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2011tik 3,2 milioi
euro bideratu
ditu Zizurkilgo
Udalak zorra
kitatzera

Zortzi urteotako 
balantze ekonomikoa egin
du EH Bilduk; alkateak
esan duenez, azken 15
urteetan udalaren zorra ez
da inoiz milioi bat euroz
azpikoa izan  //4

EH Bilduk 14
proposamen
egin dizkio
Tolosako
aurrekontuari 

Udal gobernuak pasa den
astean aurkeztu zuen
aurrekontu proposamena;
koalizioak hainbat
ekarpen egin ditu, tartean
pentsioak duintzeko diru
poltsa bat gordetzea //2

«Seguruak obra bere
gain hartzea nahi dugu»
IKER GIBELALDE UZTURPEKO ZUZENDARIA
Ikasturte hasiera konplexua izan zuten Ibarrako ikastolan, baina egoera bideratu
dute jada; Elkartasun Kilometroan bildutako dirua ikastolak berak baliatuko du  //6
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Aurrekontua adostasunez onartzeko
«oinarriak» ikusten ditu EH Bilduk
Udal gobernuaren proiektuari 14 proposamen egin dizkio oposizioak; besteak beste, 65
urtetik gorako tolosarren pentsioak duintzeko diru laguntzak sortu nahi dituzte

Itzea Urkizu Arsuaga

Tolosako Euskal Herria Bilduko
udal taldeak bere ekarpena egin
nahi izan dio, joan den astean udal
gobernuak plazaratutako aurre-
kontu proposamenari. Horrela,
Lore Agirrek eta Inaki Irazabalbei-
tiak jakitera eman dute, guztira 14
egitasmo «egingarri» helarazi diz-
kiotela EAJ eta PSE-EEren udal
gobernuari. Datorren abenduaren
27ko osoko bilkuran jorratuko
dute aurrekontuaren gaia eta, EH
Bildu baikor azaldu da komunika-
bideen aurrean: «Oinarri sendoak
ikusten ditugu aurrekontua ados-
tasunez onartzeko, betiere, gure
proposamenak aintzat hartzeko
saiakera ikusiz gero».

Olatz Peonek, udal gobernua-
ren izenean, 26,8 milioi euroko au-
rrekontu proposamena mahai
gaineratu zuen joan den astean.
Inaki Irazabalbeitiak «aldaketa»
bat ikusi du gobernuaren egiteko
moduetan: «Aurten aurrekontu
zehatzagoa osatu dute, eta inber-
tsioak islatu dituzte hasieratik;
agintaldiko aurreko urteetan, as-
moak asmo ziren proposamene-
an, baina zehaztasunik gabeko
ideiak ziren»

Bide horretan, oposizioko udal

taldearen iritziz, «EH Bilduk az-
ken urteotan mahai gainean jarri
izan dituen aukera zenbait» balia-
tu ditu EAJren eta PSE-EEren
udal gobernuak, hurrengo urteko
proposamen ekonomiko-politi-
koa osatzeko: «Sevendenea musi-
ka taldeen entseguetarako egoki-
tzea; turismo bulego berria egitea;
etxebizitza hutsen alokairua sus-
tatzeko diru poltsa; merkataritza
saila sortzea; eta, azkenik, Uzturpe
pilotalekuko teilatua eta azpiegi-
turak txukuntzea».

Inaki Irazabalbeitiak eta Lore Agirrek eskaini zuten agerraldia, atzo, Tolosako pleno aretoan. I. URKIZU ARSUAGA

DIRU LAGUNTZAK PENTSIOEI
Aurrekonturako egindako 14 pro-
posamenetatik lau azpimarraga-
rrienak iragarri dituzte agerral-
dian, eta tartean da 65 urtetik go-
rako herritarren pentsioak
osatzeko diru laguntzarena. «To-
losarren bizi baldintza duinak ber-
matzea da udalaren egitekoa eta,
horretarako, 160.000 euroko diru
poltsa gordetzea egingarria da». 

Lore Agirrek ohartarazi du, Az-
peitiko Udalak martxan jarri duela
antzeko proiektu bat, 2018an ba-

rrena eta, horrela, aipaturiko diru
laguntzak banatzeko oinarriak ere
zehaztu dizkiote udal gobernuari. 

Eusko Jaurlaritzak premia la-
rria duten herritarrentzat bidera-
turiko diru poltsa handitzea era-
baki zuen, iaz, Tolosako Udalak.
Ordea, EH Bilduk gutxieneko pen-
tsio bat nahi du: familia unitate
bakoitzeko 1.080 euro. 

KULTUR ETXEAN LIBURUTEGIA
Udal eraikinak aztertu eta egoki-
tzeko proiektua martxan dela-eta,

EH Bilduren iritziz «udal gober-
nuak bere lehentasun propioak
argi markatu ditu» aurrekontu
proposamenean. 

Beren arabera, 2019an kultur
etxea eraberritzeko proiektu bat
egitea egokiena litzateke, udal li-
burutegia bertan jarriz eta, horre-
la, liburutegi berri baten beharrari
ere erantzunez. 

