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Jangela eredu 
berri baten alde 
Alegiako San Juan eskolako eta Aralar Institutuko
hainbat gurasok jangelan bertako produktuak
ematea nahi dute, baina ezezkoa jaso dute  //4

Talde eragileko Regina Sorarrain eta Olatz Irazustabarrena, eskola aurrean. ENERITZ MAIZ

«Osasuntsuagoa
da turtoarekin
elikatutako
behiaren esnea»
IZARO ZUBIRIA
ALBAITARIA

‘Esnea ekoizteko, bertako
ala kanpoko proteinak
erabili ?’ ikerketa lana 
egin du gazteluarrak, 
eta saritu egin dute  //6

Lauburu 
Ibarra 
taldeko
kadeteen
asteburua

Espainiako Txapelketaren
aurre fasea jokatuko dute
Belabietan; Lauburu
Eguna antolatu dute //7

‘Mystic pop’
diskoaren
aurkezpena,
larunbatean,
Tolosan

Tolosan bizi den Flavio
Banterla musikariak
meditazio praktiketatik
sortu dituen kantak
aurkeztuko ditu Yoga Tour
2019 biraren barruan //2
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Ingurumenaz
eta gogoetaz
entzuteko eta
aritzeko eguna,
larunbatean

Euskadi Irratiko Ekosfera
saioaren eguna ospatuko
da Tolosan. Bisita gidatuak
eta hitzaldiak izango dira
herriko zenbait gunetan. 

J. Artutxa

Ingurumena eta gogoeta; biak el-
kartzen ditu, Jokin Aldazabal ka-
zetariak, Euskadi Irratiko Ekos-
fera saioan. Ostegunean izaten
da, 22:00etatik 23:00etara, ingu-
rumenari eta energiari buruzko
albiste, berrikuntza eta irakurke-
ta kritikoak eta gogoeta eskatzen
duten mahai inguru eta elkarriz-
ketak eskainiz.
Ikasturtea bukatzear dela, or-

dea, orain arte izan duen forma-
tua aldatuko diote laster. Aurrez,
baina, urtero egin ohi duten bisi-
ta gidatua janztea pentsatu dute
aurten. Horrela, Tolosara ekarri-
ko dute saioa, eta baten ordez, bi
bisita izango dira. Batetik, Mikel
Olanoren eskutik, 09:30etik au-
rrera, Elosegi parkea ikusi eta
bertako txoriak entzuteko auke-
ra izango da. Bestetik, Tolosal-
dea Tour elkarteak antolatuta,
Alde Zaharra ezagutzeko aukera
izango da, 10:00etan. Elosegi
parkera joateko, Ferialekuko ate
nagusian geratuko dira, eta Alde
Zaharreko bisitarako, Santa Ma-
ria plazako turismo bulegoan.
11:00etan, berriz, kultur etxe-

an elkartuko dira. Bertan, saioko
kolaboratzaileek, ekologiari, ki-
mikari, fisikari, ingurumenari
eta kontsumo-antikontsumoari
buruzko hitzaldiak eskainiko di-
tuzte. Saioari, Izan gaitezen bai-
kor, utz dezagun pesimismoa ga-
rai hoberako izena jarri diote.
Saioan zehar, musika eskolako

irakasleek, irratsaioko sintoniak
zuzenean interpretatuko dituz-
te, eta amaieran, energia gai har-
tuta, Iam Agorria antzezlanaz
gozatzeko aukera izango da. Bi-
sitetako batean edota hitzaldie-
tan parte hartu nahi dutenek,
ekosfera@eitb.eushelbidera me-
zua bidali beharko dute.
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Eskualdeko
erretirodunek
II. Helduen
Eguna 
antolatu dute 

Ekainaren 21ean izango da.
Horrez gain, San Juan
festen atarian, egitarau
zabala osatu dute, mus eta
toka txapelketekin.

J. Artutxa

San Juan festak direla eta, Iturri-
za, Harizpe eta Beti Gazteak erre-
tirodunen elkarteek, II. Helduen
Eguna ospatuko dute, ekainaren
21ean. Aurrez, hilaren 19an hasi-
ko dira ekitaldiak, festarako tar-
tea hiru egunez luzatuz.
Ekainaren 19an, XI. Mus Txa-

pelketa jokatuko da Iturriza el-
kartean, 10:00etan hasita, 4 eta 8
erregeetara. Izen ematea doakoa
da eta elkartean bertan egin dai-
teke, ekainaren 13a baino lehen,
astelehenetik ostiralera (10:00-
12:00). Txapelketako kanporake-
ten zozketa, ekainaren 17an
egingo da, 10:00etan. Txapelke-
tan parte hartzen duten jokalari
guztientzat izango dira sariak.
Ekainaren 20an, berriz, Hariz-
pek antolatuta, toka txapelketa
egingo dute, San Frantzisko pa-
sealekuan, 12:00etan.
Azkenik, hilaren 21ean izango

da II. Helduen Eguna. 12:00etan
hasiko dira txupinazoarekin, eta
ondoren poteoa egingo dute.
14:15ean, Zerkausian bilduko
dira bazkarirako, eta festa boro-
biltzeko, dantzaldia izango dute
Iñigo Perurenarekin. Bazkarira-
ko txartelak elkarteetan eros dai-
tezke, 20 euroren truke.

Etxeko lanak

Tolosa.Etxeko lanak egiteko ema-
kumezko bat behar da. Interesa-
tuek, 688 888 207 telefono zenba-
kira deitu behar dute (eguerdietan).

Komertziala

Tolosa.Landanet enpresak komer-
tzialak behar ditu. Baldintza ezin ho-
beak: lan-kontratua, soldata finkoa,
komisio altuak hilero eta formazioa
enpresaren kontu. Bidali kurrikulu-
ma info@landanet.nethelbidera
edo deitu 943 318 606 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK

Italiar pop mistikoa
entzungai, Tolosako
Anandi Yoga eskolan 
Flavio Banterla musikariak Veronan du jatorria, baina egun
Tolosan bizi da. Larunbatean, ‘Mystic pop’ bakarkako lehen
diskoaren aurkezpen kontzertua eskainiko du, 10:00etan.

