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DSan Anton zaindariaren bedeinkapena.Tradizioari jarraituz,
Berastegiko San Anton baselizan animaliak bedeinkatu zituzten, atzo. Animalien 
zaindaria izanik, herritarrak beraien animaliekin gerturatu ohi dira ermitara. Geroz eta
gutxiago diren arren, batzuk, hutsik egin gabe joaten dira. Heldu nahiz gazte, guztiek 
parte hartzen dute animalien zaindariaren egunean.q7
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Ikurrinaren
aldeko herri
ekimena osatu
dute Amasa-
Villabonan
Espainiako bandera
jartzearen aurkako
erantzuna herri mailakoa
izan behar duela
nabarmendu dute q3

Anoetan burutu
dituzten lehen
desjabetzeen
aurka protesta
egin dute
AHT Gelditu! Elkarlanak
deituta elkarretaratzea egin
dute; Hernialde-Zizurkil
zatiko desjabetzeak egiten
ari dira aste honetan q4

Villabonako Pello Zelarain gaur iritsiko
da herrira 15 urte preso pasa eta gero  
Espainiako Auzitegi Nazionalak Zelarain billabonatarra
aske uzteko autoa eman zuen atzo eguerdian, eta iluntzean
ateratzekoa  zen Alacanteko Villena espetxetik 

Lander Etxeberria billabonatarrak atzo izan zuen epaiketa;
zazpi urte t’erdiko espetxe zigorra eskatu du Fiskaltzak,
eta defentsa abokatuak, berriz, absoluzioa q4

Orendainen ia
hondakin guztia
birziklatzen dute 
Azarotik zero zabor herri bilakatu da, eta lehen
emaitzen arabera %94a birziklatzen dute q5

‘Gauerdian’
antzezlana
estreinatuko
dute, gaur,
Leidorrenq2

Izaskun Arandia
tolosarrak
ekoitzitako ‘Agur
esatea’ filma,
Leidor aretoanq3
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Gauerdian antzezlanaren estrei-
naldia izango da, gaur, Leidor are-
toan, 20:30ean. Bikote bat izango
da protagonista, eta helduaroan
eskura daitekeen bizipoza alda-
rrikatuko du komediak, Iker Ga-
lartza tolosarrak azaldu duen mo-
duan: «35 edo 40 urtera iristean
izaten den depresio txiki horren
aurrean, oraindik ere gazte gare-
la, mugitzen garela eta bizitzeko
asko dagoela helaraziko die obrak
ikusleei». 

Hiru antzerki konpainiaren ar-
teko koprodukzioa da antzezlana,
eta Tanttaka Teatroarekin bate-
ra, Albena Teatre eta Tantaranta-
na aritu dira lanean. Honenbes-
tez, istorioa hiru hizkuntzatan
antzeztua izango da: euskaraz,
katalanez nahiz gazteleraz. 

Tolosan, euskarazko bertsioaz
gozatu ahal izango dute ikus-en-
tzuleek, Iker Galartza eta Itziar
Atienzaren eskutik. Biak ala biak
eskarmentudun aktoreak izaki,
«ilusio handiz» hartu dute estrei-
naldiaren eguna: «Orain arte egin
ditudan lanetatik desberdintzen
da Gauerdian, eta aktore baten-
tzat oso lan aberatsa da, benetan
erakargarria. Gainera, komedia
polita da, bizia», nabarmendu du
Galartza tolosarrak. 

Emanaldiak zenbait ustekabe
eskainiko dituela ere azaldu dute
protagonistek: besteak beste, gi-
tarra doinuak eta kantuak en-
tzun ahal izango dira. 

Antzerki obraren ildo nagusia
musika ez dela argi utzi nahi izan
duten arren, Italiako bertsioan,
esaterako, musikariekin egiten
dute antzezlana: «Udan proposa-
tu ziguten gitarra jotzearena, eta
oinarrizkoena ikasi genuen, ikus-
kizunerako», dio Galartzak. Aipa-
tzekoa da, antzezlaneko kantuen

hitzak Joxerra Gartziarekin osa-
tu dituztela, eta «oso esangura-
tsuak» direla azpimarratu dute
Atienzak eta Galartzak. 

Ordu bete inguru iraungo duen
komedia honetarako, eszenogra-
fia sinple eta berezia erabiliko
dute aktoreek, eta dekoratua
hainbat neurritako kubo batzuek
osatuko dute: «Kontatzen den
guztia geuk kontatuko dugu, eta
kuboak mugituz eta eurekin for-
mak eginez eraikiko ditugu behar
ditugun gauzak», azaldu du
Atienzak. Iker Galartzak, honen
harira, «irudimenari eragin be-
har zaiola» uste du: «Orain arte
mahaia beti mahaia izaten zen,
baina Gauerdian obran ez da hala
izango. Irudimena martxan jar-
tzea garrantzitsua da». 

Tolosako estreinaldiaren au-
rretik, Errenterian entsegu ofi-
zial bat egin zuten aktoreek, la-
gun artean, eta jendea gustura ir-
ten zela dio Atienzak. Iker
Galartza, hala ere, «urduri» dago:
«Herrian estreinaldiak egitea ez
zait gehiegi gustatzen, eta urduri
nago horregatik. Nahiago izaten
dut aurrez obra behin eta berriz
antzeztuta etortzea». Dena den,
«oso pozik» dago era berean, es-
treinaldia Leidorren izango dela-
ko: «Azken finean, beste pizgarri
bat da, akuilu bat». 

Shakespeare gogora ekarriz
Helena izeneko pertsonaiaren
azalean sartuko da Itziar Atienza;
abokatu gaztea izango da. Bikote-
kideak utzi eta gero, harreman
egonkor bat nahi du. 

Inguruan dituen gizonei begira
jarriz, Bob azalduko da bat-bate-

an; Iker Galartzak interpretatuko
du pertsonaia hau. Susmagarri
samarrak diren negozioak ogibi-

de izango ditu Bobek, eta artista
frustratua da. 

