
Bazkariaren
bueltan
bizilagunak
ezagutzeko
egitasmoa
SOS Arrazakeriak antolatzen duen
Bizilagunak ekimena azaroaren 17an
izango da; bertako nahiz atzerritik
etorritakoak bazkari baten bueltan
elkartu eta elkar ezagutzea da asmoa //4

ALKATEAKAMASA-VILLABONAKOA ETA TOLOSAKOA //2-3

Hamaika
ekitaldi izango
dira datozen 
bi asteetan
Berastegin

Bihar emango diote hasiera
kultur asteari; azken
egunean azoka berezia eta
talo jatea izango dira;
aurten sagar tarta lehiaketa
egingo dute estreinakoz //6

«Oso berezia izan da
aurtengo denboraldia,
ilusio handiz bizitu dut»
NAIA AMONDARAIN TXIRRINDULARIA

Sopela Women’s Team taldean ariko da datorren denboraldian txirrindulari
ibartarra; junior mailan Murias Limousin taldean aritu eta gero, UCIko bigarren
mailan lehiatuko da aurrerantzean, 23 urte azpiko kategorian  //7
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Bedaioako XII.
Azoka Berezia
izango da
igandean, 
20 posturekin

Garai batean ezkontza
egunerako prestatzen
zituzten zapiak egongo
dira, eta bolillo bidezko
eskulanaren teknika ere
erakutsiko dute //5

Atzo egin zuten ekimenaren aurkezpena Tolosan. ASIER IMAZ



Itzea Urkizu Arsuaga 

Alkatetzako bulegoan erantzun
ditu galderak, eta «honezkero
inork erabiltzen ez duen» mahai
eta aulki historikoen atzean jarri
da prest, argazkirako. 
Agintaldiko lehen berrikuntza
udal antolaketa berria izan da.
Nondik dator funtzionamendu
horri heltzeko erabakia?
Udala garai berrietara egokitzeko
eta udal administrazioa arintzeko
etorri da aldaketa, beste zenbait
herritako esperientziak ezagutu
eta gero. Behin Udate berrituta,
pentsatu genuen egokiagoa izan
zitekeela, aldaketa agintaldi be-
rriaren hasieran abiaraztea. Poli-
ki-poliki ari gara, baina, aldaketak
aukera emango digu, udalean
egunero sartzen diren datuak
modu erosoagoan jasotzeko. In-
formazio hori gobernu taldeak
izango du, baina baita oposizioak
ere, jarraipen zehatza egiteko. 
Nola eragingo die herritarrei?
Gaiei jarraipena egiteko tresna be-
rriak sortu dira, eta horrek zerbi-
tzua nola ematen dugun aztertze-
ko aukera emango digu. Ikusiko
dugu non dauden gabeziak, eta
nola eman diezaiekegun konpon-
bidea. Gardentasun urratsak
emango ditugu, eta herritarrek al-
daketa guztien berri izango dute. 
Zein puntutan da Plan Oroko-
rraren aldaketa? 
San Estebango plan berezia egite-
ko prozesua martxan dago, baina
auzoa zatiz zati aztertzen ari dira,
eraberritzea ezin delako modu in-
tegralean egin; zenbait zailtasun
zekartzan. Emaitzaren eta merka-
tuaren eskaeraren arabera hartu
beharko ditugu erabakiak, San Es-
teban auzo lasai, atsegin eta bizia
izan dadin. 
Jakin-min handiena etxebizi-
tzek eta Bonbereneak piztu
izan dute. Aurreikuspenik?
Etxebizitzei dagokienez, herrita-
rren beharrak aztertu behar dira
eta, horren arabera, zerbait jasan-
garria proposatu. Gure asmoa da
babestutako ahalik eta etxebizitza
gehien jartzea, eta alokairuaren al-
deko apustua egitea. Hori posible
da San Estebanen, eremuaren
portzentaje handi bat udalarena
delako. Bonbereneari dagokio-
nez, mantentzearen aldeko apus-
tua egina dago, duen kultur es-
kaintzarekin. Hala ere, guztia bizi-
lagunekin batera egin behar da.
Hauteskunde aurretik, nola-
baiteko jarrera aldaketa plaza-
ratu zenuten, ospitale publiko
berri bat egingarria zela esanez. 
Guk ez dugu jarrera aldaketarik

8aren arrakasta. Etxeak horri bul-
tzatzeko aukera eskainiko du. 
Zumardi Txikia herritarren ai-
siarako eraberritzearen ideia
zein puntutan dago?
Leku askotan ibaiari bizkarra
emanez eraiki ditugu herriak, eta
Zumardi Txikia berreskuratzea
garrantzitsua da. Konponbide bat
eman behar zaio aparkalekuari
eta, horren arabera, aurreproiek-
tua bizilagunekin landu.
Usabalgo kanpoko igerilekuak
zeresana pizten du udaz uda.
Handitzea pentsatu duzue?
Ez. Egia da arrakasta handia iza-
ten duela, uztailean bereziki. Bai-
na, igerilekua baino gehiago, belar
eremua betetzen da. Ikusi behar
da zenbat egunetan gertatzen den
hori, eta dimentsionatu.  
Lau urteotan turismoak indar
berezia hartu du. Neurtu duzue
herrian izan duen eragin eko-
nomikoa?
Bisitarien datuetan neurtu dugu,
baina eragin ekonomikoan ez. Bi-
sitarien profila aztertu dugu: 40-
60 urtekoa, gaitasun ekonomikoa
duena, kontsumitzen duena eta,
gastronomiaz gain, lasaitasuna-
ren bila eta kultur ondarea bisita-
tzera datorrena. Horretarako, ho-

tu genuen, liburutegitik hastea
dela egokiena, berau kultur etxera
lekualdatuz. Udalbatza berriare-
kin berretsi behar da eta, ondoren,
aztertu beharko da aldaketa ho-
rrek zein ondorio ekartzen dituen. 
Emakumeen etxeko parte har-
tze prozesua bukaeran da. Ho-
nainoko bidea nolakoa izan da?
Elkarlana aipatuko nuke. Hasiera
ezusteko bat izan zen niretzat, oso
zabala izan zelako. Kokapena era-

bakita dago, eta orain hainbat era-
baki potolo hartu behar dira: ku-
deaketa eta finantziazioa, araute-
gia, eskualdea nola inplikatuko
den,... Bitartean, Hirigintza Saile-
an proiektua lantzen ari dira.
Indargune bat izango da politi-
ka feministak garatzeko?
Politika feministak garatzeko, el-
kartu egin behar da, eta etxea in-
darrak batzeko gunea izango da.
Azken urteotan, emakume talde-
ek indar berezia hartu dute, nahi-
ko bistakoa izan da Martxoaren

