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Hirurehun kiloko harria jaso dutenen
nagusitasuna eskualdean dago
Iñaki Otaegi ‘Gibitegi’goiaztarra eta Iñaki Perurena,
Mieltxo Saralegi eta Inaxio Perurena leitzarrak dira 
300 kiloko harria jasotzea lortu duten bakarrak

Kiroletik haratago sentimendu baten moduan bizi 
dute harri-jasotzea lau kirolariek; Leitzan elkartuta,
harri-jasotzaileek beren bizipenak azaldu dituzte q4-5

Zutik Mieltxo Saralegi eta Iñaki Perurena eta behean, Inaxio Perurena eta Iñaki Otaegi. I. TERRADILLOS

Lluis Verdaguer  Taradelleko alkatea

«Penagarria da
hondakinen gaia
desgaste politikorako
erabiltzea» 
Lluis Verdaguer La Plana mankomunitateko
presidenteak hitzaldia emango du Tolosan q7

Emakumeen Mundu
Martxa ezagutzera
eman nahi dute
ELA, LAB, EHNE, Bilgune Feminista eta ikasle
mugimenduak osatzen dute plataforma q3

Berazubi estadioko
obrak hastear daude
Tolosako kirol azpiegiturak berritzeko lanen
lehen faseak sei hilabete eta erdi iraungo du;
astelehenean hasiko dira q2



Itzea Urkizu 

2011ko martxoan sinatu zuen, To-
losako Udalak, Tolosa CF eta Mu-
ñoa Fundazioarekin, Berazubi es-
tadioko eraberritze lanei ekiteko
beharrezko hitzarmena, eta dato-
rren astelehenean hasiko dira
obrak. 

Iñaki Arratibel Tolosa CFko le-
hendakariak, «duela 8 urte ere
taldearen helburu nagusien arte-
an Berazubi eraberritzearena»
zegoela nabarmendu du: «Tolo-
san dauden kirol azpiegiturak
ikusita, ez du zentzurik Berazubi
herritar guztien erabilerarako ez
izateak. Azkenean lortu dugu».

Ibai Iriarte alkateak eta Iñaki
Arratibelek, bereziki eskertu
nahi izan dute «Muñoa Fundazio-
ak izandako prestutasuna»; gogo-
ra ekarri behar da, fundazioaren
jabetzetako bat dela estadioa, eta
50 urterako utzi dio udalari. 

Estadioa berritzeko proiektua
osorik aurkeztu zen hasieran,
Imanol Agirre udaleko arkitekto-
ak azaldu duenez; egoera ekono-
mikoagatik, ordea, lau zatitan bu-

rutuko dituzte obrak, eta lehenta-
suna eman nahi izan diete behar
gehien zuten puntuei. 

Horrela, astelehenean bertan
abiaraziko duten lehen fasean, Iu-
rre auzoko sarrera, harmailak, al-
dagelak eta gimnasioa eraberri-
tzeaz gain, estalitako bi padel pis-
ta ere egingo dituzte,
igerilekuaren ondoan. Hau guz-
tia egiteko, 920.035 euroko aurre-
kontua izango dute, eta BEZa
erantsi beharko zaio horri. 

Aldaketa nabarmenenak har-
mailetan izango dira: «Harmai-
lak egiteko aurreko egitura apro-
betxatuko dugu guztia berrituz.
Azpian, ordea, aldagelak izango
dira lanak amaitzean, eta tribu-
naren eta aldagelen artean taber-
na txiki bat egingo dute», azaldu
du Agirre arkitektoak. Harmai-
len aldamenean, berriz, gimna-
sioa eta estalitako bi padel pista
eraikiko dituzte.

Obrei dagokienez, hasiera bate-
an zortzi hilabeteko lanak aurrei-
kusi bazituzten ere, lehiaketa pro-
zesuan lanak sei hilabete eta er-
dian amaitzeko proposamena
egin zuen, UTE Compezo Arian
enpresa esleipendunak: «Erai-
kuntza enpresa honek Gipuzkoa-
ko lan hitzarmeneko baldintzak
betetzen ditu, eta kontuan hartu
dugu hau, esleipena egiterako-
an», azpimarratu du Iriartek.

Egitasmo osoa burutu ahal iza-

teko aurrekontua, 2.869.000 euro-
koa izango da, eta «hurrengo hiru
faseak, beraz, finantziazio itu-
rrien menpe egongo dira neurri
batean», alkateak azaldu duenez. 

Lanen bigarren zatian atletis-
mo pistako luze bat estaltzea, te-
nis pista eraberritzea, eta fron-
toia eraberritu eta pixka bat lur-
peratzea aurreikusi dute,
«bizilagunei gutxiago eragiteko».

Hirugarren zatian, taberna, bu-
legoak eta biltegiak osatuko lituz-
teke, eta azkenik, igerilekua be-
rritzearekin batera, ibai ondoko
pasealekuaren urbanizazioa ere
amaituko lukete. 

Izan ere, kirol instalazioak ho-
betzeaz gain, eraberritze lanen
helburu nagusietako bat «esta-
dioaren eta aldameneko bi auzo-
en arteko harmonia sortzea» dela
nabarmendu dute arduradunek.
Hau dela eta, estadioa inguratzen

duen horma desagertu egingo da
proiektua amaitutakoan, eta es-
pazio irekiago baten itxura hartu-
ko du Berazubik. 

Kirol eskaintza osoa
Egitasmoaren aurkezpenean, Be-
razubiko azpiegitura berriak Usa-
bal kiroldegikoekin uztartzea
ezinbestekotzat jo du Ibai Iriarte
alkateak. Kiroldegiaren osagarri
izango da, beraz, estadioa, eta
Usabalgo bazkide guztiek erabili
ahal izango dute, Tolosako kirol
eskaintza osatuz. «Leku gutxitan
izango dute horrelako kirol azpie-
giturez gozatzeko aukera», na-
barmendu du Arratibelek.

Horrela, bada, datorren astele-
henetik aurrera, Berazubi esta-
dioaren kudeaketa Tolosako Uda-
laren eskumena izango da, eta be-
raz, Kirolzer-ek kudeatuko ditu
azpiegiturak, Usabal kiroldegia-

ren ardura ere enpresa berak bai-
tarama. 

Hala ere, futbol zelaiaren man-
tentze lanak Tolosa CFk burutu-
ko ditu oraindik: «Lehen fasean
ez da zelaia ukituko, eta guk urte-
ak daramatzagu zelaia zaintzen,
beraz, lan hori guk egitea erabaki
dugu», azadu du Tolosa CFeko le-
hendakariak.

Tolosako Berazubi
estadioko obrak
astelehenean
hasiko dituzte
Lehen fasea sei hilabete
eta erdiko epean
amaitzea aurreikusi
dute; 920.035 euroko
kostua izango du

Iñaki Arratibelek eta Ibai Iriartek eskerrak eman dizkiote Muñoa Fundazioari. ITZEA URKIZU
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2’8 milioi
p2.869.000 euro.Berazubi es-
tadioa erabirretzeko aurreikusi-
tako obra guztiak aurrera era-
mateko 2’8 milioi inguruko au-
rrekontua beharko dute. Lehen
zatia egin ahal izateko, berriz,
920.035 euro beharko dituzte.

GAurrekontua

I. Urkizu 

Tolosako Udaleko azken osoko
bilkuran, Espainiako Auzitegi
Konstituzionalaren 197/2006 lege-
aren, edo bestela esanda, Parot

Doktrinaren aurkako mozioa
onartu dute. 

