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Elkartasun arnasestuka
Hogeigarrenez antolatuko dute, aurten, Tolosako Elkartasun Krosa; iaz dortsalak amaitu
zirela-eta, aurten 100 gehiago jarri dituzte eskuragarri, Samaniego-Orixeko antolatzaileek 

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

Hogeigarrenez urtea korrika
amaituko dute tolosarrek. Korri-
ka, edo elkartasun arnasestuka,
Samaniego eta Orixe ikastetxeek
Kolonbiako Guabas ibaiaren er-
tzetara bideratuko baitituzte las-
terketako irabazi ekonomikoak,
urteroko moduan, Mando Liburu-
zaina proiektuari jarraipena ema-
teko.
Abenduaren 31ko hitzorduaren

berri emateko, udal ordezkari zein
antolatzaileek agerraldia egin
dute udaletxeko pleno aretoan
eta, besteak beste, parte hartzea-
ren gorakada azpimarratu: iaz jen-
de asko dortsalik gabe geratu zela-
eta, aurten 100 gehiago jarriko di-
tuzte salgai.
Bide horretan, Ivan Gallego an-

tolatzaileak dortsala aurrez esku-
ratzeko gomendioa eman nahi
izan die herritarrei. Horretarako,
Shanti Kirolak dendara bertaratu
beharko da, eta 8 euroren truke
dortsala eta aurtengo elastiko ho-
ria eskuratu. Gainerakoan, aben-
duaren 31n bertan 12 euroan erosi
ahal izango dira dortsala, betiere,
aurrez denak saltzen ez badituzte.
Urteroko moduan, bazkalondo

goiztiarrak hartuko dute San Sil-
vestre eguneko krosa, gaztetxoe-
nekin. 15:30ean LHko 2. mailatik
beherako neska-mutilek ibilbide-
rik laburrena egin ahal izango
dute, gurasoen laguntzaz, eta ize-
nik eman beharrik izan gabe. Ja-
rraian, benjamin neskak eta muti-
lak ariko dira, 700 metroko ibilbi-
dea osatuz; alebinek, berriz, 1.400
metroko lasterketa egin beharko
dute. Azkenik, gaztetxoen txanda
biribilduko dute infantilek, 1.400

Aurten ere Cocuyo elkarteari bideratuko dizkiote irabazi ekonomikoak, Kolonbiako landa-eremura bideratzeko. I. URKIZU

metroko ibilbidean. Horiek guz-
tiek Zerkausia izango dute irteera
puntu, eta baita helmuga ere.
Helduek, ordea, Plaza Zaharre-

ra bertaratu beharko dute,
16:45ean, Elkartasun Krosari eki-
teko. 5.050 metroko ibilbidea
izango da, betiko moduan. Ivan
Gallegok jakinarazi du, gainera,
iazko ibilbide aldaketari eutsiko
diotela aurten ere: «Lasterketako
parte hartzaile kopurua dela-eta
korrikalari zenbaitek doblatu egi-
ten zituzten besteak. Hori saihes-
teko, iaz, lehen itzulia moldatu
egin genuen, Nafarroa etorbidetik
Zubi Berrira joz, eta Naparzubitik
barrena, Gorriti plazara; bigarren
itzulian, berriz, Nafarroa etorbide-
tik Triangulorantz jo beharko dute
korrikalariek, Zumalakarregitik
barrena, bi bira handiak osatze-
ko».

Antolatzaileek eta Olatz Peon
alkateak azpimarra jarri nahi izan
diote Elkartasun Krosaren helbu-
ru hirukoitzari. Batetik, gogo soli-
dariotik sortutako egitasmoa dela
nabarmendu dute, Cocuyo elkar-
tearen jarduerak sustatzeko balia-
tzen baitituzte lorpen ekonomiko-
ak. Bigarrenik, kirola egitea susta-
tzeko modua ere bada, azaldu
dutenez: «5 kilometroko ibilbidea
edonork egin dezake, eta urtea ar-
nasa berotuz amaitzeko aukera

paregabea da, lasai-lasai korri egi-
nez». Azkenik, ondo pasatzeko hi-
tzordua izateari berebiziko ga-
rrantzia eman diote: «Abendua-
ren 31koa ez da marka ona egiteko
lasterketa bat; elkartasun lasterke-
ta bat da, festa bat. Ondo pasatze-
ko helburuz eman behar da izena,
beraz, urtean barrena izaten baita
nahikoa kros, erlojuari begirako
markak egin ahal izateko». Bide
horretan, San Silvestre eguneko
kroseko belaunaldi truke natura-

lari ere fokua jarri dio Olatz Peon
alkateak, berau txalotuz.

OMENALDIA JUANJO ARRIETARI
Azken urteotan, sari banaketa eki-
taldia omenalditxoak egiteko ba-
liatu izan dute Samaniego eta Ori-
xe ikastetxeetako antolatzaileek.
Horrela, aurten Juango Arrietari
eskainiko diote errekonozimen-
dua: «Bera izan zen Elkartasun
Krosaren sustatzaile nagusietako
bat, eta ikastetxeko irakasle ere
bai. Duela urte batzuk krosa desa-
gertzear egon zenean ere, indar
handia egin zuen egitasmoari eus-
teko. Horregatik, eskertza keinu
bat egin nahi izan diogu», azaldu
du Gallegok.
Parte hartzaileei begira, berriz,

otorduak zozkatuko dituzte. Izena
banaka ematen duten korrikala-
riek bi pertsonarentzako otor-
duen zozketan parte hartu ahal
izango dute, eta lauko taldeetan
izena ematen dutenek, berriz, lau
pertsonarentzako otorduak ira-
bazteko aukera izango dute.
Azkenik, mozorro originalak

ere izango du saria. Gero eta gehia-
go dira urtea mozorrotuta amai-
tzea aukeratzen duten herrita-
rrak, eta sormena sarituko dute
antolatzaileek, otordu bat opari
emanda; korri egiteko itxuralda-
tzera deitu dituzte tolosarrak. 

