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TOLOSABISITA GIDATUETARA IREKIA
Santa Maria eliza bisitatu daiteke hirugarrenez, adituen azalpenei jarraituta, abuztuaren 25era bitarte.
Bisitariek organoa, kupula gainak eta garai bateko artxiboa ezagutuko dituzte, doan  //4
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lanak festetarako
amaituko dira
Berastegiko Udalak eta Aldundiak hitzarmena
sinatu dute Ipuliño goitik behera berritzeko;
salontzo jaietarako prest izan nahi dute //6

Hogei garagardo
aukeran Villabonako
Garagardo Azokan
Iazko hutsunearen ondoren, obrak medio,
Txermingo egoitzara bueltatuko da Irrintzi
elkartearen 22. Garagardo Azoka  //5

«Nire helburua
beti aktiboa
mantentzea da»
ANDU MARTINEZ DE
RITUERTO
ATLETA

Gasteizen, Espainiako
Master 50 Atletismo
Txapelketan hiru domina
jantzi ditu tolosarrak //7

«Gizarte patriarkal izatetik,
ikuspuntu feminista duen herria
izatera pasa behar da Nikaragua»
SAYURI NISHIME NIKARAGUAKO INFORMAZIO KARABANAKO
ANTOLATZAILEA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN //2-3



Itzea Urkizu Arsuaga

Tantaka eta lerroburuka heltzen
dira, Euskal Herrira, Nikaraguan
azken hilabeteotan gertatzen ari
direnak. Herri-matxinada bake-
tsua defendatzen dute batzuek,
eta estatu kolpea egotzi, besteek,
eta gatazkaren hiru bertsio dau-
de –gutxienez–, mahai gainean:
Daniel Ortegaren eta Rosario Mu-
rilloren gobernuarena, eskuin
muturrarena eta ezker kritikoare-
na. Bitartean, lau gazte Europan
barrena dabiltza, Nikaraguari El-
kartasunezko Nazioarteko Infor-
mazio Karabanarekin, eta EAEko
koordinatzailea da Sayuri Nishi-
me (Managua, 1995). Bihar hitzal-
dia eskainiko du, 18:30ean, kultur
etxean, Nikaraguako gatazkan
emakumeek hartu duten paperaz.
Zer gertatzen ari da
Nikaraguan?
Batetik, sutea izan da Nikaragua-
ko natur erreserba handienetako
batean: Indio Maiz erreserban.
5.600 hektarea baino gehiago erre
ziren, eta gobernuak larrialdi ego-
erarik ez dekretatu izanak hase-
rrea piztu du ikasleen artean. In-
dio Maiz fundazioak, bide horre-
tan, salatu du erreserbatik oso
gertu errepide bat egitekoak dire-
la, eta ozeano arteko kanal bat
eraikitzeko aukerak ere badirela.
Argi dago, beraz, interes falta ho-
rren zergatia zein den. 
Gizarte segurantzaren
erreformak ere ika-mika piztu
du.
Bai. Pentsioak %5 murriztu nahi
dituzte, argudiatuz, Nikaragua
erabateko krisian dagoela. Pen-
tsiodunak erreformaren aurka ka-
lera atera ziren, eta ikasleek bat
egin zuten aldarri horiekin, apiri-
laren 18an. Poliziak gomazko ba-
lak erabili zituen eta, sekulako ha-
serrea piztu zenez, apirilaren 19an
berriro atera ziren kalera; poliziak
suzko armak erabili zituen or-
duan, eta lehenengo erailketa ger-
tatu zen. 90 egunean, 360 pertso-
na baino gehiago erail dituzte
jada; igandean bakarrik, 20 hilda-
ko, 6 herritan. Indarkeria asko

nostiako eta Bilboko udaletan
izan dira, eta baita Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzian
ere. 
Nikaraguan, zein da
emakumeen egoera soziala?
Azken 11 urteotan, ikusi dugu nola
emakumezko polizia gehiago irte-
ten diren kalera, emakumeen al-
darriak itzali nahian; adibidez,
martxoaren 8ko edo azaroaren
25eko martxak. Feminizidio tasa
altua da, eta nerabeek haurdunal-
di gehien dituzten herrialdeetako
bat da. Adin txikiko horiek haur-
dun geratzen dira, kasu askotan,
sexu abusuengatik, eta herrialde-
ak ez ikusiarena egin du horren
guztiaren aurrean; nahiago dute
ama gazteak direla esan. 
Zein posizio hartu dute
gatazkan?
Borroka honen lidertzan daude
emakume horietako asko, elka-
rrizketa nazionalean. Jende askok
uste du elkarrizketa nazionala ez
dela sendoa, baina, egiazki, gure
herriaren demokraziarentzat tres-
na bat da. Emakumeen Mugimen-
du Autonomoko ordezkaria ikusi
dugu, emakumeen eta Nikara-
guaren eskubideen alde oihuka;
ikusi ditugu, era berean, emaku-
me asko barrikadetan, eltze joka;

gaiztotu da, eta hori giza eskubi-
deen urratze bat gehiago da, FSLN
alderdiak gobernuan daramatzan
11 urteotan. Errekurtso falta dago-
ela dioten bitartean, munizioa eta
armak erosten ari dira. 
Zein iritzi duzu gobernuaren
bertsioaz?
Makillatutako bertsioa da. Herria-
ren eta anti-herriaren arteko ba-
naketa egin nahi dute eta, beren
esanak entzunda, badirudi
1980ko hamarkadan bizitzen ja-
rraitzen dutela: gerra eta isileko
estatu kolpea aipatzen dituzte, Ni-
karaguan sarraski bat ikusten ari
garen bitartean. Eta armak be-

