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Kontsumo
taldea sortzeko
bilera bihar,
Ibarranq2

Hamar urtetan isiltzea lortu ez dutena 
Gaur hamar urte betetzen dira Juan del Olmo epailearen
aginduz Guardia Zibilak ‘Euskaldunon Egunkaria’itxi
zuenetik; hala ere, euskarazko kazetak ez du etenik izan 

Urte askotako lana, gogoa eta esperantza bukatu 
izanaren sentsazioa izan zuela ekarri du gogora 
Martxelo Otamendi ‘Egunkaria’-ko zuzendari ohiak q4-5

Igandean
izango da Guhau
elkarteak
antolatutako
Txakurkrosa
Tolosako Trianguloa plazan
hasi eta bukatuko da 11,5
kilometro dituen lasterketa;
11:30ean hasiko da eta
gaztetxoentzat ere prestatu
dute ibilbidea q6

Tolosako
Udalak herri
baratzeak
jarriko ditu
Iurreamendin
Muñoa fundazioarekin
sinatu du udalak zortzi
urterako hitzarmena, eta
martxoan jarriko dute
martxan proiektua q2

DEuriteen ondorioak.Azken berrogeita hamar urteetako eurite handienen eraginez kalte handiak 
izan dira eskualdean. Ikusgarriena, Abaltzisketako Iartza baserrian –irudian– gertatu da, lur jauzi batek eraikinaren
kontra jo duenean. Leaburutik Gaztelurako bideak, berriz, lehendik ere hondoratua bazegoen, beste bi haustura izan
ditu asteburuan. Herri txikietako udalek mendiak eta bideak mantentzeko erakundeen babesa eskatu dute. q7
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I. Urkizu Ibarra

BasHerri taldeen mugimenduak
martxan jarritako kontsumo tal-
deen bigarren bilera izango da,
bihar, 18:30ean, Ibarrako kultur
etxean. 

Aurretik ere, BasHerri mugi-
menduko arduradunek lehen
saio bat antolatu zuten: «Lehen
saio hartan, gure asmoa kontsu-
mo taldeen funtzionamendua
azaltzea izan zen. Jende gutxi ber-
taratu zen, ordea, kontsumo talde
bat osatzeko», azaldu du Pedro
Alberdi arduradunak.

Lehen erantzun haren aurre-

an, Ibarran eta inguruetan kon-
tsumo taldea osatzearen ideia
ahoz aho zabaltzen saiatu dira,
bai arduradunak, baita taldeko
kide izan nahi duten herritarrak
ere. «Jendea biltzen saiatu gara,
eta badirudi bigarren saio hone-
tarako jende gehiago animatuko
dela» azaldu du Alberdik. 

Horrela, beraz, bigarren saioan
berriro aurkeztuko dute, sasoian
saoikoa baserritik sukaldera era-
mateko, BasHerri taldeak presta-
turiko egitasmoa. Pedro Alberdik
azaldu duenez, bi baserritarrek
ere interesa azaldu dute egitas-
moan parte hartzeko, eta horren
arabera, 15 familia inguru behar-
ko lituzkete taldeak ondo funtzio-
natzeko: «Badirudi auzoetara eta
inguruko herri txikietara iritsi
dela berria, eta iritsi ez bada, inte-
resa duen edonor bertaratu dadi-
la, bihar, kultur etxera», nabar-
mendu du Alberdik.

Kontsumo taldea
sortzeko bigarren
saioa izango da bihar
Lehen saioan ez zuten
jende nahikoa bildu,
baina jada 15 familia
elkartu direla azaldu
dute arduradunek
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LAN ESKARIAK

Etxeko lanetarako.Etxeko la-
nak egin edota haurrak zaintze-
ko, emakume euskaldunak bere
burua eskaintzen du. Autoa ba-
dauka. 943 696882 / 606
521992
Garbitzaileak.Bi garbitzailek,
orduka lan egiteko beren burua

eskaintzen dute, eta esperien-
tzia handia dute jardun hone-
tan. Besteak beste, etxeko gar-
biketan, plantxan, sukaldean
eta abarretan lan egiteko prest
daude. Bestalde, komunitateak,
elkarteak, tabernak eta antze-
koak garbitzeko eskaintza egi-
ten dute. Autoa badute. Intere-
satuek, deitu 699 589129 edo

653 729247 telefono zenbakie-
tara.

ESKUALDATZEAK

Taxi zerbitzua Zizurkilen.Zi-
zurkilen, taxi lizentzia eta autoa
eskualdatu nahi ditut. Interesa
duen edonork, dei dezala 608
57 59 00 telefono zenbakira.

G Iragarki laburrak

Itzea Urkizu Tolosa

Erabilera publikorako herri bara-
tzeez gozatu ahal izango dute las-
ter tolosarrek, Baratze Parkea
egitasmoari esker. Proiektua au-
rrera eraman ahal izateko, uda-
lak hitzarmena sinatu du Muñoa
fundazioarekin; baratzeak jarri-
ko dituzten lursailen jabea da fun-
dazioa. 

Tolosako Udalak eta Kutxako
Ekogune fundazioak 2012ko uz-
tailaren 12an abiarazi zuten egi-
tasmo hau. Aurre-hitzarmen bat
sinatu zuten bi eragileek, eta he-
rri baratzeen egitasmoa zehazte-
ko ardura hartu zuen udalak.
Ekogunek, berriz, honako kon-
promisoa hartu zuen: proiektura-
ko 80.000 euroko diru poltsa gor-
detzea. 

Gipuzkoan baratze ekologiko-
en sarea sortzeko egitasmoa da,
Kutxako Ekogune fundazioaren
Baratze Parkea. Tolosako Udalak
ere bat egin du helburu hauekin,
eta hainbat aukera aztertu dituz-
te azken hilabeteotan, baratze

parkea lekurik egokienean koka-
tzeko. Iurreamendiko lursailak
aukeratu dituzte, azkenean. 

Guztira, 7.000 metro karratuko
lursail eremua bideratuko dute,
herritarren erabilera publikoko
baratzeentzako. Migel Muñoa
Fundazioarena da lursaila, eta be-
raz, lankidetza hitzarmena sina-
tu du Tolosako Udalak, fundazio-
arekin. 