izan, ez dugulako inoiz publikoa-
ren aurkako jarrerarik izan. Publi-
ko-pribatuaren osagarritasuna-
ren alde azaldu izan gara beti. Gi-
zartea aldatzen doa, behar berriak
sortzen dira, eta horietara egokitu
behar da; ESIen antolaketa be-
rriak titularitate publikoko ospita-
le bat beharko luke. Dena den, be-
giratu beharko da zer nolako ospi-
tale publikoa behar duen
Tolosaldeak. Udalari ospitalearen
kokapena zehaztea egokituko li-
tzaioke, lurra zein izango den era-
bakitzea. Baina hori ez da ez urte-
betean, ez bi urtean amaituko.
Ziur aski, hitzarmena berritu egin
beharko da, baina aurretik lanari
helduz. Kanpotik, normala da al-
daketa bat gertatu dela ikustea,
baina bilakaera bat dago. Lehen
hartutako erabakiak onak izan
dira, eta horregatik egon da zerbi-
tzu on bat. 
Udal eraikinen erabilera be-
rrantolatzeko lanetan ari zare-
te. Aldaketak noiz hasiko dira?
Azterketa aurreko agintaldian
egin zen, eta dokumentu mardul
bat badugu; garapena, seguraski,
bi agintaldi edo gehiagotara zabal-
duko da. Agintaldi amaieran,
nahikoa adostasun politikoz onar-

tel eskaintza berritu eta areagotu
behar da, eta indargune bereziak
jarri azoketan. Gainera, turismo
bulegoa Triangulora lekualdatzea
onartu zen, aurreko agintaldian,
Tolosaldea Garatzeneko adminis-
trazio kontseiluan. Duela urte ba-
tzuk proba bat egin genuen, eta as-
koz gehiago ziren Triangulora ber-
taratzen ziren bisitariak. Aukera
egokiena dagoeneko hutsik dago-
en lokal batean bulego berria jar-
tzea da. Trianguloan ezin baldin
bada, Triangulotik gertuen dago-
en gunean jarriko dugu. 
Nola ikusten duzu Tolosako
merkataritza 10 urte barru? 
Belaunaldi aldaketa da erronketa-
ko bat, baina baita lehiakortasuna
eta modernizazioa ere. Merkatari-
tzaren etsairik handiena internet
da, eta Tolosa&Co elkarteak bere
helburuen artean du hori. Gogo-
ko.eusabian da; hori indartzen ja-
rraituko dugu, eta kontzientziazio
kanpainak egiten ere bai. Tokiko
kontsumoa sustatzea herritar guz-
tion ardura da. 
Osoko bilkurek duten funtzioa
nola ikusten duzu gaur egun?
Osoko bilkuren funtzioa ez da
udalean egiten den guztiaren be-
rri ematea. Nik uste dut, herrita-
rren parte hartzea bestela bidera-
tu behar dela. Gai zehatz bateko
eztabaida jarraitzeko interesa
duenarentzat balio dezake, baina
ez dut uste udalaren jarduna ja-
rraitzeko modua denik; berez ez
da bertan eztabaidatzeko. Alderdi
bakoitzak bere iritzia emateko au-
kera du plenoan, eta galde-erre-
guak ere baliatu egiten dira norbe-
re kezkak azaltzeko, beste ezer
baino gehiago, telebistagatik.
Zure ustez, alderdien siglak
pixka bat alboratuko balira,
errazagoa litzateke zenbait
puntutan neogoziatzea?
Pertsonalismoak ez zaizkit batere
gustatzen, oso kaltegarriak dira.
Ni oso alderdi zalea naiz. Alder-
diek berme bat ematen dute, ba-
koitzak ez dezan bere kabuz era-
bakirik hartu. Dena den, gauza bat
alderdi politikoak dira, eta beste
bat erakundeak, eta, behin era-
kundetzen garenean, ni, Tolosako
alkate bezala, Tolosako herriaren
zerbitzura nago. Herritar guztiok
ez dugu iritzi bera, eta alkateak
errespetua zor die denei. Horrek
ez du esan nahi, nik, nire militan-
tzian, nire ideologia albo batera
uzten dudanik, ezta gutxiago ere.
Baina errespetu hori erakundeak
zor du. Finean, alderdiak ez dira
helburu bat; tresna bat dira, herri-
rako beste helburu batzuk lortze-
ko. Nik hori oso garbi daukat. 

ITZEA URKIZU ARSUAGA

«Pertsonalismoak ez
zaizkit batere gustatzen»

OLATZ PEON  TOLOSAKO ALKATEA
16 urte daramatza Tolosako Udalean, eta bigarren alkate agintaldia

hasi berri du, proiektuei jarraipena emanez, eta berriak sortuz. 

Aurreko agintaldian «konfiantza hartuta», bigarrengo alkate aldiari «indarberrituta» ekin diola dio Olatz Peonek
(Tolosa, 1969). Udal barruko antolaketa hiru sail nagusiren baitan eraberrituz txertatu dute lehen aldaketa, eta

aurrekontua eta agintaldiko plan estrategikoa osatzen ari dira egunotan.
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«Ibaiari bizkarra
emanez eraiki ditugu
herriak, eta Zumardi
Txikia berreskuratzea
garrantzitsua da»



Jon Miranda 

Ekainean alkate kargua hartu,
uztailean herriko festak ospatu
eta abuztuan jai egun batzuk
hartu ondoren, irailean ekin
zion normaltasunez udal jardu-
nari. «Gustura» dagoela dio.
Udal taldean kide guztiak be-
rriak zarete, bi izan ezik.
Bai. Niretzat behintzat, Xabat
Laborde eta Arantza Lopez on-
doan egotea oso garrantzitsua
da. Azken honek gainera, bizi
duen egoera pertsonalagatik,
behin erretiroa hartuta, egunero
egiten du udaletxera buelta eta
estimatzekoa da laguntza. Lane-
rako gogoz gaude, zinegotzi ba-
koitzak arlo baten ardura hartu
du eta horretan ari dira buru-be-
larri, guri ere lan kargaren zati
bat kenduz.
Hauteskunde kanpainan par-
te hartzea indartzeko asmoa
zenutela esan zenuten. Zein
neurri hartuko dituzue?
Gure asmoa mahai parte hartzai-
leak sortzea da duela bi legealdi
abiatutako bideari jarraituz. Uda
pasa ondoren, irailean zeregin
horretan jarri gara. Hezkuntza
eta euskarako Ados mahaiak
nahikoa aurreratuta daude. Ar-
loz arlo sortu nahi genituzke ma-
haiak, gauzak hitz egin eta ezta-
baidatzeko gune bat edukitzea
aberasgarria baita. Parte hartze
modu irekia eta gardentasunez-
koa defendatzen dugu. 
Udal batzordeen lekua hartu-
ko lukete Ados mahaiek?
Gure pentsaera da, Ados mahai
horretan erabakitzen diren gau-
zak batzarretara eramatea eta
bertan parte hartzen dutenekin
adostea. Hortik, osoko bilkurara
joango dira gai horietako batzuk
eta beste batzuk ez. Ados mahai
horietan parte hartzea librea da,
eta bertan aritu daitezke baita
ere alderdi politikoetako ordez-
kariak. Guk nahi genukeena da
lehenengo pausoa Ados mahai
horietan ematea. 
Udal batzordeetan alderdi po-
litikoen proportzionaltasuna
errespetatzeko eskatu zizue-
ten EAJko kideek azkeneko
osoko bilkuran. Zer duzue
esateko horren inguruan?
Guk, agintaldiaren hasieran, au-
rreko legealdiko funtzionamen-
duari jarraitu diogu. Aurreko lau
urteetan, seina zinegotzi ge-
neuzkan EAJk eta EH Bilduk eta
ez zen proportzionaltasun irizpi-
derik errespetatu. Guk lehengo
bideari jarraitu diogu eta batzor-
deetan, printzipioz, EH Bilduko

