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Proiektu artistikoek
landa eremuan lekua
badutela erakutsiz
Sormenaren Kabia bekarekin bi proiektu sarituko ditu Alkizako
Udalak, eta irabazleek hiru asteko egonaldia egingo dute proiektua
gauzatzeko; edozein diziplinatako lanak aurkeztu ahalko dira // 6

Bekaren epaimahaiko kideak, ekimenaren bultzatzaileak eta hainbat artista, aurkezpenean. J. MIRANDA

Bost herri ari
dira lehiatzen,
Herriarteko
Pilota
Txapelketan 

Gomazko paletan 
Anoeta eta Tolosa 
ez dira ondo hasi; palaz 
eta eskuz hastear dira 
txapelketako partidak // 7

Irizar taldeak
esan du
negoziatzeko
borondatea
duela 

Aurreko hitzarmena
«hobetzen» duela taldeak
egindako proposamenak,
eta greba bertan behera
uzteko eskatu du // 2



Kooperatiba
osatzeko urratsa
emango du
Lurtaro elkarteak
Eredu desberdinetan ari diren ekoizleak
saretzeko kooperatiba tresna «egokia»
dela uste dute; larunbatean orain arte
landutakoak azalduko dituzte Anoetan

Jon Miranda 

Tolosaldeko bederatzi lagunek
iaz aurkeztu zuten Lurtaro, es-
kualdearentzat elikadura osa-
suntsu baterako oinarriak jartze-
ko asmoz. Elikadura katean 
eragin nahian, elikadura buruja-
betzan eta agroekologiaren ere-
duan sakontzeko proposamena
luzatu eta 2021eko urritik aben-
dura bitarteko hilabeteak
proiektua sozializatzen eman di-
tuzte herriz-herri. Taldeko kide-
ak gustura daude jaso duten
erantzunarekin eta «sentsazio
onak» jaso dituztela esan dute.
Honenbestez, proiektua zabal-
tzen jarraitzeko konpromisoa
hartu eta kooperatiba integral
bat osatzeko urratsak eman di-
tuzte azken hilabeteetan. Lanke-
ta hori herritarrekin partekatuko
dute, larunbatean, maiatzaren
14an, bilera ireki bat egingo bai-
tute Anoetako Mikelasagasti au-
ditorioan 10:30ean hasita.
Tolosaldeko 14 herritan egin

dituzte proiektuaren aurkezpe-
nak eta saretze horretan interesa
agertu duten 230 pertsonaren
zuzeneko kontaktuak jaso dituz-
te. «Saretze hori bederatzi lagu-
nek abiatu dugu, baina egitas-
moak aurrera egingo badu, beste
gihar bat beharrezkoa dela uste

dugu», esan du Maddi Sarasola
Lurtaro elkarteko kideak. Herri-
tarrekin bezala, ekoizleekin ere
hasi dute harremana eta pare bat
bilera egin dituzte haiekin. «Guk
uste dugu etorkizuneko elikadu-
ra hori agroekologiatik eraiki be-
har dela eta ekoizpen eredu ho-
rrek edukiko duela lehentasuna
gure proiektuan. Baina jakitun
gara eskualdean gailentzen den
eredua ez dela hori. Trantsizioa
egin beharko dugu. Eredu ezber-
dinetan ari diren ekoizleak sare-
tu beharko ditugu. Proiektu eral-
datzailea da eta egoerari buelta
eman nahi badiogu, lanketak ja-
rri beharko ditugu martxan be-
randu baino lehen. Horretarako
tresna egokia kooperatiba dela
uste dugu». 
Azkeneko hilabeteak barne

lanketan eman dituzte Lurtaro-
koek, eta lanik handiena koope-
ratibaren estatutuak zehazten
hartu dutela esan dute. Koopera-
tiba osatu eta egitasmoa mar-
txan jarri ahal izateko, gutxie-
nez, 300 bazkide biltzeko beha-
rra dagoela aipatu dute Lurtaro
elkarteko kideek. Larunbateko
bileraren ostean hasiko dira 
bazkideak lortzeko kanpainare-
kin eta informazio guztia Lurta-
ro.eus helbidean izango dute in-
teresatuek. 

Negoziatzeko
borondateari eusten
diola esan du Irizarrek 
Bazkideei eta langileei bidalitako idatzian soldata 
igoeraren inguruko azalpenak eman ditu; langileek 
esan dute zuzendaritzarekin bildu gabe jarraitzen dutela 

Erredakzioa Aduna

Irizar taldeak adierazi duenez,
Adunako egoitzako langileen
soldata oinarriak  %11,3 (KPI +
%4,8) igotzea eskaini dute
2022rako eta KPI + %1 datorren
urterako, «indarrean dagoen
metalaren hitzarmenean ezarri-
tako baldintzen nabarmen gai-
netik mantentzeko konpromiso-
arekin jarraituz». Aurtengo urta-
rrilaren amaieran hasi ziren
2023-2025 hitzarmen berriaren
negoziazio prozesuan kokatzen
da soldaten igoera, eta horrekin
batera, «aurreko akordioa hobe-
tzen duten» beste neurri batzuk
ere proposatu dituela esan du
Rafa Sterling taldeko zuzendari
nagusiak sinatuta bazkideei eta
langileei igorritako idatzian.
Neurri horien artean daude,

goizeko lanaldi estandarra lerro-
an eta malgutasuna sarrera eta
irteera ordutegietan bizitza per-
tsonalaren kontziliazioa hobe-
tzeko; erreleboagatiko plusa; en-
presak finantzatutako jangela
zerbitzua; beste ekoizpen lantegi
batzuetara mugitzeagatiko plu-
sa; edota kategoriaz automatiko-
ki igotzea bi urtera praktika aldia
gainditu ondoren.
Irizarretik esan duenez, aurre-

ko akordioa «hobetzea» proposa-
tzen ari dira; «eta, etorkizunean
hobetzen jarraitzeko borondate

irmoa dugu, enpresaren hazkun-
dearen eta bilakaera positiboa-
ren arabera». Halaber, hitzar-
men berri bat lortzeko negozia-
tzera esertzeko «borondateari»
eusten diola esan dute, eta greba
«berehala» bertan behera uzteko
eskatu dute, «normaltasunera
itzultzeko». 
Ildo horretatik, enpresa ba-

tzordeak azken hilabetean har-
tutako neurriak, greba mugaga-
bea eragin dutenak, «guztiz neu-
rrigabeak» iruditu zaizkio
taldeari: «Ez da errespetatu gre-
ba egin nahi ez duten pertsonek
lanera joateko duten eskubidea,
Irizar e-mobilityren instalazioe-
tara sartzea galarazi baitiete».
Taldeak esan du bezeroekin har-
tutako konpromisoak betetzea
«eragozten» duela horrek, «Iriza-

rren irudiari kalte konponezina
eginez».