Bildu, Aralar eta EAJko udal
hautetsiek Estrasburgoko Giza
Eskubideen Tribunalak pasa den
uztailean ebatzitakoa ekarri dute
gogora; tribunal honek, Parot
Doktrina ez legezkoa eta oinarriz-
ko eskubideen aurkakoa dela eba-
tzi zuen, berau bertan behera uz-
teko eskatuz.

Bide honetan, eta pasa den as-
tearteko plenoan onartutako mo-
zioaren bidez, Tolosako Udalak
nazioarteko giza eskubideen lege-
dia aplikatuz, 197/2006 doktrina-
pean dauden euskal preso guz-
tiak aske uztea eskatu du. Hala-
ber, «euskal presoen aurkako
salbuespeneko legedia bertan be-
hera utzi behar da, Euskal He-
rrian bizi dugun itxaropen eta
konponbide aukeraren aurrean»,

osoko bilkuran nabarmendu zu-
tenez.

Honen guztiaren berri emango
die udalak, gainera, herritarrei
eta Europako Kontseiluko Giza
Eskubideen ordezkari den Nils
Muiznieks-i. 

Aipatzekoa da, gai honen hari-
ra, osoko bilkuran aipamen bere-
zia egin ziotela Pello Odriozola to-
losarrari; 2008an aske izan behar
zuen, baina Parot Doktrina apli-
katu zioten, eta hamar urtez luza-
tu diote zigorra. 

Euskal Pizkundeari plaza
Datorren martxoaren 23an, Tolo-
sako Udalak Euskal Pizkundea
plaza izendatuko du, osoko bilku-
ran puntu hau onartu eta gero. 

Oria ibaia, Aranburu jauregia,
Santa Maria eliza eta Errotak mu-
gatzen duten eremuak jasoko du

izen berria, eta XX. mendeko le-
hen hamarkadetan mugimendu
hau abiarazi eta garatu zuten gi-
zon-emakume guztiak gogora
ekartzeko modu bat izango da. 

Honez gain, astearteko osoko
bilkura aldarrikapen gehiagoz
osatu zuten. Batetik, Saharar
Errepublika Arabiar Demokrati-
koa aldarrikatu zeneko 37. urteu-
rrena dela eta, Tolosaldea Saha-
rarekin elkarteak aurkeztutako
mozioa eztabaidatu eta onartu
zuten. 

Halaber, Emakumeen Nazioar-
teko Egunaren harira, adieraz-
pen instituzionala onartu zuen
udalbatzak, eta Tolosako Udalak
esparru honetan dituen lehenta-
sunak zerrendatu zituen. Beste-
ak beste, berdintasun politika pu-
blikoak garatzeko konpromisoa
hartu du udalak. 

Parot doktrinaren aurkako mozioa onartu dute
Tolosako Udalak
‘Euskal pizkundea’plaza
izendatuko du,
mugimendu hartako
kideen omenez
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Pasa den ostiralean, otsailaren 22an, Zuhaitz
eguna ospatu zuten Altzon. Bazkalondoan, Imaz
Bertsolaria eskolako ikasleak, irakasleak, guraso-

ak eta udal ordezkariak elkartu, eta Geizan 30 ha-
ritz inguru landatu zituzten. Ondoren, askaria egin
zuten guztiek, udaletxean.HITZA

ZUHAITZ EGUNA OSPATU DUTE ALTZON

Irudia qAltzo

LAN ESKARIAK

Etxeko lanak.Etxeko lanetara-
ko edota haurrak zaintzeko,
emakume euskaldun batek
bere burua eskaintzen du. Au-

toa ere badauka, gainera, lanera
joan ahal izateko. Emakumea
kontratatzeko interesa duen
edonork, dei egin dezala  telefo-
no zenbakietako batera: 943 69
68 82 / 606 52 19 92.

G Iragarki laburrak

Itzea Urkizu Tolosa

I
garo dira jada urte batzuk,
Tolosaldeko Emakumeen
Mundu Martxa plataforma
sortu zenez geroztik. Ema-

kumeen eskubideen defentsan,
lau urtez behin mundu mailan
abian jartzen den egitasmoa da
Emakumeen Mundu martxa, eta
Euskal Herrian, tokian tokiko
plataformetan gauzatzen dira
helburu eta aldarrikapen horiek.
Tolosaldean, ELA, LAB, EHNE
eta Bilgune Feminista izan dira,
hasiera-hasieratik, plataformako
kideak; berriki, ordea, Ikasle mu-
gimendua batu berri zaie. 

Pasa den iraila inguruan, talde-
ko kideak beren jardunaren ingu-
ruan hausnartu zuten, eta plata-
forma ahul zegoela ikusi zuten,
Eider Olazar Elduaien eta Maider
Aramendik azaldu dutenez:
«Kontu honi buelta batzuk eman
genizkion, eta plataformak egin-
dako deialdiek oso erantzun ahu-
lak izaten dituztela ikusi ge-
nuen».

Izan ere, plataformaren eginki-
zun nagusia, Euskal Herrian
emakume bat erailtzen dutene-
an, gertaera horri kalean eran-
tzun bat ematea da, funtsean.

Deialdiak deialdi eta aldarrikape-
nak aldarrikapen, ordea, plata-
forman elkartutako eragileek,
mobilizazioek indarrik ez dutela
nabaritu dute: «Zerbait egiteko
behar handia ikusi dugu, gaiak
zer nolako garrantzia duen kon-
tuan izanda. Azken finean, ema-
kume bat erailtzen dute, oinarri-
oinarrian, emakume izateagatik.
Lortu behar duguna, beraz, hain
larria den arazo bati, erantzun in-
dartsu bat ematea da».

Ikasturte hasieran burututako
hausnarketa horri jarraipena
emanez, lehenik eta behin, ELA,
LAB, EHNE, Bilgune Feminista
eta Ikasle mugimenduko kideek
konpromiso jakin batzuk hartu
dituzte beren helburuei begira.
Horietan lehena, plataformaren
berri ematea da: «Jende askok ez
daki talde hau badenik ere, eta
geure burua ezagutzera eman
nahi dugu, bere garaian sortu ge-
nuen protokoloa gizarteratzeko». 

Tolosaldeko Emakumeen
Mundu Martxak, eraso sexisten
aurrean, protokolo bat osatu
zuen: Euskal Herrian emakume
bat erailtzen dutenean, hedabide-
ek berria eman eta 24 ordu geroa-
go egingo dituzte mobilizazioak,
beti ordu eta leku berean. 

Modu honetara, jarraibide hau
herritarren artean zabaltzea be-
harrezkotzat jo dute eragileek, gi-
zartean bilatzen ari diren eran-
tzun hori lortzeko. Bide honetan,
eta konpromisoekin jarraituz,
plataformako eragile bakoitzak
ordezkari kopuru bat eraman be-
harko du mobilizazio hauetara,
eta enpresa nahiz ikastetxeetan
lanketa bereziak egiten ari dira,
horrelako egoeretarako. 

Epe luzera, kontzientzia
«Funtsa, erantzun baten beharra
sortzea da, baina sortzea, gizarte-
ak gaitz bat duenaren kontzien-
tzia izanda», nabarmendu du
Maider Aramendik.  

