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DBederatzigarrenez.Datorren urtean hamar urte beteko ditu Tolosand-
blues jaialdiak, eta antolatzaileak pozik dira, egitasmoa Euskal Herriko zirkuituan sartu
delako. Ekainaren 27tik 30era bitarte, Euskal Herriko, Herrialde Katalanetako, Madrilgo
nahiz AEBetako musikariak izango dira Tolosako oholtzetan.q2

ITZEA U
RKIZU

Tolosako ohitura
zaharrak bildu
ditu Juan
Garmendia
Larrañagak 
XVII, XVIII eta XIX
mendeetako bizimodua
kontatzen du tolosarraren
liburu berriak q6

50.000 urteko neanderthalen industria
aztarnak aurkitu dituzte Aralarren
EHUko arkeologo talde batek levallois printza eta nukleo
baten aurkikuntzak egin ditu Ondarre izeneko eremuan;
Aralarren orain arte aurkitutako aztarna zaharrenak dira

«Horrenbesteko aztarna eta hain garai desberdinetakoak
dituzten leku asko ez ditugu ezagutzen», adierazi du 
Jose Antonio Mujika arkeologia taldeko zuzendariak q3

Galder Azkue  Amasa-Villabonako alkatea

«Garrantzitsuena ez
da izena, sailkatzea
derrigorrezkoa den
bilketa baizik» 
Hondakinak biltzeko sistema berriaren
aurrean «konfiantza» eskatu du Azkuek q4

Ogi Berri Pilota
Txapelketako
finalak jokatuko
dituzte bihar,
Tolosan
Herriarteko finalerdia
jokatuko dute, etzi,
Bidegoianek eta Tolosak,
Beotibar frontoian q7



I. Urkizu

Euskal Herriak, edozein herriren
moduan, erabakitzeko eskubidea
duela aldarrikatzeko egitasmoa
da Gure esku dago. Euskal Herri
mailan aurkeztu zuten duela bi
aste, eta ekainean barrena, 50 he-
rri ingurutan egingo dituzte aur-
kezpenak. Tolosan izan da jada,
herri batzordea osatzeko lehen
saioa, eta datorren ekainaren
26an egingo dute hurrengo bilera,
18:00etan, kultur etxean. 

Ekimenak garrantzia handia
eman dio bere helbururik behine-
nari, eta horrela, «aldarri batera-
tzaile eta zehatza» dela azpima-
rratu dute: «Erabakitzeko eskubi-
dea ez den beste aldarri edo
lelorik ez dugu bultzatuko. Gauza
bakoitzak bere lekuan egon be-
har du».

Bide horretan, hainbat sentsi-
bilitatetako herritarrak elkartu
nahi ditu Gure esku dago egitas-
moak: «Eskubidea eta hitza gizar-
teratu nahi baditugu, honek ani-

tza izan behar du, eta zerk batzen
gaitu herri bezala? Autodetermi-
nazio eskubideak».

Urte beteko epean
«Mugimendu aurre-politikoa»
dela azaldu dute, eta herritarren
adosgunetzat duten honetan,
2014ko ekainaren 8a jarri dute
helmuga. Durango eta Iruñea ba-
tuko dituen giza katea osatu nahi
dute euskal herritarrekin, eta
42.000 lagun beharko dira horre-
tarako. 

Herritar bakoitzak bere koka-
gunea hartu beharko du, gaurtik
aurrera, www.gureeskudago.net
ataritik, eta Tolosaldetik, gutxie-
nez, 1.139 herritar beharko dira
giza katerako. 

Horrekin batera, erabakitzeko
eskubidearen alde lanean ari di-
ren beste herrialdeekin elkartu
ahal izateko jai erraldoia antola-
tzen ari dira datorren udazkene-
rako: «Euscatalba izeneko hiru
eguneko jaialdia izango da, Do-
nostian, eta Eskozia, Herrialde
Katalanak eta Euskal Herria el-
kartuko dira bertan».

2014. urteko jarduerei begira,
eta erabakitzeko eskubidearen
alde dauden ahots guztien bilgu-
ne izateko sortu da, beraz, Gure
esku dago. 
1tolosa@hitza.info

‘Gure esku dago’,
erabakitze eskubidearen
aldeko ahotsen bilgunea
Euskal Herri mailako
egitasmoa aurkeztu
dute Tolosan, herri
batzordea osatzeko
helburuz
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Itzea Urkizu

Datorren urtean beteko du ha-
markada, Tolosandblues jaial-
diak. Bederatzigarren jaialdian
ere badute, antolatzaileek, ospa-
kizunetarako arrazoirik, Euskal
Herriko blues jaialdien zirkui-
tuan sartu baita Tolosakoa, Ge-
txo, Gasteiz eta Hondarribiako
egitasmoekin batera. 

Ekainaren 27tik 30era bitarte
luzatuko den egitaraua Igor Eze-
narro kultura zinegotziak, Iñigo
Martin antolatzaileak eta Tolosa
& Co elkarteko Juanjo Ruizek
aurkeztu dute. «Garai hauetan ez
da erraza halako egitasmoak au-
rrera ateratzea, eta ospatzeko mo-
duan gara», azpimarratu du Eze-
narrok.

Hurrengo udan zenbaki boro-
bila harrapatuko du Tolosand-
blues jaialdiak, eta Iñigo Martin
antolatzaileak harmarkadara
iristea espero du: «Aurten, gaine-

ra, pozik gaude egitarauagatik,
eta baita Tolosandblues Getxo,
Gasteiz eta Hondarribiako jaial-
diekin batera, Euskal Herriko zir-
kuituan sartu delako».

Euskal Herritik nazioarteraino
Bluesaren maitaleentzako egu-
nak izaten dira Tolosandblues
jaialdikoak, eta aurten ere, hain-
bat jatorritako musikariak izan-
go dira Tolosako plaza nahiz ta-
bernetako oholtzetan. 