Hitzarmenaren ondorioz, Mu-
ñoa Fundazioak, gutxienez, zor-
tzi urterako utziko dio Iurrea-
mendiko lursaila udalari. 

Halaber, Kutxako Ekogune
fundazioak 70.000 euroko diru la-

guntza emango dio Tolosako Uda-
lari, Baratze Parkea egiteko. Bere
aldetik, udalak 4.290 euroko urte-
ko kuota ordainduko dio Ekogu-
ne fundazioari, datozen zortzi ur-
teotan.  

Proiektua abiarazteko prest
Tolosako Udalak jakinarazi due-
nez, udaleko azken Hirigintza Ba-
tzordean, herri baratzeak mar-
txan jartzeko beharrezkoa izango
den obra esleitzea onartu zuten. 

Horrela, beraz, martxoko lehen
astean gauzatuko dute esleitzea,
eta herri baratzeen egitasmoa
hastear izango da.

Herri baratzeak martxan
jarriko ditu udalak,
Iurreamendiko lursailetan
Lursailen jabetza duen
Muñoa fundazioarekin
hitzarmena sinatu 
du, horretarako,
Tolosako Udalak

Ibai Iriarte alkatea eta Muñoa Fundazioko Jesus Mari Arrieta. HITZA

I. Garcia Landa Tolosa

Errenteriako ertzain-etxeak
udaltzaingoarekin elkarlanean,
joan den larunbatean 22 urteko
gizonezko bat atxilotu zuen, he-
mezortzi lapurreta egitea lepora-
tuta; horietako lau Tolosan. 

Ustezko lapurretak hainbat
etxebizitzatan egin zituen, jabeak
barruan zeudela; Tolosan eginda-
ko lau lapurretak inauterietan
gertatu dira. Plastikozko txartel
bat erabiltzen zuen giltza bi aldiz
biratu gabe zuten ateak zabaltze-
ko. Atxilotutakoa guardiako epai-
tegira eraman zuten, eta aldizka
aginte judizialaren aurrean ager-
tu beharko du.

Tolosan
egindako lau
lapurreten
ustezko autorea
atxilotu dute

‘Erretzea hondamena da’
hitzaldia, gaur

TOLOSA ›Utzi ke txarrak egitas-
moaren barruan, Asuncion kli-
nikak hitzaldia antolatu du:
Erretzea hondamena da. Maria
del Mar Castillo alergologoa
izango da hizlaria, eta saioa
19:00etan izango da, gaur,
Tolosako kultur etxean.

Gaur Laponiako eski
zeharkaldiaz saioa Tolosan
TOLOSA ›Alberto Agirreazalde-
gi izango da, gaur, Tolosako
Errota eraikineko Antxon Ban-
dres Bidaiarien Txokoan. Iaz
Laponian egin zuen eski zehar-
kaldi baten inguruan hitz egingo
du, eta hainbat argazkirekin
lagunduko du saioa. Agirreazal-
degik bere bloga ere badu:
http://www.blogak.com/ibil-
tarixanak, eta atarian bezala,
hitzaldian ere bere esperientzia
kontatuko die bertaratuei.
Saioa doakoa izango da,
20:00etan hasiko da.

DLaburrak

I. Garcia Landa Amezketa

Iker Karrerak hirugarren egin du
Cruce Columbia proban. Hiru
etapatan Txile eta Argentina el-
kartzen dituen banakako laster-
ketan, amezketarra Max King
(3:26:53) eta Francoise D’haene
(3:29:47) korrikalarien atzetik
sailkatu da, 3:42:57ko denborare-
kin. 

Gustavo Reyes argentinarrare-
kin gogor borrokatu beharra izan
du podiumera igotzeko. Ederki
ekin dio, beraz, Iker Karrerak,
mendi lasterketen denboraldiari.
Emakumezkoetan, Oihana Kor-
tazar mutrikuarra izan da garai-
lea.

Iker Karrerak
hirugarren egin
du Cruce
Columbia
lasterketan

@Zer iruditzen zaizu
ekainean berriro

inauteriak ospatzeko lagun
talde batek egindako
proposamena?

Atzo jasotako emaitzak:

Ondo iruditzen zait (%51)
Gaizki iruditzen zait (%38)
Berdin zait (%10)

Sartu TOLOSALDEKO ETA LEITZAL-
DEKO HITZA-ren webgunean eta
eman zure iritzia:

tolosaldea.hitza.info



Julen Telleria Tolosa

Mundu osotik etorritako hamai-
ka artistak, ahoz hartuko ditu To-
losa eta Ordizia, Ahozkotasuna-
ren Nazioarteko Jaialdian.  Urte-
ro legez, Intujai Teatro antzerki
konpainiak antolatuta, era guz-
tietako istorio, ipuin, kondaira,
kantu eta kontuak entzun ahal
izango dira, otsailaren 22an hasi
eta martxoaren 7an amaituko
den Ahoz aho jaialdian. 

Kolonbia, Mexiko, Uruguai,
Kuba, Irlanda, Valentzia eta
Errioxatik etorriko dira aurtengo
edizioa osatuko duten artistak,
eta Euskal Herrikoekin batera,
Tolosako hainbat eszenatokitan

Mundu osoko artistek
ahozkotasunaren plaza
bihurtuko dute Tolosa  
Intujai Teatrok Ahoz
aho jaialdia antolatu du
aurten ere; Tolosan
bezala, Ordizian ere
izango dira emanaldiak 

Oina oina oina oina oina oina oina oina. HITZA

Generoa aztergai Umorez
jardunaldien barruan 

VILLABONA ›Bihar, osteguna,
Umorez jardunaldien bigarren
saioa izango da Villabonako
Subijana Etxean. Bertsozaleen
artean feminismoaren ezagu-
tza zabaltzea helburu, Jokin
Azpiazu Carballok, maskulini-
tateen inguruko ikuspegien
azterketa egingo du, 18:00eta-
tik aurrera. Ondoren, Saioa
Cabañas Gauilunak argazkila-
riak, Emarock egitasmoa aur-
keztuko du.Hitzaldien ostean
afaltzen geratu nahi duenak,
izena aurrez eman beharko du
umorez@bertsozale.net helbi-
dean.