Izan ere, Tolosaldeko Emaku-
meen Mundu Martxak gogora
ekarri nahi du, indarkeria sexista
birsortzen ari dela, eta belaunaldi
gazteetan ere bizirik dagoela:
«Konponbidetik oso urrun gaude,
harreman ereduak nahiz gizon-
emakumeei gizarteak ezartzen

dizkien rol bereizketak, belaunal-
diz belaunaldi pasatzen direla-
ko», dio Eider Olazar Elduaienek.

Horri guztiari aurre egiteko, or-
dea, «sekulako lana» egin behar
dela diote, eta herritar guztiek
arazo larri honekiko kontzientzia
izatearena epe luzerako lorpen
gisa ikusten dute. 

Hain zuzen ere horregatik
eman nahi diote indar berezia, gi-
zartearen erantzunari: «Behin
erantzun bat aktibatu dela ikus-
ten dugunean, kontzientziazioa
paraleloki joango den zerbait

izango da; baina lehenengo arazo
hori badela ikusarazi behar da.
Izan ere, gertuko arazo bat da, eta
edonori gerta dakioke, baina he-
rritarrok ez dugu ezer egiten, nor-
berari eragiten ez dion bitarte-
an». 

Auzi honetan, plataformak ma-
hai gainean jarri nahi izan ditu,
azken urteotan indarkeria ma-
txistaren ondorioz Tolosan ber-
tan erail dituzten emakumeak
ere: «Emakumeen aurkako indar-
keriak astindu handia eman du
azkenaldia Tolosan, indarkeria fi-
sikoari dagokionez; 2009an Izas-
kun Jimenez erail zuten, 2010ean
Elena Cal, eta iaz, berriz, Caridad

Rodriguez. Hain gertuko kasuak
ikusteak, beraz, balio beharko
luke kontzientziak astintzeko, ho-
rrela esatea tristea den arren». 

Muturreko kasuak hizpide
izanda ere, genero indarkeria
«gauza txikienekin hasten da»,
eta plataformak bereziki aipatu
nahi izan du festa giroa: «Parran-
da giroan, adibidez, eguneroko bi-
zitzan zilegitzat joko ez liratekeen
zenbait jarrera sexista bidezko-
tzat hartzen dira: lerdetsu bat gau
osoan ondoan izatea, edo ipurdia
ukitzea esaterako». 

Honegatik guztiagatik, auzi ho-
netan pauso txikiak emanez, «po-
liki-poliki» joan behar dela bada-
kite plataformako kideek, eta
«ezer berririk» aldarrikatuko ez
dutela dioten arren, hamaika eta
bat aldiz mezu bera errepikatze-
ko prest daude, «gizarteak duen
gaitz hau sendatze bidean». 
1tolosa@hitza.info

Indarkeria sexistak eragindako erailketen
aurrean, gizartearen erantzuna aktibatzeko
lanean dihardute aspaldion, Tolosaldeko
Emakumeen Mundu Martxako kideek.

Ezin da
bestaldera
begiratu

ELA, LAB, EHNE, Bilgune Feminista eta Ikasle mugimenduak osatzen dute, gaur egun, plataforma. HITZA

Azken finean, emakume
bat erailtzen dute,
oinarri-oinarrian,
emakume izateagatik»
EIDER OLAZAR ELDUAIEN
Emakumeen Mundu Martxako kidea

‘‘

1 Erailketaren berria hedabi-
deetan.Euskal Herrian

emakume bat erailtzen dutene-
an prentsan berria noiz argita-
ratzen duten ikusi behar da.

2 24 orduko tartea.Egunka-
ri, irrati nahiz telebistetan

berria argitaratu eta 24 ordura
izango dira mobilizazioak.

3 Trianguloan.Tolosaldeko
mobilizazioen kasuan, el-

karretaratzeak beti 19:00etan
Trianguloa plazan izango dira.

GProtokoloa



lortu zuen. Marka horretaz gain
beste asko ere ezarri zituen, eta
harria ia mundu osora hedatu iza-
na ere berari zor zaio.

Mieltxo Saralegi herrikideak
ere oso present du 300 kiloko ha-
rria bizkar gainean berdindu zue-
neko unea: «Leitzako pilotale-
kuan altxa nuen nik ere; Inaxiok
harria jaso zuenean, alde batetik,
pentsatu nuen pisu ederra kendu
zuela gainetik, 300 kilo altxatzea
asko kostatzen baita, eta bestetik,
poza sentitu nuen, beste herritar
batek marka ezarri zuelako». Ge-
rora, 329 kiloan ezarriko zuen
marka, eta egundaino ez du inork
hori gainditzerik izan.  

Iñaki Otaegi Gibitegi ere kopu-
ru horiek gainditzeko abenturan
murgildu zen. 300 kilora iritsi zen,
eta gehiago egiten ahalegindu

zen arren, bizkarrean zituen ara-
zoek ez zieten aurrera egiten utzi.
Beraz, harria uzteko «erabaki go-
gorra» hartu beharra izan zuen:
«Nire ilusioa ahalik eta gorenera
iristea zen, harri-jasotzaile guz-
tiek bezala, baina oso mugatuta
ikusi nuen nire burua». Inaxio Pe-
rurenaren altxaldia ikusita berak
ere 300ekoarekin bizitu zituen
emozio haiek etorri zitzaizkiola
gogora dio. Marka hura ezartzeaz
gain, beste hainbat ere pilatu zi-
tuen goiaztarrak.

Gorpuzkera, beharrezkoa  
Ezin esan edonoren eskura dago-
en kirola denik. Hasteko gorpu-
tzaren ezaugarri zehatz batzuk
eskatzen ditu: «300 kilo jasotzeko
beharrezkoa da gorpuzkera bat
izatea», dio Iñaki Perurenak. Ha-
laber, «fisikoki indartsu» izateaz
gain, «teknika eta norbere puntu
ahulak lantzearen garrantzia»
ere nabarmendu du Gibitegik. Sa-
ralegik, bestalde, «gogor entrena-
tzea» eta «norbere buruarekin go-
gorra izatea» funtsezko jotzen
ditu: «Egun txarrak asko izaten

Harri handien 
lau handiak

Zutik, eta ezkerretik hasita: Iñaki Perurena, Iñaki Otaegi eta Mieltxo Saralegi; eserita: Inaxio Perurena. I. TERRADILLOS

Donostian, 1987. urtean jaso zuen 300ekoa Iñaki Perurenak. ’HARRIA 100 URTE’

Saralegik 1992. urtean jaso zuen 300 kilokoa. HITZA
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pIñaki Perurena (Leitza,
1956).300 kiloko harria altxa-
tzen lehen harri-jasotzailea izan
zen. 1987. urtean altxa zuen, Do-
nostiako Anoeta Belodromoan,
30 urte zituela. 320 kilotan eza-
rri zuen marka, 1994. urtean.
Aizkolari gisa hasi zen, baina,
Urtaini zion miresmenarenga-
tik, eta bere dohain fisiko han-
diengatik, harri-jasotzen hasi
zen. 18 urterekin hasi zen apus-
tuetan, eta pixkana, kirol horre-
tan nagusi izatera heldu zen, be-
rritasunak sartuz, eta marka
ugari eginez. Harri-jasotzea
irauli zuen fenomenoa dela
esan daiteke.