Josu Artutxa Dorronsoro

Duela hogei urte, Erasmus beka-
ren bitartez heldu zen Donostia-
ra Flavio Banterla (Verona, 1975)
artista, bertan amaitu baitzituen
ingeniaritza informatikoko ikas-
ketak. 2007an tresna informati-
koen enpresa bat sortu zuen, eta
2015ean, monasterio batera joa-
tea erabaki zuen, hausnartu be-
harra ikusten zuelako.
Iaz argitaratu zuen bakarkako

lehen diskoa: Mystic pop. Lan
honek, zoriontasunak bultzatu-
tako bilaketa estetiko eta pertso-
nalaren intentsitate osoa trans-
mititzen duela dio. Hori baino
lehen, 2009an, Donostia Hiriko
Pop Rock lehiaketa irabazi zuen,
Trainsalpine Boys lanarekin.
Hortik aurrera, Banterlaren mu-
sika sortzeko modua tonu argie-
tara eta armonia klasikoetara
moldatzen da, orkestren molda-
ketei eta sintetizatzaileei esker.
Meditazio praktiketatik sortu-

tako kantak izaki, ohiko oholtzez
gain, leku sakratuak eta isiltasun
espazioak baliatu ditu kontzer-
tuak eskaintzeko. Gainera, Kata-
pulta Tour Gipuzkoa 2019 zirkui-
turako hautatuetako artista bat
izan zen. Orain, martxoan ekin-
dako Yoga Tour 2019 biraren ba-
rruan, Tolosan eskainiko du
kontzertuetako bat, doan. Ohi-
koa ez bada ere, yoga, medita-
zioa eta musika nahastuko ditu,
larunbatean, 10:30etik aurrera,

Anandi Yoga eskolan. Artistaren
esanetan, «Mystic Pop diskoko
kantak, meditazio praktiketatik
sortuak dira, bakarrak, entzute-
ko errazak eta kode sekretuak ez-
kutatzen dituztenak. Gainera,
abestiak edertasunaz gozatzen
duten pertsonei zuzenduak dira,
eta bake espazioei buruz hitz egi-
ten dute. Abiaduragatik gauza
txikiez gozatu ezin dugunean,
informazio gehiegikeriak irentsi
gaituenean eta kanta bat amaitu
gabe beste bat entzuten hasten
garen mundu honetan, denbora
geratu eta argia itzali nahi dut».

SEI SAIO GEHIAGO
Arestian aipatu bezala, martxo-
an ekin zion artista tolosarrak
2019ko birari. Hain justu, Madri-

len eskaini zuen lehen kontzer-
tua. Azken bi asteetan, berriz,
Irunen eta Santanderren aritu
da. Tolosakoa, ez da ekaineko
saio bakarra izango. Izan ere,
Hendaian ere joko du hilabete
amaieran. Azken saioak, Valen-
tzian eta Murtzian izango dira,
uztailean eta irailean.
«Bira honetako kontzertuak,

pertsona jakin batzuentzat dau-
de prestatuta, yoga eta medita-
zioa interesatzen zaienentzat».
Formatu akustikoa du, hiru ins-
trumentu erabiliz: biolina, gita-
rra eta ahotsa. 
Une honetan, azken laneko

L.I.G.O. single-aren bideoklipa
ekoizten eta hurrengo diskorako
moldaketak egiten dihardu ar-
tista italiarrak.

Banderlak ‘Yoga Tour 2019’ birako saioetako bat eskainiko du Tolosan . ATARIA

Bertso musikatuen
saioa, Orbela tabernan
TOLOSA // Eli Pagola eta Unai
Mendizabal bertsolariek, Tomax
Lizardi musikariarekin, saioa es-
kainiko dute, ekainaren 13an,
osteguna, 22:30ean, Orbela ta-
bernan. Orbela Gauakekimena-
ren 32. saioa izango da.

Alkoholari buruzko
batzar irekia, gaur
TOLOSA // Tolosako Alkoholiko
Anonimoen Uzturre taldeak, bi-
lera irekia egingo du, gaur, Cor-
pus Christiko (Kondeako alda-
pa) aretoetan, 19:30ean, alkoho-
lismoari eta bere ondorio eta
irtenbideei buruz hitz egiteko.



Futbola ez delako jolas aukera bakarra

Samaniego ikastetxeko Lehen Hezkuntzako ikasleek, Tabakalerarekin elkarlanean, ‘Jolastu, jolastu eta jolastu!’
proiektua gauzatu dute aurtengo ikasturtean. Ostiralean aurkeztu zituzten jolastokian eraberritutako guneak. 

Josu Artutxa Dorronsoro

I kastetxeek betidanik izan
dute haur eta gaztetxoak
ahalik eta egokien hezteko
helburua. Ikasle aplikatuak
nahi izaten dituzte, baina

aldi berean, baita pertsona onak
ere. Ikasleek, orduak igarotzen
dituzte mahai eta arbel artean,
testuak irakurtzen eta ariketak
egiten, ikaskideekin egoteko asti
handirik izan gabe. Horretarako
izaten da jolas ordua.
Baina, zer da jolastokian gerta-

tzen dena? Bada, askok futbole-
an jolastea aukeratzen dutela. Ez
da fenomeno berri bat. Hezkun-
tzan urteak daramatzate ikasleei
jolas aukera berriak eskaini
nahian, kirol guneak baztertu
gabe. Azken ikasturtean, esate-
rako, Tolosako Samaniego ikas-
tetxean, Jolastu, jolastu eta jolas-
tu! proiektuari esker, zenbait
gune eraberritu dituzte, Tabaka-
lera zentroaren laguntzarekin.
Ikasturtea hasi aurretik, esko-

lan bertan, zenbait behar detek-
tatu zituzten, ematen ziren jolas
praktikak nahiz jarduerak abe-
rasteko. Proposatutako ideiatik
abiatuta, egingarri izan zitezke-
en aldaketak adostu zituzten.
Hala ere, jolasa ardatz izanik, pe-
dagogikoa izan behar zuen hez-
kuntza prozesuak. Hortik abia-
tuta jarri zioten izen hori.