GUTXIENEKO BOST BALDINTZA
Adunako egoitzako langileek tal-
deak igorri duen idatziaren ingu-
ruan zehaztu dutenez, zuzenda-
ritzak hiru aste daramatza be-
raiekin harremanetan jarri gabe.
Negoziatzen jarraitzeko «gutxie-
neko bost baldintza bermatzea»
exijitzen dutela gogoratu dute:
Irizar e-mobilityko kontratua
duten langileei lan berdinagatik
soldata bera ordaintzea; lan irte-
eretarako lan baldintzak duindu
eta berdindu langile guztiei; egi-
ten diren esfortzu gehigarriak
konpentsatu; lana eta bizitza uz-
tartzeko neurriak jartzea; eta Gi-
puzkoako metalgintzako hitzar-
mena osotasunean betetzea.

Adunako Erribera industriagunean dago kokatua Irizar e-mobility. ATARIA
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Bi saio ireki,
udal liburutegi
berrirako
ekarpenak
egiteko   

Herritarren iritzia bildu
nahi du Tolosako Udalak,
proiektuan txertatzeko;
gaur izango da lehen saioa,
18:00etan, kultur etxean 

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Herritarrei eskainitako zerbi-
tzuak hobetzen jarraitzeko hel-
buruarekin, joan den legealdian,
eraikin sozio-kulturalen inguru-
ko azterketa sakona egin zuen
Tolosako Udalak. Azterketa ho-
rretan atzemandako beharrak
eta lehentasunak kontuan izan-
da, kultur etxea eraberritzeko
proiektua idazten hasi zen iaz,
etorkizunean udal liburutegi be-
rria bertan kokatzeko.
Proiektu honen garapenean

eta diseinuan tolosarren iritzia
kontuan izatea garrantzitsua da
udalarentzat: «Erabilera handi-
ko erreferentziazko espazioa da
kultur etxea; horregatik, ezin-
bestekoa da tolosarren parte har-
tzea liburutegi berriaren eredua
zehazteko».
Dagoeneko udala elkartu da

hainbat eragilerekin, proiektua
lantzeko. Batetik, aniztasun fun-
tzionala duten pertsonen ikus-
pegiak eta beharrak entzun ditu.
Bestetik, hiru ikastetxeetako or-
dezkariekin, irakasleekin eta gu-
rasoekin, eta gazteria saileko tek-
nikariarekin ere bildu da, baita
adineko pertsonen elkarteetako
kideekin ere.
Aurre lanketa fasea amaituta,

bi saio ireki egingo dituzte, gaur
eta ekainaren 6an, kultur etxean,
18:00etan hasita, espazioaren di-
seinurako herritarren beharrak,
iritziak eta proposamenak en-
tzun eta jasotzeko. Hiritik at en-
presak dinamizatuko du saioa.

Gazteentzako lehen
‘Death cafe’ saioa,
igandean, 17:00etan
TOLOSA// Bihotzetik elkarteak,
doluari buruzko kanpainaren
barruan, gazteentzako lehen to-
paketa antolatu du. Igandean
izango da, Tolosako kultur etxe-
an, 18:00etan. «Heriotza gertu
ikusi edo ikusten duten gazteen-
tzako Death cafebat antolatu
dugu», azaldu du Javier Ara-
mendia elkarteko kide tolosa-
rrak. «Ez da terapiarako saio bat
izango, heriotzaz hitz egiteko to-
paketa lasai bat baizik».

Larunbatean Uzturre
argiztatzera deitu
dituzte herritarrak
TOLOSA// Gipuzkoako Gure Es-
kuk deituta, ehunka herritarrek
Uzturre gailurra argiztatuko
dute larunbatean, 21:00etan.
Uztailaren 2an, Gure Eskuk, Ka-
taluniako erakunde desberdine-
kin elkarlanean, Pirinioak argiz-
tatuko ditu, Pirinioetako Bidea
ekimenean, eta horren aurreka-
ria izango da etzikoa. Izaskungo
baselizatik irtengo dira
20:00etan, eta frontala erama-
tea eskatu dute.

Tolosako enarak
ezagutzeko aukera,
gaur, udaletxean
TOLOSA// Tolosako Udalak eta
Aranzadi Zientzia Elkarteak el-
karlanean, Tolosako enarei bu-
ruzko hitzaldia eskainiko dute
gaur, 19:00etan udaletxean. Sa-
rrera doakoa bada ere, biodiber-
tsita-tegunea@gmail.comhelbi-
dera idatziz eman behar da ize-
na. «Hegazti intsektujale hauek
babesteko, Biodibertsitate Gu-
nearen egitarauaren baitan mar-
txan jarriko dugun proiektua
ezagutu eta parte hartzera gon-
bidatu nahi ditugu herritarrak»,
azaldu dute antolatzaileek.
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Udaberriko kultur
programazioa prestatu
dute Berrobin

Irati Saizar ArtolaBerrobi

Berrobiko Udalak udaberriko
kultur programazioa aurkeztu
du, herriko kultura eta kirol arlo-
ko eta tokiko elkarteekin elkarla-
nean, hala nola, Txalo Talo, Ibin
Kirol Kluba, eskola, Ester Poveda
aktorea eta Iriarte jatetxea. Pasa
den larunbatean izan zen lehen
hitzordua, eta ekainaren 30era
arte era guztietakoak izango dira
herrian.
David de Miguel Berrobiko al-

kateak esan du udalak «kultura-
ren aldeko apustua» egiten ja-
rraitzen duela, alor guztietan:
dantzan, musikan, ikus-entzu-
nezkoetan, antzerkian... «Pande-
mia ostean, udala ahalegin han-
dia egiten ari da kultur jarduerak
suspertzeko, eta programazioa
indartu dugu, pandemia aurre-
tik baino jarduera gehiago anto-
latuz», gaineratu du.
Besteak beste, Haatik dantza

konpainiak Errimak bi oinetan
emanaldia eskainiko du maia-
tzaren 29an. Bestetik, Sotto Voce
taldeak Hari kantariak emanal-
dia eskainiko du ekainaren 18an.
Horiez gain, ekainaren 3an, Ca-
rolina Ruedak eta May Gorostia-
gak, helduentzako ipuin bana in-
terpretatuko dute: Viajes, gentes
y caminoseta Nire munduan.