LURZORUA EROSI, 
SAN ESTEBAN BERRITZEKO
Tolosako plan orokorra berritzeko
lanak geldirik daude azken lau ur-
teotan eta, horrela, San Esteban
auzoa gai errepikakor bilakatu da
udal taldeen proiektuetan. Lore
Agirrek dio «auzo horrek ezin due-
la gehiago itxaron» eta, beraz,
ondo legokeela auzoko lurzorua
erostea, esku-hartzeak egin ahal
izateko. 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
Udalak energia berriztagarrien
alde «pauso sendoago bat ema-
tea» da EH Bilduren nahia. Ho-
rrela, proposatu dute, udal erai-
kinetan berriztagarriak ezartze-
ko azterketa egitea, eta
etxebizitza blokeetan energia
berriztagarri komunitarioa jar-
tzeko diru laguntza abiaraztea. 

Alokagai

Etxebizitza.Aukera! 60 metro ka-
rratuko etxebizitza, 30 metro karra-
tuko trastelekuarekin, Tolosako ze-
zen plazan. Erosteko aukera, eta
igogailua proiektuan. 610 45 78 39. 

IRAGARKI LABURRAK
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EUSKARAREN BIKAIN ZIURTAGIRIA
Tolosako Udalak Eusko Jaurlaritzak ematen duen BIKAIN Euskararen Kalitate Ziurtagiria
lortu du. Olatz Peon alkateak asteartean jaso zuten ziurtagiria, Bingen Zupiria Kultura eta
Hizkuntza Politika sailburuaren eskutik. Alkatearen iritziz, «euskararen erabileran udala
bere osotasunean burutzen ari den lanaren errekonozimendua da». TOLOSAKO UDALA



Imanol Garcia Landa Altzo

Olentzerotan Jakin-Minez kul-
tur egitarauaren barruan Ando-
ni Egañak Neretik emanaldia es-
treinatuko du, Jon Ostolaza soi-
nu jotzailearekin batera. Bihar
izango da ekitaldia, 19:00etan,
Batzarremuñon, eta sarrerak
bost euro balio ditu.
Nola sortu zen ‘Neretik’ ikus-
kizuna egitearen ideia?
Neure ideia izan zen. Azken bo-
ladan saio dezente egiten ari
naiz, saio bereziak esan deza-
gun, beti ere norbaiten ideia di-
renak, edo norbaitek laguntzeko
eskatuta. Eta hau neuk pentsatu
nuen, alegia, nire bertso jarrien
emanaldi bat egitea, eta bertso
jarri horiek izan zitezela gehie-
nak niretik sortuak, ez enkarguz
norbaitek eskatutakoa. Lankure-
kin, Bertsozale Elkartetik dugun
enpresarekin, harremanetan ja-
rri, eta erabaki genuen aurrera
egitea. 
Eta zergatik bertso jarriak edo
bertso paperak taularatzea?
Bertso paperek azken urte luzee-
tan ez dutelako lehen zuten ga-
rrantziarik. Denok dakigu orain
dela ehun urte bertso paperak

oso garrantzitsuak zirela. Bate-
tik, informazioa trukatzen zela-
ko. Eta bestetik, familia osoaren-
tzako kantu eta jolas motibo iza-
ten zelako. Feriara joan, bertso
paperak erosi, etxera bueltatu,
eta familia osoak kantatzen zuen
buruz ikasi arte. Gaur egun infor-
mazioa mila iturrietatik datorki-
gu, eta badirudi gure jolasak ez
doazela hortik. Bertso paperen
funtzioa nahiko kolokan geratu
dela esango nuke. 
Hutsune bat betetzeko asmoz
sortu da, beraz, emanaldia?
Ez nuke esango inoren edo eze-
ren hutsunea bete nahiko nuke-
enik. Baina banituen gauzak esa-
teko, eta askotan modu hori ego-
kia izan daiteke. Egia da
desberdinak direla bertso pape-
rak eta bertso jarriak. Nik asma-
tutako terminologia da eta be-
reizketa ere nik asmatutakoa da.
Esango nuke batzuk direla lehia-
keta batera aurkeztu eta lasai ira-
kurri ahal izatekoak, eta beste ba-
tzuk jende aurrean kantatzeko-
ak, kontsumoa bat-batekoa
dutenak. Eta gehiago jo dut biga-
rren bide horretatik, jakina, jende
aurrean kantatzeko direlako. Ez
dira hamabost bertsotako sortak,

sei-zortzikoak baizik, hamarre-
koak gehienez. 
Ez da, beraz, inolako inprobi-
saziorik izango.
Ez, ez, bestela ere egiten dugu
nahikoa. Egun horretan eta ema-
naldi horretan ez dut inprobisa-
tuko, bertso jarriak izango dira. 
Buruz ikasita eramango ditu-
zu?
Ez, paperetik irakurrita. Bertsola-
riak oso alferrak garela esan be-
har nuen, baina ez noa orokortze-
ra; ni behintzat oso alferra naiz.
Neuk idatzitako letrak neuk bu-
ruz ikastea... bai zera! Paperetik
irakurrita izango da: garbi geratu
dadila ez naizela inprobisatzen
ari. Gustatzen zait inprobisatzen
ez naizenean ari paperak bistan
izatea jendeak bereizi dezan. 
Zurekin zerikusia duten gaiak
abestuko dituzu. Nolabait pu-
bliko aurrean biluzi egingo
zara.
Egia da; beste modu bat izango
da biluztekoa. Nik uste dut jende
aurrean sarri gabiltzanok, sarri
egiten dugula biluzte ariketa.
Baina askotan besteek gaia
emanda izaten da, eta besteek
aginduta, biluzteko modua. Ho-
netan neuk erabaki dut gutxie-
nez zer eta nola biluziko naizen.
Zer gai jorratuko dituzu?
Denetik dago. Gatazkari buruzko
nire ikuspegi metonimiko bate-
tik hasi, edo nire erretzailetasu-
nari buruz, edo nola erabaki
nuen lanpostua utzi eta sorme-
nera dedikatzea, edo nire umeta-
ko kontuak... Hamar-hamabi gai
ezberdin izango dira. 
Eta zergatik izango da Altzon
estreinaldia?