Batera mozkortzea proposatu-
ko dio Helenak Bob-i, eta azkene-
an, ohean amaituko dute gaua, el-

karrekin; biharamunean, ordea,
norbera bere zereginetara itzuli-
ko da. 

Helena eta Bob sanjoanetako
magiak elkartuko ditu berriz, eta
beren bizitzako astebururik su-
rrealistena, atseginena eta poeti-
koena igaroko dute elkarrekin.
Ekoizleek komedia samur eta di-
bertigarritzat jo dute. Ez da, or-
dea, aurreikusteko moduko ko-
media izango: «Antzezlanak egi-
tura ez-lineala du, ezustekoz eta
aldaketaz betea». 

Istorioak, bide honetan, Wi-
lliam Shakespeare-n Udako gau
bateko ametsaobra dakar gogora.
Itziar Atienzak eta Iker Galartzak
herritarrak animatu nahi izan di-
tuzte antzezlana ikustera; horre-
tarako sarrerak, http://www.ku-
txasarrerak.net eskura daitezke
oraindik. 
1tolosa@hitza.info

Helduaroko bizipoza aldarrikatuko 
du ‘Gauerdian’ antzezlanak
Iker Galartza eta Itziar
Atienzaren estreinaldia
gaur izango da, Leidor
aretoan, 20:30etik
aurrera

Tanttaka Teatroarekin batera, Albena Teatre eta Tantarantana konpainien koprodukzioa da. I. URKIZU

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta gaue-
koa: Lejeune, L. Euskal Herria
kalea, 46. 943 67 32 74.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga ka-
lea, 7. Telefonoa: 112.

BIHAR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Olarreaga, M. Martin J. Irao-
la etorbidea, 10. 943 67 24 38.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga ka-
lea, 7. Telefonoa: 112.

ETZI

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Etxebeste, J.M. Gernikako
Arbolaren lorategiak, 3. 943 65
10 40.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga ka-
lea, 7. Telefonoa: 112.

ETZIDAMU

pTolosa.Egunekoa: Bengoe-
txea, E. Kale Nagusia, 7. 943 67
06 48. Gauekoa: Azpiroz, L.
Amaroz auzoa, 9. 943 67 51 18.
pLekunberri.Mendia, M.I. Ara-
lar kalea, 25. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

Orain arte egin ditudan
lanetatik desberdintzen
da, eta aktore batentzat
oso lan aberatsa da»

«Herrian estreinaldiak
egitea ez zait gehiegi
gustatzen, eta urduri
nago horregatik»
IKER GALARTZA
Aktorea

‘‘

Eszenografia sinplea erabiliko dute antzezlanean. HITZA

Aiz Orratzen mozorro
lehiaketako izen-ematea

TOLOSA ›Otsailaren 2an izango
da Aiz Orratz elkarteak antola-
tzen duen haurren mozorro
lehiaketa. Izena emateko, urta-
rrilaren 28an eta otsailaren
1ean joan beharko da elkartera,
18:00etatik 20:00etara bitarte.

Hirukiden musikoterapia
ikastaroa martxoan

TOLOSA ›Musikoterapia hitzal-
diaren arrakasta ikusita, ikasta-
roak antolatu dituzte Hirukiden,
martxorako. Informazioa: 943
67 39 48 eta www. hirukide.org.

DLaburrak

2 Farmaziak
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Asier Imaz Amasa-Villabona

Espainiako banderaren inposa-
ketaren aurka eta ikurrinaren
alde, herri ekimena osatu dute Vi-
llabonan. Bai Euskal Herriarik
deituta, hainbat herritarrek aste-
artean egin zuten batzarretik ate-
ra zen herri ekimena.  

Espainiako banderaren auzia
aztertzeko, Subijana etxean el-
kartu ziren billabonatarrak biga-
rren aldiz, hilaren 15ean. Bileran,
herritarren ondoan, udaleko ki-
deak eta hainbat elkarte eta era-
gileren ordezkariak egon ziren.

Lehenik eta behin, inposaketa
bera aztertu zuten, gaitasun ga-
betzea bezalako ondorioekin ba-
tera. Erantzunak herri mailakoa
izan behar duela adostu zuten ba-
tzarrean. Espainiako Gobernua-
ren jarrera azaltzeko unean,
gehien errepikatu zen hitza pro-
bokazioa izan zen. Aurrera begira
plangintza bat egiteko asmoa
azaldu zuten, «atsedenik hartu
gabe jarraituko dugu borrokan,
indarrez eta mehatxuz ezarrita-
koa udaletxetik kendu arte». Da-
goeneko hainbat ekimen mar-
txan jarri dituztela ere azaldu zu-
ten: «Gabonetan herrian
informazioa zabaltzen ibili ginen,
esku orriak banatuz.  Larunbat
honetan ere gauza bera egingo
dugu, billabonatar guztiek Espai-
niako banderaren inposaketaren
nondik norakoak jakin ditzaten». 

Aurrera begira, herriko eragile-

ekin eta elkarteekin jarri nahi
dute harremanetan, guztien arte-
an plangintza egiteko eta inposa-
ketari erantzun bateratua emate-
ko helburuarekin. 

Lekua ideia guztientzat dagoe-
la azaldu dute, eta jadanik, ze-
rrenda bat osatzen ari direla: mu-
ral erraldoi bat margotzea; itza-
laldi bat; ikurrinaren aldeko egun
bat,...

Espainiako bandera jarri behar
dela dion sententzia edo agindua
noiz etorriko den ez dakite orain-
dik, baina herritarrei mobiliza-
zioetan parte hartzeko eskatu die
herri ekimenak, deialdiei adi ego-
teko eskatuaz. Lanketa guzti hau

ekonomikoki aurrera ateratzeko,
ikurrinaren aldeko zozketa bat ja-
rriko dute martxan, asteburu ho-
netatik aurrera. Horrez gain,
martxoan Tolosan egingo den es-
kualdeko manifestaziora joateko
eskatu die herritarrei.  