Korrika 18ren aldeko 
bilera izango da, bihar 

ADUNA ›Korrikaren aurtengo
edizioari laguntzeko, bilera
herrikoia antolatu dute Adunan.
Txulobi elkartean izango da
hitzordua, bihar, arratsaldeko
16:15etik aurrera. Bertaratu nahi
duenarentzat, zabalik izango
dituzte ateak.

DLaburrak Herri batzarra Espainiako
banderaren aurka, gaur

AMEZKETA ›Espainiako bande-
raren inposaketari aurre egite-
ko, dagoeneko hainbat bilkura
egin dituzte Amezketan. Behin
herri moduan zein erantzun
eman hitzartuta, orain, ekitaldi
guztiak antolatzeko lanetan
dihardute. Horregatik, gaur,
hirugarren herri batzarra buru-
tuko dute kultur etxeko areto
nagusian, 19:00etan hasita.
Herritar guztiei bertara azaltze-
ko deia luzatu diete antolatzai-
leek, denen artean ideiak ados-
tu eta antolaketa errazagoa
izan dadin.

Itziarren Semeak eta
Skakeitanen kontzertua

ANOETA ›Ska doinuekin goza-
tzeko aukera izango da dato-
rren larunbatean, hilak 23, Ano-
etako Gaztetxean. Skakeitan
talde donostiarrak eta Itziarren
Semeak bizkaitarrek kontzer-
tua eskainiko dute 23:00etatik
aurrera. Anoetako Gazte Asan-
bladak jakinarazi duenez, sarre-
rak, bost eurotan salduko dituz-
te, eta momentuan bertan erosi
ahal izango dira gaztetxean
bertan.

J. Telleria Zizurkil

Gaur, asteazkena, Zizurkilgo
Udalak 2013 honetarako  presta-
tutako aurrekontuak aurkeztuko
ditu herritarren aurrean. Hitzor-
dua Zizurkilgo Atxulondo Kultur

Etxean izango da, 19:00etatik au-
rrera. 

Herritarrentzat zein erakunde-
entzat aurtengoa urte zaila izan-
go zenaren jakitun, aurrekontu
parte hartzaileak landu ditu Zi-
zurkilgo Udalak. Batzordeetan
bilduta, lehentasunak finkatu eta
doiketen inguruan eztabaidatu
dute herritarrekin. 

Herritarren parte hartzea
Eztabaida horiek baliatuta pres-
tatu dituzte aurrekontuak, eta,
beraz, bermatuta geratu da herri-

tarren parte hartze zuzena. Hori
dela eta, udalak eskerrak eman
nahi dizkie prozesuan parte har-
tu duten  guztiei, eta hurrengo ur-
teko aurrekontuetan parte har-
tzearen bidean sakontzeko kon-
promisoa hartzen du. 

Prozesua amaitzeko, biharko
hitzorduan azalpenak emango di-
tuzte, udalak aurrekontu horie-
kin egin ahalko duenaz eta ezingo
duenaz. Aurkezpena euskaraz
izango da, baina dokumentazioa
gazteleraz banatuko da inork ja-
rraitu nahiko balu. 

2013ko aurrekontuen aurkezpena
egingo du Zizurkilgo Udalak
Egoera ekonomikoak
erabat baldintzatuta,
herritarren parte hartze
zuzenarekin osatu
dituzte aurrekontuak

eskainiko dituzte euren emanal-
diak.

Kalabaza forma duen konstela-
zio baten bitartez irudikatu nahi
izan dute jaialdiko kartela. Horre-

la, ahozkotasunaren unibertso-
tik datozen izarrak azpimarratu,
eta sorginkeriaz eta magiaz bete-
riko jardunaldiak izango direla
adierazi nahi izan dute. 

J. Telleria Asteasu

Euskal kostaldeak eskaintzen di-
tuen paraje eta paisaiez gozatze-
ko asmoz, mendi ibilaldia antola-
tu du Asteasuko Sagain mendi
taldeak datorren igandean, hilak
24. Pasaiatik hasi, eta Uliako bide-
etatik barrena, Donostiaraino
heltzen den ibilbidea burutuko
dute, kostako laugarren etapa
osatuz. 

Hamasei kilometroko bidea
egiteko, lau bat ordu beharko di-
tuztela aurreikusten dute, nahiz
eta txangoa egun guztira luzatu-

ko den. Antolatzaileen esanetan,
ibilbide ederra izateaz gain, buru-
tzeko erraza da, eta edonork egite-
ko modukoa.

Goizeko zortzietan Asteasuko
plazatik abiatuko dira, eta Ama-
sa-Villabonara jaitsi ostean, tre-
nez egingo dute Pasaiarainoko bi-
daia. Asteasura itzulera, berriz,
arratsaldean izango dute.

Izen ematea zabalik
Jadanik zabalik da mendi ibilal-
dian izena emateko epea. Parte
hartu nahi dutenek Asteasuko ki-
roldegian egin beharko dute ins-
kripzioa, bost euroren truke.
Epea, hilaren 21a, ostegunera bi-
tarte izango da zabalik. 

Informazio gehiago eskuratu
nahi duenak, Sagain mendi talde-
aren web orrialdean dauzka be-
harrezko xehetasun guztiak:
www.sagain.org. 

