoenen ilusioa pizteko

eguna izango da hilaren 24a, ohi-
tura den bezala, Olentzero eta Mari
Domingi irisiko baitira herrira. 
Hala ere, egitarauak luze joko

du urtarrilaren 5a bitarte, hein
handi batean, Gaztelekuaren
proposamenari esker. 

OSTEGUNA 14
AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona.Seve Iglesiasen
erakusketa. Paisaia, erretratuak
eta pintura abstraktua. Astelehe-
netik ostiralera: 18:00-20:30. La-
runbatetan: 10:30-13:00. Gurea
antzokian.
Alegia.Pintxo-pote berezia. Era-
kusketa: kartel zaharrak, argazkiak,
pintxoak,... 18:30ean.
Altzo.XXI. Olentzerotan Jakin Mi-
nez. Anizeto Olano Migel Altzo: Eus-
kal eskola, gerrak zapuztutako
ametsa. Hizlaria: Onintza Odriozola
irizar. Ikasketa aroan mamitu zuen
Onintzak, Hizkuntza eta Hezkuntza:
Migel Altzo eta gerraurreko hez-
kuntza elebiduna lana (2003).
19:00etan, udaletxeko ekintza eta
batzar aretoan.
Ibarra. Ibarratik Misio Taldeak anto-
latzen duen Merkatu Txikia aben-
duaren 10etik 17ra irekiko dute eta
jasotzen duten dirua Ekuador, Hon-
duras eta Indian abian dituzten
proiektuetara bideratuko dute.
(Gauzak eramateko epea, hilak 9:
17:00etatik 20:30ak arte jasotzen
dituzte plazan bertan dagoen parro-
kiako lokalean).
Tolosa.La región salvajefilma, 19:15
eta 21:45. Leidorren.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza. Eskualde-
ko berriak, Iker Ibarluzearekin egu-
raldia, helduekin solasaldia eta Irene
Arin Kale Kantoitik, Idoia Apaolaza
psikopedagogoa.
11:00-12:00. Entzuteko Jaioak.

Musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.Arrosa
Sarearen magazina.
18:00-20:00. Goizeko saioek utzi-
tako onena.
21:00.Ataria iluna.

28 KANALA
12:30. Elkarrizketa Xabier Zabala
musikagilea.
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ikusi Irratia.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Lejeune Maset, L. 
Euskal Herria, 24. 
Telefonoa: 943 673274.
Gauekoa.Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 673849.
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GABONAK 2017
Abenduak 15, ostirala

18:00.Merkatu Txikia Aralar institu-
tuak antolatuta, plazan.

Abenduak 20, asteazkena

19:30. Loatzo musika eskolako ban-
daren kontzertua.

Abenduak 22, ostirala

18:30. Loatzo musika eskolaren
eguberritako kontzertua Elizpe zi-
nema aretoan. 

Abenduak 23, larunbata

19:45. Txintxarri Txiki  eta Txintxarri
Abesbatzen kontzertua, elizan. 

Abenduak 24, igandea

11:00.San Juan eskolako ikasleak
abesten kaleetan zehar.
18:30. Olentzero eta Mari Domingi-
ren etorrera. Eskola aurrean itxaron-
go dituzte. Txintxarri Abesbatza
kantari ibiliko da. 

Abenduak 25, astelehena

11:15.Txintxarri Abesbatza kantuan
meza nagusian.

Abenduak 26, asteartea

10:00-11:30.  6-12 urteko haurrekin
ekintzak. Ludotekan. 
11:30-13:00. 12-17 urteko gazteekin
ekintzak. Gaztelekuan.

Abenduak 27, asteazkena

10:00-11:30. 6-12 urteko haurrekin
ekintzak. Ludotekan.
11:30-13:00. 12-17 urteko gazteekin
ekintzak. Gaztelekuan.
Gabonetako pilota topaketak Elorri
pilotalekuan.
15:30. Argazkia.
16:00. Partidak.

Abenduak 28, osteguna

Gabonetako pilota topaketak Elorri
pilotalekuan.

Abenduak 31, igandea

16:00. VIII. San Silvestre Krosa.
19:00.Euskal preso eta iheslariak
etxera lelopean manifestazioa.

Urtarrilak 1, astelehena

11:15. Txintxarri Abesbatza kantuan
meza nagusian.
12:15.Udal hautetsiek mandarinak
eta intxaurrak banatuko dituzte pla-
zan.

Urtarrilak 2 eta 4

Gabonetako eskalada. 
Iturri Zahar guraso elkarteak an-
tolatuta.

Urtarrilak 5, ostirala

18:30. Errege kabalgata Orendaine-
tik abiatuta.