Eskualdea korrika
I. Urkizu

Tolosakoarekin batera, hainbat
San Silvestre lasterketa izango
dira, aurten ere, Tolosaldean. 
Alegian, urtea korrika agurtuko

dute herritarrek, 16:00etan hasita.
Izen-ematea zabalik da kultur
etxean eta, 6 euroren truke, kami-
seta izango da opari. Egunean ber-
tan izena emanez gero, ezin izan-
go da elastikorik jaso.
Ibilbidea aldatu egin dute, ikus-

le gehien biltzen diren guneetatik
pasatzeko asmoz: 4.380 metro
egingo dituzte. 
Lizartzan, berriz, 17:00etan egin

dute hitzordua. Haur, gazte nahiz
helduk elkarrekin ekingo diote
lasterketari, plazatik errepide na-
gusira, eta handik zubirako bidea
eginez. Helduenek 6 itzuli inguru
osatuko dituzte, eta festa giroan
agurtuko dute 2017a. Ez da izena
emateko beharrik izango, eta txo-
kolate jatea egingo dute amaieran. 

Berastegin 18:00etan hasiko
dira korrika, adinez gazteenak, le-
henik, eta helduenak gero. Urepe-
le elkartean hilaren 30era bitarte
izena emateko aukera izango da,
eta bost kilometroko ibilbidea
izango da helduena. 
Azkenik, Amasa-Villabonan

16:30ean izango da urte amaiera-
ko krosa, eta 6,5 kilometro osatu
beharko dituzte, 3 itzulitan. Izen-
ematea Urkamendi elkartean egin
beharko da, egunean bertan,
11:00etatik aurrera. www.kirol-
probak.eus-en ere egin daiteke
jada. 

Lan eskaintza

Kamioi gidaria.Esperientziadun ka-
mioi gidaria behar dugu. C+E gida-
maimenak eta CAP-a duena. Eus-
karaz jakitea baloratuko da. Interesa

duenak deitu 603770224 zenbakira.

Salgai

Etxebizitza.Etxebizitza salgai
Amezketako erdigunean. Lursaila,

bajera, garajea eta terrazarekin. 120
metro karratu inguru ditu etxebizi-
tzak. Interesatuek deitu 617 60 78
14 edo 943 65 12 65 telefono zen-
bakietara.

IRAGARKI LABURRAK

02 KIROLAK 107.6 fm • www.ataria.eus
ASTEAZKENA, 2017ko abenduaren 20a@TOLOSALDEAKIROL



'Go!azen 4.0' antzerki
lanerako sarrerak
eskuragarri
AMASA-VILLABONA // Datorren
urteko, martxoaren 11n, igande-
arekin, 12:30ean eta 17:00etan
Villabonako Gurea zinema are-
toan egongo da antzerki lana
ikusteko aukera. Bi emanaldie-
tarako sarrerak Villabonako
Amasa kafetegian eta Basajaun
liburu dendan daude salgai, 10
euroan. Villabonako udaleko
Kultura sailetik sarrerarik gabe
ez geratzeko azkar ibiltzea go-
mendatu diete bertaratzeko as-
moa duten herritarrei.

Behar Zana pilota
elkarteko Gabonetako
zenbaki saridunak
AMASA-VILLABONA // Errifen
zenbaki sarituak dira ondoren-
goak: abenduak 13, asteazkena
(saski txikia): 8.933 (Villabonako
Garmendia harategian saldua); 
abenduak 14, osteguna (saski
txikia): 9.985 (Behar Zanako bola
taldeak banatua); abenduak 15,
ostirala (saski txikia): 1.490
(Hassan Ait Chaou elkarteko
bazkideak saldua); abenduak 16,
larunbata (saski handia): 6211
(Iban Urbano elkarteko bazkide-
aren sorta).

ORDULARIA ATXULONDON
2017ko aurrekontuetan jasoa zegoen bezala, Atxulondo kul-
tur etxean ordularia jarri dute. Aste honetan egin dituzte la-
nak, eta dagoeneko, Joxe Arregi plazako edozein tokitik ikusi
ahal izango da zein ordu den. J.M.
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Haserrea adierazi du
plenoan Fleming-eko
ikas-komunitateak
Villabonan, asteleheneko osoko bilkuran hiru mozio
aurkeztu zituen EH Bilduren udal taldeak: bat atzera bota
zuen udalbatzak, bestea onartu eta azkena erretiratu

Jon Miranda Amasa-Villabona

Prebarikazioa eta justiziari ozto-
po jartzea egotzita, espetxe zigo-
rra betetzen ari dira Amaia Agi-
rregabiria Pasaiako alkate ohia
eta Iker Rokandio jarduneko
udal idazkaria. Pasaiako egungo
alkateak eta zenbait alkate
ohiek, beste hainbat herritarre-
kin batera, biei babesa emateko
prestatu duten idatzia jarri zuen
mahai gainean EH Bilduko udal
taldeak astelehenean. EAJren
izenean Eneko Urdangarin zine-
gotziak hitz egin zuen: «Aurkez-
tutako idatzia oso alde batekoa
iruditzen zaigu. Ez dakigu zertan
ekartzen den gai hau Villabona-
ra, EH Bilduk berak Pasaian mo-
zio hau aurkeztu ez duenean».
Ezezko botoa eman zuten, beraz,
sei zinegotzi jeltzaleek, eta «sen-
tentziarekin ados egon ez arren,
legea errespetatzeko dagoela»
iritzita, abstenitu egin zen Maria
Luisa Arija zinegotzi sozialista.
Beraz, alkatearen kalitatezko bo-
toa baliatuta, bertan behera utzi
zen koalizio abertzaleak aurkez-
tutako mozioa. Xabat Laborde
EH Bilduko zinegotziak «ulerte-
zintzat» jo zuen udalbatzaren
erabakia.
Alderantziz, «argi eta garbi»

adierazi zuten zinegotziek, Es-
painiako gobernuak onartutako
Aurrekontu Egonkortasunaren
Legeari buruzko aurkakotasuna.
EH Bilduk aurkeztu zuen mo-

zioa eta Labordek zehaztu zue-
nez, «lege horrek udalaren finan-
tza autonomia mugatzen du». 
Asteleheneko udalbatzan jolas

ez sexisten inguruko kanpaina
jorratzeko proposamena luzatu
zuen EH Bilduk, «jakinik Egube-
rrietako kanpainaren atarian
gaudela eta denborarik ez dagoe-
la hori diseinatzeko». Horrega-
tik, «eta asmoa ezerezean gera ez
dadin», Nora Urbizu zinegotziak
datozen egunetan udalak adie-
razpen instituzional bat egitea
proposatu zuen. Horren alde
agertu ziren gainerako udal tal-
deak, eta beraz, mozioa bertan
behera uztearen alde bozkatu
zuten, aho batez. Ondorioz, Ga-
bonen aurretik, «eredu hetero-
patriarkala indartzen duten jolas
sexista eta belikoak alde batera
utzi, eta aniztasun etnikoa eta
funtzionala kontuan hartzearen
alde» agertuko da Villabonako
Udala adierazpen instituzional
batean.