IKASLEAK ERDIGUNEAN
Baina, ez dira egun batetik beste-
ra hori lantzen hasi. Ez da haus-
narketa berri bat. Iaz, 1. eta 2.
mailako jolastokia berritu zuten,
eta egun, asteko egun batean,
material ezberdinekin ateratzen
dira jolastera. Argi zuten aurrera
jarraitu behar zutela. Ondorioz,
proiektua Tabakalerako Eskola
Aldiriak deialdira aurkeztu, eta
aukeratua izan zen. Partekatuta-
ko espazioak atseginagoak egite-
ko helburuarekin ekin zioten
proiektu berriari, jolas aukera
guztiek leku bera izateko. Pasa
den astean egin zuten jolastoki-
ko gune berrien aurkezpena.
Egitasmoa garatzen, lan talde

handi bat izan da. Zuzendarie-
kin, gurasoekin, arduradun ez-
berdinekin eta udaletxeko or-
dezkariekin batera, Ana Revuel-
ta Tabakalerako hezitzailea izan
da. Eta guztiaren erdigunean,
ikasleak. Beharren arabera ere,

hainbat artista aukeratu dituzte,
lanerako. Ikasleek, ikasteko au-
kera izan dute, artearekin lan
eginez, sortzaile gisa aritzeko.
Ekainean egingo dute balora-

zioa, baina guztien prestutasuna
nabarmentzen du Revueltak.
«Oso positiboa izan da. Eskola
bat kanpoko erakunde batekin
harremanetan jartzea oso inte-
resgarria da, legitimazio puntu
bat ematen diolako, laguntza bat
jasotzeko. Elkar elikatzeko auke-
ra ematen du, metodologia eta
praktika ezberdinak nahasten
direlako. Eskola bestela, uharte
bakarti modura geratzen da, eta
berez, ez dago gizartetik aparte».

LAU MAILA, HAMAIKA GUNE
Aurtengo ikasturtean, 3. maila-
tik 6. mailara bitarteko ikasleek
izan dute jolastokia eurek nahi
bezala eraldatzeko aukera. 3.
mailakoek ezkutatzeko lekuak
gehitu eta labirintoa eraiki dute,
Garaion Sorginguneko artiste-
kin. 4. mailakoek, zintzilikatzea-
rekin eta orekarekin lotutako gu-
neak (slackline gunea, rokodro-
moa, zabua eta hamaka) sortu
dituzte. 5. mailakoek, tamaina
eta izaera ezberdinetako zirkui-
tuak. Azkenik, 6. mailakoek, la-
sai eta gustura egoteko txokoak
sortu dituzte Maite Ugalderekin.
«Jolasak garrantzia handia

izan behar du maila guztietan;
gozatzeko, ikasteko eta harrema-
nak indartzeko», dio Revueltak.
«Ezinbestekoa da, baldin eta zer-
tan eta nola jolasten garen, auke-
rak zabaldu eta jolasarekiko kon-
tzientzia izatea. Gehienek auke-
ratzen dute futbolean jolastea,
eta jolastoki asko daude horreta-
ra moldatuak. Horiek baztertu
gabe, bide berriak topatzea zen
asmoa. Baina, gai delikatua da,
balioak eta harremanak ere tar-Besteak beste, slackline gunea, rokodromoa eta zirkuitua eratu dituzte. J. A.

tean daudelako. Samaniegoren
kasuan, ordea, erraza izan da. Jo-
lastokia oso handia da eta futbol
zelai bat mantendu dugu».

IKASTURTE OSO BATEKO LANA
Eraldatze prozesua hiru zatitan
banatu dute: hausnarketa fasea,
diseinu fasea eta garapen fasea.
«Jolastokiaren planoa gainbegi-
ratu eta zein jolas praktikatzen
ziren diagnostikatu genuen.
Haurrek gurasoei ere galdetu
zieten gustuko jolas bat aipatze-
ko, gerora praktikara eramateko.
Proba ugari egin genituen. On-
doren, maila bakoitzeko ikasle-
ek, eguneroko aktibitatera zein
jolas gehitu aukeratu zuten».
Eraldaketa guztiak auzolane-

an egin dituzte. Aurkezpenean
azaldu zutenez, «esperientzia in-
teresgarria izan da, elkarrekin
pentsatu, diseinatu eta adostu
dugulako. Norberak egitearen
satisfazioa bizi izan dugu, eta
zaintzaren garrantzia eta erres-
petua bezalako baloreak ikasi di-
tugu». Ana Revueltak, prozesua-
ri ematen dio garrantzia. «Bide-
an ikasitakoarekin geratu behar
gara, amaierako emaitzaren zain
egoteko beharrik gabe. Askotan,
gainera, erabaki batzuek beste
ideietan eragina izaten dute, eta
Samaniegon ere hori gertatu da».

AURTEN DEIALDI BAKARRA
Tabakalerak, bost ikasturte dara-
matza Eskola Aldiriak deialdia-
rekin lanean. «Hezkuntza komu-
nitateei zuzendutako bi deialdi
zabaltzen dira, Donostialdean
garatzen dena, sakonagoa eta
baliabide gehiago eskainiz, eta
Gipuzkoa mailan garatutakoa,
orokorragoa», dio Revueltak.
Hezkuntza komunitatea indar-
tzea, arte praktikak hezkuntza
praktiketan txertatu eta horieta-
tik abiatutako metodologiak
planteatzea, eta eskolak dituen
behar edo erronkei, lanketa ba-
ten bitartez, erantzun osatuago
eta kolektiboago bat ematea dira
deialdiaren helburu nagusienak.
«Urte bakoitza oso ezberdina

izaten ari da; eskola bakoitzak
bere erronkak eta testuinguru
propioa dituelako». Oraindik za-
balik dago datorren ikasturtera-
ko deialdia, eta bihar amaitzen
da epea, baina murrizketa bate-
kin, Donostialdeko proiektuan
soilik murgilduko direlako.

«Eskola bat gurekin
harremanetan jartzea
oso interesgarria da,
legitimazio puntu
bat ematen diolako»

«Ezinbestekoa da,
baldin eta zertan eta
nola jolasten garen,
aukerak zabaldu eta
kontzientzia izatea»
ANA REVUELTA
TABAKALERAKO HEZITZAILEA
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Jangela eredu berriak ezezkoa
jasoagatik aurrera begira daude 
Alegiako San Juan eskola eta Aralar Institutuko jangela eredua bertako
produktuekin hornitua izatea nahi zuten gurasoek; momentuz, ez da posible  

