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Hogeita hamar urte
euskararen erabilera
normalizatzen 
Euskara erabilera normalizatzeko udal ordenantzaren 
30. urteurrena ospatu dute Amasa-Villabonan; 1991. urteko
udalbatzako kideak eta euskara zinegotziak izan dira

Leyre Carrasco 
Amasa-Villabona

Duela 30 urte, 1991ko azaroaren
7an, Amasa-Villabonako udalba-
tzak pauso oso garrantzitsua
eman zuen; alde batetik, udala
bera erakunde publiko gisa eus-
kalduntzeko, eta bestetik, herria
euskalduntzeko hizkuntza poli-
tika eraginkorrak martxan jar-
tzeko. 
Gainera, urte hartan, beste

udal gehienek baino lehen, eus-
kara bultzatzeko araudia aho ba-
tez onartu zuten, eta geroztik in-
darrean jarraitzen du. Hori dela
eta, herenegun euskararen era-
bilera normalizatzeko udal-or-
denantzaren 30. urteurrena os-
patu zuten.

URRATS GARRANTZITSUA
«Gobernu bezala, duela 30 urte
udalak eman zuen urrats hori
balorean jartzeko eta eskertzeko
urteurrena baliatzea tokatzen
zela pentsatu genuen. Izan ere,

euskara zinegotzia izan zen Xa-
bier Zabalari. «Ni buru izan
arren, hori gauzatu ahal izateko
jende askok parte hartu zuen.
Hala ere, aitormen positiboa
izan da, garai hartan genituen
pentsamolde desberdinak testu
batean gauzatzeko bere eragina
izan duelako, baina era berean,
lagungarria ere izan da. Hori zo-
rionekoa da denontzat, batez
ere, euskararentzat».

1991TIK GAUR EGUNERA ARTE
«Alde batetik, euskalduntze pro-
zesuak aurrera egin du, datuak
ikusi besterik ez daude, eta gure
artean dauden euskara jakitu-
nak geroz eta gehiago dira», adie-
razi du Zabalak. 
Udalak emandako datuen ara-

bera, gaur egun, Amasa-Villabo-
nan bizi diren ia %80 euskaldu-
na da, euskara hitz egin eta uler-
tzeko gai baitira. 1991tik asko
hazi da bai euskararen ezagutza,
baita erabilera ere. Hego Euskal
Herriko beste 90 herrirekin bate-
ra, Udalerri Euskaldunen Man-
komunitatea osatzen du Amasa-
Villabonak. Hala ere, azken urte-
etan euskararen erabilerak
atzerakada izan duela aipatu du
udalak, eta hori dela eta, euska-
raren erabilera indartzen jarrai-
tzeko konpromisoa berretsi
dute.

1991. urtetik gaur egunera arte euskara zinegotzi izandakoen lana nabarmendu dute. LEYRE CARRASCO

Agour gaztandegia
inauguratu du
lehendakariak

Erredakzioa Lizartza

Iñigo Urkullu lehendakariak
Agour Etxea gaztandegiaren Li-
zartzako instalazio berriak inau-
guratu zituen larunbatean. Ins-
talazio berriak bisitatu zituzten,
eta gaztak nola egiten dituzten
ikusteko aukera izan zuten. Zan-
pantzarren erritmora eman zio-
ten ekitaldiari hasiera, eta ez zen
trikiti doinurik falta izan, ez eta
bertsorik eta dantzarik ere.
Jean Etxelekuk sortu zuen

Agour Etxearen ordezkariekin
batera, bertan izan ziren, beste-
ak beste, Lizartzako alkatea Iña-
ki Azpiroz eta Tolosako alkatea
Olatz Peon. Artzainak, Gaztaren
Nazioarteko Ligaren kideak, ko-
fradietako kideak, eta beste
hainbat sektoretako ordezkariak
ere Lizartzan izan ziren.
Urkullu lehendakariak ar-

tzaintzaren sektoreak duen ga-
rrantzia azpimarratu zuen: «Ar-
tzaintzak hainbat eginkizun be-
tetzen ditu gure gizartean:
ekonomiarekin lotuta bai, baina
baita paisaiarekin, kulturarekin
edo ingurumenaren zaintzare-
kin ere». 
Artzaintzari merezi duen ai-

tormena eskaintzen zaiola
Agour Etxean adierazi zuen: «Ar-
tzaintzari zor diogu goi mailako
ardi esneaz gozatu ahal izatea».
Bestalde, Urkullu lehendakariak
esan zuen esne sektorearen etor-
kizuna bermatzeko ezinbeste-
koa dela errentagarritasuna eta
gizartearen onarpena uztartzea:
«bi oinarri horiek elkartzen dira

gaur aurkezten den proiektu be-
rri honetan».

ESNEKIEN DIBERTSIFIKATZEA
Agour Etxeak artzaintzaren kul-
tura jaso eta esnea ardatz hartu-
ta, esnekien dibertsifikazioa bul-
tzatzen duela azaldu zuten eki-
taldian. 
Produktu bat baino gehiago

ekoizten dituzte, herritarren es-
kura jarriz. Zentzu honetan, le-
hendakariak nabarmendu zuen
Agour artzaintza eta esne sekto-
rea bultzatzeko, kalitatezko es-
nekiak eskaintzeko jaio dela:
«eta baita gure kultura, bizimo-
dua, garapena eta nortasuna in-
dartzeko ere». Lehendakariaren
esanetan, «iragana eta etorkizu-
na, natura eta ekoizpena, ar-
tzaintza eta esnekien dibertsifi-
kazioa, elkartzen dira etxe hone-
tan. Baita gure herriaren
Iparraldea eta Hegoaldea ere».
Inaugurazio ekitaldia domi-

nak banatzeko ere baliatu zuten.
Kofradia-Le Guilde des Froma-
gers elkarteko kide berriei bana-
tu zizkieten dominak. Hasieran
aipatu moduan, Agour Etxea
duela 40 urte sortu zuten Ipar
Euskal Herrian, zehazki, Hele-
tan. Urte guzti hauetan gaztan-
degia handituz joan da, eta Iratin
lantegi berri batekin negozioa
handitu ondoren, iritsi da Tolo-
saldera. Eta Agour markaren ba-
rruan, esnekiez gain, urdaiazpi-
koa eta era guztietako hestebete-
ak ere merkaturatzen dituzte,
baita artisau-gozogintza ere,
Casa Eceiza bere taldean sartuz.