‘Gibitegi’-k Zizurkilen egin zuen 300eko harriaren altxaldia. ’HARRIA 100 URTE’

Iragan otsailaren 10ean altxa zuen Inaxio Perurenak 300ekoa. A. IMAZ

Lau harri-jasotzaileen lorpenak

Harria pasioa izan da
niretzat, eta harriak jasoz
zahartzea da nire buruari
jarria diodan helburua»
IÑAKI PERURENA
Harri-jasotzailea

«Plazara joan eta jarria
duzun helburua
betetzean nolabaiteko
saria jasotzen duzu»
MIELTXO SARALEGI
Harri-jasotzailea

«Harria jasotzen
duzunean sentitzen
duzuna probatu ez
duenak ez du jakiterik»
IÑAKI OTAEGI ‘GIBITEGI’
Harri-jasotzailea

«Nik ez dut imajinatzen
nire bizia harririk gabe,
harria zenbat behar
dudan konturatu naiz»
INAXIO PERURENA
Harri-jasotzailea

‘‘

Iñigo Terradillos 

Ez du ez erraza izan behar aparte-
ko zerrenda batean sartzeak.
Oharkabean igarotzen direnen
aldean, badira dohain bereziren
bat dutelako edota euren burua
nahiz besteak gainditzeko grinak
bultzatuta, nabarmentzen dire-
nak. Gizakiaren baitako ezauga-
rrietako bat den heinean, bizitza-
ren hamaika esparrutan errepi-
katzen den argazkia da. Kirolean
bereziki ematen den joera dela
esan daiteke, kirolarien egunero-
ko esfortzuaren helburuetako bat
izaten baita hori, euren izena leku
pribilegiatu batean ikustea. 

Harri-jasotzaileek berriki egin
diote lekua kide bati, eta ondo-
rioz, lau dira egun 300 kiloko
muga gainditu dutenak: Iñaki Pe-
rurena, Mieltxo Saralegi eta Ina-
xio Perurena leitzarrak eta Iñaki
Otaegi Gibitegi goiaztarra. Inaxio
Perurenak iragan otsailaren
10ean lortu zuen 300eko mugara
iritsi eta zerrenda preziatuan sar-
tzea. Zeukan hutsune edo arantza
hori bete edo kendu du, eta «po-
zik» dago, «lanean jarraitzeko go-
goz». 300ari zenbakiak gehitzea
du buruan, oraingoz, helburu ja-
kinik gabe: «Entrenatzen jarrai-
tzen dut egunero, eta harria pix-
kana gizentzen ari naiz, baina
oraindik ez dut hurrengo erronka
prestatu». Horretarako, etxean
jasoaldi onak egin, eta konfiantza
hartu behar dela dio, eta hala ere,
«oso zaila izaten da».

300 kiloko helmuga
Muga horrek egun duen pisuaren
errudun Iñaki Perurena, Inaxio-
ren aita jo daiteke. Bera izan zen
pisu hori altxatzen lehena: «300
kiloko kopuru hori plazaratzen
zen lehendabiziko aldia zen, eta
nolabaiteko eragina izan zuen.
Urteak pasa dira ordutik, baina,
gaur egun, oraindik 300 kilo 300
kilo dira». Harri hura altxa oste-
an, «ustez topera iritsita-edo»,
utzi egin zuen denbora batez, bai-
na, gero «ilusioz» itzuli zen, eta
bere marka 320 kiloan ezartzea

dira, eta mugara iristeko edo hel-
buruari irmo eusteko beharrez-
koa da gogorra izatea zure burua-
rekin». Era berean, gorputzak
pisu hori altxatzean duen eran-
tzuteko moduari erreparatzen
dio Inaxio Perurenak: «Batzuk ez
dute ondorio larririk izaten, eta
beste batzuk, berriz, segituan na-
bari dugu pisu handi bat altxatze-
aren eragina».

Azken hori litzateke harri-jaso-
tzeak duen alderik gogorreneta-
koa. Alde ederrak topatzea erra-
zagoa da lau harri-jasotzaileen-
tzat, kiroletik haratago,
sentimendu baten moduan bizi
baitute harria. «Mutikoa nintze-
nean, Leitzan ez zen harriarekiko
zaletasun askorik, baina nik ha-
rria jaso nahi nuen, mundu hori
ezagutu nahi nuen, niretzat boka-
zio edo pasio izugarria zen», dio
Iñaki Perurenak. Urteetako esfor-
tzuak beregan ere eragina izan
zuen, eta uztear egon zen, baina
azkenean, harri txikiagoekin ba-
zen ere, jarraitzea erabaki zuen:
«Harria jasoz zahartzea da nire
buruari jarri nion helburua, eta
momentuz horrela jarraitzen
dut».

Gibitegi 19 urte zituela hasi zen,
eta kirol horretan «poza eta sufri-
mendua» trukatzen direla aitortu
du: «Harria jasotzen duzunean
sentitzen duzuna probatu ez due-
nak ez du jakiterik. Asko goza-
tzen duzu, eta baita sufritu ere
izaten dituzun emaitzen arabera,
eta gorputzari ematen diozun
egurrarengatik». Saralegik ere,
bat egiten du goiaztarrarekin, eta
plazara joan eta helburua betetze-
an sentitzen dena azpimarratu
du: «Nolabaiteko saria jasotzen
duzu, eta beteta sentitzen zara». 

Inaxio Perurena da lauretan
gazteena. Gaztetxo zela hasi zen,
bost urterekin: «Bizi guztia dara-
madat harria jasotzen, eta ez dut
imajinatzen nire bizia harririk
gabe. Erakustaldirik egin gabe
egon naizen tartean asko nabari-
tu dut hutsunea, eta konturatu
naiz zenbat behar dudan harria».
Bestalde, «eguneroko esfortzu eta
lanaren» ostean helburua lortze-
an, hau da, harria altxatzean
«ikaragarria» izaten dela dio.

Etorkizuneko markak
Lau harri-jasotzaile handietatik,
ordea, bakarra da egun lehian ja-
rraitzen duena. Inaxio Perurenak
esana du pixkana 300eko marka
hori gainditzea izango duela
xede. Gibitegi-k dioenez, «Inaxiok
du gaur egun marka gainditzeko
aukera gehien». Laurak, baina,
baikor dira, eta gazte gehiago eta
marka gehiago etorriko direna-
ren ustea dute. Hori bai, guztiek
onartzen dute «oso zaila» izango
dela. Izan ere, Inaxio Perurenak
azaldu duenez, «harri handiekin
asko kostatzen da gorenera iris-
tea. 300era iristea oso zaila da, eta
asko bidean geratzen dira lurjota.
Baina, gorpuzkeraz ezaugarri oso
onak dituzten gazte asko dago,
eta ateak beti daude irekita».