Jaialdia Soraluzeko Zuhaitz Za-
titxuak blues band taldeak zabal-
duko du asteazkenean, Orbelan,
eta ostiralean ere Back Track do-
nostiarren soul eta blues doinuak
izango dira, Euskal Herria plaza-
ko oholtzan.

Euskal Herria plazakoa amai-
tzean, Fronton kafetegian Ñaco
Goñi musikari madrildarraren
saioarekin jarraitu ahal izango
da; Chicagoko blues estiloa jorra-
tzen du, ahoko soinuarekin. 

Larunbatean, berriz, tolosar
baten saioa izango da, Solana 4 ta-
bernan, 19:30etik aurrera: Iker Pi-
ris gitarra jotzailea ariko da. 

Iñigo Martin antolatzailearen
arabera, «aurtengo izarra» ekai-
naren 29ko gauean Plaza Berrian
entzun ahal izango den Eugene

Bridges izango da. Laukote for-
matuan etorriko da Tolosara,
New Orleans-etik, eta bere ahotsa
eta gitarrari, organoak, baxuak
eta bateriak lagunduko diote.
«Aparteko kontzertua izatea es-
pero dugu», dio Martinek.

Azkenik, Herrialde Katalane-
tatik, Big Mama abeslaria ariko
da Tolosandblues jaialdian. Aho-
ko soinua jotzen bikaina den Vic-
tor Puertas izango du lagun, eta
hilaren 29an Fronton kafetegian
ariko dira, 00:00etatik aurrera. Ez
da, ordea, musikari autodidakta
honek Tolosan eskainiko duen
emanaldi bakarra izango; ekaina-
ren 30ean, formatu akustikoko
emanaldia eskainiko du, Saikin 2
tabernan.
1tolosa@hitza.info

Tolosandblues musika
jaialdia Euskal Herriko
zirkuituan sartu da
Bederatzigarrenez
antolatu dute aurten,
eta hilaren 27tik 30era
arte luzatuko da, plaza
eta tabernetan

Iñigo Martin, Igor Ezenarro eta Juanjo Ruiz, aurkezpenean. ITZEA URKIZU

EKAINAK 27, OSTEGUNA

p22:30.Zuhaitz Zatitxuak
blues band, Orbela tabernan.

EKAINAK 28, OSTIRALA

p22:30.Back Tracks, Euskal
Herria plazan.
p00:00.Ñaco Goñi, Fronton
kafetegian.

EKAINAK 29, LARUNBATA

p19:30. Iker Piris trio, Solana 4
tabernan.
p22:30.Eugene Hideaway
bridges, Plaza Berrian.
p00:00.Biga Mama, Fronton
kafetegian.

EKAINAK 30, IGANDEA

p22:30.Big Mama formatu
akustikoan, Saikin 2 tabernan.

GEgitaraua
Hurrengo bilera ere kultur etxean izango da. I. URKIZU



Jon Ordoñez (Berria) 

Jose Antonio Mujika arkeologo
beasaindarrak zuzentzen duen
EHUko arkeologia taldeak Arala-
rren ezagutzen diren Erdi Paleoli-
toko gizakien lehen aztarnak aur-
kitu ditu. Industria aztarnak dira,
zehazki levallois printza bat eta
nukleo bat, gutxienez orain dela
50.000 urtekoak. Ondarre izeneko
lekuan aurkitu dituzte, Enirio-
Aralar Mankomunitatean. «Bizi-
tokirik ez dugu aurkitu Onda-
rren, baina bai gizakiak utzitako
arrastoak, zehazki, industria az-
tarnak. Modu soltean aurkitu di-
tugu, eta ondorioz ezin da esan
gehiago egon daitezkeenik, baina
garbi dagoena da Aralarko gaine-
tan egon egon zirela gizakiak ga-
rai horretan».

Urteak daramatza Mujikak
Ondarren lanean, eta Erdi Paleo-
litoko bi industria aztarnak pasa
den udan aurkitu zituzten. Leva-
llois izeneko metodoa erabiliz gi-
zakiak harriak landu egiten zi-
tuen, kolpe batzuekin forma ja-
kin bat emanez, gero handik,
nukleotik, printzak edo puntak
ateratzeko. Egitera zihoana egin
aurretik, buruan irudikatzea es-
katzen zuen metodo bat da, eta
Erdi Paleolitora arte erabili zen.
Printzak ia bost zentimetro neur-
tzen ditu. 

Aire zabalean dago Ondarre, ez
haitzulo batean eta litekeena da
urak edo beste edozein aldagarrik
garai horretako aztarnak mugitu
eta hondatu izana, Mujikaren
arabera. Horrek egiten du berezi
aurkikuntza, oso zaila baita aire
zabalean hain inguru aldapa-
tsuan garai horretako arrastoak
aurkitzea. «Historiaurrean giza-
kia haitzuloetan bizi zela pentsa-
tu dugu, batez ere, arrastoak ko-
betan aurkitzen genituelako. Bai-
na ez da horrela. Garai horretan
izango zuten bizitokia aire zabale-
an ere; kezka nagusia ez zen ater-
pea izatea baizik eta zer jan eduki-
tzea, horrek baldintzatzen bai-
tzuen bizi iraupena. Kontua da
aire zabalean zailagoa dela arras-
toak aurkitzea». Mujikak eta bere
taldeak ezustean aurkitu zituz-
ten Erdi Paleolito garaiko pieza
horiek, Ondarren harrespila eta
zista artean lanean ari zirela.

«Toki aproposa»
Jose Miguel Edesok eta Ane Lope-
tegik Mujikarekin batera egin zu-
ten Ondarreko azterketa geomor-
gologikoan (Arkeoikuska, 2011)
ondorioztatu zuten garai batean
putzuak zeudela, eta lehenik ehi-
zarako aproposa izango zela ani-
maliak edatera joango zirelako,
eta ondoren, duela 6.000 urte,
abeltzainek ganadua eramateko

baliatzen zutela. Sakonune bate-
an dago, gainera, inguruko tonto-
rren artean babestua. «Ura eta ba-
besa izanik leku egokia izango
zen urteko garai epelagoenetan
egoteko. Modu horretan giza tal-
de horiek ez zituzten garai hotza-
goetan bailaretan eskura zituz-
ten baliabideak xahutzen», dio
Mujikak. 