Heletan duela 40 urte sortu zen Agour Etxeak
proiektua indartu eta zabaldu du Lizartzan,
gazta berriak egitearen aldeko apustua eginez
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Salgai

Telebista.Estreinatu gabeko tele-
bista saltzen dugu. Samsung 6 mar-
kakoa da eta 30 hazbete ditu.
UE32P4305 AK erreferentzia du.
Prezioa: 120 euro. Interesdunek dei-

tu ondorengo telefono zenbakira:
657 73 28 06. 
Txerriak.Apotea, zerramak eta sei
hilabete inguruko txerrikumeak. In-
teresdunek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK

bere garaian euskararen alde
hartutako pausoa oso garrantzi-
tsua izan zela iruditzen zaigu,
horri esker udalak hizkuntza po-
litika eraginkorrago bat garatzea
ahalbidetu zuelako. Guk urrats
hori aitortu, udalbatzari eskertu,
eta urte hartan euskararen nor-
malizazioaren bidean ibilbide
berri bat hasteko lortu zen ados-
tasuna azpimarratu nahi izan
dugu», azaldu du Amasa-Villa-
bonako euskara zinegotzia den
Xabat Labordek.
Horrez gain, orduz geroztik

ere egin den lana balioan jarri
nahi izan dutela aipatu du, eta
1991. urtetik gaur egunera arte
euskara zinegotzi bezala lanean
aritu direnenei eskertza helarazi
diote. «Hemen ez da ezer buka-
tzen, eta lanean jarraitzen dugu
euskararen alde, baina batzue-
tan komeni da atzera begiratzea
eta eskerrak ematea merezi du-
tenei», esan du Labordek.
Horien artean aipamen bere-

zia egin nahi izan diote orduko

Urkullu lehendakariak parte hartu zuen Lizartzan egin zen ekitaldian. ATARIA



Usabal eremuko
hirugarren faserako
proiektua, prest
Naturan integratutako parke berria sortuko dute,
hainbat kirol instalaziorekin eta ibai ertzeko
pasealekuarekin; datorren urtean burutuko dituzte 

Erredakzioa 

Tolosako Udalak Legealdi Plane-
an jasota duen proiektu estrate-
gikoetako bat Usabal kiroldegia-
ren atzealdeko eremuaren hiru-
garren fasea da. Eremuaren
garapenerako proiektua prest
dute jada eta datorren urtean au-
rrera eramango dituzte obrak.
Olatz Peon alkateak adierazi

duenez, udal gobernuak lanean
jarraitzen du, «tolosarrekin har-
tutako konpromisoei eutsiz», le-
gealdi planean jasotako proiek-
tuak aurrera eramateko. «Herri-
tarrei eskainitako zerbitzuak
hobetu eta herriko eremu ezber-
dinak berreskuratu eta atsegina-
go egiteko helburuarekin garatu
dugu proiektua. Kasu honetan,

gainera, kirol instalazioak berri-
tu eta horien erabilera optimiza-
tu eta indartzeko proiektu estra-
tegikoa da».
Usabalgoa «potentzial handi-

ko eremua» dela nabarmendu
du Peonek, «askotariko aukerak
ematen dituena». Hori dela eta,
udalak aukera ezberdinak azter-
tu eta landu dituela azaldu du:
«Beste herrietako kirol eremuak
aztertu ditugu eta proiektua ki-
rol eragileekin eta erabiltzailee-
kin elkarlanean garatu dugu».

PUMP TRACK EREMUA
Proiektu berriari esker, kirola
egiteko eremu berriak sortzeaz
gain, naturan integratutako par-
kea eta ibaiaren albotik igaroko
den pasealeku berria sortuko di-

tuztela aurreratu dute. «Ibaiaren
presentzia indartu nahi dugu.
Eremu bizia izateaz gain, elkar-
bizitzarako gune bat izatea nahi
dugu, tolosar guztien gozamene-
rako eta erabilerarako izango
dena, tolosarrei aukera berriak
eskaintzeko eta eremua herrita-
rrentzat atseginagoa eta erakar-
garriagoa egiteko».
Eremu berria parke misto han-

di bat izango da, 14.300 metro
koadrokoa. Egungo tirolina tokiz
aldatu eta albo batean kokatuko
dute, skate parkea handituko
dute, trial modalitaterako ere-
mua berrantolatuko dute eta
pump track eremu berria sortu-
ko dute. Bertan egoteko berde-
gunea ere egokituko dute eta hiri
altzariak jarriko dituzte.

Olatz Peon alkatea eta Joxe Mari Villanueva kirol zinegotzia. ATARIA

Udal ordezkariek aitortu dute-
nez, kirol eragile eta erabiltzaile
bakoitzaren beharrak kontuan
izan dira proiektua garatzerako
garaian, kirol eremu bakoitzak
nolakoa behar duen landuz eta
adostuz erabiltzaileekin. Hala,
street estilorako barandak jarri-
ko dituzte eta zailtasun ezberdi-
netako elementuak, profesiona-
lek ere beren kirol jarduera ber-
tan egiteko aukera izan dezaten.
Bestalde, Tolosa eta Alegia el-

kartzen dituen oinezko zein txi-
rrindularien biderako trazatu
berria egingo dute. Beraz, bidea-
ren egitura aldatuko dutenez, oi-
nezkoen eta bizikleten arteko bi-
zikidetza ahalbidetzeko bide be-
rria egingo dute, 3,6 metroko
zabalera izango duena. Pasabide

berria, gainera, ibaira hurbildu-
ko da, kirol-pistentzako tokia uz-
teko. 
Parke osoari uniformetasuna

emateko material berdina erabi-
liko dute. Hain justu, hormigoia
erabiliko dute kirol eremu guz-
tietan, iraunkortasuna berma-
tzeko. 
Paisaiari dagokionez, ibai-par-

kearen lerroari jarraipena eman-
go die udalak. «Iraunkortasunari
eta mantentze-maila txikiari le-
hentasuna eman zaie eraikun-
tzarako materialak eta landare-
dia aukeratzeko garaian». Horre-
la, kirol pista guztiak zuhaitzez
inguratuta geldituko dira. «Batez
ere, espezie iraunkorrak jarriko
dira, haien hosto eta fruituak
pistetara eror ez daitezen».