Euskal Herriko kosta
ezagutzeko mendi
ibilaldia, igandean
Asteasuko Sagain
mendi taldeak
antolatuta, Pasaiatik
Donostiarainoko
ibilbidea egingo dute 

‹ Tolosaldea
2013ko otsailaren 20a, asteazkena tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 3

EGITARAUA

pOtsailak 22,ostirala. Carles
Garcia Domingo (Valentzia) eta
Mercedes Alfonso (Kuba),
22:30ean, Amarotzen.
pOtsailak 25,astelehena.Ma-
risol Cavero (Euskal Herria) eta
Pollo Rosa (Euskal Herria),
22:00etan, Amarotzen.
pOtsailak 26,asteartea. Iñaki
Carretero (Euskal Herria),
17:30ean, Amarotzen.
pOtsailak 27,asteazkena. Ines
Bengoa(Euskal Herria),
17:30ean, Amarotzen.

pOtsailak 27,asteazkena.
Barry Manley (Irlanda) eta Pollo
Rosa (Euskal Herria), 22:30ean
Otsabin.
pOtsailak 28,osteguna.Sole-
dad Felloza (Uruguai) eta Ale-
kos (Kolonbia), 16:00etan,
H.H.I/E.P.A.-n.
pOtsailak 28,osteguna.Mart-
ha Escudero (Mexiko) eta Sole-
dad Felloza (Uruguai),
22:30ean, Orbelan.
pMartxoak 1,ostirala.Carlos
Perez Aradros (Errioxa) eta Ale-
kos (Kolonbia), 23:00etan, Ki-
karan.

pMartxoak 2,larunbata.Maite
Franko (Euskal Herria),
11:30ean, Bonberenean.
pMartxoak 2,larunbata.Ale-
kos (Kolonbia) eta Martha Es-
cudero (Mexiko), San Esteba-
nen, 17:00ean.
pMartxoak 2,larunbata.Ahoz-
kotasunaren gala nagusia artis-
ta guztiekin, 19:30ean, Leido-
rren.
pMartxoak 7,osteguna.Barry
Manley (Irlanda) eta Itziar Re-
kalderen emanaldia, (Euskal
Herria), 22:30ean, Orbela ta-
bernan.
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‘Euskaldunon Egunkaria’-ren itxierak hamar urteD ‘Euskaldunon Egunkaria’-ren itxierak hamar urteD

Asier Imaz 

E
uskaldunon Egunkaria
2003ko otsailaren 20an
itxi zuen Guardia Zibi-
lak, Espainiako Auzitegi

Nazionaleko Juan del Olmo epai-
learen agindua betez. Polizia ope-
razioan, hamar lagun atxilotu zi-
tuzten. Horien artean, Martxelo
Otamendi tolosarra zegoen, Egun-
karia-ren orduko zuzendaria.

Euskal kazeta ETAk sortu,
ETAk finantzatu eta ETAk bide-
ratu zuela zioen atxilotuen aurka-
ko autoak. Atxilotuei ETArekin
lotura izatea egotzi zien, eta ondo-
rioz, lege antiterrorista aplikatu
zien: inkomunikazioa. Aurrez mi-
laka euskal herritarrek egin beza-
la, inkomunikazio garaian tortu-

ratuak izan zirela salatu zuten
atxilotuek. Martxelo Otamendi
otsailaren 25ean aske gelditu zen,
fidantza ordaindu ondoren. 

Euskaldunon Egunkaria itxi
arren, ez zuten isildu. Otsailaren
21ean, hau da, Andoaingo Martin
Ugalde kultur parkera Guardia
Zibila joan eta hurrengo egune-
an, Egunero egunkaria argitara-
tu zen. Ordura arte Tolosaldeko
izaera zuen kazetak, bezperan
itxitako Egunkariaren lekua har-
tu zuen. Lehen zenbakiaren
70.000 zenbaki saldu ziren. 

Tolosaldean, lehenik Galtzaun-
di bereziaargitaratu zen Egunero-
ren ordez, eta ondoren, TOLOSAL-
DEKO ETA LEITZALDEKO HITZA sortu
zuten. 

Euskal kazetaren itxieraren in-

2003ko otsailaren 20an argitaratu zen ‘Euskaldunon Egunkaria’-ren azken zenbakia. Hurrengo egunean,
ordura arte Tolosaldeko egunkaria zen ‘Egunero’-ren izenarekin atera zen kalera; 70.000 zenbaki saldu ziren.

10 urte ‘Egunkaria’-rik gabe

‘Euskaldunon Egunkaria’-ren azken zenbakiaren azala ezkerrean. Erdian, 2003ko otsailaren 21eko ‘Egunero’-ren azala, eta eskuinean, egun bereko ‘Galtzaundi’ bereziaren azala. HITZA
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1. Alegian itxieraren aurkako elkarretaratzea. 2. Donostiako manifestazioa. 3. Martxelo Otamendi senideekin, espetxetik atera berritan. 4. Altzon, epaiketaren aurkako ekimena. HITZA

guruko epaiketa 2009ko abendua-
ren 15ean hasi zen. Epaia, 2010eko
apirilaren 12an iritsi zen: absolu-
zioa. Sententziaren arabera, auzi-
petuek ez zuten deliturik egin, eta
ez zuten ETArekin loturarik edu-
ki; itxiera neurria Espainiako
Konstituzioaren babesik gabea
izan zen, adierazpen askatasuna
urratu zuelarik.

2003ko otsailaren 20a honela
gogoratzen dute eskualdeko
hainbat protagonistek:  

MARTXELO OTAMENDI
‘Egunkaria’-ko zuzendari ohia

«Dena bukatu zenaren
sentsazioa nuen»
«Bezperan hitzaldi bat eman
nuen Azpeitian, eta bukatzean,

antolatzaileek han zeuden bi gaz-
te bertakoak ez zirela esan zida-
ten. Itzulerako bidea hartu nue-
nean, bi autok sandwich moduko
bat egin zidaten; bat atzean eta
bestea aurrean jarri ziren, distan-
tzia oso laburrera. Nik eskatu
gabe Tolosaraino ‘lagundu’ nin-
duten. Behin etxean, afaldu eta
ohera joan nintzen. 01:00etan
Guardia Zibila etxeko atea kolpa-
tzen hasi zen. Pijamarekin atea
ireki eta esku burdinak jarri zizki-
daten. Bost orduko miaketaren
ondoren, Andoaina eraman nin-
duten, eta laneko bulegoan beste
bost ordu aritu ziren. Handik
auto batean sartu eta Madrilera». 

«Etxean sartu zirenean, Auzi-
tegiko idazkariak ni atxilotzeko
eta inkomunikatzeko agindua

zuela esan zidan, baita Egunkaria
ixtekoa ere. Urte askotako lana,
gogoa, esperantza, ekimena eta
dirua komuneko zulotik behera
botatzen ari zirela pentsatu nuen
une hartan; dena bukatu zenaren
sentsazioarekin nengoen». 