Iñaki Perurena, Mieltxo
Saralegi, Iñaki Otaegi
‘Gibitegi’eta Inaxio
Perurena dira 300 kiloko
muga gainditu dutenak

pMieltxo Saralegi (Leitza,
1968).Harri jasotzean egundai-
no markarik handiena ezarria
du, 329 kilo. 2001ean egin zuen
jasoaldi hura Lekunberrin. Aitak
herri kirolen erakustaldiak egi-
ten zituen, eta semeak ere pix-
kana sartuz joan ziren. Hasieran
ez zuen harriak jasotzen zaleta-
sun handirik, baina segituan
konturatu zen bere gorpuzkerari
esker gauza handiak lor zitzake-
ela. 1992. urtean jaso zuen 300
kiloko harria. Marka handi ugari
ezarriak ditu. 35 urterekin, be-
launeko arazoen ondorioz, harri
handiak uzten hasi zen, eta harri
txikietara bideratu zituen era-
kustaldiak.

pIñaki Otaegi ‘Gibitegi’
(Goiatz,1958).19 urte zituela
hasi zen harri-jasotzen. 1993.
urtean jaso zuen, Zizurkilen,
300 kiloko harria. Apustu baka-
rra jokatu zuen, Joseba Goikoe-
txearen aurka, Tolosan, 1986ko
maiatzean. 225kiloko harri koa-
droarekin lehiatu ziren. Gibitegi
izan zen garaile, 26 altxaldi egi-
nez. Harri irregularretako txa-
pelketetan aritu zen batez ere,
gorpuzkera aproposa baitzuen
horretarako. Harri mota hauekin
garaile izan da hainbatetan.
Bizkarreko arazoen ondorioz,
300eko harria altxa eta hurren-
go urtean uzteko erabakia hartu
zuen.

pInaxio Perurena (Leitza,
1984).Bost urte zituela igo zen
estreinakoz plazara. Bere gor-
puzkera (1,95 metro eta 130
kilo) harriak altxatzeko oso ego-
kia zela ikusi zen oso gazte zela.
18 urterekin hasi zen harri han-
diak altxatzen, eta esku baka-
rrarekin nahiz birekin marka
handiak ezarri ditu. 16 urterekin
210 kiloko harria berdindu zuen
bi eskurekin, eta 160koa baka-
rrarekin. Bere aitaren ondoren
esku bakarrarekin pisu gehien
igo duen harri jasotzailea da:
234 kilo. 2013ko otsailaren
10ean jaso zuen 300 kiloko ha-
rria. Pixkana zenbaki hori gain-
ditu nahi duela esan du.



Julen Telleria 

Bi aste besterik ez da geratzen,
aurtengo Korrikak bere lehen
urratsak eman ditzan, eta horren
harira, ekitaldi aukera zabala es-
kaintzen dute eskualdeko hain-
bat herrik. 

Bihar bertan emango zaio ha-
siera Amasa-Villabonan, korrika
hasi aurretik ospatuko den aste
kulturalari. Hitzen balioa neur-
tzeko asmotan, ekimen berezi bat
antolatu dute Balitzen Hioa izen-
pean. Hitzei buruz idazten jarri
dituzte lau bertsolari, eta haiek
osatutako testuetatik sortu dute
ikuskizun berri hau. Bihar,
22:30etik aurrera ikusgai izango
da Villabonako Gurea aretoan,
bost euroren truke. 

Ez da, hala ere, Korrikaren al-
deko ospakizun bakarra izango.
Villabonan bezala, Anoetan, Ale-
gian eta Adunan ere ari dira kul-
tur astearen egutegia osatzen. 

Korrikari bultzada
Egun hauetan zehar antolatuko
diren ekimen guztiek, Korrikari
laguntzea izango dute helburu.
Horregatik, hauetan parte har-
tzeko ordaindu beharreko dirua-
ren zati bat, Korrikarri bultzada
ekonomikoa emateko bideratuko
dute.
1tolosaldean@hitza.info

Ekitaldi ugari izango da
eskualdean, Korrikari ongi
etorria emateko
Kultura izango da
nagusi, Villabonan,
Anoetan, Alegian eta
Adunan antolatutako
egitarauetan

Larunbatean jokatu zen Korrikaren aldeko ginkana, Ikaztegietan. E. MAIZ

u Gutuna

KMK’13: eskerrik
minenak, AHORA!

Joan ziren Inauteriak, baina gure
artean dirau oraindik, aurre-
prestakuntzan eta jai-egun ho-
rietan bertan, elkarrekin bizi
izan ditugun uneek eragindako
bizi-pozak. Izan ere, Laskorain
ikastolaren proiektuan murgil-
duta gaudenok, egun horiek,
aurten era desberdinez bizi izan
ditugu. Inauteri-egun huts be-
zala ez baino, AHORA! leloak la-
burtzen duen KMK´13 ekitaldia-
ren aldeko aukera bezala. Hala,
festa-giroak sortu ohi duen za-
lapartaren erdian, hor izan dira
abian jarritako bi ekimenak:
tonbola eta jatetxea. Biak ala
biak, ezin esan gabe utzi, lagun-
tzaile eta boluntario askoren
ekimen, borondate eta lanari
esker atera ditugu aurrera. Biho-
az hitz hauek gure eskerrik mi-
nenaren adierazletzat, nola edo
hala, bi jarduera horietan par-
taide izan zareten  guztiontzat.

Jakin badakigu horietariko
zenbait bidean ahaztuta gera-
tuko zaizkigula, barkatuko ahal
diguzue! Alabaina, hona hemen
ondo irabazitako eskertzea be-
rezia  ikastolaren proiektuan
buru-belarri inplikatu zaretenoi:
Tolosako eta Irurako Udalei, lo-
kala eta plataforma uzteagatik,
hurrenez hurren; Garikano Tol-
doak enpresari, euria goien be-
hean ari zuen horretan, estalki
sendoa uzteagatik; Arramele
aroztegia eta Tarte enpresetako
langileei, euren ezagutza profe-
sionala tarteko izan ezean, ezi-
nezkoa izango zitzaigulako jate-
txea abian jartzea; Ikastolako
guraso, Artezkaritza Kontseilu-
ko partaide eta ikasle eta ira-
kasle ohiei, egungoei, eta parte
hartu duzuen guztiei, ilusioa,
umorea eta lana, aitzakiarik
gabe, eskaintzeko gai izateaga-
tik.

Horiek guztiak alferrik ariko zira-
tekeen, ordea, Tolosako herriak
berak ikastolaren proiektuan in-
plikatzeko borondaterik izan ez
balu: gure eskerrik minenak ton-
bolara eta tabernara hurbildu
zareten guztioi, zuen partaide-
tzarik gabe, alferrikako bi eki-
men izango ziratekeelako.
Bihotzetik AHORA!, mila esker
guztioi.

Hala ere, hasi baino ez gara
egin. Kilometroak 13 eguna
urrutitxo geratzen zaigu orain-
dik, baina, AHORA! helburua
beteko bada, ezin da egun ba-
karreko ospakizuna izan. Horre-
la, urte osoan zehar Tolosa eta
inguruan nabarmenduko den
haize-bolara izan dadin, laster
izango ditugu hitzordu berriak:
jasoko duzue garaiz horien berri.
Jakina, horietan guztietan la-
guntzaileak beharko ditugu.
Baldin eta oraindik izenik eman
gabe bazaudete, eta urtean ze-
har edota Kilometroak egunean
berean esku bat bota nahi badi-
guzue, zoazte www.kilometro-
ak.net gunera; bertan duzue
izena emateko aukera. Guztion
laguntza beharrezkoa izango
dugu.

Gure berri izateko edota anto-
latzen ditugun ekitaldien jaki-
naren gainen izateko, berriz, hor
dituzue abian jarri ditugun sare
sozialak: Facebook kmk13tolo-
sa, Twiter @kmk13tolosa, Flickr
/kilometroak2013, eta Youtube
kilometroak2013.