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegiako San Juan eskola eta
Aralar Institutuko guraso elkar-
teek hezkuntzan aurkeztu duten
eskola jangela eredu berriaren
proiektuak ezezko erantzuna
jaso du. Gurasoekin sortu zen
talde eragilea itxaropentsu zen,
nahiz eta jakin bazekiten zaila
izango zela.
San Juan eskolako guraso el-

karteak jaso zuen bertako pro-
duktuetan oinarritutako jangela
eredu bat martxan jartzearen
proposamena. Olatz Irazustaba-
rrenak azaldu duenez, «ez gene-
kien zein jangela eredu geneu-
kan ere». Gaur egun, 2 urtetik 16
urtera bitarteko 260-270 bat
umek bazkaltzen dute Alegiako
jangelan. Alegiako Udalaren eta
Tolomendiren laguntzarekin,
eskualdeko beste jangela ere-
duak ezagutzen hasi ziren, eta
Alegiara begira zer egin zezake-
ten lantzen. Markinako espe-
rientzia pilotuari buruzko hitzal-
dia jaso zuten, «arrakastaz».
Gaur egungo jangela ereduari

buruz galdetuta, «zorteko» direla
diote: «Euskal Autonomia Erki-
degoko jangeletan %30ak baino
ez du sukaldea jangelan, eta gu-
rean janaria prestatzeko sukal-
dea dugu», azpimarratu du Ira-
zustabarrenak. Eusko Jaurlari-

tzako sukaldariak dituzte, Auso-
lagun enpresako zaintzaileez
osatuta dago jangela, eta Ausola-
gun bera da janari hornitzailea.
Jangela eredu berriaren borro-

kan sartuta, «sukalderik ez bage-
nu edukiko, ezingo genuke au-
rrera eraman», diote. «Kudeake-
ta Zuzena deitzen zaio eredu
honi, eta Eusko Jaurlaritzak as-
paldi jarritako eredua da; guk ho-
rretan errenditu behar dugu eta
janaria nondik datorren ez dago
gure esku», gaineratu du Regina
Sorarrainek. «Orain informazioa
aurkituta, badakigu gure jange-

lako lekaleak Europatik kanpo-
koak direla, haragia Bartzelona-
tik  datorrela edota barazki guz-
tiak izoztuak direla». Proiektuak
izaera pedagogikoa ere baduela
diote, eta lehen sektoreak duen
garrantzia haurrek ikustea ere
garrantzitsua dela.
Talde eragilea eredua lantzen

hasi zen, eta proiektua garatu
du: «Proiektu horren oinarria
ahalik eta gertukoenak diren eli-
kaduran oinarritutako sukaldea
izatea da». Ez dute beste aldake-
tarik eskatzen.  
Azpimarratu duten beste pun-

tu garrantzitsuetako bat, jangela
eredu berriarekin, kuotak ez li-
tuzketela aldatuko da. Hori zen,
proiektuarekin aurrera egiteko
mantendu beharreko irizpidee-
tako bat.

BIDERAGARRIA DEN PROIEKTUA
Era berean, garbi zuten, aurkez-
tu beharreko proiektuak bidera-
garria behar zuela izan. Ekono-
miaren alorrean aritu da lanean
Imanol Aizpurua gurasoa: «Eko-
nomikoki bideragarria izatea
nahitaezkoa zen. Helburua jana-
ria bertakoa eta osasuntsuago
izatea da, baina ekonomikoki ez
bada bideragarria, bide motza-
goa izango zuen. Azterketa eta
negoziazio lanak egin ditugu
hornitzaile berriekin, eta lortu
dugu bideragarria izango den
proposamen bat egitea».
Hornitzaile modura ate asko jo

ostean, Lur Lan Baserritar Elkar-
tea izango lukete: «Guztia ez li-
tzateke eskualdekoa izango, bai-
na urrutiena Arabara edota Na-
farroara joango lirateke», diote. 
Irazustabarrenak gogora eka-

rri du otsailerako definitu zutela
proiektua, eta martxoan aurkez-
tu zutela hezkuntzan. Jarraian,
maiatzaren 2an Eusko Jaurlari-
tzan hezkuntzakoekin elkartu zi-
ren proiektuaz hitz egiteko. Az-
pimarra jarri nahi izan du Aizpu-

Regina Sorarrain eta Olatz Irazustabarrena talde eragileko kideak. E. MAIZ

ruak: «Eusko Jaurlaritzara joan
aurretik, hilabete lehenago, Gi-
puzkoako hezkuntzako teknika-
riekin elkartu ginen. Beraiek ani-
matu gintuzten proiektuarekin
aurrera egitera, eta bideragarri
ikusten zutela esan ziguten, ba-
besa azalduz». Txosten teknikoa
aldekoa izanagatik, erantzuna
ezezkoa izan da. «Momentu ho-
netan ez dugu ikusten atea zeha-
ro itxita, baina ezezkoa jaso
dugu», dio Sorarrainek.
2011. urtean enpresa handien

bidez hasi ziren jangelak kudea-
tzen, eta Bizkaiko pare bat herri
kenduta beste guztiak kudeake-
ta horren barruan sartu zirela
adierazi dute. Eta bestetik, lau
proiektu pilotu daude martxan,
eta laurak Bizkaian. Alegiakoek,
beraiena, pilotu moduan hartzea
nahi zuten: «Hezkuntzak proiek-
tu pilotu horietako biren emai-
tzak badituela esan digu, eta ho-
riek direla jaso nahi zituztenak
eta ez zaiela beste proiektu pilo-
turik interesatzen».

ILUSIOZ ETA ESPERANTZAZ
«Bagenekien hasieratik zaila
izango zela, baina egia da ilusio-
arekin geundela. Teknikariek
egin ziguten txostena positiboa
zen, eta sinetsi egin genuen. Es-
perantza genuen», dio Aizpu-
ruak. Azkenean, «erabakia tekni-
koa baino politikoa da, eta guk
gure esku dagoena behintzat
egin dugu», gaineratu du.
Jende eta herri asko mugitu

dela gai honen inguruan diote,
eta hezkuntza ere jakitun dela.
Deialdi berria egitekoak dira
hezkuntzatik, eta Alegiako gura-
soek zain jarraituko dute «zirriki-
tu horiei begira», eredu berria
lortu arte. 

Altxorraren bila, eskolaren
izen berria aurkitzeko
Erredakzioa Alegia

Larunbatean Alegian Eskolaren
Festa ospatuko dute, urtero be-
zala. Egun osoko jaia izango da,
baina arratsaldean, Iturri Guraso
Elkarteak antolatuta, Altxorra-
ren Bila jolasa egingo dute. Ber-
tan, eskolarako aukeratu den
izenaren berri emango da.
Jolasa guraso eta ikasleentzat

izango da, eta guraso elkartetik
jendea animatu nahi dute: «Tar-
te zoragarri bat pasatzeko aukera
polita da». Gaur da izena emate-
ko azken eguna, eta iturriza-

har@alegiakoeskola.org helbide
ra idatzita.