LOREA AGIRRE
‘Egunkaria’-ko langile ohia

«Orain beste bat egin beharko
dugu izan ziren nire lehen
hitzak»
«Goizean goiz lankideek deitu zi-
daten telefonoz, Egunkarian
Guardia Zibila zegoela esanaz.
Euskadi Irratia piztu nuen, eta
ezin nuen sinetsi. Ikaragarrizko
kolpea izan zenaren sentsazioa
daukat. Ez nuen horrelakorik

inondik espero. Herri honetan ga-
rai gogorrak bizi izan dira; aurrez,
Egin, Egin Irratia eta Ardi Beltza
ere itxi zituzten, beraz, ez zen
hain arraroa, baina ez genuen es-
pero. Zeinen inozenteak ginen
pentsatzen duzu: Euskarazko
egunkari txiki bat ginen, euskal-
gintzari zor genion proiektua. Ez
zen proiektu ideologiko edo politi-
koa, baina...».

«Aldi berean, erantzun bat
eman behar zela sentitzen ze-
nuen. Gertatzen ari zena jakin on-
doren, nire lehen hitzak hauek
izan ziren: Orain beste bat egin
beharko dugu. Ez nuen inorekin
hitz egin, baina uste dut guztiok
gauza bera sentitzen genuela». 

BEGOÑA ZUBELZU
‘Egunkaria’-ko langile ohia

«Langile guztiok Andoainen
elkartu eta antolatzen hasi
ginen, egunean bertan»
«Ez genekien ziur zeintzuk atxilo-
tu zituzten. Langile guztiok An-
doainen elkartu eta antolatzen
hasi ginen, informazioa biltzeko
eta abar. Gogoan dut telefono mu-
gikorrek huts egin zutela, eta bes-
te konpainia batetako telefono
bila ibili ginela; kaos pixka bat
izan zen».

«Sarri bi sarekadak nahasten
ditut. Lehenengoa gogorra izan
zen, baina urrikoa oraindik eta
gogorragoa, otsailean atxilotuta-
koek bai baikenekien zer pasatu
zuten. Urte batzuetara inputatu
ninduten ni, auzi ekonomikoaren

barruan, sei urte izango dira las-
ter. Gutxien gutxienez bost egu-
neko inkomunikaziorik ez nuen
pasa, eta horrek asko egiten du.
Espainiako Auzitegi Nazionale-
tik Donostiako epaitegira ekarri
zuten Egunkaria-ren auzi ekono-
mikoa, eta oraindik ez da epaike-
tarik egin, ez dago datarik, eta
zain gaude». 

EIDER GOENAGA
‘Egunkaria’-ko langile ohia

«Inoiz ahaztuko ez dudan
gauza bat da, eta ez dut
ahaztu nahi gainera»
«Data honek berriro barruak mu-
gitzen dizkizu. Inoiz ahaztuko ez
dudan gauza bat da, eta ez dut
ahaztu nahi gainera. 06:15ean dei-
tu zidaten; ordu horretan deitzen
baldin badizute, badakizu zerbait
txarra pasatu dela, baina ez nuen
inoiz imajinatuko horrelakorik.
Hasieran ez nuen uste Egunkaria
itxiko zutenik. Zer egin ez nekiela
gelditu nintzen. Andoainera iritsi
eta Egunkaria itxiko zutela jakin
genuen. Atxilotuak zeintzuk zi-
ren jakitean, izugarrizko kolpea
izan zen: amorrua, negarra,...
Gehienbat amorrua zela uste dut;
hortik sortu zen Itxia, baina ez
isildua-ren ideia hori». 

«Martin Ugalde kultur parkea-
ren kanpoan eguerdira arte egon
ginen. Egunkaria itxiko zutela ja-
kitea gogorra izan zen, baina mo-
mentu latzenak atxilotuak furgo-
netetan eraman zituztenean bizi-
tu genituen. Guardia Zibila

harro-harro eginda, gu atxilotuei
elkartasuna nola edo ahala azal-
du nahian...». 

JOXEMI SAIZAR
‘Egunero’-ko zuzendari ohia

«Andoaingo erredakzioa
egunean bertan hasi zen
lanean Tolosan»
«Egunero-ko lankide batek deitu
zidan goizean goiz. Zur eta lur gel-
ditu nintzen, erabat harrituta.
Egunean bertan, gogoratzen naiz
Tolosako udaletxean batzar bat
nola egin genuen, euskalgintzako
hainbat eragilek. Zer egin hitz
egiten aritu ginen». 

«Hartu zen lehen erabakietako
bat Andoaindik Tolosara etor-
tzea izan zen, eta arratsalde ho-
rretan bertan, Egunero-ko bule-
goan aritu ziren Egunkaria-ko ka-
zetariak lanean. Gurea azkar
bukatu genuen, eta eurek, gure
mantxeta erabiliz, Euskal He-
rrian Egunero atera zuten. Arra-
tsaldean abokatuak deitu eta lege
kontuengatik, zuzendari bezala
joan behar nuela esan zidan, eta
horrela argitaratu zen». 

«Egunero izena utzi eta Gal-
tzaundi berezia ateratzen hasi gi-
nen, eskualdeari begira. Egun ba-
tzutan, gainera, Galtzaundiko
egoitzatik aritu ginen lanean. On-
doren, lehengo bulegora itzuli gi-
nen, eta bi erredakzioak konparti-
tu genituen. Guk goizean lan egi-
ten genuen eta Andoaindik
etorritakoek arratsaldean. Gero,
Hernanira joan ziren». 

«2003ko otsailaren 20an gerta-
tuak tentsio handia sortu zuen.
Euskaldunon Egunkaria zabal-
dua, anitza, barneratua zegoan.
Sinestea ere zaila egiten zen, eta
hurrena zer izan zitekeen jakitea
oraindik eta zailagoa».  

