
Eskualdeko
sei bertsolari,
Gipuzkoako
Bertsolari
Txapelketan
Maiatzean abiatu zen lehia eta behin
sailkapen fasea atzean utzita, irailaren
14an jarraituko du txapelketak; Amasa-
Villabonan final zortzirenak izango
dira eta Tolosan finalaurrekoa  //5

AMASA-VILLABONAGUSTU GUZTIETARAKO GARAGARDOAK //6

ALEGIA
AGURTU DITUZTE JAIAK 
Alegiako Karmen jaiak ospatzen aritu dira herritarrak azken egunetan; udalak
lotzen duen egitaraua eta Bibalabirjen festen ekitaldiak izan dituzte aukeran 
eta atzoko Karmen egunarekin agurtu zituzten datorren urtera arte //4
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Tolosako San
Esteban auzoan
ere zinema
izango dute 
uda honetan

Udalak kultur egitaraua
prestatu du datozen
asteetarako; musika
bandak emanaldia
eskainiko du ostiralean,
Lopez Mendizabalen //2

Biztanleen %74
da euskalduna,
baina %63k 
du lehen
hizkuntzatzat    

Galtzaundi Euskara
Taldeak eskualdeko
hizkuntza gaitasuna, 
lehen hizkuntza eta 
etxeko zein kale erabilera
datuak bildu ditu //3



Udan ‘Gauza
baten ametsa’
eleberria
irakurtzeko
proposamena 

Erredakzioa

Uztailean eta abuztuan ez du
saiorik egingo Galtzaundiren
irakurle taldeak. Irailaren
25ean, asteazkena, itzuliko da
berriz hilabeteroko martxara.
Udan, beraz, irakurtzeko propo-
samena finkatu dute dagoene-
ko: Josu Zabaletak itzulitako
Pier Paolo Pasolini zinema-zu-
zendari, olerkari eta idazle ita-
liarraren Gauza baten ametsa
eleberria. Tolosako kultur etxe-
an izango da saioa, 19:00etatik
aurrera, eta Yurre Ugartek dina-
mizatuko du.
Eleberriko historia 1948 eta

1949 urteetan gertatzen da, De
Gasperiren gobernuak lur jabe-
en eta partzuerren arteko harre-
manetan justizia gehiago ezar-
tzeko legea emanik, Italiako
ipar-ekialdeko Friul eskualdeko
lur jabeek lege hura bete zezaten
laborariek egin beharreko greba
eta borroka luzeen garaian.
Hain zuzen ere, Pasolinik 1949-
1950 bitartean idatzi zuen bere
lehen eleberri argitaratua izan
zuen hau, jaioterritzat zeukan
Friuletik Erromara ia ihesian al-
datu berria zela. Josu Zabaleta
legazpiar itzultzaile eta idazle-
ak, bi aldiz jaso du Itzulpengin-
tzako Euskadi Saria: 2001ean eta
2008an. 2013an Espainiako
Itzulpengintzako Sari Nazionala
eman zioten. Sari horiez gain,
2006an euskaltzain urgazle
izendatu zuten. 
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Galtzaundik antolatutako
Irakurle Taldeak, oporrak
hartuko ditu udan; irailean
izango da ikasturte berriko
lehen saioa, kultur etxean.

Datozen egunetan, kultur
ekitaldiez gozatzeko aukera
Ostiralean, dantzarako doinuen kontzertua izango da Musika Bandaren eskutik.
Kalean zine emanaldiak eta Santa Marian organo kontzertu bat ere izango dira. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Prest da udalaren udako kultur
eskaintza. Urtero moduan, uz-
tailerako eta abuzturako egita-
rau berezia prestatu dute. Le-
hen ekimen nagusia, Tolosako
Musika Bandaren kontzertua
izango da, ostiral gauean, Lopez
Mendizabal plazan. 
Azken urteetan Alondiga pla-

zan egin izan bada ere, bere ga-
raian xarma berezia biltzen
zuen plazara itzuliko da. Ber-
tan, dantzarako doinuak en-
tzungo dira. Besteak beste, The
Beatles eta Supertramp rock tal-
deenak, baita Hego Amerikako

eta Mexikoko doinuak nahiz pa-
sodobleak ere. 
Gainera, abuztuaren 8an San-

ta Maria elizan izango den orga-
no-kontzertua ere aipatu beha-
rra dago. Ignacio Arakistainek,
Xabier Urtasunek eta Mikel An-
solak eskainiko dute saioa.

AUZOETARA
Ekintza kulturalek, baina, ez di-
tuzte Alde Zaharreko nahiz er-
diguneko txokoak soilik bisita-
tuko. Izan ere, auzoetan ere
izango da zer ikusi. 
Berazubi, Larramendi, Ama-

rotz eta San Estebanen bi film
eskainiko dira, biak ere auzota-

Tolosako Musika Bandako kideak, San Joan egunean, udaletxe atarian. Ostiralean, urtero bezala, dantzarako doinuekin osatutako saioa eskainiko dute . IÑAKI ELOLA

Ehunmilak
lasterketako Tolosako
arduradunen eskertza
KIROLA// Asteburuan ospatu be-
rri den Ehunmilak probako Tolo-
sako arduradunek eskerrak eman
dizkiete Tolosako Udalari, Usabal
kiroldegiari eta Leaburu-Txara-
mako Udalari «hamargarren ur-
tez, asteburuan ospatu den proba
aurrera atera zedin, beharrezko-
ak izan ditugun erraztasun eta
baliabide guztiak eskaini izana-
gatik».

Joku Miyaren 
saioa, uztailaren
25ean
GIZARTEA// Hileko azken oste-
gunero bezala, uztailekoan ere,
Joku Miyaren beste saio bat
egingo dute Miya jatetxean,
21:00etatik aurrera. Uztailaren
25ean, hortaz, sushia jateko eta
hainbat jokoetan aritzeko auke-
ra egongo da Minimaliak denda-
ren eta Miya jatetxearen eskutik.
Afaria 21:00etan izango da eta
jokoak 22:00etan hasiko dira. 