Espainiako banderaren inposa-
ketaren aurkako eta ikurrinaren
aldeko herri ekimenak, billabo-
natarrei eurekin bat egiteko eska-
tu die: «Gure nortasuna eta izaera
desagerraraztea dute helburu.
Beraien ikurra, gure ikurren pa-
reko ipiniaz, ondoren menpeko
izateko. Historikoki, herrialde za-
paltzaileek herri zapalduetan era-
biliriko praktika da hau: asimila-

ziotik desagerpenera. Aski da!».
Herri ekimenaren esanetan, «soi-
lik euskal herritarroi dagokigu
gure ikur ezberdinak aukeratu
eta defendatzea». Espainiako
bandera udaletxetik zintzilika-
tzea billabonatarren nahiaren
aurka joatea dela azaldu dute:
«Espainiako banderaren inposa-
ketak, menpekotasuna eta erre-
presioa irudikatzen ditu gure he-
rrian, eta ikurrinak, aldiz, Euskal
Herri osoa eta euskal gizartearen
gehiengoa batzen ditu. Horrega-
tik, Euskal Herriko udaletxe guz-
tietan, beste euskal ikurren albo-
an ikurrinak bakarrik egon be-
har du».

Espainiako
bandera
jartzearen aurka,
herri ekimena
Amasa-Villabonan,
ikurrinaren alde lan
egiteko konpromisoa
hartu du herritar talde
batek

Espainiako banderaren inposaketa salatu zuten billabonatarrek Subijana etxean, asteartean. A. IMAZ

Itzea Urkizu Tolosa

1937. urtean kokatuko ditu Agur
esatea (To Say Goodbye) anima-
ziozko dokumentalak, ikusleak;
astelehenean euskarazko bertsio-
aren estreinaldi aurrekoa izango
da, 20:30ean, Tolosako Leidor are-
toan. Izaskun Arandia tolosarra
ekoizle eta gidoilari lanetan aritu
da. Gernikako bonbardaketaren
ondoren, ia 4.000 haur Ingalate-
rrara joan ziren, Santurtziko por-
tutik, eta haur hauetako batzuen
istorio errealek gidatuko dute
Matt Richardsek zuzenduriko pe-
likularen ildo nagusia. 

Aipatzekoa da, hein batean pu-
blikoak finantzaturiko pelikula
dela Agur Esatea, crowdfunding-a
erabili baitzuten filma aurrera
ateratzeko; hainbat bidetatik,
jendeak bere ekarpena egin du
beraz. 

Ingalaterra eta Euskal Herria-
ren arteko koprodukzio hau, Izar
Films eta Donostiako REC graba-
keta estudioaren arteko elkarla-
na izan da. Euskal Herriko zine-

ma aretoetan, berriz, Tinko Fil-
mak banatzaileak zabalduko du
lana.  Filmari buruzko informazio
gehiagorako, http://www.agure-
satea.com bisita daiteke.

Zine ziklo berria abian da
Abian da jada, Tolosako zine ziklo
berria, eta betiko moduan, bono-

ak eskuragarri daude. Edozein
saioetarako bonoak 13 euroko
prezioa du, eta gaueko saioetako-
ak, berriz, 10 euro. 

Asteburu honetan, Una pistola
en cada mano ikusi ahal izango
da; bihar 22:30an eskainiko dute,
eta igandean, berriz, 19:30ean eta
22:00etan. Haurrek, berriz, Rom-

pe Ralph ikusteko aukera izango
dute, igandean, 17:00etan.

Hauez gain, aipaturiko Agur
esatea, Emak bakia baita, Los mi-
serables, The master, Cesar debe
morir, Lagun mina, Lincoln, El
molino y la cruz, La noche más os-
cura, Amor es todo lo que necesitas,
Más allá de las colinas, Shrek 4,

Madagascar 3 eta Herensugeak
filmak ere ikusgai izango dira, ur-
tarrileko zine zikloaren barruan. 

Zine ziklo berriko saioen ordu-
tegiak, sinopsiak eta bestelako-
ak, http://www.tlsbat.net/attach-
ments/article/1124/ZINEA1.pdf
loturan ikus daitezke, egitaraua
deskargatuta. 

‘Agur esatea’ filmaren estreinaldi aurrekoa Leidorren
Izaskun Arandia
tolosarra ekoizle eta
gidoilari lanetan aritu
da, 1936ko gerran
giroturiko lanean

I. Urkizu Tolosa

Izaskun Arandia (Tolosa, 1972)
urduri dago astelehenerako, eta
Ingalaterran 13 urtez egon eta
gero, «ongi etorririk» onena da be-
retzat, estreinaldi aurrekoa. 
Zein harrera izan zuen crowdfun-
ding-ak ?
Hiru crowdfunding erabili geni-
tuen. Bi ondo atera zitzaizkigun,
baina bat ez. Guztira, 7.500 euro
inguru jaso genituen, eta, oro har,
esperientzia nahiko ona izan zen. 
Filma,besteak beste,Donostiako Zi-
nemaldian ere izan zen. Jendearen
erantzunarekin gustura zaudete?
Bai, Zinemaldian Zinemira atale-
an estreinatu zen, eta oso harrera
ona izan zuen. Jendea oso hunki-

tuta atera zen hiru emanaldieta-
tik. Gainera, filmaren protagonis-
tetako zazpi hemen izan ziren, eta
eurentzat ere oso berezia izan
zen.

Astelehenean, euskarazko bertsioa-
ren estreinaldi aurrekoa izango da
Leidorren. Zer esan nahi du zuretzat
Tolosan izateak?
Uf! Horrela suertatu da, eta izuga-
rrizko ilusioa egin dit. 13 urte In-
galaterran pasa ondoren, orain-
txe itzuli naiz Euskal Herrira, eta
ongi etorri ezin hobea da! Hala
ere, oso urduri egongo naiz astele-
henean...
Euskarazko bikoizleak ere bertan
izango dira eta Martxelo Otamendi
aurkezle lanetan ariko da.
Bai, solasaldi txiki bat egingo
dugu. Klara Badiola bizkozleeta-
ko bat da, eta etorriko da; Ane Ga-
barainek lagunduko dio. Beste bi-
koizleak Iñaki Beraetxe, Ramon
Agirre, Kontxu Odriozola eta bes-

«Estreinaldi aurrekoa horrela suertatu da,
eta izugarrizko ilusioa egin dit»

HITZA

te hainbat izan dira, eskarmentu
handiko aktoreak. Lan bikaina
egin dute.
Esku artean ba al duzu proiektu be-
rririk?
Filmaren nazioarteko banaketa
lortu nahian nabil. Horrez gain,
nire lehenengo euskarazko gi-
doia idazten ari naiz. Gidoilari-
tzan eta idazten denbora gehiago
pasa nahi dut aurrerantzean.



