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Kultur Hamabostaldian
daude Amezketan eta
kultur asteburua dute,
Gaztelun, bihartik //4, 6
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«Haurrak zaintzea eskaini izan
didatenean zapirik gabeko
neska bat nahi izan dute »
CHAIMAE NAKARI MIGRATZAILEA ETA JATORKIN ELKARTEKO KIDEA

‘Emakumeen prozesu migratzailea’ mahai inguruan hartuko du parte Tolosan duela
bi urtetik bizi den marokoarrak; berarekin batera,  Suzi Ndojom eta Afaf el Halaoui
izango dira Tolosako kultur etxean, Jatorkin elkarteak antolatutako ekimenean //2

Irene Caminos Bike
Trialeko Munduko
Txapelketan ariko da
bihar, Txinan
Finalerdian lehiatuko da bihar goizean, eta
tolosarraren helburua da finalerako sailkatzea,
eta hori lortuz gero, podiumerako lehian egotea;
pasa den urtean bosgarren egin zuen //7

«Birziklatuta
nahikoa dela
iruditzen zaigu,
baina ez da egia»
MADDALEN DIAZ
INGURUGIRO TEKNIKARIA

‘Nola bizi hondakinik
sortu gabe’ hitzaldia
emango du etzi,
Ikaztegietan //5
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Itzea Urkizu Arsuaga

Duela bi urte heldu zen Tolosara,
bizitza hobe baten bila. Chaimae
Nakari (Tanger, Maroko, 1986) eta
haren familiari urtebete geratzen
zaie beren egoera administratiboa
erregulatzeko, eta epe hori dute jo-
mugan, lan duinagoetan hasi ahal
izateko. 
Zerk bultzatu zintuen migra-
tzeko erabakia hartzera?
Familiak, osasun sistemak eta
hezkuntzak, batez ere. Nire fami-
liaren eta nire pentsaeraren arte-
an desberdintasun handiak dau-
de, batetik. Bestetik, 20 urterekin
ezkondu, eta senarra eta biok Ma-
rokon lanean hasi ginen, Movis-
tar-en. Gure herrialdean eskulana
merkeagoa da, eta enpresak esplo-
tatu egiten gintuen. Baina, lana
genuenez, ondo geunden. 
Osasun sistemak zein kezka
pizten zizun?
Amak urtebete eman zuen gaixo,

eta inork ez zigun esaten zer zuen,
ia hil zen arte; hilabete batzuk le-
henago esan ziguten, C Hepatitisa
zuela. Gero jaio zen alaba, eta
asma zuela jakin genuen; hilean
hirutan gaixotzen zen. Diru bel-
tzarekin joaten ez bazinen, osasun
publikoan zain eta zain egon be-
harra zegoen. Pribatuarengana jo-
atea erabaki genuen, saioa 80-100
euro ordainduz.
Zenbatekoa zen zure soldata?
350 euro irabazten nituen. Sosten-
gaezina zen. 
Hezkuntza ere aipatu duzu. 
Garbi esanda, Marokoko hezkun-
tza sistema desastre hutsa da. 
Zein izan zen inflexio puntua?
Tangerren oso gertu izan dugu
beti bizimodu espainiarra, eta gu-
rearekiko aldea argi ikusten ge-
nuen, baina ez genuen sekula
pentsatu migratzea. Kontua da,
Movistarrek zerbitzu bera diru gu-
txiagorekin eskaintzeko lekua
aurkitu zuela, Perun, eta kalean

utzi gintuzten 300 langile. Ezin
izan genion egoerari buelta eman,
eta migratzea erabaki genuen. 
Nolakoa izan zen Tolosara iri-
tsiera?
Heldu ginenean, jende askoren
kritikak entzun genituen, esanez,
migratzaileok bertakoei lana ken-
tzen diegula, lapurtu egiten dugu-
la, edo gizarte laguntzen bila bai-
no ez garela joaten. Hasieran oso
gaizki sentitzen nintzen, ez ge-
nuelako lanik, eta ezta laguntzarik
jasotzeko eskubiderik ere; hemen
3 urte egin arte, ezinezkoa da. 
Geroztik, lortu duzue lanik?
Gure lehentasuna lan egitea da,
baina ez daukagu aukerarik; pape-
rak lortu arte ezin digute kontratu-
rik egin. Inoiz lan egin izan dugu,
diru beltza irabaziz. Iaz DBHko 3
eta 4. mailak atera nituen, eta aur-
ten erizain laguntzailearen erdi
mailako zikloa egin nahi nuen, pa-
perak lortutakoan lan eskaintza
kualifikatuagoetan sartzeko. Gaz-
telerazko zikloa Irunen dago, or-
dea, eta ez daukat dirurik garraio
publikoa eta ikasketak ordaintze-
ko. Beraz, orain unibertsitateko
sarbidea prestatzen ari naiz, gero
goi mailako ziklo batean sartzeko. 
Euskara ikasten ari zara?

Bai, Jatorkini esker. Gero eta
gehiago ulertzen dut, baina eran-
tzutea oraindik zail suertatzen
zait. Ikasi egin nahi dut, alabari
ulertu eta etxeko lanetan lagundu. 
Pozik zaude Tolosan?
Bai. Osasungintza oso ona delako,
eta etorri ginenetik alaba askoz ere
hobeto dagoelako. Eskolan, asko
gustatzen zait nola ikasten ari den;
bertakoen tratu bera ematen dio-
te, eta oso pozik nago horrekin.
Horren bila etorri nintzen: nire
alabarentzat onenaren bila. 
Zein garrantzia du Jatorkin be-
zalako elkarte baten laguntza
izateak?
Etorri eta nora joan behar duzun
erakutsiko dizun norbait izate hu-
tsa, asko da. Gaur egun, niretzat
nire familia da Jatorkin; bizitzan
behar izan ditzakedan pertsona
guztiak bertan ditut. 
Gaur egun, migratzaileen er-
diak emakumeak dira. 
Bai, Marokoko emakume asko
marrubiak biltzeko denboraldian
pasatzen dira Espainiara, Andalu-
ziara. Baina, beste emakume as-
kok migratzea erabakitzen dute,
askatasuna izateko. Marokon pa-
triarkatuak du indar guzti-guztia.
Emakume asko ari dira hori alda-
tzeko borrokan, baina oso zaila da
eta, horregatik, askok hona etor-
tzea erabakitzen dute, hobeto bi-
zitzeko eta guztia atzean uzteko.  
Ondo hartu zaituenik bada?
Bai. Oso jende zintzoa ezagutu dut
bi urteotan, eta asko lagundu di-
date. Baina, adibidez, haurrak
zaintzea eskaini izan didatenean,
zapirik gabeko neska bat nahi izan
dute. Ni hona zapiarekin iritsi nin-
tzen, eta duela gutxi utzi diot janz-
teari, lan egin ahal izateko. 
Ez duzu kendu nahi zenuelako.
Baita horregatik ere. Zapia kendu
nahi nuen, baina erabaki zaila
zen. 8 urte nituenetik daramat, ai-