Azken izoztaroko homo sa-
piens sapiensak Gravette kultu-
rako aztarna garrantzitsuak
(duela 27.000 urte) utzi zituen
Ataunen dagoen Usategiko ko-
ban. Mujikak uste du agian toki
hori suharri edo silex bila Urbasa-
ra zihoazenean aterpe gisa edo
erabiliko zutela. Gizakia asko mu-
gitzen zen, eta horren froga da Ur-

basa, Trebiñu eta kostaldeko
suharriak aurkitzen direla aztar-
nategietan. Ondarren eta Argar-
bin Goi Paleolitoaren azkenaldi-
ko edo azken izoztaroko (duela
14.000 urte) beste industria aztar-
na batzuk ere aurkitu dira, ehiza-
rako erabiltzen ziren bizkardun
punta pare bat, baina Usategikoa
ez bezala, inguru hori ez dela iga-
robide bat zehaztu du Mujikak,
700 metrora dagoen «toki apropos
bat» baizik.

Ura egoteak eta animali eta gi-
zakientzat leku egokia izateak
azalduko luke leku horretan da-
goen aztarna aberastasuna. «Dia-
metro horretan horrenbesteko
aztarna eta hain garai desberdi-
netakoak dituzten leku asko ez di-

tugu ezagutzen». Goi Paleolitoko-
ak ezohiko aurkikuntza izan
arren, gizakiaren presentzia Ara-
larko inguru horretan ez da gauza
berria. Hemen aurkitu zuen
Adan de Iarzak 1879an Jentillarri
trikuharria eta 1916an On Joxe
Miel Barandiaranek, Argarbikoa.
Harrezkero multzo megalitikoa
handitzen joan da, Gipuzkoako

Aldundiaren Kulturbideak Ara-
larren liburuxkan ikus daitekeen
moduan.

Goi Paleolitoko aurkikuntzez
gain, Mujikak eta Euskal Herriko
Unibertsitateko bere taldeak, Gi-
puzkoako Aldundiaren Kultura
eta Berrikuntza, Landa Garape-
na eta Turismoa sailen diru-la-
guntzarekin, orain dela 4.100 urte
inguruko zista bat eta orain dela
3.000 inguruko harrespila bat dira
multzo megalitikoari gehitu zaiz-
kion azkenak. Zistak trikuha-
rrien tankerako beste ehorzleku
txikiagoak dira, eta Ondarrekoan
giza arrastoak aurkitu dituzte.
Harrespiletan, berriz, erraustuta-
ko gorpuen errautsak jartzen zi-
tuzten, eta Ondarrekoan ikatza
topatu dute. Horiez gain, Brontze
Aroko bizitoki bat, erromatarren
garaiko txabolak eta Goi Erdi
Aroko abeltzain txabolak aurkitu
dituzte, Azkoitiko Munibe taldea-
ren laguntzarekin eta Zaldibiako
Gailurrarantz taldearen babesa-
rekin. Mujikak orain zista eta ha-
rrespila berritzea du helburu:
«Denborarekin hondatzen joan
dira, eta egiten ez badugu, 
desagertu egingo dira. Horiek be-
rriztatu eta ezagutarazi nahi
dugu».

Erdi Paleolitoko industria aztarnak
aurkitu dituzte Aralarren
Levallois printza eta nukleo baten aurkikuntzak
Ondarre izeneko lekuan gutxienez orain dela
50.000 urtera aurreratu du gizakiaren presentzia.

Erdi Paleolitoko piezak Aralarko Ondarre eremuko indusketa honetatik gertu topatu dituzte. JON ORDOÑEZ

ETXEBIZITZA

Salgai. Ibarrako Euskal Herria
kalean, 50 m2ko etxebizitza
salgai, berriztatzeko. 60.000
euro. Interesatuek, deitu 635 75
87 26 telefono zenbakira.

Alokagai. 80 m2 eta 2 logela di-
tuen etxebizitza alokagai Iruran.
Interesa duen edonork, dei de-
zala 636 530000 telefono zen-
bakira.

LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, emakume euskaldu-
nak bere burua eskaintzen du.
Autoa badauka. 943 69 68 82
edo 606 52 19 92ra.

G Iragarki laburrak
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Erdi Paleolitoko lavellois printza. JOSE ANTONIO MUJIKA.

Horrenbesteko 
aztarna eta hain garai
desberdinetakoak
dituzten leku asko ez
ditugu ezagutzen»
JOSE ANTONIO MUJIKA
Arkeologoa

‘‘
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I. Garcia Landa Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udalak gi-
zarteratze prozesua egin du hon-
dakin bilketa sistemaren ingu-
ruan. Aste gutxira herritarren
ekarpenak kontuan hartuta hon-
dakinak biltzeko sistema berria
martxan jarriko da. Prozesu horri
buruz eta sistema berriaren ingu-
ruan hitz egin du Galder Azkue
alkateak.
Hondakinen bilketaren inguruan, gi-
zarteratze prozesua eman du aurre-
ra udalak.
Tolosaldea eskualdeko udalok,
mankomunitateari utzia diogu
hondakin bilketaren eskumena.
Hori horrela izanik, mankomuni-
tateak erabaki zuen egungo bilke-
ta sistema hobetzeko udalok ge-
neukan nahiari zein irtenbide
tekniko eman, ekonomian, osasu-
nean eta ingurumenaren errespe-
tuan oinarritutako irizpideekin.
Behin sistemarik egokiena atez
atekoa zela ondorioztatu ondo-
ren, udal bakoitza arduratu da
sistemaren berri herritarrei ema-
teaz. 
Zein  izan da zuen bidea? 
Gure kasuan, gizarteratze proze-
su bat ipini genuen martxan aur-
tengo martxoan eta oraindik za-
balik dagoen prozesua da. Ezin-
bestekoa da sistema eta eredu
berria ezagutzera emateko eta he-
rritarren zalantzak eta kezkak ar-
gitzeko; bestalde, ekarpen gune-
en kokapen egokienak, bilketa or-
dutegiak, frakzio ezberdinen
bilketa nola egin eta abar erabaki-
tzeko aukera eman zaie herrita-
rrei prozesu honen barruan.
Nolako balantzea egiten duzu? 