Asier Imaz Amasa-Villabona

Lander Etxeberria billabonata-
rra atzo epaitu zuten Espainiako
Auzitegi Nazionalean, Aitor Es-
naola legorretarrarekin batera.
Eskualdetik 80 lagun inguru ger-
turatu ziren Madrilera, bi epai-
tuei babesa azaltzera. Epaiketan
zehar, Pello Zelarain aske utziko
zutela jakin zuten guztiek. Billa-
bonatarrak 15 urte zeramatzan
espetxean, ETArekin lotura iza-
tea leporatuta. Senide, lagun eta
herritarrek, Zelarainen askata-
suna behin eta berriz eskatu izan
dute azken urtean, zigorra bete-
rik zuela ohartaraziz. Amasa-Vi-
llabonako udalbatzak ere, mozio
bidez, «bahiketarekin» amaitzea
eskatu zuen iragan azaroan. 

Askatasun autoaren berri, atzo
eguerdian jakinarazi zien Espai-
niako Auzitegi Nazionaletik Zela-
rainen abokatuari. Senideek al-
bistea jakin ostean, Villabonatik
Alacanterako bidea hartu zuten.
Epaitegiaren hurrengo urratsa,
autoa espetxe zuzendaritzari bi-
daltzea zen. Arratsaldeetan, or-
dea, Auzitegi Nazionala itxirik
egon ohi da, eta ondorioz, Alacan-

tera bidean ziren billabonatarrek
ez zekiten atzo arratsaldean edo
gaur goizean askatuko zuten eus-
kal presoa. 18:30ak zirenean, or-
dea, Pello Zelarain 19:30ean aske
utziko zutela jakinarazi zien Vi-
llenako espetxeko arduradunek,
bere senide, lagun eta herritarrei. 

Zelarainen askatasunaren in-
guruko albisteari ongietorria
ematen lehenetarikoa, Etxerat
izan zen atzokoan. Billabonata-
rraren senide eta lagunei, besar-
kada bat bidali zien, «bizi behar
izan duten egoera ez delako erra-
za izan». Etxeratetik salatu dute-
nez, billabonatarra 2011. urte ha-
sieran aske gelditu behar zen: «19
urteko espetxe zigorra ezarri zi-
tzaion arren, presoek izaten di-
tuzten erredentzio edo murrizke-
tei esker, aspaldi bete zuen bere
espetxe zigorra Pellok». 

Egoera hori salatzeko, Villabo-
nan ostegunero giza katea egiten
zuten. Herritar horien artean,
Lander Etxeberria zegoen, eta
atzo, bere epaiketa amaitu oste-
an, Alacanterako bidea hartu
zuen Etxeberriak. Bidean, TOLO-
SALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZAre-
kin hitz egiteko tartea hartu zuen
billabonatarrak, bere aurkako
epaiketaren nondik norakoak
azaltzeko.

«Torturapeko froga»
Lander Etxeberriaren aurka zaz-
pi urte t’erdiko espetxe zigorra es-
katu zuen atzo fiskaltzak, ETAre-

kin kolaboratzea leporatuta.
Akusazio partikularrak, Asocia-
cion de Victimas del Terrorismo
elkarteak, bederatzi urtekoa. De-
fentsa abokatuak, bere aldetik,
absoluzioa eskatu zuen. Epaiketa
sententziaren zain gelditu da.
Epaia noiz kaleratuko den jakitea
zaila dela zioen Etxeberriak: «Hi-
labete, hilabete t’erdi... ez dakit!».

Epaiketa 10:00ak inguruan hasi
zen. Aitor Esnaola espetxetik era-
man zuten Auzitegi Nazionalera,
eta billabonatarra, bermepean
aske dagoenez, bere kabuz sartu
zen aretora. Lander Etxeberriak
honela deskribatu zuen aretoko
egoera: «Aitor aurreneko ban-
kuan eduki dute, eta ni atzerago
nengoen, ondoren jendea. Denei
utzi die sartzen». 

Esnaolak eta Etxeberriak de-
fentsa abokatuaren galderak ba-
karrik erantzun zituzten. Billabo-
natarrari legorretarra ea ezagu-
tzen zuen galdetu zion
abokatuak, eta honek honela
erantzun zuen: «Bai, Soto del Re-
alen ezagutu nuen. Aurretik ez
nuen ezagutzen. Auzitegi Nazio-
naletik irteterakoan, poliziaren
furgoi batean sartu ninduten, So-
toko espetxera eramateko. Han
beste atxilotu bat zegoela ikusi
nuen, eta elkar ezagutzen ote gi-

nen galdetu nion Aitorri. Aurre-
tik ez nuen ezagutzen». 

Ondoren, lehen espetxealdia
bete ostean ETArekin harrema-
nik izan ote zuen galdetu zion
abokatuak, eta Etxeberriak ezetz
erantzun zuen. Jarraian, bere
aurkako akusazio zehatza noiz ja-
kin zuen galdetu zion, eta Etxebe-
rriak epailearen aurrera eraman
zutenean jakin zuela erantzun
zuen: «Aurrez, deklarazio polizia-
la egin nuenean, aktan agertzen
da gainera, lau edo bost galdera
generiko egin zizkidaten, aurreko
espetxealdiaren garaikoak, baina
ez nekien zergatik atxilotu nindu-
ten». Honen inguruan, atzoko
epaiketan, Etxeberriaren aboka-
tuak guardia zibil instruktoreari
zuzenean galdetu zion, ea nola
zen posible galderarik ez egitea
bere aurkako akusazioaren ingu-
ruan. Guardia zibilak, momentu
horretan ez zitzaiola garrantzi-
tsua iruditu erantzun zuen, Etxe-
berriaren esanetan. 