FLEMING, BABES ESKE
Villabonako udaletxeko batzar
aretoa jendez lepo bete zen aste-
lehenean. Fleming ikastetxeko
zuzendaritzako kideek eta Fle-
mingoak guraso elkartekoek har-
tu zuten hitza galde-erreguen
txandan. Luze eta zabal hitz egin
eta haserre esan zuten udalaren
aldetik eskola publikoak «bazter-
keta» jasaten duela, «diskrimina-
zioa» aurrekontuetan. Udalare-

nak diren eraikin publikoetan
ematen ditu eskolak Fleming he-
rri ikastetxeak eta eraikin horien
mantenu eta funtzionamendu-
rako nahikoa diru ez dela berma-
tzen esan zuten gurasoek. Are
gehiago, herrian dagoen itunpe-
ko beste ikastetxearekin aldera-
tuta, eskola publikoa «diskrimi-
natu» egiten dela esan zuten.
Hori frogatzeko datuak jasotzen
dituen txostena ere aurkeztu zie-
ten udal ordezkariei.
Beste bi puntu ere aipatu zi-

tuzten. Alde batetik, Fleming
ikastetxeak Arratzainen dagoen
eraikin publikoan ematen ditu
LHko eskolak eta bertara joateko
bideak behar bezala ez daudela
esan zuten bertaratutakoek. Bes-
tetik, kezkatzen dituzten beste
hainbat gairen inguruan hitz egi-
teko hezkuntza batzorde baten
beharra azpimarratu zuten.
Ibon Ariznabarreta, hezkun-

tza arloko batzordeburuak eran-
tzun zien bertaratutako Fleming
ikas-komunitateko kideei. Uda-
laren aldetik, hezkuntza publi-
koak bazterketarik ez duela jasa-
ten esan zuen, eta behar horiei
guztiei erantzuteko «aurrekon-
tua mugatua» dela udaletxean.
Hala ere, gerturatutakoen eskae-
rei erantzunez prest agertu zen
guraso eta ikastetxeko arduradu-
nekin hitz egiteko. Udal talde
guztiak eta Fleming-eko kideak
gaur eguerdian bilduko dira uda-
letxean gaiaz hitz egiteko.



Zortzi astean eraberrituko dute
Amezketako Larrunarri pilotalekua
Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza jaso du proiektuak eta, guztira, 340.000
euro inguruko inbertsioa izango da; irisgarriagoa eta epelagoa bihurtuko da

Itzea Urkizu Arsuaga

1.000 biztanlera iristen ez den he-
rria izanagatik, lau pilotaleku ditu
Amezketak: Ugartekoa, eskolakoa,
plazako frontoi irekia eta Larruna-
rri pilotaleku estalia. Izango ez da,
bada, txapeldunen sehaska. 1989.
urtean inauguratu zuten Larruna-
rri, eta beharren araberako kon-
ponketak egin izan dizkioten
arren, urteak ziren, jada, udalak pi-
lotalekua eraberritzeko beharra
ikusi zuela. Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren diru laguntza egitasmo
batek eman dio aukera, Amezketa-
ri, herriko kirol ekipamendu nagu-
sia garai eta behar berrietara egoki-
tzeko, eta iragan ostiralean bertan
sinatu zuten hitzarmen ofiziala.
Aldundiak 2016an aurkeztu

zuen 2017-2020 aldiko Gipuzkoa-
ko Kirol Ekipamenduen Plana, eta
10,6 milioi bideratuko dituzte eki-
pamenduen eraberritze eta bir-
moldatzeetara. Aukera ikusita,
Amezketako Udalak Larrunarri
pilotalekua eraberritzeko proiek-
tua aurkeztu zuen, eta baiezkoa
jaso zuten aldunditik. Horrela,
zortzi astean frontoi berritua izan-
go dute amezketarrek, pilotarako
nahiz beste hainbat jardueratara-
ko.
Amezketako Udalak In the

North enpresaren proiektuari es-
leitu dio lizitazioa. Larrunarri era-
berritzeak, guztira, 340.000 euro
inguruko inbertsioa eskatuko du,
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
113.134 euroko ekarpena egingo
du.
Denis Itxaso Kultura eta Kirol

diputatuak azaldu duenez, aldun-
diak lehentasuna eman nahi izan
die, planean, aurrez diru lagun-
tzarik jaso ez duten udalei: «Herri
txikiek zailtasun handiak izaten
dituzte halako inbertsio handieta-
ra iristeko, eta oso garrantzitsua
da beren politiketan kirol ekipa-
menduak martxan jartzeko pres-
tutasuna izatea. Amezketako
Udalak proposamen ausarta egin
zigun».
Bere aldetik, Iñaki Amundarain

Amezketako alkateak proiektuak
herritarrentzako duen garrantzia
nabarmendu nahi izan du: «Era-
berritzearen kostua ikusita, udal
txikiontzat oso zaila da horri guz-
tiari aurre egitea. Horregatik, asko
eskertzen ditugu horrelako diru

Irudian, Iñaki Amundarain, Denis Itxaso eta Jokin Altuna, Larrunarri pilotalekuaren gaur egungo egoeraz hizketan. I. URKIZU
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laguntza planak. Amezketarron-
tzat eraberritze garrantzitsua
izango da, herriko kirol ekipa-
mendu garrantzitsuena baita». Bi
ordezkari politikoekin batera, hi-
tzarmenaren sinatzean izan da
Jokin Altuna pilotari amezketarra
ere, eta Larrunarri frontoiko heze-
tasuna eta hotza azpimarratu ditu
agerraldian.