ANTTON IZAGIRRE
Tolosako alkatea, 1999-2003

«Haserrea, amorrua eta
beldurra sortu zituen
‘Egunkaria’-ren itxierak»
«06:00ak inguruan, Tolosan atxi-
loketak egon zirela jakin nuen.
Irratian entzun nuen Martxelo-
ren izena, baina ez zuten esan ze-
rekin lotzen zuten. Udaletxean gi-
nela jakin genuen Egunkaria-re-
kin lotuta zegoela dena. Egun
horiek oso luzeak izan ziren. Uda-
letxean, Andoainera joan-eto-
rrian, manifestazioak, bilerak...
Ez zen egunkari baten itxiera ba-

karrik, hurrengo egunerako
egunkari berri bat jarri behar zen
martxan. Horrela joan ziren lehe-
nengo bi egunak». 

«Sentsazio ezberdinak pilatu
zitzaizkidan otsailaren 20 hartan.
Haserrea eta amorrua, euskaraz
genuen egunkari bakarra ixten
ausartu zirelako eta eraso zuzena
zelako euskarari eta euskal egun-
kariari. Bestalde, beldurra: Esta-
tua Egunkaria ixtera ausartu
zen, administrazio kontseiluko
kide gehienak, eta izen handiko-
ak atxilotuz, tartean zuzendaria
bera. Horrek erakusten zigun zer-
taraino ziren gai, eta soka horre-
tatik eta inguruko soka guztieta-
tik tiraka, errepresioa areagotuz,
euskara, euskal kultura eta Eus-
kal Herriarekin lotura zuen guz-
tiaren kontra joateko gai zirela
erakutsi zuten. Horrek izugarriz-
ko zalantzak zabaltzen zituen de-
nongan».  
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Iaz lasterketak izandako harrera ona medio,
Tolosaldeko Guhau elkarteak ibilbide 
bera prestatu du igande honetarako

Lasterketa amaieran Itoitz Armendariz
eskoriatzarrak erakustaldia eskainiko du 

Itzea Urkizu Tolosa

Bigarren aldiz ospatuko dute,
igande honetan, Tolosako txa-
kurkrosa. Guhau elkartearena
izango da proba antolatzearen ar-
dura, eta iazko ibilbide bera buru-
tu beharko dute parte hartzen du-
ten txakur nahiz gizon-emaku-
meek. 

Zerbait antolatzen hasitakoan,
horrelakoak mantentzea zailena
izaten da sarritan, baina Guhau
elkarteko kideak oso gustura
daude joan den urteko esperien-
tziarekin: «Egia esan iazkoa oso
ondo atera zen. Lehen aldia iza-
nik, bagenuen guztia behar beza-
la aterako ez ote zenaren beldur

hori. Baina ederki joan zen dena,
eta lasterketa ondoren Zerkau-
sian egin genuen bazkarian ere
oso giro ona sortu zen», azaldu du
Guhau elkarteko Eneko Agirrek.

11:30ean abiaraziko dute laster-
keta nagusia, baina goizean goi-
zetik bertaratu beharko dute,
Trianguloa plazara, parte-har-
tzaileek, informazio bileretara
nahiz dorsalak jasotzera joateko.
Igandean bertan, oraindik, izena
emateko aukera izango da, gaine-
ra: «Normalean ez gara parte har-
tzaile asko izaten, 80 inguru, gutxi
gorabehera. Hala ere, mugarik ez
da izango txakurkrosean, eta be-
raz, jende gehienak azken unean
ematen du izena».

Baldintza bakarra hartu behar-
ko da kontuan, txakurkrosean ko-
rri egin ahal izateko: txakurrek,
gutxienez, 12 hilabete izan behar-
ko dituzte. Hori abiapuntu hartu-
ta, federatuta dauden korrikala-
riek 15 euro ordaindu beharko
dute izen ematea, eta federatu ga-
bekoek, berriz, 18 euro.

Tolosako txakurkroseko ibilbi-
de nagusia, iazko berbera izango
dela azaldu du Eneko Agirrek, eta
beraz, irteera nahiz helmuga
Trianguloa plazan finkatuko di-
tuzte: «Triangulotik irten, Korreo
kalea zeharkatu, eta Gorritiko
plazatik aurrera, bide gorritik Sa-
maniego ikastetxeko aparkaleku-
raino joango gara. Hortik mendi-
ra bideratu dugu ibilbidea, eta
Irura aldera joango gara mendiz.
Behin hara iritsitakoan, Tolosara
itzuliko gara, bide beretik. Gaine-
ra, joan-etorrian korrikalarien
topo egin ez dezaten guztia pres-
tatuta izango dugu». 

Guztira, 11,5 kilometro inguru
burutu beharko dituzte parte-
hartzaileek, aipaturiko ibilbide-
an barrena. Entrenamenduak
aprobetxatu zituzten iaz, laster-
ketako zirkuitua zehazteko: «As-
tero ibilbide desberdin bat ados-
ten genuen, eta egokiena hautatu
genuen, benetako entrenamen-
duetan oinarrituta», dio Agirrek. 

Lehen saio honen ondoren, or-
dea, lasterketa laburrago bat
izango da, hasiberrientzat eta
gaztetxoentzat; 5 kilometro ingu-
ru burutu beharko dituzte azken
hauek. 

Behin lan gogorrenak amaitu-
ta, eta haurren gozamenerako,
hamar urtetik beherako haurren-
tzat 200 metroko lasterketa txikia

ere izango da. Jarraian, Eskoria-
tzatik Itoitz Armendariz etorriko
da; txakurrekin aritzen da lere-
tan, eta erakustaldi txiki bat egin-
go du bere txakur taldearekin.

Elkar ulertzearen sekretua
«Egin behar dena zera da, txaku-
rra norberaren korri egiteko esti-
lora moldatu», dio Eneko Agi-
rrek. Txakurra eta korrikalariak
erritmo bera izatea da, beraz, ki-
rol honen sekretua: «Zure errit-
moa azkarra baldin bada, txaku-
rrak ere azkarra izan behar du,
eta alderantziz». 

Animalia eta gizakien arteko
elkar ulertze horretan, ordea, ba-
dira korri egiteko egokiagoak di-
ren arrazak: «Hori ez da hain ar-
gia, edozein txakurrek balio baitu
korri egiteko, zure erritmo 
bera jarraitzen badu. Hala ere, le-
retan aritzen diren txakurren in-
guruko informazioa bildu genuen
guk; ez txakur nordikoak soilik,
nordikoen eta ehiza-txakurren
arteko nahasketa direnak. Eta
han eta hemen galdetuta, txakur
horiek lortzea nahiko erraza iza-
ten da».