tak eta anaia-ordeak behartu nin-
dutelako, eta bizi osorako zerbait
da. Ezkondu nintzenean, sena-
rrak ez zuen nahi nik zapia kentze-
rik, baina, hona iritsi ginenean,
kendu egingo nuela esan nion, la-
nagatik eta ez dudalako soinean
eraman nahi desadostasuna piz-
ten didan zerbait. 
Zerekin zaude desados?
Koranean, Jainkoak hijabaz hitz
egiten duenean, ez du zehazki ilea
estaltzeko aipatzen; bularraldea
estaltzeaz bakarrik ari da. Gerora,
profetaren aipuak interpretatu
izan dira, nire ustez oker. Ez dut
hijaba daraman inor epaituko, ba-
koitzak nahi duena egiteko esku-
bidea du. Baina ni ez nintzen aske
izan aukeratzeko, eta ez nuen za-
piaren inguruko azalpenik jaso.  
Zure bizitzan pisu nabarmena
duen erabakia izan da?
Bai, zalantzarik gabe. Familiak
oraindik ez daki hijaba kendu du-
danik, eta senarrarekin oraindik
eztabaidan nago, emakume mu-
sulmanok gizonezko baten tuto-
retzapean egon behar baitugu.
Emakume asko ez dira horrela
bizi, baina gu tradizio horretako
familietatik gatoz, eta haiek ez
dira aldatuko. Zentzu horretan, ez
nuen nahi alabak hori guztia pasa-
tzerik, eta horrek ere bultzatu nin-
duen hona etortzera. Alaba aske
izatea nahi dut: gauzak uler ditza-
la lehenengo, gero erabakitzeko. 
Migratzaileen eta bertakoen ar-
tean zubi asko eraiki behar da
oraindik. Nola ?
Historiak erakusten du herrialde
guztiak izan direla migratzaile
noizbait. Ni aurrera egiteko etorri
naiz hona, eta pertsona bakoitzak
bere zortea bilatzen du bizitzan,
izan bere herrialdean, izan beste
batean. Eta bizitza ikasketekin, la-
narekin, hezkuntza onarekin eta
elkarbizitzarekin eraikitzen da.

ITZEA URKIZU

«Bakoitzak bere
zortea bilatzen
du bizitzan, bere
herrialdean edo
beste batean»
CHAIMAE NAKARI
MIGRATZAILEA ETA JATORKINEKO KIDEA
‘Emakumeen prozesu migratzailea’ mahai
inguruan parte hartuko du, gaur, Jatorkin
elkarteak antolatuta, Suzi Ndojomekin eta
Afaf El Halaouirekin batera; 18:00etan hasiko
da hitzordua, Tolosako kultur etxean.
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Lan eskaintza

Etxeko lanak.Pertsona bat behar
da etxeko lanak egiteko. Telefonoa:
688 88 82 07. Detiu 13:00-15:00 
artean.

Salgai

Autoaren gidabaimenik behar ez
duen kotxea. Autoaren gidabaime-
nik behar ez duen kotxe txiki bat
saltzen dugu. Ibilgailua oso egoera
onean dago, eta kilometro gutxire-
kin, gainera. Interesa dutenek, dei
dezatela 678 44 50 24 zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK



Uemako kide izateko
erabakia hartu du
AlkizakoUdalak
Abendua erdialdera deituko du mankomunitateak
hurrengo batzar nagusia eta orduan onartuko du ofizialki
kide bezala; Eskualdeko 16. udalerria izango da Ueman 

Jon Miranda Alkiza

Alkizako Udalak osoko bilkura
egin zuen urriaren 29an eta Ue-
mako kide izateko prozesuari ha-
siera ematea erabaki zuen. Inaki
Irazabalbeitia alkatearen hitze-
tan, «Alkiza arnasgune izanik
ere, ez dago euskararen normali-
zazioak dituen desafioetatik li-
bre. Uemako kide izateak desafio
horiei aurre egiteko baliabideak
eskainiko dizkigu, bai udalari be-
rari dagozkion zereginetan baita
gizartean eragiteko unean ere».
2016an argitaratutako datuen

arabera, euskaldunak %91,3 dira
herrian. Oro har euskaraz bizi
dira Alkizan, baina Uemak adi-
tzera eman duenez, udalerri eus-
kaldun gehienetan bezala, behe-
ranzko joera islatzen dute da-
tuek: «1996 (%96,9) eta 2016
(%91,3) urteen artean 5,6 puntu
egin zuen behera euskaldunen
indizeak». Uemako kide izanda,
egoera iraultzeko eta euskararen
biziberritzeari hizkuntza politika
sendo eta bateratuarekin ekiteko
asmoa adierazi du Alkizako Uda-
lak.
Uemak abendu erdialdean

egingo du hurrengo batzar nagu-
sia, ohi bezala urteko balantzea
egiteko eta urte berrirako plan-
gintza onartzeko. Batzar nagu-
siak Alkiza Uemako kide izatea
onartzen duenean, Tolosaldeko
28 herrietatik 16 izango dira man-
komunitateko parte. Gaur egun,
Euskal Herri osoko 86 udalerrik
osatzen dute Uema.

ESTELAKO ERABAKIAK
Urriko osoko bilkuran, bestalde,
Oilategitikherri aldizkariari urte-
roko diru laguntza ematea onar-

tu zuten hautetsiek. 2.803 euroko
ekarpena izango da.
Azkenik, osoko bilkurak Goie-

ner eta Nafarkoop energia koope-
ratiben kide egitea onartu du. Ina
Soriak, ingurumen arazoen ardu-
ra duen zinegotziak azaldu due-
nez, «udalaren helburu nagusien
artean Alkizaren aztarna ekologi-
koa gutxiagotzea da eta horreta-
rako trantsizio energetikoari eki-
tea ezinbestekoa da. Goiener eta
Nafarkoop helburu hori lortzeko
bidaide egokiak direla uste
dugu».

Alkizako herrigunearen ikuspegi bat, artxiboko irudian. J. M.

Gradu amaierako lanak
sarituko ditu Mintzolak

Erredakzioa Amasa-Villabona

Azaroaren 8ra bitartean izango
da deialdira aurkezteko aukera.
Ahozko kultur sorkuntzari bu-
ruz egin diren gradu amaierako
lanak saritu nahi ditu Mintzola
Ahozko Lantegiak, EHUko Mikel
Laboa Katedrarekin elkarlane-
an. 500 euroko dirusaria esleitu-
ko da eta 2016tik 2019ra bitarte-

ko ikasturteetan defendatutako
lanak hartuko dira aintzat.
Deialdi hau martxan jartzen

duten lehen aldia da, lehendik
ikerketa kontratuak eta proiektu
sariak esleitu badituzte ere. Edo-
zein jakintza alorretatik abiatu-
ta, antzerkigintza, bertsolaritza,
kantagintza edota kontalaritza
ikergai gisa duten lanak aurkez-
tu ahalko dira.