ESERLEKU GEHIAGO ETA
EPELAGOAK
Zenbait langile hasiak dira, jada,
egungo harmailetako egurrak
kentzen. Izan ere, eserlekuetara
aldaketa nabarmenak ekarriko
ditu obrak. Batetik, irisgarritasun
baldintza guztiak betetzeko mo-
duko harmailak ezarriko dituzte,

mugikortasun urria duten pertso-
nei begira; halaber, gaur egungo-
ak baino aulki erosoagoak jartzea
aurreikusi dute. Aldaketa nabar-
menena, ordea, eserleku kopu-
ruari dagokiona izango da: obrak
amaitutakoan, 344 pertsonaren-
tzako eserlekuak izango dira pilo-
talekuan, goiko balkoian eserleku
ilara berri bat ezarriko baitute.
Guztira, 500 ikusle sartuko dira
frontoian.
Pilotalekua eta arkupea bana-

tzen dituzten pertsianak ere alda-
tu egingo dituzte; oso zaharkituta
daude, eta jada ezin dira ireki eta
itxi. Horrela, kristal luze batek pi-
lotalekuaren barrualdea ikusgai
utziko du; binilozko irudiekin
apainduko dute kristala. Aldaketa

horrek, berrikuntza estetikoaz
gain, Larrunarri pilotalekuko he-
zetasun eta hotz arazoak konpon-
tzeko bide emango du: korronte
handiko lekua da gaur egun, eta
zenbait partidu bertan behera utzi
behar izan dituzte, hezetasunaga-
tik.
Bide beretik, pilotalekua epel-

tzeko neurriak ere txertatu ditu,
Amezketako Udalak, obra proiek-
tuan. Horrela, hainbat pilotaleku-
tan baliatu izan dute berogailu sis-
tema izango du Amezketakoak
ere: gas bidezko sistema bat da,
Tolosako Zerkausiko sistema
bera. Ez dute pilotalekua guztia
berotzea lortuko, baina ikusleak
epel eta kirolariak eroso sentitze-
ko moduko tenperatua lortzea
dute helburu.
Kirol ekipamendua irisgarri egi-

te aldera, igogailua ere izango du
Larrunarri eraberrituak, goiko pi-
sura igo ahal izateko. Era berean,
komun berria jarriko dute goiko
solairuan, modu horretan, Gazte-
lekuko erabiltzaileek ere eskura-
garri izango baitute.
Kantxa ere galako jantziz izango

da obrak amaitutakoan, izan ere,
pintatu egingo dute, eta frontise-
an lona berria jarriko dute. Azke-
nik, argiteria, tximisten kontrako
babesa, saneamendu orokorra,
arotzeria nahiz baranda txukun-
duko dituzte.
Zortzi asteren buruan lanak

amaitzea aurreikusi dute eta, ho-
rrenbestez, datorren otsaila
amaierarako edo martxorako
frontoi berrituaz gozatu ahal izan-
go dute amezketarrek.



Zabor biltzaile
eta kale
garbitzaileen
greba, bertan
behera 
Atzo 21:00etan ziren
hastekoak, tartean Tolosa
eta Villabonan, azken
momentuan akordioa itxi
zuten patronalak eta
sindikatuek

Eguberri
kanpaina
jasangarria,
zazpigarrengoz
Gaur piztuko dituzte Gabonetako
argiak Ibarran; aurten ere
birziklatutako materialekin egin
dituzte herriko apaingarriak   

Rebeka Calvo Ibarra

Urteak dira jada, Ibarrako Uda-
lak energia kontsumoa murriztu
eta kutsadura luminikoa gutxi-
tzeko neurriak txertatzen dituela
bere jardunean, eta zentzu ho-
rretan, 7 urte dira jada, Egube-
rrietako kanpainan ere ahalegin
horri heltzen diola. Bide horre-
tan, aurten ere, material birzikla-
garriekin egindako apaingarrie-
kin apaindu ditu herriko kaleak.
Urtero bezala, Uzturpe ikastola-
ko haur eta irakasleen eta Gara-
gune zentroko erabiltzaileen la-
guntza izan dute. Eguberrietako
argiak ere neurriz piztuko dituz-
te. Gaur piztuko dituzte lehen 
aldiz eta urtarrilaren 8ra arte
mantenduko dituzte, egunero,
18:00etatik 21:30era. 
Jasangarritasuna eguneroko

jardunean txertatzeko ahalegi-
narekin batera, udalak eragilee-
kiko elkarlana bultzatzeari ema-
ten dio garrantzia, Ixiar Arratibel
zinegotziak argitu duenez, eta
eragileekin batera egitarau opa-
roa osatu dute datozen asteeta-
rako. Horien artean, Gazte Zulo,
Merkatarien Elkartea eta Haus-
poa dira aipagarriak. Gazte Zulo-
ko Mikel Zurutuzak azaldu due-

nez, antolatutako ekitaldiak gaz-
teek proposatutakoak dira eta
horien artean daude, jostailu bil-
keta, Gazte Zulo Olinpiadak eta
Txuri Urdinera irteera, ohiko
bazkariaz gain. Merkatarien El-
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Abenduak 20-22.Gazte Zulok, Gu-
rutze Gorriarekin elkarlanean, jos-
tailuak bilduko ditu. Jostailuak be-
rriak, ez sexistak eta ez belikoak be-
har dute izan.
Abenduak 20.Loatzo musika esko-
lako ikasleen Eguberrietako ema-
naldia, 18:30ean, Uzturpeko jange-
lan. 
Abenduak 23.Plazako sei zuhaitza
argiztatuko dituzte txirrinduen la-
guntzarekin, 18:30etik aurera, Mer-
katarien Elkartearen ekimenez. 
Abenduak 24.Olentzero eta Mari-
domingiren jaitsiera 18:30ean, pla-
zan, Hauspoak antolatuta.
Abenduak 26.Kiliklon Ekoizpenak-

en DJ Porru emanaldia, 17:00etan,
Belabietan. 
Abenduak 27.2 eta 12 urte artekoei
zuzendutako puzgarrien parkea,
11:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 19:00etara, Belabietan.
Abenduak 28. Artzainen kirol par-
kea eta partxisaren jolasa, jolas
parkea, Kulkiren eskutik, 17:00etan,
Belabietan. 
Abenduak 29. Danzjolas jaiaZirika
Zirkusen eskutik, 17:00etan, Bela-
bietan.
Abenduak 29.Elektrotxaranga he-
rriko kaleetan zehar ibiliko da arra-
tsaldez, Ibarrako Merkatarien Elkar-
teak antolatuta. 