Hala proposatu zidatelako Lan-
kutik. Lankun nirekin lankide-
tzan ari den pertsona Altzon bizi
da, Altzo ezagutzen du eta baze-
kien Altzon lehen ere askotan
izan naizela, eta pentsatu ge-
nuen ez dela toki txarra, alegia,
ona dela. Eta Altzok badu zer-
bait. Xabier Amurizaren azken
saioa bertan izan zen, Joseba Ta-
piak gauzak estreinatu izan
ditu... 
Emanaldian zure ondoan
izango da Jon Ostolaza soinu-
jolea. 
Berarekin tarteka lan egin izan
dut, abestiren bat-eta. Konfian-
tza neukan eta galdetu nion ea
lagunduko zidan abenturatxo
honetan eta baiezkoa esan zi-
dan, eta hor goaz. 
Ze ekarpen egingo du? 
Berak nagusiki nire testuei inda-
rra emango die musika sortzen,
edo bertso doinuak musikatzen,
eta bertso batetik besterako pa-
sarteak egiten ariko da.   
Gai batetik bestera pasatzera-
koan, beraz, hitz egingo duzu. 
Bai, gaiak komentatuko ditut.
Bertso paperek ez bezala, bertso
jarriek ematen dute aukera jen-
deari gauzaren batzuk esplika-

tzeko. Bestela ulertzeko zailak
izan litezkeenak idatzi ditzakezu
horrela, aurrez minutu batean
esplikatzen baduzu sorta hori
horregatik eta honegatik idatzi
nuen, izen hau honegatik sartu
nuen, eta dudak dauzkat baina
azken bertso horrela egin dut...
Horrek ere ematen du aukera
testua ezberdina izan dadin. 
Doinuetan zer aukeraketa
egin duzu? 
Ohiko bertso doinuak izango
dira. Bertsolariak aspertu egiten
gara berdina egin behar badugu.
Orduan, zenbat eta desberdina-
go egin hobe, eta aurrerantzean
ikuskizun honekin jarraitzen ba-
dugu, eta pentsatzen dut jarrai-
tuko dugula, ikusiko genuke zer
doinu berri, ze doinu aldaketa,
ze gai aldaketa eta abar egingo
ditugun.  
Diozunez, gaiak ere aldatuko
dituzu?.
Lehen aipatu moduan, bertsola-
riak beti berdina egiten aspertu
egiten gara. Ikusiko dugu lehe-
nengo honetan zer gaik funtzio-
natzen duten, eta ze gaik gutxia-
go, eta orduan batzuk kendu eta
beste berri batzuk egin... Hori
lan polita izaten da guretzat. 

ARITZ MUTIOZABAL/UROLA KOSTAKO HITZA

«Emanaldi honetan 
nik erabaki dut zer eta
nola biluziko naizen»

ANDONI EGAÑA
BERTSOLARIA
Berak idatzitako bertsoak abestuko ditu
Andoni Egaña bertsolariak ‘Neretik’ emanaldi
berrian. Gatazka, bere erretzailetasuna,
umetako kontuak... izango ditu kantagai.
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Gaur ere badira ekitaldiak 
Erredakzioa 

Olentzerotan Jakin-minez kul-
tur egitarauaren barruan, gaur
ere izango dira ekitaldiak.
14:30ean eta Batzarremuñon, Al-
tzoko Handia protagonista den
bi libururen aurkezpena egingo
dute, Altzoko Handia eta Kutixi-

ren gezurrak eta Altzoko Handia
eta Kutixiren pianoa izenekoak.
Koldo Izagirrek idatzi ditu eta
Karmele Gorroño eta Irene Irure-
ta sortzaileek ilustratu dituzte.
Nahi duen ororentzat irekia
izango da ekitaldia.

19:00etan, berriz, Irungo eta
Hondarribiko alardeetan ema-

kumeen parte hartzea jorratzen
duen Alardearen seme-alabak
dokumentalaren proiekzioa
izango da Batzarremuñon. On-
doren, Ixabel Alkain irakasleare-
kin eta Elizabeth Olaskoa sexolo-
goarekin gaiaren inguruko sola-
saldia izango da. Biak Jaizkibel
konpainiako kideak dira.