Birziklatu azoka,
larunbat honetan,
Berdura Plazan
GIZARTEA//Ana Yurd elkarteak
antolatuta, hilaren 20an, BirZi-
klatu azoka ospatuko da Berdu-
ra Plazan. Arratsaldean zehar
etxean erabiltzen ez diren gau-
zak saltzeko edo trukatzeko au-
kera izango da. Informazio
gehiagorako edota postua eska-
tzeko, 622 412 266 zenbakira dei-
tu edo ixitin@gmail.comhelbi-
dera mezua bidali behar da .

KULTUR EGITARAUA
Uztailak 19, ostirala

23:00.Tolosako Musika Bandaren
kontzertua Lopez Mendizabal pla-
zan: Dantzarako doinuak.

Uztailak 22, astelehena

22:30.Zinema kalean: Campeones
filma, Berazubi auzoan.

Uztailak 23, asteartea

22:30.Zinema kalean: Campeones
filma, San Esteban auzoan.

Uztailak 24, asteazkena

22:30.Zinema kalean: El gran
Showman, filma Amarotz auzoan.

Uztailak 29, astelehena

22:30.Zinema kalean: Campeones
filma, Larramendi auzoan.

Abuztuak 8, osteguna

20:00.Organo kontzertua, Santa
Maria parrokian: Ignacio Arakistain,
Xabier Urtasun eta Mikel Ansola.

rrek eskatuak: Campeones eta El
Gran Showman titulu ezagu-
nak. 

San Estebanen, gainera, le-
hen aldiz izango da kalean zine-
ma ikusteko aukera.
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Euskararen etxeko
erabilerak gora egin
du eskualdean 
Galtzaundik ezagutzera eman ditu 2016ra arteko
eskualdeko datu soziolinguistikoak. Gaitasuna, ama
hizkuntza eta erabilera izan dituzte kontuan.

Josu Artutxa Dorronsoro

Zenbat euskaldun gara Tolosal-
dean? Zenbatek jaso dute euska-
ra etxean? Zenbat erabiltzen da
kalean? Eta etxean? Galdera ho-
riei erantzuteko Tolosaldeko 28
herrien azken 35 urteetako datu
soziolinguistikoak bildu ditu
Galtzaundi Euskara Taldeak.
Ondorioz, eskualdeko ezagutza
eta erabilera datuak eta horien
eboluzioa herriz herri ikusteko
aukera jarri da www.galtzaun-
di.euswebgunean.
Hizkuntza gaitasuna, lehen

hizkuntza, etxeko erabilera eta
kale erabilera datuak bildu dira
webgunean eta eskuragarri dau-
de 28 herrien arabera sailkatuta.
Orokorrean, eskualdeko biztan-
leen %74 dira euskaldunak; eus-
kara ulertzen dutenak, %84. Le-
hen hizkuntza euskara dutenak
eta etxean erabiltzen dutenak
%63 dira. Azkenik, euskararen
kaleko erabilera %57koa da.
Datu horiek lortzeko, zenbait

informazio-iturrietara jo du Gal-
tzaundik, hala nola, EUSTATera,
2016-2017 urteetan Soziolinguis-
tika Klusterrarekin eta UEMAre-
kin egindako kale erabileraren
azterketaren datuetara, Sozio-
linguistika Klusterrak eta Adu-
nako, Amasa-Villabonako, Ano-
etako nahiz Zizurkilgo udalek
herri bakoitzean egindako azter-
keten emaitzetara, eta azkenik,
Siadeco ikerketa elkarteak, Iba-
rrako eta Tolosako udalekin eta
Galtzaundirekin elkarlanean, bi
herrietan gauzatutako ikerketen
datuetara.
Joera berdina mantentzen da

herri gehienetan. Hizkuntza gai-
tasunean euskaldunek behera
egin dute; erdaldunek, berriz,
gora. Ama hizkuntzari dagokio-
nez, egun, herritarren ehuneko
txiki bat da etxean gaztelania
jaso duena (%32). Transmisio
horretan, euskara jaso dutenak
gehiago dira. Etxeko erabileran,
berriz, behera egin du euskarak,
eta gora gaztelaniak. Aipatzekoa
da 2006ko datuen arabera, herri
gehienetan etxeko erabileran,
nabarmen egin zuela behera
euskarak, eta gaztelaniak, aldiz,
gora. Gero, baina, euskarak le-
hen zuen tokia berreskuratu du
herri horietan. Kaleko erabilera-
ren datuak begiratuz gero, hau-
rrak eta gazteak dira euskaraz
gehien egiten dutenak (herri ba-
tzuetan, %100ean kokatzen da
datua). Adinekoak, berriz, beste
aldean kokatzen dira. 
Hizkuntza gaitasunaren eta

ama hizkuntzaren arteko konpa-
raketa eginez gero, zenbait on-
dorio atera daitezke. Lehenik eta
behin, 2000. urtera bitarte, gutxi

gorabehera, euskalduna zen he-
rri txikietako biztanleen gehien-
goa. Toki batzuetan, herritar
guztiak euskaldunak ziren ordu-
ra arte. Gero, ordea, XXI. mende-
ko lehen urteko etxebizitzen
boom entzutetsua heldu zen.
Herri gehienetan egin ziren etxe
berriak, eta beraz, eskualdeaz
kanpoko herrietatik jende ugari
bertaratu zen bizitza berri bati
ekiteko asmoz. Horietako asko-
ren ama hizkuntza, gainera, gaz-
telania da. Hori da, ziurrenik,
hizkuntza gaitasunaren eta jaso-
tako lehen hizkuntzaren datuen
arteko aldearen arrazoia.