Abenduak 30.Gazte Zulo Olinpia-
dak 10:00etan plazan hasita, herrian
zehar. Herritar guztiei egin diete dei
parte hartzeko. 
Abenduak 31.VI. Urte Zahar Krosa,
16:00etatik aurrera, plazan, Haus-
poak antolatuta.
Abenduak 31.Zezensuzkoa,
18:00etan, plazan.
Urtarrilak 3.Gazte Zulok antolatuta
Txuri Urdinera irteera DBHko nera-
beei zuzenduta. Izena Gazte Zulon
bertan eman behar da. 
Urtarrilak 5.Sukaldaritza tailerra
eta Gazte Zuloren bazkaria DBHko
ikasleentzat. Aldez aurretik eman
behar da izena. 

EGITARAUA

Gaur piztuko dituzte Gabonetako argiak, Ibarran. R. CALVO

karteak beren aldetik, hainbat
ekitaldi antolatu ditu. Mikel
Urangak esan duenez, spot bat
egin dute «kaleak girotzeko eta
Ibarrako bizilagunek bertan
Eguberrietako erosketak egitera
geratzeko». 
Bestetik abenduaren 22ra bi-

tarte zozketa kanpaina dute

abian herriko saltokietan; 50 eu-
roko sariak zozkatuko dituzte
dendetan eta baita 100 euroko
hiru erosketa txeke. Abenduaren
23rako Argi Parkea ere antolatu
dute. 
Plazan dauden 6 zuhaitz txi-

rrinduen laguntzaz argiztatuko
dituzte, 18:30etik aurrera. 

Erredakzioa Tolosa

Gipuzkoako zabor biltzaileek eta
kale garbitzaileek iragarritako
greba bertan behera utzi zuten az-
ken momentuan. ELA da sindika-
tu nagusia zabor biltzaile eta kale
garbitzaile gipuzkoarren artean
eta sindikatu abertzaleak esan
zuen sindikatuen eta patronala-
ren arteko akordioa «oso ona»
dela. «Akordio oso onera iritsi
ahal izan da sektoreko langileen
gehiengoak sindikatu nagusiari
babesa eman diolako, batetik, eta
ELAren lan eta antolakuntzari es-
ker, bestetik». «Enpresak saiatu
ziren Donostian lan hitzarmen
okerragoa ezartzen, eta lurralde
mailako hitzarmena hiltzen utzi-
ko zutela ere esan zuten, mehatxu
eginez. Akordioak agerian uzten
du enpresa azpikontratatuetan
badagoela tartea Gipuzkoa guz-
tian lan eta soldata  baldintzak ho-
betzeko», gaineratu du ELAk. Sin-
dikatuak, hala ere, greba zela eta
ezarritako «abusuzko» gutxiene-
ko zerbitzuei egindako salaketa
mantentzen duela esan du.
Horiek horrela, sindikatu eta

patronalak 2016-2019 bitarteko
iraupena duen akordioa itxi dute
eta baita ultra-jarduera mugaga-
bea ere. Era berean, eta soldatei
dagokienez, krisi garaian galdu-
tako eros-ahalmena ia guztiz be-
rreskuratu ahal izango dutela hi-
tzartu dute. Asteburuko langile-
en lanaldia luzatzeko sistema
«objektibo bat» ezartzea ere
adostu dute, besteren artean. 



Iñigo Otaegi 

Larunbatez, Bilbao Mendi Film
Jaialdiko ikus-entzuleak liluratu
zituen Mattin Zeberiok (Tolosa,
1999), Zortzi Yukon izeneko do-
kumentalarekin. 19 urterekin
soilik, euskarazko film onenaren
saria erdietsi zuen, orain ehun
urteko Ipar Amerikako urre su-
karra gogora ekarrita. Ikus-en-
tzunezkoa estreinatu berritan,
oraino asimilatzeke, TOLOSALDE-
KO ATARIA-ren galderak erantzun
ditu.
Hobeto hasi zitekeen ‘Zortzi
Yukon’ lanaren ibilia?
Ez dut uste. Pozarren nago, ikus-
entzuleen erreakzioagatik, eta
nola ez, euskarazko film onena-
ren sariagatik. Ea gerora, beste
lanen batekin, horrelako jaialdi
puska batean egoteko abagune-
rik dudan. 
Nolatan hautatu zenuen Bil-
bo?
Gertuen geratzen zaidan jaialdia
da, eta erreferenteetako bat izan
da, betidanik. Lanak Tolosan
proiektatu izan direnean, sarri-
tan joan izan naiz ikustera. Are-
toa ikus-entzulez lepo zegoen.
Azaldu ‘Zortzi Yukon’ lana-
ren tripak.
Istorioaren muina, orain ehun
urte izandako urre sukarraren
mugimendua da. 1896an, San
Francisco eta Seatle aldetik, mi-
laka norbanako etorri ziren urre
bila. Ia 800 kilometro gurutzatu
zituzten ibaitik barna, eta hain
justu, guk bide antzekotsua egin
genuen. Skagway herritik hasi,
Chilkoot Pass zeharkatu eta Ben-
neteraino ailegatu ginen lehe-
nik. Ostean, Whitehorsera bide-
an trena hartu genuen (barreak).
Azkenik, Dawson Cityrainoko
bidea, Yukon ibaitik kanoaz egin
genuen.
Dokumentalak bi zati nagusi