Zaleak bilduz doan kirola
18 korrikalarik osatzen dute, To-
losaldeko Guhau taldea, eta beste
kirol batzuetan aritutakoak dira
gehienak. Jada badute lasterkete-
tara animatzera joaten den jarrai-
tzaile taldetxoa ere. 

Pixkana zabaltzen ari den kiro-
la da txakurkrosa, eta Gipuzkoan
duela pare bat urte jauzi garran-
tzitsua eman zuten. Errenterian
sortu zen txakurkrosean aritzeko
Gipuzkoako lehen taldea: Txa-
kurkrosa Oarsoaldean T.O. Gi-

puzkoan, ordea, Errenteriatik
kanpo, korrikalari asko aritzen zi-
ren probetan: «Norbera bere gisa-
ra entrenatzen aritzen zen, eta ba-
tera eta bestera joaten ginen las-
terketetara, hemen ez zen ia
probarik antolatzen. Gogoan dut,
Soriako (Espainia) lasterketa ba-
tean, lehen 10 sailkatuetatik 8 gi-
puzkoarrak ginela. Egoera honen
aurrean, zerbait egin beharra ze-
goela erabaki genuen». 

Errenteriako talde hartan ari-
tzen zen Eneko Agirre, eta eurek
antolatzen zuten lasterketako ko-
rrikalari guztien helbide elektro-
nikoak eskuratu zituztenean hasi
ziren lanean, txakurkrosa Gipuz-
koan hedatzeko: «Bakoitzari
mezu bat bidali genion, bilera

handi bat antolatzeko, eta handik
talde berriak atera ziren, bailaran
bailarakoak. Guhau orduan sor-
tu zen, eta Tolosaldean bizi gare-
nok elkartzen gara bertan». 

Entrenamendu desberdinak
egiten dituzte, norberaren lan or-
dutegia nahiz prestakuntzaren
arabera: «Zonalde berean bizi di-
renek askotan entrenatzen dute
elkarrekin, eta urrutiago bizi di-
renak batzuetan etortzen dira en-
trenatzera. Saio gehienak, hala
ere, bakarka egiten ditugu, eta as-
tean behin edo bi astez behin ari-
tzen gara taldeka». 
1tolosa@hitza.info

Txakurkrosak bigarrenez hartuko 
ditu Tolosako kaleak, igandean

Txakurra eta korrikalariaren erritmoa uztartzea da, kirol honen sekretuetako bat. R. CALVO

Herrialde nordikoetako
garraiobidea, kirol
bihurtuta

D
Herrialde nordikoetan le-
rei tira eginez ibiltzen zi-

ren txakurrak, batetik bestera
mugitzeko. Mushing deritzo jar-
dun horri, eta bertan du jatorria
txakurkrosak. Gerritik soka lotu
eta txakurrarekin batera korri
egiteaz gain, mushing-ak beste
zenbait aldaera ere hartu ditu,
bizikletan nahiz eskiekin. Eus-
kal Herrian, ordea, azken urteo-
tan asko zabaldu da txakurkro-
sak.

Horren erakusle dira, Gipuz-
koan sortu diren taldeak nahiz
liga: Euskanikross, Txakurkrosa
Oarsoaldean, Ojo eta Guhau.
Liga, berriz, jada jokatu dituzten
Donostiako, Jaizkibelgo eta Zu-
maiako lasterketek, eta jokatu-
ko dituzten Tolosa, Errenteria
eta Oiartzungo txakurkrosek
osatuko dute.

Zure erritmoa azkarra
baldin bada, txakurrak
ere azkarra izan behar
du, eta alderantziz»

«Batera eta bestera
joaten ginen
lasterketetara, hemen ez
zen probarik antolatzen»
ENEKO AGIRRE
Guhau taldeko kidea

‘‘



Gaztelurako errepidea
Bestalde, Leaburutik Gaztelura-
ko bidea ibilgailuz egiten dutenek
ere gertutik ezagutzen dituzte lur
mugimenduek eragin ditzaketen
oztopoak. Duela hilabete, GI 3881
errepidea hondoratu egin zen zo-
nalde batean, eta iragan astebu-
ruan ere gauza bera gertatu zen
beste bi zonaldetan, maila apala-
goan izan zen arren. Antza, erre-
pidearen azpian dauden igel-
tsuak dira arazoaren sorburua.

Ur kopuru handia erori zenez,
mendi hegalak behera egin zuen,
eta irtenbidea hori gelditzea izan-
go da. Horretarako, kontrahor-
mak egingo ditu Foru Aldundiak.
Luixa Uzkudun Leaburuko alka-
teak azaldu duenez, «ezin da luza-
roan eduki horrela errepidea,
haustura gehiago gertatuko dire-
lako». Uzkudunek esandakoaren
arabera, «Aldundiak errepidea-
ren bi alboetan dauden eremuak
beharko ditu obrak egiteko, eta
une honetan lur jabeekin ari dira
negoziatzen». Bada, aurreikusi-
takoaren arabera, datorren aste-
an jarriko lituzkete errepidea
konpontzen hasteko makinak
martxan.

Ezin da jakin saihestu daitezke-
en hondamenak diren ala ez. Gu-
txiago, kontuan hartuta ezohiko
ezaugarri meteorologikoak izan
direla horiek eragin dituztenak.
Hori bai, mendien eta bideen
mantentze eta zaintze lanak beti
direla onerako argi dago.
1tolosaldean@hitza.info

Iñigo Terradillos 

Gipuzkoako Foru Aldundiak
mila ekintza baino gehiago izan
ditu azken hilabetean, mendi-he-
galek eragindako lur-jauzienga-
tik eta lur mugimenduengatik.
Horiek, nagusiki, lurraren bigun-
tasun maila altuaren ondorioz
sortuak izan dira, eta lurra hain-
beste bigundu izanaren ardura
bota duen euriarengan jar daite-
ke. Hainbat herritarrek euren bu-
rua arriskuan ikusi dute, kalte
material handiak jasan dituzte,
eta eguneroko jarduera oztopa-
tua izan dute. Gipuzkoako landa
eremuan bizi diren ehunka herri-
tarrei gertatu zaie, tartean, tolo-
saldear askori. Hain zuzen ere,
Tolosaldekoa izan da kasurik
ikusgarrienetakoa, Abaltzisketa-
ko Iartza baserriko 80 urteko gizo-
nezkoa helikopteroz erreskatatu
behar izan zutenekoa. 

