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Kellesensa GKE-ari lagunduko dio
laugarren elkartasun txotxak
Datorren urtarrilaren 31n Zerkausia hartuko du, Tolosako Casino elkarteak antolatutako
IV. elkartasun txotxak; Nerea Eizagirrek eta Irene Caminosek zabalduko dute ekitaldia

Itzea Urkizu Arsuaga

Elkartearen jarduerei elkartasun
ikuspegia emateko gogotik sortu
zen, Tolosako Casino elkartean,
elkartasun txotxa antolatzeko le-
hen txinparta. Proiektuaren
arrakastak bultzatuta, heldu dira
laugarrena antolatzera, eta dato-
rren urtarrilaren 31 hartuko du
egitasmoak. Aurten, Kellesensa
Gobernuz Kanpoko Erakundera
bideratuko dituzte irabazi eko-
nomikoak. 
Casinon bertan egin zuten IV.

elkartasun txotxaren aurkezpe-
na eta, Koldo Butron elkarteko
kideak azaldu zuenez, Tolosako
nahiz kanpoko jendea erakar-
tzen du hitzorduak. Bide horre-
tan, ikuspegi sozialaren lanketa-
ri bultzada bat emateko, aurpegi
ezagunak gonbidatzeari ekin
zioten duela zenbait urte.
Juan Martinez de Irujo pilota-

riak, Julen Lopetegi entrenatzai-
leak eta 1980ko Realeko jokala-
riek parte hartu izan dute elkar-
tasun txotxean, eta aurtengoak
bi tolosar izango ditu protago-
nista: Nerea Eizagirre futbolaria
eta Irene Caminos trial txirrin-
dularia. Kike Mokoroa Casinoko
lehendakariak azpimarratu
zuen, eurentzat «ohore handia»
izango dela bien parte hartzea:
«Asko eskertzen diegu, segituan
baiezkoa eman baitziguten; hu-
rrengo urtekoa berriro antolatze-
ko indarra ematen digu horrek». 
Hilaren 31ko afaria azken hiru

urteetakoen antzekoa izango da,
eta 20:30ean ekingo diote otor-

Koldo Butron, Kike Mokoroa, Xabier Martinez, Joseba Lasa eta Juan Kerejeta, Casino elkartean egindako aurkezpen agerraldian. I. URKIZU ARSUAGA

duari. Horren aurretik, dena
den, Pintxotx gunea zabalduko
dute bertaratu nahi duten guz-
tientzat: sagardoa eta kroketa
iberikoa dastatu ahal izango dira
euro batean, 18:30etik aurrera. 
Menuak, berriz, ez du inor epel

utziko, Xabier Martinez sukalda-
ri eta Casinoko kideak azaldu
zuenez: «Urtero berritzen saia-
tzen gara, eta elikagai enprese-
kin elkarlanean aritu gara aurten
ere; laguntza handia jaso dugu,
egia esan». Txistorra berezi ba-
tek zabalduko du elkartasun txo-

txeko otordua, eta mokadutxo
lanak egingo ditu Joxemari Ba-
rriolaren produktuak. Ondoren,
Zergoxoren marisko krema izan-

go dute sarrerako moduan, eta
bakailao tako eta piperradak osa-
tuko dute lehen platera. Buka-
tzeko, Goyako txuleta dastatuko
dute, sagardotegiari dagokion
moduan. 
Afari txartelak eskuragarri

daude, jada, 30 euroan, Casinon
bertan, 19:00etatik 20:00etara
bitarte, edo Xare tabernan. 250
afaltiarrentzako lekua izango da
Zerkausian. Afaria amaitutako-
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an, musika eta oparien zozketak
izango dira. 

SENEGALERAINOKO TXOTXA
Zaporeak, Ibarratik Misio Taldea
eta Etiopia-Utopia izan dira, Ca-
sinoren txotx solidarioak lagun-
dutako erakundeak. Hilaren
31koarekin, berriz, Senegalera
begira jarriko dira, Kellesensa
Gobernuz Kanpoko erakundea
diruz lagunduz. 
Juan Kerejeta elkarteko kide-

ak izenaren esanahia azaldu
nahi izan zuen, zehaztuz, Kelle
herri senegaldar bat dela. «Osa-
sun arloko hainbat pertsona el-
kartu, eta erakundea sortu ge-
nuen, Kelle komunitatean bizi
ohitura osasuntsuak sustatu eta
ahalbidetzeko asmoz; denbora-
rekin, hezkuntza eta komunitate
kontuetan ere eragin nahi izan
dugu». 
Kellesensak hiruzpalau urte

daramatza lanean, baina, beren
ideia eta proiektuak garatu ahal
izateko, baliabide ekonomikoak
ezinbesteko tresna dituzte, eta
elkartasun txotxeko bultzada
ezinbestekotzat jo zuen Kereje-
tak. 

Eskualdeko
sagardogileen
zukua
dastatzeko
eguna
I. Urkizu Arsuaga

Tolosa Gourmet zigiluaren ater-
kipean, eskualdeko sagardogile-
ek urteak daramatzate sagardoa-
ren eta sagardogintzaren kultura
sustatzeko. Bada, Casino elkarte-
ak antolatutako elkartasun txo-
txak bat egiten du asmo horie-
kin, eta eskualdeko sagardogile-
en sagardo zukua hitzorduaren
erdigune izango da.
Aburuza, Zabala, Begiristain,

Goikoetxea, Eguzkitza, Isastegi
eta Sarasolako sagardoek hartu-
ko dute Zerkausia, eta, horrekin
batera, bi afari txartel zozkatuko
dituzte afaltiarren artean. 
Joseba Lasa Isastegiko ordez-

kariak iragarri zuen, datorren
otsailaren 1ean Tolosako garai
bateko sagardotegiak ezagutze-
ko aukera izango dela, bisita an-
tzeztuen bitartez. 