Hamabost urteko bizipenen laburpena
Josu Artutxa 

Ederki gogoratzen du 2006ko
udazkena Alberto Luengo tolo-
sarrak. Herritar gehiagorekin ba-
tera, Amalur jardunaldiak anto-
latzen hasi zen, natura eta antro-
pologia ardatz hartuta. Urte
guzti hauetan, dozenaka hitzaldi
entzun, mila eta bat irakaspen
jaso eta beste hainbat pasadizo
bizi izan ditu. Orain, jardunal-
diak hasi zirela hamabost urte
betetzen direnean, liburu bat ar-
gitaratu du: Amalur: Bidaia, Na-
tura eta Antropologia.
Atzera begirako lan bat da.

«Sinplea, irakurtzeko arina eta
ulertzeko erraza». Horrela des-
kribatu zuen Luengok iragan os-
tegunean, Topic-en egin zuen
aurkezpen ekitaldian. Berarekin
batera izan ziren Jose Ignacio
Asensio ingurumen diputatua
eta Aitor Imaz Tolosako Ekinbi-
de Etxeko lehendakaria. «Duela
hamabost urte, guztia nola hasi

zen erakusten digu liburuak;
orain, ordea, ezin dugu atzera
begira jarri, ezinbestekoa baita
erabakiak hartzea», nabarmen-
du zuen Asensiok. Eskerrak
eman zizkion Luengori, eta au-
rrerantzean ere, horrelako lanak
egiten jarraitzera animatu zuen.
Luengok ere esker hitzak izan

zituen Asensiorentzat eta Ima-
zentzat, baina batik bat, Joselu
Andueza izan zuen gogoan.
«Bera izan zen lehen harria jarri
zuena, jardunaldien bidea zabal-
tzea posible egin zuena. Guk ez
genuen esperientziarik, baina
gogotsu geunden, ilusioz gainez-
ka, eta berak gu gidatzen jakin
izan zuen». Liburuaren presta-
kuntza prozesuan nahiz edizio-
an alboan izan dituenez ere go-
goratu zen. 

LIBURUAREN OSAKETA
15 kapitulutan banatzen da libu-
rua; hain justu, kapitulu bakoi-
tzak, jardunaldien edizio bakoi-

tzeko bitxikeriak, anekdotak eta
bizipenak biltzen ditu. «Hitzal-
dien osteko afarietan kontatuta-
koak kanpoan utzi ditut, ez naiz
horiek argitaratzera ausartu. Ez
da erraza izan laburtzea, baina
merezi izan du zuekin parteka-
tzeak», aitortu zuen idazleak.
Horiekin batera, egunkarietako
artikuluek, hizlarien testuek
edota argazkiek osatzen dituzte

eleberriko orrialdeak. Luengo-
ren ustez, herritar gutxi batzuek
dakite zer nolako jendea igaro
den jardunaldietatik. «Tartean,
beldur eszenikoa izan duten hiz-
lariak etorri dira, edota aurrez
adostutako kontratuaz aparte,
perla beltzak (babarrunak) eska-
tu dituztenak. Ni, batez ere, hi-
tzaldiak prestatu gabe etorri izan
direnekin geratzen naiz. Txun-

dituta utzi izan naute euren in-
probisatzeko ahalmenak».
Aurkezpen ekitaldia amaitzen

ari zela, ondorengoa esan zuen
publikoan zegoen herritar batek:
«Eskerrik asko, ezagutzen ez du-
gun mundu hau, hain arrotza
zaiguna, erreala dela erakustea-
gatik, hona ekartzeagatik». Aur-
kezpenera bertaratu zirenek txa-
loz eskertu zuten antolatzaileei
eskainitako mezu hura. Ondo-
ren, Asensiok hurrengo 15 urteak
nolakoak irudikatzen dituen gal-
detu zion Luengori, eta honako
hau erantzun zion biologo tolo-
sarrak: «Orain oso gutxi informa-
tuta eta entretenituegi bizi gara.
Digitalizazioa ondo dago, baina
eliza batean apaizak egiten du
bisita gidatu onena; hori dela
eta, tolosar gazteek herrian du-
gun baloreaz jabetu behar dute.
Tolosa plaza zaila da, baina era
berean, eskertua. Formatu hone-
tan sinisten dut, ezin dugu gal-
du, beraz, mantendu dezagun».

Jose Ignacio Asensio, Alberto Luengo eta Aitor Imaz, aurkezpen ekitaldian. J.A
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Giza eskubideen urraketen
inguruko webgunea, eskura 
Aranzadi zientzia elkartea Amasa-Villabonako herritarrek jasandako giza
eskubideen urraketen inguruan ikertzen ari da; webgune bat sortu dute 

Irati Saizar Artola 
Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako herritarrek
1960tik gaur egunera arte jasan
dituzten giza eskubideen urra-
ketak eta sufrimenduak webgu-
ne batean bildu ditu Aranzadi
zientzia elkarteak. Azken bi urte-
etan ikerketa lana egiten ari da
Aranzadi, eta lan horren emai-
tzak amasa-villabona-oroime-
na.eus webgunean kontsultatu
daitezke. 
Azaroaren 10ean, bihar ospa-

tuko da memoriaren eguna. Bea-
triz Unzue Amasa-Villabonako
alkateak gogorarazi duen mo-
duan, «gure herrian inoiz gertatu
behar ez ziren motibazio politi-
koko indarkeriaren, terrorismo-
aren eta polizia gehiegikeriaren
biktima guztiak aitortzeko eta
oroitzeko eguna da». Horren ha-
rira, agerraldia egin zuten atzo

goizean alkateak berak, Patxi
Agirre, Maria Luisa Arija eta Xa-
bat Laborde zinegotziek eta Javi
Buces Aranzadi elkarteko ikerla-
riak. Memoria eta Bizikidetza
Batzordetik biktima guztien
duintasunaren aldeko konpro-
misoa erakusten jarraitu nahi
dutela esan dute, «biktima ho-
riek egiarako, justiziarako eta
erreparaziorako eskubidea me-
rezi baitute». 
Giza eskubideen urraketak be-

rriro gerta ez daitezen helburu,
lanean jarraituko dutela ere esan
dute. Horren adibide da Aranza-
di zientzia elkartea egiten ari den
lana. Javi Buces ikerlariak esan
duenez, «izen-abizenak jarri
nahi dizkiegu giza eskubideen
urraketak eta beste sufrimen-
duak pairatu zituztenei». Horre-
tarako, hainbat artxibo kontsul-
tatu dituzte, baina modu parale-
loan, herritarren testigantzak

