
Beroak atletengan
duen eragina ikertzen
ari da Josu Gomez
fisiologo tolosarra
Dohan egingo den Munduko Atletismo
Txapelketan muturreko baldintzak izango
direla eta, horren ondorioak aztertzen dituen
adituen batzordean ari da parte hartzen //6-7

Greba egunak
Iurramendi eta
Santiago egoitzetan
ELA sindikatuak deituta, irailaren 19tik urriaren 18ra egingo dute
lanuztea; Gipuzkoako Foru Aldundiari «lan baldintza duinak»
eskatzeko mobilizazioak ere egingo dituztela azaldu dute //4

Villabonako zaharren egoitzan ia langile guztiak batuko dira lanuztera. IRATI URDALLETA

Josu Gomez tolosarra, Berazubiko estadioan, artxiboko irudian. JOSU ITURRIOTZ
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Herrian bertan
euskara ikasteko
aukera, euskaltegirik
herrian izan ez arren
‘Ikasi euskara herrian bertan’ kanpaina jarri du
abian Uemak, eta taldea osatuz gero izango da
horretarako aukera; «euskalduntzean ez ezik,
herri txikien garapenean» eragin nahi du //3

Santuipekoen
festa ospatuko
dute
larunbatean
Ugane auzoan
Festa handia izango dute
Tolosako auzoan, 
herri kirolek, musikak,
jatekoak eta mojitoak 
ere hutsik egin gabe,
goizetik gauera //5



GARAGARDO AZOKA 2019

KARTA
1- Ambar Berezia (Espainia).
Arrunta. Horia. 4,8 gradu. Anbar ko-
lorekoa, gorritasunarekin. Hautatu-
tako garagar mota ezberdinekin eta
lupulu garratz eta aromatikoekin.
2- Ambar Radler (Espainia).
Arrunta. Limoiarekin.3 gradu. Betiko
garagardoa da, baina limoi-ura du.
Horrek freskotasuna ematen dio,
eta oso ukitu atseginak sudurrean
eta ahoan. Oso freskagarria.
3- Ambar 0,0 (Espainia).
Arrunta. Horia. Alkoholik gabea. Za-
pore leunekoa, eta egarria asetzeko
eta jarduera fisikoa egin ondoren in-
darrak berreskuratzeko egokia.
4- Ambar gluten gabea (Espainia).
Arrunta. Horia. 0 gradu. Zaporea,
aroma eta mikaztasuna, garagardo
tradizional batenak dira.
5- Moritz (Espainia).
Arrunta. Horia. 5,4 gradu. Pilsner
motakoa, argia, apar zuri, harro eta
ugarikoa, lekaleen ukitu gozoekin.
6- Moritz 7 (Espainia).
Berezia. Horia. 5,7 gradu. Malta %100
duen garagardoa.Ohiko Pilsner ba-
tek baino ñabardura eta gorputz
gehiago izateak oso garagardo inte-
resgarri bihurtzen du.
7- Moritz Epidor (Espainia).
Berezia. Gorria. 7,2 gradu. Maltaren
izaera, intentsitate eta adierazpen
aromatiko garbia. Karamelu-malta-
rekin egina. Iraupen luzeko irakinal-
dia izan duenez, potentzia handia du.
8- Hoegarden (Belgika).
Berezia. Garia/zuria. 4,9 gradu. Ira-
gazi gabea, botilan berrirakindakoa.
Maltatu gabeko gari, martorri eta la-
ranja azal sikuarekin egiten da. Oso
freskagarria eta edateko erraza.
9- Licher (Alemania).
Berezia. Garia. 5 gradu. Irakin altukoa.
Bere osagaiak naturalak dira. Zapore
fina du, garratza eta garagardo garbi
eta garden baten freskotasuna.
10- Bitburger (Alemania).
Berezia. Horia. 4,5 gradu. Lupuluaren
ukitu nabarmenak eta bere zapore
biribilak garagardo aromatiko eta
garratza bihurtzen du. Leuna da, azi-
do karbonikoa oso neurrian duelako. 

TAKEk garagardo
zaleak aseko ditu,
bosgarren urtez 
Bihartik igandera bitarte, 20 garagardo ezberdin
dastatzeko aukera izango da Zerkausian. Egitaraua
mantenduz, kamiseta berriak aterako dituzte aurten.

Josu Artutxa Dorronsoro

Hemen da Tolosako Garagardo
Azoka. TAKEk antolatu du, bos-
garren urtez jarraian, eta Zerkau-
sian ospatuko da, urtero bezala.
Bihar hasi eta igandera bitarte,
era guztietako 20 garagardo ez-
berdin dastatzeko aukera izango
da: arruntak, bereziak edota glu-
tenik gabeak.
Uda aurretik hasten dira anto-

lakuntza lanetan. Irailean, be-
rriz, txandak antolatzeari ekiten
diote. «Jokalarien gurasoak, la-
gunak, beste talde batzuetako ki-
deak aritzen dira sukaldean
nahiz barran», dio Amaia Iraola

klubeko kideak. Saskibaloiaz
deskonektatu eta elkarrekin bes-
te zeregin batean aritzeko auke-
ra eskaintzen die azokak. «Tal-
dea egiteko balio du, elkarrekin
lanean gabiltzalako. Ez da erra-
za, baina gustura egiten dugu».
Bosgarren urteurrena ospatze-

ko modukoa iruditu zaienez, ka-
miseta berriak aterako dituzte
aurten. «Lehen urtean atera ge-
nituenen antzekoak izango dira,
eta boluntario guztiei emango
dizkiegu, ahalegina eskertzeko»,
dio Alain Rekondok. Berritasun
gehiago ere izango dira, baina ez
urteurrenagatik. Garagardoen
kartan aldaketaren bat edo beste

izango da. «Beti saiatzen gara au-
kera berriak eskaintzen, ez erre-
pikatzeagatik».
Ostegunean eta igandean,

18:00etatik 00:00etara egongo
da zabalik azoka. Ostiralean eta
larunbatean, 02:00ak arte zabal-
duko dute, eta DJak izango dira
bi egun horietan; ostiralean DJ
Jotatxok girotuko du azoka; hu-
rrengo egunean, berriz, DJ Bu-
llek. Larunbatean, gainera, mus
txapelketa jokatuko da Zerkau-
sian, 16:00etan. Parte hartzeko,
TAKEren Facebook orrialdeko
galdeketa bete behar da, eta bi-
koteko 20 euro ordaindu behar
dira. Sari desberdinak eskuratu-
ko dituzte irabazleek. Horrez
gain, azken asteetan, sare sozia-
len bitartez zenbait afari zozkatu
dituzte, «jende gehiagorengana
heldu nahian». 
Jakiei dagokienez, bertako

ekoizleen produktuak dastatze-
ko aukera izango da. Tartean,
nobedade bat izango da. Okel