BERROBIKO TXOKOEN IRUDIAK
Pasa den larunbatean, argazkila-
ritzaren oinarriak ezagutzeko
ikastaroa egin zuten. Horrekin
batera, hasiera eman zitzaion ar-
gazki lehiaketari. Bi kategoriatan

banatu da lehiaketa: batetik, 8
eta 14 urte bitartekoak eta beste-
tik, 14 urtetik gorakoak. Argaz-
kiak egiteko gaia Berrobiko txo-
koak izango da, eta herriko mu-
gen barruan egin beharko dira.
Parte hartzaile bakoitzak

gehienez 3 argazki bidali ditza-
ke, titulu batekin. Erresoluzio
handian egin beharko dira eta
JPG formatuan bidaltzeko eska-
tu dute. Horizontalak izan be-

Ekaina amaitu bitarte, askotariko ekitaldiak antolatu dituzte;
maiatzaren 27a da argazki lehiaketan parte hartzeko azken eguna

EGITARAUA
Maiatzak 12, osteguna

Goizean.Herriko eskolan.
19:00.Arrastoandokumentala, La-
poniako eski zeharkaldiaren ingu-
ruan, udaletxean.

Maiatzak 15, igandea

Goizean.Meza.
Ondoren.Herriko baserritarrentza-
ko hamaiketakoa, Iriarte jatetxean.

Maiatzak 16-20

Atzeko txokoko pilota txapelketa.

Maiatzak 18, asteazkena

17:00.Sukaldaritza ikastaroa Felix
Belaunzaranekin, Bide Ona elkarte-
an.

Maiatzak 22, igandea

09:00.Mendi irteera Uzturrera.
10:00-14:00.Udaberriko azoka,
plazan.
17:30.Herriko dantzarien emanaldia.

Maiatzak 24, asteartea

Irakurle taldeak Koldo Alijostesen
Bizitzakeleberria aztertuko du.

Maiatzak 29, igandea

19:00.Haatik dantza konpainiaren
Errimak bi oinetansaioa, plazan.

Ekainak 3, ostirala

19:00.Helduentzako ipuin ikuskizu-
na, Etxolan. May Gorostiaga eta Ca-
rolina Rueda: Nire munduaneta Via-
jes, gentes y caminos.

Ekainak 9, osteguna

Literatura eta argazki lehiaketako
sari banaketa. Ekainaren 30era arte
izango da argazki erakusketa  irekita.

Ekainak 10, ostirala

15:00.Eskolako ikasleen emanaldia.
22:00.Txalo Talo antzerki taldearen
Zaharrak berriantzezlana.

Ekainak 18, larunbata

19:00.Sotto-Voce laukotearen Hari
kantariakemanaldia, elizan.

Ekainak 22, asteazkena

18:00-20:00.Emakumeen topake-
ta, Etxolan. Emakumea eta Natura:
sua, ura, itsasoa eta haizea.

harko dute, 2-10 MB pisukoak.
Argazkiak bidaltzeko azken egu-
na maiatzaren 27a izango da, eta
liburutegia@hotmail.com helbi-
dera bidali beharko dira; mezu
berean, izen-abizenak eta adina
zehazteko eskatu dute. Ekaina-
ren 20an egingo dute sari bana-
keta. Jasotako argazkiekin era-
kusketa bat jarriko dute ekaine-
an, eta Berrobiko egutegian
erabiliko dira.



Seaska haur
eskolako
jolastokia
berrituko du
udalak  

Jolas eremu naturala
sortuko dute kanpoan,
umeek haurtzarotik
naturarekiko lotura eta
zaletasuna garatu dezaten 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udalak, Se-
aska haur eskolako hezitzailee-
kin eta Haurreskolak partzuer-
goko arduradunekin adostuta,
eraikinaren kanpoaldean dago-
en jolas parkea eraberrituko du,
elementu naturalez osatutako
parke berri bat eraikiz.

«Eremu naturalek eta berde-
guneek mesede handia egiten
diete haur txikiei, izan ere, ingu-
rune natural batean aurki ditza-
keten pieza askeekin askatasuna
eta burujabetasuna lantzen dute
eta eurek gidaturiko jolasen bi-
dez, mundu eta istorio kolekti-
boak sortzen dituzte», esan dute
udal arduradunek. Gainera, gela
barruko ikasketa-eredua «zail»
egiten zaiela hainbat haurri eta
«onura» ekartzen diela jolastoki
aberats eta praktikoa izateak.

Horregatik, jolas eremu natu-
rala sortuko dute Amasa-Villa-
bonako Seaska haur eskolako
kanpoko espazioan, umeek
haurtzarotik naturarekiko lotura
eta zaletasuna garatu dezaten.
Bide batez, naturagune honekin,
bizi-estilo osasungarrietara ere
bideratu nahi dituzte umeak.

 Honako ezaugarriak izango
ditu eremu berriak: egungo kau-
txuzko lurzorua kenduko dute
eta bertan dagoen etxola lekuz
aldatuko dute; belar artifiziala-
ren azalera berri bat ezarriko da;
akazi egurrezko enbortxoak eta
pergola berri bat jarriko dira;
hondarrarekin jolasteko eremu
berri bat; tutu handi bat eta
triangelu formako egurrezko ele-
mentuak jarriko dira.

Jolas eremu natural honekin,
udalak egungo txikiak naturaren
garrantziaz kontzientziatu nahi
ditu, etorkizuneko heldu kon-
tzienteak izan daitezen. 22.527
euroko inbertsioa egingo du
udalak, eta Kimu bat enpresa
kontratatu du proiektu honen
diseinu eta exekuziorako. Lanak
maiatza amaieran hasiko direla
aurreikusi dute, beraz, haur es-
kolako ikasturte amaierarako
amaituta egongo direla espero
dute.
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Jolastokia eraberritzen ekaina
amaiera bitarte jarraituko dute   
Auzolanean egiten ari diren lanari esker Alegiako eskolako jolastokia itxura
berria hartzen ari da; Iturri Zahar guraso elkarteak diru laguntzak lortu ditu   

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegiako Iturri Zahar guraso el-
kartea orain urte batzuk jangela
proiektuarekin hasi zenean sor-
tu zen eskolako jolastokia erabe-
rritzeko nahia. Martxan jarri zu-
ten parte hartze prozesu bat tar-
teko, herriko eragile ezberdinen
iritziak jaso, eta jolastokia erabe-
rritzeko proiektua gauzatu zu-
ten. Orain, jada auzolanean hasi-
ta daude itxura aldatzen.  

«Betiko espazio bat zegoen, eta
azken hamarkadetan ez da ezer
egon jolastoki honetan», kontatu
du Olatz Irazustabarrena guraso-
ak. Herri eskola eta Aralar insti-
tutuaz gain, herriko jolastokia
da, eta herriko talde ezberdinak
biltzen ditu. Hori horrela, parte
hartze prozesu bat jarri zuten
martxan. Eta orain hasi duten
eraberritzeko auzolana, azken
bi-hiru urteetan egina duten
parte hartze prozesuaren ondo-
rioa da. Aurretik, udalak, Haur
Hezkuntzako jolastokiaren era-
berritzeko  ardura hartu zuen.