jasotzen ere aritu dira. Batzue-
tan, dokumentatu ahal izateko
modu bakarra testigantzak bil-
tzea dela azaldu du: «Sufrimen-
du guztiak ez daude artxiboe-
tan». 
Ikerketa lan horretan,  Aritza

kultur elkarteak gerra eta gerra-
osteko memoria berreskuratzeko
egin duen lana ere baliatu dute.
«Aritzakoek identifikatutako bik-
timak sailkatu egin ditugu, eta
Aranzadik identifikatutakoak
ere sailkatuta jarri ditugu webgu-
nean», azaldu du Bucesek.
Webgunean bi atal bereizi dai-

tezke, batetik, oroimen histori-
koa, 1936ko gerra eta lehen fran-
kismoa barne hartzen dituena,
eta bestetik, gertuko memoria,
1960. urtetik gaur egunera arte-
koa. Bi epealdi horietan izanda-
ko gertaerei buruzko informa-
zioa, biktimen biografiak, testi-
gantzak eta beste bildu dituzte.

Esaterako, oroimen historikoa-
ren atalean, 107 pertsona identi-
fikatu dituzte eta gertuko oroi-
menaren atalean, bederatzi
elkarrizketa egin dituzte, eta mo-
mentuz lau argitaratu dituzte. 

KOLABORATZEKO DEIA
«Honekin ez da ezer amaitzen,
hemendik aurrera ere lan egiten
jarraituko dugu», esan du Aran-
zadiko ikerlariak. Memoria eta
Bizikidetza Batzordetik gonbi-
dapena egin die herritarrei beren
ekarpena egin dezaten, beren le-
kukotza emanez edota argazkiak
edo dokumentuak gehituz edo
zuzenketak eginez. «Horrek asko
lagunduko digu gertatutakoa
hobeto ezagutzen eta jasandako
eskubide urraketak ez ahazten».
Harremanetan jartzeko, web-

gunean atal bat gaitu dute, edo
bestela, Aranzadira ere deitu
daiteke. 

Javi Buces, Patxi Agirre, Beatriz Unzue, Maria Luisa Arija eta Xabat Laborde, atzo goizean udaletxean egindako agerraldian. I. S. A. 

Sentsibilizazio
astearen
barruan,
larunbaterako
bi hitzordu  

I. S. A. Tolosa

XVIII. Sentsibilizazio Astea ari
dira ospatzen, eta larunbat ho-
netan komiki tailerra eta hitzal-
dia egingo dituzte. Gorren ko-
munitatearen mugak eta haien
errealitatea gizarteratzeko eta
ezagutzera eramateko helburua-
rekin  antolatu du Gainditzen
Tolosaldeko eta Goierriko per-
tsona gorren elkarteak. 
Urriaren 26an, eskolako ma-

rrazki lehiaketako sariak banatu
ziren kultur etxean. Aurtengo
gaia, gorren komunikazio ozto-
poak zen, eta 200 haur baino
gehiagok hartu dute parte. Ira-
bazleak honako hauek izan dira:
Nora Ansorena (Herrikide), An-
der Lertxundi (Samaniego) eta
Aizpea Lasa (Samaniego). 
Bestalde, azaroaren 16ra bitar-

te, Tolosako erakusleihoetan ko-
munikazio oztopo batzuk irudi-
katzen dituzten ilustrazio sorta
bat jarri dute. 
Sentsibilizazio asteari amaiera

emateko, larunbat honetan,
09:00etan, helduentzako komi-
ki tailerra egingo dute kultur
etxean, Isabel de las Heras Oreja
voladora ilustratzailearen esku-
tik. Eta 11:00etan, haur gorren-
tzat zuzendutakoa izango da tai-
lerra. Arratsaldean, 18:00etan
hasita, Aleluya Peña psikologo
madrildarrak COVID-19aren on-
dorenak utzi dituen emozioen
inguruko hitzaldia eskainiko du,
hau ere, kultur etxean.  
Horrez gain, Tolosako Sama-

niego ikastetxean eta Laskorain
ikastolan hitzaldiak emango
ditu pertsona gor batek. Gorren
komunitateaz eta pertsona 
gorrez ariko da, eta 5. eta 6. mai-
lako ikasleei zuzenduta egongo
dira. 

Marrazki lehiaketako sarituak. ATARIA



Arritzaga bailara ezagutuz
hasiko dute kultur eskaintza 
Amezketako Hilabete Kulturala Asier Hilario geologoaren hitzaldiarekin hasiko
dute, gaur; askotariko ekitaldiak antolatu dituzte hilabete osoan sakabanatuta 

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Amezketako Udalak kultur es-
kaintza zabala prestatu du aza-
rorako. Gaur hasi, eta hilaren 28a
bitartean luzatuko da Amezketa-
ko Hilabete Kulturala. Iñaki
Arandia da kultura zinegotzia,
eta azaldu duenez, «urtean zehar
ezin dira gauza asko egin, eta
aurten aste batean zentratuta
egin beharrean hilabete batean
egitea erabaki da, eta ekitaldi
mordo bat jarriz».
Talde bat elkartzen da kultur

ekitaldiak antolatzeko Amezke-
tan, «pilak kargatuta» itzuli dire-
la adierazi du Arandiak, eta bile-
ra asko egin gabe antolatu dutela
kontatu du, «lanak» taldeko ki-
deen artean banatuta».
Gaur, 19:00etan, Arritzaga bai-

lara hobeto ezagutzeko aukera
izango dute amezketarrek Asier
Hilarioren eskutik. Amezketan
egun handia izan ohi da San
Martin eguna, eta aurten, oste-
gunez, jai eguna izango dute he-
rrian. Eta udalak jai eguna ospa-
kizun bilakatuko du, eta egun
osoko egitaraua prestatu dute. 
Ostiralean, Lurtaro taldea eza-

gutzeko aukera izango da, eta ia
astebete beranduago, hilaren
18an, Koldo Alijostes herritarrak
Bizitzak liburua aurkeztuko du.
Horiez gain, Jakoba Errekondok
ere bisitatuko du Amezketa eta
egun berean taloak jateko aukera
izango da.
Beste egun handietako bat fe-

riaren eguna izango dute. Hila-
ren 21ean, frontoia bete postu
izango da, eta gogotsu hartu dute
iaz egiterik izan ez zuten azoka
eguna. Denetariko postuak jar-
tzen dituzte, eta herriko jende
asko animatzen dela postuak jar-
tzera esan du Arandiak. Postua
jarri nahi duenak udaletxera dei-
tu beharko du.  
Ostean, alde batetik, arginda-

rra eta bestetik, emakumea eta
errepresio frankista izango di-
tuzte hizketagai bi egun ezberdi-
netan. Eta ekitaldiak bukatzen
joateko, bertso afaria antolatu
dute. Joan nahi duenak txartela
eskuratu beharko du. Eta azken
ekitaldia dantzaren mundutik
etorriko da, eta hilaren 28an, Ge-

nEroa dantza emanaldiaz goza-
tzeko aukera izango dute.  