FESTETAKO KARTELAK IKUSGAI
Bestalde, Alegiako Festa batzor-
deak jaietarako kartel lehiaketa
egin du aurten ere. Lanak aur-
kezteko epea itxita, jasotakoak
jendaurrean erakusgai jartzeko
unea iritsi da, eta herritarrek
izango dute jaietako egitaraua-
ren azalean joango den irudia
zein izango den erabakitzeko au-
kera. Aurkeztu diren lau lanak
kultur etxeko sarreran egongo
dira erakusgai gaur arte; nahi

duenak, gogokoen duen lanari
botoa emateko aukera izango
du. Festa batzordetik herritarrak
lanak ikustera eta botoa ematera
animatu nahi dituzte, eta bozke-
tan parte hartzen duten guztien
artean, gazta baten zozketa egin-
go dute. 

LOGOA AUKERATUTA
Festei begira, logoa aukeratzeko
lehiaketa bat ere egin dute. Hala
ere, bertan bi lan soilik aurkeztu
ziren, baina batek baldintzak be-
tetzen ez zituenez, logo garailea
aukeratuta geratu da.

Albizturren martxan
jarri nahi dute
adinekoen elkargunea      
Erredakzioa Albiztur

Saiaz Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitateak Albizturko adineko-
entzat dinamizazio programa
martxan jarriko du. Helburuen
artean, herriko adinekoen elkar-
gunea izateko ekimenak lantzea
izango da. Horretarako, memo-
ria landuko dute, eskulanak
egingo dituzte edota adinekoen
arteko harremanak sustatuko di-
tuzte. Azken batean, herriko adi-
nekoak «aktibo mantentzea»
nahi dute. 

Albizturko udaletxeko 2. solai-
ruan elkartuko dira, 15:00etatik
17:00etara, eta lehen eguna ekai-
naren 10a izango da. 65 urtetik
gorako herritarrei zuzendutako
programa da, eta hilean bi saio
izango dira. Abendura bitarte lu-
zatuko da, eta abuztuan ez litza-
teke egongo. Ikastaroa doan
izango da. 
Izena emateko, goizez, Bida-

niako udaletxeko 943 68 11 28 te-
lefono zenbakira deitu beharko
da; edota Albizturko udaletxera,
943 65 44 26.
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KMK 2020 prestatzen
joateko bigarren
pintxo tertulia, bihar
AMASA-VILLABONA // Kilometro-
ak jaiak etorkizun hurbilean ga-
ratu nahi duen izaera berria lan-
tzeko pintxo tertulia izango da,
bihar, 18:00etan hasita, ikastola-
ko jangelan. Hiru esparru landu-
ko dituzte, hala nola, ekonomia,
partaidetza eta komunikazioa.
Bertaratzea konfirmatzeko gaur
da azken eguna, 943 69 23 21 te-
lefonoan edo zubimusu@ikasto-
la.eushelbidean.

Bihar amaituko dute
urtemuga, patata
tortilla lehiaketarekin
ANOETA // Gaztetxeak urtemuga
ekitaldiekin amaituko du bihar
eta 20:00etatik aurrera, patata
tortilla lehiaketa egingo du. Eli-
kagaiak eta janaria prestatzeko
behar dena talde bakoitzaren
esku geratuko da eta edaria, pos-
trea eta ogia gaztetxeak jarriko
ditu. Lehiaketaren ondoren, 20.
urtemugako ospatzeko antolatu-
tako ekitaldien balorazioa egin-
go dute asanbladako kideek.

Bisita gidatua egin
dute Errebote plaza
berritua erakusteko
AMASA-VILLABONA // Maiatza-
ren 23an, Errebote plazako his-
toria eta orain dela gutxi ipini di-
ren panelen edukia ezagutzeko
bisita gidatu bat burutu zen.
Omenaldia egin zitzaien Carlos
Etxenike eta Blas Garmendiaren
alargunei. Dani Carballo, arki-
tekto eta pilotaren alorreko iker-
lariak eman zituen azalpenak bi-
sita gidatuan.

Euskal kulturari
begira jarriko dira
Uda Ikastaroetan 
Abuztuaren 22 eta 23an Mintzolak
antolatuta, besteak beste, Oihana
Iguaran ariko da hizlari bezala.

Jon Miranda

EHUko Uda Ikastaroen barruan
eta Donostiako Miramar jaure-
gian, Euskal kulturari so. Bertso-
laritzaren artikulazioak ikasta-
roa eskainiko dute abuztuaren
22an eta 23an, Mintzola Ahozko
Lantegiak zuzenduta. Gaur
amaituko da merkeago matriku-
latzeko eskaintza, eta horretara-
ko, www.uik.eus webgunera jo
beharko da.
«Bertsolaritzak bizi dituen

mudez eta dudez ariko gara ikas-
taroan», esan dute antolatzaile-
ek. Horretarako kulturari errepa-
ratuko diote, kontsumoari edo
transmisioari esate baterako, au-

rrera begirako erronkak zehazte-
arekin batera. Bigarren egunean,
bertsolaritzak dituen hainbat ar-
tikulatzez ariko dira: «Rockare-
kin, gazteekin, hiztun berriekin,
edo emakumeekin». Hain zuzen,
Emakumeen presentzia egungo
bertsolaritzan ponentzia eskai-
niko du Oihana Iguaranek, ikas-
taroaren barruan.
Jon Maia eta Miren Artetxere-

kin batera eta Harkaitz Zubirik
gidatuta, Bertsolaritza artikula-
tzen; haizea alde eta kontra ma-
hainguruan ere parte hartuko du
amasarrak. Bertsolaritza kultur-
gintza mugimenduan eta sor-
kuntzan artikulatzea «estrategi-
koa» dela uste du Mintzolak.

Gaur zortzi,
Anoetako garapen
esperientzia hizpide
Ekainaren 6an, Eibarren, Elika-
dura Politikak Toki Administra-
zioan deituriko jardunaldian,
Anoetako baso eta landa gara-
pen proiektua: errealitatetik
etorkizunera eraginez ponentzia
eskainiko dute Pello Estangak
eta Maddi Sarasolak.
Landaola federazioak EHUko

Udako Ikastaroen barruan anto-
latu du jardunaldia. Ikastaro ho-
netan Elikadura Politika Publi-
koak nazioarteko agertokian ga-
ratzen ari diren papera aztertuko
da. Kontsumo indibidualetik ha-
ratago, udal mailako konpromi-
soen gauzatzea nola errealitate
egin daitekeen ezagutuko da or-
dezkari eta eragile ezberdinen
eskutik.
Ikastaro honetako ponentzie-

tako bat Anoetako baso eta landa
garapen proiektua: errealitate-
tik etorkizunera eraginez izango
da eta Pello Estanga Anoetako al-

kateak eta Maddi Sarasola
proiektuaren dinamizatzaileak
emango dituzte azalpenak.
Elikadura politikak toki admi-

nistrazioan ikastaroan izen ema-
teko epea zabaldu dute eta Uda-
ko Ikastaroen webgunean eman
daiteke.