Zerkausian ez ezik, Trianguloa plazako karpan ere izango da garagardoak edateko edota afaltzeko aukera. BEÑAT AZALDEGI
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11- Leffe Blonde (Belgika).
Berezia. Horia. 6,6 gradu. Urre kolo-
reko garagardoa, gorputz handikoa
eta zapore orekatu eta usaintsukoa.
Fruta zapore gozoa uzten du ahoan.
12- Leffe Rose. (Belgika)
Berezia. Gorria. 5 gradu. Gorputz
handikoa, ahogozo orekatu eta aro-
matikoarekin. Leffe Bruneren gozo-
tasuna eta Leffe Blonderen zaporea
konbinatzen ditu.
13- Leffe Brune (Belgika).
Berezia. Gorria. 6,5 gradu. Fruta za-
pore arinekoa, azukre beltzaren
moduko gozotasunarekin. Bukae-
ran haritzaren lehortasuna du kara-
melu ukituarekin.
14- Ambar Export (Espainia).
Berezia. Gorria. 5 gradu. Hiru malta
ezberdinekin egina. Zapore eta gor-
putz pertsonala du. Bi irakinaldi di-
tuenez, irmoa eta zapore-ondoko
handikoa da. Ontze prozesua upate-
gian mantso-mantso izandakoa.
15- Spaten (Alemania).
Berezia. Horia. 5,2 gradu. Lager mo-
takoa. Munich hiriarekin identifika-
garria eta Oktoberfesten gehien
edaten denetakoa. Maltarekin eta
lupuluarekin orekatutako aroma du. 
16- Gravensteiner (Alemania).
Berezia. Horia. 5,2 gradu. Ale mota-
koa. «Hemengoa, iragazi gabea»
esan nahi du. Ezti kolorekoa, gozoa
eta zaporetsua. Ezti eta ogi ukituak
ditu. Pitxarrean edateko ezin hobea.
17- Tennent´s Extra. (Eskozia)
Berezia. Horia. 9,3 gradu. Lager mo-
tako garagardoa. Bere ezaugarri na-
gusiena, alkohol-bolumena da. Oso
zaporetsua da.
18- Tennent´s Ipa (Eskozia).
Berezia. Indian Pale Ale. 6,2 gradu. In-
dian Pale Ale (IPA) motako garagar-
doa, tradizio ingelesekoa. Garagardo
ahul eta apartsua, alkohol-maila al-
tukoa eta lupulu-zapore handikoa.
19- Tennent´s Stout (Eskozia).
Berezia. Beltza. 4,7 gradu. Ke ukitu
nabarmena du, txokolate malta tonu
arinekin, eta kafe ukitu eta gozo-
garratz zaporearekin. Gorputz sen-
dokoa eta zapore handikoa. 
20- Kostritzer (Alemania).
Berezia. Beltza. 4,8 gradu. Malta ilun
bereziak, kolore beltza ez ezik, beste
bi maltarekin nahastuta, hain bere-
zia duen zaporea ere ematen dio.
Malta aroma gorriak, txokolate ga-
rratz eta kafe ukituarekin.

PREZIOAK
Pitxarra.Euro 1.
Garagardo arrunta.3 euro. 
Garagardo berezia.4 euro.
Ura.Euro 1.
Patata frijituak.1,5 euro.
Ibarrako piperrak.2,5 euro.
Saltxitxak.2,5 euro. 
Hanburgesa.3,5 euro. 
Ukondoa.10 euro.
Euskal pastela.2,5 euro. 
Gazta.3 euro.
Kafea.0,5 euro. 

Lan eskaintza

Ile-apaintzailea.Tolosaldean lan
egiteko ile-apaintzailea behar da. 
Interesa dutenek, 619 592 949 tele-
fono zenbakira deitu dezakete.

IRAGARKI LABURRAK

hanburgesez gain, barazki han-
burgesak ere izango dira eskura-
garri. Garagardo upelak, berriz,
kanpoko ekoizleei erosten diz-
kiete. 5.000 litro inguru eska-
tzen dituzte. «Iaz, inoizko sal-
mentarik handiena izan zen.
4.500 litro saltzea lortu genuen.
Gehien kontsumitzen dena, al-
kohol kopuru handiena duena
izaten da, eta larunbaterako
amaitzen da. Gainera, ireki gabe-
ko upelak itzultzeko aukera
dago. Urtero, gorantza doa sal-
menta; hala ere, zaila izango da
iazko kopuruetara heltzea».



Mintzalagun izateko
deia luzatu dute
Altzon eta Ikaztegietan
E. Maiz Altzo /Ikaztegieta

Altzoko eta Ikaztegietako udalek
Mintzalaguna izateko deia luza-
tu diete herritarrei; bai euskara
praktikatu nahi dutelako edo
euskara praktikatu nahi duten
horiei laguntzeko prest daudela-
ko.
Mintzalaguna euskaraz hitz

egiteko ohitura dutenak eta min-
tzapraktika egin nahi duten per-
tsonak biltzeko programa da.
Euskaraz komunikatzeko gu-
txieneko maila izatea nahikoa

da, eta izena bai Altzoko edota
Ikaztegietako udaletxeetan
eman beharko da hilaren 16a, as-
telehena, baino lehen.
Euskara ikasten ari dena edo

euskaraz hitz egiteko zailtasuna
duena bidelaria izan daiteke,
edota bidelaguna izango da, eus-
karaz dakiena edo euskaldun za-
harra dena, eta euskaraz egin
nahi duen horri lagundu nahi
diona. Besteak beste, euskara
hobetzeko, gehiagotan erabiltze-
ko eta indartzeko da baliagarria
Mintzalaguna egitasmoa.

‘Ikasi euskara herrian bertan’
kanpaina, Uemako herrietan 
Euskaltegirik ez izan arren, eta taldeak osatuz gero, herrian bertan euskara
ikasteko aukera izango dute eskualdeko Uemako herrietako biztanleek 

Eneritz Maiz Etxarri

2019-2020 ikasturtea hasi da, eta
urtero moduan, eskualdeko
hainbat udalek, euskaltegirik
izan ez arren, herrian euskara
ikasteko aukera eskaintzen dute.
Uemak, bertako kide diren hain-
bat udalekin eta euskaltegiekin
elkarlanean, bat egin du aurten
ere kanpainarekin, eta berea ere
martxan jarri du: Ikasi euskara
herrian bertan.
«Euskaltegirik ez duen herri

txikiren batean bizi eta euskara
ikasi nahi izanez gero, udaletxe-
ra jo beharko du herritarrak, eta
ondoren Uemak koordinatuko
du herri horretan ikasle taldea
sortzeko egin beharrekoa, bai
udalarekin eta baita eskualdeko
euskaltegiekin ere», jakinarazi
dute Uematik.
Aurreko ikasturteetan bezala,

2019-2020 ikasturtean ere lagun-
tza eskainiko du Uemak herri
txikietan. Adierazi dutenez he-
rrian bertan ikasle taldeak sor-
tzeko koordinazio lana egingo
du alde batetik, beti ere eskual-
deko euskaltegiekin eta udale-
kin elkarlanean. Eta bestetik
diru laguntzak jasotzeko araute-
gi, ordenantza eta antzekoen in-
guruko aholkularitza ere eman-
go die horrelakorik behar duten

udalei. Pauso hauekin, «euskal-
duntzean ez ezik herri txikien
garapenean ere eragin nahi du
Uemak, bertako biztanleek zer-
bitzua herrian bertan izan deza-
ten ahaleginduz eta herri txikiak
bizirik mantentzeko lan eginez»,
argitu dute mankomunitatetik.  