2002tik hona izan duen
zorrik txikiena du
Zizurkilgo Udalak
Zotzi urteotako balantze ekonomikoaren berri eman dute
Amenabar alkateordeak eta Luengo alkateak; azken honek
iragarri du, udal hauteskundeetan ez dela alkategai izango

bat eskatua zuen Zizurkilgo Uda-
lak. Besteak beste, 670.000 euro-
koa eskatu zuen 2009an, eta
514.500 eurokoa 2008an.
«2011tik hona  mailegurik ez es-
katzeak esan nahi du aurrekontu
zehatzak egin direla, ez lehen
egiten zen moduan aurrekontua
egin eta gero mailegua eskatu.
Inbertsioak ia beti diru lagun-
tzek lagunduta egiten ahalegin-
du gara. Horrek moteldu dezake
inbertsioa egiteko epea bera, bai-

na guk ez dugu beste aukerarik
izan». 
Maite Amenabar alkateordeak

emandako datuen arabera,
2011tik hona, bi legealditan, 3,2
milioi euro bideratu dira, «aurre-
koak utzi zuten zuloa estaltzera,
bakarrik zorra ordaintzera, atze-
ratutako fakturak kontuan hartu
gabe». Udalak zama hori izan ez
balu, zein proiektu egin ahal
izango zituen galdetzea bidez-
koa iruditzen zaio Amenabarri:

«Erantzuna behin ere ez dugu ja-
kingo. Argi dugu, hasteko eta
behin, hainbat proiektu lehena-
go egingo genituela eta proiektu
handiagoei heltzeko aukera
izango genukeela. Orain arte
izan ez duguna. Era berean, la-
rria iruditzen zaigu, udala modu
honetara zorpetu zuenak, gastu
arruntak ordaintzeko urtero-ur-
tero maileguak eskatu zituenak,
autokritika txikienik ere egin ez
izana». 

Dena den, aurrera begira jarri
nahi izan du alkateordeak: «Ha-
rro esan dezakegu hurrengo le-
gealdian udalera sartzen denak
egoera normal bat aurkituko
duela ekonomikoki; bere zorra
duen udal bat, baina kontrolpe-
an dagoena. Eta horrek poza
ematen digu herritarrek gehien
ikusten duten arloa ez izan
arren, diru kontuek baldintza-
tzen baitute udal batek arlo
gehienetan egin dezakeen lana».
Egoera ekonomikoa «saneatu-
ta», hemendik aurrera, udalak
zorpetzeko aukera izango duela
uste dute EH Bildutik, «argi
dugu, hala ere, inbertsio zeha-
tzetarako zorpetu behar dela
udala, eta ez ohiko gastuak or-
daintzeko». Luengok aurreratu
duenez, 2019ari begira, garran-
tzitsutzat duten inbertsio bate-
rako mailegu bat eskatzeko au-
kera aztertzen ari dira udal go-
bernuan. Urtarrila inguruan
onartuko dute hurrengo urteko
aurrekontua, eta orduan jakina-
raziko dute zein den inbertsio
berria. 

LUENGOREN AGURRA
«Maiatzeko udal hauteskundee-
tan ez naiz alkategai izango», ho-
rrela jakinarazi du Joxe Mari
Luengok ez duela hautagai beza-
la errepikatuko. «Zortzi urte pasa
dira eta uste dut nahikoa badire-
la lan honetarako. Jende berriari
bidea eman behar zaio». 
Agerraldia baliatu nahi izan

du alkateak eskerrak emateko:
«Bereziki familiari, pazientzia-
gatik. Bi legealditan taldean izan
diren zinegotziei, beraien lanari
esker, aurrera atera ahal izan
duelako udal honek, gauzak
ondo eginda. Atzean egon den
herriko jendeari ere azaldu nahi
diot eskerrona, babes eta lagun-
tza handia eman didatelako».  
Herritarrekin ere gogoratu da

Luengo, «eskerrik asko gurekin
sinisteagatik» adierazi die. Zi-
zurkilgo alkate izatea, «ohorea»
izan dela aipatu du agerraldia
amaitzeko.

Jon Miranda Zizurkil

2011ko ekainean Bildu alkatetza-
ra iritsi zenean Gipuzkoako herri
zorpetuenetakoa zen Zizurkil.
«Udalaren egoera ekonomikoa
larria zen», esan du Joxe Mari
Luengo alkateak. «Krisi betean
Zizurkilek biztanleko 1.000 euro
pasako zorra zuen: 3 milioi euro-
ko zorra genuen bankuekin, in-
teresak kontatu gabe, eta horrez
gain Foru Aldundiarekin 450
mila euroko zorra pilatuta. Udal
gobernua urtero-urtero ari zen
maileguak eskatzen gastu arrun-
tari aurre egiteko. Udalera iritsi
eta guk ordaindu behar izan ge-
nituen urtebete lehenagoko fak-
turak ere. Horrek guztiz baldin-
tzatu du gure jarduna». 
Egoerari aurre egiteko «txoke

plan bat» prestatu behar izan zu-
tela nabarmendu du Luengok.
«Arlo guztietan murriztu genuen
gastua: kultur ekitaldietan, diru
laguntzetan, inbertsioetan… Eta
udalaren kontratu guztiak ze-
hatz-mehatz gainbegiratu eta
merkatu genituen. Esan beharra
dago, Joxe Arregi plazako etxebi-
zitza proiektutik jaso genuen di-
rua erabili genuela egoera larri
honi aurre egiteko. Soilik lehe-
nengo urtean, 700 mila euro era-
bili ziren zorra ordaintzeko»,
azaldu du alkateak.

