
«Euskal Herrian
lan berezi samar
bat egin behar
duzu jendea
harritzeko»
LUIS ERASO
MOTOZERRALARIA
Motozerra hartuta plazaz plaza ibili da
berastegiarra urte luzez; erretiroa hartzeko
garaia heldu zaio eta penaz bada ere 
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Elkartasunak
sagardotegi bihurtuko
du Zerkausia
Tolosako Casino elkarteak III. Txotx Solidarioa antolatu du;
otsailaren 8an egingo dute eta 80ko hamarkadan Realeko jokalari
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Otsailaren 8an izango
da III. Txotx Solidarioa
Aurten Ibarrako Misio Taldearentzat izango da biltzen duten
dirua; 80ko hamarkadako Realeko jokalariek irekiko dute txotxa 

Irati Saizar Artola

Aurreko urteetako arrakastak
eraman ditu Casino elkartekoak,
hirugarren urtez jarraian Txotx-
Solidarioa antolatzera; otsaila-
ren 8an egingo dute, Zerkausian.
80ko hamarkadan Realak liga
irabazi zueneko jokalariak izan-
go dira txotx irekia egingo dute-
nak eta eskualdeko ekoizle eta
sukaldarien esku geratuko da
menua. 
Aurkezpen agerraldian Casino

elkartearen ibilbidea ekarri zuten
gogora antolatzaileek. «Tolosako
agenda kultural eta sozialean oso
errotuta daude antolatzen ditu-
gun ekitaldiak, eta gure borondate
eta bokazioa jarduera hauek in-
dartzen eta garatzen jarraitzean
datza», azaldu dute. 

Beraz, Zerkausia sagardotegi bi-
lakatuko da egun batez. Tolosa
Gourmeten biltzen diren zortzi sa-
gardogilek hartuko dute parte;
besteak beste, Aburuza, Zabala,
Sarasola, Begiristain, Eguzkitza,
Isastegi, Goikoetxea eta Zalbidek
upel bana jarriko dute. Adierazi
zutenez, «Tolosako ekitaldi bat
izanda, tolosaldeko sagardoa ego-
tea beharrezko iruditzen zaigu.
Tolosaldea ere sagardoaren lurral-
dea da eta bertaratutakoek berta-
ko produktuak kalitatez eta aniz-
tasunez gozatu ahalko dute». 
Edatekoaz gain, jatekoa ere

zaindu egingo dutela ziurtatu
zuen Xabier Martinez sukalda-
riak. Menua «klasikoa» izango
bada ere, aldaketa txiki batekin
dator: «Tortilla beharrean, Lan-
broa enpresak egiten dituen friji-

tuak jarriko ditugu». Horrez gain,
Ibarrako Barriola harategiko txis-
torra, bakailaoa piperradarekin
eta Goyako txuletak izango dira
parrilan erreta. Gazta eta Ezeiza
gozotegiko zigarrotxoekin osatu-
ko dute menua. Beste berrikuntza
bat ere izango du egunak: Pintxotx
egingo dute 18:30etik hasita. Ur-
daiazpiko kroketa pintxo bat eta
txotx bat hartzeko aukera izango
da euro baten truke.

HEZKUNTZA BERMATZEKO
Aurten, tolosaldeko erakunderen
bat laguntzea pentsatu dute Casi-
no elkartekoek, eta hortik jarri dira
harremanetan Ibarrako Misio Tal-
dekoekin. 1998an sortu zuten eta
ordutik proiektuak lantzen aritu
izan dira Honduras, Ekuador eta
Indian. Misio taldeko kide batek
azaldu zuenez, «taldearen helbu-
ru nagusia, herrialde horietako
neskatoen hezkuntza bermatzea
da, eta horretarako eskolak eraiki-
tzen laguntzen dugu». Gaur egun,
107 haur dituzte babesean hartuta
eta Ibarratik dirua bidaltzen diete
«ikasteko aukera izan dezaten».

Atzo eguerdian eman zituzten egitasmoaren inguruko xehetasunak, Casino elkartean. I.SAIZAR

Delegazioko kideak, Frantziara egindako bidaian. TOLOSAKO UDALA

Senidetasuna
indartzeko
akordioa berretsi
du udalak
Tolosako eta Charleville-Mézièreseko udalek
senidetze akordioa sinatu dute, bigarrenez,
gertutasun, iraunkortasun eta sendotasun
handiagoko harremanak sustatzeko

I. Saizar Artola

Frantziako herrian hiru egun
egin ditu Olatz Peon Tolosako al-
kateak eta bere delegazioak.
Charleville-Mézières herrian si-
natu dute akordioa, bigarrenez,
eta hitzarmenaren harira pro-
gramatutako lan bilera ezberdi-
netan parte hartzeko aukera izan
dute. 
Txotxongiloek batzen dituz-

ten bi herriek gertutasun, iraun-
kortasun eta sendotasun han-
diagoko harremanak sustatzeko

hautua egin dute, eta horretara-
ko, hainbat konpromiso hartu
dituzte: bi herrien arteko herrita-
rren truke oro bultzatzea eta ba-
bestea, ezagutza eta lankidetza
bultzatzea, eta aldi berean, seni-
detasuna indartzea. Bi udale-
rrien intereseko diren proiek-
tuak aurrera eramateko ere lan
egingo dutela jaso dute hitzar-
men batean. Hala nola, kultura
eta txotxongiloen artea, gastro-
nomia, turismoa, industria 4.0,
fabrikazio aditiboa eta ikastetxe-
en arteko harremanak hobetzea. 

Arranz, Arkeologia
Jardunaldietako
hizlari 
TOLOSA //Aranzadi Zientzia El-
kartekoek Arkeologia Jardunal-
diak antolatu dituzte urtarrila-
ren 29tik otsailaren 1era bitarte
Donostiako San Telmo museo-
an. Otsailaren 1ean Amaia
Arranz tolosarraren txanda izan-
go da. 19:00etatik aurrera eskai-
niko du hitzaldia Lehen ogiei
buruz arituko da, izan ere, zere-
alen domestikazioaren jato-
rriak aztertu ditu. Bere lana Jor-
daniako Basamortu Beltzean
eta Irango Zagrosen dauden az-
tarnategiko hondakin begeta-
len ikerketan eta analisian da-
tza. 

AECC Gipuzkoak
erretzeari uzteko
taldea osatuko du
TOLOSA //Gipuzkoako AECC
Minbiziaren Aurkako Elkartea-
ren Tolosaldeko Batzordeak
erretzeari uzteko laguntza-tera-
piarako taldea antolatu du Tolo-
san. Saioak doakoak izango dira
eta tabakismoan aditua den psi-
kologo batek zuzenduko ditu.
Taldea osatzean erabakiko dira
egun eta orduak. Iaz Gipuzkoan
terapia egin zuten pazienteen
%62k amaitu zuten prozesua
arrakastaz. Taldean parte har-
tzeko interesa dutenek informa-
zioa eska dezakete 943 65 21 43
zenbakian, edo Tolosako Emete-
rio Arrese kaleko 2. zenbakian. 