HERRIZ HERRI
Eskualdeko hainbat herrik eus-
kalduntzeari ekarpena egin nahi
diote. Alegiako Udalak Uemare-
kin elkarlanean ahalegin berezia
egingo duela iragarri du, eta
2019-2020 ikasturtean ere eus-
kara ikastaroak herrian bertan
eskaintzeko baliabideak jarriko
ditu.Behe, erdi eta goi mailako

Euskara jakiteak duen garrantzia azpimarratu dute herrietan. E. MAIZ
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Euskal jaia
antolatzeko bilera
egingo dute, bihar
ANOETA // Urtero antolatzen
dute Euskal Jaia Anoetan, eta
bihar, hilak 12, bilera egingo
dute, udaletxean. 18:30ean hasi-
ko dira antolaketa lanekin, eta
herritar guztientzat ateak zaba-
lik izango dituzte. Aurtengo
Euskal Jaiaren gaia, basoko eli-
kagaiak izango da. 

Basagainera bisita
gidatua egingo dute
larunbatean
ANOETA // Anoetako Udalak Bur-
din Aroko Basagain herrixkara
bisita gidatua antolatu du. La-
runbatean 10:00etan elkartuko
dira plazan guztiak batera oinez
igotzeko. Ordu erdiko bidea
izango da, gutxi gorabehera.
Aranzadi Zientzia Elkarteko Xa-
bier Peñalverren azalpenek la-
gunduko dute bisita gidatua, eta
azalpen horiek gaztelaniaz
emango dira.  

Anoetako Haur
Txokoan izena
emateko epea zabalik
ANOETA // 0 urtetik HH3ra bitar-
teko haurrek arratsaldeak lagun
artean pasatzeko aukera dute
Osinzulo jolastoki elkartean. As-
telehenetik ostiralera 16:00eta-
tik 20:00etara eta asteburuetan
10:00etatik 20:00etara eskaini-
ko da zerbitzua. Oporraldiak di-
renean, aldiz, egunero erabiltze-
ko aukera izango da 10:00etatik
20:00etara. Ume bakoitzeko 60
euroko kuota ordaindu beharko
da (giltza barne). Matrikula egin
nahi duenak hilaren 27a bitarte
du aukera udaletxean, liburute-
gia edo infokultura@anoeta.eus
helbide elektronikoan.

Larunbatean, Ur mara
museoan hitzaldia
eta antzezlana
ALKIZA // Alkizako Ur mara mu-
seoak larunbaterako ekitaldiak
prest ditu. Lehenengo, Thoreau
y Emerson: Conversación, corres-
pondencia, cocreación hitzaldia
eskainiko dute Antonio Casado
eta Raul Gomezek, 18:45ean ha-
sita. Jarraian, Sk Efimeroak
izango da, Susana Cencillo, Kol-
dobika Jauregi eta Iban Gurru-
txagarekin. Bukatzeko, afaria 12
euroren truke. Apuntatu nahi
duenak izena eman beharko du
609 46 59 42 zenbakian.

euskara ikastaroen eskaintza
egingo da, eta izena ematen du-
tenen artean, ordutegiak eta
mailak kontuan hartuta, taldeak
sortzeko aukera aztertuko da.
Taldea sortzeko gutxieneko

kopurura iritsiz gero, ikastaroak
herrian bertan eskainiko dira.
Sortzen diren ikastaro guztiak
udalak diruz lagunduko ditu. In-
formazio gehiago nahi duenak
udaletxera deituta edo bertara
hurbilduz eskuratuko du.Matri-
kula egiteko epea hilaren 16an
amaituko da, eta udaletxean ber-
tan eman beharko da izena. 
Ikaztegietako Udalak ere aha-

legina egingo du euskara ikasi
nahi dutenei laguntzeko. Matri-

kula egiteko azken eguna hilaren
16a izango da, eta nola ez, diruz
lagunduak izango dira euskara
ikastera animatzen diren herri-
tarrak.
Altzon ere aurreko urteetan

egin moduan taldeak osatuz
gero zerbitzua herrian bertan
emateko ahalegina egingo dute,
eta diruz lagunduak izango dira.
Izena emateko edo informazioa
eskuratzeko 943 65 24 13 telefo-
no zenbakira deitu beharko da
hilaren 16a baino lehen.
Amezketako Udalak ere maila

guztietan euskara ikasteko auke-
ra eskainiko die 16 urtetik gorako
amezketar guztiei, eta aukera
aprobetxatzeko deia luzatu die.
Diruz lagundutako klaseak izan-
go dira. Interesatuek hilaren 23a
bitarte dute izena emateko epea
zabalik, eta informazio gehiago
nahi duenak eskura du 943 65 31
89 telefono zenbakia. 
Herri guztietan, matrikula

epea ixterakoan izena eman du-
tenekin bilera bat egingo da. Eta
guztiek nabarmendu dute:  «Gu-
reak bezalako herri euskaldune-
tan, euskara jakiteak duen ga-
rrantzia kontuan hartuta, beste
urte batez ahalegin berezia egin
nahi izan dugu euskara ikastera
edo hobetzera herritarrak ani-
matu daitezen».

Ontziekin argazki
kamerak eraikitzeko
tailerra, Alkizan
E. Maiz Alkiza

Alkizako Sormen Kabiak antola-
tuta sei urtetik gorako haur eta
helduei zuzendutako tailerra an-
tolatu du. Ontziekin argazki ka-
merak eraikitzeko lantegia izan-
go da, Nagore Legarretarekin.
Metalezko ontzi tapaduna era-
man beharko da. Hilaren 16an
eta 18an dira saioak 17:00etatik
19:00etara, kultur etxean. Argaz-
kiak egiteko modurik «sinple eta
primitiboena» ezagutzeko auke-
ra eskainiko du. Ingurukoa ar-

gazkietan jaso, eta jarraian iru-
diak gela ilunean eta argi gorria-
rekin errebelatuko dituzte. Haur
eta helduak bikoteka, edo hel-
duak banaka eman dezateke ize-
na 688 60 44 66 zenbakian edo
kultura@alkiza.eus-era idatzita.

ZUHAITZ LEPATUEI BISITA
Hernio Gazumeko zuhaitz lepa-
tuetara bisita gidatua egingo
dute larunbatean, 10:00etan pla-
zatik hasita. Izena kultura@alki-
za.eus-en eman behar da, eta bi
ordu eta erdiko bidea izango da. 