AURREKONTUAK EGITEN IKASI
Azkenengo zortzi urteetan Zi-
zurkilgo Udalak ez du mailegu-
rik eskatu eta aurtengo urtea ere
mailegurik eskatu gabe eta
860.000 euro inguruko zorrare-
kin amaitzea aurreikusten dute
udal gobernuko kideek. «Aldun-
diarekin zorrik gabe eta faktura
guztiak eguneratura». Luengok
azpimarratutakoaren arabera,
azken 15 urteetan, Zizurkilgo
Udalaren zorra ez da inoiz milioi
bat euroz azpikoa izan.
EH Bildu 2011n, krisi betean,

udal gobernura iritsi zenean har-
tu zuen erabakia: «Argi genuen
ezin genuela gehiago zorpetu».
2003tik 2011ra, urtero mailegu

Joxe Mari Luengo alkateak eta Maite Amenabar alkateordeak egin dute bi legealdiotako balantze ekonomikoa. J.M.

04 VILLABONA-AIZTONDO POLITIKA 107.6 fm • www.ataria.eus 
OSTEGUNA, 2018ko abenduaren 20a



Villabona «elkargune ekonomiko
eta kulturala» izatea nahi dute
Eguberrietako kultur programazioarekin Aiztondoko bizitza soziala sustatu nahi du udalak
eta herriko saltokietan erosketak egitera bultzatu nahi dituzte bailarako herritarrak

Jon Miranda Amasa-Villabona

Villabona-Aiztondo bailarako el-
kargune bihurtzea da Amasa-Vi-
llabonako Udalaren asmoa, «el-
kargune ekonomiko eta kultura-
la», esan du Maite Izagirre
alkateak. Udaletik antolatu di-
tuzten ekitaldien berri ematera-
koan, programazioarekin bete
nahi dituzten asmoen berri eman
du: «Bizitza soziala sustatu nahi
dugu, elkarbizitza eta partaide-
tzaren ikuspegitik. Gabonetako
erosketak herriko dendetan egi-
tera bultzatu nahi ditugu herrita-
rrak, konfiantzazko eta gertuko
komertzioa baita herrian dugu-
na, eta horretarako askotariko
kultur programazio eta kalitatez-
koa prestatu dugu».
Musika emanaldiak aipatu

ditu Mertxe Garmendia kultura
zinegotziak. Lehenengoak egin
dituzte, dagoeneko. Aurreko
igandean, Amasako San Martin
elizan, Eresargi Txiki eta Eresargi
abesbatzek, Loatzoko orkestrare-
kin batera eskaini zuten kontzer-
tua eta Loatzoko ikasleen Egube-
rrietako kontzertua izan zen aste-
artean. Hala ere, aurten lehen
aldiz antolatu duten erakusketa
bat nabarmendu du Garmen-
diak, Gurea zinema areto gelan
ikusgai den jaiotzen erakusketa:
«Gipuzkoako Belenzaleen elkar-
tearekin hitzarmena sinatu dugu
eta haiek ekarri dituzte jaiotzak.
Euskal kulturan girotutako jaio-
tza bat ezarriko da, Lezoko base-
rri bat eta Lasturko errota bat age-
ri dira. Horrez gain, lau diorama,

lau kutxa, figura perutarren jaio-
tza bat eta serie mugatuko pieze-
kin egindako Salzilloren jaiotza
bat ikus daitezke».
Joxean Cubero kultura tekni-

kariak nabarmendu duenez,
abenduaren 17tik urtarrilaren
5era bitartean jarriko dute 
jaiotzen erakusketa. Ohiko ordu-
tegian ikusgai izango da, astele-

henetik ostiralera 18:00etatik
20:30era, eta larunbatetan
11:30etik 14:00etara; abenduaren
24an eta 31n eta urtarrilaren
5ean, 17:00etatik 18:30era zabal-

duko dute. Cuberok aurreratu
duenez, gospel eta ballet emanal-
dietarako sarrerak egunean ber-
tan erosi ahal izango dira, leiha-
tilan eta sei euroren truke.
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ARGIZTAPENA AUZO GEHIAGOTAN
Abenduaren 14an, Berdura plazan egin zuten Gabonetako argien piztuera ekitaldia. Oiñargi
dantza taldeko kideek parte hartu zuten ekitaldian eta gerturatutakoen artean, ondoren, txo-
kolatea banatu zuen udalak. Aurten, argi gehiago jarri dituzte herrian, Txermin eta Etxeondo
auzoetara eta Amasara zabaldu dute argiztapena. Megafonia ere izango da eta Eguberrietako
kantak entzun ahal izango dira egunotan, hizkuntza ezberdinetan. J.M.

EGUBERRIAK 2018
Abenduak 17tik urtarrilaren 5era

18:00 - 20:30. Villabonako Gurea zi-
nema aretoko erakusketa gelan,
jaiotzen erakusketa. Abenduaren
23an eta 31n, 17:00etatik 18:30era.

Abenduak 22, larunbata

19:45. Villabonako Jesusen Bihotza
elizan, Eresargi Txiki abesbatza eta
Eresargi abesbatzaren kontzertua.