III. Jardunaldi
Pedagogikoak
antolatu ditu
Zubimusu
ikastolak
Ikastolaren Txermingo
eraikinean izango dira
ekitaldi guztiak eta
interesa duen edonork
parte har dezake bertan

Erredakzioa 

Ikastolaren 2zia proiektu peda-
gogikoaren barruan ikaslearen
osasunak toki garrantzitsua har-
tzen du eta ikaslearen zein ikas-
komunitate osoaren ongizatean
sakonduko dute datozen egune-
tan, horretarako metodo eta tres-
na ezberdinak ezagutuko dituz-
telarik adituen eskutik. Ekimen
ezberdinak barneratu dira anto-
laturiko egitarauan eta irekiak
dira, beraz, interesa duen edo-
nork har dezake parte.
Jardunaldi pedagogikoei

mindfulness saio batekin eman
zitzaion hasiera aurreko ostirale-
an. Otsailaren 5ean berriz errepi-
katuko dute Txerminen.

Haur eskolaren gaian bat
etorri dira PSE eta EH Bildu

Jon Miranda Amasa-Villabona

Udal gobernuko kideak bat da-
toz Seaska Haurreskolarako diru
laguntza sistema ezartzearekin,
baina aurrez jakin nahi dute
udalaren eskuduntza ote den la-
guntza horiek ematea. Eusko
Jaurlaritzan kontsulta egina
dute, eta Maite Izagirre alkateak
asteleheneko osoko bilkuran ira-
garri zuenez, erantzuna hemen-
dik gutxira emango dutela agin-
du diete. PSE eta EH Bildu, aitzi-
tik, txostenak aldekoak badira
berehala izapideei ekitea eska-
tzen duen mozioan bat etorri
dira. Maria Luisa Arija zinegotzi
sozialistaren esanetan, «legeal-
dia bukatzear den honetan, gai
hau lotuta utzi behar dugu, le-
henbailehen». 
Eusko Jaurlaritzak esana duen

bezala, hezkuntzaren kostuaren
eragina familientzat hutsa izan
dadin, 24.000 euro baino gutxia-
goko eta 18.000 euro baino
gehiagoko errenta duten fami-
liak diruz lagunduko ditu Ama-
sa-Villabonako Udalak. Txoste-
nak aldekoak badira, kreditu al-
daketa bat egin eta laguntzak
partitzeko 9.000 euro gordeko
dira. EH Bilduko zinegotzi Jon
Garmendiaren hitzetan, eurak
aspalditik aurrekontuetan zu-
zenketa gisa planteatutako eska-
erari jende gehiago batu izana
«pozgarria» da. «Alderdi sozialis-
tarekin bildu eta egindako lanke-
taren emaitza da oraingo jarrera
aldaketa». 
Udalak diru laguntza jaso de-

zaketen familien datuak eta Se-
aska Haurreskolako matrikula-
zio datuak lortu ondoren jakin
du, familia bat artatu ahal izango
dela aipatutako diru laguntzari
esker. Hala ere, funts horrekin,
beste hainbat familia laguntzeko
aukera izango da, haur eskolako
plaza kopuruaren %75a bete
gabe baitago oraindik eta matri-
kula epea zabalik dutelako fami-
liek.

AMASAMENDIKO BASOAK
2017ko irailean onartutako Ama-
samendiko antolaketa plan inte-
grala benetan aplikatzea eskatu
zuen asteleheneko osoko bilku-
ran EH Bilduk eta horretarako
Gipuzkoako Foru Aldundiaren

inplikazio eskatuz mozioa aur-
keztu zuen. Bi erakundeen arte-
ko lankidetza ondo artikulatzea,
baliabide nahikoak bideratzea
eta proiektu zehatzak jasoko di-
tuen ekintza plan bat adostu eta
martxan jartzeko eskakizunari
EAJko zinegotziak batu zitzaiz-
kion. PSE-EEko zinegotzia abs-
tenitu egin zen eta batzar nagu-
sietan, sozialistek eta jeltzaleek
adostutako akordioari egin zion
erreferentzia: «Gipuzkako Foru
Aldundiari eskaera egina diote
bi taldeek eta ni akordio horreta-
ra mugatuko naiz».

ARGITERIA EZTABAIDAGAI
Udalak astelehenean argiteria
publikoaren mantenua eta ener-
gia zerbitzuak esleitzeko kontra-
tazio espedienteari hasiera
eman zion. BEZa gabe, urtero,
122.000 euroko kontratua eskai-
niko du udalak lan horiek buru-
tzeko, hamar urtetarako. EAJ eta
PSE-EE bat etorri ziren espe-
dienteari hasiera ematearekin
eta EH Bildu abstenitu egin zen
puntu horretan, aurrez esana
duen bezala, helburuekin «era-
bat ados» egon arren, udal gober-
nuak gai honetan eraman duen
prozedurarekin «zalantzak» di-
tuelako.
Plegu tekniko eta administrati-

boak aztertu ondoren dituzten
kezken berri eman zuen EH Bil-
duko zinegotzi Xabat Labordek.
Gai honen inguruko iritziak
hainbat aditurekin konpartitu
ondoren, «iritzi kontrajarriak»

daudela onartu zuen. Kontrata-
zio espedientean aipatzen diren
zifrak beste herrietakoekin alde-
ratuta, «altu samarrak» direla, bai
mantenuan, bai inbertsioetan
eta baita banaketan ere. «Hamar
urtetan 300.000 gainkostua eka-
rriko lukeela ohartarazi dute ba-
tzuek». Proiektu honen garapena
eta jarraipena nolakoa izango
den «zehatz» ez dela adierazten
uste du EH Bilduk. 
Eztabaida une horretan mikaz-

tu zen, EAJko zinegotzi Eneko
Urdangarinek, ustez EH Bilduri
aholku ematen aritu den pertso-
na «arriskutsu» eta «pertsonaje»
bezala hartu zuelako. «Kezkatzen
nau prozesua martxan dagoen
bitartean zuek pertsona interes-
dunekin biltzea, etikoki ez dago
ongi eta ilegaltasunaren mugan
dagoela esango nuke», aipatu
zuen Urdangarinek. 
Labordek ukatu egin zuen zi-

negotzi jeltzaleak aipatutako per-
tsona kontu hauetan EH Bildu-
ren aholkulari izan denik eta oso
larritzat hartu zuen udal gober-
nuko kide batek berak egindako
jarduera bat legez kanpokotzat
izan daitekeela iradokitzea. «Lis-
karrerako gogoa duzula nabari
zaizu, baina ez gara joko horretan
eroriko», esan zion Labordek Ur-
dangarini. «Akusazio larria egin
didazu eta aktan jasota geratu da-
dila eskatu nahi dut, eta bide ba-
tez, idazkaritzari eskatzen diot
ikertu dezala benetan legez kan-
poko jarduerarik egin ote duen
gure taldeak».