Deklarazio polizialean bezala,
atzoko epaiketan ere, bere aurka
inongo frogarik ez zutela aurkez-
tu aipatu zuen Etxeberriak:
«Nere aurka ez dute ezer aurkez-
tu, koinputatu batek torturapean
egindako deklarazioa bakarrik».
Deklarazio horretan agertzen da

Lander Etxeberriaren izena. Le-
gorretarrak eta billabonatarrak
torturak salatu zituzten atzoko
epaiketan, eta bakoitzak inkomu-
nikazio garaia nolakoa izan zen
azaldu zuen. Aretoan zeuden es-
kualdeko herritarren esanetan,
kontaketa hori «oso gogorra» izan
zen. 

Epaiketaren amaieran, alderdi
guztiek euren jarduna amaitu on-
doren, epaileak Esnaolari eta
Etxeberriari zerbait esan nahi ote
zuten galdetu zien. Etxeberriak
hitza hartzea erabaki zuen: «Ko-
misaldegian, galdeketa egiten ari
zitzaizkidala, guardia zibil bat
egia esaten ari nintzela onartzen
entzun nuela esan diet; orduan,
dena bukatu zela pentsatu nuela,
baina ez zela horrela izan, auzite-
gira eraman nindutela. Ondoren,
epailearen aurretik pasatzean,
etxera joango nintzen sentsazioa-
rekin atera nintzela esan diet, bai-
na espetxera eraman nindutela.
Gerora, espetxean, etxera azkar
joango nintzela uste nuela esan
diet, baina 10 hilabete pasa behar
izan ditudala bertan. Soka lepoan
daukadala esan diet, zazpi urteko
espetxe zigorra eskatzen dutela-
ko nire aurka. Alde akusatzailea-
ri, zuzenean, hemen akusazioak
arinegi egiten direla esan diet». 

Etxeberriaren
epaiketan,
Zelarainen
askatasuna  
Lander Etxeberriaren
aurka zazpi urte t’erdiko
espetxe zigorra eskatu
du fiskaltzak; defentsa
abokatuak, absoluzioa

San Francisco de Henaresen dagoen Espainiako Auzitegi Nazionalaren atarian, eskualdeko herritarrak atzo. HITZA
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I. Terradillos Anoeta

Abiadura Handiko Trenaren Her-
nialde-Zizurkil zatiko desjabetze-

ak burutzen hasi dira. Hernial-
den asteartean eta herenegun
egin zituzten, eta atzo, berriz,
Anoetan. Hain zuzen ere, desjabe-

AHTak eragindako desjabetzeak salatu dituzte

Anoetako desjabetzeak salatzeko elkarretaratzea egin zuten atzo.A.IMAZ

tzeak eta proiektua bera salatze-
ko elkarretaratzea egin zuten
atzo, Anoetako udaletxearen kan-
poaldean. 

AHT Gelditu! Elkarlanak dei-
tuta egin zuten elkarretaratzea,
Desjabetzerik ez! AHTrik ez! lelo-
pean. Elkarlanetik azaldutakoa-
ren arabera, «28 lurjaberi kendu-
ko dizkiete lurrak eta hauetariko
gehienek desjabetzeak udaletxe-
an ez sinatzeko erabakia hartu
dute». Azken horiek «euren esku-
bideak exijituz», kenduko dizkie-
ten lurrak markatu eta izenpetze-
ak lurretan bertan egitea eskatu
dutela adierazi dute Elkarlane-
tik. «Jarrera eredugarria irudi-
tzen zaigu, orain artean eskualde-
an izan diren kasuetan ez bezala,
guztiek bat eginik lur-kentzeen

inposaketen aurrean dituzten es-
kubideak aldarrikatzeko eraba-
kia hartu dutelako», azaldu dute
AHT Gelditu! Elkarlanetik.

Era berean, nabarmendu dute
beste behin ere, Anoetak AHTa-
ren proiektuaren «aurkako jarre-

ra» erakutsi duela. «Herritarrek
herri galdeketan ezetza eman zu-
ten, udalak beti izan du aurkako
jarrera eta gaurkoan lurjabeek
ere inposaketen gainetik euren
eskubideak exijitzeko hautua
egin dute». 



Rebeka Calvo Orendain

Orendain birziklapenean aitzin-
daria den herria da Euskal He-
rrian. Azaroan zero zabor herria
izatera pasa zen; hondakin orga-
niko guztia herrian kudeatzen
dute eta emaitza bikainak izan
ditu alkateak, Gorka Egiak, esan
duenez. «Abenduan errefusa gor-
de dugu hilabete batean zaborte-
gira zenbat kilo hondakin bidal-
tzen dugun ikusteko. Baita orain
biltzen den hondakinaren ezauga-
rriak aztertzeko ere», esan du. Hil
berezia da, gainera, Gabonetan
hondakin gehiago sortzen baita. 

Emaitza argia da: lehen honda-
kin kopuruaren %25a sailkatzen
zuten, eta zabor bilketa berriare-
kin hondakinen %93,73a sailka-
tzen dute, eta %6,27a besterik ez
da zabortegira bidaltzen dutena.
«Datu hauek gutxi gorabeherako-
ak dira, kalkulu bat. Behin ere ez
dugu herri bakoitzean sortzen zen
hondakin kopururik pisatu eta
beraz, Tolosaldean sortzen den za-
bor kopurua hartu dugu errefe-
rentzia gisa, hau da, Tolosaldeko
Zabor Mankomunitatearen da-
tuak», azaldu nahi izan du Egiak.
«Datuak hala ere, oso onak dira,
pixka bat baxuagoak izanda ere,
oso onak», gaineratu du. 