Senegalgo Kelle
komunitatera
bideratuko dituzte 
IV. elkartasun
txotxeko irabaziak

Lan eskaintzak

Etxeko lanak.Etxeko lanak egiteko
pertsona bat behar da Tolosan. Inte-
resa duenak deitu 688 888 207 
telefono zenbakira 13:00 eta
15:00ak bitartean. 

IRAGARKI LABURRAK



Astelehenean
ekingo diote
kultur asteari

Irati Saizar Artola Ibarra

Urteroko ohiturari jarraituz eta
urtea hastearekin batera, aste so-
rako egitasmoak prestatu dituz-
te Uzturpe ikastolakoek. 
Astelehenean izango dute le-

hen ikuskizuna, Loatzo musika
eskolakoen eskutik, eta igande-
an emango diote amaiera, Her-
nialdeko Mendigain mendira

egingo duten txangoarekin. Gai-
nerakoan, ostegunean izan ezik,
egunero antolatu dute egitasmo-
aren bat. Aurten, Uzturpe ikasto-
lak 50 urte beteko dituela eta,
mahai ingurua antolatu dute as-
tearterako. Urteurrenekin jarrai-
tuz, Alurr dantza taldeak 25 urte
beteko ditu eta horren harira,
Gure Altxorra ikuskizuna presta-
tu dute, ostiralean egiteko.

Ibarrako Uzturpe ikastolakoek prest dute
guztia datorren asterako; aste guztian
zehar ekitaldiak egingo dituzte

Berrobiko Zahar
Etxea lehiaketara
atera du udalak 
Irati Saizar Artola Berrobi

Berrobiko Zahar Etxeak taberna
zerbitzua ere eskaintzen du. Ta-
berna hori kudeatzeko eta ustia-
tzeko lizitazio prozesua abian ja-
rri du udalak, pasa den asteko
udalbatzan hala erabakita.  
Kontratuak urtebeteko iraupe-

na izango du, eta sei hilabeteko
probaldia finkatu dute. Urtero,
ordea, urtebetez luzatzeko aukera
eskainiko dute, gehienez hiru
urte bete arte. Gainera, esleipen-
dunak udalari ez dio inolako ka-
nonik ordaindu beharko taberna
ustiatzeagatik. 
Lehiaketan parte hartzeko do-

kumentazioa udaletxean kon-
tsultatu ahal izango da, iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik hasi eta hogei egun na-
turaleko epean. 
Udalak erabakiko du zein izan

den proposamenik egokiena, eta
nori esleitu zerbitzua, eskaintza-
ren balio ekonomikoa kontuan
hartzeko beharrik izan gabe. Aur-
keztutako eskaerak baloratzeko
honako alderdi hauek hartuko di-
tuzte kontuan: aurretiazko espe-
rientzia, erretiratuentzako jar-
dueren egutegia, euskara ezagu-
tzea eta Berrobin erroldatuta
egon eta bizitokia bertan izatea. 
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Haimar Altuna atxilotu
eta ondoren aske utzi
du Guardia Zibilak 
Guardia Zibilak Sortuko lau kide atxilotu zituen atzo
goizean; tartean, Haimar Altuna lizartzarra. Arratsaldean
deklaratu zuten laurek eta aske utzi zituzten jarraian 

Erredakzioa Lizartza

Guardia Zibilak lau lagun atxilo-
tu zituen atzo goizean eta horien
artean zegoen Haimar Altuna li-
zartzarra. Arratsaldean deklara-
tu zuten Intxaurrondoko kuarte-
lean, eta jarraian utzi zituzten
aske laurak. Sortuko kideak dira
guztiak: Altuna Sortuko Gipuz-
koako arduraduna da eta Oihana
San Vicente Arabakoa, eta An-
tton Lopez Ruiz Kubatieta Oiha-
na Garmendia, berriz, Kalera Ka-
lera dinamikako kideak dira.
Euskal presoei eginiko 95 harre-
ra ekitaldi «antolatzea eta koor-
dinatzea» leporatzen diete. 
Lizartzan bertan atxilotu zu-

ten Haimar Altuna astearte
gauean, Guardia Zibilak errepi-
dean jarritako kontrol batean.
Iluntzean, Lizartzan mobilizazio
jendetsua egin zuten Bakea eta
demokrazia, erasorik ez! lelope-
an, Altuna bera bertan zela. On-
gietorriena «aitzakia» baino ez
dela azaldu zuten mobilizazio-
an: «estatu sakona dugu aurrean;
eskuin mutur polizial, judizial
eta mediatikoa edozer egiteko
prest dago gatazkaren ondorio-

en nahiz zergatien alorrean au-
rrerapausorik eman ez dadin».   
Barne Ministerioak ohar bate-

an azaldu zuen «terrorismoaren
goratze» eta «biktimen umilia-
zio» delituak egozten dizkietela,
hiru urtean euskal presoen
ehundik gora harrera ekitaldi
antolatzeagatik. Ministerioaren
arabera, lau atxilotuak harrera
ekitaldien «benetako burua»
osatzen dute, eta, ustez, hainbat
erakunde erabiltzen zituzten
ekitaldien benetako antolatzai-
leak nor ziren ezkutatzeko. Ha-

rrerak hirugarren pertsona ba-
tzuek egiten zituztela adierazi
zuen, baina atxilotutako «taldea-
ren ildoari» jarraituz. 