raiek bakarrik dituzte, ez barrika-
detan lehen lerroan ari diren he-
rritarrek. Zer egin dute, ordea, ha-
sieratik? Hildakoak ukatu. Tama-
lez, gobernuak bere gain ditu
komunikabideen %80 baino
gehiago, eta beren bertsioa da
gehien zabaltzen ari dena. Beste
hedabideen gehiengoa enpresari
batena da, eta presidentearen se-
meetako batek publizitate agen-
tzia garrantzitsu bat du; guztiek
ere bertsio ofizialari eusten diote.
Dena den, sare sozialak ezin izan
dituzte kontrolpean hartu, eta he-
rritarrak gertatzen ari den guztia
salatzen ari dira bertan.  
Munduak ba al daki Nikaraguan
zer ari den gertatzen?
Hasieran, gertakarien oihartzuna
ez zen Nikaraguatik bertatik ate-
ratzen, baina, orain, nazioarteko
komunikabideetan tarte bat za-
baltzen ari da, han gertatzen ari
dena azaltzeko. Horrez gain, in-
formazio karabana bat sortu da:
Nikaraguari Elkartasunezko Na-
zioarteko Informazio Karabana
(Carabana Informativa de Solira-
didad Internacional con Nicara-
gua). Gazte eta ikasle mugimen-
duko kideak dira, eta Europako
hainbat hiritan barrena bira bat
egiten ari dira. Besteak beste, Do-

eta, ikasle mugimenduko bozera-
maile asko ere emakumeak dira.
Eta, emakumeek diseinatu dituz-
te, elkarretaratzeetan segurtasuna
bermatzeko estrategiak. Orain
arte, historikoki, gizonezkoek era-
man izan dituzte morteroak ma-
nifestazioetan, oso pisutsuak dire-
lako, baina, orain, hori ere aldatu
da: emakumeek ere morteroak
hartzen dituzte lehen lerroan. Ko-
munikazio tresna ere dira morte-
roak, polizia badatorrela iragar-
tzeko. 
Kaleko borrokaz gain,
herritarren ahalduntzea ere
bilatu dute?
Bai, herri-matxinada bat sortu
nahi baitute, Nikaraguan eralda-
tze sozial eta ekologiko bat sortze-
ko. Nikaraguak gizarte patriarkal
izatetik, ikuspuntu feminista
duen herri bat izatera pasatu be-
har du, emakumeei parte hartze
handiagoa emanez, eta benetako
parekidetasuna sortuz. Esan izan
baita, emakumeok hobekien bizi
garen 12. herrialdea garela, eta
50/50 lege bat badugula, baina
lege horrek ez ditu emakumeon
beharrak benetan ordezkatzen:
goi karguren batean emakume bat
jartzen dute, politikoki zuzena iza-
teko bakarrik, eta horrek ez du
ezertarako balio, gero espazio ho-
rietan egitasmo guztiak gizonez-
koek pentsatu eta garatutakoak
baldin badira. 1979ko iraultzaren
ondotik, alfabetizazioarena izan
zen Nikaraguako proiektu garran-
tzitsuenetako bat eta, orain, beste
alfabetizazio bat nahi dugu: bada-
kigu irakurtzen eta idazten, baina
ez dakigu emakumeei parte har-
tzeko espazioak uzten. 
Karabanan ere badira
emakumeak.
Lautik hiru, emakume gazteak
dira, eta Nikaraguan gertatzen ari
dena salatzen ari dira, ahots oze-
nez. Mehatxuak jasotzen ari dira
horregatik, eta Nikaraguara itzu-
lera tentsio handiz bizi behar izan-
go dute, han zain izango baitituz-
te. Hala ere, egoera salatuz jarrai-
tzen dute. 
Jendeak nola hartzen du
informazio hori?
Oro har, gertatzen ari dena entzu-
teko gogoz bertaratzen da jendea.
Erailketak hasi zirenean kolpe
handia jaso genuen, bai baitakigu
aurrekari historikoak ditugula:
Nikaraguaren askatasuna lortze-
ko borroka bat izan zen eta, orain,
berriro borrokatu beharra dauka-
gu. Baina, kasu honetan, herri-
matxinada baten alde borrokatu
nahi dugu, ez herriak armak har-
tzearen alde. Iraultza garaian,
Euskal Herriak elkartasun handia
eskaini zion Nikaraguari, bi proze-
suen artean antzekotasun han-
diak zirelako; euskal herritar as-
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«Nikaraguako
borrokaren lidertzan

emakume asko daude»
SAYURI NISHIME
NIKARAGUAKO INFORMAZIO KARABANAKO
ANTOLATZAILEA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN 
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kok, El Salvadorreko eta Hondu-
raseko herritarrekin batera, parte
hartu zuten 1979ko iraultzan eta,
ondoren, garaipena ospatu. Or-
dea, harrezkero, jende askok ez du
Nikaraguan gertatu dena jarraitu,
eta honek guztiak ezustean harra-
patu ditu. Gu ez gaitu harritu, egu-
nero ikusten dugulako diktadura
nola areagotzen den, erregimena
indartzeko. Horrela, alde batetik,

elkartasuna sortzen ari da eta, bes-
tetik, bada gu iraintzera bertara-
tzen den jendea ere, iraultzaren
irudi erromantiko hori dutelako.
Daniel Ortega presidentearen dis-
kurtsoa errepikatzen dute, esa-
nez, mobilizazioak eskuin mutu-
rrak deitutakoak direla, eta CIAk
babestuak; pentsa, informazio ka-
rabana Espainiako gobernuak fi-
nantzatu duela ere esan dute.
1979ko iraultzarekiko maitemi-
nak askori ez die uzten ikuspegi
kritiko bat izaten. Daniel Ortega
presidenteak eta Rosario Murillo
presidenteorde eta emazteak zi-
kindu dute gure ondare histori-
koa: sandinistatzat jotzen dute be-
ren burua, baina, egiazki, Sandi-
noren izena zikintzen ari dira.
Erabateko diktadura sortu dute,
eta posizio horretatik gobernatu
nahi dute. 
Bukatzeko: zein etorkizun
aurreikusten duzu
Nikaraguarako?
Baikorrak gara, baina Nikaragua-
ren berreraikitzea prozesu luzea
izango da. Gobernuak egitura sen-
doa osatu du, eta zaila da eragin
hori guztia desagerraraztea, txoko
guztietaraino iritsi baitira. Ustel-
keria sare bat sortu dute eta, adibi-
dez, Herritarren Botererako Kon-
tseiluak sortu dituzte, mobiliza-
zioetan parte hartzen duten
nikaraguarren izen-abizenak lor-
tzeko; unibertsitateei ere, autono-
mia kendu diete. Hala ere, orain,
Ortega eta Murilloren dimisioa da
eskaera nagusia. Hauteskunde
Kontseilu Gorena berregituratzea
eta magistratu berriak izendatzea
nahi dugu, hauteskunde aske eta
gardenak izan ditzagun. Horren
ondoren, has dadila Nikaragua-
ren berreraikitzea: gertatu dena
behar bezala epaitu; ahots kritiko-
ei lekua utzi; emakumeen parte
hartzea bermatu; LGTBIQ mugi-
menduaren baztertzea desagerra-
razi; eta, nekazari eta indigenekin
bat egin. Herritarrek kalera atera-
tzea erabaki baldin badute, izan
dadila, benetan, egoera errotik al-
datzeko. 