BERTSOLAMINTZA
JARDUNALDIA, ETZI,
VILLABONAN
Subijana etxean, Iruñea, Senpere,
Bilbo eta Gasteizen entzundako
ideiak eta ondorioak ekarriko di-
tuzte gogora, jardunaldiei amaiera
emateko. Parte hartzea doakoa da
baina aurrez eman behar da izena,
mintzola@mintzola.eushelbidean.
Parte hartzaileek elkarrekin Ama-
sako Uxo-Tokin bazkalduko dute.
09:00. Ongietorria eta aurkezpena.
Beñat Gaztelumendi.
09:20. Zeri kantatzen diogu eta zeri
kantatu nahiko genioke? Zein da
gaur egungo errealitatea? Amets
Arzallus
09:45. Politikoki zuzena denaren
eta transgresioaren arteko talka.
Sustrai Colina
10:10. Feminismoa eta bertsogin-
tza, gai-jartzailearen talaiatik. Mai-
te Berriozabal.
10:35. Saio-formatuen inertziak.
Amaia Agirre
10:50. Lau hizlariekin mahai-ingu-
rua. Moderatzailea: Maddi Sarasua.
11:30. Atsedenaldia.
11:50. Hizkuntza ideologiak bertso-
laritzan. Miren Artetxe.
12:15. Bertsolari gazteek zer berri?
Asier Galarza eta Eli Pagola.
12:40. Nola sortzen da bertsogin-
tzari buruzko iritzi publikoa? Xabier
Aierdi.
13:05. Hiru hizlariekin mahai-ingu-
rua. Moderatzailea: Ainhoa Aizpu-
rua.
13:45. Jardunaldien itxiera: Jone
Uria.



Irati Saizar Artola

Esnetarako behiek jaten dituz-
ten proteinek, inportatuek edo
bertakoek, ekoiztutako esnean
eraginik ba ote duen aztertu du
Lizartzan bizi den gazteluarrak.
Koltza-turtoaz elikatutako berta-
ko behien esnearen kalitatea
mantendu edota igo egiten dela
baieztatu du, inportatutako pro-
teinez elikatzen diren behien es-
nearekin alderatuta. 
Zer aztertu duzu lan horre-
tan?
Esnea ekoizten duten behien eli-
kaduraren inguruko lana da,
bertako edo kanpoko proteina,
zein den egokiagoa aztertu dut.
Azken batean, behi hauek nutri-
zio behar altuak dituzte, eta ba-
tez ere, proteina da esnearen
ekoizpenean eragin gehien due-
na. Gaur egun, proteina iturri na-
gusi hori soja da eta horren
ekoizpena eta merkatua Estatu
Batuen esku dago, nagusiki. 

Hor hasten da arazoa?
Bai. Izan ere, prezioak altuak
dira eta gora behera handiak iza-
ten dituzte. Aldaketa horiek era-
gin zuzena daukate gure baserri-
tarrengan. Gainera, ekoizten du-
ten soja gehiena transgenikoa
da, eta gaur egun, kontsumitzai-
leak geroz eta arduratuagoak
daude gai horren inguruan. 
Horren aurrean, bertako pro-
teinak erabiltzea da zure pro-
posamena?
Bai, hala da. Guk gehien aztertu
dugun lehengaia koltza-turtoa
da, hotzean prentsatutakoa. 
Zer da zehazki koltza-turtoa?
Oleaginoso mota bat da, grasa
asko duena eta proteinetan abe-
ratsa dena. Euskal Herriko bal-
dintzetara oso ondo egokitzen
den labore bat da. Beraz, propo-
satzen duguna da, hazi hori jaso
eta hotzean prentsatzea. Trata-
mendu termikorik jasaten ez
duenez, kalitatea ere altuagoa
da. Horrela, alde batetik, olioa

edukiko genuke, bioerregai mo-
dura erabiltzeko, bai traktoreeta-
rako edota galdara berotzeko, eta
bestetik, turtoa, animalien elika-
durarako erabil daitekeena. 
Nola frogatu duzu hori?
Fraisoro eskolako behien ustiate-
gian egin genituen frogak. Esne-
tarako hamasei behi erabili geni-
tuen: suitzar arrazako hamar eta
Holstein arrazako sei. Horiek,
pentsu ezberdinekin elikatu ge-
nituen. Frogatu genuen zein on-
dorio zituen esnearen ekoizpene-
an, kalitatean eta kontsumitzai-
learen hitzetan. Bada, esnearen
ekoizpena mantendu egin zen,
eta kalitatean ere aldaketak izan
ziren, izan ere, gantz azido asega-
be gehiago ditu turtoarekin elika-
tutako behiaren esneak, eta 
kontsumitzailearentzat osasun-
garriagoa da. Azkenik, kontsumi-
tzailearen iritzia ikusi genuen.
Leartiker zentroan dastatze bat
egin genuen adin desberdineko
entrenatu gabeko 60 kontsumi-

tzailerekin. Dastatzaile horiek,
koltzarekin eta pentsu konben-
tzionalarekin elikatutako behien
esnea desberdintzeko gai izan zi-
ren, eta zapore aldetik, ez zuten
desberdintasun nabarmenik
aurkitu. 
Beraz, ondoriozta daiteke ber-
tako elikagaiekin elikatutako
behien esnea hobea izan daite-
keela?
Bai, bertako elikagaiak aukera
bat da gure behiak elikatzeko eta,
gainera, ekoizpena mantendu
eta produktuaren kalitatea man-
tendu edota igo egiten da. 
Ekonomikoki eta kalitatean
onurak ditu soilik, orduan.
Kalitate aldetik, gehienbat kon-
tsumitzaileari begirako behar bat
da. Kontsumitzailea geroz eta zo-
rrotzagoa da eta elikagai osasun-
tsuagoak eskatzen ditu, eta
ekoizleari begira, gehien eragiten
dion faktorea esnearen prezioa
da; gure baserritarrak, azken ba-
tean, hortik bizi dira. Esnearen

prezioa ozta-oztakoa da, eta ez
daukate mozkin-marjina handi-
rik, eta elikadurak gastuen %60a
suposatzen diete.  
Baduzu, beraz, irtenbidea.
Behien elikaduran aldaketa edo
hobekuntza txiki bat egiteak, ba-
serritarrentzat eragin positiboa
izango du, bai. 
Behin irtenbidea izanda, nola
hasi errealitatea aldatzen?
Poliki-poliki. Gaur egun dauden
ekoizpen mota gehienak nahiko
intentsiboak dira eta horietan
zailagoa da; baina ustiategi txi-
kietan eta jende gaztearekin erra-
zagoa izan daiteke.   
Erosten duenak ere izango du
erantzukizunik.
Kontsumitzaileok galdu egin
dugu bertakoa erosteko kultura.
Erosten duenari esatea gehiago
ordaindu beharko duela esne li-
troa bertakoa delako, ondoan
0,50 euro kostako zaion esnea
duenean... Bada, hor beste lan-
keta bat dago.  