Argiteria publikoaren mantenua eta energia zerbitzuak esleitzeko
kontratazioan eztabaida izan zuten EAJ eta EH Bilduk

Hiru desfibriladore
gehiago jarri dituzte
herrian
AMASA-VILLABONA// Osatuz
programaren barruan eskuratu
ditu udalak eta Arratzaingo hez-
kuntza zentroan, Billabona K.E.
futbol taldearen kirol instala-
kuntzetan eta udaltzainaren au-
toan jarriko dira. Deskarga elek-
trikoaren bitartez, bihotz errit-
mo normala berrezartzen duen
aparailua da desfibriladorea.
Erosi diren ekipo berri hauek,
Olaederran jada ezarrita dagoe-
naren osagarri dira.

Villabonan Saharako
herriari elkartasuna
adierazteko aukera
AMASA-VILLABONA// Udaletxe-
ko Herritarren Arreta Zerbi-
tzuan, ikastolan, Erniobean eta
Flemingen egingo da urtarrila-
ren 31ra arte. Otsailaren 1ean, os-
tirala, bilketa puntua jarriko
dute Villabonako Berdura pla-
zan eta txokolate jate bat egingo
da 17:00etatik 18:30ak bitartean.
Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak Villabonako udalarekin bate-
ra antolatu duen bilketara hur-
bildu daitezke herritarrak.

Edukiontziak, soilik
txartel bidez irekitzen
dira atzotik
ASTEASU// Errefusa eta organi-
koa biltzeko edukiontzi berriak
aurrerantzean itxita egongo
dira, eta atzotik, txartela erabili
beharko da ireki ahal izateko.
Hondakinen edukiontzi berriak
aurreko aste osoan zehar irekita
egon ziren, eta atzo itxi ziren.
Hemendik aurrera txartela era-
bili beharko da ontziak irekitze-
ko. Txartelak Kale Nagusian ja-
rritako informazio bulegoan es-
kuratu daitezke.

Izena ematea zabalik
Helduen Hezkuntza
zentroetan
TOLOSALDEA// Otsailaren 8ra bi-
tarte izen emateko aukera izan-
go da Euskadiko Helduen Hez-
kuntzako ikastetxeetan. Tolosal-
dean, besteak beste, euskara,
ingelesa, atzerritarrentzat gazte-
lania, informatika, geografia eta
memoria tailerrak eskainiko
dira. Tolosako Igaralde kaleko
23. zenbakian edo Villabonako
Errebote plazan eman daiteke
izena, 10:00etatik 13:00etara eta
15:00etatik 18:00etara.
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‘2ZIA OSASUNA DA’
Urtarrilak 30, gaur

15:30, 16:30 eta 17:30. Txerminen
K-strech metodoa ezagutu eta
probatzeko aukera. Gorputz jarrera
egoki eta orekatu bat, funtziona-
mendu muskular eta artikular on
baten adierazle.

Urtarrilak 31, bihar

17:00 - 18:15. Txerminen Brain Gym
hitzaldia: Ikasteko zailtasunak ho-
betu Brain Gymarekin.

Otsailak 2, larunbata

09:00 - 13:00.Txerminen Brain
gym ikastaroa. Lagundu seme-ala-
bei ikastolako lanekin Brain Gymeko
ariketen bitartez. Ikastaroaren kos-
tua 50 eurokoa da eta bukaeran li-
burua emango da.

Otsailak 5, asteazkena

17:30 - 19:30.Mindfulness ikastaroa
Txerminen. Arnasketaren erritmo-
arekin konektatzen eta oraina bizi-
tzen ikasteko. Arreta osoa izaten
ikastea.

Otsailak 12, asteartea

17:15. Txerminen sukaldaritza ikas-
taroa. Guraso eta seme alabek ba-
tera egiteko errezetak sukaldatzen.

Otsailak 13, asteazkena

17:15. Txerminen hitzaldi nutriziona-
la familia eta haurrei zuzendutakoa.

Asteleheneko ohiko osoko bilkuraren une bat irudian. J. M.



Plazetan egindako lanak beti he-
rriarentzat utzi izan ditut. Zeren,
haiek lana eta egurra ordaintzen
dute. Herri gehienetan zozkatu
egiten dituzte eta normalean,
zozketarako txartelak nik erama-
ten nituen.
Pabiloi bat ere baduzu lantegi
moduan. Noiz eraiki zenuen? 
2005ean egin nuen. Plazetara jo-
aten ginen garaian, jendeak en-

karguak egiten zizkidan, eta pa-
biloi bat egitea pentsatu nuen.
Txoko batean nik egindako la-
nak dauzkat ikusgai, erakusketa
moduan eta, bide batez, saltzeko
ere bai. 80 bat figura desberdin
egongo dira. 
Herrian hasi eta Euskal Herri-
tik kanpora ere ibili izan zara.
Herritik pixkana zabaltzen hasi
ginen, eta ahoz ahokoak lagun-

duta, leku askotara iritsi naiz.
Ciudad Real, Jaen, Teruel eta Gi-
ronara, adibidez. Herri haietan
Euskal Herrian baino gutxiago
ezagutzen dute lan hau, eta he-
men baino gehiago harritzen da
jendea. Euskal Herrian lan bere-
zi samar bat egin behar duzu jen-
dea harrituta geratzeko.
Euskal Herritik kanpora ohi-
koa da motozerrarekin iru-
diak egitea?
Bai, badaude zonalde batzuk
erakustaldiak eta egiten dituzte-
nak. Baina, normalean, makine-
rien ferietan eta aritzen dira, ez
herriko festetan. Eta lana ez da
berdina. Azoketan makinak nola
funtzionatzen duen erakusteko
3 orduko saioak egiten dituzte,
baina herriko festetako erakus-
taldietan bestelakoa da. Ordu eta
laurden inguru izaten genuen,