Greba egingo dute Santiago
eta Iurramendi egoitzetan
ELAk deituta, greba egingo dute irailaren 19tik urriaren 18ra, 
Tolosako Iurramendi eta Villabonako Santiago zaharren egoitzetan.

Irati Urdalleta Lete

Zaharren egoitzek greba egingo
dute Tolosaldean ere. Hain zu-
zen, Tolosako Iurramendi egoi-
tza eta Villabonako Santiago
batu dira ELAk deitu duen hila-
beteko lanuztera.
Irailaren 19an hasita, hilabetez

luzatuko da zaharren egoitzeta-
ko langileen greba, urriaren 18ra
arte. Hala ere, oraingoa ez da
izango lehenengoa. Hain zuzen,
Villabonan, duela urtebete hasi
ziren lanuzteekin. Ordutik, egun
batekoak, bikoak, hirukoak eta
hilabetekoak ere egitera iritsi
dira. Iurramendin ere, 62 greba
egun inguru egin dituzte urte ho-
netan. «Urte bukaera aldera arte
behintzat jarraituko dute eta au-
rrerantzean gehiago ere etorri
daitezke», diote bertatik.

ELAtik adierazi dutenez, Gi-
puzkoako Foru Aldundiari lan
baldintza duinak eskatu nahi
dizkiete. Azaldu dutenez, enpre-
setako hitzarmenak dauzkate,
baina hitzarmen kolektiboa si-
natu nahi dute, «denen onurara-
ko». Izan ere, 2017ko urtarriletik
daude hitzarmenik gabe.
Tolosako Iurramendiko eta Vi-

llabonako Santiagoko hainbat
langilek greba deialdia babestu-
ko dute. Villabonako egoitzako
ELAren ordezkari sindikala den
Laura Carreterok azaldu du,
abuztuko geldialdiaren ondo-
ren, greban jarraitzeko asmoa
dutela: «Borrokan jarraituko
dugu eta ditugun helburuak lor-
tu arte ez gara geratuko». Be-
raien helburua oso argi dute: hi-
tzarmena sinatzea, lan baldintza
hobeak izateko: «Soldata igotze-

az gain, ratioak handitzea ere es-
katzen dugu, erabiltzaileei zerbi-
tzu hobea eskaintzeko», dio Ca-
rreterok. Azaldu duenez, ratio
horiek ez dira berrikusi 1996tik
eta orduan sartzen ziren helduek
ez daukate zerikusirik oraingoe-
kin, hauek askoz menpekoagoak
baitira. «Erabiltzaile bakoitza-
rentzat ordubete pasatxo dugu
egunero eta horrela, zerbitzua-
ren kalitatea txarragoa da», dio
Carreterok. Horren ondorioz, ba-
tekin bost minutu gehiago pasa-
tzen badituzte, beste bati kendu
behar dizkiote. «Pertsonak dira
eta ez makinak», gaineratu du.
Zerbitzuaren kalitatea hobetze-
az gain, soldata igoera ere eskatu
dute. Izan ere, diotenez, bi urte
daramatzate soldata igoerarik
gabe. «KPI bera ere ez digute igo-
tzen», zehaztu du Carreterok.

Grebaren jarraipen handiagoa
egingo dute Villabonan Tolosan
baino. Zehazki esanda, Santiago
egoitzak 32 langiletik 25ek edo
26k babestuko dute deialdia. Iu-
rramendin, berriz, bederatzi lan-
gilek egin dituzte lan uzteak
orain arte, eta aurrerantzean ere
hala jarraituko dute, hitzarmena
lortu arte.
Ezarriko dituzten gutxiengo

zerbitzuetan egongo da gakoa.
Izan ere, langile batzuek nahita
ere ezingo dute grebarik egin.
Adibide bat jarri du: «Erizain-
tzan gauez pertsona bakarra ego-
ten da eta ezingo du egin». Gu-
txiengo zerbitzuak oraindik ze-
haztu gabe dauden arren,
nahiko altuak izan ohi direla dio
Carreterok. Orain arte, %70eko-
ak izaten dira ordu normaletan
eta %80koa puntako orduetan.

Hala ere, gutxiago edo gehia-
go, ondorioak utziko ditu gre-
bak. «Urte osoan gutxiengo zer-
bitzuetan gaude, ratio oso ba-
xuekin ari garelako lanean, eta
orain gehiago», esan du Carrete-
rok. Iurramenditik adierazi du-
tenez, «ahal den bezala» molda-
tu behar izaten dute eta egoilia-
rren egunerokotasunean
eragina izaten du. Tolosako egoi-
tzan, arlo guztietan egiten da
greba, batez ere, sukaldean eta
zaintzan. «Kudeaketan eromena
izaten da, baina egoiliarrei aha-
lik eta gutxien eragitea izaten da
helburua. Ezin ditugu dutxatu
gabe edo bazkaldu gabe utzi»,
gaineratu dute. Egoera horretan,
gainontzeko langileentzat eta ai-
tona-amonentzat dena berria
izaten da eta ahal den bezala
moldatu behar izaten dute.
Greba babesten duten langile-

ak gehiago izanda, Villabonan
ere ondorioak uzten ditu eta adi-
bideak jarri ditu Carreterok:
«Plastikozko ontziekin jan behar
izaten dute, ezin direlako garbi-
tu». Gainera, gimnasia bezalako
ekintzak edo irteerak ere ez dira
egiten. «Oheak egitera ere ez
gara iristen eta familiakoek edo
egoiliarrek egiten ez badituzte,
egin gabe geratzen dira».

AKORDIOA ALDUNDIAREN ESKU
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
hitzarmena sinatzea da grebaren
helburu nagusia. «Aldundiak
eman behar du orain dirua jar-
tzeko pausoa», dio Carreterok.
Baieztatu du Adegirekin eta Ma-
tia 2020rekin sinatu dutela akor-
dioa, baina orain Aldundiari
egokitzen zaiola dirua ematea:
«Adegi eta Matia 2020 ELArekin
kontaktuan jarri ziren eta akor-
dio batera iritsi eta sinatu zuten,
baina Aldundiak esan zuen ez
zuela dirurik emango». Gainera-
tu du, Eusko Jaurlaritzak gertu-
ratzeko saiakera bat egin zuela
uztailean patronalarekin, sindi-
katuekin eta Aldundiarekin bile-
ra bat deituz, baina Aldundia ez
zela azaldu.

MOBILIZAZIOAK ZEHAZTU GABE
Datak zehazteko badaude ere,
mobilizazioak egingo direla dio-
te ELAtik. Esaterako, herriz herri
martxak egingo dira. Carreterok
gaineratu du, herriko plazetan
postuak ere jarraiko dituztela,
beraien egoeraren inguruko in-
formazioa emateko eta Donos-
tiako Zinemaldian ere egongo
direla, hiru egunean. «Greba
hauekin gure helburuak lortuko
ditugula espero dugu. Ez da le-
henengoa eta lortu arte ez gara
geratuko. Ezagutzen gaituzte»,
baieztatu du Carreterok.