dundiak daramatza. Berez,
urriaren 3an irekitzeko asmoa
zegoen, baina duela gutxi jaso
genuen deia aldunditik, obra bi
hilabetez luzatuko dela esanez.
Orain jarri diguten data aben-
duaren 3koa da. Haserre gaude,
eragin handia daukalako Villa-
bona eta Zizurkilen arteko ko-
munikazioan eta Sacem inguru
horretan dauden enpresetarako
sarbidean. 
Kale Nagusiko 38. zenbakian
dagoen eraikinaren jabetzan
partea badu udalak. Zein ir-
tenbide eman nahi diozue
eraikin horri?
Eraikinaren %52aren jabetza du
udalak. Egia da etxe horrek berri-
kuntza bat behar duela, besteak
beste, ez duelako ITEa pasa.
Obra handia egin beharra dago,
teilatutatik hasi eta etxe barrue-
taraino. Bertan bizi diren bizila-
gun batzuen egoera ekonomikoa
ez da horrelako lan bati aurre
egiteko aproposena eta aztertu
egin beharko dugu zein aukera
dauzkagun. Udala eraikin osoa-
ren jabe egitea da aukeretako
bat, baina bizilagunak hortik
ateratzeko prest dauden ikusi
beharko da. Diru asko behar da

erabilera eman libre dauden 60
garaje horiei. 
Txermingo aparkalekuari da-

gokionez, aurreko udal gober-
nuak proiektu bat egin zuen zo-
nalde horretarako. Mahai gaine-
an dugu egitasmoa, baina ez
gaitu konbentzitzen, aldaketa
batzuk behar dituela iruditzen
zaigu. Berrikusi egingo dugu. 

Parkea estaltzeko asmoari eu-
tsiko diozue?
Bai, gure asmoa hori da. Mahai
gainean jarriko ditugu gaur egun
dauden proiektuak eta berriak
eskatu behar badira eskatuko di-
tugu. Herritarrek erabaki dezate-
la zein parke estali nahi duten.
Lehen egin zen bezala proposa-
menak aurkeztuko ditugu eta
parte hartze prozesu baten bitar-
tez erabakiko da zein parke esta-
li.  
Sacem-go zubia noizko egon-
go da bukatuta?
Lan horiek Gipuzkoako Foru Al-

hiru ordezkari, EAJko bat eta
PSE-EEko bat egotea proposatu
dugu. EAJren eskaera ikusita,
berrikusi egin beharko dugu
orain erabakia.
Zein harreman nahiko zenu-
ke oposizioarekin legealdi be-
rrian?
Ni naizen bezalakoa naiz eta ez
diot begiratzen zein pentsamol-
deko pertsona daukadan ondo-
an. Beti esan dut, oposizioan
daudenekin eta beste alderdi po-
litikoekin kalean ibiltzen naizen
bezalaxe ibili nahi dudala; Giro
ona eduki nahi nuke. Elkarrekin
hitz egin eta adostasunetara iri-
tsi nahi dut. Amasa-Villabonako
herriarentzat hobea da denak el-
karrekin lan egiten badugu. 
Aparkalekuekin arazo handi
xamarra dago herrian. Nola
soluzionatu asmo duzue?
Malkar plazako aparkalekuetan
plaza libreak daude eta horiei ir-
tenbide bat eman nahi genieke,
baina aurretik obrak egin behar
dira hirugarren pisu horretan:
ura sartzen da eta hezetasun
handia dago. Proiektu bat dago
aparkaleku horiek berritzeko eta
hori gauzatu nahi dugu aurrena.
Gero pentsatuko dugu nolako

etxebizitza konpontzeko eta guk
kreditu aldaketa bat egin genuen
aurreko uztailean. Diru bat jaso-
ta zegoen aurrekontuan teilatua
konpontzeko eta atzera bota ge-
nuen, ikusten dugulako ez dela
nahikoa momentuko konponke-
ta bat egitea. Diru kopurua jaitsi
dugu eta partida hori azterketa
sakon bat egiteko erabiliko
dugu, eraikinak zein aukera di-
tuen ikusteko. Bizilagunekin ere
hasi gara hizketan. Adierazi di-
gutenez bakarrik sentitu izan
dira orain arte eta guk gure alde-
tik prestutasuna adierazi diegu
zein aukera dauden aztertzeko.
Bideak zabaldu nahi genituzke
eta ez paretak jarri.  
Gaztexeak hor izango du le-
kua etorkizunean?
Onddo gazte asanbladarekin
ondo moldatzen gara, inongo
arazorik ez dugu. Santio festetan
sortu zen egoerari momentuko
soluzioa topatu genion eta ho-
rrekin batera argi geratu zen
gaur egungo lokalean ezingo di-
rela aurrerantzean kontzertuak
egin. Gaztetxea egunerokotasu-
nean erabiltzeko arazorik ez
dago, neurri batzuk hartuz eta
musika kontrolatuz, baina gazte
asanbladako kideek ere onar-
tzen dute ez dela lokal egokia
kontzertuak egiteko. Gauzak el-
karrekin hitz eginda konpontzen
dira eta prest gaude gaztetxekoe-
kin egin genuen bezala, gainera-
ko eragileekin ere hitz egiteko,
arazoak dauden tokian soluzio-
ak bilatzeko. Besoak gurutzatuta
geratzearekin ez da ezer lortzen.
Herritarrei lagundu egin behar
zaie eta bideak ireki behar zaiz-
kie, ez itxi. Bidea elkarrekin egi-
teko prest gaude.
Ikastetxeen arteko harrema-
nean eragin nahi duzue udale-
tik?
Bai. Horregatik gure lehentasu-
netako bat hezkuntza arloko
Ados mahaia martxan jartzea
izan da. Pauso txiki batzuk eman
dira eta pauso handiagoetara
iristeko horrela hasi behar dugu,
txikitik eragiten. Fleming, Ernio-
bea eta Zubimusutik prest daude
pauso horiekin jarraitzeko eta
hezkuntza mahai horretan nor-
maltasun egoera batera iristen
lagundu nahi genuke, elkarri
mokoka ibili gabe. Askotan ez da
umeen kontua, gurasoak izaten
gara horretan okerrenak. Futbo-
lean edo pilotan ikusten dituzu
denak elkarrekin, eta zeharo
kontentu egoten dira umeak. Ez
da hain zaila elkarrekin ondo
moldatzea. 

JON MIRANDA

«Herritarrei bideak ireki
behar zaizkie, ez itxi»

BEATRIZ UNZUE AMASA-VILLABONAKO ALKATEA
Arazoak dauden tokian soluzioak topatzeko borondatearekin ekin dio

EH Bilduk udal gobernua gidatzeko ardurari. 