Oso prozesu aberatsa izan da, eta
herritarrek alkate eta zinegotzie-
kin aurrez aurre egoteko aukera
izan dute. 600 pertsona inguruk
parte hartu du zuzenean eta
ehunka alegazio jaso ditugu bizi-
lagunen komunitateetatik; be-
raz, herritarren gehiengora iritsi
garela uste dut.
Zer garrantzi izan dute herritarren
ekarpenek?  
Hiru puntu nagusitan erabaki
dute: hondakinak biltzeko pun-
tuen kokapenean – hasierako pro-
posamenetatik 100 aldaketa bai-
na gehiago–; ordutegian –hasie-
rako proposamenetik zabaldu
egin da–, eta frakzioak biltzeko
modua. Kasu honetan, papera eta
kartoiaren edukiontzia kalean
uztea erabaki da: atez ate astean
behin bakarrik biltzen da eta
etxean pilatuko dela aurreikus-
ten zuten herritarrek eta merka-
tariek. Ongi bereizten den frakzio
bat da, eta igandetan bilketa ez
egitea ahalbidetzen du larunbat
gauean kaleak libre egon daite-
zen. Dena den, sistema martxan
jarri eta 6 hilabetera berraztertu-
ko da eta emaitzen arabera eta he-
rritarren ekarpenen arabera be-
rriro moldatu ahal izango dira au-
rrez aipatutako puntuak.
Zein da zure inpresioa orokorra herri-
tarrekiko, hau da, jarrera irekia edo
itxia izan dute? Arazoak ikusten ala
irtenbideak bilatzen aritu dira?
Herritarrak beti saiatzen dira ir-
tenbideak bilatzen beren fede
onenarekin; beste gauza bat da
gero teknikoki egingarriak diren
edo ez proposamen horiek. Kon-
tutan izan behar da, hondakinak
biltzeko beharrezkoak diren az-

piegiturak konplexuak direla
–kamioiak, transferentzia gune-
ak…– eta gainera gure herriak
beste 27 herrirekin elkarbana-
tzen duela zerbitzu hau.
Sistema mixtoa izango da Amasa-
Villabonan, atez atekoa eta edu-
kiontziak elkar hartuz. Nolakoa
izango da zehazki? 
Amasa-Villabonan atez atekoa
eta edukiontziak konbinatzen di-
tuen sistema batekin hasiko gara;
zehazki, beira eta papera edu-
kiontzien bidez jasoko dira eta or-
ganikoa, ontzi arinak eta errefusa
atez ate. Beraz, sistema mixto ba-
tez hitz egin genezake; garrantzi-
tsuena baina, ez da nola izena
duen baizik eta sailkatzea derri-
gorrezkoa den bilketa indibidua-
lizatu batetaz ari garela, eta hau
dela gaur gaurkoz emaitzarik
onenak ematen dituen sistema.
Gure helburua % 80ko tasetara
iristea da, eta hori da garrantzi-
tsuena.
Atez atekoaren aurka dauden herri-
tarrei zer esango zenieke? 
Ulertzekoa dela entzun direnak
entzun eta gero aurka egotea. Gu-
ganako konfiantza eskatuko nie-
ke. Gu ere herritar soilak gara
–neronek 3 ume ditut– eta nire-
tzat txarra den ezer ez diet herri-
tarrei opa; horregatik, ez dezatela
beldurrik izan. Ikusiko dute
behin probatu eta gero, oso ero-
soa eta erraza dela. Gainera, arlo
ekonomikoan ere pentsatu be-
harko lukete. Zenbat eta gutxiago
birziklatu orduan eta garestiago
ari da bihurtzen zabor bilketa sis-
tema –2009tik 2013ra bikoiztu
egin da –, eta beraz, atez atekoa
bezalako sistema eraginkorrek,

herritarrek ordaindu beharreko
hondakinen tasa ez igotzea eka-
rriko dute datozen urteotan.
Larunbatetik igandera ez da honda-
kinik jasoko, baina organikoa larun-
batean bilduko da. Beraz, zer ordu-
tegi izango du? 
Ostiral gauean atera behar da or-
ganikoa, eta hori larunbat goize-
an bilduko da. Beraz, igande
gauera arte ez da beste ezer atera-
tzeko aukerarik izango eta hone-
la, larunbat gauean kaleetan hon-
dakinik ez egotea lortzen da. 
Sacem, Otsabin eta Amasan, larrial-
di guneak izango dira. Zertarako dira
gune horiek? 
Landa eremuko etxeei zerbitzua
emateko  eta larrialdietarako,
edota ordutegiz kanpo moldatu
ezin direnentzako.
Atez atekoaren aurka agertu da To-
losaldea Txukun.
Legitimoki aukeratutako institu-
zio baten aurkako erasoan ari
dira herritarren artean izua eta
amorrua sortuz, oraindik ezagu-
tzen ez duten gai baten inguruan.
Demostratuta dago, herritarrek
behin sistema egunerokoan eza-
gutu eta gero, oso ongi hartzen
dutela eta beraz, Tolosaldea Txu-
kunen beldurra horixe da, herri-
tarrak beraien argudioak gezu-
rretan oinarritzen direla kontura-
tzea. Horregatik ari dira egin ahal
bizian sistema ez martxan jartze-