Kabat izena jarri diote Espai-
niako Auzitegi Nazionalak agin-
dutako operazioari, eta adierazi
zuten Guardia Zibila duela urte
eta erdi hasi zela gaia ikertzen.
Guardia Zibilaren arabera,
2016ko abenduaren eta 2019ko
urriaren artean, 95 harrera egin
dira Hego Euskal Herrian,
«gehienak Kalera Kalera dinami-
karen bitartez». 

Atzo iluntzean Lizartzako plazan mobilizazioa egin zuten. I. SAIZAR

EGITARAUA
Urtarrilak 27, astelehena

18:30.Loatzo musika eskolako ikas-
leen emanaldia, Ibarrako kultur
etxean.

Urtarrilak 28, asteartea

17:30.Mahai ingurua kultur etxean:
Uzturpe ikastolak 50 urte. Nondik
gatoz? 

Urtarrilak 29, asteazkena

17:30.Hitzaldia: Sare sozialak, bideo
jokoak eta hauen erabilpen desego-

kiaren ondorioz sortzen diren ondo-
rioak eta menpekotasunak. Hizlaria:
Ainhoa Arruabarrena, Emoki talde-
ko kidea. 

Urtarrilak 31, ostirala

20:00.Alurr dantza taldearen Gure
Altxorra ikuskizuna, Ibarrako Bela-
bieta kiroldegian. 

Otsailak 2, igandea

Mendi irteera (Hernialde-Mendi-
gain).



Apirila bitarteko
antzerki egitaraua
prestatu dute
Amasa-Villabonan
Haurrentzat hiru saio izango dira eta
beste hainbeste helduentzat; Bonua
erosten dutenek merkeagoa izango
dute emanaldietako sarreren prezioa

Erredakzioa Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udalak ga-
rrantzia berezia ematen dio he-
rritarrei zuzendutako kultur es-
kaintzari eta eskaintza horren
barruan antzerki programazio
«anitz eta zabala» osatu du. «Kul-
turan inbertitzea, herritarren
ongizatean inbertitzea delako»,
adierazi dute udal ordezkariek.
Aurreko urtarrilaren 12an

abiatu zuten programazioa Txa-
lo Produkzioak taldearen Ene

Ba! izeneko antzerki lanarekin
eta apirila bitartean, hainbat
igandeetan izango dira saioak,
Gurea zinema aretoan guztiak.
Amasa-Villabonako kultura

sailak eskaintza berezia egin du
eta Zaldi UrdinaetaLa Mudanza
antzerki lanetarako bonua atera
du, 15 euroan. Apirila bitartean
izango diren haurrentzako hiru
emanaldietarako bonua eskura-
tzeko aukera izango da. Gurea
aretoko leihatilan eskuratu ahal
izango da, 11 euroan.
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ANTZERKI PROGRAMAZIOA
Urtarrilak 26, igandea

17:00.Hiru urtetik aurrerako ume-
entzat euskaraz Azken Baleaan-
tzerki lana eskainiko du Tomaxen
Abenturak taldeak. Joxerra Fachado
eta Oihana Maritorena ariko dira
taula gainean.

Otsailak 16, igandea

19:30.Zaldi Urdinahelduentzako
antzerkia ikusteko aukera izango da.
Ximun Fuchsek zuzendu du obra eta
Ander Lipus, Manex Fuchs, Urko Re-
dondo, Miren Alkala, Edurne Azkara-
te eta Olatz Beobide aktoreek har-
tuko dute parte.

Martxoak 22, igandea

17:00.Giramagic taldeak Hai, Ame-
tsen arrantzalea izeneko obra es-
kainiko du, 3 eta 9 urte artekoentzat.

Martxoak 29, igandea

19:30.Perigallo teatro taldeak La
mudanzaantzerki lana eskainiko du
gaztelaniaz. Joao Motak zuzenduta-
ko obra da eta Celia Nadal eta Javier
Manzanera aktoreak ariko dira obra
honetan.

Apirilak 5, igandea

19:30.Txalo Produkzioak taldeak
Losershelduen antzerkia eskainiko
du euskaraz. Begoña Bilbaoren zu-
zendaritzapean, Aitziber Garmendia
eta Jon Plazaola aktoreak ariko dira
obra honetan.

Apirilak 26, igandea

17:00.Glu-glu antzerki taldeak eus-
karaz eskainiko du Marierrauskin
lana, 3 eta 8 urte arteko umeentzat
prestatutako antzerki obra.

Saharako janari
bilketa
otsailaren 1era
arte luzatuko
da Villabonan  

Oria merkatari
elkartearekin batera,
bilketa berezia antolatu du
Tolosaldea Sahararekin
elkarteak Malkar plazan 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Janari bilketa Tolosaldea Saha-
rarekin elkarteak antolatzen du,
eta Amasa-Villabonan, Fleming
herri eskolak, Zubimusu ikasto-
lak, Oria merkatarien elkarteak
eta udalak bat egin dute ekime-
narekin. Kanpaina urtarrilaren
31ra arte luzatuko da eta arroza,
lekaleak, pasta, olioa, sardina eta
atun latak, azukrea eta konpre-
sak bilduko dira. Amasa-Villabo-
nan honako lekutan jarri dira eli-
kagaiak biltzeko kutxak: Fle-
ming herri eskola, Zubimusu
ikastola, udaleko herritarren
arreta zerbitzuko bulegoa, Pepi
janari denda, Musturinea hara-
tegia eta Sahatsa belar denda. 
Janaria biltzeaz gain, eskola-

rako materiala ere bilduko da,
Tinta inprimategian, Kazetarin
eta Basajaun liburu dendan
egongo diren kutxetan.
Oria merkatarien elkarteak eta

Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak elkarlanean, janari bilketa be-
rezia antolatu dute otsailaren
1ean, larunbata, Malkar plazan
kokatuta dagoen supermerka-
tuaren alboan 09:30etik
13:30era. Bertan, Saharar herria-
ri buruzko informazioa banatu-
ko dute. 
Amasa-Villabonako Udalak,

herritarrak animatu nahi ditu
kanpaina honetan parte hartze-
ra, «urteetako zapalkuntza eta
bazterketaren ondorioz egoera
humanitario larria sufritzen ari
diren errefuxiatuei lagunduz».