eta figura bukatu beharra dauka-
zu, eta erritmo handian lan egin
behar izaten da.
Eta Euskal Herrian bada zale-
tasunik? 
Ez hainbeste. Guk hasieran egi-
ten genituen lanetarako bai, aul-
ki bat egiteko, adibidez. Baina
hortik aurrera ez. Gaur egun,
adibidez, Azpirozko bat dabil
motozerrarekin lanean, eta egi-
ten dizkidaten deiak hari bidera-
tzen dizkiot.
Oraindik, orduan, deiak jaso-
tzen jarraitzen duzu.  
Bai, aurreko astean Terueldik
kasu egin zidaten eta duela bi
aste Soriatik. Eskaintza horiek
entzutean sekulako tentazioa
izaten dut joateko. Izan ere, le-
hen, erakustaldi bat egitera joa-
tea, abuztuan oporretara joatea
bezalakoa zen .
Denborarekin aldatu al da
zure lan egiteko modua?
Bai, asko. Hasi ginenean ez ge-
neuzkan gaur egun dauzkagun
makinak. Beste akabera bat ema-
ten diegu gaur egun figurei, be-
reziagoak dira. 
Figurak ere plazaz plaza alda-
tu egiten zenituen?
Bai, hamabi figura inguru dauz-
kat desberdinak, eta herri batean
zer lan egiten nuen apuntatu egi-
ten nuen, berriz bueltatuz gero,
lana ez errepikatzeko.  
Jendeak asko eskatzen du?
Ez pentsa. Lehen, etxeak apain-
tzeko kapritxo gehiago zuen jen-
deak, eta orain hori asko galdu
da. Orain norbere etxeetara fa-
miliako eta jende gutxiago era-
maten dugu, ez daukagu hain-
besteko grinarik apaintzeko.
Gaur egun, ordea, jendea taber-
nan eta elkartean biltzen da. 
Motozerrarekin ibiltzeari
etorkizunik ikusten diozu?
Horretatik bakarrik bizitzeko,
akaso ez. Nik plazakoari pabi-
loian egindako lana gehitu diot.
Baina plazakoarekin bakarrik bi-
zitzeko zaila ikusten dut, gu hasi
ginenetik hona festa egiteko mo-
dua ere asko aldatu da eta orain
zailagoa ikusten dut. 

I. SAIZAR

«Erakustaldi bat egitera
joatea, abuztuan oporretara
joatea bezalakoa zen»
LUIS ERASO
MOTOZERRALARIA

Motozerra hartu eta plazaz plaza irudiak
egiten ibili da azken hogei urteetan
berastegiarra. 63 urte bete ditu, eta penaz
bada ere, ibilbidea amaitzea erabaki du.

Irati Saizar Artola Berastegi

Koaderno batean ondo konta-
tuak ditu Luis Erasok (Berastegi,
1955) motozerrarekin egindako
erakustaldiak: 789, ez bat gehia-
go, ez bat gutxiago. Egurra izan
du ogibide azken hogei urteetan
eta irudiak eta altzariak egitetik
bizi izan da. Motozerrarekin ibil-
tzen denak «berezkotik» ere be-
har duela argi du Erasok, egurra
markatu gabe egiten baitute lan
askotan. 
Iritsi da eguna plazak uztea
edo erritmoa behintzat jaistea
erabaki duzuna. 
Bai, 63 urte bete ditut eta lehen-
go urtean, zehazki urriaren 13an
egin nuen azken erakustaldia.
Orain arte autonomo bezala ari-
tu izan naiz, eta orain, jubilatzea
pentsatu dut.
Noiz hasi zinen motozerrare-
kin lanean?
1997 inguruan hasi nintzen he-
rriko festa batzuetan. Gaztetan
aizkorarekin asko ibilia nintzen,
40 urtera arte edo. Mendian ere
asko ibili izan naiz lanean moto-
zerrarekin, eta zerbait berria sor-
tu nahian hasi nintzen. Herriko
festetan, motozerrarekin aulki
bat egiteko konkurtso bat jarri
genuen 5 lagun inguruk, eta ha-
siera harekin eman genion. Urte-
ak pasa ahala lan zailagoak jarri
genituen eta inguruko  herrieta-
tik deitzen hasi ziren erakustal-
diak egitera joateko.
Ez zinen bakarrik ibiltzen, or-
dea.
Ez, hasieran lau lagun ibiltzen
ginen. Gero, krisia tarteko, bi edo
hiru lagun joaten hasi ginen,
udaletako aurrekontuak ematen
zuenaren arabera. Azken urtee-
tan, bakarrik aritu naiz. Bakarrik
hasi nintzenean, beste modu ba-
teko lanak egin behar izaten 
nituen, zeren, taldean joaten
nintzenean, taldeko lana egiten
genuen: gizon bat astoa eta ka-
rroarekin edo artzaina, txakurra,
ardia eta arkumearekin, eta ho-
rrelakoak.
Zozketa egiten zenuen, gero.
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Fermin Agirrezabala, motorzalea umetatik

Aitarengandik jaso zuen Fermin Agirrezabala txaramarrak motorrekiko zaletasuna; 
1966. urtean hasi zen motokrosean eta 1977. urtea bitarte ibili zen lasterketaz lasterketa 

Joxemi Saizar 
Leaburu-Txarama

Txikitatik gustatzen zaiz-
kio motoak Fermin Agi-
rrezabalari (Txarama,
1943). Aitari Karterodei-
tzen zioten, Araxes pa-

per-fabrikako enkarguak egiten
zituelako, eta harengandik jaso
zuen afizioa. Txaramako Errota-
gain etxekoa da, Leaburuko par-
tean, baina Altzo, Lizartza eta
Gazteluko lurretara pasatzeko
oso pauso gutxi eman behar ditu. 
Aita Lasarten egiten ziren moto

karrerak ikustera joaten zen eta
etxean anaia zaharrenak zuen
motoa. Hamabi urte zituela
Iruñera bizikletaz joan zen laster-
keta bat ikustera Takoneran, aita
eta anaiarekin. Hurrengo urtean,
13 urterekin, Donostiako Amara
auzoan egin zen beste batera joan
zen, motoek ondoan sidekarra
zutela gainera, auzo berria egin
aurretik. Lasterketa haietan par-
te-hartzaile guztiak atzerritarrak
omen ziren, hemen ia ez baitze-
goen motorik. Motokrosa hasi ze-
nean ere lehen urteetan atzerrita-
rrek besterik ez zuten parte har-
tzen. 
Lanean Andoaingo karrozeria

batean aritu zen eta han hasi zen
motoak probatzen, atseden or-
duetan, San Roke ermitatik Bu-
runtza aldera, eta igande goizetan
lagunekin. 1965eko argazkia ba-
dauka, Ostiral Santukoa, Erniora
joan zenean motoz Polikarpo la-
gunarekin Zelatundik barrena. Bi
mila pezetatan erositako Ossa bat
zen, 125 cc-koa. 
Hurrengo urtean, 1966an, hasi

zen motokroseko karreretan par-
te hartzen. Asteasun utzi zioten

egi (Tolosako Eguzki taberna izan
zuena) eta  Agustin Arretxe astea-
suarra… Dena den, urte gutxitan
ibili omen ziren, gastu handiak
izaten zirelako eta utzi egin zutela-
ko. Proba batzuetan berrogei lagu-
netik gora izan ziren parte har-
tzen. «Nik jarraitu nuen nire kon-
tura. Ez ginen batere prestatzen,

baina sasoian geundenean ondo
ibiltzen ginen», dio Agirrezabalak. 
1977an ezkondu zen Fermin