ARGAZKI LEHIAKETA
2022ko Amezketako udal egute-
gia osatzeko argazki lehiaketa ja-
rri dute martxan. Udalak urtero
egutegia ateratzen du amezketar
guztien etxebizitzetan banatze-
ko, eta lehiaketa bidez aukeratu-
ko dituzte argazkiak. Hilaren 26a
da aurkezteko azken eguna.
Lehiaketaren oinarriak iazko

berdinak direla aurreratu dute.
Hamalau urtetik gorako edozei-

nek parte har dezake, eta gaia
Amezketa izango da: bertako
paisaiak, pertsonak, elemen-
tuak… Parte hartzaile bakoitzak
gehienez ere hiru argazki aur-
kezteko aukera izango du, eta
formatu digitalean aurkeztu be-
harko ditu. 
Argazkiak aurkeztearekin ba-

tera, informazio osagarri gehitu
beharko da: argazkia(k) non ate-
ra d(ir)en; egilearen izen-abize-
nak, telefonoa edo/eta helbide
elektronikoa. Hiru modutara
aurkeztu daitezke argazkiak

udaletxean: CDan edo USB bate-
an, informazio osagarriarekin
batera gutunazal baten barruan
sartuta, edo posta elektronikoz,
udala@amezketa.eus helbidera
bidalita, informazio osagarriare-
kin batera. Hamahiru argazki sa-
rituko dituzte, eta sari bakoitza
50 eurokoa izango da. 
Epaimahaia alkateak, zinego-

tzi batek eta Zumadi eskolako
irakasle batek osatuko dute.
Edozein zalantza argitzeko uda-
larekin jarri beharko da harre-
manetan.

Amezketako Arritzaga bailara San Martingo parketik ikusita. E. MAIZ

Jolas eremu
natural berrien
gaineko bilera
egingo dute,
gaur, 16:15ean  

E. Maiz Ikaztegieta

Ikaztegietako Udala haurrei be-
gira jolas eremu natural berriak
sortzeko lanean ari da. Hori dela
eta, proiektua herritarrei ezagu-
tzera eman nahi diete, eta era be-
rean, azken ukituak emateko
haurren eta helduen iritziak jaso
nahi dituzte.
Horretarako, gaur, hilak 9, bi-

lera irekia egingo dute. 16:15ean,
udaletxeko erabilera anitzeko
gelan izango da, eta herritarrak
parte hartzera animatu nahi di-
tuzte: «Parte hartzea garrantzi-
tsua iruditzen zaigu, zuen iri-
tziak eta ekarpenak kontuan
hartuko baitira jolastokiei azken
forma ematerako orduan».

AMEZKETAKO HILABETE KULTURALA

Gaur, hilak 9

19:00.Asier Hilario geologoaren hi-
tzaldia, Arritzagako bailara glaziarra-
ren inguruan, kultur etxeko areto
nagusian.

Hilak 11, osteguna

San Martin eguna.
10:00-13:00.Haurrentzat puzgarria
Larrunarri frontoian.
12:30. Meza nagusia izango da, San
Martin ermitan. 
14:00. Bazkaria, Beartzana jatetxe-
an. Bertsolari eta trikitilariak bertan
izango dira. 
16:30.Haurrentzat jolasak Larruna-
rri frontoian, Gaztelekuaren eskutik.
18:00. Haurrentzat merienda, gura-
so elkartearen eskutik.

Hilak 12, ostirala

18:30.Eskualdean tokiko elikadura
bultzatzeko sortu den Lurtaro tal-

dearen aurkezpena,  kultur etxeko
areto nagusian.

Hilak 18, osteguna

19:00.Koldo Alijostes amezketarra-
ren Bizitzak liburuaren aurkezpena,
kultur etxeko areto nagusian.

Hilak 19, ostirala

18:00. Jakoba Errekondoren hitzal-
dia, kultur etxeko areto nagusian. 
20:00. Talo jatea egingo dute Larru-
narri frontoian, DBH 4. mailakoen
ikasleek antolatuta ikasturte amaie-
rako ikas-bidaiarako.

Hilak 21, igandea

10:00-14:00. Amezketako ferie
egingo dute postu ezberdinekin
osatuta, Larrunarri frontoian.

Hilak 24, asteazkena

18:30.Goiener-eko Eider Murgoitio

eta Itsaso Irastorzarekin: Zer da
goiener? Nola ulertu elektrizitate
fakturak? Zein autokontsumo
proiektu gauzatu daitezke herrie-
tan?, kultur etxeko areto nagusian.

Hilak 25, osteguna

19:00. Emakumea eta errepresio
frankistahitzaldia, Aranzadi zientzia
elkarteko Lurdes Errastiren eskutik
izango da, kultur etxeko areto nagu-
sian.

Hilak 26, ostirala

20:30.Bertso afaria Zazpi-itturri el-
kartean, Haritz Mujika eta Oihana
Iguaran bertsolariekin.

Hilak 28, igandea

12:30. GenEroadantza emanaldia
Kimua Dantza Kolektiboa Dantza-
ren eskutik izango da, frontoi zaha-
rrean.
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Oinarrizko lehen
laguntza ikastaroa,
Ikaztegietan
IKAZTEGIETA// Oinarrizko lehen
laguntza ikastaroa antolatu du
Ikaztegietako Udalak. Ostirale-
an, 18:30ean, erabilera anitzeko
gelan izango da. Herritarra den
eta Gurutze Gorriko kidea den
Maider Gonzalezek emango du
ikastaroa. Edozein unetan gerta
liteke norbaiten bizitza arris-
kuan egotea, eta une horietan
zer egin behar den erakutsiko
die ikastaroan parte hartzen du-
tenei. 