Hitzaldia eta
bertso-babarrun
jatea prestatu
ditu Irura Bizik
Goiener, energia berriztagarrien
kooperatiba ezagutzeko aukera izango
da gaur, eta etzi ospakizun eguna
egingo dute Gazte Alaiak elkartean 

Erredakzioa Irura

Argindarra kontsumitu eta sor-
tzeko beste modu bat dagoela
azaltzeko gerturatuko dira Irura-
ra Goiener kooperatibako kideak.
Hitzaldia plazako bilera gelan
izango da gaur, 19:00etatik au-
rrera.
Larunbatean, bestalde, ospaki-

zun eguna izango dute Iruran.
Bertso-babarrun jatea antolatu
dute Gazte Alaiak elkartean. Baz-
kalostean ariko dira Ane Labaka
eta Haritz Mujika bertsolariak.
Plaza mugatuak izango dira, hor-
taz, ezinbestekoa da ahalik eta
arinen txartelak erostea. 20 euro-
an izango dira salgai helduen-

tzat, Enaran, Errekalden, Xaren,
Trinketen eta Aizpuruan eta 8
euro ordaindu beharko dute
umeek.
Hain zuzen, Irura Bizi elkarte-

koek jakinarazi dutenez, etzi,
umeek 13:30ean bazkalduko
dute eta helduek 14:30ean. Bi ur-
tetik aurrerakoentzat zaintza zer-
bitzua egongo da 14:30etik
18:00etara. Larunbateko bertso-
babarrun jatean menu bakarra
izango da denentzat: babarrunak
sakramentu guztiekin, gazta, ira-
sagarra/donutsak umeentzat,
edaria, kafea eta kopa. 
Iaz, bertso-babarrun bazkarian

jakinarazi zuen elkarteak aurre-
rantzean eramango zuen izena.

Iaz, bazkalaurretik, Laskibar baserrira bisita gidatua egin zuten elkartekoek. J. M. 



Aldaketetara egokitze bidean
Ikasle autonomoak, konprometituak eta sortzaileak izateko egiten dute lan Herrikideko langileek; 
datorren ikasturterako San Frantzisko pasealekuko eraikina egokituko dute haur eskola handitzeko. 

H ezkuntza aldatzen
doan heinean, ha-
ren inguruan da-
goena ere egoki-
tzen ari da behar
ezberdinetara. Ho-

rrela ari dira Herrikide ikastetxe-
an. Filosofia bera jarraituz eta
lan egiteko modua mantenduz,
hurrengo ikasturtean, haur es-
kola fisikoki lekuz aldatuko da;
San Frantzisko pasealekuko
eraikina egokituko dute Gainbe-
rriko zerbitzua bertan eman ahal
izateko. Uda honetan egingo di-
tuzte espazioa egokitzeko lanak
eta irailerako prest izango dute.     
Aldaketa «fisikoa» soilik dela

dio Ane Lasa 0-3 urte artekoen
arduradunak. Izan ere, irakasle
eta hezitzaile berdinek jarraitu-
ko dute lanean eta lan egiteko
modua ere bera izango dela
baieztatu du. «Aldaketa pedago-
gikoek instalazioen egokitzape-
na eskatzen dute, eta horretara-
ko momentua dela ikusi dugu,
prozesu pedagogikoari hobeto
erantzuteko», dio Lasak. 
Ikasturte berrirako prest jarri

nahi dute guztia. Espazio berriak
egokituko dituzte, bai eraikin
barnean aldaketak eginez eta
baita kanpoko eremua egokituz
ere. Hori aurrera eramateko, ira-
kasle eta gurasoen iradokizunak
jasotzen ari dira ikasturte hone-
tan. 
Jaioberritatik Lehen Hezkun-

tzara arte eraikuntza bakar bate-
an egotea egoki ikusten du Pello
Agirrezabal 3-12 urte artekoen
zuzendariak: «Erraztu egingo du
funtzionamendua». Klaustro
«oso-oso egonkorra» dutela dio-
te, eta horrek formazioa taldean

egitea ahalbidetzen dietela azal-
du dute. 

Azken urteetako tendentzia
da ikastetxeak berritzailea behar
duela izan, eta horretarako,
obrak egin behar direla. Hala ere,
Agirrezabalek argi du beraien
abiapuntua zein den:   «Gure filo-
sofia izan da horma fisikoak bota
aurretik, gure buruan ditugunak
bota behar ditugula». 
Behin buruko hormak botata,

beharren araberako espazioak
sortzea da asmo nagusia Lasaren
arabera: «Espazio batek erabile-
ra ezberdina izatea nahi dugu,
beraz, ez ditugu espazio guztiz
irekiak planteatzen; aukera utzi
nahi dugu horma mugikorrak

ireki eta espazio handi bat izate-
ko, edota beste ekintza batzueta-
rako espazioa itxi eta eremu txi-
kiagoak bilakatzeko». 
Txikienen kasuan, mugimen-

duari ere garrantzia ematen dio-
te, izan ere, Lasaren ustez, «txi-
kienek mugimenduaren bidez
ezagutzen dute ingurua». Adin
tarte guztientzat moldatuko di-
tuzte gaur egun dituzten espa-
zioak zein udan egingo dituzte-
nak.    