KALEAN, ETXEAN BAINO
EUSKARA GEHIAGO
Tolosaldeko etxe gehienetan be-
tidanik erabili izan dira euskara
nahiz gaztelania. Herri txikiene-
tako bizitokietan, handia da eus-
kararen aldeko joera, nahiz eta
gaztelania bere tokia egiten joan
den. Biztanleria handiko herrie-
tan, berriz, antzekoak dira bi hiz-
kuntzen datuak. Hala ere, bost
urtetako epean (2011-2016), es-
kualdean gora egin du euskara-
ren etxeko erabilerak: %46,5etik,
%47,8ra igo da. Gaztelaniaren
erabilera, berriz, jaitsi egin da:
%38tik %34ra.
Tolosako datuei erreparatuz,

gora egin du etxean euskaraz ari-
tzeko joerak, eta 2016an, lehen
aldiz gainditu zuen gaztelaniaz
aritzen zirenen kopurua: %40a
eta %38a. Amasa-Villabonaren
kasuan, azken hamarkadan he-
rritar gehienek etxean gaztela-
niaz egiteko joera bazuten ere,
orain gehiago dira euskaldunak.
Herritarren %42ak hitz egiten du
etxean euskaraz; gaztelaniaz ari-
tzen direnak, %40a dira.

2017an egindako azterketaren
arabera, eskualdeko herritarren
%57k euskaraz egiten zuen kale-
an; %41ak, berriz, gaztelaniaz
(gainerako herritarrak, beste hiz-
kuntza batean aritzen dira). He-
rri batzuetan, gainera, aldatu
egiten da euskaraz egiteko joera,
adin-tarteen arabera. Amasa-Vi-
llabonan, Ibarran, Larraulen,
Tolosan edota Zizurkilen, beste-
ak beste, adinean behera eginda,
geroz eta gehiago erabiltzen da
euskara. Hala ere, zenbait herri
txikitan, Albizturren, Amezke-
tan, Asteasun edota Orexan adi-
bidez, adineko pertsonen %95
inguruk (Orexan %100ak), kale-
an euskaraz aritzeko joera du.
Herri txiki gehiagotan ere, eus-
kararen erabileraren datuak
onak dira adin-tarte horretan.
Kale erabilerari erreparatuz, bi

polo ezberdin aurki ditzakegu.
Batetik, bere garaian eskolara
joan ezin eta etxean bertan eus-
kara hutsean mintzatzen jarraitu
zuten herritarrak. Bestetik, be-
rriz, Frankismo garaian, kanpo-
aldetik hona bizitzera etorritako

Azken urteetan, ‘Euskaraz bizi a(h)al gara?’ saioak eskaini ditu Galtzaundik. Irudian, Tolosan egindakoa. ITZEA URKIZU

2000ra bitarte,
euskalduna (edo ia
euskalduna) zen
herri txikietako
biztanleriaren %100a

2017ko azterketaren
arabera, herritarren
%57k egiten zuen
euskaraz kalean;
%41ak, gaztelaniaz

%100
KALE ERABILERA, 
HAINBAT HERRITAN
2017an egin zen euskararen kale
erabileraren azken azterketa, he-
rriz herri. Eskualdean %56,50ean
kokatzen zen datu hori. Orduan,
gainera, adin-tarteka ere sailkatu
ziren datuak, eta zenbait herrita-
ko kaleetan, adin-tarte jakin ba-
tzuetan, %100ekoa zen euskara-
ren erabilera: Adunan eta Alki-
zan gazteetan, Elduainen
adinekoetan, eta Orexan, haurre-
tan, gazteetan eta adinekoetan.

33.868
EUSKALDUNAK TOLOSALDEAN
2016an, ia 46.000 biztanle bizi
ziren eskualdean. Hizkuntza
gaitasuna kontuan izanda, ho-
rietatik 33.868 (%74), euskaldu-
nak ziren. 1981ean, %63an koka-
tzen zen ehuneko hori. Erdaldu-
nen kopuruak, aldiz, behera
egin zuen 35 urteetan: lehen
%21a zen erdalduna, orain %16a.

%34
ETXEAN, GAZTELANIAZ
3 herritarretatik 1ek (%34), gaz-
telaniaz egiteko joera du etxean.
Euskaraz egiteko joerak behera
egin du 25 urtetan: %48.

biztanleak. Horietako asko gaz-
telaniaz bizi ziren, eta ohitura
hori mantendu dutenez, aurrez
aipatutako herrietan (tartean,
biztanleria handieneko inguru-
neetan), adinekoek gaztelaniaz
egiteko joera dute.
Ezagutzaren eta erabileraren

arteko alderaketarekin jarraituz,
aipatzekoa da, herri ia denetan,
euskararen ezagutza kopurua
%80an edo gorago kokatzen de-
nean, erabilera ere antzeko ko-
puruetan mantentzen dela. Al-
diz, herritarren 5etik 4k baino
gutxiagok ezagutzen duten ka-
suetan, erabileran erraz egiten
du behera, %50 edo %60 ingu-
ruan kokatzen delarik.
1981etik 2016ra bitarteko da-

tuak daude ikusgai, bost urtez
behin eguneratuak. Kale erabile-
raren datuei dagokienez, berriz,
urterokoak daude bisitarien es-
kura. 2021ean galdetegi berri bat
egingo du Eustatek. Soziolin-
guistika Klusterrak, berriz, etxe-
ko nahiz kaleko hizkuntza erabi-
leraren behaketa gauzatuko du
urte berean. 



Dantza izan da
protagonista
karmenetako
egun handian
Jendetza bildu da 20 urte bete berri
dituen taldearen emanaldia ikustera;
txintxarria erretzearekin batera, jaiak
datorren urtera arte agurtu dituzte 

Iñigo Terradillos Alegia

Bukatu dira Karmen jaiak, eta
modu gorenean esan diete agur
alegiarrek, Karmen egunarekin,
hain justu. Patxaranga txaran-
gak deitu zituen goizean herrita-
rrak kalera, eta ondoren, saski-
baloiaren txanda izan zen. 24 he-
rritar inguruk hartu dute parte
aurtengo 3X3 saskibaloi txapel-
ketan. Eguerdian, berriz, 20 urte
bete berri dituen Sutarri dantza
taldearen emanaldia izan zen
plazan. Ikuskizunaz gozatzera
jende ugari gerturatu zen. Gaue-
ko zahagiardoa eta erromeriaren
ostean iritsi zen txintxarria erre
eta aurtengo jaiei agur esateko
unea.

Koreografia desberdinak jarri zituzten taula gainean. I.T.