Abenduak 23, igandea

19:00. Gurea antzokian, The Upper
Roomgospel emanaldia izango da.
Iñaki Miguel pianoan, Mikel San Jose
ahotsean, Andoni Etxebeste bate-
rian, Maria Soriazu baxuan eta Kar-
los Etxaniz, Santi Romano eta Olatz
Otxoak egindako koroak .

Abenduak 24, astelehena

17:45. Zunbeltz elkartearen eskutik
txistorra banatuko da Otsabin.
18:00. Olentzero eta Mari Domingi-
ren etorrera.
Ondoren.Errebote plazara jaitsiko
dira musikariek eta dantzariek la-
gunduta.

Abenduak 27, osteguna

19:30. Errusiar balleta, Essta konpai-
niaren eskutik. Maria Gusarencok
zuzenduta askotariko programa es-
kainiko du balletak, klasikoa eta mo-
dernoa uztartuz.



Irati Saizar Artola Ibarra

Ez da erraza izan ikasturte hasiera
Ibarrako Uzturpe Ikastolarentzat.
Kurtsoa hastear zela eraikinaren
zati bat mugitu egin zen, baina
orain «egonkor» dagoela azaldu
du Iker Gibelalde egungo zuzen-
dariak. 

Urtero Elkartasun Kilometroa
antolatzen dute elkarte bati la-
guntzeko. Aurtengoa asteartean
ospatu zuten eta beraientzat gor-
de dute bildutako dirua.  
Zein egoeratan dago Uzturpe
ikastola momentu honetan?
Ikastola irailaren 6an mugitu
zen. Ordu ezkero, ikastolako he-
gal batean sartzeko aukerarik ez
dugu izan eta hilabeteko epea
eman zitzaion ea gehiago mugi-
tuko zen edo ez ikusteko. Bi hila-

bete hauek pasa ondoren, txos-
ten bat aurkeztu digute, eta emai-
tzen arabera, ez da mugitu gehia-
go. Egonkor dago, baina bere ga-
raian lau zutabe mugitu ziren ur
isurketaren ondorioz. Horrek pi-
tzadurak eragin zituen. Ondorio
bezala atera dugu lau zutabe ho-
riek mikropilotatu egin behar di-
rela. Ikasturte osoa joango zaigu,
zeren, obra horiek ikastola hutsik
dagoen momentuan egin behar
dira, hau da, udan, eta printzi-
pioz orain bezala jarraitu behar-
ko dugu. Ikasleak, 13 talde, patio-
an jarri ditugun gela modularre-
tan dauzkagu eta egia esanda
nahiko baldintza onak eskain-
tzen dituzte gelek. Hotzik ez
dugu pasatzen, espazio txukuna
da eta ikasleak gustura daude,
baita irakasleak ere. Behar ditu-

gun baliabideak ditugu; wifi-a,
arbel digitala, proiektoreak... de-
netarik daukagu.
Normaltasunez ari zarete kla-
seak ematen?
Bai, orain bai. Lehenengo astea
izan genuen mugituena. Gero
beste hilabete bat pasa zen mo-
dularrak muntatu arte. Egia
esan, baldintza nahiko kaskarre-
tan eta ahal zen moduan ibili gi-
nen, baina behintzat klaseak
eman genituen. Behin modula-
rretan sartu garenetik %95eko
normaltasunean gaude.
Moduluetan dauden ikasleek
zer diote?
Egia esan nahiko gustura daude.
Eraikinera bueltatuko liratekeela
pentsatzen dut, baina ez dute ke-
xarik egiten kanpoan daudelako.
Modularretatik zuzenean kanpo-
ra ateratzea ere gustatzen zaie.

Printzipioz, beraientzat espe-
rientzia bat da, gainera, badakite
denboraldi baterako dela. 
Gurasoen aldetik zer jaso du-
zue?
Guraso bilerak direla eta, ia
gehienek ezagutu dituzte gela
modularrak eta uste baino hobe-
to daudela adierazi digute. Ikusi
dute ondo muntatuta daudela,
baliabideak badituztela, eta alde
horretatik oso lasai daude. 
Zein dira hurrengo pausoak?
Orain ikusi behar dena da obrak
nork eramango dituen aurrera,
eta seguruaren kontua ere hor
daukagu. Lurzoru azpira sartu
behar dute, beraz, ikastola kan-
potik zulatuko dute, eta behin ba-
rrura sartu eta lanak egin behar
dituzte. Ez da bakarrik lau zuta-
beak egonkortzea, obra erabat
bukatu gabe zegoen eraikina mu-

gitu zenean, eta azkeneko uki-
tuak falta ziren. Pitzadurak ere
konpondu behar dira. Esan digu-
te udan egingarria dela eta beraz,
2019-2020 ikasturtean, guztiak
eraikin barruan hastea da asmoa. 
Zer eskatzen diozu urte berria-
ri?
Gauza gehiegirik ez aldatzea eta
berriro ez mugitzea. Esan digute-
nez oso egonkor omen dago, bai-
na beldur pixka bat ematen digu.
Udako obrak ondo joatea eta se-
guruak konponketa bere gain
hartzea nahi dugu, izan ere, gela
modularrekin soilik 125 mila eu-
roko gastu batean sartu gara. Eta
azkenik, udaran garaiz bukatzea
obra lanak. 