SAREAK OSATUZ
Azken urteetan aldaketa asko
izan dituztela diote arduradu-
nak eta zuzendariak. «Neuro-
zientziak ekarpen asko egin diz-

kigu», azaldu du Lasak. «Gaur
egun, edukiek baino, beste gauza
batzuk askoz pisu handiagoa
daukate». Prozesua emaitza bai-
no garrantzitsuagoa bilakatu
dela dio, eta bide horretako hel-
burua interesa eta gogoa sortzea
dela azaldu du. Herrikiden ikasle
«autonomoak, konprometituak
eta sortzaileak» nahi dituzte.  
Ikaslea dute ardatz ikastetxean,

eta bereziki 0-6 urte arteko etapa
garrantzizkotzat dute. «Hain txi-
kiak direnean, oso zaurgarriak
dira, beraz, segurtasuna asko
zaindu behar dugu, bai segurta-
sun fisikoa eta baita afektiboa
ere», azaldu du Lasak. Haurraren
bueltako ingurua aztertu eta fa-

milia eta hezitzailearekin batera
sortzen den hirukia «oso-oso
ondo» uztartu behar dela dio.
Sare hori osatzeko, adibidez, hau-
rra ikastetxera eramaten duenak,
une horretan edo haurra hartze-
rakoan, aukera du tutorearekin
hitz egiteko edota haurrarekin

denbora tarte batean jolas egite-
ko. «Ateak beti ditugu zabalik». 

SORKUNTZA, BEHARREZKO
0 eta 6 urte arteko haurrek, mugi-
kortasunaz gain «sorkuntza dute
eguneroko tresna», Lasaren esa-
netan. «Edozein egoerari aurre
egiteko pentsatu, sortu egin be-
har dute haurrek». Herrikideko
irakasleen lana haurrei egoera ez-
berdinak planteatu eta beraien
prozesua eraikitzean datza. 
Urte tarte hori, garunaren plas-

tizikotasunaren «momentu ga-
rrantzitsuena» da Lasak azaldu
duenez. Genetikaz gain, inguruak
ere pisu handia duela dio. «Ga-
rrantzia du zer ingurutan gara-
tzen den haurra, eta ez fisikoki
soilik, baita emozionalki ere». He-
rrikideko ikasleak munduari
ekarpenen bat egingo diotenak
izatea nahi dute irakasleek; «kon-
prometituak izatea, aktiboak».

San Frantzisko pasealekuko eraikineko Haur Hezkuntzako gela. CHROMA

Aldaketa «fisikoa»
soilik izango da;
gainerako
funtzionamenduak
berdin jarraituko du 

Haurraren,
gurasoaren eta
hezitzailearen arteko
hirukia uztartzen
dute, denen onerako 
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Urteko Herri
Batzarra 
egingo dute,
larunbatean,
Baliarrainen  

Larunbatean 11:00etan
elkartuko dira udaletxean,
eta gai ordena zabala 
dute herritarrekin
konpartitzeko 

E. Maiz Baliarrain

Baliarraingo Udalak herritarren
parte hartzea bultzatuz, herrita-
rrekin batera egin nahi du herria,
eta herritarrek informazioa izan
dezaten Urteko Herri Batzarra
deitu du larunbaterako. 
11:00etan udaletxean elkartu-

ko dira, eta, hasteko, 2019 urteko
diru kontuen berri emango dute.
Ostean, aurtengorako aurreikusi
dutenaren berri jakingo dute he-
rritarrek. Bestetik, azken hiru hi-
labeteetan parte hartze prozesu
bat izan du martxan udalak, eta
herritarrengandik jasotakoaren
emaitzak emango dituzte ezagu-
tzera. Bukatzeko, aurtengo as-
moen berri emango zaie bertara-
tzen diren herritarrei.

Entsegurik gabe
aterako dira Santa
Agedako eskean
BIDANIA-GOIATZ // Bidania-
Goiazko Kukuri Kultur taldeak
Santa Ageda bezperako eskeari
eutsiko dio, baina aurten ez dute
entsegurik egingo. Egunean
17:30ean elkartuko dira fron-
toian, kantuan hasteko. Hori
bai, kantuan ibili ostean afaltze-
ra joan nahi duenak igandea, hi-
lak 26, izango du izena emateko
azken eguna. Afarirako izena
emateko 635 006 940 telefono
zenbakira deitu beharko da.

Herrigintza
elkartearen urteko
batzarra, hilaren 31n  
IKAZTEGIETA // Herrigintza el-
karteak urteko batzarra egingo
du hilaren 31n.  21:00etan hasiko
da batzarra, eta bost puntuko gai
ordena izango da: 2019ko egoera
ekonomikoa; zuzendaritza tal-
dearen zenbait proposamen;
bazkide berriak eta bajak; zuzen-
daritza taldearen aldaketa; eta
bukatzeko, kezka edota galdere-
tarako tartea izango da. Joan
ezin duenak bere iritzia aldez
aurretik helarazi dezake.

Emakumeen Foroa
eta Tipi Tapa,
hilabetea bukatzeko
BIDANIA-GOIATZ // Bidania-Goia-
tzen Saiaz Mankomunitateak hi-
leko azken asterako bi deialdi
egin ditu. Lehenik eta behin,
Emakumeen Foroa egingo dute
hilaren 28an, asteartean,
19:00etatik  20:30era, liburute-
gian. Hileko azken egunean, be-
rriz, Tipi Tapa saioa izango da
10:30etik  12:30era. Frontoian el-
kartu, eta oinez buelta egin oste-
an hamaiketakoa izango dute.