Lehen aldiz udal hauteskundeetara aurkeztu eta alkatetza lortu du Beatriz Unzue Esnaolak (Amasa, 1974). 
Lanari neurria hartzen ari dela dio eta herritarren parte hartzea bultzatzeko helburua du, duela bi legealdi 

EH Bilduk hasitako bideari jarraituz eta Ados mahaiak berraktibatuz
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«Giro ona eduki nahi
nuke, herritarrentzat
hobea da
denak elkarrekin lan
egiten badugu»



Atzerritik etorritakoak 
eta bertakoak, bazkari
baten inguruan 
Azaroaren 17an egingo
dute Bizilagunak-en
zortzigarren edizioa;
Adunan bakarrik, sei
familia animatu dira  

Asier Imaz Tolosa

Iaz, Tolosaldean 10 bazkari egin
zituzten Bizilagunak ekimena-
ren baitan. Aurten, Adunan ba-
karrik sei familia animatu dira
parte hartzera. Antolatzaileek
parte hartzeko ate guztiak zaba-
lik daudela azaldu dute, eta 
informazio guztia sarean zintzi-
likatu dute. Horrez gain, aurkez-
pen ekitaldian, aurreko urteeta-
ko esperientziak kontatzen hain-
bat herritar aritu dira. Azaroaren
17an bazkariak izango dira eta
30ean, Hernaniko Odona audi-
torioan jai giroan guztiak elkar-
tuko dira bizipenak kontatzeko.

EZ DA FAMILIENTZAT BAKARRIK
SOS Arrazakeria elkarteak anto-
latzen du Bizilagunak proiektua.
Atzerritik etorritako herritarrak
bertakoekin elkartzea da asmoa,
bazkari baten inguruan. Azaroa-
ren 17an egingo dira bazkari ho-

riek; etorri berrien etxean edo
bertakoenean: «Ingurura begira-
tu eta herrialde desberdinetako
hainbat lagun ikusiko duzu kale-
etan barrena... Galdetu al diozu
inoiz zure buruari zerk ekarri di-
tuen hona? Hemengo bizimo-
duari buruzko zer sentipen eta
iritzi dituzten? Edo agian, zu zeu
etorkina zara eta ez duzu sekula
bertako inor ezagutu edo berta-
ko lagunik izan herrialde honi
buruz gehiago jakiteko». 
Bizilagunak proiektuak galde-

ra horiei erantzuna eta irtenbi-

dea eman nahi die. SOS Arraza-
keriak elkarteak Euskal Autono-
mia Erkidego osoan antolatu
ditu azaroaren 17ko bazkariak:
«Familiak izaten dira gehienak,
baina lagunak, pisu kideak...
izan daitezken parte hartzen du-
tenak. Dinamizatzaile batek ere
parte hartuko du, antolaketan la-
guntzeko». 2012az geroztik, mi-
laka lagunek hartu dute parte
proiektuan. Aurtengoa zortziga-
rren edizioa izango dela azaldu
dute, proiektura herritarrak gon-
bidatuz: «Edonongoa izanik ere,
hemen bizi bazara zure familia,
bikote, pisukide edo lagunekin,
eta zure herriko jende berria eza-
gutu nahi baduzu, animatu eta
parte hartu».

TOLOSALDERAKO DEIALDIA
Tolosaldea Garatzeneko Migra-
zio sailarekin jarri behar da ha-
rremanetan. 646 05 70 80 zenba-
kira deituta edo migrazioa@tolo-
saldea.eus e-mailera idatzita.
Informazio guztia mugak.eu
webgunean dago zintzilikaturik.
Aurreko urteetan Bizilagunak

proiektuan parte hartu duten he-
rritarren esanetan, ekimen «oso
polita» da. Begoña Olamusu be-
rrobitarrak, adibidez, «normal-
tasuna» aipatu du behin baino
gehiagotan: «Oso ondo joan zen
dena, normal. Etorri eta lehen
minututik betiko ezagunak bagi-
na bezala izan zen. Oso polita
izan zen esperientzia». Anifa
Ouro togotarra izan zen Olamu-
suren etxean, eta oroitzapen oso
onak dituela azaldu du, Bizilagu-
nak proiektuari eskerrak emate-
arekin batera. Paola Neyra 
peruarra bere aldetik gogotsu
azaldu da, proiektuan parte har-
tzeko. 

Azaroaren 17an izango dira Bizilagunak egitasmoko bazkariak. ASIER IMAZ
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TURISMOA ERAKARTZEKO
Tolosaldea Garatzenek eta San Sebastian Region Turismo
bulegoak gonbidatuta turismoari lotutako hainbat profesio-
nal izan ziren atzo, Asteasun. Muskerraren Bidea ikusteko
aukera izan zuten eta Bernardo Atxaga idazleak egin zituen
gidari lanak. Antolatzaileek esan dutenez, atzoko bisitaren
helburua da Donostiara gerturatzen diren turistak Gipuzkoa
osoan zehar zabaltzea. JON MIRANDA

Euskarari lotuta diru
laguntzak eskatzeko
epea, zabalik
AMASA-VILLABONA // Udalak
euskara ardatz dituzten diru la-
guntzak eskatzeko epea zabaldu
du. Laguntzak urriaren 31 bitar-
te eskatu daitezke euskaltegieta-
ko ikastaroren bat egiteagatik,
saltokietako errotuluak euska-
raz jartzeagatik edota webgune-
ak euskaraz egiteagatik. Infor-
mazio gehiagorako Zuretzat He-
rritarren Arreta Zerbitzura edo
Euskara Zerbitzura jo behar da
943 69 21 00 zenbakira (3329 lu-
zapena) edo euskara@villabo-
na.eushelbidera idatzita.

‘Roman eta Julieta’
azaroaren 17ra
atzeratu dute
AMASA-VILLABONA // Gurea an-
tzokian urriaren 27an eskaintze-
koak ziren Roman eta Julieta an-
tzezlana azaroaren 17ra atzeratu
dute, Villabonako Udalaren eran-
tzukizuna ez den arazo batenga-
tik, jakinarazi dutenez. Aldez au-
rreko sarreren dirua erositako to-
kian bertan itzuliko dute,
sarrerak aurkeztuta. Anartz 
Zuazuak zuzendu du lana eta
Jose Ramon Soroiz, Tanya de la
Cruz, Ainhoa Aierbe, Asier Sota
eta Alazne Etxeberria dira an-
tzezleak.