Genero ikuspegitik «kezka»
zutela esan du Ainara Tomasena
gurasoak, eta landu egin nahi zu-
tela: «Zementuz betetako jolas-
tokia da, aurrealdeko espazio ga-
rrantzitsuena futbol zelai bat
zen, eta horretarako erabiltzen
zen». Ariketa fisikoa futbolare-
kin bakarrik bultzatzen zutela
ikusten zuten; «mutilek bakarrik
hartzen zuten espazio hori, eta
oso ume gutxi ikusten zen aurre-
aldean». Neskak, berriz, norma-
lean atzealdean edo periferietan
geratzen zirela zehaztu du To-
masenak.   

Eraldaketaren atzean ez dau-
de gurasoak bakarrik: «Gure kez-
ka hasiera-hasieratik izan da zu-
zendaritzarekin partekatua, eta
elkarlanean eginikoa izan da»,
azpimarratu du Irazustabarre-
nak. Irakasleek ere jolas garaian
liskarrak ikusten zituztela eta ge-
neroarena oso nabarmena zela
adierazi du. 

Proiektua aurrera eramateko
diru laguntzak eskatzeaz ardura-
tu da guraso elkartea; «guk eska-
tu ditugu diru laguntzak eta gu
mugitu gara, izan ere, askoz erra-
zagoa da dauden laguntza ba-
tzuk guk lortzea». Hala, diru la-
guntza bat baino gehiago lortu
dituzte: «Azkenean dirua behar
da, eta gure erronka dirua lortzea
da proiektua aurrera eraman
ahal izateko».  Proiektua gauzatu
ahal izateko Auzolan batzordea
dute eratuta, eta bertatik bidera-
tzen ari dira. 

Hasi, batik bat, margotze lane-
kin hasi dira. Osatua duten
proiektua, «oso polita» dela dio-
te, baina jolastoki osoa hartzen
du, eta horrek diru asko eskatzen
du. Honenbestez, lortua duten
dirua kontuan hartuta lehenta-
sunak markatu dituzte. Pareta
batean frontoi bat margotu dute,
eta baranda guztiak ere margotu
dituzte. Futbol zelaiko ateak al-
datu dituzte, hau da, jolastoki
guztia okupatzetik, erdia okupa-
tzera pasa da futbol zelaia: «Ate-
ak margotu eta futbol zelai berri
bat margotu dugu». 

ESPAZIO EZBERDINAK SORTZEN
Proiektua bere osotasunean mo-
mentuz ezingo dutela gauzatu
adierazi dute, baina ekaina bitar-
tean, jolaslekuan elementu na-
turalak jartzea dute helburu.
«Pixkana-pixkana espazio ezber-
dinak sortzen joango gara». 

Lehen fase honetan, ekaina-
ren amaiera bitarte, loreontziak,
eserlekuak, toka,... jartzea falta
zaie. Gerora, gauza gehiago egi-
teko asmoa dutela aurreratu
dute. Bien bitartean, auzolane-
rako deialdiak zabaltzen joango
dira guraso elkarteko kideak. 

Aldaketa guztiek berarekin
dakartzate aldeko eta kontrako
iritziak, eta Alegiako eskolan ere
horixe gertatu dela kontatu dute.
Hala ere, helburua argi dute zein
izan den: «Auzolanarekin balo-
reak transmititu nahi izan ditu-
gu, ez da bakarrik nora iritsi nahi
dugun, baizik eta prozesua;
erantzunak era guztietakoak
izan ditugu, baina pentsatzen
dugu denborarekin jendea joan-
go dela ikusten zergatik egin di-
tugun aldaketak». 

Prozesua luze doa, eta bidean
zehar lagundu dieten guztiei «es-
kerrak» eman nahi izan dizkiete.

Ainara Tomasena eta Olatz Irazustabarrena gurasoak, Alegiako eskolako jolastokian. E. MAIZ



Asier Imaz-
Rebeka Calvo Gonzalez 

Ordizia, Lazkao eta Beasainen
artean antolatutako Kilometroe-
tan lekukoa hartu zuenetik, gal-
tzak bete lan ditu Uzturpe ikasto-
lak. Atzera kontaketan urtearen
erdia pasa da jada, eta auzolana
eta herrigintza ardatz dituzten
ekitaldiak antolatzen ari dira.
Hurrengo hitzordua bihar ber-
tan dute; munduko gastrono-
miaren lagin txiki bat ekarriko
dute herriko plazako estalpera
18:00etatik aurrera. 
Lehen galdera, halabeharrez-
koa, zer moduz doa Kilome-
troak urtea?
Batzuetan gogorragoa izaten ari
da eta besteetan samurragoa,
baina ondo. Pausoak ematen ari
gara pixkana. Momentu honetan
Irribartea erakusketa dugu kultu
etxean –bihar izango da bisita-
tzeko azken eguna– eta bihar
Munduko Gastronomiak Ibarran
azoka izango dugu. Ikastolako
jatorri desberdineko gurasoek
prestatutako jakiak izango ditu-
gu. 10 postu egongo dira eta pin-
txoak egongo dira aukeran euro
eta erdian. 
Izan ere, kulturaniztasuna da
Kilometroetako ardatzetako
bat.
Ikastolan dugun kulturaniztasu-
nean jarri nahi izan dugu azpi-
marra eta horri begirako ekital-
dietako bat da azoka. Hainbat
jatorritako gurasoak daude ikas-

tolan eta komunitateko parte
sentitzea nahi dugu. Azken hila-
bete hauetan saretze bat eta ha-
rreman prozesu bat egiten ari
gara eta azokan ikusiko dugu
emaitza, baina tartean eman den
prozesu hori oso interesagarria
izan da.
Azokarekin batera maiatza
hitzorduz beteta duzue, hala
ere.
Orain arte ekitaldi asko izan di-
tugu eta maiatzean ere asko di-
tugu. Gipuzkoako ikastoletara
joango gara hilabete honetan eta
piper landareak eramango ditu-
gu, ikastoletan landatu ditzaten.
Piper landareak Irribarra, lo-
goa... barnebiltzen ditu eta senti-
mendu hori zabaldu nahi dugu.
Horrekin batera Infinitu Irriba-
rra aurkeztuko diegu eta parte
hartzera animatu.
Eta nola doa Infinitu Irribarra
ekimena?
Mundu guztian zabaldu ditugu
jada irribarreak. 2.000tik pasa
gara eta ibilbide polita egiten ari
da. Osatzen jarraitzea da asmoa,
eta irribarreen atlas moduko bat
osatzea. 
Ekitaldiak asko, eta ekitaldi
horiek burutu edo antolatze-
ko eragile asko ere. Pozgarria
izango da herriaren babes
hori jasotzea. 
Bakoitzak bere aletxoa jarri nahi
du, eta oso aberasgarria da. Iba-
rran Uzturpe da eskola bakarra
eta denak sentitzen gara parte.
Azkenean herritar askok eduki