ditu, mendikoa eta ibaikoa. Gaur
egungo baliabideekin, aski ondo
moldatu gara lurrean eta uretan;
alabaina, ehun urte atzera egin-
da, 100.000 pertsona abiatu, eta
30.000 iritsi ziren zeharkatzera.
Dokumentalean jasotzen dira,
tenore haietakoa aztarnak edota
igarotako oztopoak. Edozein ibai
bazterretik oinez pasa, eta topa-
tu zenitzakeen latak, iltzeak edo
mailuak; 100 urte bertan, mugi-
tu ere egin gabe. Xarma handiko
tokiak dira, zinez isilak eta bake-
tsuak.
Beste zazpi lagunek pisu han-
dia dute dokumentalean.
Noski. 16-64 urte bitarteko zortzi
kide bildu ginen, hiru emakume
eta bost gizon. Osaba eta lehen-
gusua ere tartean izan ziren, esa-
terako. Eskerrak Josu Iztuetari,

bera izan baitzen proiektu hau
irudiz grabatu nezan proposatu
zidana. Bertan lehenago izanda-
koa zen, eta bazuen gogoa itzul-
tzeko. Iazko udan joan ginen, eta
hilabete oso bat igaro genuen el-
karrekin. 
Mendi Film Jaialdian katego-
ria handiko filmak proiekta-
tzen dira. ‘Zortzi Yukon’ zer-
tan da diferentea?

Ondo hausnartuta eraman nuen
gure dokumentalak nolakoa be-
har zuen izan. Desafio zailei egin
genien aurre, baina, ez dauka zer
ikusirik, Bilbon izaten diren peli-
kulek kontatzen dituzten espe-
dizioekin. Orduan, freskotasuna
ematen ahalegindu nintzen, eta
plano subjektiboekin dago egitu-
ratuta, ikus-entzulea istorioan
sartu dadin. Bakoitzak bere erara

bizi izan zuen Yukongo hilabe-
tea, arrazoi horrengatik deitzen
da Zortzi Yukon, zortzi bidaia ez-
berdin. Denenak ezin nituen
kontatu, eta neurea transmiti-
tzen ahalegindu naiz.
Zinemako produkzioetan, lan
talde zabala egon ohi da atze-
tik. Ardura guzti horiek zure
gain hartu dituzu.
Informazioari dagokionean,
Josu Iztuetak ikaragarri lagundu
nau, hasi eta buka. Beste adibide

bat aipatzekotan, Andu [Marti-
nez de Rituerto] osabak eta Eu-
nate [Martinez de Rituerto] le-
hengusuak, azpitituluak zuzen
demonio idatzi dituzte. Gainera-
ko lan gogorrenak - gidoia, gra-
bazio nagusia eta gehigarria, edi-
zioa, musika, kolorea eta grafis-
moa - nik egin ditut, bai. Saiatu
naiz, elementu guztien koktela
istorioarentzako onuragarri izan
dadin lortzen.
Zuzendari kuttunen teknikak
aintzat hartuko zenituen.
Ez pentsa. Zinemagileen lanak
baino, youtuber esanguratsue-
nak izan ditut kontuan. Finean,
sortzaile oso interesgarriak da-
biltza sarean; akaso kutsu ama-
teurragoa zuten hasieran, baina,
orain beraien estilo propioa

dute. Zenbaitzuk ikus-entzunez-
ko hizkuntza berri bat sortzen ari
dira. Estiloz eta mentalitatez,
hurbilago nabil askoz youtube-
rrengandik, zinema zuzenda-
riengandik baino.
Bilbokoa eta gero, etorriko
dira gehiago, ala?
Hainbeste alditan ikusi dut, jada
ez dakidala ona edo txarra den
(barreak). Ea zer nolako bidea
egiten dugun; zerrendatuta
dauzkat makina bat jaialdi, lan
honentzat aproposak izan dai-
tezkeenak.
Jaialdi baten pareko ez dakit,
baina, Leidorren ikusgai iza-
teak ilusio handia egingo lizu-
ke.
Bai. Ingurukoei maiz esan izan
diet, pozgarriago zaidala doku-
mentala Leidorren erakustea,
Bilbon baino.
Senide andana musikari her-
tsiki lotuta dago; zuk, irudia
nahiago.
Bideogintzak gehiago harrapatu
nau, antza. Dena den, dokumen-
taleko musika neronek egin dut,
eta oso gustura aritu naiz alor ho-
rretan ere.
Lehendabiziko hartu-emana
bideogintzarekin, eta irabazle
suertatu zinen.
2015ean, Elhuyarren On-Zien-
tzia bideo lehiaketara aurkeztu
nintzen, Oroimena izeneko lana-
rekin. Hortik lau hilabetera, Eus-
karaz Bizi Nahi Dut film labur
lehiaketako amateur saria ere er-
dietsi nuen, Nire eguneroko hau-
tua laburra zela eta. Bi lehiakete-
tan poltsikoratutako dirua balia-
tu dut, ikus-entzunezkoen
ekipamendua aberasteko; ordu-
tik, proiektu diferenteak egiten
aritu naiz.
Liburuen berri ematen ere jar-
dun zara kamera aurrean.
Galtzagorri Elkarteak, lehenda-
biziko Booktuber txapelketa an-
tolatu zuen, Euskal Herri mai-
lan. Ez naiz inoiz booktuber
izan, baina, pare bat bideo eta
spot-a grabatu nituen, egitas-
moa promozionatzeko. Gerora,
herrietatik hitzaldiak gazteei
ematen aritu nintzen, ikus zeza-

ATARIA

«Pozgarriago zait
dokumentala Leidorren
erakustea, Bilbon baino»
MATTIN ZEBERIO
IKUS-ENTZUNEZKO SORTZAILEA
19 urte eta ikus-entzunezko munduan sortzen duenak
saria ekarri dio. Azkena, ‘Zortzi Yukon’ dokumentalarekin
eskuratu du, euskarazko film onenaren saria. 