Parte hartzeari
buruzko saioa
antolatu du EH Bilduk
ANOETA // EH Bilduk herrigintza
gaia ardatz hartuta tailerra egin
zuen uztailean eta jarraipena
emango diote gaur, 18:30etik
20:15era, udaletxean. «Uztailean
atera ziren ideia ezberdinak de-
non artean bateratu ondoren,
hori lortzeko zein bidelagun eta
tresna ditugun, edo sortu behar
ditugun» aztertu zutela esan 
du EH Bilduk.Herri partehar-
tzaileagaia landuko dute gaur-
ko saioan eta hori lortzeko «ga-
koak» zeintzuk diren identifika-
tuko dituzte hausnarketaren 
bidez. Uztailean egindako tailerra. ATARIA



20 postu eta
askoz gehiago,
Bedaion
Bedaioko XII. Azoka Berezia igandean
izango da, eta ikusi eta ikasteko postuak
ere izango dira. Jatekorik ere ez da faltako,
eta eguna bazkariarekin amaituko dute 

Eneritz Maiz Etxarri Bedaio

Aurretik egin beharreko etxeko
lanak ondo egin, eta prest dute
bedaiotarrek XII. Azoka Berezia.
Bertan hainbat produktu ikusi,
dastatu eta erosi ahal izango
dira: bertako babarruna, barazki,
etxeko labe zaharrean egindako
ogia, mondejuak, arrautzak,
zuhaitzek eskaintzen dituzten
fruituak, piper erreak, ukenduak
edota xaboiak. Baita etxean egin-
dako postre goxoak, esnekiak eta
gaztak ere.
«Urte garai hau ezin egokiago

izaten dugu hainbat eta hainbat
herri txiki eta auzoetan presta-
tzen dituzten azoketara hurbil-
tzeko, eta bertako jakiturian

murgildu eta ongi suertatzen
bada etxera kalitatezko produk-
tuekin bueltatzeko», adierazi
dute Bedaioko antolatzaileek.
Sagardoa nola egiten den azal-

duko dute dolare txiki baten bi-
dez, eta lehen sagar zukua dasta-
tzeko aukera izango da. Baserri-
ko animaliak ikusgai jarriko
dituzte, eta erleen hainbat pro-
duktu dastatu eta erosteko bidea
ere izango da. Azken urteotako
arrakastaren ondoren, aurten
ere, landare eta loreetan aditua
den Jakoba Errekondo izango da
Bedaion: «Jendearen kezka eta
jakin-minak asetzeko eta ezagu-
tzak elkarbanatzeko aukera pa-
regabea izango da».
Azken urte hauetan jendearen

parte hartzeak azokako gune ga-
rrantzitsu bilakatu duela adiera-
zi dute Bedaioko Erakustoki
Txokoa: «Aurtengo gaia, garai
batean gure amona eta birramo-
nak ezkontza egunerako presta-
tzen zituzten esku lanez eginda-
ko hainbat zapi izango dira, eta
Irurako Lules Gabarain hurbil-
duko zaigu Bolillo bidezko esku-
lanaren teknika erakustera», ar-
gitu dute.
Hotzari aurre egiteko, nahi

duenak, taloa txorizo edo hiru-
giharrarekin jateko aukera izan-
go du, eta horrez gain, gaztaina
erreak ere aukeran izango ditu.   
Azoka 13:45ean bukatuko da,

baina goizeko lanaldiak Artubi
elkarteak antolatuko duen baz-
kari batekin izango du amaiera.
20 euroren truke bertako baba-
rrunak jateko aukera izango da,
eta goizean zehar txartelak salgai
jarriko dituzte. Eta bertako pro-
duktuen zozketa berezi bat ere
egingo dute.
«Guzti hau ikusi, dastatu, gal-

detu edo erosi nahi duenak,
igandean Bedaiora hurbildu be-
harko du», azaldu dute. Eta azpi-
marratu dute: «Ez ahaztu egun
bateko erakustoki-saltoki izango
den Bedaioko azoka edo beste
hainbat herritako azoken atze-
an, egun askotako gutizi eta mai-
tasunez beteriko duintasun han-
diko lana dagoela. Denon esku
dago hau mantentzea. Bertako
produktuak eta garaian garaiko-
ak».

AUTOBUSA BEDAIOZ
GOZATZEKO
Tolosako Udalak autobus zerbi-
tzua jarriko du Bedaiora joan
ahal izateko. Tolosatik Bedaiora,
10:30ean aterako da autobusa
San Frantziskoko geltokitik.
10:45ean Alegian Kikarako gelto-
kian egingo du geldialdia, eta
10:55ean Ugarten, Bedaiorako
bidea hartzeko. Bedaiotik Tolo-
sarako buelta, berriz, 13:30ean
egingo du autobusak, eta dagoz-
kion geldialdiak egingo ditu,
Ugarte, Alegia eta Tolosan.

Aurten ere Jakoba Errekondo azokan izango da. I. SAIZAR

2020ko egutegia
argazkiz
janzteko
lehiaketa egingo
dute Amezketan   

Udalak, aurten ere, 2020ko
egutegia osatzeko argazki
lehiaketa antolatu du;
azaroak 15 da argazkiak
aurkezteko azken eguna 

E. Maiz Amezketa

Amezketako Udalak urtero egu-
tegia ateratzen du amezketar
guztien etxebizitzetan banatze-
ko. Iaz, lehen aldiz, lehiaketa bi-
dez aukeratu zituzten argazkiak,
eta izan zuen arrakasta ikusita,
aurten berriz errepikatzea eraba-
ki dute. Azaroaren 15a izango da
argazkiak aurkezteko azken egu-
na.
Lehiaketaren oinarriak iazko

berdinak dira: 14 urtetik gorako
edozein pertsonak parte har de-
zake eta gaia Amezketa da: ber-
tako paisaiak, pertsonak, ele-
mentuak… Parte hartzaile bakoi-
tzak gehienez hiru argazki
aurkez ditzake, eta formatu digi-
talean aurkeztuko dira. Gutxie-
neko kalitatea izan beharko
dute. Argazkiekin batera infor-
mazio osagarria aurkeztu behar-
ko dute: argazkiak non atera di-
ren, egilearen izen-abizenak eta
telefonoa edo helbide elektroni-
koa. Hiru modutara aurkez dai-
tezke argazkiak udaletxean:
CDan, gutun-azal baten barruan
sartuta, informazio osagarriare-
kin; USB batean, gutun-azal ba-
ten barruan sartuta, informazio
osagarriarekin (USBa itzuli egin-
go da), edota posta elektroniko
bidez, udala@amezketa.eushel-
bidera bidalita, informazio osa-
garriarekin batera. 
Hamahiru argazki sarituko

dira eta sari bakoitza 50 eurokoa
izango da, eta argazki sarituekin
2020ko egutegia osatuko da.

Arnasa Gara ekimena
aurkeztuko dute,
bihar, Altzon
ALTZO // Bihar, 19:00etatik au-
rrera Arnasa Gara kanpainaren
aurkezpen ekitaldia egingo
dute, Batzarremuñon. Euskal
Herriko arnasguneetan aurkez-
ten ari diren ekimenean parte
hartzera gonbidatu dituzte he-
rritarrak, eta bertan, abenduan
aurkeztuko den serie digitalaren
aurre-estreinaldia izango da.
Kasu honetan, Altzora, Erika
Olaizola eta Sambou Diaby akto-
reak gerturatuko dira.