ko. Badakite behin martxan jarri-
ta jendeak ez dituela gehiago be-
raien gezurrak sinetsiko.
Oposizioaren jarrera nolakoa da?
Tolosaldea Txukun, EAJren pla-
taforma bat dela argi eta garbi
ikusi dugu. Villabonaren kasuan,
EAJko zinegotzi eta militanteek
egin dituzte plataformaren lan
guztiak eta gero, udalean, lan po-
litikoari muzin egin diete, ez bai-
tute arazoaz eztabaidatzeko inon-
go borondaterik erakutsi. Hor
daude apirilaren 8 eta 10ean ezta-
baida publikorako deialdian ez
agertu izanaren frogak baita ba-
tzorde eta bilkura ezberdinetako
aktak ere non ez duten gaiaren in-
guruko ekarpen bakar bat ere egi-
ten. EAJri ez zaio birziklapena in-
teresatzen, plataformaren atzean
ezkutatuta, boterera itzultzea
beste asmorik ez dauka.
Zer esango zenieke herritarrei?
2011ko maiatzean egin bezala, gu-
ganako konfiantzari eutsi eta
EAJren tranpan eror ez daitezen
eskatu nahi diet. Herritarrek au-
keratutako gobernua kanporatu
besterik ez du egin nahi EAJk, eta
beraz, Tolosaldea Txukunek an-
tolatutako ekimen orori bizkarra
ematea eskatzen diet. Udalera jo
dezatela zalantzak eta kezkak
agertzera; gure herria Amasa Vi-
llabonatarron artean eraiki be-
har dugu.

Galder AzkueqAmasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udalak hondakinak gaika biltzeko gizarteratze
prozesua egin du; herritarrei udalarengan «konfiantza» izateko eta
sistema berriaren aurrean «beldurrik ez izateko» eskatu die.

«Herritarrek aukeratutako
gobernua kanporatu besterik
ez du egin nahi EAJk»

HITZA
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Asier Imaz Gaztelu

Gazteluko haurrek azken lau as-
teak entseguetan eman dituzte.
Gaur da eguna, gaur joango baiti-

ra Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots Gaztelura, eskualdeko haur
guztientzat emanaldia eskaintze-
ra. Gazteluarrak saioaren azke-
neko kantetan igoko dira oholtza-
ra, pailazoekin batera dantzatze-
ra. Lan txukuna egiteko azken
lau asteazkenetan burubelarri
aritu dira lanean. 

Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsen emanaldia 18:00etan hasiko
da, baina aurrez, 17:00etan, txoko-
latea banatuko dute gerturatzen

direnentzat. Aurpegia pintatzeko
aukera ere izango da, eta sarrera-
ko zenbakia kontuan hartuta, he-
rriko produktuez osatutako saski
eder bat banatuko dute. Giro poli-
ta egongo delakoan daude gazte-
luarrak. Ez da ahaztu behar, ema-
nalditik lortzen den dirua Gazte-
lun haurrentzako parke bat
egiteko erabiliko dutela. Ondo-
rioz, eskualdeko haur guztiak
gonbidatu dituzte gaur arratsal-
deko emanaldira. 

Pirritx, Porrotx eta Marimototsekin oholtza gainean
Gaztelun gaur eskainiko
dute emanaldia Euskal
Herriko pailazo
ospetsuenek, herriko
haurren laguntzarekin

Gazteluko haurrak gogor aritu dira lanean azken lau asteetan.HITZA

Aresoko haurrek kirolez
gozatzeko aukera dute

ARESO ›Udako ekimenen
barruan, uztailaren 15etik abuz-
tuaren 9ra bitarte, Aresoko
haurrek 11:00etatik 13:00etara
hainbat kirol egiteko aukera
izango dute, Guraso Elkartea-
ren eta Kirol Mankomunitatea-
ren eskutik. Izen emateko epea
gaur amaitzen da, eta zerrenda
eskolan nahiz Sastinean dago.
Kuota 35 eurokoa da.

Alurren matrikula egiteko
aukera laster zabalik 

IBARRA ›Alurr dantza taldetik
eskerrak eman dizkiete Alurr
Eguna aurrera ateratzen lagun-
du zuten guztiei. Horrez gain,
ikasturte berriari begira, matri-
kulak uztailetik aurrera egin
ahal izango direla azaldu dute.
Matrikula egiteko agiriak Ibarra-
ko kultur etxean edo dantza tal-
dearen bulegoan jaso daitezke.
Informazio gehiagorako, 635 75
70 48ra edo 943 67 03 99ra
deitu daiteke.

Ludotekan izena emateko
aukera zabalik dago

ELDUAIN ›Udalak uztailean
ludoteka jarriko du Elduainen,
hilaren 1etik 30era bitarte.
Ordutegia, 09:30etik 13:00eta-
rakoa izango da, eta zerbitzua,
2003 eta 2009 bitartean jaio-
takoentzat dago zuzendua.
Haur bakoitzak 30 euro ordain-
du beharko ditu. Izena emateko
Elduaingo udaletxera joan
behar da, edo 943 68 31 21 zen-
bakira deitu.

Jaien inguruan hitz egiteko
batzarra, asteartean

IRURA ›Asteartean, herriko
hainbat jaien inguruan batzarra
egingo dute Irurako udaletxean,
batzar aretoan. Bilera
19:00etan hasiko da, eta beste-
ak beste, San Migelak eta Eus-
kal festa izango dituzte hizpide.

DLaburrak
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Juan Garmendia Larrañagak Paseo etnohistórico por la villa de To-
losa y sus alrededores izeneko liburua aurkeztu du. 87 urterekin,
idazle tolosarrak XVII, XVIII eta XIX. mendeetan Tolosaldeko bizitza
eta ohiturak bildu ditu. Tolosako Udaletxeko pleno aretoa jendez
bete zen aurkezpen ekitaldian, eta berarekin batera, Ibai Iriarte al-
katea, Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, eta Joxe
Mari Iturralde eta Ander Letamendia idazleak izan ziren. M.IRAOLA

TOLOSAN ZEHAR PASEOA

Irudia qTolosa

u Gutuna

Zizurkildar talde baten
gutuna galdeketaz

Atez ateko sistemaren alde gau-
den Zizurkilgo herritar talde ba-
tek,ez dugu parte hartuko Tolo-
saldea Txukunek astebururako
deitu duen herri galdeketan,era-
bat antidemokratikoa dela uste
dugulako.