Askori, 1979ko
iraultzarekiko
maiteminak ez die
uzten ikuspegi kritiko
bat izaten
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Oporren
aurreko
aisialdia 

Ludoteka garaia da. Herri gehienetan
eskaintzen dute zerbitzua eta haur zein
gazteen jai egun hauek kudeatzen
laguntzeko guneak sortzen dituzte. Ibarrako
Oporretan Euskaraz da horietako bat.

Rebeka Calvo Ibarra

L anpetuta dabiltza Iba-
rrako Oporretan Eus-
karaz udaleku irekieta-
ko begiraleak. 100 hau-
rretik gora dituzte.

«Haur eta gazte asko dira, baina
begiraleak oso gustura daude»,
esan du Izaskun Urrestarazu
Oporretan Euskarazeko koordi-
natzaileak. Ibarran hiru zerbi-
tzuren bidez kudeatzen dute lu-
doteka zerbitzua, dena den; Uz-
turpe ikastolak kudeatzen duen
txikienen ludoteka, Txiribitu ai-
sialdi taldeko begiraleen esku
dagoena, eta Gaztezulo zerbi-
tzua. «Guztien arteko harrema-
na oso garrantzitsua da. Sanfer-
minak ospatu genituen adibi-
dez, eta aurreikusita ez bazegoen
ere txikiekin batera aritu ginen,
oso giro polita sortzen da», esan
du Urrestarazuk. 
Guztira hamabi begirale dau-

de Oporretan Euskarazen eta
Txiribitu aisialdi taldeko kideen
artean urtean zehar egiten dituz-
ten lanak oso erabilgarri zaiela
esan du Urrestarazuk. «Urtean
zehar hainbat ekintza ditugu eta
baita udalekuak ere. Horrek guz-
tiak asko laguntzen digu orain.
Hezkide eskolak Txiribitun si-
nistu zuen duela lau bat urte lu-
doteka zerbitzua emateko eta
oso eskertzekoa da», esan du.
Urte guztian zehar egiten du-

ten lan horren emaitza da esate-
rako, programazioa: «Programa-
zioa segituan egiten dugu, espe-
rientziak ematen du erraztasun
hori. Oso argi dugu hau ez dela
denbora pasatzeko tokia, balore
batzuk sustatu nahi ditugu eta
horretarako hainbat joku edo jar-
duera daude. Programazioa egi-
teko helburu horiek hartzen di-
tugu kontuan», azaldu du.
Ludoteka zerbitzua hasi be-

zain pronto zabaltzen dute pro-
gramazio hori, baina eguraldia-
ren araberako aldaketak ere egin
behar izan dituzte. Ez da arazoa
izan, hala ere. «Ohituta gaude,
aldaketak egin behar badira, se-
gituan egiten ditugu, helburu
berarekin edo beste batekin, bai-
na oso argi edukita balioetan oi-
narritu behar garela».
Adinka antolatzen dira eta tal-

de bakoitzak egunero helburu
bat du, «badira sartu nahi izaten
ditugun hainbat jarduera, batez
ere, gurasoek eskatuta; irteerak,
gau bat kanpoan pasatzea... eta
horietan helburuak gerora jar-
tzen ditugu. Haur eta gazteak
ezin dira beti herrian geratu,
udara da, atera nahi dute... es-
kertzen da, hori oso argi genuen
bai udalak, bai begiraleek eta
baita nik koordinatzaile bezala
ere».
Helburu horietan nagusietan

haur eta gazteen arteko harre-
mana mantentzea da, «asko
ikastolan ikusten dira, baina be-
har bada ez dute harremanik eta
ludotekak horretarako bide ema-
ten die». Adinen arteko harre-
mana sortu nahi dute ere, «talde-
ak bi urteka egiten ditugu eta 
horrek adin desberdinetako
haurrak nahastea ekartzen du».
Euskara, natura eta herria bera,
Ibarra, sustatzearen alde ere egi-
ten dute. «Badira balio gehiago
ere, ekintzen arabera aldatzen
direnak», esan du Urrestarazuk
Aurki bukatuko da ludoteka

eta aste hauetan garapen bat
eman dela dio koordinatzaileak.
«Gazte gehienak ezagutzen ditu-
gu jada, txikienak dira ezagutzen
ez ditugunak, eta harrigarria da
aste hauetan zein harreman sor-
tzen duten begiraleekin. Hori
konfiantzaren ondorio da, batez
ere, gurasoek gugan jarri dutena,
hori gero, haurrei transmititzen

Oporretan Euskarazeko taldeetako bat, eskulanak egiten. R. CALVO

Euskal Jaia ospatu zuten adin guztietako haur eta gazteek. ATARIA

delako, eta oso eskertzekoa da.
Hasieran programazioak ezer ja-
kin gabe egiten ditugu eta ez da-
kigu mantenduko diren edo ez,
haurrek nola erantzungo du-
ten... baina oso ondo joan da
dena, konturatu gabe pasa dira
aste hauek». 
Etzi, ostirala, egingo dute lu-

doteka bukaerako festa eta egun
osora luzatuko da. 09:30ean aste
hauetan ateratako argazkien

emanaldia egingo dute kultur
etxean, jaialdia egingo dute on-
doren,plazan, eta hamaiketakoa
egin eta gero, Gaztezulokoek
prestatutako jokoak egingo di-
tuzte. «Bazkaria ere egingo dugu.
Gaztezuloko eta Gazte Asanbla-
dako kideek prestatuko dute eta
16:30ean Gaztetxean Gazte
Asanbladaren aurkezpena egin-
go dute. Bukatzeko bertso musi-
katuak izango dituzte». 
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Tenplu bat, historiari zabalik
Santa Maria elizan bisita gidatuak izango dira, hirugarrenez; organoa,
kupula gainak eta garai bateko artxiboa ezagutu ahal izango dira