Agirrezabala eta horren aurretik
utzi zuen motokroseko lehia. Au-
rrerago mendiko bizikletan ere
ibili zen, hainbat zeharkalditan
parte hartuz, adibidez Mendikute
elkarteak Erroizpe aldera antola-
tzen zituenak. Astigarragan bete-
rano mailako saria eman zioten.
Arrantzan ere urte askotan federa-
tu da eta lehiaketatan parte hartu
du kopa ugari irabaziz. Eta ehizan
«lardaskan» aritzen omen da. 
Familian ez da kirolari bakarra:

Joaquin anaia zaharrena txirrin-
dularia izan zen eta afizionatu
mailako probetan aritu zen eta
Jose Mari korrikalaria izan zen,
Lasarteko krosean Zatopec etio-
piarraren atzetik ibiliz eta gipuz-
koarren artean aurrean ibiliz, Fer-
nando Aguilar eta Jose Miguel
Maizekin batera. 

Fermin Agirrezabala ezkerrean, eta Ibarran, San Bartolome jaietan, egindako lasterketako bat. JOXEMI SAIZAR / ATARIA

Amarotz auzoan
antolatu zen 
Ollaungo Igoera
irabazi zuen
txaramarrak

Inguruko probetan
«zorte txarra» 
izan zuela dio, 
«beti zerbait 
gertatzen zitzaidan»

Bultaco Sherpa moto batekin ate-
ra zen, baina deposituko kanila
irekitzea ahaztu eta geratu egin
zitzaion. «Ireki eta arrankatu nue-
nean tiraldia eman zidan eta bu-
ruz behera erori nintzen, kateak
hankako behatzeko azkazala ha-
rrapatuz. Hantxe bukatu zen nire
karrera», gogoratu du. 
Ibarran San Bartolome jaietan

kirol elkarteak antolatzen zituen
lasterketatan parte hartu zuen
hainbat urtez Bultaco moto bate-
kin eta bera agertzen den argazki
ugari daude, tartean Ibarra Grafi-
kak lantegiak atera dituen egute-
gietakoak. Kanposantu eta Mol-
poido aldera egiten zituzten igoe-
rak ikusgarriak izaten ziren eta
jende asko biltzen zen. Hemen in-
guruan Anoetan, Ikaztegietan,
Andoainen eta Villabonan egin-

dako karreretan ere parte hartu
zuen, azken honetan bigarren
geldituz. Urretxun, Donostiako
Kontxa hondartzan, Errenterian,
Usurbilen, Jaizkibelen, Tuteran
(hirugarrena izan zen), Logroñon
eta Frantzian ere ibili zen, baina
gehien Bilbo inguruan ibili zen
Agirrezabala: Zalla, Algorta, Ar-
txanda... 
«Hemengo probetan zorte txa-

rra izan nuen beti, beti zerbait
gertatzen zitzaidan. Bilbo inguru-
koetan hobeto ibili nintzen, baina
han beti Jose Angel Mendibilek
irabazten zuen, Espainiako txa-
pelduna izan zena», aipatu du.
Mendibil faltatu zen bitan, Espai-
niako Txapelketara joan zelako,
irabazteko aukera izan zuen, bai-
na orduan ere zorte txarra izan
zuen motoarekin, behin Gerni-

kan. «Gehien nenbilen garaian is-
tripua izan nuen, pistoia puskatu
zen, belauna bihurritu nuen eta
ligamenduak hautsi. Gero klini-
kan hanka izorratu zidaten»,
adierazi du. 
Bigarren eta hirugarren postu

batzuk irabazi ondoren, moto ka-
rreretan lortutako garaipen baka-
rra etxe inguruan izan zen,
1975ean Amarotzen Jose Mari An-
zak antolatu zuen Ollaungo Igoe-
ran, Montesa batekin. Kopa eta
lore sorta eskuratu zituen. Horren
aurretik Tolosan izan omen ziren
moto lasterketa batzuk, Pedro Ira-
zusta alkatea zela, bera ere oso
motorzalea baitzen. 
Tolosaldean motokrosen korri-

tzen ibili zirenak ez ziren asko:
Jose Ramon Ayerza tolosarra, Be-
nito Lasa ibartarra, Jose Mari Ota-
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Iker Larrañaga Tolosa

Abentura betean dago Tolosako
Irati Maritxalar. Irakaslea da eta
ikasturtea Boiseko (AEB) ikasto-
lan emango du. Euskal Herritik
kanpo dagoen ikastola bakarra
da Boisekoa eta ez da kasualita-
tea. Ezaguna da bost urtez behin
bertan egiten den Euskal Jaia eta
ezaguna da ere euskal komunita-
teak bertan duen indarra; Bas-
que Block izeneko kalea dago hi-
riaren erdigunean eta euskal
kulturari lotutako kalea da, ber-
tan dago ere Euskal Etxea, Eus-
kal Museoa... 
Nolatan ari zara Boisen ira-
kasle?
Istorio luzea da. Irakasle ikasi
nuen eta zerbait finkoa bilatzea
nahiko zaila da. Beste aukera ba-

tzuk begiratzen hasi nintzen, es-
perientzia hartzeko. Ezagunen
bitartez, Boisen ikastola bat ze-
goela ikusi nuen eta euskaldu-
nak kontratatzen zituztela esan
zidaten, aukera posible bat beza-
la ikusi nuen eta hemen saiakera
asko egin ondoren, aukera inte-
resgarria izan zitekeela pentsatu
nuen. Boisen 15 hilabeteko kon-
tratu finko bat eskaintzen zigu-
ten eta esperientzia polita irudi-
tu zitzaidan.
Berezia izango da Euskal He-
rritik kanpoko ikastola baka-
rrean aritzea... 
Badakigu Argentinan eta Txilen,
esaterako, euskal komunitatea-
rekin lotutako beste zenbait
proiektu daudela, baina orain-
goz Euskal Herritik kanpo dago-
en ikastola bakarra da Boisekoa