Bi atxilotu,
labanaz
mehatxatu 
eta lesioak
eragiteagatik  

Erredakzioa Alegia

Alegiako taberna batean atzo
izandako ustezko liskar baten
harira 44 eta 19 urteko bi gizo-
nezko atxilotu ditu Ertzaintzak.
Barne Saletik adierazi dutenez,
02:30ak inguruan jaso zuten abi-
sua Alegiatik. 

Bertara gerturatzean, liskarra
izan berri zela eta labanaren bat
tarteko izan zela ikusi zutela
azaldu dute ertzainek. Bi gizo-
nezkoak tabernaren inguruan
aurkitu eta identifikatu zituzten,
eta ondoren, «elkarri labanaz
mehatxatuz» aritu ostean, atxi-
lotu egin zituzten. Zauriak ageri-
koak direla azaldu dute, eta gaz-
teena euren aurka oldartu zela
gaineratu dute. Atxilotuak ondo-
rengo orduetan epailearen esku
utziko dituzte.

Emakumeen
saskibaloi
taldea osatzeko
deialdia
zabaldu dute  

Erredakzioa Alegia

Elorri Aldapa Alegiako saskiba-
loi taldea sortu berri dute, eta da-
torren denboraldian senior hiru-
garren mailako gizonezkoen ar-
tean lehiatuko dira. Bada,
emakumezkoen taldea ere osa-
tzeko helburua du taldeak, eta
herritarrei deialdia luzatu die.
Saskibaloian jokatzeko interesa
dutenek beraiekin harremane-
tan jartzera animatu dituzte.Ezkerrean, 3x3 saskibaloi txapelketako finaleko une bat. Eskuinean, plaza herritarrez beteta. I.T.
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Txikienetatik hasi eta helduetara bitarte taldeka eskaini zituzten dantzak Sutarri taldekoek. I.T.



Bertsoaren errota
martxan jarriko da
irailaren 14an
Asteasun, Pello Errota eta Mikaela Elizegi gogoan
hartuta aurkeztu dute Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketa; eskualdeko sei bertsolari ariko dira

Jon Miranda Asteasu

Ehun urte bete ziren aurtengo
otsailaren 3an Pello Errota ber-
tsolaria hil zela. Asteasuko Uda-
lak hark utzitako ondarearen ba-
lioa ezagutzera eman eta Mikae-
la Elizegi alabak egindako
transmisio lana goraipatzeko
ekitaldiak antolatu ditu, 2018ko
otsailetik hona. «Kulturalki herri
aktiboa dela erakutsi nahi izan
diegu asteasuarrei, eta hemen-
dik kanpokoei berriz, esan nahi
diegu ez dela kasualitatea izan
Pello Errota bezalako figura bat
Asteasun sortu izana», esan du
Pili Legarra alkateak. 
Hain zuzen, aurtengo txapel-

ketaren sintonia eta irudia sor-
tzeko abiapuntu hartu dituzte
Asteasuko Pello Errota eta Mika-

ela Elizegi. Saroi Jauregi Gipuz-
koako Bertsozale Elkarteko le-
hendakariak azaldu duenez,
«errotaren antzera, halatsu fun-
tzionatzen du bertso mugimen-
duak ere. Etenik gabe, eta buel-
taka-bueltaka. Bertsozalearen
etengabeko emaria da errota
mugiarazten duena, bertsolari-
tza aleka-aleka elikatzen due-
na». Lanku kultur zerbitzuak
erakundeak sortu eta garatu du
irudia eta Don Inorrez musika
taldeak osatu du sintonia, iraila-
ren 7an Asteasun egingo den fes-
tan aurkeztuko dutena. 

TOLOSALDEKO 12 LAGUN
Asteasun abiatu zen maiatzean
Gipuzkoa Bertsotan sailkapen
fasea, eta bertan, 84 parte har-
tzailetatik 34k eskuratu zuten

Gipuzkoako Bertsolari Txapelke-
tarako txartela; tartean, Haritz
Mujika asteasuarrak, Iñigo Go-
rostarzu berastegiarrak eta Unai
Mendizabal zizurkildarrak. 34
bertsolari horiei, 14 batuko zaiz-
kie, duela lau urteko txapelketan
sailkatzea lortu zutenak, gutxie-
nez, finalaurrekoetara iritsita.
Talde horretan dira, Oihana
Iguaran amasarra, Mikel Artola
alegiarra eta Beñat Iguaran ama-
sarra. Final-zortzirenetan kanta-
tuko dute guztiek, Oihana Igua-
ranek izan ezik, 2015eko finalean
kantatu zuenez, zuzenean final-
laurdenetan sartuko baita
lehian, Alaia Martinekin batera,
urriaren 27an, Azpeitian.
Sei bertsolari hauekin batera,

txapelketan  parte hartuko dute
eskualdeko beste sei lagunek.

Jauregi, Legarra eta Telleria, atzo, Asteasun egindako aurkezpenean. J. M.
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GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETA SAIOZ SAIO

FINAL ZORTZIRENAK

Irailak 14, larunbata

Oñati.HARITZ MUJIKA, Felix Zubia,
Aratz Igartzabal, Andoni Mujika,
Amaia Iturriotz, Maider Arregi.

Irailak 15, igandea

Amasa-Villabona.BEÑAT IGUA-
RAN, Oier Etxeberria, Iban Urdanga-
rin, Iñigo Manzisidor, Odei Lopez,
Maialen Akizu.

Irailak 21, larunbata

Ordizia.Beñat Lizaso, Ainhoa Agi-
rreazaldegi, Manex Mujika, Ane
Zuazubiskar, Aitor Urbieta, Asier Az-
piroz.

Irailak 22, igandea

Zumaia. IÑIGO GOROSTARZU, An-
der Lizarralde, Gorka Maiz, Beñat
Jauregi, Jokin Bergara, Unai Muñoa.

Irailak 28, larunbata

Zumarraga-Urretxu.UNAI MENDI-
ZABAL, Nerea Elustondo, Eli Pagola,
Mikel Tapia, Iñigo Izagirre, Iker Or-
mazabal. 