Elkartasun Kilometroaren argazki
galeria ataria.eus/ibarra

helbidean

IRATI SAIZAR

«2019-2020
ikasturtean,
guztiak eraikin
barruan hastea
da asmoa»
IKER GIBELALDE
UZTURPE IKASTOLAKO ZUZENDARIA
Uzturpe ikastolak antolatzen duen 
Elkartasun Kilometroa asteartean ospatu
zuten, Ibarran. Ikasturte hasieran eraikinean
izandako arazoengatik, bildutako dirua 
ikastola konpontzeko bideratu nahi dute. 
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Telebistara egokituko
dute Asteasuko harri
jasotzaile txapelketa 
Euskal Herriko Harri Handien Txapelketa jokatuko da
larunbatean Asteasuko pilotalekuan; sei harri-jasotzaile
ariko dira lehian, horien artean, Iban Ugartemendia 

Asier Imaz Asteasu

Euskal Herriko Harri Handien
Txapelketa Asteasun jokatuko
da, larunbatean, 22:00etan. Hai-
ze berriekin dator aurtengo edi-
zioa, izan ere, telebistarako ego-
kitu dute txapelketa. Ordutegiaz
gain, formatua ere desberdina
izango da. Orain arte harri-jaso-
tzaileak banaka aritu izan dira,
baina hilaren 22an binaka lehia-
tuko dira. Guztira sei izango di-
renez, hiru txandatan banatuko
dituzte parte hartzaileak. 
Sei horietatik eskualdeko or-

dezkari bakarra Iban Ugarte-
mendia izango da. Hernialdeko-

arekin batera Jon Unanue Goe-
natxo III.a, Imanol Illarramendi
Kortaberri, Jokin Eizmendi, Ai-
mar Irigoien, Aimar Galarraga
eta Julen Diaz ariko dira. 
Telebistara egokitu izanak

arrazoi nagusi bat dauka: Euskal
Herriko Harri-Jasotzaile Txapel-
keta Euskal Telebistak zuzenean
eskainiko du. 
Harri-jasotzaile bakoitzak,

hiru minutuko lana izango du
harri bakoitzarekin. Harriak on-
dorengoak izango dira: 200 kilo-
ko errektangularra, 175eko zilin-
droa, 150eko kubikoa eta 100 ki-
loko bola. Kilo gehien jasotzen
dituenak jantziko du txapela. 

Hasiera batean Aimar Irigoien
Asteasura joatekoa zen. Errezil-
darrak hamaika txapela iraba-
ziak ditu harri handien txapelke-
ta horretan. Aurten ezingo du
Usarrabi pilotalekuan lehian ari-
tu, lesioa medio. Bere lekuan, Jo-
kin Eizmendi izango da faborito
nagusia. 
Iban Ugartemendiak aurkez-

penean esandakoaren arabera,
harri-jasotzaileak gogotsu daude
proba nola joaten den ikusteko.
«Ikusi beharko da gauean eta bi-
naka nola moldatzen gara. Gau-
za berria da eta uste dugu ondo
aterako dela, gauza polita izango
da eta ea jendea animatzen den».  

Iragan larunbatean aurkeztu zuten Euskal Herriko Harri Handien Txapelketa Asteasun. JON MIRANDA
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Hurrengorako
biziberrituta

A benduak 14 iritsi zen.
Partidaren eguna,
baloia gogor ostika-
tzeko eguna. Etxetik
atera baino lehen au-

rre-afaritxo bat egin energiaz be-
tetzeko eta prest geunden Iba-
rrarantz abiatzeko.
Etxetik denborarekin atera-

tzeak ez zidan ezertarako balio

izan, nork esango zidan kirolde-
gira joaten galduko nintzela…
Urduritasuna handitzen zihoan
segundoz segundo, pentsatuz
hurrengo jirarako aurrezten hasi
beharko nuela. Azkenean iritsi
nintzen, berandu baina han nen-
goen. 
Talde guztia elkartzerakoan

gogotsu geundenaren sentsa-
zioa nuen, jolasten ditugun par-
tida guztiak horrela hasi eta bu-
katzen baititugu. Baina lehenen-
go zatikoa ez zen gure jokorik
onena izan, eta falta zitzaiguna,
gure atezain gogorra lesionatu
zen. Uste dut denoi jaitsi zitzai-
gula animoa, baina partida
amaitu arte topera jarraitzen
saiatu ginen. 
Emaitza ez zen gustukoa izan,

baina garbi dugu hurrengorako
biziberrituta joango garela eta ez
dugula baloi bat bera ere utziko
ateko marra zeharkatzen.

Aulkitik
Nerea Ixmucane
TEEP Samaniego-Orixe
Tolosaldea, 
Gipuzkoako Seniorrak

Tolosa CF Aurrera,
binakako finaletan
Erredakzioa Tolosa

Tolosa CF-Aurrerako hainbat pi-
lotari Gipuzkoako Binakako Ez-
ker Hormako Txapelketan fina-
lera iritsi dira. Kadete bigarren
mailan, adibidez, finaleko lau pi-
lotariak Tolosa CF-Aurrerakoak
izango dira: Amiano-Gartziare-
na eta Amundarain-Gabirondo.
Jubenilen bigarren mailan, Eze-
narro-Lopetegi izango dira Tolo-
sa CF-Aurrerakoak. Kadeteen hi-
rugarren mailan, elkartekoak
Etxabe-Mendizabal izango dira.