Urte amaiera
bitartean, Irakurle
Taldearen bi saio
IKAZTEGIETA// Ikaztegietako ira-
kurle Taldeak bi saio egingo ditu
urte amaiera bitartean. Lehena
hilaren 16an izango da, eta Ana
Malagon idazlearen Ez dakit
zertaz ari zaren liburua landuko
dute. Abenduaren 9an, berriz,
Uxue Alberdi idazlea bertan
dela, Dendaostekoak liburuaren
gainean ariko dira. Bi saioak Ka-
ttalin Minerrek gidatuko ditu,
eta 18:30ean, Ikaztegietako libu-
rutegian izango dira.

Ikaztegietako Udalak,
herritarren parte
hartzearekin, jolas 
eremu natural berriak
landu nahi ditu



Andres Aramendik 
eta Luis Galarragak 
jaso dute omenaldia 
Amezketako Pilota Bizi elkarteak omendu ditu, Aurrera-
Saiaz elkartea sortu eta pilotari egindako ekarpenagatik 

Erredakzioa 

Andres Aramendi ibartarra eta
Luis Galarraga bidaniarra omen-
du zituen Amezketako Pilota
Bizi elkarteak igandean, Zuma-
rragan, Euskal Herriko pilota el-
karteen arteko VI. Nazio Txapel-
ketaren finaletan. Aurrera-Saiaz
elkartea sortu eta pilotari egin-
dako ekarpenagatik egin zieten
omenaldia Aramendiri eta Gala-
rragari.
Guztira zazpi omendu izan zi-

ren, denei ere pilotari egindako
ekarpenarengatik. Oroigarria
eman zitzaien, eta Andres Ara-
mendirena Nekane Urteaga bere
alargunak jaso zuen.
Euskal Herriko pilota elkarte-

en arteko VI. Nazio Txapelketa-

ren finalei dagokionez, Irurtzun
eta Lemoa elkarteek jokatu zu-
ten norgehiagoka, eta nafarrek

irabazi zuten,bi elkarteek elka-
rren aurka jokatutako hiru parti-
detan gailenduz.

KIROL EMAITZAK
Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
8. jardunaldia
Anaitasuna 5
Lauburu Ibarra 1

Sailkapena
1. Tafa 21p
12. Lauburu Ibarra 8p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (9) - Zierbena (10)

HIRUGARREN  MAILA 
8. jardunaldia
Aurrera de Vitoria 4
Laskorain 5
Tolosala  1
Kukuyaga 3

Hurrengo jardunaldia
Laskorain (3) - Jarrilleros (10)
Batzarre (12)  - Tolosala (9)

SENIOR  MAILA 
3. jardunaldia
Lauburu Ibarra 2
Ama TEEP Tolosala 5
Idiazabal 2
Anoeta 1
Antiguoko 1
Laskorain 3

Sailkapena
1. Ordizia 6p
3. Laskorain 6p
5. Ama TEEP Tolosala 4p
3. Anoeta 3p
9. Lauburu Ibarra 0p

Eskubaloia
1. MAILA  NAZI0NALA
7. jardunaldia
Trapagaran 28
Tolosa Eskubaloia 29

Sailkapena
1. Helvetia Anaitasuna 12p
8. Tolosa CF Eskubaloia 6p

1. LURRALDE TXAPELKETA
5. jardunaldia
Munttarpe 28 
Tolosa Eskubaloia 20

Sailkapena
1 . Leizaran Eskubaloia 10p
4.Tolosa CF Eskubaloia 8p

Futbola
HIRUGARREN MAILA
12. jardunaldia
Tolosa CF 2
San Ignacio 1

Sailkapena
1. Alaves B 27p

19. Tolosa CF 9p

Hurrengo jardunaldia
Uritarra (20)
Tolosa CF (19)

1. MAILA NAZIONALA
8. jardunaldia
Tolosa CF 2
Aurrera de Vitoria 0

Sailkapena
1. Bizkerre 19p
8. Tolosa CF 11p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (8)
Real Racing B (10)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
8. jardunaldia
Lagun Onak 3
Tolosa CF 0

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (11) - Urola (13) 

GORENGO MAILA EMAKUMEAK
8. jardunaldia
Real Sociedad - Intxurre 
(bertan behera)

GORENGO MAILA GIZONAK
9. jardunaldia
Danena 5
Usurbil 2
Ostadar 0
Billabona 1  
Tolosa CF 0
Orioko 3

Hurrengo jardunaldia
Billabona (9)
Danena (10)
Urnieta (11)
Tolosa CF  (3)

LEHEN MAILA ERREGIONALA
8. jardunaldia
Intxurre (atsedena)

Saskibaloia
GIZONEZKOEN LEHEN MAILA
3. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE 50
Disdira Bitxitegia 38

Hurrengo jardunaldia
Redline Mekanika TAKE(1)
Cabarri Galvan.-Unamuno (7)

GIZONEZKOEN LEHEN MAILA
3. jardunaldia
TAKE (atsedena)

Hurrengo jardunaldia
CD Internacional (3) - TAKE (6)
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BEOTIBARKO AZKEN TXALOAK
Olaizola II.ak bere azken partida jokatu zuen atzo Tolosako Beotibar pilotalekuan, bere ibilbi-
de profesionaleko azken aurrekoa. Jendez beteta zegoen frontoia, txapeldun handiari agurra
emateko eta goizuetarraren azken partidaz gozatzeko. Partidaren aurretik omenaldia jaso
zuen: Tolosako Udalak oroigarria eman zion pilotariari, Tolosako Aurrera elkarteak eskual-
deko produktuekin kaxa bat oparitu zion, eta Villabonako Oinkari dantza taldeak saioa egin
zuen. Partidan, Aimar Olaizolak Mariezkurrena II.arekin jokatu zuen eta 22-16 irabazi zuten
Bengoetxea VI.aren eta Albisuren aurka. Jaialdiko lehen partidan, Erik Jakak eta Iñaki Arto-
lak lau eta erdiko partida jokatu zuten, eta lizartzarrak 22-18 irabazi zion alegiarrari. ENERITZ MAIZ