Datuak
Errefusari bakarrik dagokionez,
Orendainen abenduan 340 kg bota
dituzte zabortegira, eta hondakin
horren %80a pixoihalak izan dira.

Tolosaldeko Zabor Mankomu-
nitatearen arabera, lehen, herri-
tar bakoitzak 21,53 kg bidaltzen zi-
tuen zabortegira, eta abenduan
orendaindar bakoitzak 1,8 kg. Bi
datu hauek gurutzatuta, beraz,

Orendainen lehen jasotako zabor
guztiaren %8,36  ari dira bidal-
tzen, gaur egun, zabortegira. Hau
da, lehen baino % 91,64 guxiago bi-
daltzen dute orain, zabortegira. 

Hondakin guztiak kontutan
hartuta, mankomunitateak lehen
hondakinen %25 birziklatzen zela
esaten zuen (lantegietako honda-
kinak kontutan hartu gabe); biz-
tanle bakoitzak hilero 7,17 kg sail-
katzen zituen, eta 21,53 kg zabor-
tegira bidali. Hortaz, etxean,
hilero 28,7 kg hondakin sortzen zi-
tuen herritar batek. Orain berriz,
%93,73 sailkatzen dute orendain-
darrek, eta %6,27a bidatzen dute
zabortegira. 

Balorazio positiboa
Egiak herritar guztiak zoriondu
ditu egindako ahaleginarengatik,
«etxean egindako esfortzu ho-
rrek, berehalako emaitza ezin ho-
beak erakutsi ditu». Era berean,
ontzi arinen edukiontzia eta pape-
rarena gainezka egiten ari direla
eta ziurrenik beste edukiontzi ba-
tzuk jarri beharko dituztela esan
du. Zalantzak dituzten herrita-
rrak udalera deitu eta galdetzera
animatu ditu. 

Bukatzeko, herri txikiak siste-
marekin hastera animatu nahi
izan ditu, «gauzagarria da eta
emaitza bikainak ematen ditu». 

Orendaingo lehen balorazio
baten arabera, %93,73a
birziklatzen ari dira
Alkateak gutxi
gorabeherako datu bat
dela nabarmendu du;
«hala ere kopuru oso
altua da», dio

Azaroa erdialdera jarri zuten abian, sistema berria. I. GARCIA LANDA

R. C.

Tolosaldeko pilotari gazteak bil-
tzen dituen Aurrera Saiaz eskola-
ko gazteek partidak dituzte. Ale-
bin eta infantil mailakoak, Gipuz-
koako Txapelketan ariko dira
gaur eta bihar; gaur 19:00etan Bi-
danian eta bihar, 16:00etan.

Aurrera
Saiazkoen
partidak,
asteburuan
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Agate Deunaren bezperan
ateratzeko entsegua 

ADUNA ›Otsailaren 5a, Agate
Deunaren eguna, geroz eta ger-
tuago dago, eta Adunan hasi
dira jada, kantuan ateratzeko
entseguak prestatzen. Astele-
henean, hilak 21, egingo dute
entsegua 16:30ean, kultur are-
toan. Herritar guztiak anima-
tzen dituzte entseguan parte
hartzera.

Ibilaldi nordikoko 3 orduko
ikastaroa egiteko aukera

ANOETA ›Anoetako Udalak ibi-
laldi nordikoko ikastaroa anto-
latu du, berriz ere. Hiru orduko
ikastaroa izango da, eta hilaren
26an, larunbata, egingo dute
10:00etatik 13:00etara, kirolde-
gian, 10 euroren truke. Parte
hartu nahi duenak hilak 24
baino lehen eman behar du
izena, udaletxean, liburutegian
edo kiroldegian.

Kaldereroak antolatzeko
bilera, astelehenean

ANOETA ›Inauteriak iristear
dira, eta horrekin batera kalde-
reroak. Otsailaren 1ean, larun-
batean, iragarriko dute kaldere-
roek inauterien etorrera, eta 
jaia antolatzeko Anoetako 
Udalak bilera deitu du astele-
henerako, hilak 21, 19:30ean,
udaletxean.

Txolarre irratiaren 
azken sarrerak salgai

ANOETA ›Bihar 18:00etan,
Tolosako Leidorren, izango da
Txolarre irratiak antolatutako
bertso jaialdia. Aretoaren ateak
17:30ean irekiko dituzte eta
leihatila 17:00etatik egongo da
zabalik azken 100 sarrerak sal-
tzeko. Txartelek 12 euro balio
dute. Arratsaldeko 18:00etan
hasiko da saioa eta ordu eta
erdi iraungo du gutxi gora behe-
ra. Saioa zuzenean jarraitzeko
aukera ez dutenek, astelehene-
an bertan, www.txolarre.org
webgunean topatuko dituzte
bertsoaldi guztiak.

DLaburrak

- Arrankudiaga, 19:30, Arranku-
diaga-Aurrera Saiaz 1 (Aitor).
- Gernika, 19:30, Arkupe-Aurrera
Saiaz 2 (Egoitz).
- Zaramaga, 21:00, Zaramaga-
Aurrera Saiaz (Ion Ander-Gor-
ka).
- Tolosako Beotibar, 20:30, Au-
rrera Saiaz 1 (Eñaut-Ion)-Zara-
maga 2, eta Aurrera Saiaz (An-
der-Koldo)-Atxarte.
pBihar,larunbata.
- Leitza, 17:00, Aurrera Saiaz
(Ander)-San Juan.
- Amurrio, 16:30, Amurrio-Au-
rrera Saiaz (Ion).
- Tolosako Beotibar, 10:00, Au-
rrera Saiaz (Ibai)-Huarte.
- Tolosako Beotibar, 10:00, Au-
rrera Saiaz (Iñaki)-Lemoa.
- Tolosako Beotibar, 10:00, Au-
rrera Saiaz 2(Peru-Gaizka)-
Agurain, eta Aurrera Saiaz 3
(Andoni-Xanet)-Amurrio.
- Mungia, 11:30, Danak Bat-Au-
rrera Saiaz (Eneko-Iñigo).
- Elorrio, 17:00, Berriotxoa-Au-
rrera Saiaz (Xabier-Xabier).