IREKIA

«Koltza-turtoa
gure behiak
elikatzeko
aukera bat da»
IZARO ZUBIRIA
ALBAITARIA
CAF-Elhuyar sarietan lehen sektorearen
inguruko NEIKER sari berezia jaso du Izaro
Zubiria albaitariak (Gaztelu, 1989). ‘Esnea
ekoizteko, bertako ala kanpoko proteinak
erabili?’ ikerketa lanagatik saritu dute.  
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Une onenekin 
geratzen gara

J oan zaigu denboraldia,
ziztu bizian pasa ere. Iña-
ki Lopetegi entrenatzaile
ohiak egindako lan bikai-
nari jarraipena ematea

zen gure helburua eta izugarriz-
ko gogo eta ilusioarekin ekin ge-
nion Orixeko nesken areto futbol
taldeko etapa berri honi.
Hasteko, esan beharra dago

txalotzekoa izan dela jokalariek
guganako izan duten jarrera, le-
henengo egunetik jaso baitugu
beraien babesa eta oso erraza
egin zaigu bertan integratzea.
Denboraldia ez zen hasi guk

nahi genuen moduan baina ga-

raipena iritsiko zenaren espe-
rantza tinko genuen. Partidak
aurrera joan ahala taldearen ho-
bekuntza nabaria zen, baina
emaitzak ez zuten laguntzen,
zorte txarra tarteko. 
Denboraldia bukatuta, emai-

tzen aldetik ez dago balorazio
onik egiterik, baina pasa ditu-
gun momentu onekin geratzen
gara, bai entrenamenduetan,
partidetan eta, zer esanik ez, tal-
deko afarietan.
Atseden hartzeko unea iritsi

da eta amaiera on bat emateko
klubeko birarekin ospatuko
dugu. Aupa Orixe!

Aulkitik 
Gari Egimendia eta Arri Sanchez
TEEP Samaniego-Orixe Tolosaldea

Saria, jokalarientzat 
eta areto futboleko
zaleak direnentzat  
Lauburu Ibarrako
kadeteek Espainiako
Txapelketaren aurre
fasea jokatuko dute
Belabietan, asteburuan

Imanol Garcia Landa Ibarra

Euskadiko Txapelketa irabazi
ondoren, Lauburu Ibarra kadete
mailako mutilek Espainiako
Txapelketako aurre fasea jokatu-
ko dute asteburuan. Mikel Rapo-
so entrenatzaileak azaldu due-
nez, «sari bat da fase hau etxean
jokatzea jokalarientzat, kluba-
rentzat eta Ibarra herriarentzat.
Talde oso onak etorriko dira, eta
hemen areto futbolean lan oso
ona egiten dela erakusteko auke-
ra bat izango da». 
Aurre fasea jokatzeko Euska-

diko Txapelketa irabazi behar
zuten. «Ez genuen aurkaria asko
ezagutzen», esan du Raposok.
Euskadiko Txapelketa Bizkaiko
liga irabazi duenaren eta Gipuz-
koakoa irabazi duenaren artean
jokatzen da. «Nahiko talde pare-
tsua ginen, eta guk sartu genuen
lehenengo gola eta orduan be-
raiei urduritasuna handitu zi-
tzaien. Beste gol bat sartzea lortu
genuen, eta gero defentsan ondo
eutsi genion».  

Kadete mailan bigarrenez ira-
bazi du Euskadiko Txapelketa,
orain hiru denboraldi eta orduan
Castrora joan ziren Espainiako
Txapelketaren aurre fasea joka-
tzera. Oraingoa Belabietan joka-
tuko da, klubak eta Ibarrako
Udalak egindako kudeaketaren
ondoren.  «Zaila izaten da horre-
lako lehiaketetara iristea, eta
ikusita beste batzuetan ere ho-
rrelako txapelketak antolatu
izan direla hemen, eskaria egin
zen, eta guri eman digute», esan
du Raposok. 
Espainiako Txapelketaren au-

rre fasea jokatzeko hamasei talde
sailkatzen dira; erkidego bakoi-
tzetik txapelduna. Lau multzo
egiten dira, bakoitzean lau talde-
rekin. Eta aurre fase bakoitzeko
irabazlea lauko finalerako sail-
katzen da, eta hor erabakitzen da
txapelduna. 
Belabietan, Lauburuk aurkari

izango ditu Bartzelona katalu-
niarrak, Futbol Emotion Sala 10
aragoiarrak, eta Ribera de Nava-
rra nafarrak. «Bartzelonaren aur-
ka jokatzea saria da, eta aldi be-
rean sufrimendu puntu bat ere
izan daiteke, beraien maila ber-
dintzea oso zaila delako», esan
du Raposok. Beste bi klubek tal-
de nagusia lehen mailan dute,
beraz, harrobi indartsua izatea

aurreikusten zaie. «Zozketaren
aldetik oso talde boteretsuak to-
katu zaikigu, eta ikusiko dugu
gure mailak zenbateraino ema-
ten digu beraien aurka lehiatze-
ko». 
Larunbatean egun guztian eta

igande goizean jokatuko dira
partidak. Lau taldeak elkarren
aurka jokatuko dute eta puntu
gehienak lortzen duena sailkatu-
ko da lauko finalerako. Larunba-
tean, 10:00etan Bartzelonak eta
Ribera de Navarrak jokatuko
dute; 12:00etan, Lauburu Iba-
rrak eta Sala 10ek; 17:00etan,
Bartzelonak eta Sala 10ek; eta
19:00etan, Lauburu Ibarrak eta
Ribera de Navarrak. Igandean,
10:30ean,  Sala 10ek eta Ribera de
Navarrak, eta 12:30ean, Lauburu
Ibarrak eta Bartzelonak. 