dute harremana Uzturperekin,
zeharka edo zuzenean. Denok
dugu gure biografian ikastola
sartuta. Modu batera edo beste-
ra, herritar asko daude Kilome-
troak urte honetan bere aletxoa
jartzen. 
Herritik eta eskualdetik hara-
go iritsi zarete ere, Milimetro-
ak egin zen duela aste batzuk
Errenterian, eta orain etxean
egingo duzue.  
Kilometroak eredua aldatzeko
bide horretan urte guztian egin-
go diren ekitaldiak antolatzea
izan dugu buruan eta eskualde
desberdinetan Kilometroak an-
tolatzea, Kilometro txiki modu-
ko batzuk. Oarsoaldean egin zen,
Errenterian, eta orain etxean to-
katzen zaigu. Bederatzi ikastola
gonbidatu ditugu, eskualdeka,
eta baita ikastola festak antolatu-
ko dituzten ikasleak ere, 400
ikasle inguru elkartuko gara. Ha-
rremanak bultzatzea da helbu-
rua. Euskal Herriko ikastola des-
berdinak elkartu eta goiz pasa
bat egingo dugu.
Maiatza betea duzue aurretik,
eta gero zer?
Maiatza eta gero pixkana Kilo-
metroak egunari begira jarriko
gara; hasiak gara, baina horretan
sakonduko dugu. Aurretik badi-
tugu erronkak, hala ere. Ibarrako
plazatik atera eta Izaskunera iri-
tsi nahi dugu, adibidez. Ekaina-
ren 4an Izaskun Kultura izeneko
ekimena izango dugu. Mendi
buelta berezi bat antolatu dugu
eta ibilbidean zehar Loatzo mu-
sika eskolakoak egongo dira, Ire-
ne Caminosek erakustaldi bat es-
kainiko du... hainbat geldialdi
izango ditugu eta bidea talde txi-
kitan egin ahal izango da. Bazka-

ri bat ere egingo dugu eta ondo-
ren, Ibarran bertan, bakarlari ba-
tzuen musika egongo da, Andoni
Ollokiegi... Abuztuan izango dira
herriko jaiak eta Irribarra Jange-
la izango dugu. San Inazio auzo-
an dagoen Bizi Nahi elkartea
hartuko dugu, eta taberna eta
jantokia irekiko ditugu Kilome-
troak gune txiki bat sortuz. 
Hilabete honetako azken eki-
taldia maiatzaren 28an izango
da, eta ez da edonolakoa, kan-
tua eta bideoklipa aurkeztuko
dituzue.
Ikastolak 52 urte ditu eta 50. ur-
teurrenean ikasle ohiak bildu
nahi izan zituzten, baina pande-
miarekin bertan behera geratu
zen. Kilometroetan hori berres-
kuratu nahi izan dugu, eta ikas-
tolatik pasa diren ikasle eta he-
rritar guztiak bildu nahi ditugu,
festa moduko bat eginez. Bazkari
bat egingo dugu eta arratsaldean
kantua eta bideoklipa erakutsiko
ditugu. Bazkarian ikasle ohiak
bilduko gara, baina abestiaren
eta bideokliparen aurkezpenera
herritar guztiak gonbidatu ditu-
gu. Aurkezle bat egongo da pro-
zesu guztiaz hitz egiteko.
Eta zerbait aurreratu daiteke
urriko Kilometroak egunari
buruz?
Egun horretarako boluntarioak
lotzea da lehentasuna orain.
Egunaren aurreko asteetan Pipe-
rraren Ibilbidea izango dugu,
hori aurreratu genezake. Euskal
Herri osora zabaldutako ekital-
dia izango da. Egunari buruz
ezin dugu gehiegi aurreratu bai-
na bai esan dezaket, pista bezala,
urte guztian egiten ari garen eki-
menak erakutsi nahi ditugula
egun horretan.  

R.C.G.

«KMK egunean
urte guztian
egiten ari garena
erakutsiko 
dugu»
JOSU OZAITA
KILOMETROETAKO
KOORDINATZAILEA
Iraileko pintxo tertuliekin ireki zuten
Kilometroak urtea eta urriaren 2ra bitarte
askotariko ekitaldiak marraztu dituzte; herritar
eta eragileen ekarpena goraipatu du Ozaitak
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DATOZEN EKITALDIAK
Maiatza

Maiatzak 13. Munduko Gastrono-
miak Ibarran azoka 18:00etatik au-
rrera eta piper landaketa zein Infinitu
Irribarraren aurkezpena ikastoletan.
Maiatzak 20. Milimetroak Ibarran;
Euskal Herriko ikasleen topaketa.
Maiatzak 21. Kantujira herriko abes-
batzaren eskutik.
Maiatzak 22. Mendiko Orientazio
proba herrikoia, Bidetxur elkartea-
ren eskutik. Bi ibilbide egongo dira
aukeran; familian egiteko moduko bi
ordukoa eta gazte eta helduei begi-
rako lau ordukoa.
Maiatzak 28. Ikasle ohien bazkaria
eta abestiaren zein bideokliparen
aurkezpena.

Ekaina

Ekainak 4. Izaskun Kultura.
Ekainak 17. Sormenetik Gurera
gazteekin, Galtzaundirekin batera.

Abuztua

Abuztuak 23-27. Irrabarra jangela
Bizi Nahi elkartean.

Iraila

Irailak 17-18. Piperraren Ibilbidea.
Irailak 18. Dastatu Baratza: dasta-
tzeak, bazkari komentatua... 
Irailak 24-25. Piperraren ibilbidea-
ren asteburua. 
Irailak 25. Ikasbide bazkariak.
Irailak 28. Galtzakomik Irribarra ko-
miki lehiaketaren aurkezpena, uda-
larekin eta Galtzaundi Euskara Tal-
dearekin.

Urria

Urriak 2. Kilometroak eguna.
Urriak 31. Gau Beltza eta eskertze
ekitaldia.