Nekane Urteaga eta Luis Galarraga, oroigarriak eskuetan dituztela. PILOTA BIZI



Eneko Gurrutxaga eta
Enara Oronoz izan dira
irabazleak Ibarran 
Ibarrako Piparra XI. Mendi Duatloian lortu dute garaipena;
Gurrutxaga amasarrak lehen aldiz gailendu da proban 

Iñigo Terradillos Ibarra

Eneko Gurrutxaga amasarra eta
Enara Oronoz iruindarra izan zi-
ren larunbatean jokatutako Iba-
rrako Piparra XI. Mendi Duatloi-
ko irabazleak. Lasterketak 50
parte hartzaile izan zituen bana-
ka, eta erreleboetan edo binaka
116 kirolari aritu ziren, eta moda-
litate horretan Teixera eta Ruiz
de Alda izan ziren aurrenekoak
helmugan. Aurtengo proba, gai-
nera, berritasunekin etorri zen,
izan ere, antolatzaileek egin be-
harreko bidean zenbait aldaketa
egin zituzten. Batetik, ibilbidea
aldatu zuten, eta bestetik, proba-
ren formatua bera. Hain zuzen,
lasterka aritzeko lehen zatia txi-
kitu eta hirugarren zatia handitu
zuten «aurreneko postuetan al-
daketak izateko aukerak zabal-
tzeko».
Bada, gustura hartu zituzten

aldaketak parte hartzaileek.
Amasarrak azaldu zuenez, asko-
tan hartu du parte Ibarrako pro-
ban, baina, beti «egun txarra»
egokitu zaio. «Gaurkoan [larun-
batean], ordea, egun ona izan
dut, eta oso gustura nago lortuta-
koarekin». Parte hartu duen az-
ken bi probak irabazi ditu, tarte-
an, Amasako mendi duatloia, eta
postu on bat lortzeko esperan-
tzarekin etorri zela Ibarrara esan
zuen. «Formatu aldaketa, gaine-
ra, niretzat egokiagoa dela uste
dut, eta azkenean nabaritu da».

Oronozek badaki zer den Iba-
rrako proba irabaztea, iaz bera
izan baitzen emakumezkoetan
garaile. Espainiako neguko tria-
tloi txapelketa irabazia du, eta
munduko txapelketan hamaika-
garren postua lortu du aurten.
Datorren astean Espainiako tria-
tloi txapelketa jokatuko du, eta
Ibarrakoa, entrenamendu gisa
ere erabili duela esan zuen. «Sa-
soi onean aurkitzen naiz, eta
aurten egin duten aldaketa nire
onerako izan da».
Euskal Herriko Zirkuiturako

baliagarria izan zen proba luzea-
ren aurretik proba herrikoia ere
egin zuten. 10 parte hartzaile
izan zituen, eta hiru bikotek har-
tu zuten parte. Egoi Agirrezabala
izan zen lehena lanak bukatuta
helmugara iristen.

Espainiako 
Kluben Arteko
Txapelketan
sartzeko zain
Erredakzioa 

Urriko azken larunbatean Villa-
bonako Olaederra kiroldegian
Liga Nazionaleko 4. jardunaldia
eta horrekin batera Espainiako
Kluben Arteko Txapelketarako
sailkatzeko balio duen play-offa
izan zuten Danok Danena talde-
koek.
Goizean play-offeko jardunal-

dia izan zuten eta bertan, gizo-
nezkoetan Danok Danenako
mutilen A taldea, Iruñeko Anai-
tasuna eta Zaragozako Helios
taldea aritu ziren lanean. Ema-
kumezkoetan, berriz, Zaragoza-
ko Helios taldeko neskak izan zi-
ren. Danok Danena A taldea on-
dorengo pultsulariek osatu
zuten: David Rubio, Asier Galle-
go, Ekaitz Kortajarena, Mikel Al-
varez, Jon Rodriguez eta Igor Sa-
siain. Hauek lortutako puntua-
zioak: Danok Danena, 1.736,3
puntu; Anaitasuna, 1.772,3 pun-
tu eta Helios, 1.699,4 puntu. Da-
nok Danekoak zain daude jakite-
ko Espainiako Kluben Arteko
Txapelketan parte hartzeko sail-
katuak izan ote diren edo ez. 

Arratsaldean, Ligako 4. jardu-
naldiari ekin zioten eta bertan
ondorengo taldeak aritu ziren:
Mutiletan, Danok Danena B tal-
dea, Irundik Argitrans taldea eta
Zarauztik ZKE taldea. Mutilen
Danok Danena B taldeko partai-
dean hauek izan ziren: Alejandro
Tomas, Jon Ander Iriarte, Pablo
Ucero, Aitor Tecedor, Eki Lizaso
eta Jon Kepa Kortajarena. Lortu-
tako puntuazioak ondorengoak
izan ziren: Danok Danena B,
1.512,736 puntu; ZKE, 1.496,08
puntu eta Argitrans Irun,
1.405,968 puntu.
Nesketan, berriz, Danok Dane-

na A eta Danok Danena B talde-
ak, eta Irundik ere Argitrans tal-
dea aritu ziren. Danok Danena A
taldea Elena Mangas, Susana Da-
vila, Daniela Perez eta Naiara
Madridek osatu zuten. Danok
Danena B taldea Zaloa Iturbe,
Allison Rivera, Amaia Blanco,
eta Nalu Herranzek osatu zuten.
Hauek izan ziren lortutako pun-
tuazioak: Danok Danena A,
761,034 puntu; Danok Danena B,
578,2013 puntu eta Argitrans
Irun, 373,7922 puntu.
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Hiru lehenengoak gizonezkoetan; Eneko Gurrutxaga, erdian. I. TERRADILLOS

SAILKAPENAK
PROBA LUZEA
1. Eneko Gurrutxaga 1.23.40
2.  Paul Bereziartua 1.26.00
3.  Iñaki Isasi 1.27.24

1.  Enara Oronoz 1.44.22
2. Ainara Uribarri 1.55.19
3. Ainara Pequeño 1.59.37

1. Teixeira/Ruiz de Alda 1.27.30
2. Aranzabe/Ugarte 1.30.40
3.  Pagola/Leunda 1.33.58

PROBA HERRIKOIA
1. Egoi Agirrezabala 39.20
2. Ugaitz Azkarai 40.04
3. Jurgi Plazaola 41.20

1. Uranga/Alvarez 36.37
2. Garmendia/Amundarain 37.35
3. Iglesias/Agirre 47.00

Danok Danenako zenbait pultsulari Batis Kortajarena entrenatzailearekin. ATARIA



Azokak egin dituzte
Berastegin eta Gaztelun

Erredakzioa Tolosa

Azokek jarri dute giroa astebu-
ruan Berastegin eta Gaztelun.
Berastegikoan, ohiko moduan
lehiaketak ere egin zituzten he-
renegun. Argazki Rally-an aur-
tengo gaia ura izan da, eta Uxue
Otaegik jaso du lehen saria. Biga-
rren saria Maider Irisarrik, eta hi-
rugarrena Idoia Labayenek.