Saria, aldiz, abenduaren 4an
banatuko da Amasa-Villabona-
ko Subijana etxean, Mintzolaren
egoitzan. Azken urteotan bezala,
ahozko kultur sorkuntzari eta
bereziki bertsolaritzari buruzko
ikerketak ezagutzeko mintegia
antolatuko dute egun horretan,
eta hitzordu horren barruan
emango da ezagutzera zein lan
sarituko duten lana. 

Euskarazko ahozko kultur sorkuntzari buruzko lanak sarituko
ditu, bidelagun gisa, EHUko Mikel Laboa Katedra hartuta
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Gipuzkoako grafikagintza:
Borrokarekin jarraitu
behar dugu garaipena
lortu arte!

G ipuzkoako grafikagin-
tzako hitzarmen duin
bat lortzeko helburua-
rekin, LAB, ELA eta

UGT sindikatuek (hurrenez hu-
rren %52, %46 eta %2ko ordezka-
ritzarekin) tartekaturiko zortzi
greba egun deitu zituzten uztai-
lean, irailean eta urrian zehar.
Aldarrikapen nagusienak ziren
2019-2020rako soldata igoera
KPI+2,75; kategoria baxuenak
kentzea eta gutxienez 1,47ko
puntuazioa ezartzea; urteko la-
norduak 16 ordutan jaistea; erre-
lebo kontratua derrigortzea lan-
gileak horrela eskatzen bazuen;
hobekuntzak prebentzioan, ber-
dintasunean, lizentzietan… eta
herrialdeko hitzarmena blinda-
tzea estatu mailako hitzarmen
baxuago baten mehatxuaren au-
rrean. Greba egunek %70-80ko
jarraipen zabala izan zuten sek-
torean. Baina Adegi patronalak
entzungorrarena egiten jarraitu
zuen langileen eskaeren aurre-
an.
Enpresarien jarreraren aurre-

an sindikatuek azaroaren 4tik
8rako beste bost greba egun dei-
tu zituzten. Greba astearen bez-
peran ordea, LAB sindikatuak
patronalarekin aurreakordio bat
sinatu zuen bakarka eta bertan
behera utzi zuen azaroko greba
asteko deialdia. Aurreakordioak,
gehienbat soldata igoera jaso-
tzen du, 2019 eta 2020rako
KPI+0,6 eta 2021erako KPI+0,75.
Bi kategoria baxuenak kentzen
dira, 1.16 eta 1.21 puntuazioa du-
tenak; LABen arabera, estatu
mailako hitzarmenaren aurrean
blindaje klausula bat ezartzen
da; jurisprudentziaren lege ego-
kitzapena ere badago ETTen eta
lizentzia batzuen inguruan.
Grafikagintzako langileak in-

darra genuen mobilizazioan au-
rrera egiteko eta presioa handi-

tze aldera aurrera pausoak ema-
teko. Jarraitu beharreko borroka
plana argia zen: sektoreko langi-
le guztietara zuzendu behar ge-
nuen, enpresa guztietara joanaz,
lehenik eta behin patronalaren
errepresioa handiena dela daki-
gun horietara zuzenduaz. Horre-
la, langileen konfiantza handitu-
ko genuen eta patronalarena
ahuldu. Enpresetan asanbladak
egitea ere beharrezkoa zen, bo-
rrokaren alde argumentuak in-
dartzeko eta horrela Gipuzkoako
langile guztien indar eta elkarta-
sunean oinarritzeko. Zortzi gre-
ba egunetan, oso positiboa izan
da papergintzako langileekin ba-
tera mobilizatu izana, horiek ere
hitzarmenaren alde borrokatzen
ari zirenean.
Horregatik, borrokaren etapa

honetan, berebiziko garrantzia
zuen herrialdean borrokan dau-
den enpresa eta sektore ugarie-
tako langileen indarrak elkar-
tzea. Bide honetan lehen urratsa
manifestazio bateratu bat egitea
izan liteke, Bizkaiko metaleko
langileek egin duten moduan.
Horretarako ezinbestekoa da bo-
rroka sozializatzea, poligonoe-
tan, enpresetan, merkatuetan…
informazio orriak banatuz elkar-
tasunerako eta manifestaziora-
ko deia eginaz langile guztiei eta
borrokan dauden sektoreei: pen-
tsionistak, erresidentzietako
langileak, irakaskuntzako langi-
leak… gazte erakundeak eta era-
gile sozialei.
Hori da, benetan borrokalaria

den klaseko sindikalgintzak ja-
rraitu beharreko bidea, patrona-
lari hainbesteko izua eragiten
diona. Egun hauetan enpreseta-
ko asanbladetan aurreakordioa
bozkatuko da, azaroaren 11an si-
natu edo ez erabakitzeko. Beha-
rrezkoa da gure aldarrikapenen
aldeko borrokarekin aurrera ja-
rraitzea patronala bere jarreran
atzera egitea behartu arte.

Manu Odriozola LABeko afiliatua, 
grafikagintzako langilea eta

Ezker Iraultzaileko militantea

GUTUNA

Urriaren 2an Tolosako Trianguloan egindako mobilizazioa. ASIER IMAZ



KULTUR HAMABOSTALDIA
Gaur, azaroak 6

19:30. Ama-alu-lur(sorgin baten
ametsak) antzezlana, Intujai teatro-
ren eskutik, kultur etxeko areto na-
gusian.

Azaroak 7, osteguna

19:00. Nundik hitzaldia Gorka Gar-
mendiaren eskutik, euskaldunen ja-
torriaren inguruan, kultur etxean.

Azaroak 8, ostirala

17:00. Ierabizkar errota martxan
ikusteko aukera izango da. 
18:30. Saralegi-Goikoetxea hiru eta
erdiko txapelketaren finala frontoi
zaharrean (Eguraldi txarrarekin, Al-
tuna Anaiak frontoian izango da). 
20:00. Talo jatea frontoian, DBH
4koen eskutik.

Azaroak 9, larunbata

14:00. Herriko produktuekin osatu-

tako bazkaria (babarrunak bere sa-
kramentuekin) eta euskal abestien
kantaldia Zazpi Iturri elkartean. On-
doren. Mutiko alaiakekin kantu po-
teoa. 
Oharra: Bazkarirako txartelak salgai
egongo dira Ametza, Arkaizpe, Be-
artzana eta Sasturain tabernetan,
gaur arte. 25 euro ordaindu beharko
da txartela.

Azaroak 11, astelehena

11:30. San Martin eguneko meza
nagusia. 
Ondoren. Bertsolari eta trikitilarien
saio labur bat. 
14:00. Bazkaria Txindoki (Errekal-
de) jatetxean, Bertsolari eta trikiti-
lariak ere bertan izango dira.  Amez-
ketan erroldatutako 60 urtetik go-
rakoentzat eta  erretiratuentzat.
16:00. Haurrentzat jolasak fron-
toian eta ondoren merienda.

Azaroak 12, asteartea

20:00. Doluarekin harremanetan
hitzaldia emango du Saioa Otegik.
Galera afektiboak kudeatzen ikas-
teko  izango da. Bakoitzaren emo-
zioak eta denborak desberdinak di-
relako.