Itzea Urkizu Arsuaga

Bisitarien eskaerari eta azken bi
urteotako arrakastari helduz, To-
losako Udalak hitzarmena sinatu
zuen, iaz, Santa Maria elizarekin,
udan bisita gidatuak antolatze-
ko. Astelehenean ekin zioten egi-
tasmoari, eta datorren abuztua-
ren 25era bitarte, informazio gu-
nea izango da tenpluan.
Orain arte parrokiako bolunta-

rioak aritu izan dira elizaren his-
toria eta nondik norakoak bisita-
riei azaltzen eta, hitzarmenaren
bidetik, Nerea Iraola Garmendia
historialariak egingo die, aurten,
bisitariei harrera. 
Astelehenetik larunbatera,

11:00etatik 14:00etara bitarte
ezagutu ahal izango da Santa
Maria eliza, eta antolatzaileek
iragarri dute, bisitak ez duela
inor epel utziko: «Interes handia

piztu izan du azken bi udetan
eta, iaz, esaterako, 1.670 pertso-
na bertaratu ziren, eliza ezagu-
tzera», azaldu du Nerea Leta-
mendia Merkataritza, Turismo
eta Azoka zinegotziak. 
Santa Maria eliza «ondare ga-

rrantzitsua» dela dio Nerea Irao-
la Garmendiak, eta Tolosaren
historian erreferentziazko gune-
tzat jo du: «Eliza honek irudika-
tzen du, Tolosak hiribildu mo-
duan historian barrena izan
duen garrantzia. Balio handiko
ondarea da, eta niretzat ohore
handia da, historialari izanda,
Santa Maria elizan lanean ari-
tzea». 
Lan hori, gainera, bisitarien

beharretara moldatuko du histo-
rialariak, datozen asteotan: «Bes-
teak beste, tenpluaren historia,
gaur egunera bitarte izan duen
garapen arkitektonikoa eta eliza-
ren jatorriaren zenbait datu ere
eskainiko dizkiegu bisitariei». 
Horrela, beraz, Nerea Leta-

mendiak eta Nerea Iraola Gar-
mendiak herritarrak deitu dituz-

te, turistekin batera, eraikinaren
zirrikitu guztiak ezagutzera. 

AZALETIK BIHOTZERAINO
Elizak informazio puntua izango
du, eta bertatik antolatuko dituz-
te bisitak, Santa Maria tenplua
azaletik bihotzeraino ezagutu
ahal izateko.

Bistakoak diren ezaugarri arki-
tektonikoekin batera, horrela, bi-
sitarien harridura pizteko modu-
ko datuak eskainiko dituzte. Bes-
teak beste, organoaren historia
bitxia eta haren kalitatea, elizako
kupulen gainak nahiz kanpando-
rrea ezagutzeko aukera izango da
asteotan. Bide beretik, garai bate-
ko Gipuzkoako Probintzia Artxi-
boa egon zeneko gunea ere bisi-
tatu ahal izango da. 1904ra bitar-
te han egon ziren Gipuzkoako

Elizako kupulen gainean ibili ahal izango dute bisitariek, eta kanpandorrera girotzeko aukera ere izango da. I. URKIZU ARSUAGA

artxiboak eta, horren aurretik,
1590ean, Batzar Nagusiak bertan
elkartu ziren, Jesus Onaren kape-
ra izenez ezaguna zen gunea,
eraberritu eta txukunduta dago
orain, eta Santa Maria parrokiako
komunitateak museo txiki bat
egin nahi du bertan. Ezingo du
ohiko museo bat izan, ezibesteko
baldintza zenbait betetzen ez di-
tuelako; bisita gidatuen osagarri
bat izango da, eta Donostiako
Elizbarrutiko Museotik hainbat
pieza berreskuratuko dituzte, To-
losarako. 

HIRU SUTE HORMETAN
Alfontso X.ak Tolosari hiri-gutu-
na eman zion garai bertsuan,
1282 inguruan, Santa Maria ize-
neko kapera erromaniko bat
omen zegoen Tolosan, gaur
egungo elizaren leku berean.
1503an, ordea, sute izugarri batek
ia herri osoa suntsitu zuen, eta
baita kapera ere. Hondarrak
eraistea eta eliza berri bat eraiki-
tzea erabaki zuten, eta 100 urteko
lana izan zen, gerora arte lanak
gehitu zizkioten arren.  
Santa Maria Elizak, hala ere,

beste bi sute gehiago izan ditu:
1781ean bata –aldare nagusia, al-
deetako aldareak eta hainbat iru-
di suntsituz–, eta 1951n
bestea –Amarrandegia edo ha-
marrenak ordaintzen zituzten
gunea eta kofradien zutohialak
suntsituz–. 
1.630 metro karratuko azalera-

rekin, Gipuzkoako bigarren eliza
handiena da Santa Maria, Donos-
tiako Artzain Onaren katedrala-
ren atzetik. Horrela, sei zutabeak
eta haien gaineko kupulak dira,
lehen bisitan, elementu deiga-
rrienak. Tenplu barruko artelan
eta obren artean, aipatzekoa da,
San Esteban auzoan zegoen ba-
selizako ate erromanikoa ikus
daitekeela. 
Santa Maria elizako elementu

bat aukeratzekotan, ordea, askok
organoa aukeratuko lukete. Kaxa
1695ean egindakoa eta, 1781eko
sutearen ondoren, Felipe Gorriti
musikariak udala konbentzitu
zuen, organo berri bat eskuratze-
ko; Parisera joan, eta Stotlz Frères
bat erosi zuten. Baldintza baka-
rra zen, organo berriaren hodi eta
tronpeta guztiak lehengo kaxan
sartzea, eta etxe horrek bermatu
zien hori; piezaz pieza desmun-
tatu zuten guztia, eta Parisera
eraman. ia 3.000 pieza ditu orga-
noak, eta egun oso bat eman lite-
ke berau afinatzen. 
1885ean inauguratu zuten eta,

jada, Euskal Herriko organo one-
netakotzat jo zuten. Gaur egun
ere, organo jotzaile guztiak lilura-
tuta geratzen dira, Santa Maria
elizako organoarekin. 