Iurramendin eta Santiagon hainbat hilabetean ari dira greban, lan hitzarmena sinatzeko . JOSU ARTUTXA
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Larunbaterako prest
dute Santuipekoen
festa eguna Uganen  
Tolosako Ugane auzoan festa egun handia izango dute, eta urtero
moduan, herri kirolak, musika, jatekoa eta mojitorik ez da faltako 

Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

Aldaba auzoaren parte da Ugane
auzoa, eta iraila festarako hilabe-
tea izaten dute. Aurten, hilak 14
izango da Uganeko Santuipeko-
en Eguna. 
11:30ean emango diote eguna-

ri hasiera, eta egun baterako
prestatutako tabernan pintxoak
jarriko dituzte salgai. Tripa bete-
ta, sega apustua bapo ikusteko
modua izango da. 
12:00etan auzoko zelaian sega

apustua jokatuko da. Kasu hone-
tan, Jokin Garmendia balia-
rraindarrak eta Andoni Egia
orendaindarrak osatua izango
da bikote bat, eta bestea, Arkaitz
Arteaga baliarraindarrak eta An-
doni Dorronsoro ikaztegietarrak
osatua. 13:00etan, Hernaniko
bertsolarien txanda izango da,
eta 14:30ean, bazkaria egingo
dute. 
Ondoren, mus eta toka txapel-

keta jokatuko dira. Haurrek ere
izango dute beraien tartea, eta
17:30ean, ume jolasak egingo di-
tuzte. 

Egun guztian zehar saskiaren
zozketan parte hartzeko zenba-
kiak eskuragai izango dira, eta
haurren saioaren ostean saskia-
ren zozketa egingo dute.
21:30ean, berriro ere mahaiaren
bueltan eseriko dira auzo afaria
egiteko. 
Festa eguna Unai eta Ezkide

trikitilariek eta DJ Momomok gi-
rotuko dute.  Eta ezin azpimarra-
tu gabe utzi, Uganeko festetan
inoiz ez dela mojitorik falta iza-
ten.

Iazko Uganeko festetako herri kiroletako une bat. JON MIRANDA

Ikastaroak martxan jarri ahal
izateko izena eman behar da

E. Maiz Altzo

Ikasturte berria hastear da, eta
Altzoko Udalak kultur eta kirol
eskaintza ezagutzera eman du.
Ikastaroak aurrera ateratzeko
gutxienez zortzi pertsonako tal-
deak osatu beharko dira, eta ize-
na ematen dutenek urte osorako
konpromisoa hartzen dute. Hau
da, urte osoko kuota ordaindu
beharko dute izena ematerako-
an.
Helduen soinketa astelehen

eta asteazkenetan 16:30etik

17:30era, eta ostiraletan
10:30etik 11:30era izango da, Ba-
tzarremuñoko gelan. Interesa-
tuek udaletxean izena eman eta
72 euroko kuota ordaindu behar-
ko dute. Ikastaroa hilaren 16an
hasiko da. 
Yoga ikastaroa astelehen eta

asteazkenetan 20:15etik 21:45era
izango da Batzarremuñoko erai-
kinean, eta urriaren 2an hasiko
dira saioekin.Izena emateko az-
ken eguna hilaren 25a izango da,
udaletxean. Ikasturte osoko kuo-
ta 170 eurokoa da.

Dantza ikastaroa antolatu
dute aurreko ikasturteetan beza-
la, eta hilaren 20a baino lehen
eman beharko dute izena intere-
satuek. Haur baten urteko kos-
tua 55 eurokoa izango da. Bi hau-
rrena 98 euro ordaindu beharko
da, eta hiru haurren kasuan, 130
euro.  Kasu honetan ere izena
ematean ordaindu beharko da.
Behin-behineko ordutegiak

udaletxe azpiko iragarki taulan
daudela jakinarazi dute, nahiz
eta matrikulazioaren arabera al-
daketak egon daitezkeen. 

Altzon gorputza martxan mantentzeko ikastaroen artean 
helduen soinketa, yoga eta dantza ikastaroak dituzte
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Garbiketarako eta
liburutegirako
langile bana behar
du Altzoko Udalak

E. Maiz Altzo

Altzoko Udalak bi lan eskaintza
egin ditu. Alde batetik, liburute-
gian eta haur gelan lan egiteko
pertsona bat behar du, eta beste-
tik, Batzarremuño eraikina gar-
bitzeko. Interesatuek bi lanpos-
tuetan eman dezakete izena edo-
ta batean bakarrik. 
Liburutegian eta haur gelan

aritzeko kontratua urriaren 1etik
ikasturte amaiera bitartekoa
izango da –2020ko ekainak 19–.
Astelehenetik ostiralera
16:30etik 18:30erako ordutegia
izango du. 
Izena emateko baldintzen ar-

tean, oinarrizko batxilergoa, FPI
edota baliokidea izatea eskatzen
da. Informatika mailako ezagu-
tza ere izan beharko da, liburute-
gian lana informatikoki egiten
delako; euskara maila altua edu-
ki beharko da, hau da, idazten
eta hitz egiten jakin beharko da;
eta langabezian egotea, gutxie-
nez %60an. Hautapena egitera-
ko orduan altzotarra izatea 10

punturekin baloratuko da; lan-
gabezian, gutxienez %60an ego-
tea bost punturekin; langabezia-
ko prestaziorik ez jasotzea, beste
bost puntu, eta EGA edo balioki-
dea edukitzea, bost puntu.     

GARBIKETARAKO
Astelehenetik ostiralera egune-
an bi orduko lana izango da, eta
ekimenak burutzen ari ez dire-
nean garbitu beharko da eraiki-
na. Kontratua urriaren 1ean hasi
eta uztailaren 31 aldera bitarte
luzatuko da. 
Izena emateko bi baldintza ze-

haztu dituzte: lana euskaraz egi-
tea eta langabezian, gutxienez
%60an egotea. Hautapena egite-
rakoan altzotarra izatea 10 pun-
turekin baloratuko dute. %60ko
langabeziarena betetzea bost
punturekin, eta langabeziako
prestaziorik ez jasotzea, beste
bost punturekin.
Bi kasuetan izena emateko az-

ken eguna hilaren 25a, asteazke-
na, izango da udaletxean,
13:00ak bitarte.  

Batzarremuño eraikina garbitzeko, eta
liburutegian eta haur gelan aritzeko dira bi
postuak; izena emateko azken eguna, hilak 25

SANTUIPEKOEN EGUNA
11:30.Pintxoak salgai.
12:00. Sega apustua: Jokin Garmen-
dia eta Andoni Egia. Arkaitz Arteaga
eta Andoni Dorronsoro.
13:00. Hernaniko bertsolariak.
14:30. Bazkaria.
Ondoren.Mus eta toka txapelketa.
17:30. Ume jolasak.
Ondoren.Saskiaren zozketa.
21:30. Auzo afaria.
Egunean zehar: Unai eta Ezkide tri-
kitilariak, DJ Momomo eta mojitoak.