Edozein ibai
bazterretik oinez pasa,
eta topatu zenitzakeen
latak, iltzeak edo
mailuak; 100 urte bertan

Eskerrak Josu
Iztuetari, bera izan
baitzen proiektu hau
irudiz grabatu nezan
proposatu zidana
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ten ideia bat aski dela bideo eder
bat egiteko.
Booktuber eta Youtuber gisa-
ko fenomenoak, ikus-entzu-
nezkoen ohiturak errotik al-
datzen ari dira.
Hala da. Youtube asko kontsu-
mitu izan dut, eta izugarria da
bost urtez izan duen bilakaera.
Lehen, orain dauden kanal asko
oso amateur gisa aritzen ziren;
egun, kalitatea asko igo da. Pro-
dukzio indartsuak sartzen ari
dira, eta makina bat jenderen-
tzat diru-iturri bihurtu da. Tele-
bista eta beste euskarrien konpe-
tentzia sendo bilakatu da. Pen-
tsa, orain, haurrek youtuber izan
nahi dute.
Euskal Herrian apenas dago
zinema industriarik. Halere,
askok diote loraldi moduko
bat izaten ari dela.
Muga linguistikoak tarteko, oso
pelikula gutxi egiten dira euska-
raz, eta zaila dago zinemagin-
tzan lan egitea. Kimuak izan dai-
teke salbuespena, baina, zine-
magile kontsakratuak ageri dira
zerrendetan. Alabaina, pozga-
rria da oso Loreak, Amama eta
Handia gisako produkzioek na-
zioartean sortu dituzten kritika
onak. 
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Arnasguneak baliatu nahi dira
herri handiagoetan eragiteko 
2017ak eman duenaren begira jarri eta urte berrirako euskararen erabilera
sustatzeko erronkak zehaztu ditu Uemak Ikaztegietan egindako batzarrean 

Iñigo Terradillos Ikaztegieta

Ikaztegietan elkartu ziren larun-
batean Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatea osatzen duten
85 udalerri euskaldunetatik jo-
andako ia ehun alkate eta zine-
gotzi, Uemaren batzar nagusian.
Bukatzear den 2017aren inguru-
ko balantzea egitearekin batera,
2018ari begira ere jarri ziren, eta
urte berrirako erronka nagusi-
tzat udalerri euskaldunetatik
hizkuntzaren normalizazioan
eragitea du Uemak. Horretarako,
tokian-tokian eragiten asmatzea
funtsezko ikusten du, eta beste-
tik, plano orokorragoan, udalerri
euskaldunek behar duten aitor-
tza eskuratzea eta behar dituz-
ten urrats praktikoetan sakon-
tzea.

2017ak eman duenari begira,
batetik, Uemako herrietan eta
Tolosaldeko herrietan euskara-
ren erabilera neurtzeko egin di-
ren kale neurketen emaitzak az-
tertu dituztela aipatu zuten ba-
tzarrean. Bestetik, hizkuntzaren
ezagutzatik erabilerara dagoen
aldea zein faktorek eragiten du-
ten aztertzeko egindako ikerketa
ere gogoratu zuten, bertan bildu-
tako ondorioak giltzarriak dire-
lakoan udalerri euskaldunetan
euskara biziberritzeko.

Euskal Soziolinguistika Jardu-
naldiak, kale erabilerako neur-
keten emaitzak eta ondorioak,
nahiz ezagutzaren eta erabilera-
ren arteko aldearen inguruko in-

formazioa bateratzen ditu. Ber-
tan ateratako ondorioei tiraka,
2018ko plangintzan Uemak area-
gotu egin ditu udalerri euskaldu-
nak zaintzeko, herritarrak sen-
tsibilizatzeko eta euskara alor
guztietan lantzeko lan-ildoak.
Horien barruan, Euskaraldia-
Euskal Herri osoko erakundeek
eta euskalgintzako eragileek
euskararen erabilera sustatzeko
sortutako ekimena udalerri eus-
kaldunetan nola landuko duten
ere aztertu zuten larunbateko
batzarrean, Uemak Euskaraldia-
rekin eta Topagunearekin ados-
tutako Hamaika egun baino ha-
maika aldiz gehiago! proposa-
mena oinarri hartuta.

Josu Labaka Uemako lehen-
dakariak nabarmendu duenez

oso giro onean joan zen larunba-
teko batzarra. Halaber, «egun
pozgarria» ere izan zela gehitu
du, «Orozko UEemara gehitu de-
lako, eta 85 udalekin inoiz baino
sendoago dagoelako Uema, ia
250.000 biztanleko lurgune eus-
kalduna osatuta». 

Labakak azaldu duenaren ara-
bera, «Uematik, arnasguneen
inertzia baliatuz, eskualde-bu-
ruak diren herri handiagoetan
ere eragin nahian ari gara. Gal-
tzaundirekin Tolosaldeko herri
guztietan elkarlanean aritzeko
hitzarmena, edota Urola Kosta-
ko Udal Elkartearekin turismo
eskaintzan euskara erdigunean
jartzeko hitzarmena horren le-
kuko dira. Eskualdeko gainerako
arnasguneek asko lagundu deza-

kete herri handietan euskara bi-
ziberritzeko ahaleginean, beti
ere inguruko erdara handien
uholdeari aurre egiteko hizkun-
tza politika ausartarekin, noski».

Uemaren barruan egoteak
«udalerri horretan badela euska-
ra sustatzeko konpromisoa»
azaldu du Labakak: «Hizkuntza-
rekiko berezitasun hori barnera-
tua dutela herri horretan eta ar-
nasgune edo udalerri euskaldun
izaera horretatik eragin nahi du-
tela esan nahi du».  Bestalde,
Uema bezalako erakunde bat in-
dartzen joateak udalerri txikiek
ez duten ahots hori indartzeko
balio duela nabarmendu du:
«Guztiak elkar hartuta eragite
ahalmen handiagoa izan deza-
kegu». 