Astelehenetik
larunbatera,
11;00etatik 14:00etara
bisitatu ahal izango da
eliza, doan



Txermingo
egoitzara
itzuliko da
Garagardo
Azoka
Villabonako Irrintzi elkarteak 
22. aldiz zabalduko ditu ateak
bihar eta 20 garagardo mota
eskainiko ditu igandera bitartean

Jon Miranda Amasa-Villabona

Urtebeteko etenaren ondoren
itzuli da Villabonako Garagardo
Azoka betiko tokira. Iaz, Zubi-
musu ikastolak Txermingo egoi-
tzan obrak egin zituen eta ezi-
nezkoa egin zitzaion Irrintzi el-
karteari azoka bertan antolatzea.
Formatu txikiagoan egin zuten
Kale Nagusian duten egoitzan.
Mikel Ayestaran elkarteko le-
hendakariaren esanetan, ez zio-
ten antolatzeari utzi nahi izan,
«ohitura galtzeko arriskua zego-
elako, eta gero, berriz ere azokari
heltzea kosta egin zitekeelako».
Beraz, martxoan heldu zioten
gaiari eta berrantolatutako espa-
ziora egokitutako proiektua
prestatu zuten antolatzaileek. 
«Jantokiaren banaketa ez da

gehiegi aldatuko», esan du Ayes-
taranek. Lehen edariak zerbitza-
tzeko barra, orain larrialdietara-
ko eskailerak dauden tokian ge-
ratzen zen eta frontoiaren kontra
eta karpa batez estalita jartzea

erabaki dute. Lehen, biltegi be-
zala erabiltzen zuten ikastolako
partea, berriz, janariak zerbitza-
tzeko barraren atzean egokitu
dute. Espaziorik ez dute galdu,
eta aurten ere, 700 bat lagunen-
tzako tokia egongo da jantokian.
«Nobedade gisa, mahai indibi-
dualak jarriko ditugu luzetara ja-
rritakoekin batera».

MUNTAIA ELKARTEAREN ESKU
Biharko dena prest egon dadin,
elkarteko kideak ari dira eguno-
tan ikastolako behealdea egoki-
tzen. «22. aldia da azoka antola-
tzen dela eta elkartean esperien-
tzia luzea duten kideak badaude.
Pixkanaka, ordea, belaunaldi be-
rriak ari gara erreleboa hartzen,
eta eskertuko genuke elkarteko
jende gazte gehiago gerturatuko
balitz». Ayestaran da gazteene-
tako bat, eta esperientziadunen
artean dago Seve Iglesias. Barrak
dekoratzeko marrazki berriak
egin ditu eta elkarteko kideek
egunotan eramango dituzten ka-

misetak ere diseinatu ditu mar-
golari billabonatarrak.
Izan ere, ostegunean hasi eta

igandera bitartean, arratsaldero,
50 lagun inguru beharko dira la-
nerako elkarteko kideek kalkula-
tzen dutenez. Irrintziko bazkide-
ak eta inguruko jendea da horre-
tarako gerturatzen dena, eta
haientzako «esker ona» adierazi
du elkarteko lehendakariak.
Garagardo Azokan bildutako

dirua elkartearentzat izango da,
«dauzkagun zorrak kitatzeko eta
urtean zehar aurrera eramaten
ditugun ekimenak egiteko». Aiz-
tondoko Klasika, Emakume
Bira, irailean egiten den azoka
berezia eta beste hainbat ekimen
egiten dituzte Irrintzikoek urte-
an zehar eta orain txirrindulari-
tza sekzioa indartu nahi dute:
«Zikloturistek federatzeko auke-
ra dute gure elkartearen bitartez
eta triatloiko taldea ere sortu ge-
nuen duela urte batzuk».
Herriari bere ekarpena egin

nahi dio, hortaz, Irrintzi elkarte-

ak eta horregatik sustatzen du el-
karlana herriko eragileen artean.
Ostalariek bat egin dute Garagar-
do Azokaren antolakuntzarekin
eta herriko tabernetan afariak
zozkatuko dituzte egunotan. Vi-
llabonako Udalak ere, lagundu
du Irrintzi elkartearen ekimena.
«Gero, festetan erabiliko diren bi
karpa jarriko dira Txerminen eta
gastu hori bere gain hartu du
udalak», esan du Ayestaranek.
Lehen aldiz, Villabona bertako

garagardoa dastatzeko aukera
izango da azokan. «Artisau eran
garagardoa egiten duten Beerto-
ki elkartekoak baimen eske eto-
rri zitzaizkigun eta guri primera-
ko ideia iruditu zitzaigun». Gara-
gardo horrekin batera, beste 20
egongo dira aukeran, klase eta
gradu ezberdinetakoak. 
Ostegunetik aurrera eta igan-

dera bitarte 18:00etatik 01:00 al-
dera arte egongo da zabalik Villa-
bonako Garagardo Azoka, dato-
rren asteartean abiatuko diren
Santio festen aurrekari gisa.

Aste honetan abiatu dituzte azoka muntatzeko lanak Zubimusu ikastolaren Txermingo egoitzan. J.M.
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22. GARAGARDO AZOKA
GARAGARDOAK

Pitxarra.1,50 euroan.
Garagardo motak.Bakoitza 3,60
euroan. Selecta, Amstel Radler,
Alhambra Especial, San Miguel 0/0,
Kronenbourg 1664, Carlberg,
Foster, Grimberger Duble, Affligem,
Paulaner Rubia, Paulaner Trigo,
Paulaner Salvator, Murphy’s,
Guiness, Warsteiner, Kong Ludwig
Weissbier, Zappa, Ladron de
Manzana, La Salve Original, La Salve
Negra eta Beertoki. Glutenik gabeko
garagardoa ere badago. 

JATEKOAK

Ukondoa.Osoa, 9 euroan.
Bestelakoak.Saltxitxak, errusiar
entsalada, entsalada alemaniarra
eta patatak «Navarrito» erara (2
euroan). Haragi pastela eta
langostinoak baratzuriarekin (2,50
euroan). Gulak eta muskuiluak
tomatearekin (3 euroan),
Postrerako.Txokolatezko tarta edo
gazta (2,50 euroan).