Azaroak 13, asteazkena

19:30. Napardeathpelikularen
emanaldia. Ataun of death trilogiako
hirugarrena, kultur etxeko areto na-
gusian.

Azaroak 14, osteguna

19:30. Maider Mendizabal, Emaku-
me pilotariak solasaldia izango da,
kultur etxeko areto nagusian..

Azaroak 15, ostirala

20:30. Konplizeakantzezlana, Be-
rrobiko Txalo-talo taldearen esku-
tik, kultur etxeko areto nagusian.

Azaroak 16, larunbata

17:00. Albitzuri Aundi Harriaren Txa-
pelketa jokatuko da, pilotalekuan.

Azaroak 17, igandea

10:00. Amezketako perie. Zer ikusi,
erosi, jan eta edan izango da, goiz
guztian zehar.

BESTELAKOAK
Azaroak 30, larunbata

Gaztaina jatea egingo dute, Ugarte-
ko elkartean. 

Abenduak 13, ostirala

Amaren alabak taldeak kontzertua
eskainiko du. 

Abenduak 19, osteguna

Amezketa kantari izango da, eta he-
rritarrak kantuan ibiliko dira.  

Soinua ateraz hasi dute Kultur
Hamabostaldia Amezketan 
Euskal herri soinu tresnen erakusketan makina bat tresna ikusi eta ukitu 
ahal izan dituzte amezketarrek;  gaur, ‘Ama-alu-lur’ antzezlana izango da

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Soinua. Horixe zen Amezketako
Kultur Hamabostaldiari hasiera
eman ziona. Beasaingo Ostadar
dantza taldeak, bere soinu tres-
na guztiak jarri zituen erakuske-
ta moduan kultur etxeko areto
nagusian, eta jarraian, hitzaldi
ibiltaria eginez, soinuak atera eta
ezagutu zituzten. 
Jon Zubeldia abaltzisketarrak

gidatu zuen saioa, eta soinu tres-
na bakoitza banan bana pasa
zuen azalpenak eman, eta bakoi-
tzari bere soinua atereaz. Era-
kustaldiak ere egin zituzten, eta
bertaratuek probatzeko aukera
ere izan zuten. Hiru alorretan ba-
natu zituzten soinu tresnak era-
kusketan: dantzariek erabiliak,
musika tresnak eta jostailuak.
Soinua ateratzeko dira guztiak,
eta horixe dute helburu. Dantza-
riek erabiltzekoak ziren asko,
baina horien zeregina ere soinua
ateratzea da.
Hasi baino ez da egin kultur

hamabostaldia, eta jarraian izan-
go diren ekitaldi eta festek ere
izango dute bere soinua. Gaur
bertan, 19:30ean, Ama-alu-lur
antzezlana ikusteko aukera izan-
go da Intujai teatroren eskutik.
Bihar, berriz, euskararen jato-

rriaren doinuetan sartuko dira
Gorka Garmendiaren Nundikhi-
tzaldiarekin. 
Gainerakoan, eta hilaren 17ko

Amezketako perie bitartean, Ie-
rabizkarerrota martxan ikusteko
aukera, hiru eta erdiko pilota
txapelketa, bazkaria, San Martin
eguna, doluarekin harremane-
tanhitzaldia, Napardeath filma,
Maider Mendizabal eta emaku-
meen pilota solasaldia, Konpli-
zeak antzezlana eta Albitzuri
Aundi Harriaren Txapelketa jo-
katuko dira, egunez egun, bata
bestearen atzetik. 

Lehenik euskal herri soinu tresnen erakusketa ikusteko aukera izan zuten herritarrek. E. MAIZ

Argindar kontsumoaz
ikasteko saiorako
izena eman behar da 
ALEGIA// Argindarraren kontsu-
moaren datuak ezagutuz eraba-
kiak hartzen ikasteko saioa egin-
go da, hilaren 13an, 18:00etan,
kultur etxean. Interesatuek ize-
na eman beharko dute udaletxe-
an hilaren 8a baino lehen. 

Panderoa jotzen
ikasteko klaseak
Amezketan
AMEZKETA// Amezketan pande-
roa jotzen ikasi nahi duenak au-
kera izango du. Astelehenetan
izango dira panderoko klaseak,
eta saioak 17:30etik aurrera es-
kainiko dira Zumadi eskolan. In-
teresatuek izena emateko 690 38
15 35 telefono zenbakira deitu
beharko dute. 
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Mattin
Amundarain
euskaltzalea 
hil da 87 urte
zituela

Amezketan jaio zen 
eta urte asko Arrasaten 
eman zituen; 
euskarari lotua eman 
zuen bizia 

Erredakzioa Amezketa

Larunbatean eman zioten azken
agurra, Amezketan, Mattin
Amundarain euskaltzaleari.
Azaroaren 1ean jakin zen hil zela,
87 urte zituela. Euskarari lotua
eman zuen bizia eta horregatik
eman zion Galtzaundi Euskara
Taldeak Eskerrak Zuri Ohorezko
Aipamena 2010ean, «euskararen
alde han eta hemen egindako lan
handia» eskertuz.
Mattin Amundarain Amezke-

tan jaio zen, eta lan kontuak me-
dio, Arrasaten urte asko egin zi-
tuen. Amundarain Arrasate Eus-
kaldun Dezagun euskara
elkartearen sortzaileetakoa izan
zen, eta bertako ikastola sortze-
ko mugimenduan ere parte har-
tu zuen. Eskola Politeknikoan
irakasle izan zen, eta gero, Diara
enpresan ere egin zuen lan. Arra-
sateko Taillaginen Elkartearen
sortzaileetako bat ere izan zen.
79 urterekin, Tolosako Mintzala-
gun egitasmoko hiztunetako bat
izan zen, eta Galtzaundiko baz-
kidea ere izan zen. 