Erabilitako arropa eta
oinetakoak bilduko
dituzte eskolan
AMEZKETA // Amezketako Zu-
madi eskolan, azken urteetan
egin duten bezala, erabilitako
arropa eta oinetakoak biltzeko
kanpaina martxan jarri dute.
S.O.S. Afrika da parte hartzen
duten kanpaina eta ikasle bakoi-
tzari poltsa eman zaio. Norbai-
tek poltsa gehiago beharko balu,
eskatu ditzake. Poltsak eskolara
eramateko azken eguna hilaren
29a, asteartea, izango da.
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Herrigintza
elkartearen festako
afarirako izen ematea
IKAZTEGIETA // Urte sasoi hone-
tan egiten duten moduan, Herri-
gintza elkarteko bazkideek festa
eguna ospatuko dute. Azaroaren
16an izango da, eta arratsaldeko
herri krosaren ostean, bazkide-
en afaria egingo dute. Afarira jo-
atekoa denak, hilaren 31 baino
lehen izena eman beharko du el-
kartean bertan, 30 euro ordain-
duz. Izen-abizenak, bazkide
zenbakia eta dirua sartu behar-
ko dira buzoian. Bestalde, anto-
lakuntza laguntzeko bazkideei,
egunean bertan, 15:00etan ger-
turatzeko deia egin zaie. 
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KPIren
araberako
igoera izan dute
Ordenantza
Fiskalek  

I. S. A. Berrobi

Aurreko astean egindako ezohi-
ko osoko bilkuran, 2020ko udal
zergak eta tasak onartu zituen
Berrobiko udalbatzak. David de
Miguel Berrobiko alkateak jaki-
narazi duenez, KPIren igoera
orokorraren arabera hartu dituz-
te neurriak. 
Trakzio gaineko ibilgailuen

gaineko zerga %1 igo da, eta za-
borren bilketa-tasan %1,4ko igo-
era «arina» onartu dute, «kon-
tuak berdindu ahal izateko».
Saltokiek eta industriek 78

euro ordaindu beharko dituzte
urtean, iazko 76,92 euroren alde-
an, eta herritarrek 62,50 euro,
2019ko 61,60 euroren aldean.
Gainerako tasek ez dutela alda-
ketarik izango adierazi dute. 
Udalak ohar bidez azaldu due-

nez, udal gobernuak «ahalegina»
egiten du tasak izozteko. «Presio
fiskala ez areagotzeko erabakia
Berrobiko bizilagunen egoera
kontuan izanda hartu dugu». Ze-
haztu duenez, izoztearekin, he-
rritarrek 2020an zerga-bilketa-
ren presio gehigarria jasan behar
ez izatea bermatu nahi dute. 
Bestalde, Udal Finantzaketa-

rako Foru Funtsaren zenbatekoa
%3an igotzeak «bizilagunen on-
gizatea bermatzen jarraitzea»
ahalbidetuko duela adierazi du
De Migelek, eta «gaizki pasatzen
ari direnak bazter ez uztea» dela
asmoa. «Foru Funtsa da udalerri
honentzat diru sarreren iturri
garrantzitsuenetako bat, eta ber-
tan dauden gastu arruntak edo
kapital gastuak finantzatzeko
erabil dezakegu», azaldu du al-
kateak. 

Bi astetan zehar, kulturaz
jantziko da Berastegi 
Bihar emango diote hasiera kultur asteari Berastegin, eta urtero moduan,
azaroko lehen igandean agurtuko dute, azoka berezia eta talo jatearekin.    

Irati Saizar Artola Berastegi

Hitzaldiak, jolasak, tailerrak,
kantaldiak, kontzertuak eta bes-
te antolatu dituzte aurtengo Kul-
tur Asterako. Urtero moduan,
adin tarte ezberdinetako herrita-
rrei begira osatu dute egitaraua,
eta mota guztietako egitasmoak
prestatu dituzte. 
Berrikuntza ugarirekin dato-

rren arren, urtero hutsik egiten
ez duten ekimenak ere manten-
du egin nahi izan dituzte. Beste-
ak beste, urri erdialdean egin zen
XXII. Argazki Rallya, mus txa-
pelketa herrikoia, musika ilun-

tzea eta azken urteetan indarra
hartu duen azoka eguna. 
Aurten, hogeita batgarren azo-

ka eguna izango da, azaroaren
3an. Tartean, eta ohiturari jarrai-
tuz, XXVIII. Gazta Lehiaketa,
XXI. Postu Lehiaketa, XI. Ardi
Ahari eta Bildots Lehiaketa eta
XIII. animali erakusketa izango
dira. Berrikuntza moduan, eta
arroz esne txapelketari erreleboa
eman asmoz, I. Sagar tarta Lehia-
keta antolatu dute. 11:00etarako
aurkeztu beharko da azoka le-
kuan, eta gainerako sariak bana-
tzen direnean, 13:30ean, jakingo
da irabazlea nor izan den. Iaz, eguraldia lagun, plazan egin zuten azoka. I. SAIZAR

EGITARAUA
Urriak 24, osteguna

19:00. Onddoak biodibertsitatearen
giltzarrihitzaldia Aranzadiko Joxepo
Teres eta Unai Femandesen esku-
tik, erabilera anitzeko gelan. 

Urriak 25, ostirala

16:00. Merienda Beasti Guraso El-
kartearen eskutik, eskola atarian.
16:30. Patin edo patinete ginkanak
eta sorpresa ugari eskola atarian eta
frontoian, Guraso Elkartearen esku-
tik. Norberak ekarri beharko ditu
bere patin edo patinetea eta kaskoa.
19:30. Garagardo probaketa
Otsaihen-en eskutik, erabilera ani-
tzeko gelan.

Urriak 26, larunbata

10:00. Pasta freskoa egiteko taile-
rra, Pietro Silenzen eskutik, Urepele
Elkartean.

15:00. Mus txapelketa herrikoia,
Ategin.
18:00. Gaztetxoentzat Ipuinen La-
pikoa ipuin-kontaldia Izaskun Mujika
ipuin kontalariaren eskutik, udale-
txeko kultur solairuko erabilera ani-
tzeko gelan.
19:00. Pintxo-potea.
23:00. Musika iluntzea: Atzapar
Rock eta Trini Fox taldeen kontzer-
tuak, Urepele Elkartean. 

Urriak 27, igandea

12:00. Trantsizio garaiaz geroztik
Berastegik izan dituen alkate guz-
tien arteko solasaldia: Andres Etxe-
berria, Migel Larburu, Migel Agirre-
zabala, Aitor Lizartza, Aritz Mujika
eta Amaia Azkue. Aurkezlea: Irati
Saizar.
19:00. Aire ahizpen kantu emanal-
dia, erabilera anitzeko gelan. 

Urriak 31, osteguna

16:30. Baserriko Jolasak parkea Kul-
kiren eskutik, eskola atarian. tarte-
an, txokolatada. 
19:00. Aldaketa klimatikoa eta gla-
ziarren atzeraldiaren inguruko hi-
tzaldia eta Incognita Patagoniafil-
maren emanaldia, Ibai Ricoren esku-
tik. 

Azaroak 1, ostirala

09:30. Berastegiko txoko kuttunak
ezagutuz: Uli mendira irteera herri-
koia plazatik abiatuta.
19:00. Raketistakdokumentala,
Raketistak kultur-kirol elkartearen
eskutik, erabilera anitzeko gelan. 