Euskal Herriko Mus
Txapelketako
kanporaketa, Alegian
ALEGIA // Urtero moduan mar-
txan da Euskal Herriko Mus Txa-
pelketa, eta Alegian, etzi, jokatu-
ko da herriko kanporaketa.
15:30ean hasiko da eta Hilario
tabernan jokatu da. Bikote ko-
puruaren arabera, sailkatuek,
herrialdeko kanporaketa otsaila-
ren 29an izango dute Segurako
Baratze frontoian. Final handia
Araban jokatuko da martxoaren
14an.

AZKENEAN
BANATUTA
Ikaztegietako Udalak azken
urteetan, Gabon sasoian,
Errigorako lau saski zozka-
tzen ditu herritarren artean.
Aurten, inoiz ez bezala, sas-
kiak banatzea kosta egin
zaio. Lau saskitatik hiru, or-
dezko zenbakia zuten herri-
tarrei banatu zaizkie, lehe-
nak agertu ez direlako. ATARIA

Alegian 1936tik
1945erako historia
berregiteaz bilera
egingo dute
Joxe Gastesi alegiarraren biloba den Iñigo
Gastesi aktoreak egingo du egitasmoaren
aurkezpena, astelehenean, 19:00etan  

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegia, Giza Eskubideen zapal-
keta eta errepresioa Gerra Zibile-
an eta Lehen Frankismoan 1936-
1945 liburua iazko martxoan
aurkeztu zuen Alegiako Udalak
Aranzadi Zientzia Elkartearekin
batera. Orain, horretan oinarri-
tuta, garai berean kokatzen den
historia birsortuko duen antzez-
lana egiteko asmoa dute. 
Aranzadi Zientzia Elkarteak

eta Alegiako Udalak elkarlanean
egindako proiektua izan zen li-
buruarena, eta «hari horri jarrai-
tuz, jatorri alegiarra duen Iñigo
Gastesi aktoreak birsortze histo-
riko bat ondu du», adierazi dute
udaletik. «Joxe Gastesiren biloba
da Iñigo, eta aitonari entzunda-
ko kontuetan eta aipatu liburuan
oinarrituta berregin du nagusiki
historia», gaineratu dute.
Egitasmoa alegiarren aurrean

aurkezteko asmoa dute, eta hila-
ren 27an, astelehenean, aurkez-
pen ireki bat egingo da
19:00etan, kultur etxean. «Iñigo
Gastesi bera etorriko da eta bir-
sortzearen nondik norakoen be-
rri emango die bertaratzen diren
herritarrei», azaldu du Alegiako
Udalak. 

Hiru eszena nagusi izango
ditu, hiru kokaleku zehatzetan,
eta herritarren parte hartzea ere
ezinbestekoa izango dela nabar-
mendu dute. Proiektuaren xehe-
tasunak ezagutzeko aukera es-
kainiko du aurkezpenak, eta he-
rritarrei bertaratzeko deia luzatu
die udalak.
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Gastesi aktoreak hiru
eszena nagusi izango
dituen birsortzearen
nondik norakoak
azalduko ditu

Iñigo Gastesi aktoreak hiru eszena nagusi prestatu ditu. ATARIA 

- Goian bego -

Besarkada haundi bat familia guztiari,
bereziki Xabier, Izarra, Ekhi eta Ekaitzi.

Idiazabaldik Iñigo eta Sara

IDIAZABAL, 2020ko urtarrilaren 23a

Miren Mugika 
Alustiza



Asier Imaz Ibarra

Euskararen historia ezagunean,
pasarterik ilunenetakoa Iruña
Veleiako auzia da. Bai bertan
aurkitutako idatziak faltsuak
izan, eta zer esanik ez, benetako-
ak baldin badira.
Enpresa, alderdi politiko,

epaile, eliza, irakasle, kazetari
eta komunikabide, arkeologo eta
herri mugimendu zehatzek bere

papera jokatu dute eta jokatzen
ari dira auzi ilun honetan. Eta
guztiaren erdian, euskara. Izen
abizenekin, guztiaz bere ikuspe-
gia emango du  Juan Martin
Elexpuruk (Bergara, 1950), bihar,
Ibarrako kultur etxean 18:45etik
aurrera.
Otsailaren 3an hasiko da epai-
keta, 11 urteren ondoren. Hi-
tzaldiak ematen ari zarete han
eta hemen?

Joan den 10 urtean 100 hitzaldi
baino gehiago emango genituen
Euskal Herrian. Baina bai, azken
txanpa honetan, hitzaldi ugari
ematen gabiltza gaia aktibatze
aldera. Batez ere, ikusirik heda-
bideek ez dutela hori egiten;
gehiago jotzen dutela gaia ezku-
tatzera plazaratzera baino.
Bi liburu idatzi dituzu gaiaren
inguruan: 'Iruña-Veleiako
euskarazko grafitoak' (2009,
Arabera) eta '¿Que esta pasan-
do en Iruña-Veleia? Zer ari da
gertatzen Iruña-Veleian
(2018, Pamiela). Ahaztua due-
narentzat edo entzun ez due-
narentzat, zer da Iruña-Ve-
leiako auzia?
2005ean eta 2006an, Iruña-Ve-
leian, Gasteiztik 10 kilometrora,
400 bat grafito agertu ziren az-
tarnategi erromatar batean. Ze-
ramika puskak, hezurrak eta be-
reziki adreiluak, marrazki eta