eta berezia da han aritzea. Esko-
lak euskaraz ematen ditugu, bai-
na beti ez da posible izaten. Ditu-
gun liburuak euskaraz dira eta
baita kurrikuluma ere, baina na-
bari da etxean ez dutela euskaraz
egiten, eta askotan jo behar iza-
ten dugu ingelesera.
Kurrikuluma esan duzu, des-
berdina izango da hemengoa
eta hangoa, ezta?  
Han kudeatu nuen hori. 5 urte
dituzten umeak Lehen Hezkun-
tzara joaten dira eta gero azterke-
ta bat egiten dute oinarrizko hel-
buruak betetzen dituzten ala ez
jakiteko. Guk ikastola bezala
funtzionatzeaz gain, ume horiek
prestatu behar ditugu amerikar
hezkuntza sisteman sartzeko eta
saiatzen gara hemengo kurriku-
luma erabiliz helburu hori bete-
tzen. Oso kontuan izan behar
dugu Lehen Hezkuntza hasten
direnean, amerikar hezkuntza
sisteman sartzen direla zuzene-
an, eta beraz, prest egon behar
direla horri aurre egiteko eta
martxa hartzeko. Egia da kurri-
kulumak nahiko antzekoak di-
rela, hala ere.

Lehen Hezkuntzatik uniber-
tsitatera bitarteko  urteetan
ez dago euskaraz ikasteko au-
kerarik, ezta?
Ez, gu 15 hilabete egoten gara eta
umeak hiru urte pasatzen dituz-
te Boiseko euskal eskolan. Eta
gero jarraipen hori ez dagoela
ikusten dugu, zulo bat geratzen
dela. Unibertsitate mailan ba-
daude euskararekin lotutako
zenbait materia edo lanketa,
baina unibertsitatera iritsi au-
rretik  euskara galtzeko arrisku
hori egoten da. Familia euskal-
dunek, euskal-amerikar fami-
liek edota beste testuinguru eus-
kaldun batean mugitzen dire-
nek bakarrik gordetzen dute
euskara. 
Boiseko ikastolako ikasle
guztiak ez dira jatorri euskal-
dunekoak izango, zeintzuk
izan ohi dira gainontzeko fa-
miliek Boiseko ikastola auke-
ratzearen arrazoiak?
Nik uste dut gurasoek, oro har,
nahiko garrantzia ematen diote-
la bi hizkuntza ikasten diren es-
kola batean aritzeari. Horretaz
gain, Boisek euskal komunitate

handi bat dauka, euskal kultura
nahiko presente dago eta horrek
ere eragingo die. Euskara egune-
rokotasunean dago presente;
ekitaldiak izaten dira, euskara
entzun daiteke... nolabaiteko zi-
rrara edo interesa sortzen zaie.
Nola deskribatuko zenuke
hura?
Banekien euskal komunitate
handi bat zegoela, baina berta-
tik bertara ikusteak harritu nau.
San Inazio jaiak ospatzen ari zi-
rela iritsi nintzen, Oinkari dan-
tza taldea izena duen talde bat
dagoela ikusi ahal izan nuen,
Donostiako talde bat joan zen
erromeria jotzera, bertako jen-
deak euskal dantzak, kantak eta
ohiturak jarraitzen zituela ikusi
nuen.... Indarra eta gogoa dau-
kate euskal kultura aurrera ate-
ratzeko eta horrek harritu nin-
duen. Hemen bezain beste edo
behar bada indar gehiagoz zain-
tzen dute euskal kultura eta kan-
poan zailagoa dela kontuan har-
tuta oso eskertzekoa da. Badaki-
te kultura hori gordetzen ez
badute galtzeko arriskua dagoe-
la eta asko zaintzen dute.   

IÑIGO TERRADILLOS

«Amerikar
sisteman
sartzeko
prestatzen
ditugu haurrak»
IRATI MARITXALAR
IRAKASLEA
Tolosarra Boisen (AEB) ari da irakasle
Beasaingo Ander Alustizarekin batera.
Euskara eskolak ematen ditu Euskal Herritik
kanpo dagoen ikastola bakarrean. Haur
Hezkuntza eskaintzen dute bertan.
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Murias-Limousin talde
berria aurkeztu dute

Josu Artutxa Dorronsoro

Azaroan, Bizkaia-Durango klu-
barekin zuen harremana hautsi
zuen Muriasek, ez zirelako ados-
tasunetara heltzen. Hortik suer-
tatu zen aukera berri hau. Aitor
Aiertza Oriako Txirrindulari Es-
kolako lehendakariak dioenez,
«2019rako zerbait berria egin
nahi zuten. Guk, kadete mailako
lau txirrindulari eta jubeniletako
bizpahiru genituen emakumez-
koetan. Horietako baten aita,
Murias taldeko mekanikaria da,
eta hitzarmen berria sinatu au-
rretik, niregana etorri zen, ideia
hori mahaigaineratu eta gure as-
moei buruz galdetzeko. Emaku-
mezko txirrindularirik gabe ge-
ratu zirela, eta berriak behar zi-
tuztela aitortu zidan. Beraz,
horrela hasi ginen, eta baldintza
batzuk adostu ondoren, proiektu
berria aurkeztu zuen Murias tal-
dean. Ondoren, beraiekin bilera
bat egin genuen, ideia desberdi-
nez hitz egiteko. Horrela hasi gi-
nen bide berri honetan». 
Errenterian egin zen Muriase-

ko emakumezko eta gizonezko
taldeen aurkezpena. «Iazkoa
ikusi nuen; bertan, emakumez-
koak gizonezkoekin tartekatuta
jarri zituzten, eta oso polita izan
zen ekitaldia. Aurten, aurkezpe-
nera joateko esan zigutenean,
egun hartaz gogoratu nintzen.
Neskei ez nien ezer esan, bada-
ezpada ere, urduritasunean ez
erortzeko». Hain justu, ekitaldi
hartan ezagutu zen Murias talde-
aren emakumezkoen taldeak,
Murias-Limousin izena eraman-
go duela aurrerantzean.
Murias taldearentzat bosga-

rren denboraldia izango da pro-
fesional mailan. Iaz denboraldi
ona burutu zuen, eta izen handia
hartzen ari da. «Oraingoz poliki
goaz, baina beraien ideia, aurre-
ra begira, maila igotzen joatea
da». Txirrindulariek, albistea
«poz handiz» hartu zutela aitor-
tu du. «Gero, gainera, arropa eta
bestelako elementuak izango zi-
tuztela jakin zuten, eta noski,
hori beste jauzi garrantzitsu bat
da eurentzat». 