Soinua ateratzeko erakustaldiak ere egin zituzten Ostadarreko kideek. E. MAIZ



Eneritz Maiz Etxarri
Ikaztegieta

Porton bizi da Maddalen Diaz
(Ikaztegieta, 1991). Ingurugiro
zientziak ikasi zituen, eta maste-
rra egitera joan zen Portugalera.
Aurten, beka batekin Indone-
sian izan da, eta Balin aritu da la-
nean. Etzi, sorterrira itzuliko da,
Nola bizi hondakinik sortu gabe
hitzaldia, 19:30ean, eskaintzeko.
Posible da hondakinik sortu
gabe bizitzea?
Bai, edo behintzat askoz gutxia-
go sortuz bizitzea posible da.
Orain dela urte batzuk Zero Was-
te mugimendua sortu zen, eta
mugimendu horren bultzatzai-
leek erakusten dute urtean nola
bizi diren zabor gutxi-gutxi egin-
da. Hain gutxi sortzen dute, on-
tzi batean sartzen zaiela. Denok
ez daukagu beraiek bezala bizi
beharrik, baina pauso batzuk ja-
rraituz askoz hondakin gutxiago
sortu dezakegu.   
Zer jasoko du hitzaldira
doanak?
Lehenik eta behin datuak eman-
go ditut, eta hondakinen arloan
nola gauden bai Euskal Herrian
eta baita munduan ere. Honda-
kinen arazoari buruz hitz egingo
dut, eta errauskailuari buruz ere
hitz egin nahiko nuke, hori ez de-
lako bidea. Eta batez ere, jendea-
ri iruditzen zaio birziklatuz gero
dena egina dagoela, eta uste hori
apurtu nahi dut. Ez dela egia era-
kutsi nahi dut. Birziklatzea ondo
dago, baina ez da nahikoa. Eta
erakutsi nahi dut zein pauso
emanda bizitzen zaren honda-
kin gutxiago sortuz. 
Badakizu gutxi gorabehera
zenbat hondakin sortzen
duen pertsona bakoitzak?
Lekuaren arabera asko aldatzen
da. Ikaztegietan, esaterako, atez
atekoa dugu eta nahiko ondo
gaude. %80a birziklatzen da,
kontua da, birziklatzen dela uste
dugun plastikoaren zati handi
bat ez dela birziklatzen. Guk uz-
ten dugu edukiontzi horian, eta
gero, ez dakigu zer gertatzen
den. Ematen du birziklatzen
dela, baina mundu mailan ikus-
ten baldin badugu, plastikoaren
%5a baino ez da birziklatzen, eta
ez da bideragarria. 
Ahaztu egiten gara
hondakinez?
Bai, hori da, eta hori birziklatzen
dugunon artean. Uste dugu edu-
kiontzi horian utzi eta magia
egingo dutela, eraginik sortu
gabe birziklatuz, eta arazoa hor
bukatu dela. Hori ez da pasatzen.
Oso plastiko gutxi dira birzikla-
tzen direnak, eta jateko edukion-
tziei dagokienez, ezin da %100a
birziklatu, zeren ez da segurua.

behin betirako galduta daude.
Inondik inora ez da erraustegia-
rena bide ekologiko bat.
Zein izango litzateke bizi
estilo eredugarriena? 
Eredugarriena esatea zaila da,
baina argi dagoena da kontsu-
moa gutxitu behar dugula. Gaur
egun egiten dugun moduan, ge-
roz eta gehiago kontsumitzen ja-
rraitzea ezinezkoa da. Gutxiago
kontsumitu behar dugu, bertako
produktuak izan daitezela, bilga-
rririk gabeak, eta ahalik eta
gehien, plastikoa saihestuz.
Kontzientziazio lan handia
egin beharra dago. 
Bai. Jendeari ahaztu egiten zaio,
edo ez du begiratu nahi edo ez du
ikusi nahi arazoa hor dagoela.
Jendea ez dago prest aldaketak
egiteko bere bizitzan. Jendeari
erosotasuna asko gustatzen zaio.
Nik uste dut jendea kontzien-
tziatuago egongo balitz, pauso
gehiago emango lituzketela. 
Asko hitz egin duzu
plastikoaz, baina plastikoaz
gain bada hondakinik.  
Bai. Baina bizi eredu honek plas-
tikoa du etsai nagusi. Guk ez
dugu nahi plastikoa beste mate-
rial batekin ordezkatzea, hau da,
papera edo kristalarekin. Mate-
rial guztiek dute eragina. Plasti-
koa paperarekin ordezkatuko
bagenu, papera zuhaitzetatik da-

Jakia badu barruan, plastiko
hori ez da garbia, eta birziklatu-
tako plastiko horrek toxikoak
ditu. Beraz, ezin dugu %100ean
birziklatutako plastiko hori era-
bili, orduan, beti egon behar
dugu plastiko gehiago produzi-
tzen. 
Hondakinak ez sortzeko zein
izan daitezke gakoak?
Gako asko daude. Hasteko, adi-
bidez, beti eramatea zurekin
kristalezko edo aluminiozko ur
botila bat. Erosketak egiterakoan
edukiontzirik gabeko dendetara
joan zure poltsarekin eta krista-
lezko ontziekin.
Erosketak egiteko
supermerkatu handietara
joateko ohitura oso zabaldua
dago. Horietan posible da?
Bai, normalean gauza gehienak
plastiko edo bestelako edukion-
tzietan daude. Baina bizimodu
honekin hastean, gauzak beste
era batera ikusten hasten zara.
Adibidez, ni plastikorik gabe
dauden produktuek erakartzen
naute. Supermerkatuetara joate-
an, nahiz eta gutxiago izan, beti
aurkitzen ditut produktuak eta
horiekin konformatzen naiz.
Denda txikiak izan daitezke
aukera?
Aukera gehiago dago denda txi-
kietan. Mugimendua edo bizi-
tzeko era hau geroz eta jende

gehiagorengana iristen ari da,
eta orain hasi dira supermerkatu
eta denda handiak ere aukera
hori ematen. Nik nahiago dut
denda txikietara edota merka-
tuetara joatea. 
Gizarteak aldaketa handia
eman beharko du, ezta?
Bai, nahiz eta jendea hasi den,
eta geroz eta gehiago entzuten
den plastikoari buruz hizketan.
Badirudi jendea ari dela kon-
tzientzia hartzen, baina irudi-
tzen zaigu birziklatuta nahikoa
egiten dela, eta jendeak kontura-
tu beharko luke hori ez dela egia.
Oso zaila da birziklatzea, eta
kasu askotan, ez da bideragarria
eta oso garesti ateratzen zaie en-
presei. Maiz, erraustegian edota
zabortegi batean amaitzen dute
plastikoek. Edo bestela naturan,
ihes egiten dutelako. Nonahi
dago plastikoa, tamalez. 
Erraustegia ez dela bidea
diozu. 
Erraustegiarena ez da bidea,
nahiz eta hori saldu nahi digu-
ten. Erraustegiak erre egiten du
eta karbono dioxidoa isurtzen du
ingurumenera. Horrez gain,
ematen du erre eta gero honda-
kinak desagertu egiten direla,
eta hori ez da egia. Bolumena da
gutxitzen dutena. Errautsak ge-
ratzen dira, eta errauts horiek za-
borra dira. Eta baliabideak erreta