idazkunekin. Tartean, latinezko-
ekin batera, euskarazkoak. Aur-
kikuntza handitzat jo zen, batez
ere, euskarazko idazkunengatik;
euskarazko lehenengo hitz
arruntak eta esaldiak zirelako.
Hasieran ontzat eman ziren.
Unibertsitateko (EHU) bi irakas-
le izan ziren ontzat eman zituz-
tenak prentsaurreko batean:
Henrike Knörr eta Joakin Gorro-
txategi. Gero, berehala, zalan-
tzak hasi ziren, eta handik bi ur-
tera, unibertsitateko irakaslez
osatutako batzorde batek txar-
tzat jo zituzten.
Hasieran ontzat, gero txar-
tzat, iritzi aldaketa horrek
erreakzioa ekarri zuen?
Berehala sortu zen mugimendu
bat. Grafitoak aztertzen hasi zi-
ren, argazkietatik beti. Arkeolo-
gia aldetik, latinaren edo euska-
raren ikuspegitik... Aditu mordo
batek, gehienak atzerrikoak, on-
tzat eman zituzten. Hor sortu
zen polemika, 11 urte iraun due-
na. Bitarte horretan, Arabako
Foru Aldundiak gaia judizializa-
tu egin zuen. Sekula egin behar
ez zuen gauza bat. Gai zientifiko
bat da Iruña-Veleia eta gai zienti-
fikoak ezin dira epaitegi batean
erabaki. Horretarako foro zienti-
fikoak daude. Azken 10 urte
hauetan gaia pozoinduta egon
da eta dago. Horrela, azkenik
epaiketara heldu gara.
Espetxe zigorrak eta isunak
eskatzen dituzte auzipetuen-
tzat.
7 urte eta erdiko espetxe zigorra
eskatzen zaio Eliseo Gil orduko
zuzendariari. Beste bi langile-
rentzat ere kartzela zigorrak eta
isunak eskatzen dira. Ia 300.000
eurokoak.
300.000 euroko isunak ba-
koitzarentzat.
Bai, bakoitzarentzat.
Arabako Foru Aldundiak
epaitegietara jo zuenean, zein
zegoen?
Arabako Diputatu Nagusia Xa-
bier Agirre zen, EAJkoa. Baina
gaia auzitegira eramatea erabaki
zuena Lorena Lopez de Lacalle
kultura diputatua izan zen, Eus-
ko Alkartasunako militantea.
Aditu talde batek dio ostrakak
edo piezak faltsuak direla,
besteak benetakoak. Ez dakit
non irakurri nuen zientziak
ez duela zure edo nire iritzirik
behar bizirauteko. Zer diote
froga zientifikoek? Egingo zi-
ren, ezta?
Ez, piezen gainean ez da egin
orain arte behar bezalako anali-
sirik. Karbono 14arena egin zen,
adibidez. Baina orduan ez zen
piezarekin egiten, bere inguruan
agertutako animalia hezurrekin
edo ikatz puskekin baizik. Anali-

siek erromatarren garaikoak zi-
rela eman zuten. Garai hartan,
hezur pusketa handi samarra be-
har zen analizatzeko, eta horrela
egiten zen pieza ez kaltetzeko.
Gaur egun zati txikiagoa erabiliz
egin daiteke. Baina oraindik pie-
zen gainean ez da behar bezala-
ko frogarik egin.
Behar bezalako froga zientifi-
korik egin ez bada, non dago
eztabaida?
Gaia sakonagoa da. Beste hain-
bat arrazoi eman izan dira faltsu-
tzat hartzeko. 
Arrazoi horietaz eta horien in-
guruan eman diren erantzu-
nez hitzaldian hitz egingo
duzu. Jendeak buruan beste
zalantzaren bat baldin badu
ere galdetzeko aukera izango
duela pentsatzen dut: Descar-
tes hitzaren erabilera, garaiko
emakumeen orrazkera edo
garbiketa tuneletako kame-
rak, adibidez. 
Hori da. Hala eta guztiz ere, esan

beharrik ez dago ni ez naizela
orojakilea, egiaren jabea. Nik
nire iritzia emango duk eta daki-
dana esango dut. Nire zalantzak
ere agertuko dira, beraz. Hemen
dena dakienik ez dago. 
Hori bai, gaur egun pieza ho-
riek non daude gordeta?
Bibat Arabako Museo Arkeologi-
koan omen daude, kutxa batean
gordeta. 
Museo hori Arabako Foru Al-

dundiarena al da?
Bai.
Frogak akusatzailearen esku
daude?
Halaxe da. Epaiketak ez luke
egun bat ere iraun behar. Frogak
akusatzailearen esku egon dira
denbora guztian, eta badakigu,
dokumentatua dagoelako, jen-
deak sarrera izan duela pieza ho-
rietara judizializatu ondoren ere;
grafologoak, batzordekideak eta
beste batzuk eskuetan izan di-
tuzte. Defentsak ez, defentsak
ezin izan ditu ikusi ere egin 11
urte hauetan. Auskalo nola dau-
den... Berez, epaiketak ez luke bi
egun ere iraun beharko, baina 10
saio daude iragarrita.

JUANAN RUIZ/FOKU

«Berez, epaiketak 
ez luke bi egun ere 
iraun beharko»
JUAN MARTIN ELEXPURU
FILOLOGOA ETA IDAZLEA
Euskal Herria Eguna herri ekimenak
antolatuta, Juan Martin Elexpuruk hitzaldia
eskainiko du bihar, Ibarrako kultur etxean,
18:45ean. Iruña-Veleiako auzia izango du
hizpide bergararrak.
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«Oraindik 
Iruña-Veleian
aurkitutako 
piezen gainean ez da
behar bezalako
frogarik egin» 

«Azken txanpa
honetan hitzaldi ugari
ematen gabiltza gaia
aktibatze aldera,
ikusirik hedabideek ez
dutela hori egiten»
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AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Hitzaldia urtarrilaren 30eko
grebaren inguruan, Tolosaldeko Ez-
ker Iraultzaileak antolatuta, kultur
etxean, 18:30ean.
Amasa-Villabona.Santioetako Jai
Batzordeko bilera, udaletxeko oso-
ko bilkura aretoan, 18:30ean. 
Irura.Ezagutu Goiener: argindarra
kontsumitu eta sortzeko beste era
bat. Irura Bizirik-ek antolatuta, pla-
zako bilera gelan, 19:00etan.
Anoeta.Santa Agedan kantari ate-
ratzeko entsegua, liburutegi zaha-
rrean, 19:00etan. 
Lizartza.Hamaika arrazoi grebarako
hitzaldia, udal aretoan, 19:30ean.