Kultura batzordeak
bilera egingo du,
udazkenari begira 
IKAZTEGIETA // Kultura batzorde-
ak festen ostean lehen bilera
egingo du, bihar, 18:30ean, Ikaz-
tegietako udaletxean. Udazke-
nari begira eskaintza prestatzen
hasteko izango da.

Azoka berezian
postua jartzeko izena
eman behar da
ALEGIA // Irailaren 29an, igande-
an, XIII. Artisau eta Nekazal
Azoka Berezia egingo dute, Ale-
gian. Bertan postua jartzeko ize-
na eman beharko da, eta epea
hilaren 16tik 20ra –biak barne–
bitartean egongo da zabalik. In-
teresa dutenek kultur etxera
joan edo deitu beharko dute ize-
na emateko.

Kzguneko
dinamizatzailearen
bisita, hilaren 23an 
ABALTZISKETA // Abaltzisketako
Kzguneko dinamizatzaileak bi-
sita egingo du, hilaren 23an.
16:00etatik 17:45era egongo da,
Abaltzisketan.

Albizturko Eguneko
Arreta Zerbitzuan
izena eman daiteke
ALBIZTUR // Albizturko Eguneko
Arreta Zerbitzua martxan jarri
dute. Bertan adinekoentzat di-
namika desberdinak lantzen di-
tuzte hilean bi saiotan. Hilak 16
eta 30, 15:00etatik 17:00etara
udaletxeko bigarren solairuan
elkartuko dira. Izena emateko
epea zabalik dago, 943 68 11 28
telefono zenbakira deituz. Zerbi-
tzua doan da.



Muturreko beroari aurre
Aurtengo Munduko Atletismo Txapelketa Dohan egingo da, eta bertan dauden baldintzek zeresana
eman dute. Josu Gomez fisiologo tolosarra beroak atletengan duen eragina ikertzen ari da.  

Imanol Garcia Landa Tolosa

J osu Gomez (Tolosa,
1992) kirol fisiologia-
ren esparruan ari-
tzen da lanean, eta
egun mundu maila-
ko proiektuetan
murgilduta dago.
«Fisiologia gorputza-

ren funtzionamenduan datza,
eta nik egiten dudan lana da gor-
putzean gertatzen diren prozesu
guzti horiek maximizatzea kiro-
larien errendimendua hobetze-
ko. Horretaz gain, entrenamen-
duen egokitzapenak eta berres-
kurapenaren hobetzea lantzen
ditut», azaldu du Gomezek. 
Aurten Dohan (Qatar) egingo

da Munduko Atletismo Txapel-
keta eta bertan bero handia egi-
ten duenez, Nazioarteko Atletis-
mo Federazioak proiektu bat 
jarri zuen abian. «Doha txapelke-
tarako egoitza bezala aukeratu
zenean, zalantzak sortu ziren,
bertako baldintzak direla eta.
Nazioarteko federazioak, horren
aurrean, nolabait egoitzaren au-
keraketa konpentsatzeko, beroa-
ren inguruan ikertzeko talde bat
jarri zuen martxan, aholkuak
emateko egoera horietan entre-
natu zein lehiatzeko», esan du
Gomezek. 
Mundu mailako batzorde bat

sortu zuen federazioak sei aditu-
rekin, eta horietako bat da tolo-
sarra. Urtean zehar hainbat bile-
ra egin dituzte eta ikerketak an-
tolatzen joan dira ikusteko

aztertzen ari dira eta gero horiek
publikatu egingo dituzte aldiz-
kari espezializatu eta kongresue-
tan. «Datu interesgarri moduan,
esan kirolarien tenperatura ia 41
gradura iristen zela. Kontuan
izan behar da gaixotzen garene-
an, eta adibidez tenperatura 38
gradura igotzean, nolako egoera
pattalean izaten garen. Kirola-
riek, aldiz, egoera horietan lehia-
tzen jarraitu behar dute domi-
nak eskuratzeko», esan du 
Gomezek. «Beste emaitza inte-
resgarri bat maratoilarietan iku-
si genuen. Kirolariek orduko
hiru litro izerdi ere galdu dezake-
tela ikusi genuen, eta kontuan
izanik  maratoiak bi ordu irauten
duela, sei kilo galdu ditzakete.
Ondorioz, kirolariek eta bere en-
trenatzaileek egin dutena da
proban zehar hartu beharreko
elikagai eta edariak ondo planifi-
katu, galera hori hainbestekoa ez
izateko». 

EGOKITZEAREN GARRANTZIA
Atletentzat gela barruan eginda-
ko lehen eguna «oso gogorra»
izan zela dio Gomezek: «Askok
ez zuten entrenamendua buka-
tu, zorabio txikiak izan ziren...
Batzuk planteatu zuten benetan
munduko txapelketara joango
ote ziren baldintza horiek izanik.
Egunek aurrera egin ahala, kiro-
lariak hobeto sentitu ziren, hain-
bat estrategia aplikatuz». 
Gomendio nagusiena egoki-

tzapenarena dela dio Gomezek:
«Gorputza egokitu egin behar da

Gela berezi batean  ikerketak egin dituzte. Irudian, Josu Gomez bi atleten errendimendua neurtzen. ATARIA
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«muturreko beroa» egiten due-
nean nola eragiten duen kirola-
rien gaitasunean eta errendi-
menduan. Batzordetik hainbat
atleta eta entrenatzailerekin hitz
egin dute beroari aurre egiteko
gomendio teorikoak azalduz.
«Beti gelditzen zen teorian, eta
oso kasu hipotetikoetan», esan
du Gomezek. «Aurrerapauso bat
egitea proposatu nion batzorde-
ari, eta ikerketa bat abian jartze-
ko». 

Hori horrela, Madrilen era-
man zuen aurrera Gomezek iker-
keta hori, Espainiako selekzioko
maratoilari eta martxa egiten
duten atletekin. Astebetez labo-
rategi batean entrenatu zuten,
Dohan topatuko dituzten bal-
dintzak simulatzen zituen gela
baten barruan. «Hor ikusi ge-
nuen atletek nola erreakziona-
tzen zuten bero eta hezetasun
baldintza horietan», esan du fi-
siologo tolosarrak. Lehenengo

astea osatu eta gero, bi astez ez
ziren atletak baldintza berezi ho-
rietan izan, eta beste aste bat
egin zuten gela horretan entre-
natzen, «batez ere ikusteko lehe-
nengo astetik bigarrengora zen-
bat galtzen zen kirolari horren
beroarekiko egokitzea, eta biga-
rren aste horretan nola berrego-
kitzen zen edo zer-nolako me-
moria duen gorputzak beroare-
kiko». 
Ikerketa horretako emaitzak



muturreko tenperatura eta heze-
tasun horiei aurre egiteko. Beraz,
aurretik egonaldiak egiten ari
gara. Espainiako selekzioaren
kasuan Almerian daude egonal-
dia egiten Dohara joan aurretik». 
Beste estrategia bat precooling