UDABERRI TXAPELKETA

pGaur,ostirala.
- Bidania, 19:00, Aurrera Saiaz
(Iñaki-Ion)-Hondarribi.
- Ikaztegieta, 19:30, Aurrera
Saiaz 1 (Beñat-Beñat)-Bergara,
eta Aurrera Saiaz (Ion-Aitor)-
Usurbil.
- Aginaga, 19:30, Usurbil-Aurre-
ra Saiaz 2 (Daniel-Auxkin).
pBihar.Zestoa, 18:00, Zestoa-
Aurrera Saiaz 2 (Aitor-Amaiur).
pEtzi. Urnieta, 11:30, Urnieta-
Aurrera Saiaz 1 (Iosu-Julen).

EUSKADIKO TXAPELKETA

pGaur,ostirala.

Pixoihal
berrerabilgarriak
erabiltzeko kanpaina

D
Orendainen abenduan
jasotako eta zabortegira

bidalitako zaborraren %80a
pixoihalak izan ziren. Hori dela
eta, udaletik, zero zabor filoso-
fiarekin jarraituz, haurrak dituz-
ten edo esperoan dauden per-
tsonei zuzendutako pixoihal
berrerabilgarriak erabiltzeko
kanpaina hasiko dute. Bilera
bat deituko dute eta bilera ho-
rretara joaten direnek berrera-
bili daitezkeen bi pixoihal jaso-
ko dituzte doan. Pixoihal hauek
Ataungo familia batek merka-
turatzen ditu eta bileran izango
dira beren eguneroko esperien-
tziaren berri emateko.

Errefusa gutxiago sortzeaz
gain, pixoihal berrerabilgarriak
erabiltzea merkeagoa ere ba-
dela nabarmendu du Gorka
Egia alkateak. Normalean haur
bakoitzeko urtean 2.000 euro
gastatzen dituzte familiek pi-
xoihaletan, eta berrerabilga-
rriekin kopurua 200 euroetara
jaisten da. Udalak, gainera,
%50-75 batean lagunduko die
familiei lehen pixoihal berrera-
bilgarriak erosteko.
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Rebeka Calvo 

Donostia eta Azpeitia ez dira San
Sebastian egunaren harira ospa-
kizun ekitaldiak antolatzen di-

tuzten herri bakarrak. Tolosalde-
an ere badira egun berezi hau os-
patzen dituzten herriak ere, hiru
zehazki: Berastegi, Leaburu-Txa-
rama eta Orendain. Ekitaldi na-
gusiak, hala ere, erlijiosoak dira,
mezak baitaude hiru herrietan. 

Ekitaldi sorta oparoena Oren-
dainen prestatu dute. 11:00etan
aterako da txistularia kalejira
egitera, mezarako ordua iritsi bi-
tarte. Udalak esan duenez, egu-
raldi ona egiten badu ibilgailuak

herrian utzi eta txistulariaren
atzetik joango dira ermitaraino.
Meza eta gero, hamaiketakoa ba-
natuko diete herritarrei, eta gero
baratze lehiaketaren sari banake-
ta ere egingo dute Eltxoa elkarte-
ra bazkaltzera joan aurretik. 

Leaburu-Txaraman ere meza
izango dute 11:00etan, eta ondo-
ren aterako dira herriko dantza-
riak. Hamaiketakoa ere banatu-
ko dute. Berastegin meza lehena-
go izango da, 10:00etan. 

San Sebastian eguna ospatuko dute, eskualdean
Leaburu-Txaraman,
Berastegin eta
Orendainen izango
dituzte ekitaldiak,
igandean

Leaburun urtero izaten da herriko dantzarien saioa. I. TERRADILLOS

BERASTEGI

p10:00.Meza San Sebastian
baselizan.

LEABURU-TXARAMA

p11:00.Meza Leaburuko San
Sebastian ermitan.
pOndoren.Herriko dantzarien

saioa, eta gero, hamaiketakoa
banatuko diete herritar guztiei,
Ostatuko beirazko itxitura duen
jangelan.

ORENDAIN

p11:00.Herriko plazatik, txistu-
lariarekin alaitutako kalejira er-
mitaraino.

p11:15.Meza San Sebastian er-
mitan.
pOndoren.Hamaiketakoa ba-
natuko diete herritarrei, eraikin
berrian.
pOndoren.Baratze lehiaketa-
ren sari banaketa egingo dute.
p14:00.Eltxoak elkartean baz-
karia, aurretik txartela erosi du-
tenentzat.

GEgitarauak

Tolosako sarreran dagoen Larramendi auzoko
lurperatzea burutzeko lanetan hasi dira jada. Bes-
teak beste, Gasteizerako nahiz Donostiarako no-
ranzkoak hartu nahi dituzten ibilgailuek, Uzturre
kaletik joan beharko dute, eta Larramendi kalea

Donostia eta Gasteiz aldetik Tolosan sartzen di-
ren ibilgailuentzat izango da. Halaber, Larramendi
kalea bera zabaltzen hasi dira. Aurreikuspenen
arabera, datorren abuzturako amaituko dituzte
lurperatzearen lanak. I.GARCIA LANDA

HASI DIRA LARRAMENDIKO LANAK 

Irudia qTolosa

R. C. Amezketa

Amezketako hirigintza, kultura
eta ingurumen batzordeak astele-
henean, hilak 21, bilduko dira,
19:00etan udaletxeko batzar are-
toan. 

Udaleko arduradunek azaldu
dutenez, bilkuran San Bartolome
deunako 38. zenbakian igogailua
jartzeko hirigintza kontsulta
izango dute hizpide, eta baita
AIU4 Larraitz Bidea eremuko hi-
tzarmena moldatzeko balorazioa-
ri buruzko informazioa ere. 

Era berean, Zubin baserriko lu-
rretan jatetxe bat eta erakusleku
bat egokitzeko egitasmoari bu-
ruzko informazioa emango dute.