LAUBURU EGUNA
Txapelketa jokatzearekin batera
Lauburu Eguna antolatu dute la-
runbaterako. 12:00etan kadete-
en partida ikusteko elkartuko
dira zaleak, ondoren 13:30etik
14:30era kalejira egingo dute.
14:30ean bazkaria, plazan, eta
19:00etan kadeteen partida. Baz-
karirako txartelak Zubiaurre,
Galtzaundi eta Atari tabernetan
daude salgai, helduentzat 15 eu-
roan eta haurrentzat 7 euroan. 

Lauburu Ibarraren kadete mailako jokalariak Euskadiko Txapelketa ospatzen. LAUBURU IBARRA

Intxurre futbol klubak saritu zituenak larunbateko ekitaldian.  ATARIA

Intxurreren
denboraldi amaiera
Erredakzioa Alegia

Aurreko larunbatean denboraldi
amaierako afaria egin zuten In-
txurre futbol klubeko kideek Ale-
giako herriko plazan. Afaldu os-
tean sari banaketa egin zuten,
eta bertan klubeko talde bakoi-
tzeko jokalari bat saritua izan
zen: preferente nesketan, Leire
Camaron; erregional mutiletan,
Asier Alustiza; jubenil mutile-
tan, Gari Sagastibeltza; kadete
mutiletan, Iker Murua; infantil
mutiletan, Alex Maiza eta Iker

Ropero; eta infantil nesketan,
Nagore Balda.
Beste bi sari berezi ere banatu

zituzten. Horietako bat, Garaial-
de Iturgintzari, hainbat urtetan
denboraldi amaierako opariak
eman dituenari eta jadanik jubi-
latu denari. Bestea Paula Del Po-
zori, Intxurreko jokalari ohia eta
gaur egun krosean eta triatloie-
tan egiten ari den ibilbidea gorai-
patuz. Larunbatean ere, prefe-
rente mailako neskek koparen fi-
nalerdia izan zuten, eta 3-1 galdu
zuten.
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Deialdiak

Berrobi.Kulturaldia: Marrazketa eta
artelan aurkezpena, 17:00etan
Etxola Haur Txokoan, Ekintza gura-
so elkarteak antolatuta.  
Amasa-Villabona.Ludopatiari bu-
ruzko hitzaldia 19:00etan, Subijana
etxean, Karmele Gurrutxaga psiko-
logoaren eskutik. 
Ibarra.Asier Kidam magoaren ema-
naldia 19:00etan, Galtzaundi taber-
nan. 
Tolosa. Zine foruma: 2001. Una odi-
sea en el espacio, Leidorren,
19:15ean eta 21:45ean. 
Tolosa. Joku Miya, Miya jatetxean.
Sushi eta jokoen gaua Minimaliak
dendak eta Miyak antolatuta. Afaria
21:00etan izango da eta jokoak
22:00etan hasiko dira.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza. Iker Ibarlu-
zearekin eguraldia, eguneko berriak,
Elena Egiguren komunikazio ez bor-
titzaz eta Joxe Mari Iturralderekin
asteroko liburua.
11:00.Hamaiketakoa. Villabona-Ai-
zondoko berriak.
12:00.Entzuteko jaioak. 
13:00.Erakutsiz ikasi. Orixe institu-
tua.
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Erakutsiz ikasi.

28 KANALA
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Hiri baratzea.

17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Urrutiajunbe.
22:30.Ajoarrieroa (Mikele Grande).
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio Ola-
rreaga Aranburu. Korreo kalea, 2.
Telefono zenbakia: 943 67 01 28.
Gauekoa. Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9. 
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsua buel-
tan. Aurreko egunetako jo-
era alde batera utzi eta giro

eguzkitsu, epel eta egonkorra izan-
go dugu. Haizeak ekialdeko ukitua
izango du eta horrekin zeru urdina
izango dugu, nahiz goizean behe-
lainoa agertu eta tarteka hodeixka-
ren bat edo beste ikusi. Termome-
troek nabarmen egingo dute gora
eta guneko erdiko orduetan 22-24
gradu artean joko dute goia.una 00

Bihar.Uda beteko giroa.
Erdi-mailako geruzetan
sartuko den aire beroak

tenperaturak asko igoaraziko ditu
eta maximoa eguneko erdiko or-
duetan 28-30 graduan kokatuko
zaigu. Zeruan apenas ikusiko dugu
hodeirik.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

Behar Zana elkartearen
festa, asteburuan  
Amasa-Villabonako pilota elkarteak urteroko jaia egingo du
ostiraletik igandera bitarte; ohiko pilota partidak zein
txapelketak egongo dira, eta baita danborrada ere 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Behar Zana pilota elkarteak 73.
urteurrena ospatuko du astebu-
ruan. Ostiralean botako dute
txupinazoa, 17:00etan, eta egu-
na sagardo dastatzearekin bu-
katuko dute. Urteroko moduan
buruhandi eta erraldoien kaleji-
ra ere izango dute Geronimo
dultzaina taldearen laguntzare-
kin.

Larunbatean izango dira pilo-
ta partidak, eta bazkideen baz-
karia ere egingo dute. Eguna
bukatzeko danborra izango
dute, 23:15etik aurrera.

Igandean errebote partida
izango dute; Behar Zana Txost-
en aurka ariko da. Elkartean
bertan egingo duten gonbida-
tuen bazkariarekin bukatuko
du Behar Zanak urteurren jaia. Iazko jaian egindako partidetako baten irudia. JON MIRANDA

EGITARAUA
Bihar, maiatzak 31

17:00.Txupinazoa bolatokian.
17:30.Bola tiraldia, haur eta hel-
duentzat.
18:00.Sagardo dastatzea bolato-
kian. Eguraldi txarra eginez gero,
Berdura plazan. Buruhandi eta erral-
doiak kalejiran ibiliko dira Loatzo mu-
sika eskolako Geronimo dultzaina
taldeak lagunduta.

Ekainak 1, larunbata

10:00.VIII. Xake Txapelketa, elkar-
tean.
10:00.Pilota eskolako haurren txa-
pelketako finalak.
14:00.Pilota eskolako haurren baz-
karia, elkartean.
16:00.Pilota jaialdia: neskak palaz,
eta mutilak zesta puntan zein 
eskuz binaka.

20:15.Bazkideen afaria.
23:15.Behar Zana danborrada.

Ekainak 2, igandea

09:00.Diana, Loatzoko Geronimo
dultzaina taldearen eskutik.
11:00.Errebote partida: Behar
Zaha-Txost.
14:30.Gonbidatuen bazkaria, 
elkartean.