Prest 
egongo da
abuzturako,
Ipuliño
frontoia
Berastegiko Udalak eta Gipuzkoako
Aldundiak hitzarmena sinatu dute
frontoia zaharberritzeko; lanek
220.808 euroko kostua dute

Rebeka Calvo Berastegi

Berastegiko Ipuliño frontoian
berebiziko garrantzia du he-
rrian. Kirol ekipamendu nagusia
da eta kirol jarduerez gain, bes-
telako ekintzak ere egiten dituz-
te bertan. Azken urteetan azale-
ko hainbat lan egin dituzte ber-
tan, baina ez eraberritze lan
garrantzitsurik, horregatik era-
baki zuen udalak frontoia goitik
behera berritzea. Lanak maia-
tzean hasi zituzten eta abuztu-
rako bukatuko dituzte.

Lanak egiteko diru laguntza
jaso dute Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura eta Kirol sai-
letik. Proiektuaren kostua
220.808 eurokoa da eta Aldun-
diak erdia jarri du, hau da,
110.404 euro. Diru laguntza
onartua bazegoen ere pasa den
ostiralean sinatu zuten hitzar-
mena. Denis Itxaso Kultura di-
putatuak eta Amaia Azkue alka-

teak sinatu zuten, eta ondoren,
frontoiko lanak ikusteko aukera
izan zuten.

IKASTETXEA
Ipuliño frontoia eskolaren pare-
an dago eta beraz, ikastetxeko
haurrek ere erabiltzen dute.
«Oso berri ona da herritarren-
tzat eta baita ikastetxeko hau-
rrentzat ere», esan zuen Az-
kuek. «Diru laguntza garrantzi-
tsua jaso dugu lanak egiteko eta
eskertzekoa da. Ekipamendu
berri eta erosoago bat izango
dugu eta poztekoa da», gainera-
tu zuen. Udalerri txikietan ho-
rrelako proiektuak egiteko egin
behar izaten duten esfortzua
ere nabarmendu zuen Beraste-
giko alkateak, eta gogoratu ho-
rretarako «ia gehienetan» kan-
poko laguntzak behar izaten di-
tuztela.

Denis Itxasok bere aldetik,
nabarmendu zuen Foru Aldun-

dian «adin guztietako, edozein
sexu edo jatorriko herritarrek
instalazio egokiak izan ditzaten
eta horietara sarbidea izan de-
zaten» nahi dutela, «haietan ki-
rola eta gainerako aisialdirako
jarduerak egin ahal izateko eta
haien bizi kalitatea hobetzeko».
«Herri txikietako frontoiak kirol
ekipamendu hutsak baino
gehiago dira, eta garrantzitsua
da horiek babestea».

Gipuzkoako Foru Aldundiak
kirol ekipamenduak birmolda-
tu, berritu, ordezkatu edo le-
kualdatzeko diru laguntza pla-

na abiarazi zuen, eta hor sartu
da Berastegiko laguntza. 

Foru Aldundiak 10,6 milioi
euroko laguntza gorde zuen ho-
rretarako eta planak 55 udalerri-
ri eta 567.000 biztanleri eragi-
ten die. «Egia esan ez da diru
asko, baina udalek jartzen du-
ten diru eta esfortzuarekin ba-
tera 53,8 milioi euroko inber-
tsioak suposatzen ditu», gaine-
ratu zuen diputatuak.

ERABERRITZEA
Ipuliño frontoiak 30 urte ditu
eta orain arte ez du eraberritze

Denis Itxaso diputatuak eta Amaia Azkue alkateak sinatu zuten hitzarmena. REBEKA CALVO
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lan garrantzitsurik izan. Kantxa
eta komunetako sarbideen iris-
garritasuna hobetu dute, teilatu
eta itxituretako filtrazioak kon-
pondu dituzte, ikusleentzako
eserlekuak berritu dituzte, mar-
gotu dute eta euri urak jasotze-
ko egiturak jarri dituzte. 

Era berean, barrualdera begi-
rako balkoi moduko bat atera
dute eta aldagelak berritu dituz-
te. 

Dena ondo bidean berastegia-
rrek abuztuko salontzo jaietara-
ko izango dute erabilgarri fron-
toi eraberritua.



Asier Imaz Tolosa

Futbol jokalari zela atletismoan
hasteko esan zioten Andu Marti-
nez De Rituertori (Lazkao-Tolo-
sa, 1967). 18 urterekin hasi eta
21ekin utzi zuen. Kirola, ordea,
beti berarekin izan du, eta bete-
rano bilakatu zenean, berriro
itzuli zen atletismora, kasualita-
tez. 
Zer dago hiru domina horien
atzean?
Lan pixka bat, afizioa eta zorte
kontua ere bai. Espainiako Txa-
pelketara zeintzuk gindoazen ja-
kinda joan nintzen. Gaur egun
informazio guztia eskura dago,
eta banekien nire markak altue-
ra eta luzera jauzietan lehenen-
goak zirela. Hesietan, berriz, bi-
garren nengoen. Pixka bat nire
burua estu zegoen; postu horiek

egitera ia derrigortuta. Ez nin-
tzen nahi bezain ondo ibili, bai-
na nahikoa izan zen emaitza ho-
riek lortzeko. 
Lehen domina luzera jauzian
irabazi zenuen. 
Lehiaketa ostiralean zen,
21:30ak aldera. Ni ordu horretan
gehienez ere sofan etzanda ego-
ten naiz. Hurrengo egunean gai-
nera bi proba egin behar nituen.
Luzera jauzian sei salto egin dai-
tezke. Lehen saltoa ahalik eta lu-
zeena egitera joan nintzen. 5,45-
ekoa egin nuen. Hori nahikoa
izango zela pentsatu nuen, eta
bigarren aukerari uko egin nion.
Ondoren beste bi jauzi egin ni-
tuen, baina ez nuen 5,45 hobetu.
Bigarrenak, azken jausian 5,31
egin zuen. Irabazi izan ez banu,
ez zen ezer gertatuko, baina de-
nok daukagu gure egotxo hori.