Helburu nagusia, emakumez-
ko txirrindularitzaren harrobiari
etorkizun bat bermatzea dela
diote. Lasterketei dagokienez,
Euskal Herriko Txapelketan eta
Espainiako Kopan arituko dira.
«Proiektua sortu aurretik, ema-
kumezkoek Euskal Herriko txa-
pelketan eta Espainiako Kopako
lasterketa batzuetan aritzea zen
helburua. Orain, ordea, Espai-
niako Kopako proba guztietan
parte hartu ahal izango dute».
Emakumezko txirrindularien

egutegia, hala ere, ez da oso be-
tea. Horregatik, gizonezkoen
egutegiko probetan ere parte
hartzea nahi dute, probarik ez
dutenean behintzat. «Gizonez-
koekin aritzean, beste abiadura
bat hartzen dute, eta entrena-
mendu modukoak dira. Taldeko
giro on bat sortzeko ere baliaga-
rria izaten da, neskak eta muti-
lak elkarrekin aritzen direlako».
23 urtez azpikoetan, eta junior

eta kadete mailetan izango ditu
taldeak Muriasek. Azken hauek,
gainera, Limousin-Murias izena-
rekin lehiatuko dira. Tartean, es-
kualdeko txirrindulariak izango
dira. Pozik dago Aiertza. «Proiek-
tu honekin, maila handiagoetan,
jarraipen bat bermatzen dela, eta
aurrera begira, aukera dutela
ikusiko dute». Emakumezkoen
taldeak, BH bizikletak, Limousin
Kartoiak, Arsuaga Bizikletak eta
Oriako Txirrindulari Eskola tal-
deen babesa jasoko du. «Eskual-
dean harrobi sendoa dugu, eta ez
gizonezkoetan bakarrik. Beraz,
elkarlanean aritzea ezinbeste-
koa da, eta babes horrek irauten
duela ikustea pozgarria da».

JARRAIPENA BERMATU NAHIAN
Errenterian egindako aurkezpe-
nean esandakoaren arabera,
Frantziako zenbait talde errefe-
rente modukoak izango dira Mu-

riasentzat, batez ere, etorkizune-
ra begirako prestakuntzetan egi-
ten duten lanagatik. «Frantziako
talde askok, profesional mailan
lehiatzeaz aparte, afizionatue-
tan ere taldea dute. Hortaz, ja-
rraipen hori bermatzea dute hel-
buru, gaztetatik hasita. Hori oso
garrantzitsua da, gora begira au-
kerak badaudela jakitea, alegia».
Eneko Garai eta Loli Sansano

izango dira taldearen arduradu-
nak. «Eneko aspalditik ezagu-
tzen dut, eta bera izan zen taldea
sortzearen ideia bota zidana.
Loli, aldiz, egindako ibilbideaga-
tik ezagutzen dut. Beragatik en-
tzundako guztia oso ona da, eta
jakitun naiz arduratsua dela».
Oriako Txirrindulari Eskolak

eskualdeko txirrindularitza bul-
tzatzen du. «Azken finean, gaz-
tetan, ikastetxeetan mugitzea
ezinbestekoa da. Gero, agian,
haur bat interesatzen da, eta bai-
ta bere inguruko lagunak ere.
Ekintzak antolatzea eta mediati-
koki zabalpen bat ematea ere be-
harrezkoa izaten da». Taldean
egiten diren kirolek indar handia
dutela dio. «Gainera, hemen ne-
gua oso gogorra izaten denez,
zaildu egiten da bizikletan ari-
tzeko gogoa handitzea. Egural-
diaz gain, errepideak sortzen
duen errespetua eta beldurra ere
kontuan hartu beharreko bal-
dintzak izaten dira».
Azken urte hauetan, gorakada

bat bizi izan du eskolak. Harrobi-
ko txirrindulariekin lanean go-
gor ari dira. «Gipuzkoan, Tolo-
saldea eta Goierri dira eskualde
indartsuenak. Guk, alebinetatik
hasi eta junior mailara bitarte,
60 kirolari ditugu. Eguneroko la-
nari eta talde giroari eman behar
zaio garrantzia, emaitzei begira
egon gabe». Proiektu berri hau,
beraz, atzetik egin den lan guz-
tiaren emaitza dela dio Aiertzak.

Murias taldeko txirrindulariak, Errenterian egindako aurkezpenean. ATARIA

Murias taldeak, Oriako
Txirrindulari Eskolako
klubarekin hitzartu du
emakumezkoen taldea
osatzearen proiektua.

Josu Artutxa Ibarra

Murias-Limousin taldea sortzea-
rekin batera, begien aurrean au-
kera berri bat sortzen zitzaiola
ohartu zen Naia Amondarain
(Ibarra, 2001). Bera, junior kate-
goriako taldean ariko den es-
kualdeko txirrindulari bakarra
da. Kadete mailako taldean, bai-
na, Amaia Astarloa, Jone Gisaso-
la eta Naroa Olano eskualdeko
txirrindulariak arituko dira.
Amondarain ibartarra, pistako
Espainiako Kopako lasterkete-
tan aritu zen pasa den astebu-
ruan, eta kanporaketa eta pun-
tuazio probetan, txapeldun izan
zen. Gaur, ikasketak, entrena-
menduak eta beste zereginak
alde batera utzi, eta TOLOSALDEKO

ATARIArekin egoteko tartea hartu
du.
Nola joan zen txapelketa? Ira-
baztea espero zenuen?
Iaz, Espainiako Kopako sailka-
pen nagusian txapeldun izatea
lortu nuen. Hala ere, aurten, ka-
dete mailatik txirrindulari be-
rriak igo dira, eta banekien ez
zela erraza izango. Pasa den aste-
burukoa, aurtengo Kopako le-
hen lasterketa izan zen. Hortaz,
urduritasun apur bat antzema-
ten nuen, aurkari asko ezezagu-
nak zirelako niretzat. Gogotsu
joan nintzen, eta ondo irten zi-
ren gauzak; oraingoz lehen pos-
tuan nago. Beste bi jardunaldiak
Madrilen eta Valentzian jokatu-
ko dira datozen asteetan. 
Aurretik ezagutzen al zenuen
Murias taldearen jarduna?
Ez asko, baina azken urtean Es-
painiako Vueltan lortutako ga-
raipenak gehiago jakiteko bidea
ireki didala uste dut. 
Beraz, zer suposatzen du zure-
tzat proiektu hau gauzatzeak?
Egia esan, oso aukera polita da
Oriako Txirrindulari Eskolako
kideontzat. Esaterako, orain
arte Espainiako Kopako Sevilla-
ko lasterketara gurasoekin joa-
ten ginenez, hori ere aldatzen
da. Ekonomikoki ez zen batere
bideragarria, eta beraz, horreta-
rako baliabide egokiagoak es-
kaintzen dizkigu proiektu berri
honek. Gainera, gure arteko giro
ona bermatu ahal izateko ere