Urak bere bidea behar du, eta
bide hori egin ezean, bera izaten
da irekitzen duena. Hor legoke
guztiaren gakoa. Horren gainetik
edo aurretik, ordea, uraren maila-
ri erreparatu behar zaio, izan ere,
Gipuzkoako Foru Aldunditik
azaldu dutenaren arabera, «egoe-
ra ezohikoa izan da, azken 50 urte-
etan botatako euri kopururik
handiena bota baitu azken astee-
tan». 

Aldundiaren Ur Baliabideen
saileko eta Landa Garapena eta
Nekazal Egitura saileko teknika-
ri bana bertaratu dira lur jauziak
gertatu diren lekuetara, balan-
tzea egin asmoz. Kasuistikak as-
kotarikoak diren moduan, sortu-
tako arazoen zergatiak eta kon-
ponbideak anitzak direla azaldu
dute: «Lurrak goitik behera etorri
eta eraikinen aurka jo du, errepi-
deak estali edo eraman ditu edota
bideetan hutsuneak egin ditu;

kasu bakoitza ondo aztertu behar
da, eta dagokion konponbidea
eman». 

Abaltzisketan, ezustea
Abaltzisketako Iartza baserrian
bizi den sendiak inondik inora es-
pero ez zuen ezustea izan zuen ira-
gan ostegunean. Mendiaren zati
bat goitik behera etorri zen, eta
baserriaren aurka egin zuen tal-
ka. Ertzaintzak lur jauziaren une-
an etxean zegoen 80 urteko gizo-
nezkoa helikopteroz artatu beha-

Urak bere bidea topatzen ez duenean
Euriteen ondorioz
mendietan pilatu den 
ur kopuru handiak luizi
eta lur mugimendu
ugari sortu ditu

Abatzisketako Iartza baserriak atzo zuen itxura. I.T.
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Landagunea egun dugun
bezala mantendu 
nahi badugu, zaindu 
egin behar dugu»
JON ZUBIZARRETA
Abaltzisketako alkatea

«Ezin dugu errepidea
horrela eduki, haustura
gehiago sortzeko
arriskua baitago»
LUIXA UZKUDUN
Leaburu-Txaramako alkatea

‘‘

rra izan zuen. Baserriak, berriz,
kalte handiak izan ditu, batez ere
teilatuan, garajean eta ukuiluan.
Bertako sendiak konponketak
egin arte itxaron beharko du be-
rriro ere baserrira bizitzera itzul-
tzeko.  

Jon Zubizarreta Abaltzisketa-
ko alkateak adierazi duenez, az-
kar erantzun beharra izan zuten:
«baserria salbatzerik nahi bazen
berehala sartu behar ziren maki-
nak lohi guztia kentzeko». Base-
rrirako bidea garbitu dute, eta

ura desbideratu egin dute. Orain
arazoari konponbidea emateko
modu egokiena zein den azter-
tzen ari dira. 

Gisa bereko lur jauzi gehiago
ere izan dira, eta Zubizarretaren
ustez, aurrerantzean ere izango
dira: «Landagunea egun dugun
bezala mantendu nahi badugu,
zaindu egin behar dugu, mante-
nu lanak egin, eta horretarako
udalok dugun aurrekontuarekin
ez da nahikoa, beste erakundeek
parte hartzea beharrezkoa da».
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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 LAINOTUTA

ARRATSALDEA EURIA

BEROENA 14°
HOTZENA 7°

2 Agenda

DEIALDIAK
pIbarra. I. Euskaltrail eguna
egingo dute Ibarran, larunbate-
an. Gaur da izena emateko az-
ken aukera mezua euskal-
trail@gmail.com helbidera ida-
tziz. 20 euro sartu behar dira
izen-abizenak jarriz, 2101
008116001307 9116 zenbakian.
pTolosa.Atsedena aisialdi tal-
deak irteera antolatu du mar-
txoaren 1, 2 eta 3an hernialdera.
12-16 urteko gaztetxoei zuzen-
dua da, eta izena 646 900 551
zenbakira deituz eman behar
da. Bihar da azken eguna.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa:
Ignacio Olarreaga, Korreo kalea,
2. Telefonoa: 943 67 01 28.
Gauekoa: Jesus Maria Etxebes-
te, Gernikako Arbolaren lorate-
gia, 3. Telefonoa: 943 67 01 28.
pLeitza.Carrilo, A. Kale Nagu-
sia, 5. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Plaza, M. T. Elbarren
36. Telefonoa: 112.

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

Urte askoan!
Anartz Estebez Sagastume
(Alegia).Gaur urtebete!

Zorionak Amezketako aitona
Julian eta amona Maria Jesusen

partetik. Muxu handi bat.

2 Agurrak

Alpino Uzturre elkarteko kideek mendi irteera
egin zuten, igandean. Oraingoan, Lapurdi eta
Behe Nafarroako lurretan ibili ziren. Luhusotik
abiatu ziren, eta irudian Baigura mendian daude
mendizaleak, Lapurdi eta Nafarroa Beherea arte-
ko mugan. Ondoren, Haltzamendi tontorrerako

bidea egin zuten, eta bertatik Ortzaizera jaitsi zi-
ren, Nafarroa Behereara. Donibane Garazin gel-
dialditxoa egin eta gero, Tolosara itzuli ziren irtee-
ra kide guztiak. «Eguraldi ederra izan genuen, eta
paisaia paregabeak ikusi ahal izan genituen»,
adierazi dute kideek. HITZA

BAIGURATIK HALTZAMENDIRA, IBILIAN

Irudia qTolosa