Sorkuntza landa eremura ekarri
nahi du Sormenaren Kabia bekak 
Edozein diziplinetako proposamenak aurkeztu ahal izango dira ekainaren 30era arte; bi
proiektu aukeratuko dira eta artistek hiru asteko egonaldia egin ahal izango dute Alkizan 

Jon Miranda

Artistek sortu, esperimentatu eta
esperientziak partekatzeko Sor-
menaren Kabia bekaren bosga-
rren deialdia egin du Alkizako
Udalak. Bi proiektu sarituko di-
tuzte eta artistetako bakoitzak
hiru asteko egonaldia egingo du
Alkizan, aurtengo iraila eta aza-
roa bitartean. 1.000 euroko diru
saria ere emango zaio proiektu
bakoitzari. Proposamenak gaur-
tik ekainaren 30era arte aurkeztu
ahal izango dira sormenarenka-
bia@gmail.comhelbide elektro-
nikoan, artistaren datu pertsona-
lak, egitasmoaren deskribapena,
proiektua esplikatzeko material
grafikoa, lan egutegia eta curri-
culuma azalduz.   
Kultura eta arte sorkuntza hi-

rietatik deszentralizatzeko hel-
buruz sortu zuten Sormenaren
Kabia beka eta Inaki Irazabalbei-
tia alkateak nabarmendu due-
nez, egitasmoarekin erakutsi
nahi dute landa eremuko herri
txikietan ere proiektu artistikoak
gauzatu daitezkeela. «Akuilua
izan nahi dugu, sorkuntza artisti-
koa gizarteratzeko eta artisten la-
nari ikusgarritasuna emateko».
Hautatutako artistek herriko on-
dare naturalaz gainera, bertako
ondare kulturala ezagutu eta bi-
zitzeko modua izango dute: «He-
rriko ohiturak, tradizioak, eta
nola ez, gure hizkuntza ezagutze-
ko aukera paregabea izango dute.
Bertara datorrenak euskara eza-
gutzen ez badu, udalak hainbat
baliabide eskainiko dizkio horre-
tan laguntzeko». 
Baliabide horiek eskaintzeaz

gainera, alkateak gogoratu du
eragile publiko eta pribatuen ar-
teko elkarlanari esker antolatzen
dela beka. Gipuzkoako Foru Al-
dundiak, Fagus Alkiza interpre-
tazio zentroak, Herri Ostatuak,
Lete apartamentuak, Inazio
Urruzola txakolindegiak, Ekota-
lok eta Ur Mara museoak hartzen
dute parte egitasmoan. Parte har-
tzaileek hiru asteko egonaldia,
hain zuzen, Lete apartamentue-
tan egin ahal izango dute eta uda-
lak artisten eskura jarriko ditu
proiektuaren ezaugarrietara ego-

Kolbobika Jauregi, Laura Miner, Oskarkar Martin eta Usoa Zumeta epaimahaikideak Ur Mara museoaren negutegian atzo egindako aurkezpen ekitaldian. J. M.

kitzen diren herriko espazio ez-
berdinak. 

HERRITARREKIN HARREMANA
Eskaini bakarrik ez, antolakun-
tzak saria eskuratuko duten artis-
tei eskatuko die erakustea nola
egiten duten lan, bai alkizarrei
baita bertaratutako bisitariei ere.
Gainera, antolakuntzak ikus-en-
tzunezko bana ekoiztuko du pro-
posamenak ezagutzera emateko.
Unai Sorarrain herritarrak egin-
dako bideoak jendaurrean aur-
keztuko dituzte abenduaren
22an eta artistek aurkezpen eki-
taldian parte hartu beharko dute.
Hautatuek nahi izanez gero,

Koldobika Jauregi eta Elena Ca-
jaravilleren aholkularitza jasoko
dute egonaldian. Jauregi bera
izango da, aurreko urteetan beza-
la, aurkeztutako proiektuak au-
keratzeko epaimahaiko kide.
«Proposamenak herriaren norta-
sunarekin koherentea izan be-
harko du eta hautagaiek aintzat
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hartu beharko dute Alkiza landa
eremuko herri txiki euskalduna
dela. Naturarekiko eta herriare-
kiko errespetuz jokatu beharko
dute eta sorkuntza prozesuan
ezingo dute ingurumenari kalte
egin diezaiokeen materialik edo
teknikarik erabili. Herriko eragi-
leak eta herritarrak aintzat har-
tzea ere baloratuko dugu», esan
du Jauregik. 
Eskultore alkizarrarekin bate-

ra, Maria Andres koreografo eta
dantzariak –duela bi urte beka-
dun izan zen–, Undermount Igel-
do plataforma artistikoko kideek
eta Usoa Zumeta serigrafia egile-
ak hartuko dute parte epaima-
haian. Laura Miner Undermount
Igeldo plataformako kideak azpi-
marratu nahi izan du behar-be-
harrezkoak direla Sormenaren
Kabia bezalako ekimenak: «Dara-
magun abiadura honetan gel-
dialdi bat egin eta hirietatik ate-
ratzea beharrezkoa dugu artis-
tok. Gozamena izan daiteke

naturarekin harremanetan jarri
eta sormen lan bat egitea». Gauza
bera nabarmendu du Zumetak
ere: «Alkizara hiru astez etorri eta
zure eguneroko gurpil zoro ho-
rretatik ateratzea gauza ederra
da. Artistontzat arnasgune dira
horrelako ekimenak».  

ASKOTARIKO DIZIPLINAK
Aurkeztutako proiektuak edo-
zein diziplina artistikotakoak
izan daitezkeela nabarmendu
dute antolatzaileek. «Izan daitez-
ke teknologia berriak, antzerkia,
dantza, literatura, eskultura, ber-
tsolaritza, arte plastikoak, ikus-
entzunezkoak, argazkilaritza, di-
seinua, moda eta abar luze bat». 
Aurtengo deialdiaren aurkez-

pen ekitaldian parte hartu du
Ainhoa Goenaga artista zarauz-
tarrak. Nahiz eta bere proiektua
iaz hautatuen artean ez egon, ha-
rremana egin du Ur Mara museo-
ko kideekin eta aurtengo Slow
Art egunean parte hartu du. Sor-

menaren Kabia bekaren testuin-
guruan habien inguruan egin di-
tuen lanak erakutsiko ditu egu-
notan museoko negutegian. «Ha-
biak sormenaren adierazpen
gorena dira. Oso material gutxi-
rekin sekulako eraikuntzak egi-
ten dituzte txoriek. Bio-eraikun-
tza gisa ikus ditzakegu. Hori oi-
narri hartuta, sorkuntza eredu
horri jarraituz, habia batzuk egin
ditut eta egunotan hemen izango
dira ikusgai», esan du Goenagak. 
Juan Kruz Igerabidek ere parte

hartu du beka deialdiaren aur-
kezpenean. «Munduan nagusi-
tzen ari diren joeren ifrentzua da
hau. Hemengoa bezalako artea-
ren ikuspegi biziago bat ugaritu-
ko balitz, ez dakigu herri eta gi-
zarte bezala zer irabaziko genu-
keen. Asko, nire ustez». Habiari
eskainitako poema batekin ani-
matu ditu artistak beka deialdian
parte hartzera. Gaurtik, ekaina-
ren 30era arte zabalik izango da
izen ematea. 