Jubenilen hirugarren mailako fi-
nalean, aldiz, lauak: Lasa-Goros-
tidi eta Mikeo-Goikoetxeandia.
Bestalde, Gipuzkoako banaka-

koan, jubeniletan finalerdietara
hiru iritsi dira: Altuna, Goikoe-
txea eta Lasa. 
Azkenik, Tolosa CF-Aurreratik

azaldu dutenez, bihar ostirala,
20:00etatik aurrera hirugarren
eta bigarren mailako kadeteen
finalak Tolosako Beotibarren jo-
katuko dira. Jubenilen hiruga-
rren mailakoa Oñatin jokatuko
da 20:00etan, bihar. 
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Gozo berriak
edo betikoak,
Gabon afarien
postreetarako
Rafa Gorrotxategi gozogileak prest ditu
Gabonetan jan ohi diren turroi eta
gozoak. Tolosako Zerkausi ondoan
irekita du denda, urtarrilaren 31 arte. 

Gozogintza du eguneroko ofizio
Rafa Gorrotxategik. Etxetik da-
kar sena, hirugarren belaunaldia
baitarama gozoari lotuta. 24 ur-
terekin hasi zen aitarekin, Jose
Mari Gorrotxategirekin lanean,
eta hark irakatsitako eta utzitako
liburuak irakurriz iritsi da dago-
en lekura.
Gabonen aurreko data haue-

tan lan bete-betean ematen du
eguna. «Turroien eta kontsumo-
aren garaia» iritsi dela nabari du.
«Udaberrian jendea gehiago
zaintzen dela ematen du, baina,
orain, egiten duzuna egiten du-
zula, saldu egiten da». Urrian
hasi zuten Gabonetako kanpai-
na eta amaieran dira dagoeneko:
«Jendearentzat orain hasten da,
baina guri ez zaigu asko falta
amaitzeko».
Turroiak dira Gabonei begira

arrakasta handiena izaten duen
gozoa; txokolatea bereziki, era-
kargarri egiten da. Orain arte,
merkatuan hiru txokolate mota
ziren ezagun: beltza, esnearekin
eta zuria. Aurten bada, laugarren
bat dastatzeko aukera eskaini du
Gorrotxategik: ruby txokolatea.
Euskal Herrian mota horretakoa
ekoizten duen lehen gozogilea
izan da tolosarra. «Kolonbia,
Brasil eta Boli Kostatik datorren
kakao mota bat da; berezia da,
kolore gorria duelako eta fruta-
gustukoa da, garratz ukituekin».
Apirila aldera atera zuten estrei-
nakoz txokolate hori Japonian
eta Herbehereetan, eta txokolate
horren atzetik hasi zen Gorrotxa-
tegi. Irailerako 3.000 kilo kakao
Tolosan ziren, lanean hasteko
prest. 
Txokolate motez aparte, zapo-

re ezberdinekin aritzen da lane-
an. Guztira, 16 zapore ezberdin
lortu ditu. Ruby txokolateaz
gain, Ibarrako piper hautsekin
egindakoa sortu dute. Baita Ez-
peleta piper hautsarekin eginda-
koa ere. «Enpresek bertako pro-
duktuekin egindako gauzak 
bilatzen dituzte, bertako pro-
duktuak nahi dituzte».
Tolosan gertatutako istorio bi-

txi batetik, ia 50 urte daramatza-
te gozo berezi bat egiten, eta aur-
ten, bereziki promozionatu nahi
dute: hostopilezko bisigua. «Ga-
rai batean ohitura handia zego-
en Gabon gauean bisigua jateko,
1970 urte inguruan ez dakit zer

gertatu zen itsasoan, baina bisi-
gurik ez zegoen, ezta arrandegie-
tan ere. Nire aitak pentsatu zuen
berak egin zezakeela, baina hos-
topilezkoa. Bisigu forma du, eta
begi gorria. Modan jarri zen, eta
kantitate izugarriak egiten geni-
tuen. Aurten berriz indartu nahi
izan dugu». 
Gorrotxategiren beste histori-

koetako bat intxaur-saltsa tu-
rroia da. Aspaldian Gabon gaue-
ko baserrietako postrea izaten
zen, hortik abiatuta egin zuten
turroia. «Oso berezia da, hemen-
go produktua baita, sentimendu
bat eta oroitzapena duena».  
Sei osagai nagusi erabiltzen

Rafa Gorrotxategi, bere lantegian, ‘Gorrotxa’ gozoak egiten. IRATI SAIZAR

ditu Gorrotxategik, eta ehunka
mota ezberdin lortu: irina, azu-
krea, almendra, txokolatea, guri-
na eta esnegaina. «Urtuz nahas-
ketak egiten ditugu nahi duguna
lortzeko». Betiere, eguneratzen
joatea eskatzen du ordea merka-
tuak: «Gaur egun, geroz eta frui-
tu lehor gehiago sartzen ditugu;
lehen, intxaurra, almendra eta
hurra soilik ziren. Orain maka-
damia edota pekan intxaurrekin
edo pistatxoekin egiten dugu
lan. Frutetan ere aldatuz doa, le-
hen klementina mandarinekin
egiten genuen turroia, orain Ja-
poniako mandarina batekin egi-
ten dugu,yuzu izenekoarekin». 