Ilusioa egiten dizu. Hala eta guz-
tiz ere, nirea ematen baldin ba-
dut konforme geratzen naiz. 
Gaua Gasteizen pasa al ze-
nuen?
Ez, etxera itzuli ginen. Berandu.
Hurrengo egunean berriro han
ginen. 
Eta aurretik beste bi proba.
Hesien lasterketa zer moduz
joan zitzaizun?
Marka onena duena eta lehenen-
go egin zuena oso ona da. Ia se-
gundo bat atera zigun Gasteizen,
eta hori mundu bat da. Berak
14,95ean egin baldin bazituen
100 metroak, nik 16ean egin ni-
tuen. Hesien lasterketa ez da
erraza. 10 hesi gainditu behar di-
tuzu, eta tartean beti pauso ber-
berak eman. Hesi bat ukitu eta
oreka galtzea ohikoa da. Bedera-
tzigarrengoan gertatu zitzaidan
niri, eta ia muturrez aurrera erori
nintzen. Ez dakit nola lortu nuen
helmugara iristea. Kontua da, hi-
rugarrena eta biok batera iritsi gi-
nela. Foto finish-aren beharra
izan zen. Bitxia da, duela zortzi
bat urte gauza bera gertatu zitzai-
gun bioi. Orduan berak amaitu
zuen bigarren, nik hirugarren.
Errebantxa moduko bat izan zen. 
Azkenik zure proba geratzen
zitzaizun. 

Aurten egia esan oso txukun ibili
naiz altuera jauzian. 1,74ko jau-
zia egitea lortu dut. Espainiako
errekorra 1,80an dago nire kate-
gorian, eta banuen ilusioa. Ten-
dinitis bat medio, ordea, ez dut
nahi bezalako entrenamendurik
egin. Azkenean, 1,68rekin iraba-
zi nuen. 
Lehen beteranoen txapelke-
tak ziren, orain Master dei-
tzen zaie.
Oso ondo antolatutako txapelke-
tak dira. Batez ere, igeriketan,
pistako txirrindularitzan eta
atletismoan. 2005. urtera arte 40
urtetik gorakoentzat ziren, baina
hor aldaketa bat egon zen, eta
35etik gorakoentzat jarri zuten.
Bost urte arteko kategoriak dira.
35-39; 40-44... eta horrela, 100
eta gehiagora arte. Beti zure adin
ingurukoekin ibiltzen zara, eta
hori polita da. Bestela, tarte han-
diegiak egongo lirateke. 

Burua eta gorputzaren arteko
lehia, behin adin horietan,
gehiago nabarituko da, ezta?  
Batzuetan bai, baina gaztetako
denborak eta markak ahaztea
izaten da onena. Guk Tolosan
Armando Roca daukagu errefe-
rentzia bezala, gainera, nire
emaztearen osaba. Gaztetan Es-
painiako errekorra jarri zuen 100
metrotan, pista haietan 10,5
eginda. Ondoren, ez zen geratu
eta beteranoetan marka guztiak
lortu zituen, tartean Europa eta
mundu mailakoak. 80 urtetik
gora eta ikaragarria da egiten ari
dena. Helburua ez da une jakin
batean mailarik gorenera iristea.
Helburua beti aktibo manten-
tzea da eta horretarako neurtu
egin beharra dago. Gehiegi saia-
tuz gero lesio larri bat izateko
arriskua dago. Nire helburua ki-
rola egiten jarraitzea da, beti ore-
ka horretan, eta ahal bada, Ar-
mando bezala, 80 urterekin ere
gerra ematen segitzea. 
Eta atletismoak horretarako
aukera paregabea eskaintzen
du. 
Azken urteetan kirol kultura ho-
betzen eta garatzen joan da. Due-
la 40 urte, 30 urtetik gorakoren
bat korrika ikusiz gero, jendeak
burutik ondo ez zegoela pentsa-
tuko luke. Gaur egun ez zaigu ha-
rrigarria egiten. Adin batetik au-
rrera, motibazioari eusteko eta
entrenatzen jarraitzeko arrazoi
polita izan daiteke lehiaketa;
erronka edo helburu txiki mo-
duan. 

«Gaztetako marka eta
denborak ahaztea
izaten da onena» 
ANDU MARTINEZ DE RITUERTO
ATLETA 
Gasteizen, Espainiako Master 50 Atletismo
Txapelketan hiru domina lortu ditu tolosarrak;
luzera eta altuera jauzian urrezko bana eta
100 metro hesietan zilarrezkoa
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Andu Martinez De Rituerto ezkerrean, Juan Karlos Etxebeste eta Peio Etxabe tolosarrak alboan dituela. A. IMAZ

«Nire helburua beti
aktibo mantentzea da
eta horretarako
neurtu egin beharra
dago»

Eskerrik asko erraztasun
eta laguntzagatik 

T olosako Ehunmilak ul-
tratraileko arduradunok,
nahiz eta ostiral gaueko
eguraldi txarrak ez utzi

Ehunmilak-en ibilbide osoa be-
tetzen, eskerrak eman nahi ge-
nizkieke Tolosako Udalari, 
Usabal kiroldegiari eta Leaburu-
Txaramako Udalari bederatziga-
rren urtez, aurreko asteburuan
ospatu zen froga hau, aurrera
atera zedin, beharrezkoak izan
ditugun erraztasun eta baliabide
guztiak eskaini izanagatik.

David Jaular eta Eriz Lasa  
Tolosako Ehunmilak-eko arduradunak

GUTUNA

Izarne Sarasola eta
Laida Balerdi Realak
fitxatu ditu
FUTBOLA // Tolosa CF-k jakinara-
zi duenez lehen taldeko bi joka-
lari hurrengo denboraldian Rea-
larekin ariko dira. Izarne Saraso-
la eta Laida Balerdi orain arte
urdinez jantzita ibili diren joka-
lari horiek. Taldetik hitz politak
izan dituzte Sarasola eta Balerdi-
rentzat: «Jokalari eta taldekide
bikainak. Mila esker ibilbide ho-
netan Tolosako neskentzat egin
duzuen guztiagatik. Zorte on!».  

Caminos, Espainiako
Kopa irabazi ondoren
Europakoaren bila
TRIAL // Irene Caminos tolosa-
rrak Espainiako Trial Kopa ira-
bazi zuen asteburuan. Kopako
azken proba Irunen jokatu zen,
eta tolosarrak hirugarren garai-
pena lortu zuen, ondorioz, Es-
painiako Kopa berea da, elite
mailan. Aste honetan Europako
Txapelketa jokatzera joango da
Caminos Suitzara. Moudon he-
rrian izango da lehia, uztailaren
20an eta 21ean, hau da, ostirale-
an eta larunbatean. 