tor, eta bere prozesuan energia
eta ura behar ditu. Ingurugiroan
denek dute eragina, nahiz eta
plastikoa den arriskutsuena.
Plastikoa behin sortuta ez da
inoiz desagertuko. Beti zati txi-
kiagoetan bihurtuko da, eta mo-
mentu batean ikusezina izango
da, baina ez du esan nahi ez da-
goenik. Hor egongo da eta kutsa-
tzen jarraituko du betirako. 
Azken urteetan egin du
gainezka ? 
Azken urteetan kontzientzia
dago handiagoa, baina hala ere,
urtetik urtera geroz eta gehiago
produzitzen da. Egia da gero eta
gehiago ikusten ditugula hon-
dartzak plastikoz beteta edo ani-
maliak plastikoz itota...
Zero Waste mugimendua ere
aipatu duzu.   
Mugimendu horren bueltan na-
bil hemen Portugalen. Mugi-
mendu hori izan zen horrela bi-
zitzeko hautua egitera eraman
ninduena. Modan dago egun,
baina nik ez dut esan nahi moda
horri jarraitzeko. Modak joan eta
etorri egiten direnak dira. Bizi-
tzeko era kontziente bat da, eta
hori da hitzaldian azaldu nahi
dudana. Ezin dugu horrenbeste
zabor egiten jarraitu. Gainezka
egin dugu.
Portugalen bizi zara. Nolatan?   
Masterra egitera etorri nintzen.
Euskal Herrian ez nituen baldin-
tza onak aurkitzen, eta hemen
egitea erabaki nuen. Gero he-
men lanean hasi eta... 
Zer moduz bizitzen da?   
Ondo. Porton bizi naiz, hiri han-
di batean. Dibertigarria da, baina
egia esan Euskal Herriarekin
konparatuta oso gaizki kobra-
tzen da. Pobrezia handia dago.
Zertan ari zara orain?    
Indonesiatik itzuli berri naiz, eta
nire etorkizunarekin zer egin
erabakitzen ari naiz. 
Aurten Indonesian izan zara.
Zer dela eta?    
Eusko Jaurlaritzak 30 urte azpi-
koentzat beka batzuk ditu mun-
duko edozein tokitan praktikak
egiteko. Balira joatea egokitu zi-
tzaidan ingurumenarekin lan
egiten duen fundazio batera. De-
netik egin behar izan dut. Iker-
ketak, esaterako, hondakinen
kudeaketan Bali uhartean zein
arazo dauden; haurrak etortzen
ziren, eta bizitza iraunkorrago
bat nola izan azaltzen genien.
Hondakin asko dute eta kon-
tzientzia gutxi. Jan eta lurrera
botatzen jarraitzen dute platano
orriekin egiten zuten moduan.
Ez dakite plastikoa ez dela desa-
gertzen. Plastikoa edonon dago.
Ez dute beste aukerarik, edo lu-
rrera botatzen dute edo erre egi-
ten dute etxe aurrean.

ATARIA

«Plastikoa behin sortuta 
ez da inoiz desagertuko»
MADDALEN DIAZ
INGURUGIRO TEKNIKARIA
Ikaztegietako Kulturaldiaren barruan ‘Nola bizi hondakinik sortu gabe’
hitzaldia eskainiko du, etzi,  Portugalen bizi den ikaztegietarrak .
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Irati Saizar Artola Gaztelu

Lau egunetarako kultur egita-
raua osatu dute Gaztelun. Kultur
asteburua deitu badiote ere,
bihar hasiko dira ekitaldiak, eta
igandean emango diote amaiera.
Azken urteetan bezala, aurten
ere azokarekin itxiko dute aste-
burua.
Haur, gazte, zein helduentzat

pentsatutako ekitaldiak antolatu
ditu Gazteluko Udalak. Kultur
asteburuaren baitan, gastrono-
miari tartea eskainiko diote, ba-
koitzak etxean egindako pintxo-
ak dastatuko baitituzte ostirale-
an, Erroizpe Azpiko Kirol eta
Kultur Elkartean. Kirola egiteko
ere aprobetxatuko dute, historia
uztartuz. Horretarako, mendi ir-
teera antolatu dute Lartera la-
runbaterako. Musikak ere izango
du bere lekua: Orkestrina Band
Jazpana taldeak eta Euskal Ba-
rrokensemble taldeek kontzer-
tuak eskainiko dituzte ostiral eta
igandean. Eta mahaiaren buelta-
ko hitzorduak ere izango dituzte. 

EUSKARA ARDATZ
Herritarrak kontzientziatzeko
eta Tolosaldeko euskaltzaleak
ahalduntzeko herriz herriko hi-
tzaldi zikloa egiten ari da Gal-
tzaundi. Hala, Gaztelun izango
da Euskaraz bizi ahal gara! hi-
tzaldia, bihar, 17:30ean. 

Iaz Urepeleko Aire ahizpekkontzertua eskaini zuten elizan . IRATI SAIZAR
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EGITARAUA
Azaroak 7, osteguna

17:30.Euskaraz bizi ahal gara!hi-
tzaldia, eskolan, Galtzaundi Euskara
Taldearen eskutik.

Azaroak 8, ostirala

20:00.Pintxo dastaketa Erroizpe
Azpiko elkartean (bakoitzak hamar-
na pintxo eraman beharko ditu).
Jarraian.Orkestrina Band Jazpana
taldeak kontzertua, plazan.

Azaroak 9, larunbata

10:30. Ibilaldia Lartera, Luis del Barrio
historialariarekin, burdin aroko hilo-
biak ezagutzera.

15:30.Serigrafia tailerra.
17:00.Txokolatada.
18:00.Kontukantoi ipuin-kontalari
saioa haurrentzat, eskolan, eta bi-
tartean, Olentzeroren jaia: nondik
dator eta nora goazkafe-tertulia
Olentzeroren Basoa ekimeneko la-
gunekin. 
21:00.Kantu-afaria. 

Azaroak 10, igandea

10:30.Euskal Barrokensemble tal-
dearen kontzertua elizan. 
11:30.Azokaren irekiera herriko
dantzariekin.
13:30.Jubilatuen bazkaria egingo
dute.

Kulturari tartea
eskainiko diote
asteburuan, Gaztelun  
Bihar hasi eta igandera bitarte hainbat kultur egitasmo
antolatu ditu Gazteluko Udalak; azken egunean, igandean,
azoka berezia ospatuko dute goizean zehar

Beste udaltzain
bat kontratatuko
dute Ibarran

Erredakzioa Ibarra

Udaltzaingoa osatzeko lanetan
jarraitzen du Ibarrako Udalak,
eta kontratatu berri bat egin nahi
dute. Zabalik da, dagoeneko,
Udaltzaingoko agente lehenaren
postua eskatzeko epea: «Deialdi
honen bidez, udal honetako
udaltzaingoko agente lehenaren
lanpostua bete nahi da zerbitzu
eginkizun bidez, udal honetako
lanpostuen zerrendan, Adminis-
trazio Bereziko, Oinarrizko Eska-
lako, C taldeko, C1 azpitaldeko

agente lehenaren postua due-
na».
Ibarrako Udalak 2017ko uztai-

lean ekin zion bi udaltzain lan-
postu jabetzan betetzeko deial-
diari, eta abuztu honetan hasi
dira bi udaltzainak lanean.
Orain, hirugarren lanpostu bate-
kin osatu nahi dute. 
Urriaren 29an Gipuzkoako Al-

dizkari Ofizialean argitaratu zen
deialdia. Beraz, hurrengo egune-
tik hasi eta 15 eguneko tartea
izango dute euren eskaera aur-
kezteko.