Gainera, kultur ekitaldiekin
batera, urte guztian zabalik
izango da Kilometroak denda,
Korreo kalea, 7an. Bertan aurki-
tuko dituzue salgai AHORA
kanta, arropa eta gainontzeko
produktu berriak. Azkenik, uda-
berriaren atarian gauden hone-
tan, Lilatoirako kirol nikiak mer-
kealdian daude eta baita negu-
ko arropa berezia ere.
pUnai Igartua.Koordinatzailea
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AMASA-VILLABONA

pMartxoak 1,ostirala.Balitzen
Hioa ikuskizuna, Gurea aretoan,
22:30ean. Sarrera bost euro.
pMartxoak 6,asteazkena.
Zazpi ebidentzia birjaiotzarako,
Xabier Amurizaren hitzaldia.
Subijana jatetxean, 19:00etan.
Sarrera doan.
pMartxoak 9,larunbata.Az-
koitiko Sahatsa dantza taldea,
Olaederra kiroldegian,
22:30ean. Sarrera bost euro

ANOETA

pMartxoak 2,larunbata.Ema-
naldia herriko plazan, Loatzo
musika eskolaren, Anitz dantza
taldearen eta bertsolarien es-
kutik, 12:30ean.

14:30ean bazkaria frontoian.
Izen emateko epea bihar arte,
ikastolan eta Itzuli tabernan.
Haurrek 6 euro, ikasle eta langa-
beek 10, eta langileek 12.

ALEGIA

pMartxoak 1,ostirala.Mus txa-
pelketa Hilario Berri tabernan,
22:30ean.Inskripzioa, sei euro.
pMartxoak 3,igandea.Sagar-
do eta pintxo dastaketa herriko
plazan, 12:00etan.

ADUNA

pMartxoak 11,astelehena.
Emanaldia herriko plazan Loa-
tzo musika eskolak antolatuta,
18:30ean. Ondoren, parte har-
tzaileen argazkia eta merienda.

GEgitarauak

J. Telleria 

Joan den asteburuan jokatu ziren
Euskal Herriko V. Mus Txapelke-
tako kanporaketak, herrialdeka
banatuta. Gipuzkoakoak, Segu-
ran jokatu ziren, eta bertan, es-
kualdeko ordezkaritza zabala

izan zen parte hartzen. Tolosalde-
ko zortzi bikotek, final nagusira-
ko txartela lortu zuten, eta era ho-
rretan, Larraul, Ikaztegieta, Ano-
eta, Elduain, Villabona eta
Zizurkilgo bikoteak Euskal Herri-
ko txapela janzteko aukera izan-
go dute, Agurainen.

Larraulgo bikotea, txapeldun
Jose Antonio Arizeta eta Juan
Kortajarena larrauldarrek osatu-
tako bikoteak, Gipuzkoako kan-
poraketako lehenengo postua es-
kuratu zuten.
1tolosaldean@hitza.info

Eskualdeko muslariak
indartsu, Euskal Herriko
Mus Txapelketan
Pasa den asteburuan
Seguran jokatutako
kanporaketan, aurrera
egin dute eskualdeko
zortzi bikotek

Generoari buruzko tailerra
Donjuanena etxean

ALKIZA ›Amañili, Alkizako
emakumeen elkarteak, tailer
azkar bat antolatu du bihar,
ostirala, arratsaldeko 17.00eta-
tik 19.00etara bitarte. Gaur, izan
nahi dudan emakumea izango
naiz izenburupean, Equala tal-
deko Vanina Vazquez Gentile
psikologo adituak, gaiarekin
loturiko hitzaldi bat emango du.
Bertan, mugak, arau-hausteak,
eguneroko gatazkak eta zain-
tzak izango ditu ardatz hizla-
riak. Donejakue etxean burutu-
ko den tailerra, Emakunderen
diru laguntzari esker antolatu
dute.

Ibarrako Udalak 2013ko
egutegia banatuko du
IBARRA ›Udalak 2013 honeta-
rako egutegia argitaratu berri
du, Ibarran Euskaraz bizi nahi
dut, eta zuk lagun? lelopean.
Egutegiko argazkia aukeratze-
ko, Ibarrako Udalak lehiaketa
bat antolatu zuen, baina lan
bakarra aurkeztu zenez, bertan
behera utzi behar izan zuten.
Hala ere, euskararen nazioarte-
ko eguna baliatuz, marrazki
lehiaketa bat jarri zuten abian,
Uzturpe ikastolarekin batera.
Lehiaketa horretan jasotako lan
guztien artean, epaimahaiak
Aratz Sarasolaren lana aukera-
tu zuen bere kolore biziengatik
eta transmititzen duen alaita-
sunagatik. Bi neurritako egute-
giak banatuko dituzte, formatu
haundikoa bata, eta formatu
txikikoa bestea.

Inposaketaren aurkako
kotxe karabana Zizurkilen
ZIZURKIL ›Nazioa gara. Geurea
ikurrina, inposaketarik ez! lelo-
pean, kotxe karabana antolatu
dute Zizurkilen, gaur, osteguna,
arratsaldeko 19.00etan hasita.
Olentzon dagoen Leibiko apar-
kalekutik abiatuko da martxa,
eta Bai Euskal Herriari taldeak,
dei egiten die herritarrei mar-
txan parte hartu dezaten. Hala
ere, gaurkoa ez da gisa honeta-
rako ekimen bakarra izango.
Tolosan, eskualde mailako
manifestazioa deitu dute dato-
rren martxoaren bederatzirako,
larunbata. Trianguloa plazatik
abiatuko dira eguerdiko
12.00etan. Aralar, EA, ezker
abertzalea, EHNE, ELA, LAB eta
beste hainbat herri eragile dira
manifestazio honetarako deia
luzatu dutenak.

DLaburrak
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Asier imaz 

Taradell herria Bartzelonako lu-
rraldean aurkitzen da, eta 6.212
biztanle ditu. La Plana manko-
munitatea 12 herrik osatzen dute,
hau da, 32.000 biztanlek. Honda-
kin bilketaren datuak eskuetan
dituela, harrotasunez hitz egiten
du Lluis Verdaguer-ek (Taradell,
Herrialde Katalanak, 1971). Tolo-
saldeko mankomunitateak gon-
bidatuta, bihar, Tolosan izango
da hitzaldia ematen.
Nola kokatuko duzu hitzaldia?
Atez atekoaren aldeko apustua
egiten lehenengoetako herria
Tona izan zen Katalunian, duela
13 urte inguru. 8.200 biztanle in-
guru ditu Tonak, eta La Plana
mankomunitatean dago. Ondo-
ren, pixkana-pixkana, mankomu-
nitateko gainontzeko hamaika
herriak apustu bera egiten hasi
ginen. 
Zergatik? 
Garai hartan arazo larri bat ge-
nuen: errauskailua. Herritarren
artean zatiketa handia sortu
zuen, eta hori konpontze aldera,
atez atekoaren aldeko apustua
egitea erabaki zen. 
Egun martxan al dago errauskailua? 
Ez. Atez atekoa errauskailura
zihoazen hondakinak ahalik eta
gehien birziklatzeko helburuare-
kin jarri genuen martxan. Horrek
ez du esan nahi momentu hartan
errauskailua kentzeko helburua
genuenik, baina izugarrizko
emaitzak lortzen hasi ginen atez
atekoarekin. %25 birziklatzetik
%75 birziklatzera pasatu ginen.
Erabat irauli zenituzten datuak.