Azaroak 2, larunbata

17:30. Azken eguzkiloreaantzezla-
na haurrentzat, Patata Tropikala tal-
dearen eskutik.

22:00. Bakean dagoenari bakean
utziantzezlana helduentzat Mirari
Martiarena eta Idoia Torregaraien
eskutik, eskolako gimnasioan. 

Azaroak 3, igandea

Goizean zehar. Azoka berezia eta,
tartean, herriko eta herritarren pro-
duktuak eskuragai. Aurten, bizi ba-
ratzeako postua izango dugu Jakoba
Errekondoren zuzeneko aholkulari-
tzarekin. Horrez gain: Gazta lehiake-
ta, sagar tarta lehiaketa, ahari, ardi
eta bildots lehiaketa, animalia ez-
berdinen erakusketa eta argazki
rallyko argazki pnenen erakusketa.
13:30. Sari banaketa.
18:00. Talo jana eta gazta eta sagar
tarta dastaketa, ardoz eta sagardoz
lagunduta. Tartean, Sara Caminos
eta Beñat iturriotzen musika ema-
naldia. 

Maria Zendoia
Kerejeta 

Urriaren 19an hil zen, 95 urte zituela.

Eskerrik asko amama eman diguzun
maitasun guztiagatik

AZPEITIA, 2019ko urriaren 23a

(Joxe Urbizuren alarguna)
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Superprestige
Txapelketan ariko
da Eneko Maiz   
Erredakzioa Amasa-Villabona

Pauen jokatzen ari den trinkete-
ko Munduko Kopa garaipenare-
kin hasi du Eneko Maizek, 15-2
eta 15-2ko emaitzarekin Dariel
Leyva kubatarraren aurka, ligax-
kako lehen partidan. Eskuz ba-
naka jokatzen ari da Maiz txapel-
keta hori. «Horrekin batera hel-
du da berri garrantzitsu eta
pozgarria», azaldu dute Behar
Zana Pilota Elkartetik. «Ipar Eus-
kal Herrian, banakako trinkete-
ko Superprestige Txapelketa jo-
katzeko gonbidatuta izan da».
Garazin jokatuko da azaroa eta
abenduaren artean. Txapelketa
jokatzen duen lehen gipuzkoa-
rra izango da billabonatarra, eta
hegoaldeko bigarren pilotaria. 

Txapelketa horretan pilotari
onenek jokatuko dute eta aukera
aparta izango da Maiz Lasarte   pi-

lotariarentzat. Alderaketa bat
egite aldera, oraindik afiziona-
tuetan jokatzen duen pilotari bat
gaur egungo Altuna III.arekin,
Irribarriarekin, Bengoetxearekin
eta maila horretako pilotariekin
jokatzea da, baina kasu honetan
trinketeko onenekin.

Eneko Maiz.  ATARIA

Alokairua

Baserria.Elduainen baserria aloka-
gai: etxebizitza, ustiategia edo biak.
Interesatuek deitu telefono zenbaki
honetara: 635 75 73 81 (Iñaki).

IRAGARKI LABURRAK

Igarondo Urpekoak
taldeko lau igerilari
podiumean   

Erredakzioa 

Igarondo Urpekoak taldeko 21 ki-
dek hartu dute parte Kontxako
Badiako V. Hegats Igeriketa Ze-
harkaldian, eta lauk podiuma
lortu duTE. Irati Lakunzak, gai-
nera, irabazi egin du emakumez-
koen sailkapenean. 

Hegats igerilariek 2 kilome-
troko eremua zuten aurretik
Kontxako badian. Igarondo or-
dezkaritza zabalarekin joan zen

bertara eta emaitza bikainak lor-
tu zituen. Lakunzaren txapelaz
gain, Ainhoa Tolosak hirugarren
amaitu zuen. Gizonezkoetan,
Jose Mari Zamora bigarrena izan
zen eta Gregorio Mancisidor hi-
rugarrena. «Talde guztiak egin
du zeharkaldi ederra, bai hel-
duek eta bai gaztetxoek ere»,
azaldu dute taldeko ordezkariek.
Datorren astean igerilekuko
denboraldi berria hasiko dutela
ere gogoratu zuten.

Igarondo Urpekoak taldeko kideak, Donostian.  ATARIA

Zein probatan lehiatzeko au-
kera izango duzu?
Junior mailan, hemen Euskal-
dun Trofeoan lehiatu gara eta
Espainiako Kopa egin izan dugu.
Gero, Espainiako selekzioarekin
aukera izan dut nazioarteko ko-
pan parte hartzeko. Sopelak na-
zioarteko lasterketetan parte
hartzeko aukera ematen dit.
Aurten Belgika, Herbehereak,
Txina eta beste hainbat lekutara
joan dira. 
Taldean zein izango da zure
zeregina?
Oraindik ez gara denok batera
egon. Aurten berria izanik ikas-
tea tokatzen zait, eta hori oso
argi daukat. Eta ahal dudan hei-
nean nire taldekideei laguntzen
saiatuko naiz. 
Aurrera begira, ze helburu
duzu errepideko txirrindula-
ritzan?
Etorkizunean gustatuko litzai-
dake lehen mailako talderen ba-
tera pasatzea, baina oso zaila
dago, eta emakumeen txirrindu-
laritzan are zailago. 
Pistari dagokionez, nola
lehiatuko zara?
Sopelak ez dauka pistako taldea,
baina aukera ematen digu pistan
ere lehiatzeko eta jarraituko dut.
Adibidez Gipuzkoako Kopan
parte hartuko dut.
Eta pistan nazioarteko probe-
tan lehiatzeko aukera izango
duzu ?
Orain maila berrian sartzean, 23
urte azpikoetan, zaila izango da
Espainiako selekzioan tokia lor-
tzea. Nire aldetik saiatuko naiz
ahal dudan ondoen egiten. 
Aurtengo denboraldia izan da
orain arteko onena?
Juniorreko lehen urtean garai-
pen gehiago lortu nituen eta Eu-
ropako Txapelketan izan nin-
tzen errepidean eta Munduko
Txapelketan pistan. Aurtengoan
denboraldi berezia izan da, ilu-
sio askorekin bizi izan dudana,
eta bukaeran Europako eta Mun-
duko txapelketetara bai errepi-
dean eta bai pistan joatea lortzea
oso pozgarria izan da. 

I.G.L.