Udaltzaingoa osatzeko lanetan jarraitzen
du Ibarrako Udalak; agente lehenaren
posturako deialdia zabaldu berri dute

ESKAILERAK EGOKITZEN
Txontxoko udal lokalera joateko eskailerak egokitzen ari
dira udal langileak azken egun hauetan, eta aurreikuspenen
arabera, aste honetan amaituko dituzte lan horiek. Herritar
guztientzat «sarrera errazteko» helburuarekin ari da udala la-
nak burutzen. ATARIA
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Irene Caminos,
munduko podiumera
igotzeko asmoz  

Imanol Garcia Landa Tolosa

Bike trialeko Munduko Txapel-
keta jokatzeko Txinara abiatu da
Irene Caminos tolosarra. Bosga-
rren aldiz parte hartuko du maila
horretako txapelketan. Iaz talde-
ka parte hartu zuen Espainiako
selekzioarekin eta orduan txa-
peldun geratu ziren. Horrez
gain, bakarka bosgarren egin
zuen Caminosek. Aurtengoan
bakarka parte hartuko du Mun-
duko Txapelketan, taldekakoan
Vera Baron ariko baita, Mundu-
ko Kopa irabazi duena. «Hauta-
tzaileak horrela aukeratu du eta
nik, beraz, bakarka bakarrik ari-
ko naiz», esan du Caminosek. 
Italian Europako Txapelketa

eta Munduko Koparen azken
proba jokatu ondoren, bizikleta
gainean «sentsazio onak» izan
dituela esan du tolosarrak, eta
Txinara ere sentsazio horiekin
joan dela adierazi du. Bihar
eguerdian jokatuko du finalerdia
Caminosek, hemen goizeko
04:00ak direnean. Hiru itzuli
eman beharko dizkiote zirkuitu
osoari. Finalerdian hogei txirrin-
dulari inguruk parte hartuko
dute, eta horietatik sei sailkatu-
ko dira larunbatean egingo den
finalerako. 
Lehen helburua finalera pasa-

tzea dela esan du: «Beldur gehia-
go diot finalerdiari finalari bai-
no. Aurreko urtean hirugarren
postua lortu nuen finalerdian
eta gero finala ez zen nahi bezala
joan, eta azkenean bosgarren
amaitu nuen. Aurten ea podiu-
ma lortzerik dugun, eta ortzadar
famatua ekartzen badugu askoz
hobe». 

«HAU DA GUSTATZEN ZAIDANA»
Aurkari nagusiak Vera Baron,
egun munduko txapelduna den
Nina Reichenbach alemaniarra,
eta Frantziako selekzioarekin jo-
ango diren beste bi txirrindulari
izango dira. «Munduko Txapel-
keta bat da, proba batera joka-
tzen da dena, eta edozer gertatu
daiteke», esan du Caminosek. 
Txapelketako eremura iritsi

arte, tarte bakoitzeko zailtasu-
nak nolakoak izango diren ezin
dela jakin esan du tolosarrak.
«Azkenean finalera pasa nahi
dugu denok, eta presio puntu
hori dago. Mundiala da eta sei
bakarrik pasatzen dira. Horrega-
tik, finalerdia zailagoa izaten da
batez ere psikologikoki».
Bosgarren urtez segidan parte

hartzeko «beti goian» egon behar
dela dio Caminosek: «Hautatu
egin behar zaituzte joateko, eta
ikustea urtetik urtera hobetzen
noala, eta hautatu egin zaituzte-
la joateko, oso polita da. Ea gero
han zer gertatzen den». Mundu-
ko onenen artean egoteko lan
egin behar dela dio: «Zerbait
nahi baduzu lan egin behar da
hori lortzeko. Nik kirol hau auke-
ratu dut, hau da gustatzen zaida-
na, eta lana egin behar da goran
mantentzeko. Ez dago bestelako
sekreturik». 
Italian egindako proben ondo-

ren, betiko entrenamenduekin

Bike trialeko Munduko Txapelketa jokatuko du 
tolosarrak Txinan, eta bihar goizean du finalerdia.

Irene Caminos, Salzburgon jokatutako Munduko Kopako proban.  MARCO PATRIZI

jarraitu duela esan du. «Italiako
azken proban laugarren egin
nuen, hirugarrenarekin berdin-
duta. Eta horrek motibazio pun-
tu bat eman dit azken hilabete
honetan indartsu jarraitzeko». 
Aurtengo denboraldiari begi-

ratuta, Munduko Kopako azken
sailkapenean bosgarren egin
zuen eta Europako Txapelketan
ere postu hori lortu zuen. Espai-
niako Txapelketan irabazi egin
du eta Kopan bigarren egin du.
«Aurten denboraldi zaila izan da
niretzat. Aurreko urtean Mun-
duko Kopan hirugarren postua
lortu nuen eta banekien hori ber-
dintzea edo hobetzea oso zaila
izango zela. Espainiako Txapel-
keta irabaztea lortu dut berriz,
baina Munduko Kopa ez da oso
ondo joan, azkenean bosgarren
amaitu ahal izan badut ere.
Orain Munduko Txapelketa ge-
ratzen da, urteko probarik ga-
rrantzitsuena dena, eta ea zer
gertatzen den».

Pasa den
denboraldia
gogoratuz... 

P artida berezia zen.
Pasa den denboral-
dian bizitakoa gogo-
rarazi zidan. Aurreko
urtekoa denboraldi

polita eta zaila izan zen aldi bere-
an; partida guztietan hiru pun-
tuak lortzeko presioa, golik ez ja-
sotzeko eta asko sartzeko nahia...
Aurreko urteko aurkari zuzena
Arratia izan zen, bigarren gelditu
zirelarik. Hasiera batean ligako
lehenengoak bakarrik lortuko
zuen igoera, baina behin guk le-
hen postua lortuta, bigarrena ere
igoko zela iragarri zuten. Eta or-
duan taldekide guztiak pentsatu
genuen, berriro ere, Arratia aur-
kari izango genuela.
A priori, pentsa genezakeen

Arratia gure ligakoaurkaria izan-
go zela, baina emaitzek ez zuten
hori erakusten: 8. jardunaldian
Arratiak 16 puntu eta guk 7, ale-
gia, 9 puntuko aldea. Eta orduan
galdetu nion nire buruari: «Nola
izan daiteke aurreko urtean gu
beraien gainetik geratzea eta
aurtengo denboraldian 9 puntu

ateratzea? Taldekide askok esa-
ten zuten fitxaketak egin zituzte-
la udaran...».
Partida hasi baino lehen, be-

raien hamaikakoa ikusi nuen
Twitter-en. Eta gehienak betiko-
ak ziren, bi edo hiru ezik (ez ni-
tuenak ezagutzen). Aurreko ur-
teko ia talde berbera bazen, au-
rre egiteko prest geunden.
Partida itsusia eta grisa izan

zen. Beraiek partidaren pisua
eraman zuten, baina ez baloia-
ren jabetza eduki zutelako, bai-
zik eta gu baino gehiago gertura-
tu zirelako gure atera. Beraiek 9.
minutuan sartu zuten lehenen-
goa. Guk, 20. minutuan sartu ge-
nuen berdinketaren gola, Izaro-
ren eskutik. Bigarren zatian be-
raiek aukera anitz eduki
zituzten, baina gure defentsa eta
atezainarekin topatu ziren.
Partida honetatik bi ondorio

atera nituen; lehena, partidako
aukera urriak aprobetxatu geni-
tuela, aukera bat eduki eta sare-
ra. Bigarrena, 1-1 emaitzak era-
kusten du, nahiz eta 9 puntuko
aldea izan aurkariarekiko, ber-
dinketa lortzeko gai izan ginela.
Taldeak hobetzeko tartea

badu. Oraindik pauso asko eman
behar ditugu, baina hasi gara
jada pauso txikiak ematen: azke-
neko bi partidetan puntuak lortu
ditugu. Eta pixkanaka-pixkana-
ka jokatzeko modua hobetzen
hasten garenean, emaitzak ba-
karrik etorriko dira.
Hurrengo asteko aurkaria 

Añorga izango da. Txikitatik beti
izan dugu lehia handia eta be-
raiei irabazteko nahiak hor ja-
rraitzen du. Motibazioa soberan
izango dugu. Esperantza dut
hiru puntuak etxera ekarriko di-
tugula.