izena duena da. «Beroketa fasea
hasten dugunean, gure helburua
ez da gorputzaren tenperatura
igotzea, gure helburua da gorpu-
tzaren metabolismoa aktibatzea.
Horren ondorioz bero bat sor-
tzen da. Guk precooling-arekin
egiten duguna da, metabolismoa
martxan jartzea, baina gorputza-
ren tenperatura igotzea ekiditea,
izotzezko jakekin, izotza duten
txapelekin, edari izoztuak eda-
nez, mentola hartuz... Eta gero
hori ere aplikatzen da proban
bertan». 
Dohan ere izan da Gomez atle-

ta batzuekin baldintzak bertatik
bertara ikusteko. «Espainiatik
doazen atletak, entrenamendu
edo prozesu luze baten ondoren,
oso prestatuta joango dira», esan
du fisiologo tolosarrak. «Orain-
txe bertan lehiatzeko baldintza
horietan daude, baina aurretik
planifikazioa egin delako da
hori». 
Munduko Txapelketa iraila-

ren 27an hasi eta urriaren 6an
bukatuko da. Nazioarteko fede-
raziotik herrialdeetako federa-
zioetara bidaltzen ari dira infor-
mazioa, adituen batzordeen go-
mendioekin azkeneko aste
hauek planifikatzeko, atletak
txapelketan aurkituko dituzten
baldintzetara egokituta joateko.
Federazioetatik jasotzen ari

diren erantzuna «oso positiboa»
dela dio Gomezek. «Asko bidaia-
tzea tokatu zait aurten, federa-
zioekin lan egiteko eta gertuta-
sun horretan gomendioak apli-
katu ahal izateko. Erantzuna
positiboa da, prestatuago doaze-
la ikusten dutelako».  
Gomez bera «oso pozik» dago

proiektuaren parte delako: «27
urte izanik berezia da horrelako
batzorde batean egotea. Horre-
taz aparte, oso positiboa irudi-
tzen zait entrenatzaileek eta fe-
derazioek tenperaturaz hitz egi-
tea entrenatzerakoan edo
lehiatzerakoan. Dagoen tenpera-
tura eta hezetasunaren arabera
beroketa aldatzea, edo proban
zehar elikatzeko modua aldatze-
ra. Datorren urtean Tokioko
Olinpiar Jokoak izango dira eta
jakintza hori badute, eta horri
begira prestakuntza planifikatu
dezakete esparru horretan,
errendimendu onena lortzeko
horrelako muturreko egoere-
tan». 
Kontuan izan behar da tenpe-

ratura handiek izaten dituzten

Munduko Atletismo Txapelketa egingo den Dohako estadioa. ATARIA

Dohan bertan ere izan dira, muturreko baldintzak bertatik bertara ezagutzeko. ATARIA
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arriskuak kirola egiterakoan.
«Kirola egiterakoan tenperatura
igo egiten da, eta horrek onurak
izan ditzake metabolismoan,
edo giharren funtzionamen-
duan. Baina, puntu bat pasatzen
denean, organismo barruan
dauden proteina ezberdinen
funtzionamendua itzaltzen joa-
ten da, defentsa moduan. Gor-
putzak ez du ehuneko ehunean
lan egiten, eta gure errendimen-
dua jaisten joaten da», esan du
Gomezek. Gorputza berotzen eta
izerditzen hasten denean, eragin
zuzena deshidratatzea da. «Le-
henengo sintoma egarria izaten
da, baina gero bero kolpe bat eto-
rri daiteke, zorabioa izatea edo,
baldintzen arabera, bihotzeko
batengatik hiltzea». 

MARATOIA, GAUEZ
Kiroletan mugak jarri ohi dira,
baldintza jakin batzuetara iritsiz
gero proba geratzeko. «Atletis-
morako zehazki ez dago mugarik

jarrita», azaldu du Gomezek.
«Munduko Osasun Erakundeak
kirola egiteko dituen irizpideak
erabiliz, Dohako baldintzak es-
kala gorrian daude, eta hurren-
goa beltza da, eta azken honetan
kirola eginez gero hiltzeko auke-

ra handia dago. Osasun erakun-
dearen arabera Dohako baldin-
tzetan ezingo litzateke kirola
egin, baina lehiatzera bultzatuko
da». 
Hori horrela, maratoia gauez

egingo da Munduko Txapelke-
tan. Izan ere, goizeko bostetan
dagoeneko eguzkia atera egiten
da Dohan, eta horregatik
23:30ean hasiko da proba. «Au-
rreko urteetako datuak begiratu-
ta, gure iragarpena da ordu ho-
rretan 35 gradu inguru eta ia
%80ko hezetasuna izatea. Oso
muturreko egoera da hori, nahiz
eta gauez izan», esan du Gome-
zek, eta gaineratu: «Doha kostan
dago, haize korronteak izaten
dira, eta horrek tenperatura pix-
ka bat atseginagoa egiten du.
Baina haizea gelditzen bada,
osasun erakundeak esaten duen
eskala horretan beltzera pasako
litzateke. Eta hor ika-mika sortu
daiteke nazioarteko federazioa-
ren eta txapelketaren antolatzai-

leen artean, hau da, zerbait ger-
tatuz gero norena izan daitekeen
ardura». Gomezen ustez proba
egin egingo da: «Interes asko
daude, kirolariek urte osoa pasa-
tzen dute horretarako presta-
tzen, egutegiak ez ditu data
gehiago... Akaso egun bat atzera-
tu daiteke». Garbi dagoena da
txapelketan zehar beroaren in-
guruan hitz egingo dela. «Jendea
gaiak daukan garrantzia ari zaio-
la ematen, eta hori niretzat, iker-
lari eta fisiologo bezala, positi-
boa da». 
Gomez Dohan bertan izango

da Munduko Txapelketan. Izan
ere, baldintza simulatuetan
egindako ikerketa, txapelketan
bertan egiteko aukera izango du:
«Lehiaketan bertan zer gertatzen
zaion kirolariari ikusi nahi dugu.
Horregatik egingo dugu bigarren
ikerketa hori. Kirolariari neurtu-
ko zaio barruko tenperatura, pi-
lula baten bitartez. Kamera ter-
miko bat ere jarriko da, eta baita
probaren aurretik eta ondoren
pisatu egingo ditugu atletak, eta
neurtu egingo dugu hartzen di-
tuzten edari eta elikagaiak, ikus-
teko zenbat izerditzen duten». 
Ikerketa horiek jarraipena

izango dute. Datorren urtean To-
kioko Olinpiar Jokoak izango
dira, eta hainbat kirolekin lan
egin nahi da horrelako ikerketa
aurrera eramateko. Atletismoaz
gain, txirrindularitzan eta tria-
tloian egingo da. «Ikusi nahi
dugu nola moldatzen garen iker-
keta egiteko orain Dohan, gero
Tokion ikerketa nagusi bat au-
rrera eramateko. Tokiok jarri
duen leloa da historiako Olinpiar
Joko teknologikoenak izateare-
na, eta tenperaturaren aldagai
hau izan daiteke teknologikoki
interesgarria entrenatzaileen-
tzat eta kuriosoa ikusleentzat».
Gomez Tokiora begirako proiek-
tu horretan ere egongo da.  
Ikerketa horietan murgilduta