Amaitzear den urtearen balantzea egin, eta 2018rako ildo nagusiak onartu ditu Uemak Ikaztegietan. UEMA



Gogotsu eta ilusioz

Albizturko eskolako 20 ikaslek eta hiru irakaslek ‘Ataria’-ko
erredakzioa bisitatu dute Tolosara egindako goiz pasan; 
irratian jolas egiteaz gain, kazetaritza barrutik ezagutu dute 

Eneritz Maiz Albiztur

A ratz, Iraide, Oihan,
Ilargi, Malen, Txo-
min, Markel, Izar,
Enaitz, Egoitz, Maga-
li... Albizturko eskola

txikian elkartu, eta garraio publi-
koa hartuta iritsi ziren TOLOSAL-
DEKO ATARIA-ren Tolosako erre-
dakziora. 
Seitik hamabi urtera bitarteko

hogei ikasleek egin zuten bisita,

Albizturko eskola txikiko ikasle eta irakasleak bisita amaitu osteko azken unean. E. MAIZ

ASTEAZKENA 20
AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Urteko azkeneko saioan,
Galtzaundiren Irakurle Taldean, Asier
Serranoren Linbotarrakpoesia libu-
rua jorratuko da. 2017ko Euskadi Li-
teratura Saria irabazia du liburu ho-
nekin, eta bertaratzen direnek iri-
tziak partekatzeko aukera izango
dute. Taldearen saioa Yurre Ugartek
dinamizatuko du. Kultur etxea,
19:00etan.
Alegia.Gazteak Kalean plataforma-
ren eskutik. 19:00etan, Gaztetxean.
Tolosa.Bertan, hainbat eta hainbat
kirolari, kirol talde eta elkarte izango
dira sarituak azken 2 urteetan egin-
dako lanagatik edota izandako lor-
penengatik. Leidor antzokian,
19:00etan.
Amasa-Villabona.Amasa-Villabo-
nako EH Bilduren egituraren aur-
kezpena izango da, balio anitzeko
gelan. Udaletxean, 19:30. 
Amasa-Villabona.Ainhoa Egiguren
eta Iñaki Miguel donostiarrek osa-
tzen dute The Lord gospel taldea.
Egigurenek ahotsa eta Miguelek
pianoko musika. Doan izango da.
20:00etan, Jesusen Bihotza eliza.
Amasa-Villabona.Seve Iglesiasen
erakusketa. Paisaia, erretratuak eta
pintura abstraktua. Gurea antzokian.
Tolosa. Ikimilikiliklik. JA Artzeren uni-
bertsoa erakusketa. Aranburu jau-
regian. 
Tolosa.Aniztasun Hariakerakusketa.
Ukrainako jantzi eta herri artisautza-
ren erakusketa (Ukraina-Euskadi el-
kartea). 17:30ean, Aranburu jauregian.
Tolosa.Emakume raketisten ingu-
ruko erakusketa. Liburutegian.
Zizurkil.Liburuaren Astea. 17:30.
Iriarte kultur etxean Ixabel Milleten
eskutik Gabonetako ipuinak.
19:30. Mari Karmen Basterretxeak
Matrilinealismoa Euskal Herrian hi-
tzaldia eskainiko du Plazida Otaño li-
burutegian.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza. Eskualde-
ko berriak, Iker Ibarluzearekin egu-
raldia, Oskar Tenarekin artearen
txokoa, Karlos Linazasoro Kale Kan-
toitik, Yurre Ugarte Galtzaundi ira-
kurle taldeaz  eta Tolosaldea Gara-
tzenen atala.

12:00-13:00. Entzuteko Jaioak.
Musika saioa.
15:00. Playback Ataria. Adrianna
Gaultier DJaren musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea. Arrosa
Sarearen magazina.
18:00-20:00. Goizeko saioek utzi-
tako onena.
20:00. (H)ari naizela. Imanol Artola
felixek gidatutako bertso saioa.

28 KANALA
12:30. Onein.
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Euskal City.
22:30. Hurbiletik.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa eta gauekoa.
Morant Barber, R. Zabalarreta lora-
tegiak, 1. Telefonoa: 943 673849.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Goiza hotza izango da,
izotz puntu bat egon liteke
edo bi graduko minimak

izango ditugu. Hodeigune batzuk iku-
siko ditugu zeruan, orokorrean eguz-
kiari trabarik egin gabe, goiz erditik
hasi eta eguna bukatzerako zerua ur-
din geratuko zaigu eta berriro giro
eguzkitsua geratuko da. Gutxi-asko
berriro ere ipar-ekialdeko haizea ibili-
ko zaigunez egun osoan zehar, ten-
peratura hotzek jarraipena izango
dute. Gehienez 7-8 gradu harrapatu-
ko ditu merkurioak. Gau partean ze-
rua oskarbi geratuko zaigu , tenpera-
tura berriro dezente jaitsiko da.

Bihar.Antzeko eguraldia.
Goizean hotz egingo du,
izotz putu bat izango da To-

losaldeko punturik hotzenetan, gai-
nontzekoetan 1-2 graduko minimak
izango dira. Egunean zehar, 8-9 gra-
du. Arratsaldean, hego-haizea.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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ATARIA IRRATIA
107.6FM

Egunkariko maketen gaineko azalpenak adi-adi jarraitu zituzten. E. MAIZ

hiru irakaslerekin. Bazekiten
nora zetozen bisitan. 
Batzuk lotsati eta besteak au-

sart, baina guztiak ere jator por-
tatu ziren. Ikasi zuten zer den ka-
zetaritza gertutik. Erredakzioa
ikusi zuten lehenik. Lanen bana-
keta eta asteko plangintza. Baita
maketa hutsak eta hauetan bete
beharrekoak ere. Entzun zuten
irratia, eta baita hitz egin ere. 
Jolas egin zuten. Urduri, gogo-

tsu eta emozioz beteta aritu ziren

mikrofonoen aurrean. Galdera
errazak, zailagoak edota tranpa-
dunak erantzun behar izan zi-
tuzten. Ederki moldatu ziren
guztiak ere. 
Irribarretsu jarri ziren kame-

ren aurrean, eta nola ez, ezin fal-
ta patataren ordezko babarruna.
Eguraldiak ez zien asko lagun-

du. Euria. Baina ziur berriz ere
Albizturrera eramango zituen
autobusa hartu bitarteko ordu-
betean, ederki disfrutatu zutela.