Bestalde, goiz osoan zehar II.
Sagar Tarta lehiaketara aurkez-
tutako herritarren postreak das-
tatzen egon ziren epaimahaiko
kideak, eta Marixol Atxukarrore-
na aukeratu zuten azkenean. Az-
ken unean animatu zen lehiake-
tan parte hartzera: «Goizean es-
natu naizenean lehiaketan parte
hartu behar nuela pentsatu dut,
eta azkar batean egin eta ekarri
dut. Ez nuen espero irabaztea,
sorpresa handia izan da, eta ilu-
sio handia egin dit». Bigarren
postuan geratu zen Ixiar Zubilla-
ga, eta hirugarrengo postuan be-
rriz, Aitziber Astigarraga.

Herriko gaztagileak saritzen
dituen gazta lehiaketarako ere
goizean zehar bertara aurkeztu-
tako gaztak dastatzen egon zi-
ren. Bada, aurtengo lehiaketa
30.a izan da, eta Koro Artola izan
da irabazlea. Bigarren postua
Jose Inazio Ugartemendiak era-
man du, hirugarrena Hipoli La-
sartek, laugarrena Jabier Sarale-
gik, eta bosgarren postuan Lukas
Etxeberria geratu da.

Bestetik, XIII. Ardi, Ahari eta
Bildots Lehiaketa ere egin zuten,
goizean zehar animalien erakus-
ketara eramaten zituztenen arte-
an. Ahari onenaren saria Iker
Ugartemendiarentzat izan zen,
eta ardi onenaren saria berriz,
Iker Olanorentzat. Bildots one-
naren saria Hipoli Lasartek jaso
zuen.

Azokako postu lehiaketa ere
egin ohi dute, eta aurtengo pos-
tuan ikusi ahal izan den eskulan-
gintza lanagatik, ondarearen
transmisioa egiteko saiakeraga-

tik, eta orokorrean, postu horren
atzean zegoen lan guztiagatik,
aurtengo postu onenaren saria
Andres Etxeberriak eraman du.

ELKARTZEKO BEHARRA
Pandemiak eragindako etenaren
ostean, urteroko azoka berresku-
ratu dute Gaztelun. Herritar guz-
tien artean elkartzeko gogoa eta
beharra zegoela aipatu du Eider
Olazar, Gazteluko kultura ba-
tzordeko kidek, eta hala egin zu-
ten herenegun. Hamar postuk

Berastegikoan, ohi bezala, hainbat lehiaketa egin zituzten, eta
Gaztelun, zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izan zen

Herritarrak Gazteluko azokako postuetan begira. LEYRE CARRASCO
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AGENDA

Deialdiak  

Amasa-Villabona.Sanmartinak:
18:30. Herriko gazteen arteko pilota
eta frontenis finalak. 19:30. Txupina-
zoa eta Martina sorginaren jaitsiera.
Amezketa.Asier Hilarioren hitzaldia,
Arritzagako bailara glaziarraren in-
guruan, kultur etxean, 19:00etan.
Ibarra.Odola ateratzea Bizi Nahi el-
kartean, 16:15ean. 
Ikaztegieta. Jolas eremu natural be-
rrien inguruan bilera, 16:15ean erabi-
lera anitzeko gelan.
Tolosa.Adineko emakumea eta ge-
nero indarkeria foroa: Maribel Piza-
rro, Miren Aranguren, Mariluz Este-
ban, Nerea Almazan eta Ruth Iturbe.
Udaletxeko pleno aretoan, 10:00. 
Tolosa.Pobreziaren aurkako jardu-
naldiak: Solidariduphitzaldia, Inma-
kuladan, 19:00etan.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Asier Imazek gi-
datutako magazina.
15:00. Letren errepublika. Literatu-
rari buruzko saioa.
16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00. Sokatira. Haimar Malkorra,
sokatiraren inguruan.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:00.Elkarrizkettap (Julian Iantzi)
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Tolosaldea Kirolean

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Oscar Etxe-
beste Etxarri. Gernikako Arbolaren
Lorategiak, 3. 943 65 10 40.

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6.  
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaia izango
dugu. Goizean hodei batzuk
izango ditugu, baina orduek

aurrera egin ahala eta, batez ere,
arratsaldean ostarte zabalak izango
dira eta giro eguzkitsua nagusituko
da. Haizeak goizean iparraldetik joko
du, eta arratsaldean aldiz ipar-ekial-
detik. Tenperatura antzeko balioe-
tan mantenduko da, eta 13-14 gra-
duan joko du goian.

Bihar.Giro eguzkitsua izan-
go dugu. Goizean hotz han-
dia egingo du eta behe-lai-

noa agertuko da, baina behe-lainoa
altxa ostean eguraldi eguzkitsua
izango dugu egun osoan. Haizeak al-
dakor joko du, ipar ukitu batekin eta
tenperatura antzeko balioetan 
mugituko da berriro ere. Maximoek
nekez gaindituko dute 13-14 graduen
muga.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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Berastegiko lehiaketetako irabazleak. LEYRE CARRASCO

osatu zuten azoka. Bertako jaki
eta produktuez gain, aurten arti-
sauen postuak ere jarri zituzten.
Horien artean zen Kale edo bale
marka, kamisetak, poltsak edota
kandelekin, besteak beste. 

Azken hauek Occhi Di Farfalla
musika taldeko kideak dira, eta
kontzertua eskaini zuten akusti-
koan, herenegun eguerdian,
azoka are gehiago girotuz. Bost
pertsonez osatutako talde za-
rauztarra, eta igandean bikote
formatuan aritu ziren. 