egoteaz gain, Gomezen lan na-
gusia kirolarien errendimen-
duan aholkularitza ematea da.
Hainbat herrialdetako federa-
zioekin egiten du lan eta baita
hainbat kirolarirekin ere. Orain
beste pauso bat emango du bere
ibilbide profesionalean, Hegoa-
frikara joango baita: «2024ra bi-
tartean izango da, hau da, hu-
rrengo olinpiar zikloa prestatze-
ko hango kirolariekin.
Hegoafrikako Lurmutur Hirian
Goi Errendimenduko Zentroa
dago, eta bertan  lau kirol lantzen
dira: atletismoa, txirrindulari-
tza, igeriketa eta errugbia. Nik
goi errendimenduaren prestake-
ta koordinatuko dut. Pertsonalki
niretzat erronka oso interesga-
rria da».  

«Oso  positiboa
iruditzen zait
entrenatzaileek eta
federazioek
tenperaturaz hitz
egitea, entrenatzeko
edo lehiatzerakoan»

«Maratoiko proban 
35 gradu eta %80ko
hezetasuna izatea da
gure iragarpena. 
Oso muturreko 
egoera da hori, 
nahiz eta gauez izan»
JOSU GOMEZ 
FISIOLOGOA
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Deialdiak

Tolosa.Futboleroak txapelketa
Herrikide Jesuitinetan, 16:30etik
18:30era. Areto futbola eta ginkana
izango dira gaztetxoentzat, futbola
eta Futboleroak liburuari buruzko
probak uztartuz. 

Erakusketak
Ibarra.Marce Tenak zuzenduriko
marrazketa, pintura eta adierazpen
artistikoa tailerreko lanen VIII. era-
kusketa, 5 eta 12 urteko haurren la-
nekin osatua, kultur etxean.
Tolosa.Speeltheater HollandTopic-
en, 10:00etatik 14:00etara eta
15:00etatik 19:00etara. Speelthea-
ter Holland, Onny Huisink eta Saskia
Jansek 1976an sortu zuten txo-
txongilo konpainia holandarra izan
zen, eta txotxongiloak aktore an-
tzerkia, dantza eta musika bezalako
arteekin uztartzeak dakarren berri-
kuntzarengatik nabarmendu ziren. 
Tolosa.Riaq Miuq artistaren Las
sombras bajo las estrellas erakus-
ketaGKo Gallery-n.

ATARIA IRRATIA
Egun osoan.Euskal musika.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30. Ur eta lur. 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lotsagabe (Mari Jose Oraa)
22:30.Denbora da poligrafo bakarra
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7. 
943 670648 .
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9. 943 675118 .

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Kaxkarretik hasiko
dugu eguna baina orduek
aurrera egin ahala hobera

egingo du eguraldiak. Goiz partean
oraindik ere ipar haizearekin hodei
dezente izango dugu zeruan, eta
tarteka euri pixka bat botako du.
Eguerditik aurrera hobetzeko joera
hartuko du, atertu egingo du eta
arratsalde erdi iluntzerako ostarte-
txo batzuk ere zabalduko zaizkigu.
Tenperatura maximoak 17-19 gradu
bitartean geratuko zaizkigu.ihar,
eguna 00

Bihar.Eguraldi polita izango
dugu. Goiz partean oraindik
ere hodei dezente agertuko

da eta kosta egingo zaio altxatzea.
Arratsalde partean ipar ekialdeko
haizearen laguntzari esker giro
eguzkitsuagoa izango dugu, ostarte
zabalak izango ditugu eta eguraldi
politaz gozatzeko aukera izango
dugu. Tenperaturek gora egingo
dute eta maximoak 20-22 gradu bi-
tartean geratuko dira. 

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

Hertzainak taldea eta
Et Incarnatus orkestra,
gaur, Hondarribian

Erredakzioa 

Garik eta Josu Zabalak hiru kon-
tzertu emango dituzte Bilbon,
Hertzainak taldearen abestiak
jotzeko. Taldearen berragerpen
kontzertuek ikusmin handia piz-
tu dute, eta Euskalduna jaure-
gian irailaren 25ean eta 26an es-
kainiko dituzten bi emanaldieta-
rako sarrerak egun gutxitan
saldu ziren. Hori dela eta, iraila-
ren 17an beste kontzertu bat ira-
garri du bikoteak, kasu horretan,
Bilboko Kafe Antzokian. Hiru
kontzertu horien aurretik, baina,
Hertzainak taldearen abestiak
zuzenean entzuteko aukera
izango da gaur. Hondarribiko
Bentan izango da, 20:30ean, eta
bikotearekin batera, Et Incarna-
tus orkestra izango da eszenato-
ki gainean. 
1993. urtean eskaini zuen az-

ken kontzertua Hertzainak tal-
deak. Donostiako Anoetan izan
zen, eta 26 urteren bueltan, itzu-
lera berezia iragarri dute. Gaurko
emanaldiari dagokionez, Tolo-
sako Et Incarnatus orkestra izan-
go dute lagun. Migel Zeberiok
zuzenduta, Miren Zeberio izan-
go da kontzertinoarekin,
Amaiur Cajaraville bajuarekin,
Gorka Benitez sax eta flautare-

kin, Juantxo Zeberio pianoare-
kin, Karlos Aranzegi bateriare-
kin, Jurdana Otxoa, Txabeli Igle-
sias, Amaia Gutierrez, Mikel Ur-
dangarin, Maddi Arana, Tomas
Ruti eta Nika Mitchiashvili bioli-
narekin, Iker Gimenez eta Ima-
nol Martinez biolarekin eta Ale-
jandro Martinez eta Iratxe Pare-
des txeloarekin.

Horiez gain, ordea, musikari
gehiago ere batuko dira saiora,
eta horietako asko Tolosaldeko-
ak gainera. Hala, Lain taldeko

Leire Leturia eta Kristina Aran-
zabe izango dira, Maider Zabale-
gi, Maixa Lizarribar, Enrike Soli-
nis, Xabier Leturia edota Juan-
txo Arakama. 
Kontzertu berezia, beraz, gaur

ikusgai izango dena, eta nabar-
mendu beharreko berezitasu-
nen artean, euskal kantutegian
klasikoa den Aitormena abestia-
ri dagokiona. Izan ere, lehen al-
diz, zuzeneko batean, kantatuko
dute harizko orkestraz lagundu-
rik.  

Hondarribiko Bentan ariko dira 20:30etik aurrera; lehen aldiz
‘Aitormena’ harizko orkestraz lagundurik entzungo da zuzenean

Gari eta Josu Zabala. URIOLA.EUS
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