Izan ere,onartezina da bere
gutun azaletik hasita,non atez
atekoari ezezkoa ematen zaion,
eta bozka paperetik jarraituta,
non era nahiko nahasian,galdera
gezurti bat egiten den.Izan ere,
bertan,atez atekoan ontzi eta
paper bilketaren modua zehaztu

gabea dagoela dio,eta hori ere ez
da egia.Guztia gezur handi bat
da.

Manipulatzailea da galdeketa
bultzatzen dutenen jarrera adie-
razteko hitz egokiena.Uste dugu
baldintza hauetan egiten den
galdeketa baten emaitza ezin
dela kontuan hartu,baina jakitun
gara antolatzaileek mediatikoki
erabiliko dutela bertako emaitza.
Horregatik uste dugu ezinbeste-
koa dela ikuskatzaileen parte
hartzea,ahal den neurrian era-
gotz dezaten iruzurra handiagoa
izatea.
pArantxa Zabala.Zizurkildar taldea-
ren izenean

Mikel Iraola Zizurkil

Atez atekoa dagoeneko martxan
dagoen arren, hondakinen bilketa
sistemaren inguruko herri galde-
keta antolatu du Tolosaldea Txu-
kun plataformak asteburu hone-
tarako Zizurkilen, eta bostgarren
edukiontziaren aldeko platafor-
mak «etxean ez geratu eta bozka-
tzera joateko» eskatu du. 

Kontsulta bihar eta etzi egingo
da Pedro Mari Otaño ikastetxean.
Larunbatean, 10:00etatik 20:00eta-
ra egongo da bozka emateko auke-
ra, eta igandean, berriz, 16:00k arte
egongo da zabalik bulegoa. Bertan
bi koloretako papertxoak egongo
dira: zuriak, atez-atekoaren alde-

koak, eta marroiak, bostgarren
edukiontziaren aldekoak. 

Papertxo hauek etxez etxe ba-
natu dituzte, eta edonork jaso izan
ez balitu, han bertan eskuratzeko
aukera izango du. Gainontzean,
bozketaren sistema Legazpin egin
zenaren berdina izango da.

Boto delegatua beraz, baliozkoa
izango da. Joan ezin duen pertso-
nak beste bati eman diezaioke boz-
katzeko eskubidea, beti ere, biga-
rren pertsona hori identifikatuta
egonda eta baimena ematen duen
sinadurarekin. 

Alkateari erantzuna
Asteartean, Zizurkilgo alkateak
eta Bilduko zazpi zinegotziek gal-
deketa axolabagekeria zela eta gu-
txieneko baldintza demokratiko-
ak betetzen ez zituela esanez egin-
dako adierazpenei, erantzun egin
zien Tolosaldea Txukunek. 

Galdeketaren helburu bakarra
zizurkildarrek bilketa sistemari
buruz duten iritzia jakitea dela

esan du Patxi Amantegi, platafor-
mako bozeramaileak. «Hondaki-
nen arazoari irtenbidea emateko
bide bakarra bozketarena da, inoiz
ez inposizioarena. Beraz, axolaga-
bekeria bakarra beraiena da, he-
rritarren aurka doan erabaki bat
hartzean». 

Horregatik, parte hartzeko deia
egin zuen Amantegik: «Herrita-
rrak euren iritzia beldurrik gabe
plazaratzera animatzen ditugu,
inor ez dadila etxean geratu. Herri-
tarrek dute azken hitza».

Bozketako emaitzak, «edozein
izanda ere, onartu» egingo dituz-
tela baieztatu du Amantegik:
«Herriak atez atekoaren alde era-
bakitzen badu, mobilizazioak alde
batera uzteko prest gaude. Alkate-
ak ere jarrera bera hartzea nahi
dugu bere aurkako emaitzak ate-
ratzen badira».

Bestalde, Zumaia eta Legazpin
gertatu den moduan, «adostasun
batera iristeko prest» daudela
adierazi du Amantegik. 

«Etxean ez geratzeko eta
bozkatzera joateko» deia
egin du Tolosaldea Txukunek
Emaitzak edozein direla
ere «onartu» egingo
dituztela esan du Patxi
Amantegik, eta berdina
eskatu dio alkateari

Tolosaldea Txukuneko kideak, atzo, atez atekoaren aurkako papertxo marroiak eskuetan zituztela. M. IRAOLA
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u Gutuna

Zergatik ez dute egia esaten?
Uztailaren 7a, hitzarmen asko-
ren ultraaktibitatea agortzen
den eguna, gainean daukagu ia
eta patronala erreformaz balia-
tzen da xantaia egiteko.

Sektoreko hitzarmenei dago-
kienez, LAB, CCOO eta UGT bat
datoz. «Minimo sektorial» ba-
tzuk bermatu nahi dituztela dio-
te, eta ezkutatu egiten dute erre-
forma ezarri zenetik hori ezinez-
koa dela. Sektorea ez da
aurrerantzean gutxieneko ber-
mea izango.

LABek, CCOOek eta UGTk zer-
gatik ez diote enpresetako nego-
ziazioari heldu nahi, badakiten
arren hitzarmen sektorialak ez
direla bete beharreko gutxiene-
koa?

Egia ez dela jakinda, zergatik
esaten dute lantokietan errefor-
matik babesteko gauza bera
dela paktoa ala konbenioa iza-
tea? 

Zergatik ukatzen da enpresa
esparruko hitzarmenen negozia-
zioari ekiteko aukera, hori baldin
bada sektoreetan patronalak
ezartzen duen blokeoa gaindi-
tzeko modua?