«Taldean berria
izanik, ikastea
tokatzen zait»
NAIA AMONDARAIN
TXIRRINDULARIA

Imanol Garcia Landa Ibarra

Sopela Women’s Team taldeak
fitxatu du Naia Amondarain
(Ibarra, 2001) txirrindularia. Mu-
rias Limousin taldean izan da
aurten, baina Murias proiektua-
rekin batera taldea desagertu
egin da.
Nola gauzatu zen fitxaketa?
Denboraldi  bukaera aldera talde
batzuk deika hasi ziren. Orain-
dik ez nuen oso garbi, junior be-
zala denboraldia bukatzea nuen
buruan eta ez talde batean. Den-
boraldia bukatuta hasi nintzen
familiarekin eta entrenatzailea-
rekin hitz egiten ea hurrengo ur-
terako zer egin, eta azkenean So-
pelako taldea aukeratu dut.
Beraz, junior maila bukatu
duzu.
Azken bi urteetan aritu naiz ju-
benil mailan eta hurrengo den-
boraldian 23 urte azpikoen mai-
lan izango naiz, hau da, elite
mailaren barruan dagoen maila.
Zer suposatzen du zuretzat
UCIko bigarren mailan dago-
en talde batera joateak?
Infantiletatik hor ikusi dudan

taldeetako bat izan da. Lehen
Lointek izena zuen taldeak.
Orain horrelako talde batera sal-
to egitea oso polita iruditzen zait
eta ea zer moduz joaten den. 
Noiz hasiko zara talde berria-
rekin lehiatzen?
Denboraldia otsaila edo martxo
aldera hasiko da. Pentsatzen dut
egun batzuk hartuko ditugula
taldeko egonaldia egiteko, elkar
gehiago ezagutzeko. 
Eta entrenamenduetarako
nola moldatuko zarete?
Txirrindularitzan oso zaila da
gertuko jendea aurkitzea. Sope-
lan estatu mailako txirrindula-
riak gaude, beraz oso zaila da de-
nak toki batean elkartzea. Lehen
ere ez nintzen hainbeste elkar-
tzen taldekideekin, baina orain
gutxiago. 



Alua balioan jartzeaz

Iaz Poltsikoko Antzerki Sorkuntza saria eskuratu zuen ‘Ama-alu-
lur Sorgin baten ametsak’ antzezlana izango da etzi, Tolosako
kultur etxean; Zikloiaren hamargarren edizioaren barrko saioa da. 

Erredakzioa Tolosa

A urtengo Zikloiaren
barruan, Ama-alu-
lur Sorgin baten ame-
tsak antzezlanaikus-
teko aukera izango

da etzi. Tolosako kultur etxean
izango da, 20:30ean.
Euskarazko formatu txikiko

antzerki sorkuntza eta ekoizpe-
na sustatzen duen Poltsiko An-
tzerki Sorkuntza saria irabazi
zuen iaz Tolosako Intujai Teatro
taldeak antzezlan horrekin. ga-
tik. Beatriz Larrañaga eta May
Gorostiaga tolosarrek garatuta-
ko ideia da. Imanol Arabaolaza
tolosarrak eta Ekaitz Goikoetxea
beasaindarrak ere parte hartu
zuten prozesuan, azken honek,
esaterako, bertsoak sortuz. Akto-
re lanetan, berriz, Beatriz La-
rrañaga bera eta Itziar Saenz de
Ojer lizartzarra ari dira.
Antzezlaren abiapuntua ko-

munikabideetan agertutako al-
biste bat da: Oreretako Aitzibi-
tarte IV kobazuloan, duela
14.000 urte inguruko paleolito
garaiko irudiak aurkitu dituzte.
Guztien artean goi-behe metro
bat baino gehiago den alu bat na-

barmentzen da... Albiste horren
inguruan sekulako trama presta-
tuko dute, Espek eta Leok, bi es-
peleo-arkeologok.
Ekaitz Goikoetxeak nabar-

mendu duenez, «mezu indar-
tsua» duen antzezlana da: «Due-
la 15.000 urteko gizakiak halako
beharra baldin bazuen kobazu-
loetan aluak irudikatzeko, ez da-
kit gaur egunera askorik aurrera-
tu dugun, gizarte honetan alua
hitza bera ahoskatzea hainbeste
kostatzen zaigunean». Hala,
«oso anitza» dela dio, tonu eta
erregistro asko baititu: «Antzez-
lanaren barruan bertsoak ere
presentzia handia du, eszena ba-
koitzaren ondoren, hain juxtu,
ikusiko denaren iragarle mo-
duan». 
Horrekin batera, hausnarketa-

ra bultzatzen duen lana dela
gehitzen du bertsolariak: «Nola-
koa izango litzateke gaur egungo
gizartea garai batean aluari ema-
ten zioten balioa eman izan ba-
genio? Gaur egungo hainbat ja-
rrera bestelakoak izango lirateke
ziurrenik eta gogoetarako bidea
ematen du». Bada, etzi, ostirale-
an izango da lanaz gozatzeko au-
kera, kultur etxean.

ZIKLOIAK HAMAR URTE
Hamargarren urteurrena du aur-
ten Zikloiak, eta ospakizun bere-
zia izatea nahi dute. Hala, etziko
antzezlanaren ostean, Ama-alu-
lur festa 10 urte zikloian antolatu
dute, musika eta bertsoak uztar-
tuz, Oihana Iguaran, Ekaitz Goi-
koetxea, Iñaki Santos eta Kaxuei-
rarekin, 3tabernan, 22:00etan.
Azaroaren 6an Txikiren baka-

rrizketak izango dira 3 tabernan,
azaroaren 9an Bea Larrañagare-
kin Hemendik Parisera eta aza-
roaren 22an Marta Renyer-en El
gran cabaret de Elvira.

Bea Larrañaga eta Itziar Saenz de Ojer, antzezlanaren une batean. ATARIA
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Deialdiak

Amasa-Villabona.2020ko aurre-
kontuak lantzeko EH BIlduren herri
batzar irekia, udaletxeko pleno are-
toan, 19:00etan.
Asteasu. Euskaraz bizi ahal gara! hi-
tzaldia, udaletxean, 19:00etan. Maite
Asensio eta Idoia Lahidalga.
Tolosa.Gure basoetako perretxiko-
ak, hitzaldia, Bidaiarien Txokoan,
18:00.
Tolosa.Galtzaundiren irakurle tal-
dea: Irati ElorrietarenNeguko argiak.
19:00etan, kultur etxean.
Tolosa.Herri batzarra, Kultur etxeko
Topagunean, 19:30ean. Hizlaria: La-
rraitz Ugarte. EH Bilduren plan politi-
koaren aurkezpena eta hauteskun-
deak.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, eskual-
deko alkateei elkarrizketa (gaurko-
an, Beatriz Unzue Amasa-Villabo-
nako alkatea), Tolosaldea Garatze-
nen tartea, Joseba Landa
Bartzelonatik eta amaitzeko es-
kualdeko musikari batek eginiko
proposamen musikala.
11:00.Desafioa. Herri kirolak, Joxe
Angel Sarasolarekin, Asier Imazek
gidatuta.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza,
Imanol Artola Felix-ekin

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Lotsagabe (Regina Tolosa) 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketa (Andoain)
22:30.Serious Business musika tal-
deari elkarrizketa
13:30.Gaurkoan Tolosaldetikua.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7. 
943 67 06 48 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18. 

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Egun osoan zehar za-
parradak izango ditugu.
Eguerdi partean lasaialditxo

bat izango duen arren, gero zaparra-
dek indarra hartuko dute. Tenpera-
tura maximoak 15 graduren ingu-
ruan ibiliko dira maximoak.ihar, egu-

na 00

Bihar.Eguerditik aurrera
nabarmen egingo du hobe-

ra; erabat atertuko du eta ostarte
batzuk zabaltzen hasiko zaizkigu.
Arratsalde eguzkitsua.

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