Erabat. Horrekin batera, agerian
gauza bat gelditu zen argi eta gar-
bi, ingurumenari begira sistema-
rik onena atez atekoa dela. Horre-
tarako, ordea, bizilagun guztien
inplikazioa beharrezkoa da, siste-
maren arrakasta hortik baitator.
2011n, ehunekoetan hondakin
gehien birziklatu zuen Katalu-
niako herria Taradell izan zen,
%84 lortuz, eta hori harrotasun
handiz esaten dugu joaten garen
lekura joanda. 
Zergatik aukeratu zenuten atez ate-
koa,eta ez bosgarren edukiontzia?
Edukiontziaren drama, berdin
dio hiru, lau edo bost jarri, ondo-
rengoa da: hamar bizilagunek
ongi birziklatzen baldin badute,
baina hamaikagarrenak gaizki,
guztien lana izorratzen da. Atez
atekoaren kasuan hori ez da ger-
tatzen: batek gaizki egiten badu
ez zaio jasotzen, ondorioz, ez du
gainontzekoen lana zikintzen.
Edukiontziekin oso zaila da kon-
trol hori eramatea, eta nahikoa da
hamarretik batek, edo ehunetik
batek gaizki egitea guztien lana
zapuzteko. Kasu horretan, gaizki
egin delako, bilketan nahastu eta
zikindu den guztiak errauskailu-
ra joan beharko luke.  
Herritarrek nola hartu zuten honda-
kin bilketa sistema berria?
Euskal Herriarekin alderatuz,
abantaila bat izan genuen guk,
gaiaren inguruan adostasun poli-
tikoa zegoela. 
Zein alderdiren artean?
CIU eta Ezkerra Republicanaren
artean.  
Herritarrek bat egin al zuten adosta-
sun horrekin?

Euskal Herrian egiten ari diren
bezala hasi ginen gu ere, bizilagu-
nekin batzarrak egiten eta zalan-
tzak argitzen. Lehenik eta behin,
auzo batean jarri genuen mar-
txan, eta gero, zabaltzen joan gi-
nen. Une oro birziklatze datuak
zeintzuk ziren esaten joan ginen,
eta herritarrak egokitzen joan zi-
ren poliki-poliki. Batzuei kosta
egin zitzaien sartzea, ezkorrago-
ak zirelako, baina hala eta guztiz
ere jarri egin zen, pedagogiaren
bidetik, eta ongi egiten zutenak
sarituz.  
Oposizio handirik ez zen egon,beraz.
Oso erraza izan zela esango banu,
gezurretan ariko nintzateke. Aur-
kako jarrera zuten herritarrak
egon bazeuden, eta euren iritzia
modu ikusgarri batean azaltzen
zuten batzutan. Bestalde, aldeko-
ak ere bazeuden, nahiz eta hain
ikusgarri ez adierazi euren iritzia.
Zaila da hori ongi ebaluatzea. He-
rritar asko mesfidati zegoen, eta

renean, birziklapena gure mo-
duan egiten ez dutela ikustean,
iraingarria egiten zaizu. Katalu-
nian asko dago egiteko oraindik.
Datuak eskuan, birziklapen tasa
bataz beste %40 izango da, eta gu
%80an gabiltza. Gehien birzikla-
tzen duten hamar herritik sei
gure mankomunitatean daude;
oso argi dago hobekien funtziona-
tzen duena atez atekoa dela.   
Herri handien kasuan ez da hain erra-
za izango? 
Egia da herri txikiak garela, eta
40.000 mila biztanle dituen hiri ba-
tean zer gertatuko litzatekeen ez
dakigula, baina Vic-en atez ate-
koa jartzekotan dira, eta 40.000
biztanle ditu. Zalaparta sortuko
da, hori ziur, baina behin hasi eta
emaitzak ikusten dituztenean,
egoerari buelta emango zaio; he-
rritarrek ongi ari direla ikusten
dutenean, ez dago atzera buelta-
rik. Itxura aldetik zerbait esan de-
zakete agian, 22:00etatik aurrera
pare bat orduz poltsak kaleak
egongo direlako, baina ez da ahaz-
tu behar egun guztian zehar ez
dela zakar poltsarik botata ikus-
ten, edukiontzirik ez baitago. 
Gipuzkoan gertatzen ari dena jarrai-
tzen ari al zara?
Azaroan egon nintzen Euskal He-
rrian eta sentsazio txarrarekin
itzuli nintzen, liskar politikoa bai-
tago. Inorekin ondo edo gaizki ge-
ratzeko asmorik gabe, penagarria
da gai hau desgaste politikorako
erabiltzea; hau defendatzen due-
na edozein izanda ere, gobernuan
egon edo oposizioan egon. 
Lehentasunak nahastu direla esan
nahi al duzu? 
Agian oker nago, ez dakit, baina
uste dut Katalunian ingurume-
nari buruzko pentsaera barnera-
tuagoa daukagula. Hemen bene-
tan garrantzia duena ahalik eta
emaitza onenak lortzea da,  eta
horretan berdin dio alderdi ho-
nek edo hark esaten duena. Herri-
tarrek gaiaren garrantziaren in-
guruan kontzientzia hartu behar
dute, eta politikoen arteko talkak
ez dira herritarrentzat onuraga-
rri. Egokiena adostasun bat ego-
tea izango litzateke; agian tarte-
ko bide bat bilatu behar da, ateaz
atekoak derrigorrez ez du izan be-
har modu batera, aldagai asko
ditu sistema honek. 

Lluis Verdaguer qLa Plana mankomunitateko presidentea 

CIU alderdiko kideak hitzaldia eskainiko du bihar Tolosako Topic zentroan,
19:00etan, hondakinen kudeaketaren inguruan. Lluis Verdaguer Kataluniako Taradell
herriko alkatea eta La Plana mankomunitateko presidentea da.

«Bizilagun guztien inplikazioa
beharrezkoa da atez atekoan» 

HITZA

hondakin poltsak alboko herrian
edo errepideetan botatzen zituz-
ten. Hori konpontzeko udalak lan
gehigarri bat egin behar izan
zuen, baina behin egoerari buelta
eman eta gero, emaitza arrakas-
tatsuak ikustean eta zenbat birzi-
klatzen ari zaren ikustean, jendea
bere buruaz harro sentitzen zen.
Atez atekoak bosgarren edukion-
tziarekin duen abantaila hori da,
emaitzen arrakasta. 
Atez ateko hondakin bilketa siste-
ma martxan jarri zenuenetik hamar
urte inguru pasa dira.Zein da herrita-
rren iritzia orain?
Ez daukat herritarren iritzia adie-
razten duen inkestarik esku arte-
an, baina gauza bat oso argi dau-
kat: lehengora itzuli beharko ba-
genu, alkate izateari utziko nioke.   
Hondakinen kudeaketa nola dago
Katalunian?
Gure herrian jendeak oso berega-
natua dauka atez ateko sistema,
eta beste herri batetara joaten za-
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAnoeta. Martxoaren 2an, ko-
rrika kulturala ospatuko dute
Anoetan. Egun osoko festa
izango da, eta bazkarira joateko
izena eman behar da Ikastolako
idazkaritzan edo Itzuli tabernan
hilaren 29a baino lehen. Hau-
rrek, 6 euro, ikasle eta langabe-
tuek, 10 euro eta langileek,12
euro ordaindu beharko dute.
pTolosa. Bihar, Hirukidek urte-
roko bertso-afaria ospatuko du,
Peñagarikano, Gorostidi eta
Muñoa bertsolariekin. San Es-
teban elkartean 21:00etan
izango da. Sarrerak Hirukideko
idazkaritzetan eta elkartean
bertan salgai daude.
pTolosa. Apirilaren 14aren au-
rreko astean, Tolosako Foru
Errepublikanoak Kultur Aste
Errepublikanoa antolatuko du.
Errepublika garaiko argazki eta
gauzen erakusketa egin nahi
dute, eta materiala bildu nahi
dute. Horretarako, kultur etxera
joan beharko da bihar bitartean,
19:30etik 21:00ra.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Olarreaga,I.
Korreo kalea,2.Telefonoa: 943
67 01 28.Gauekoa: Etxebeste,
J.M.Gernikako Arbolaren lorate-
giak,3.Telefonoa: 943 67 10 40.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. Telefonoa: 112.