Halere, zailtasunak gorabehe-
ra, egoera guztia ez da hain iluna.
Dagoeneko ehundik gora enpre-
sa-hitzarmen sinatu dira errefor-
ma saihesteko klausulekin. Ehun
horien artean badira enpresa txi-
kiak ere. Negoziatzeko aukera
badago, jendea antolatuz gero.
Ez dago beste ezkutuko erreze-

tarik. Gipuzkoan Adegik blokea-
tuta zeukan Egoitzen hitzarme-
na. Ez zuen erreformaren aurka-
ko puntu bat ere jasotzerik nahi,
aldundia balizko akordio bat fi-
nantzatzeko dirua jartzeko prest
agertu arren. Blokeo hau ikusita,
ELAk enpresaz enpresa joatea
erabaki zuen; gaur enpresa-hi-
tzarmena sinatuta duen sekto-
reko langileen kopurua %80tik
gora dago, eta gehienbat ema-
kumeak dira.

Baten batek uste badu akor-
dio sektorialak itxita lana amaitu
dela, oker dago; ez da hala ger-
tatuko. Soldatak eta lan-baldin-
tzak hondatu egin nahi dituzte,
muturreraino hondatu ere. Ale-
manian ere uste zuten negozia-

zio sektoriala «egituratuz» guz-
tia kontrolpean egongo zela. Ha-
atik, Alemanian sektoreen eragi-
na erabat murriztu dute minijob
delakoekin (gaur Alemaniako
kontratuen %25 dira honelako-
ak), hots, 450 eurotik beherako
soldata eta babes sozialik ez du-
ten lanpostuekin. Bada, iragarri
denez, PP prestatzen ari den hu-
rrengo erreformak aurrekoa
«errematatu» nahi du, aurreran-
tzean egiten diren kontratuak hi-
tzarmenean araututakoa baino
askoz baldintza okerragoetan
egin daitezen. Alemanian beza-
laxe: esplotazio hutsa. Sindika-
tuok zer datorren ikusi beharra
daukagu.

Egia da, gure jendeari esan
diezaiokegu «lasai, ez kezkatu;
dena guk konponduko dugu».
Honelako mezu bat eman zuten

hain zuzen LABek, CCOOek eta
UGTk Lanbidearteko Akordioa-
ren aldeko postura egin zutene-
an. Patronalak Espainian sina-
tzen dituen moduko akordio bat
nahi zuen, berarentzat bete be-
harreko ez den zerbait, soldatak
eta lanpostuak suntsitzen ari
den bitartean. Orain, antza
apustu hori galduta, presaka eta
inprobisatuz osatu nahi dute be-
ren estrategia gabezia; patrona-
lak, ordea, inork baino hobeto
ezagutzen ditu batzuren eta
besteen ahuleziak. Ez da nego-
ziatzen nahi den esparruan, ahal
denean baizik. ELAk azkeneraino
berretsiko du bere mezua: anto-
latu beharra dago; antolatzea
da, garai honetan, geratzen zai-
gun arma bakarra.
pAdolfo Muñoz ‘Txiki’.ELAko 

idazkari nagusia.

Imanol Garcia Landa 

Migel Soroaren oroimenezko I.
Ogi Berri Txapelketaren finalak
jokatuko dira bihar, Tolosako Be-
otibar pilotalekuan. Goi mailako
pilotariak ikusteko aukera izan-
go da txapelketa honen lehen edi-
zioaren egun handian. 17:00etan
hasiko da jardunaldia, eta lehe-
nengo kadeteen partida izango
da, Bakaikoa-Urdapilleta eta
Errandonea-Etxebarria bikoteen
artean. Ondoren, etorkizunekoen
mailakoa jokatuko da, Dario-Sa-
rasa eta Espinal-Ibarrondo arte-
an. Hirugarren partidan, elite
mailakoek jokatuko dute, eta ber-
tan Artola-Tolosa eta Arrieta-Go-
rrotxategi ariko dira.

Finalen aurkezpena egin dute
Beotibar pilotalekuan, eta bertan

izan dira parte hartuko duten pi-
lotari gehienak, ondoan Migel So-
roaren  semea, Antton Soroa, du-
tela. Aurkezpenaren aurretik pi-
lota aukeraketa egin dute.
Ikusmin handia sortu du txapel-
ketak, orain arteko partidetan
ikusle ugari izan baitira. Finale-
rako ere ikusle asko izango dela
aurreikusi dute.

Herriartekoan, lagunartekoa 
Emozioz beteriko neurketa izan-
go da jokoan Tolosako Beotibar
pilotalekuan, 16:00etan, igande-
an. Bidegoianek eta  Tolosak He-
rriarteko Txapelketaren finaler-
dia jokatuko dute. Pilotariak el-
karrekin entrenatzen dute, beraz,
oso ondo ezagutzen dute elkar,
norgehiagokan aurkariak izango
direnak. 

Bidegoianen aldetik, kadete
mailan A. Urdapilleta-O. Aburu-
za, jubeniletan J. Urdapilleta-E.
Aburuza eta nagusietan Zelaia-
Galarraga ariko dira. Tolosatik,
kadeteetan Egiguren-Peña, jube-
niletan Mujika-Beloki eta nagu-
sietan Mujika-Errazkin bikoteek

jokatuko dute. Bi herrietako ar-
duradunek neurketa parekatua
ikusten dute, eta pilotariei presio-
ak eta urduritasunak eragingo
dien neurriak «zerikusi handia»
izango duela partidak irabazteko.

Herriarteko Zesta Punta Txa-
pelketaren finala bihar jokatuko
da, Tolosako Beotibar pilotale-

kuan,  11:00etatik aurrera. Mutri-
ku eta Zumaia ariko dira elkarren
aurka. 

Udaberri Txapelketa, Altzon
Gipuzkoako Udaberri Txapelke-
taren zenbait final jokatuko dira,
gaur, Altzoko pilotalekuan,
19:30etan hasita. Alebinen 2. urte-

koak eta infantil mailako finalak
jokatuko dira, hain zuzen. Alebi-
netan, Mujika, Etxeberria-Irure-
tagoiena (Gazteleku, Andoain)
eta Uranga-Arantzeta (Zestoa)
lehiatuko dira. Infantiletan, Ola-
no, Murua-Aizpitarte (Intxurre)
eta Oiarbide-Zubeldia (Intxurre)
ariko dira.  