Zubin baserria dimentsio txiki-
ko eta itxura apaleko baserria da
eta XIX. mendearen hasieran be-
rregin zuten. 

Bere egitura, barnealdean ja-
rritako haritzezko hiru zutoin
handirekin eusten da. 

Hirigintza lan gehiago
Bestalde, Jauregi Haundi etxean
baimenik gabe burututako berri-
tze lanen legeztatzeari buruz hitz
egingo dute, eta Etxeberri-Txiki
eta Lizar-Garai etxean hirigintza
egokitasunari buruzko informa-
zioa ere emango dute.

Bukatzeko kultura kontuez ere
ariko direla azaldu dute udaleko
arduradunek. 

Hirigintza, kultura eta
ingurumen batzordeen
bilera, astelehenean
Amezketako lan taldeko
kideak 19:00etatik
aurrera bilduko 
dira udaletxeko 
batzar aretoan



Iñigo Terradillos Berastegi

E
z dira Euskal Herrian
tradizio honi eutsi dioten
herri asko geratuko.
Atzoko egunez, etxeko

animaliak bedeinkatu ohi dira,
eta honela urte oparoa izaten
omen dute. Izan ere, San Anton da
animalien zaindaria, eta izen
bera daraman Berastegiko ermi-
tan, urtero-urtero, hutsik egin
gabe bedeinkatu ohi dituzte ani-
maliak.

Atzokoan ere, ermitara gertu-

Berastegiko San Anton ermitan, tradizioari jarraituz, animalien bedeinkapena egin dute; geroz eta
gutxiago izan arren, herritar batzuk hutsik egin gabe joan ohi dira, animalientzat oparotasun bila.

Animalientzat oparotasuna 

I. Terradillos Ibarra

EH Egunaren inguruko urteroko
batzarra egingo dute bihar,
09:30ean, Ibarrako plazan. Liza-
rran izango da aurten EH Eguna,
eta ekimen desberdinak antola-
tzeko taldeak egingo dituzte.
Egun horretarako antolatuko di-
ren ideiak eta proposamenak ja-
soko dituzte, eguna zehaztu, eta
ardurak banatu, besteak beste.

Ekimen honetan parte hartu
nahi duen herritar oro gonbidatu
dute batzarrean parte hartzera.
Batzarra bukatzean mokadutxoa
hartuko dute parte hartzaileek.

EH Eguna
antolatzeko
batzarra egingo
dute bihar,
Ibarrako plazan

I. Terradillos Ibarra

Alurr dantza taldeak, «euskal
dantzen inguruko guztia erakus-
teko eta transmititzeko» helbu-
ruekin jarraituz, dantzak, jan-
tziak, orrazkerak egiteko eta bu-
ruan zapia janzteko ikastaro bat
antolatu du. Bihar izango da,
ibaiaren gaineko lokalean, Iba-
rrako plazaren alboan, 12:00etan
hasita. 

Bestalde, urtero bezala, Alurr
taldeak zozketa egin du, «urtean
izango diren material gastuen
zati bati aurre egiteko». Saria 420
euro edo Ramon Garciak eginda-
ko bi jantzi dira. 627 zenbakia izan
da saritua, eta Saioa Etxegia sari-
duna. Dantza taldeak eskerrak
eman dizkie txartelak banatzen,
saltzen eta erosten lagundu die-
ten guztiei.

Alurr dantza
taldearen
eskutik,
orrazkera
ikastaroa, bihar

Goian, ezkerrean, Lorenzo Eraso bere zakurrarekin; eskuinean, hamaiketakoa egiten bedeinkapenen ostean, eta behean herritarrak ermitatik irteten. I.T.
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ratu zen herritar talde bat, anima-
liak hartuta. Elizkizuna amaitu
zain atarian egon, eta herritarrak
eta apaiza irtetearekin batera
hasi ziren bedeinkapenak. Ez zu-
ten animali askok jaso apaizak
botatako ur bedeinkatua, izan
ere, urtetik urtera geroz eta ani-
malia gutxiago eramaten dituzte.
Animalien artean nabarmendu
beharrekoak, berriz, zakurrak.
Jon Ander Aranalde eta Xuban
Ugal euren zakurrekin igo ziren
ermitaraino. 11 urteko beraste-
giar hauek «gustura» geratu zi-

ren euren animaliak bedeinkatu
ostean. Urtero egiten dutela adie-
razi zuten: «Ohitura da, eta zorte
ona ekartzen die animaliei, beraz,
oso pozik egiten dugu».

Lorenzo Eraso berastegiarra
ere «oso pozik» geratu zen bere za-
kurkumea bedeinkatu eta gero.
Bodegero Andaluz arrazako Txi-
ta izeneko txakur bizia eraman
zuen ermitara: «Duela bi hilabete
eskuratu nuen Rincon de Soto
(Errioxa, Espainia) herrian, arra-
za garbikoa da, bikaina sagu eta
arratoietarako, eta bedeinkatzea

falta zitzaion zortea izan dezan».
Ez zen atzokoa San Anton egunez
animaliak bedeinkatzera ermita-
ra gerturatzen zen lehendabiziko
aldia: «Ia urtero etorri izan naiz,
normalean zakurrekin, baina an-
txumeren batekin ere etorri izan
naiz».

Herritarrak, bada, pozik euren
animaliak bedeinkatuta, eta guz-
tia borobiltzeko hamaiketakoa
egiteko aukera ere izan zuten. Er-
mitaren atarian jatekoa eta eda-
tekoa jarri, eta gustura hartu zu-
ten bertaratu zirenek.

2 Hilberriak eta urteurrenak

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info
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Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak SM
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Eneritz Maiz
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@hitza.info
Webgunea: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Imanol Garcia Landa. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu 
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@hitza.info 
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak:  Aduna, Albiztur, Alegia, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Bidegoian, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil          

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria 
Hedabideak 
SM-ko kideak: 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Galtzaundi 
euskara
taldea

Bihar
GOIZA EURIA

ARRATSALDEA EURIA

BEROENA 11°
HOTZENA 6°