Herria ordezkatzen den lehia
Martxan dago Herriarteko Pilota Txapelketa, eskualdeko bost herriren parte hartzearekin;
gomazko paletan Anoetak eta Tolosak ez dituzte emaitza onak lortu joaneko partidetan

Imanol Garcia Landa 

Bost herri, hiru modalitate eta
zazpi parte hartze: horiek dira
Tolosaldearen ordezkaritza aur-
tengo Herriarteko Pilota Txapel-
ketan. Tolosak hiru modalitate-
tan parte hartzen du: gomazko
paletan, palaz eta eskuz. Gomaz-
ko paletan ere Anoeta dabil
lehian, eta eskuzko modalitate-
an beste hiru herrik parte har-
tzen dute: Alegia, Amasa-Villa-
bona eta Amezketa.
Gomazko paletan asteburuan

hasi dira parte hartzen eskualde-
ko bi ordezkariak, eta oraingoz
emaitzak ez dira nahi bezala ate-
ra, biak ala biak 2-1 galtzen ari
baitira. Anoetak Astigarraga du
aurkari, eta etxean jokatu zituz-
ten joaneko neurketak. Kantxa
osoan banaka 9-20 galdu, binaka
kantxa osoan 13-20 ere galdu, eta
banaka zazpi koadroren barruan
20-9 irabazi zuten. Beñat Lulua-
ga, Alain Luisa, Juan Karlos Ote-
ro eta Aratz Luisa dira titular mo-
duan jokatzen dutenak, eta Iñigo
Labaka da ordezkoa. Aratz Lui-
sak dioenez, «bi garaipen lortzea
espero genuen, baina hala ere
kanporaketari buelta emateko
aukera ikusten dugu. Orain gu-
txienez bi garaipen lortu behar
ditugu Astigarragan, emaitza
onak eskuratuz, hiru partidak
irabaztea zaila baita». Bueltako
neurketak larunbatean dituzte,
Astigarragan, 10:00etan hasita.
Orain arteko lau urteetan parte
hartu dute anoetarrek Herriarte-
koan. 
Tolosako palistek Zumarraga-

ren aurka dute kanporaketa go-
mazko paletan. Joanekoa aurka-
rien etxean jokatu dute, eta ba-
naka kantxa osoan 6-20 irabazi,
binaka kantxa osoan 20-1 galdu
eta banaka zazpi koadroren ba-
rruan 20-11 galdu dute. Gomazko
paletan taldea Urtzi Erleaga, Iña-
ki Arriola, Ion Tapiz, Karim Laa-
mirni, Ioritz Egiguren, Jon Alda-
zabal eta Julen Izagirre pilota-
riek eta Santi Mendigain
ordezkariak osatzen dute.
«Emaitza kaskarra izan da», esan
du Javi Iraolak, palako modalita-
tean ordezkari ari denak. «Alde-
ko eta kontrako tantoen kopurua
oso txarra da, eta bueltako jardu-
naldian behartuta gaude hiru

Alegiak Andoainen aurka jo-
katuko du kanporaketa, azken
horrek Idiazabalen aurka irabazi
ondoren. Kadeteetan Egoitz Agi-
rre eta Josu Collado ariko dira,
jubeniletan Jon Zabala eta Egoi
Irazustabarrena izango dira titu-
larrak eta Eñaut Otegi ordezkoa,
eta nagusietan Julen Oiarbide
eta Aratz Irazustabarrena dira ti-
tularrak, eta Gorka Altuna ordez-
koa. Azken urteetan zazpi edo
zortzi aldiz parte hartu dute, eta
aurtengoan azken orduan osatu
ahal izan dute taldea txapelke-
tan parte hartzeko. Jose Luis Za-
bala taldeko arduradunak ira-
bazteko aukera batez ere kadete
eta nagusien mailan ikusten du,
baina kanporaketa «estua» izan-
go dela iruditzen zaio. Joaneko
partidak bihar jokatuko dituzte,
19:30ean hasita, Andoainen. 
Amasa-Villabonaren aurkaria

Ataun izango da, eta etxean joka-
tuko dituzte joaneko partidak,
bihar, 18:30ean hasita, Bearzana
pilotalekuan. Kadete mailan, Pe-
llo Aranburu eta Aitor Larrarte
ariko dira, jubeniletan Eñaut eta
Oier Aranburu anaiak, eta nagu-
sietan Aimar Iraola eta Koldo
Jauregi. Kadeteetan Unai Zufiria
eta Julen Jauregi daude ordezko,
eta nagusietan Aitor Ormazabal,
Mikel Otaño eta Eneko Maiz.
«Faborito argiak ataundarrak
dira, jubeniletan Zubizarreta eta
nagusietan Senar dituztelako»,
esan du Iñaki Lizaso Amasa-Vi-
llabona taldeko arduradunak.
«Azken bost urteetan hirugarren
parte hartzea izango da. Ez da
erraza izaten taldea osatzea, eta
pozik gaude aurten parte har-
tzen ari garelako». 

Ezkerrean, Anoetako pilotariak, asteburuan. Eskuinean, Amasa-Villabona ordezkatuko duten pilotariak. ATARIA
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Ezkerrean, iaz parte hartu zuten Alegiako pilotariak. Eskuinean, Amezketako aurtengo taldea. ATARIA

Asteburuan Zumarragaren aurka jokatu zuten Tolosako palistak. ATARIA

partidak irabaztera». Tolosako
Beotibar pilotalekuan jokatuko
dituzte bueltakoak, bihar,
21:00etan. 
Palako modalitateak urte asko

daramatza Herriarteko Txapel-
ketan, eta aurten Tolosak parte
hartzea erabaki du. «Pilotariak
Tolosa CF-ren barruan gaude
sartuta, eta aurten klubaren
ehungarren urteurrena denez,
aurkeztea pentsatu dugu», esan
du Iraolak. Modalitate honetan
bi partida jokatzen dira: paleta
larruz eta pala motzean, biak bi-
koteka. Pilotariak Patxi Ropero
profesional ohia (berez Oiangu
klubean dagoen tolosarra), Ka-
rim Laamirni, Urtzi Erleaga eta
Ioritz Egiguren izango dira.

Errenteriaren aurka dute lehen
kanporaketa, eta aurkarien etxe-
an jokatuko dute lehendabizi,
Agustina Otaola frontoian,
maiatzaren 19an ziurrenik. «Oso
zaila izango dugu aurrera egi-
tea», esan du Iraolak. «Aurrene-
koz aurkeztu eta iazko txapeldu-
nordeak tokatu zaizkigu». 