Ikus-entzunezkoak

Tolosa.La verdadfilma, zine foru-
mean, Leidor antzokian, 19:15ean
eta 21:45ean. Jatorrizko bertsioan.
Belauntza.Afrika ekialdeko isladak
Kenyara 78an eta Tanzaniara 82an
eginiko bidaietan egindako argaz-
kiekin osatutako dokumentala egin
du  Mikel Garaikoetxeak eta kultur
etxean aurkeztuko du, 20:00etan.

Erakusketak

Tolosa.Burattinien Mundu Miresga-
rria, Topic zentroan. Italiarren txo-
txongiloen tradizioa erakusten duen
erakusketa da, Europako pertso-
naien eta maskaren aniztasuna aur-
keztuz. 
Tolosa.La importancia de estarera-
kusketa, GKo galerian. 
Tolosa.Origen. Emauserakusketa
Topic zentroan.  
Tolosa.Tach Pollarden Elloriaera-
kusketa Gko galerian. 
Tolosa.Xabier Obesoren Barruko
argiaren bila, Aranburu jaregian.
Tolosa.Matxin Labaienen lanekin
osatutako erakusketa, Aranburun.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe
22:30.Ajoarrieroa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, solasal-
dia helduekin, letren errepublika eta
musika proposamena.
11:00.Eutsi goiari. Eskualdeko 
kirolak, Imanol Garcia Landaren es-
kutik.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Mestibull. Munduko musika,
DJ Bullekin.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.CeciliaBronte
Posada. Koreo kalea, 20. 
943 67 60 13.

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giroak argitzera egin-
go du. Goizean oraindik ho-
deigune asko izango dugu

eta zerua ilun xamar agertuko da.
Gainera euri zaparradaxkaren bat
edo beste izango da. Arratsaldeko
lehen ordutik aurrera ostarteak ge-
roz eta ugariagoak izango dira eta
arratsaldean giro nahiko argia izango
dugu. Haizeak hego-ekialdetik joko
du eta tenperaturak koska pare bat
gora egingo du, maximoek 10-12
graduan joz goia.
a 00

Bihar.Giro lasaia. Erdi eta
goi-mailako hodei batzuk
izan arren, giro argiagoa

izango da aurreko egunekin aldera-
tuta. Hodei hauek gainera ez dute
euririk utziko. Haizeak hegotik jo-
tzen jarraituko du, ahul eta termo-
metroa antzeko balioetan mugituko
da, eguneko erdiko orduetan 10-12
graduan joz goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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Kilometroak 20 jaiaren aurkezpen ekitaldiko une bat. LEYRE CARRASCO

Kilometroak txikia jaia

Eskualdea «girotzen hasteko» jaia egingo dute igande honetan
Amasan, Villabonan eta Zizurkilen, haur, gazte eta helduekin. 

Erredakzioa 
Amasa-Villabona / Zizurkil

K ilometroak 20 festa
nagusia urrian izan-
go bada ere, Zubimu-
su ikastola buru-be-
larri ari da urte osora-

ko ekitaldiak antolatzen. Hain
justu, hurrengoa, igandean, hila-
ren 26an izango da. Kilometroak
txikia jaia egingo dute, «eskual-
dea girotzen hasteko».

Egun horretan, hiru gunetan
elkartuko dira, eta haur, gazte
eta helduek elkartuta talde bana
osatuko dute gune bakoitzean.
«Korri, punpa, ttak; Amasa, Vi-
llabona, Zizurkil. Hiru abiapun-
tu eta hiru talde», esan dute an-
tolatzaileek.

10:30ean elkartuko dira, Ama-
san, Zizurkil Goian eta Villabo-
nan (Etxeondoko parketik), eta
hiru guneetako taldeek, musika
lagun dutela, Altxorraren bila jo-
lasa egingo dute Zizurkilgo Joxe
Arregi plazarako bidean. Jolas
horren bidez aurkitutako altxo-
rrak elkartuz irudi bat osatuko
dute guztiek, Zizurkilen egingo
den ekitaldian, 11:30ak aldera.

Ondoren, 12:00k aldera, Villa-
bonako Errebote plazara joango
dira, musikariekin eta buruhan-
di eta erraldoiekin batera. Aben-
duan pintxo-tertulia bat egin zu-
ten aitona-amonekin, eta ume-
tan zertan jolasten ziren kontatu
zuten adinekoek. Hain zuzen
ere, «jolas horiek hurrengo be-
launaldiei transmititzeko helbu-
ruarekin», plazan jolasean ibili-
ko dira, ume, gazte eta heldu,
guztiak elkarrekin, aiton-amo-
nen jakintza herritar guztiekin
partekatzeko.

Ekimen hau osatzeko, Kilome-
troak 20 jaiaren lepoko zapiak ja-
rri dira salgai, 3 euroan. Kilome-
troak dendan eskuratu daitezke.
Egun horretan lepokoak jantzita
ibiliko dira, eta hortik aurrera,
etxeko leiho eta balkoietan zin-
tzilikatuko dituzte, herria apain-
tzeko eta Gipuzkoako ikastolen
hurrengo jaia Zubimusu ikasto-
lak antolatuko duela lau haizee-
tara zabaltzeko.