Irailak 29, igandea

Elgoibar. Iñaki Gurrutxaga, Unai
Gaztelumendi, Endika Igartzabal, Jo-
kin Uranga, Ane Labaka, Eñaut Mar-
tikorena. 

Urriak 5, larunbata

Lasarte-Oria.MIKEL ARTOLA, Iñaki
Zelaia, Eneko Araiztegi, Aitor Salegi,
Oier Aizpurua, Unai Izagirre. 

FINAL LAURDENAK

Urriak 19, larunbata

Andoain. Iñaki Apalategi, Amasa-
Villabonako lehen sailkatua, Zuma-
rraga-Urretxuko lehen sailkatua +
puntuazioz sailkatutako hiru ber-
tsolari.

Urriak 20, igandea

Irun.Agin Laburu, Oñatiko lehen sail-
katua, Ordiziako lehen sailkatua +
puntuazioz hiru bertsolari.Urri

Urriak 26, larunbata

Eibar.Jon Maia, Zumaiako lehen sail-
katua + puntuazioz sailkatutako lau
bertsolari.

Urriak 27, igandea

Azpeitia.OIHANA IGUARAN, Alaia
Martin eta puntuazioz sailkatutako
beste lau bertsolari.

Azaroak 2, larunbata

Azkoitia.Beñat Gaztelumendi
(2015eko txapelduna), Lasarte-
Oriako lehen sailkatua, Elgoibarko
lehen sailkatua + puntuazioz sailka-
tutako hiru bertsolari.

FINALAURREKOAK

Azaroak 17, igandea

Arrasate.Uarkape pilotalekuan.

Azaroak 24, igandea

Oiartzun.Elorsoro kiroldegian.

Abenduak 1, igandea

Tolosa.Usabal kiroldegian.

FINALA

Abenduak 14, larunbata

Donostia.Zortzi bertsolari ariko dira
finalean, Donostia Arena, Illumbe
zezen plazan. 

Gai jartzaile taldean ariko dira
Imanol Artola, Iker Iriarte eta Ion
Zaldua; eta epaile taldean, be-
rriz, Mikel Beloki, Felix Irazusta-
barrena eta Zigor Leunda.
Irailaren 14an Oñatin hasiko

da txapelketa eta Donostian bu-
katuko da abenduaren 14an, 48
bertsolarietatik onena zein den
erabakitzeko finalarekin. Es-
kualdean bi saio jokatuko dira:
irailaren 15ean Amasa-Villabo-
nako Gurea antzokian bata, eta
abenduaren 1ean Tolosako Usa-
bal kiroldegian bestea, hain zu-
zen, finalaurrekoetan azkena
izango dena.
Irailaren 2an jarriko dira salgai

www.bertsosarrerak.euswebgu-
nean saio guztietarako sarrerak
eta saioen egunetan ere eskuratu

ahal izango dira. Ohi bezala 6 eta
16 urte artekoek eta Bertsozale
Elkarteko bazkideek prezio bere-
zia izango dute. Hain zuzen, baz-
kideei eskerrak eman nahi izan
dizkie Jauregik, txapelketa au-
rrera ateratzeko babesa eskain-
tzen dutelako, beste hainbat era-
kunderekin batera. Asteasun,
Gipuzkoako Foru Aldundiko
kultura zuzendariak, Mari Jose
Telleriak, ez du zalantzarik ager-
tu aurten ere txapelketa arrakas-
tatsua izango dela esaterakoan:
«Urtean zehar lan handia egiten
du elkarteak Gipuzkoan bertso-
laritza sustatzen eta denona den
ondare hori zaintzen. Udazkene-
an ikusiko da emaitza, antzokiak
eta frontoiak beteko dituzue,
egindako lan horri esker». 



Bihartik igandera, 
27 garagardo
dastatzeko aukera
Villabonako Irrintzi elkarteak antolatzen duen Garagardo
Azokak 23 urte bete ditu aurten; ikastolaren Txermingo
egoitzan egongo da irekita, egunero, 18:00etatik 01:00etara

Jon Miranda Amasa-Villabona

Irrintzi elkarteko bazkideak la-
nean ari dira egunotan Zubimu-
su ikastolaren Txermingo egoi-
tzaren azpialdea egokitzen. Due-
la 23 urte azoka antolatzen hasi
ziren bazkideak dira horietako
asko, baina pixkanaka erreleboa
hartzen ari dira gazteagoak ere.
Muntaketa lanetan egunero 30
lagun inguru ibiltzen dira eta
bihartik aurrera, txandak bete-
tzeko, egunean 60 bat lagun ari-
ko dira lanean, Irrintziko bazki-
deak batzuk eta ingurukoak bes-
te denak. Mikel Ayestaran
elkarteko lehendakaria da gaur
egun: «Boluntarioek egiten du-
ten lana benetan eskertzekoa da,
haiek gabe ezinezkoa izango li-
tzateke azoka aurrera ateratzea».
Elkarteak dituen zorrei aurre

egiteko eta urtean zehar antola-
tzen dituen ekimenak aurrera
ateratzeko baliatzen dute Gara-
gardo Azokan ateratako dirua.
Horretarako, 700 lagun inguru-
rentzat jantokia egokitzen dute
ikastolaren azpialdean eta
gehienetan beteta egoten da,
ekimenak sona handia baitu Vi-
llabonatik kanpora ere. Zenbat
jende gerturatzen den kalkula-
tzen ez dakite antolatzaileek,
baina iaz esate baterako, 5.500 li-
tro garagardo inguru saldu zituz-
tela baieztatu dute.