Ogi Berri Txapelketaren egun handia, iristear
Bihar jokatuko dira Ogi
Berri Txapelketako
finalak; Herriarteko
finalerdia jokoan dute
Bidegoianek eta Tolosak

Ogi Berri Txapelketako finalak jokatuko dituzten ia pilotari guztiak, Antton Soroarekin batera, aurkezpenean. I.G.L.

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info

2 Hilberriak eta urteurrenak
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2 Agenda

EKAINAK 23, IGANDEA

SAN JOAN BEZPERA
pAbaltzisketa.21:00: San Juan
dantza eta soka dantza, herriko
gaztetxoekin. Jarraian dantzal-
dia Gugaz taldearekin.
pAduna.20:00: Elordi Plazan,
Ama lurraren emankortasun
erritua. 20:30: sua piztuko dute.
21:00: afaria Txulobi elkartean.
pAlbiztur.22:00: Herriko gazte-
txoen eskutik, sua Gomaztegiko
bidegurutzean.
pAlegia.20:45: Salbea abestu-
ko du Txintxarri Abesbatzak;
21:00: abesbatzak, Sutarri dan-
tza taldeak eta herriko txistula-
riek emanaldia, suaren bueltan.
pAltzo.21:15: Sua piztu eta Ar-
tea dantza taldearen emanal-
dia; zahagiardoa, edaria udalak
eta janaria norberak jarrita.
pAmasa-Villabona.Amasan,
21:00: herri afaria eta 22:00: Su
inguruan dantza. 22:00: Sua
Errebote Plazan. Oinkari eta Oi-
nargi dantza taldeak eta Eresar-
gi abesbatzarekin.
pAnoeta.18:00: buruhandi eta
erraldoien kalejira, txistulariekin.
20:30: herri afaria plazan, eta
22:15: txalapartariek suaren jaia
iragarriko dute. Ondoren, erro-
meria Markox Landa aita-seme-
en aho soinuarekin.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Olarreaga,I.
Korreo kalea,2.
Telefonoa: 943 67 01 28.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain 
hartzen egunkarian adierazita-
ko esanen eta iritzien erantzuki-
zunik.

2 Agurrak

Zorionak!
Oier Zabalbeaskoa Mendizabal
(Anoeta). Bihar 6 urte, ondo-
ondo pasa! Amona, aitatxo,

amatxo eta Eñaut.

pAreso.21:00: Afaria herriko
plazan. Afaria norberak eta ma-
haiak eta edaria udalaren eta
guraso elkartearen artean jarri-
ko dituzte. Ondoren, sua.
pAsteasu.18:00: Asteasu, La-
rraul eta Villabonako Oinkari
dantza taldeko dantzariak.
21:00etan, San Joan sua, dan-
tza eta erromeria.
pBaliarrain.20:00: Norberak
eramanda afaria eta festa ba-
tzordeak zahagiardoa. Guraso
elkarteak kafea eta postrea ja-
rriko ditu. 22:00: Sua. Eguraldi
ona bada San Joan eremuan.
pBelauntza.21:00: Sua piztea,
kanpai jotzea eta suziriak. Afari
merienda eliza ondoko mahaie-
tan, sagardoarekin.
pBerastegi.Arratsaldean esko-
lako umeen erakustaldiak.
21:00: afaria  frontoian. Janaria
norberak eman beharko du eta
edarik eta kafea Guraso Elkar-
teak. Trikitixa eta panderoko
ikasleen saioa izango da.
pBidegoian.20:30. Norberak

eramanda afari-merienda, par-
kean. Edariak udalaren eta Er-
nio guraso elkartearen kontura.
Ondoren, sua piztuko dute.
pHernialde.20:30ean, norbe-
rak eramanda afaria, eta udalak
zahagi ardoa. Sua piztu eta he-
rriko dantzarien eta musikarien
emanaldia, 22:00etan.
pIbarra.Hauspoa kultur elkar-
teak San Joan Sua antolatu du
Ibarrako plazan Zuk afaria,
Hauspoak mahaiak eta sagar-
doa lelopean. Norberak bere
afaria eman beharko du. 20:00:
Afaria; 21:30: Sua piztu eta Alu-
rrekoek San Joan dantza eskai-
niko dute. 23:00: Erromeria.
pIkaztegieta.Afaria egingo da
plazan. Udalak edaria jarriko du,
eta jatekoa norberak berea era-
man beharko du. Ondoren, sua
piztuko da.
pIrura.20:00etan, txistulariek
kalejira egingo dute San Joan
Zortzikoa joz. 22:00etan sua
piztuko dute herriko plazan, eta
herriko dantzariek dantzatuko

dute. Udalak ardo goxoa eta go-
zokiak banatuko ditu.
pLarraul.San Joan sua plazan,
eta horren inguruan afaria. Ize-
na emateko azken eguna gaur.
pLeitza.18:00: Haurren inguru-
txoa, eta ondoren txistor-opi-
lak. 21:30: herri-afaria; 23:30:
sua izango da plazan.
pOrexa.19:30: Herriko txistula-
riekin kalejira Urrutxugain auzo-
raino; Ondoren, sua eta afaria.
pTolosa.22:00: San Joan sua
piztuko da, Andre Maria plazan,
Udalbatza bertan dela. Ondo-
ren, Udaberri dantzari taldeak
eta Tolosako Musika Bandak
jardungo dute. San Joan zortzi-
koa jo ondoren, Musika Banda
kalez kale joango da, eta ja-
rraian Hodeiertz abesbatzak
kantatuko du.
pZizurkil.Elbarrenan: kalejira,
20:00etan; 22:30ean, sua piz-
tuko, eta dantzatu eta zizka-
mizka batzuekin amaiera. Zizur-
kil Goian: 22:00etan, udaletxe
aurrean sua eta txokolatada.