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

2 Agurrak

Urte askoan!
Beñat Argote  Altuna(Tolosa).

Gaur 3 urte. Zorionak eta
muxuak Berrobiko aiton-

amonen partetik.

Eneritz Maiz Tolosa

U
rkola ahizpek hogeita
bost urte bete dituzte
tolosarrei eta eskual-
deko herritarrei ile

apaindegi zerbitzua eskaintzen.
Arantxa eta Idoia Urkola tolosa-
rrak dira, eta urte guzti hauetan
biak izan dira negozioa aurrera
atera dutenak. Txikitatik garbi
zuten ile apaindegi batean lan
egin nahi zutela. «Gure etxean
panpina guztiek ilea moztuta bu-
katzen zuten», adierazi du Aran-
txak. 

Hasierako urteetara salto egin-
da, lehenengo Arantxak egin zi-
tuen ikasketak, eta izeba batekin
hasi zen lanean. Gero, Idoia ahiz-
pa etorri zen, eta bien artean ile
apaindegia jartzea erabaki zuten.
Orduan ere krisi garaiak zirela
gogoratzen dute, eta langabezia
asko zegoela. Beraiez gain beste
hainbat ere ireki ziren Tolosan,
eta martxan zegoen ile apaindegi
batean sartu ziren Laskorain ka-
lean, alokairuan. Ile apaindegiaz
hizketan hastearekin batera, gu-
rasoengandik jaso duten lagun-
tza nabarmendu dute Urkolata-
rrek: «Beti hor izan ditugu ondo-
an, eta beraien laguntza gabe ezin
izango genuen aurrera egin. Beti
izan dugu beraien babesa».

Jarraian, hemeretzi bat urte
Korreo kalean egin zituzten be-
raien ile apaindegi propioa zabal-
duz. Orain, ordea, ekainean lau
urte beteko dituzte, Eskolapioeta-
ko lorategiak kalean duten ile
apaindegi berrian.

Bezerorik gabe, ile apaindegia
hogeita bost urtez aurrera atera-
tzea ezinezkoa izango zenez, ezin
izan dute bezero fidelei eskerrak
eman gabe geratu: «hogeita bost
urte hauetan bezero asko berdi-
nak ditugu, beste asko bidean
daude», gaineratu dute. 

Beraien lana goraipatzean be-
zeroekiko «gertutasuna» aipa-
tzen dute. Familia moduko bat
osatzen dute bezeroekin, eta fa-
milia askotako belaunaldi ezber-
dinak ezagutu dituzte. «Etxeko
egiten ditugu», dio Arantxak. Fa-
milia askotako jaunartzeak, ba-
taioak edota ezkontzak ezagutu

dituzte. Era berean, bezeroak en-
tzuten jakitea ere garrantzitsua
dela diote, eta beraiekin konekta-
tzea. Komunikazio ona izatea
dute ardatz, eta hori naturaltasu-
nean oinarritua dute.

Gainera, psikologo lana ere be-
raien negozioaren parte dute. Ile
apaindegiek duten fama ez dela
horrela argitu dute, eta prentsa
arrosaz hizketaldi gutxi izaten di-
tuztela. «Jendeak gehiago hitz
egiten du bere buruaz besteez bai-
no», gaineratu du Idoiak. Eta «ile
apaindegia beteta dagoenean as-
koz ere kontu gutxiago esaten
da», gaineratu du Arantxak.

Ilearekin nahi dutena egiten
dutenaren ospea ere bertan behe-
ra utzi nahi izan dute, eta bezeroe-
kiko errespetua beharrezkoa
ikusten dute. Bezeroak zer nahi
duen, hori egin behar duela ile
apaintzaileak garbi dute.  

Urteetako esperientzia
Astelehenetik larunbatera egiten
dute lan, eta «etxeko negozioa»
izatearen abantailak azaldu di-
tuzte: «ordutegiak moldatzeko
erraztasuna izan dugu, eta ho-
rrek malgutasuna eman digu.

Baita ordu gehiago sartu behar
badira ere. Proiektu batean gau-
de sartuta eta inplikazio gehiago
dago». Eta etxeko negozia izatea-
ren beste abantaila aipatzean,
«kalitatea eta prezioa» lotu dituz-
te: «Langileak badituzu kostua
igo egiten da, eta horrek prezioan
eragina du». Beraien neurrira
egokitutako negozioa egin dutela
diote. 

Orain, enpresa guztiak bezala,
kostuak nondik gutxitu begira-
tzen dute. Hala ere, ez dute beze-
roen aldetik jaitsiera nabarme-
nik atzeman. 

Bi ahizpek garbi dute hogeita
bost urteek eman diena «espe-
rientzia» dela. Era berean, beti
egon behar dute argi eta ikasteko
gogoarekin. Hala ere, urteek
eman dieten aberastasuna balia-
tzen dute. Hasierako urteetan
guztia berritasuna zela gogora-
tzen dute, baina hala ere beti pres-
tatzen jarraitzen dute. Azkenean
funtzionatzen duena betikoa dela
ekarri dute gogora.

Aldaketarik nabarmenena ka-
litatearen aldetik etorri dela dio-
te, bai produktuen aldetik eta bai-
ta beraien ikasketen aldetik ere.

«Orain askoz ere gehiago zain-
tzen da ilea», argitu dute. Beste-
tik, modetara egokitzea dela kon-
tua argitu dute.

Bezeroen leialtasuna
Hogeita bost urtean, eta ile apain-
degi batean bitxikeria ugari izan-
go dituztela galdetzean, mutil
kuadrila bat aipatu dute. «Gazte
zirela hasi ziren guregana etor-
tzen, baina orain burusoil geratu
dira eta jada ez dira etortzen. Hala
ere, urtero inauterietan antola-
tzen duten hamaiketakora gonbi-
datzen gaituzte». Beraien bikote-
ak eta seme-alabak ere ezagutu
dituzte. 

Beste hainbat bezeroren leial-
tasuna ere nabarmendu nahi izan
dute. «Batzuk Legazpira, Usurbi-
lera,... joan dira bizitzera baina
ahala eta guztiz ere guregana
etortzen jarraitzen dute», konta-
tu du Idoiak. «Eta guk hori esti-
matu egiten dugu», gaineratu du.
Gainera, zorteko direla eta oso be-
zero jatorrak dituztela azpima-
rratu dute bi ahizpek. Hemendik
aurrera, edonork joan nahi izanez
gero, Irudi ile apaindegiko ateak
zabalik izango dira.

Tolosako Irudi ile apaindegiak 25 urte bete zituen atzo, eta Arantxa eta Idoia Urkola tolosar ile
apaintzaileek hasierako urteetatik kalitatea eta gertutasuna eskaintzen jarraitzen dute 

Gertutasunaren irudia

Urkola ahizpek Irudi ile apaindegia Eskolapioetako lorategiak kalean dute. E. MAIZ
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