MOTA GUZTIETAKOAK
Ia kontinente guztietako gara-
gardoak dastatzeko aukera izan-
go dela nabarmendu du Eneko
Calvo Irrintziko zuzendaritzako
kideak: «Australia, AEB, Europa-
ko eta Euskal Herriko garagardo-
ak dastatzeko aukera izango da,
27 mota guztira». Horien artean,
La Salve garagardotegi bilbota-
rrak sei klase ezberdin ekarriko
ditu eta herriko Beertoki gara-
gardo artisaua egiten duen elkar-
teak Kazalis izenekoa aurkeztu-
ko du. Hala ere, jendeak gehien-
bat aurrez ezagunak dituen eta
ohikoa baino graduazio altuagoa
duten garagardoak nahiago di-
tuela azpimarratu du Calvok. 
Garagardo bakoitza 3,60 euro-

an egongo da salgai eta iturritik

zerbitzatuko dute, aurrez 1,50
euroan erosi beharko den pitta-
rrean. Aurreko urteetan bezala,
herriko tabernetan otorduak
zozkatuko dituzte, edalontzia
erosten dutenen artean.
Garagardo Azokan edanak

adina fama du jatekoak, bereziki
bertan jartzen dituzten labeetan
egiten duten ukondoak. Horre-
kin batera, saltxitxak, haragi pas-
tela, gulak, entsaladak, muskui-
luak tomatearekin, langostino-
ak, txokolatezko tarta eta gazta
dastatu ahal izango dira. 
Bihar, 18:00etan, hiru etxafue-

go bota eta zabalik geratuko da
Villabonako Garagardo Azoka.
Lau egunez jai giroan murgiltze-
ko aukera izango da Santio fes-
ten prestaketa gisa. 

Egunotan aritu dira Irrintzi elkarteko boluntarioak azoka muntatzen. J.M.
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Kazalis garagardo
artisaua aurkeztuko
du Beertokik azokan
J. M. Amasa-Villabona

Beertoki elkartekoek Donostiako
Gross Brewery lantegian aurkez-
tu zuten Kazalis garagardoa
ekainaren 28an eta Villabonako
XXIII. Garagardo Azokan dasta-
tzeko aukera izango da, bihartik
aurrera. Gross Brewery 2013an
hasi zen garagardo artisaua
ekoizten. Donostiako Igara auzo-
an dute fabrika eta duela gutxi
taberna zabaldu dute Alde Zaha-
rrean. Haiekin elkarlanean ondu
dute Beertokikoek euren biga-
rren garagardo artisaua. India
Pale Larger (IPL) estilokoa da.
«Trago luzeko garagardo edan
erraza, udarako aproposa, fres-
kotasuna eta lupuluak dira esen-
tzia nagusia», esan dute Beerto-
kiko kideek.
Kazalis izena jarri diote, elkar-

tea osatzen duten kideentzat
erreferentzia baita musikari za-
rauztarra. «35 urteko bere musi-
ka ibilbide paregabeari omenal-
di xume bat egin nahi izan dio-
gu», aipatu dute. Hainbat
taldetan jo du Mikel Kazalisek:

Estigia, Anestesia, Negu Gorriak,
2Kate, Kuraia eta Matxura beza-
lakoetan. 25 disko baino gehiago
plazaratu ditu eta ehunka abesti-
ren sortzailea da. Euskal Herriko
eta baita kanpoko artista onene-
kin egin du lan eta gitarra eta ba-
xua jotzeaz gainera, abeslaria,
soinu teknikaria eta ekoizlea da.
Garagardo berriaren etiketa

ere aurkeztu dute: «Osteguneta-
ko afari batean, elkarteko pape-
rezko mantelean inprobisatuta-
koa da. Anestesia, Negu Gorriak
edota Kuraiaren abestien izenak
dira bertan ikusgai direnak. Lata
beltzak eta eskuz egindako hi-
tzek nortasun 'makarra' ematen
diote etiketari».
Kazalis garagardoa dastatzeko

aukera izango da Garagardo
Azokan. Iazko azokaren harira
aurkeztu zuen Beertokik berak
egindako lehenengo garagardo
artisaua, Zappa izenekoa eta
arrakasta handia izan zuen. Aur-
tengoan ere, 300 litro eramango
dituzte azokara, eta bestela, he-
rriko tabernetan ere eskatu ahal
izango da Kazalis garagardoa.

Beertoki elkarteko kideak Donostiako Gross Brewery lantegian. J.M.



KIROLAK 07www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2019ko uztailaren 17a @TOLOSALDEAKIROL

Podiumetik jaitsi
gabe jarraitzen du
Erika Amundarain
billabonatarrak

I. Garcia Landa  

Beste asteburu bat, beste proba
bat, eta beste podium bat. Erika
Amundarain billabonatarrak bi-
garren egin du Bilbo eta Santur-
tzi arteko La Sardina itsas zehar-
kaldian. «Ikusten nuen aukerak
izan nitzakeela aurrean egoteko,
baina ez nuen espero bigarren
egitea, ezagutzen ez nituen ema-
kumezko asko zeuden», esan du
Amundarainek. Lehen emaku-
mezkoa Andrea De la Hera izan
zen, 2.11.27 eginez eta sailkapen
orokorrean bigarren amaituz,
eta Amundarainek 2.24.52ko
denbora egin zuen. Hirugarrena
Karmen Pinadero izan zen
2.30.29ko denborarekin.
Lasterketa ez zen nahi bezala

joan, Amundarainek azaldu
duenez: «Gorputzari sekulako ji-
poia ematen ari gara, eta proba-
ren aurreko gauean hankako
giharrean gainkarga izan nuen,
eta zeharkaldira joan nintzen
giharra kargatuta nuela eta moti-
baziorik gabe». Proba «azkarre-
gi» hasi zuela dio igerilariak,
«nire egoera ikusita». Gero ma-
kalaldia izan zuela gaineratu du:
«Hankako giharrarekin oso gaiz-
ki pasa nuen, eta gainkargarik ez
izateko ez nituen hankak eragi-
ten eta aldi berean besoak gehie-
gi kargatzen ari zitzaizkidan.
Une batean proba bertan behera
uztea ere pentsatu nuen. Baina
azkenean pentsatu nuen aurrera
joango nintzela, eta bukatu egin
nuen, baina une horretan ez nin-
tzen ari podiumean pentsatzen,
ez nuen uste aukerarik izango
nuenik, eta bukatzearekin nahi-
koa iruditzen zitzaidan». 
Uretatik ateratzean esan zio-

ten bigarrena zela, eta «sekulako
ezustekoa» hartu zuela esan du.
«Pozik nago egindako postua-
rengatik, nahiko ona iruditzen
zaidalako. Aldi berean, pentsa-
tzen ari naiz ondo egon izan ba-
nintz zer egin ahal izango nuen»,
esan du billabonatarrak. 97 parte