Aulkitik
Zuriñe Iglesias Igartua
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

Olano hirugarren,
Basajaun Trail
Race proban 
Erredakzioa Altzo

Nafarroako Lokiz mendilerroan
jokatu zen larunbatean Basajaun
Trail Race mendi lasterketa, le-
hen aldiz. Iñaki Olano altzota-
rrak distantzia luzean hartu
zuen parte, eta podiumean sar-
tzea lortu zuen, hirugarren
amaituz. 43 kilometroko ibilbi-
dea zuen proba luzeak eta 2.550
metroko batez besteko malda

positiboa gainditu zuten korri-
kalariek. 
Altzotarrak lau ordu, sei minu-

tu eta 28 segundo behar izan zi-
tuen maratoi distantziako ibilbi-
dea amaitzeko. Bigarren postua
oso gertu izan zuen Olanok, Da-
niel Agirre hamar segundo au-
rretik helmugaratu baitzen.
Erraz irabazi zuena Xabier Za-
rranza izan zen, 3.58.14ko den-
borarekin. 



2020ko egutegirako argazki lehiaketa irabazi dutenetako batzuk aurkezpenean. TOLOSAKO UDALA

Egutegia gaurtik eskuragai

Miren Amorrorturen ‘Arte Kalea’ argazkiak apainduko du 
2020 urteko Tolosako Udaleko egutegia; gaur, bihar eta etzi
banatuko dute Zerkausian, 09:30etik 12:30ak bitarte. 

Erredakzioa Tolosa

A zken urteetan egin
moduan, aurten ere,
Tolosako Udalak To-
losanklisk argazki
lehiaketa egin du To-

losako 2020 urteko egutegia osa-
tze aldera. Auzoak izan da aur-
tengorako aukeratutako gaia, eta
dagoeneko osatu dute herrita-
rren eta epaimahaiko kideen
bozkekin aukeratutako argaz-
kiekin. Miren Amorrorturen
Arte Kalea argazkia izan da ira-
bazlea eta azala apainduko due-
na.
Hain juxtu, aste honetan ber-

tan aurkeztu du Tolosako Uda-
lak egutegia, eta gaurtik aurrera
herritarren eskura egongo da.
Zehazki, gaur, bihar eta etzi ba-
natuko dute egutegia, zerkau-

sian, 09:30etik 12:30ak bitarte.
Egun eta ordutegi horretan egu-
tegia jaso ezin duenak, azaroa-
ren 11tik aurrera Tolosako kultur
etxean eskuratu ahalko du. 
Halaber, Tolosako Udalak

azaldu duenez herriko ikastetxe
guztietan eta landa auzoetan ere
banatuko du egutegia, besteak
beste, ondorengo puntuetan: Ur-
kizun, Bedaion, Aldaban, Iurra-
mendi egoitzan eta Uzturre zen-
troan. Aurten, guztira, 6.500
horma egutegi, 200 egutegi han-
di eta 2.000 eskuko egutegi argi-
taratu dituzte. 
Egutegiari dagokionez, Miren

Amorrorturen Arte Kalea argaz-
kia izango da azala. Irabazlea
izan denez, 600 euroko saria ja-
soko du Amorrortuk. Hilabetez
hilabeteko orrialdeak osatuko
dituzten argazkiak ondorengoak

izango dira: urtarrilekoa Javier
Ortizen Berazubi parkea, otsai-
lekoa Javier Ortizen Urkizu,
martxokoa Leire Urangaren Be-
razubi, apirilekoa Idoia Zabale-
taren Altxor txiki bat Aldaba au-
zoan, maiatzekoa Miren Arnalen
Udako egarri, ekainekoa Gontzal
Sagarnaren Sanjoanak Arrame-
len, uztailekoa Iñaki Otaegiren
Pala Txapelketa, abuztukoa Ja-
vier Ortizen Usabal, irailekoa
Naiara Lasarteren Hirukia, urri-
koa Joseba Iturberen Gaueko is-
ladak, azarokoa Cristina Alejan-
draren Montezkue eta abendu-
koa Migel Angel Urangaren
Tiovivo. Egile bakoitzak 200
euro jasoko du argazki bakoitza-
rengatik.
Datorren urteko gaia ere eman

dute jakitera: Tolosako ibaiak eta
errekak.
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ASTEAZKENA 06
AGENDA

Deialdiak

Amezketa.Kultur Hamabostaldia-
ren barruan, Ama-alu-lur (sorgin
baten ametsak)antzezlana, Intujai
teatroren eskutik, kultur etxeko
areto nagusian, 19:30ean.
Irura.San Migel jaien balorazioa egin
eta eguberrietako egitaraua pres-
tatzeko bilera, udaletxeko batzar
aretoan, 19:15ean.
Tolosa. Emakumeen prozesu mi-
gratzailea, kultur etxean, 18:00etan. 
Hizlariak:  Suzi Ndojom (Zanafrik el-
kartea). Afaf el Halaoui (Ahizpatasu-
na). Chaimae Nakari (Jatorkin Al-
Nahda). 

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Lotsagabe (Uxua Lazkanote-
gi)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketa (Azkoitia)
22:30.51. Tolosako Abesbatza
Lehiaketa (Folklorea)
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Edurne Mujika
Martinez. Euskal Herria, 3. 
943 67 09 15 . 

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, egune-
ko berriak, Joseba Landa Bartzelo-
natik, Leire Otaegi Tolosaldea Gara-
tzeneko enplegu saileko teknikaria
eta amaitzeko eskualdeko musikari
batek eginiko proposamen musika-
la.
11:00.Desafioa. Herri kirol saioa
Asier Imazek gidatuta, Joxe Angel
Sarasolarekin.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa, Imanol Artola Felix-
gradu behera egingo dutelarik.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro euritsuarekin ha-
siko dugu eguna baina on-
doren, eguraldia lasaitu

egingo zaigu. Goizean litro dezente
pilatuko zaizkigu, baina ostarteak
iritsiko dira arratsaldean. Tenperatu-
ra 13-14 gradura iritsiko dira.i
eguna 00

Bihar.Negu ukitua hartuko
du eguraldiak. Tenperaturak
asko jeitsiko dira, 10 gradutik

ezin pasaz. Elurraren mailak behera
egingo du, 1.000 metroren bueltara
jaitsiz.

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