Irene Caminos koparekin. ATARIA



Inork ez zidan esan 
zer aberatsa den...
Gasteizen, 75 lagun, 31 hizkuntza komunitate gutxituetako –eta
zapalduetako- 30 urtez azpiko gazteen topaketan nago.  

Imanol Artola ‘felix’

G asteizen, 75 lagun, 31
hizkuntza komunita-
te gutxituetako –eta
zapalduetako- 30 ur-
tez azpiko gazteen to-

paketan nago. Gaurtik ostirala
arte, zeinu hizkuntzako, Iberiar
Penintsulako, Europako, Ipar
Afrikako, Ameriketako eta Asia-
ko hizkuntza gutxituetako gazte-
ok elkarren esperientziak kon-
partituz ikasteko asmoz.
Bi hitz nabarmenduko nituz-

ke: dibertsitatea eta partekatzea.
Bost ordu baino ez dira –gaueko
hamaiketan idatzia- eta dagoe-
neko batzuekin harremana egin
dugu eta gure hizkuntzari buruz-
ko elkarrizketa sakonak konpar-
titu ditugu. Gaur, batez ere, gali-
ziarrekin izan dut harremana eta
gure hizkuntzaren berreskura-
penean zenbateko antolakuntza
aurreratua dugun ohartu naiz.
Entzuna nuen, baina gaur be-
raien hitzetan bizi izan dut.
Afaltzera etorri aurretik –gara-

gardoa baitut alboan- Alidé Sans
Arango bailarako kantautorea
izan dugu, araniar-okzitanieraz
abesten. Une magikoa izan da,
ezer ulertu ez arren musikaren
hizkuntzan eta komunitate gutxi-
tuen artean berbera dugun senti-
menduetan elkar ulertu garelako.

Gaurko lehen hitzaldian Gas-
teizko Udaleko, UNESCOko, So-
ziolinguistika Klusterreko eta
Kontseiluko ordezkarien hitzak
entzun ditugu eta bigarren topa-
keta honen aurrean –duela zazpi
urte egin zen aurrekoa- duten
emozioaz hitz egin digute. Hiz-
kuntza bat baino gehiago hitz
egiten dugunon aberastasuna
azpimarratu dute eta «inork ez
zidan esan euskaldun izatea zein
nekeza dan» Ruperren kantari,
«inork ez zidan esan euskaldun

izatea ze aberatsa dan» hitzak
gehituko nizkioke. Hizkuntza
nagusi batean hitz eginda, beste
hizkuntzak ikasteko beharrik ez
sentitzeak hankamotz uzten di-
tuelako elebakarrak.
Afaltzen hastera noa eta espai-

niera eta ingelesa –zubi hizkun-
tzak- praktikatzera. Bihar kontu
gehiagorekin etorriko naiz. Ber-
tan ikasia, Euskal Herrira eta To-
losaldera ekartzeko asmoz.
Muxu eta estutu mordoa de-

noi!

Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen Topaketaren une bat. I. ARTOLA
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Deialdiak

Asteasu.Santamañako festak.
10:30.Txupinazoa.
11:00. Meza nagusia. 
Ondoren. Hamaiketakoa.
13:00.Herri kirolak (bertako gazte-
ak). 
Ondoren. Bertsolariak: Irazu eta
Peñagarikano. Trikitilariak: Izer, Ala-
bier eta Lutxurdio.
17:30. Kalejira.
Gauean. Izer, Alabier eta Lutxurdio.
Tolosa.Buho eta Maravillas erakus-
keta, Topic-en. Sevillako bi txotxon-
gilo taldeek, Buho eta Maravillas,
2007. urtean egin zuten bat, eta
erakusketa honetan beraien 30 ur-
teko ibilbidearen adierazgarriena
ikusi ahal izango da. Teknika, mate-
rial eta estilo ezberdinetako 100
txotxongilo baino gehiago. Sortze-
artistiko baten ondare aparta. Arti-
sau lanaren isla, profesionaltasunez,
errespetuz eta arreta handiz egin-
dakoak.
Tolosa.Hirian Hazi erakusketa, GKo
galleryb. Renaud Harrison-en, Art
Fix (Kanada), Hirian Hazierakusketa
kolektiboa ikusgai dago. Bertan,
«haurtzaroari buruzko hausnarketa
egiteko gonbidapena egiten da,
umeak eta hiria, umeak eta aiton-
amonak eta haurtzaroko oroitzapen
beldur eta txundidurak erabiliz oina-
rritzat». 

ATARIA IRRATIA
Egun guaztian zehar.
Euskal musika.

28 KANALA
12:30. Onein.
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Barru (Asier Garitano).
22:30. Hurretik.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Etxebeste Elosegi, JM. 
Gernikako arbolaren lorategiak, 3.

Telefonoa: 943 651040.
Gauekoa.Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 673849.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Berriz ere giro eze-
gonkorra bueltan. Goizean
eta arratsaldeko lehen or-

duak arte giro eguzkitsu eta beroa
izango dugu. Hodei batzuk salbu,
giro eguzkitsua nagusituko da non
lehen orduetarako hego haizeari es-
ker tenperaturak gora egin eta bero
egingo duen. Maximoak 29-31 gra-
duren bueltan errendituko dira.
Arratsaldeko lehen ordutik aurrera,
haizeak ipar-mendebaldera egin,
bero-hodeiak garatu eta ekaitzetara
joko du. Ekaitzak gehienbat arra-
tsalde erditik aurrera emango dira
eta Tolosaldeko punturen batzuetan
gogor samarrak izango dira.ihna 00

Bihar.Giro nahasia. Goizean
eta arratsaldeko lehen or-
duak arte hodei asko izan

arren, giro lasaia nagusituko da eta
apenas egingo du euririk. Arratsal-
deko lehen ordutik aurrera ordea
berriz ere giroa nahastu eta euritara
joko du. Zaparradak orokorrean ez
dira ugariak izango baina momentu-
ren batean ekaitzak jo eta zaparrada
handiren bat edo beste egingo du.
Tenperaturak behera egingo du
egun osoz ipar-mendebaldeko hai-
zea ibiliko delako eta maximoak 24-
26 gradutantan errendituko dira.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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