Erika Amundarain, ezkerrean. ATARIA

Gipuzkoako Txapelketari 
tartea egingo diote 

Imanol Garcia Landa 

Hitzordu berezia izango dute
gaur Tolosaldea traineruko
arraunlariek. Gipuzkoako Txa-
pelketa izango dute jokoan, eta
bertan ETE ligako zein Eusko-
tren ligako partaideek parte har-
tuko dute. Donostiako Kontxako
badian jokatuko da txapelketa,
18:00etan hasita. Malen Oiartza-
bal Tolosaldea traineruko
arraunlari tolosarrak azaldu
duenez, «Euskotren ligako Orio
eta Arraun Lagunak koska bat
gorago daude, baina beste bie-
kin, Donostiarra eta Hondarri-
bia, ligaz kanpoko estropadetan
hortxe ibili gara. Beraz, ikusiko
da zer gertatzen den». 
ETE ligako Hibaika eta Zu-

maia izango dira beste aurkari
zuzena, hirugarren postu horren
bila. Kontxako bandera jokatzen
den eremuan izango da, eta ber-
tan izango diren aurkarien kon-
tra lehiatzen egongo dira. Hale-

Tolosaldea traineruak
gaur arratsaldean
jokatuko du, Kontxan;
igandean bigarren
egin zuen ETE ligan

Tolosaldea trainerua, Portugaleteko
estropadan.  ATARIA

re, Oiartzabalek dio asko falta
dela oraindik Kontxako Bande-
rarako: «Oraindik lan asko egin
behar da».  

BIGARREN, PORTUGALETEN
Igandean jokatu zen ETE ligako
Portugaleteko bandera, eta Tolo-
saldeak bigarren postua lortu
zuen. Lehenengoa Zumaia izan
zen, eta orain arteko estropada
guztiak irabazi dituen Hibaika
zazpigarren izan zen. Azken
emaitza hori ulertzeko, Portu-
galeteko estropada eremu kon-
tuan hartu behar dela dio Oiar-
tzabalek: «Izatez oso berezia da.

Kalez kale izugarrizko ezberdin-
tasuna dago, ez da objektiboa». 
Kale bat edo beste tokatu, «bo-

rrokatu» egin behar dela dio
arraunlari tolosarrak: «Guri ez
zitzaigun ez onena ez okerrena
egokitu, baina guk oso garbi ge-
nuen kale hori defendatzera
aterea behar ginela, eta nik uste
dut ez zela gure arraunketa txu-
kunena izan, baina orain arteko
estropadetan nortasun gehien
atera duguna izan da. Bi aste
pasa ditugu lanean, eta tarte ho-
rretan entrenatzaileak asko az-
pimarratu digu nortasuna atera
behar dugula, eta uste dut estro-
pada honetan atera genuela eta
kalea asko defendatu genuela». 
Portugaleten lortutako emai-

tzek gehiago estutu dute sailka-
pen orokorra. Zumaia jarri da le-
hen postuan, 50 punturekin; Hi-
baika bigarren postura jaitsi da,
49 punturekin, eta Tolosaldeak
hirugarren jarraitzen du, 45
punturekin. Asteburu honetan
bi estropada izango dituzte. La-
runbatean Sestaon izango dute
hitzordua, eta igandean Orion
izango da estropada. 
Oriokoa berezia izango da To-

losaldearentzat, bertan entrena-
tzen baitute.

La Sardina itsas
zeharkaldian bigarren
postua lortu du
igerilariak

Bigarren egin du Ugartek  
Moliereseko maratoian 

Erredakzioa Tolosa

Sarah Ugarte mendi lasterkaria-
ren hitzetan, orain arte egin
duen mendi maratoi «gogorre-
na» izan da Moliereseko mara-
toia. Aran bailaran, Trail Vielha -
Molieres 3010 mendi lasterketen
barruan, Molieres maratoian bi-
garren postua lortu du. 43 kilo-
metroko ibilbidea eta 4.200 me-
tro malda positiboa du probak,
eta tartean Molieres mendia igo-
tzen da, 3.010 metroko garaiera

Aran bailaran egiten
den proba «gogorrean»
egin du lorpena, ia
bederatzi orduko
lasterketaren ondoren

Sarah Ugarte, Moliereseko 
maratoiaren une batean.  ATARIA

duena. 4.200 metro malda posi-
tibo izateak, «sasoi oso onean»
egotea eskatzen duela esan du

Ugartek. «Ikuspegia ikusgarria
da, baina ingurua oso teknikoa
da azkar korrika egiteko. Pozik
nago nire bigarren postuarekin,
helmugara iristea bakarrik meri-
tu handia duelako».  
Ibilbidea egiteko lasterkari to-

losarrak 8.42.47ko denbora egin
zuen, irabazlea izan zen Angela
Castellorengandik ordu bat eta
hamar minutura. Susana Rivero
hirugarren sailkatua Ugarteren-
gandik lau minutu eta hamabost
segundora helmugaratu zen.
Sailkapen osoa kontuan hartu-

ta, mendi lasterkari tolosarrak
30. postuan amaitu zuen Molie-
reseko maratoia. Guztira 325 par-
te hartzailek bukatu ahal izan
zuten proba, horietatik 28 ema-
kumezkoak. 

hartzaile izan ziren orokorrean
zeharkaldian eta Amundarain
hamabigarren izan zen. 
Gizonezkoetan Ioseba Mateos

ibartarrak seigarren amaitu
zuen, 2.21.42ko denbora eginez,
eta Xabier Jauregi tolosarrak 31.
postuan bukatu zuen, 2.36.52ko
denborarekin. 