NAIA AMONDARAIN
MURIAS-LIMOUSIN
TALDEKO TXIRRINDULARIA

ezinbestekoa da. Orain arte,
Oriako Txirrindulari Eskolan,
emakumezko kirolari bakarra
nintzen nire mailan, eta baka-
rrik aritzea tokatu izan zaida-
nez, ez dakit oso ondo zer den
talde baten parte izatea. Orain,
ordea, Gipuzkoako txirrindulari
gehiagorekin, hiru mailatan tal-
deak osatzea lortu dugu.
Nola jaso zenuen albistea? 
Hasieran esan zigutenagatik, ai-
rean zegoen proiektua zen. Hala
ere, gerora, egia bihurtu zela ja-
kin nuenean, zur eta lur gelditu
nintzen. Gainera, izugarrizko
maila erakusten ari den talde
batekin hitzarmena sinatzen ge-
nuela jakitea oso pozgarria izan
zen. Aurkezpenean, gainera,
profesional izandako txirrindu-
larien ondoan eserita egotea ere
oso une polita izan zen taldeko
emakume txirrindulari guztion-
tzat.
Murias taldearekin aritzeak,
gauza berriak ikasteko auke-
ra emango dizu, gainera.
Estatu mailan lasterketa gehia-
gotan aritzeko aukera izateak,
ilusio handia sortzen du. Gaine-
ra, maila handiagoko txirrindu-
lariekin, lehiakorragoak izango
diren probetan jardungo gara.
Nire kasuan, orain arte neska
bakarrik nintzenez, eta taldeak
ekonomikoki gehiagorako auke-
rarik izaten ez zuenez, bertan
lehiatzeaz gain, soilik estatuko
gertuko tokietan aritzeko auke-
ra izaten nuen, eta hori orain al-
datu egingo da.
Eta zeintzuk dira zure burua-
ri jartzen dizkiozun helbu-
ruak.
Garrantzitsuena, taldean ari-
tzen ikastea izango da; ahalik
eta azkarren giroan sartzea.
Hala ere, errepideko denboral-
dia oraindik ez denez hasi, pista-
ko Espainiako Kopa irabazi
nahiko nuke.

«Aukera egokia da, ez
baitakit oso ondo zer
den taldean aritzea»

Naia Amondarain, eskuinean. ATARIA
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Deialdiak

Amasa-Villabona.Zubimusu ikasto-
laren III. Jardunaldi Pedagogikoen ba-
rruan K-stretch metodora gertura-
tzeko aukera, Txermingo eraikinean,
15:30ean, 16:30ean eta 17:30ean. 
Ibarra.Uzturpe ikastolaren XIX. Kultur
Astea. Loatzo musika eskolako ema-
naldia, 18:30ean, kultur etxean.
Tolosa. La Traviata zuzeneko proiek-
zioa, Leidor antzokian, 19:45ean. 

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Giro kaskarra. Goizean
ipar-mendebaldeko haizea-
rekin oraindik euri zaparrada

batzuk izango ditugu, non tarteka
mardul samarrak izango diren. Eguer-
dian eta arratsaldeko lehen orduetan
giroa lasaitu egingo da, haizeak hego-
mendebaldeko ukitua hartuko baitu.
Euria askoz urriagoa izango da eta ho-
deitza saretuago agertuko da. Arra-
tsalde erditik aurrera, berriz ere, beste
fronte bat gerturatzearekin, euri za-
parradak ugaritu eta gau partean gai-
nera mardul botako du. Tenperaturak
antzeko balioetan ibiliko dira, maximo-
ak 7-9 gradu bitartean errendituz.

Bihar.Zertxobait epeltzera
egingo du eguraldiak. Hego-
mendebaldeko haizeak joko

du egun osoan eta horrekin tenpera-
turen gorakada bat izango dugu, non
erdiko orduetan 12-14 gradu bitartean
errendituko diren. Zeruari dagokionez
hodeiak nagusituko zaizkigu beste
egun batez eta euria izango dugu. Za-

parradarik mardulenak eguneko le-
hen orduetan eta ondoren arratsalde
erditik aurrera espero dira. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Ainhoa Mendiluze Kale Kantoitiketa
Oskar Tenarekin artearen txokoa.  
11:00-12:00. Eutsi goiari.Kirolak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
15:00. Playback Ataria.Adrianna
Gaultier DJaren musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea. 
18:00-20:00. Goizeko onena. 
20:00. (H)ari naizela.Imanol Artolak,
Felixek, gidatutako bertso saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur. 
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
20:00.Tolosako osoko bilkura.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Kulturizketak.
22:30.Onein.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa. Edurne Mujika
Martinez. Euskal Herria kalea, 3. Tele-
fono zenbakia: 943 67 09 15. 
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpiroz
Galarza, Amarotz auzoa, 9. Telefono
zenbakia: 943 67 51 18.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

‘Musua’ ikuskizuna,
martxoaren 16an, Leidorren
TOLOSALDEKOATARIAk Pirritx, Porrotx eta Marimototsen 
azken ikuskizuna ekarriko du Tolosara; Atarikideek astelehen 
eta asteartean izango dute sarrerak erosteko aukera

Erredakzioa Tolosa

TOLOSALDEKOATARIAk Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots gonbidatu
ditu Tolosako Leidor antzokira.
Musua ikuskizuna eskainiko
dute ATARIAren alde, martxoaren
16an, 16:00etan eta 18:30ean. Sa-
rrerak 8 euro balio du eta astele-
henetik aurrera erosi ahal izango
dira. Astelehen eta asteartean
Atarikideen txanda izango da,
eta asteazkenetik otsailaren 15a
bitarte zabalduko da sarrerak
erosteko aukera.
Sarrerak zenbakituak izango

dira eta ATARIAren egoitzan ber-
tan jarriko dira salgai, San Este-
ban auzoko 20. zenbakian, 
eta ezingo dira erreserbatu. Aste-
lehenean, otsailak 4, 15:30etik

‘Musua’ eskainiko dute pailazoek, Leidorren. AIORA LARRAÑAGA/ZARAUZKO HITZA

18:00etara erosi ahal izango dira,
eta asteartean 09:00etatik
12:30era. Bi egun horietan Atari-
kideek bakarrik izango dute sa-
rrera erosteko aukera eta bazki-
de txartela erakutsi beharko da.

Otsailaren 6, 7, 11 eta 13an
15:30etik 18:00etara egongo dira
salgai; eta otsailaren 8 eta 15ean
09:00etatik 12:30era. Informazio
guztia ataria.eus webgunean
dago ikusgai. 

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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