ESKUZKO LEHEN PARTIDAK
Eskualdeko lau herri ariko dira
eskuzko modalitatean, eta de-
nak asteburu honetan hasiko
dira lehian. Amezketak Oñatiren
aurka du kanporaketa, eta bihar,
19:30ean hasita, jokatuko dituzte
joaneko partidak herriko Larru-
narri frontoian. Kadeteetan
Amets Gorostidi (berez infantila)

eta Ander Ruiz ariko dira. Jube-
niletan lau pilotari daude, eta
erabakitzeke dute zein izango di-
ren titularrak: Eneko Gorostidi,
Beñat Gorostidi, Ander Balerdi
eta Ugaitz Mujika. Nagusietan,
Aitor Galartza eta Ibai Beloki ari-
ko dira. Bi azken hauen parte
hartzea eskertu du Beñat Beloki
taldeko arduradunak: «Berez pi-
lota utzita dute, eta herria txa-
pelketan egoteko ahalegina egi-
ten dute parte hartuz». Kanpora-
keta irabazteko aukera estua
dutela dio Belokik: «Jubeniletan
gureak faboritoak dira, baina ka-
deteetan dirudienez antzeko
maila izango dugu, eta hor egon
daiteke kanporaketaren gakoa». 
Tolosako taldean Beñat Beloki

pilotari moduan aritzen da, na-
gusietan. Maila horretan ere bes-
te bi pilotari daude, Ander Sudu-
pe eta Ioritz Egiguren. Kadetee-
tan Julen Insausti eta Jurgi
Altuna ariko dira, eta jubenile-
tan Jokin Onsalo eta Martxel Iz-
tueta. Zestoaren aurka dute kan-
poraketa. «Kadeteetan beraiek
dira faborito, jubeniletan gu, eta
nagusietan egon daiteke gakoa.
Kanporaketa estua izango da»,
esan du Belokik. Joaneko parti-
dak bihar jokatuko dituzte, Zes-
toan, 19:00etan hasita. 
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Errekiaren
festa, Oria
ibaiaren bi
aldeetan
Haragi Topaketaz gozatu nahi duten
herritarrek, maiatzaren 19tik 22ra,
ezinbestean bisitatu behar dituzte
Zumarditxikia eta Trianguloa plaza 

Maiatzaren 19tik 22ra bitarte,
Haragi Txingarraren eta Hara-
giaren Nazioarteko Topaketaren
hirugarren edizioa ospatuko da.
Erreki usaina nagusituko da To-
losan, batez ere, Trianguloa pla-
zan eta Zumarditxikian. Ibaiak
banatzen dituen bi guneak auke-
ratu dituzte antolatzaileek aur-
tengo edizioko jardueretarako.
Batetik, ostiraletik igandera bi-
tarte, Haragi Fest jaialdia izango
da Zumarditxikian; bestetik, la-
runbat goizean, era guztietako
errekiak dastatu eta horiek egite-
ko teknikak ikasteko aukera
egongo da Trianguloa plazan.

Foodtruck gunea izango da
Haragi Fest, zuzeneko musika-
rekin. Joxe Mari Barriola haraki-
na da bertan postua jarriko duen
ekoizleetako bat. «Euskaldunok
mahaiaren inguruan eseri eta
denbora luzez horrela egoteko

ohitura dugu. Formatu honekin,
streetfood kontzeptua eramango
dugu Tolosara, eta horretarako,
leku aproposa da Zumarditxi-
kia».
Barriolaz gain, ekoizle eta su-

kaldari gazteak ariko dira
gehienbat: Ama taberna, Goya,
Basquetruck, Ekotalo edo La Sal-
ve. «Bertako produktuarekin no-
raino heldu gaitezkeen ezagu-
tzeko aukera bikaina izango da».
Kamioi txiki edo edukiontzi esti-
loko postuak izango dira, eta tar-
tean, autobus erraldoi bat jarriko
dute. Batik bat, herritar gazteen-
gana errazago gerturatzeko hel-
burua du gune honek. «Formatu
erakargarria eta polita izango da,
eremu berezian», nabarmendu
du Barriolak.
Larunbatean, Trianguloa ere

bilakatuko da errekiaren epizen-
tro. Jose Luis Dominguez, Txo-

min Parrilla jatetxeko sukaldaria
egongo da bertan. «Erretegi ba-
koitzeko parrilleroek, haragi zati
desberdinak erreko ditugu». Gai-
nera, Tolosako parrilleroen es-
kutik, parrillan lan egiteko tekni-
kak ikasteko aukera egongo da
bertan. «Niretzat, haragiaren eta
errekiaren sehaska da Tolosa, eta
beraz, ideia zoragarria iruditzen
zait. Egunero zerbait berria ikas-
ten dela diote; bada, ni egunero
saiatzen naiz beste norbaiti zer-
bait irakasten», esan du Domin-
gezek.
Lehenago galdaragilea zen

Domingez, eta duela hamabi

urte deskubritu zuen errekia egi-
teko teknika; geroztik, ofizioa bi-
zimodu bilakatu dela dio. «Ni be-
rria naiz mundu honetan, eta be-
raz, Don Julio erretegiko Pablo
Rivero, Hego-Amerikako parri-
llero onena izendatzen dutena,
aldamenean izatea ohore handia
izango da».

TXERRI BAT, SAGARDO BOTILAN
Domingezek eta Barriolak, gai-
nera, elkarrekin lan egingo dute
ostiralean. «Nik, txerri baten za-
tiak kozinatuko ditut; horretara-
ko, lehenik, Joxe Marirekin bate-
ra, txerria zatikatuko dut. Ondo-

ren, larunbateko 06:00ak bitar-
te, beratzen utziko ditugu. La-
runbat goizean, jaialdirako pro-
pio diseinatu dudan Smoker ba-
tean (tenperatura baxuan
erretzeko makinan) sartuko di-
tugu. Sagardo botila itxura duen
eltze handi bat da, eta hori dela
eta, sagarrondo egurrak sartuko
dizkiot, ketzeko», azaldu du su-
kaldariak. «Egiten dugun lana
herritarrei gerturatzeko eta era-
kusteko modu bat izango da»,
esan du harakinak.
Herritarrek edozein animalia-

ren pieza guztiak ondo ezagu-
tzea «ezinbestekoa» dela dio Do-
mingezek. «Zati ugari daude,
akaso ezezagunak direnak, bai-
na kozinatzeko merezi dutenak,
eta gainera, jasangarritasuna
ematen diote sektoreari, haragia
ez delako soilik txuletak egiteko
erabiltzen. Ondorioz, txuletari
ez ezik, Haragik garrantzia han-
diagoa ematen dio okelari, bere
osotasunean», azpimarratu du. 
Gizarteak, oro har, haragiaren

munduaz «ezezagutza handia»
duela esan du Barriolak. Haragia
ez da soilik moztea eta zartagine-
ra botatzea. Historiaren parte da,
eta beharrezkoa iruditzen zait
haragia lantzeko modu ezberdi-
nak daudela jakitea, ez soilik su-
kaldariek kozinatzerakoan, baita
harakinek tratatzean ere». Hala
ere, datozen egunak gozatzeko-
ak izango direla esan du: «Haragi
ez da soilik haragiaren topaketa,
haragiarekin lan egiten duten
edo elikagai horrekin bere bizi-
tza aurrera eramaten duten ho-
rien topaketa ere bada.Ikasketa
handia izateaz gain, lagunarteko
festa handia izango da».

Joxe Mari Barriola (harakina) eta Jose Luis Domingez (parrilleroa). CHROMA