GETARIA-ZARAUTZ, IGANDEAN
Asteburu honetan itsas zehar-
kaldietako proba jendetsuena
egingo da. Igandean jokatuko da
Getaria-Zarautz proba, 2.850
metrotakoa, eta bertan hiru mila
igerilari inguru atera ohi dira.
«Alderaketa bat egiteko, laster-
ketetan Behobia-Donostiak
duen garrantzia du», esan du
Amundarainek. Tolosaldetik
jende ugarik parte hartuko du
eta Amundarain ere bertan izan-
go da.   
Taldeka aterako dira igerila-

riak, denboraren arabera.
Amundarain eta Mateos lehen
taldean aterako dira, eta lehen
postuetan sartzeko aukera han-
dirik ez dutela dio billabonata-
rrak, parte hartzaileek izan ohi
duten mailagatik. Larunbatean
Zarutz-Getaria-Zarautz proba
egingo da, Espainiako Koparen
barruan sartuta dagoena. Bertan
Mateosek parte hartuko du.
Amundarain izena emanda
dago, baina gorputzaren egoera
zein den ikusiko du parte hartu-
ko duen erabakitzeko. 
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Erakusketak

Tolosa. Speeltheater HollandTopic
zentroan, 10:00etatik 14:00, eta
15:00etatik 19:00etara. Onny Huisink
eta Saskia Jansek 1976an sortu zu-
ten txotxongilo konpainia holandarra
izan zen Speeltheater Holland. Kon-
painia 40 urte baino gehiagoz mundu
guztian zehar biran ibili zen, gazte
zein helduentzat antzeztuz.Txo-
txongiloak aktore antzerkia, dantza
eta musika bezalako arteekin uztar-
tzeak dakarren berrikuntzarengatik
nabarmendu ziren.
Tolosa.Maria Jose Labourdiqueren
koadro erakusketa Itaie tabernan.
Tolosa. Iran Ezkutuaerakusketa
Gernikako Arbolan. Ura Iturralde ar-
gazkilariak iraniar LGTBI komunita-
teari buruz egindako erakusketa.
Amasa-Villabona. Udane Juaristiren
lanak ikusgai Kaori faktorian
10:00etatik 20:00etara. 
Alegia. Fernando Rojoren argazki
erakusketa erretirodunen tabernan.
Indiara egindako bidaian ateratako
argazkiak ikusi daitezke.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.
Giro motela. Ipar-haizearen
eraginez behe-hodeiek ze-

rua estaliko dute eta giro ilun eta tris-
tea nagusituko da. Hodei hauek tar-
teka euri langar pixka bat utziko dute,
batez ere, egunaren amaieran. Hala
ere, oso gutxi izango da eta eguna-
ren gehienean ateri eutsiko dio. Ter-

mometroak antzeko balioetan mu-
gituko dira, eguneko erdiko orduetan
23-25 graduan joaz goia.

Bihar.Giro motelarekin ja-
rraituko dugu. Beste egun
batez ipar-haizea nagusitu-

ko da eta horrekin hodei-tapakia
handia izango da. Goizaldean gainera
hodei hauek euri-langar pixka bat
utziko digute. Eguerditik aurrera era-
bat ateri geratuko da eta eguna
amaitzerako zerua zertxobait saretu
eta ostarte batzuk ikusiko ditugu.
Termometroek koskatxo bat behera
egingo dute, 22-24 graduan joaz
goia.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Xaibor (San Antonio Urkio-
lan).
22:30.Lotsagabe.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Cecilia Bronte Posada. 
Korreo kalea, 20. 
Telefono zenbakia: 943 67 60 13.
Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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Euskaraldia izango
dute aztergai Tolosan,
urriaren 9an 
Aurtengo Euskal Soziolinguistika Jardunaldian Euskaraldiaren
emaitzak eta eraginak aztertuko dituztela aurreratu dute;
egitarau zehatza eta izen ematea irailean zabalduko dituzte 

Emaitzak mahai gainean jarri
eta hobekuntzarako ikasgaiak
ateratzea helburu hartuta, sozio-
linguistikan diharduten ikerlari
eta teknikariei, erakunde publi-
koetako arduradun eta langileei,
euskalgintzako dinamizatzaile
eta aktibistei zein euskaltzale eta
herritar orori zabalik dago hi-
tzordua. 
Egitarau osoa eta izena emate-

ko aukera irailean zabalduko di-
tuzte.

Adunako eskolan Euskararen Eguna ospatu zuten, Euskaraldiaren harira. M. I.

Erredakzioa Tolosa

Euskaraldia aztergai izenburua
izango du Soziolinguistika Klus-
terrak eta Eusko Jaurlaritzako
Kultura eta Hizkuntza Politika
Sailak elkarlanean antolatutako
Euskal Soziolinguistika Jardu-
naldiaren 2019ko edizioak.
Urriaren 9an egingo dute, Tolo-
san. Izan ere, irailean kaleratuko
dituzte Eusko Jaurlaritzaren en-
karguz eta beste hainbat erakun-
de publikoren babesarekin, So-
ziolinguistika Klusterrak Euska-
raldiari buruz egindako ikerketa.
Behin emaitzak argitaratuta ho-
rietan sakontzeko aukera eman-
go dute Tolosan. 
Teknika kuantitatiboak eta

kualitatiboak erabiliaz ikertu
dute parte-hartzaileen hizkun-
tza-ohituretan izandako eragi-
na. Era berean, parte hartzaileen
bizipenak, antolakuntzarekin lo-
tutako iritziak eta beste hainbat
elementu hartu dituzte kontuan.
Egitarauan tokia izango da

Euskaraldiaren aspektu ezberdi-
nei buruz egin diren beste iker-
keta batzuk ezagutzeko, argita-
ratutako emaitzetatik aurrera
begirako ikasgaiak elkarrekin
lantzeko eta zenbait adituk egi-

ten duten irakurketa entzuteko.
Euskaraldia euskararen bizi-

berritzeari begira martxan jarri-
tako ekimen berritzailea eta za-
bala izan dela nabarmendu du
klusterrak. «Milaka herritarrek
zuzenean parte hartu dute hiz-
kuntza-ohituretan eragiteko ari-
keta sozial erraldoian. Gainera,
hamarnaka erakunde, elkarte,
entitate eta batzorderen arteko
elkarlanari esker izan zen posi-
ble ekimena». 


