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ITZEA URKIZU

Areto Nagusiko hamazazpi epailee-
tatik hamabostek aldeko bozka
eman ondoren, 197/2006 doktrina
legez kanpokoa dela ebatzi du Euro-
pako Giza Eskubideen epaitegiak,
aho batez, atzo jakinarazi zuten mo-
duan. Ines Del Rioren epaiketan ger-
tatu da hau, eta Espainiaren helegi-
tea atzera bota dute, Tafallako pre-
soa 2008az geroztik espetxean
«legez kanpo» dagoela esanez. Ho-
rrela, aske utzi beharko dute bere-
hala. 

Ines Del Riok 2008ko uztailaren
3an bete zuen zigorra, baina Parot
Doktrina aplikatu eta gero, oraindik
ere espetxean jarraitzen du. Honi
dagokionez, 197/2006 doktrina Es-
painiako Auzitegi Gorenak ezarrita-
ko irizpidea dela azaldu du Estras-
burgok, «eta ez lege bat». Gainera,
Sala Txikiak uztailean ebatzi zuen
moduan, doktrinak Europako Giza
Eskubideen Itunaren bosgarren eta
zazpigarren artikuluak, askatasune-
rako eta segurtasun juridikorako es-
kubideak alegia, urratu egiten ditue-
la ere nabarmendu dute. 

Oraindik ezer argitzeko dagoen
arren, posible da Estrasburgoko
Giza Eskubideen Epaitegiaren ebaz-
pena mugarri bilakatu, eta kasu ber-
tsuetan dauden beste presoei ere

honen ondorioak aplikatzea. Aipa-
tzekoa da, tartean dela Pello Odrio-
zola tolosarra, eta horren harira,
manifestazioa izan zen atzo Tolo-
san, giza eskubideen urratzea sala-
tuz.

2006. urtera bitarte, Espainiako
1973ko Zigor Kodearen arabera
epaituriko presoek ezin zituzten 30
urte baino gehiago espetxean egin;
zigor kode hark, gainera, kartzelako
egonaldia murrizteko aukera es-
kaintzen zuen. 

2006an iritsi zen, ordea, aldake-
ta, eta zigorra arintzeko neurri haiek
espetxean igaro beharreko urte ko-
puru osoari aplikatu beharrean, zi-
gor bakoitzari ezartzeko agindu
zuen Espainiako Auzitegi gorenak. 

Erabaki honekin, zigorra jada eza-
rrita zuten hainbat presori egun ba-
tetik bestera luzatu zioten espetxe-
aldia. 

Estrasburgok atzo emandako
epaia nahitaez bete beharko du Es-
painiak, eta hala egiten ez badu, Es-
painia zigortzeko ahalmena izango
du Giza Eskubideen epaitegiak.
Dena den, eta Alberto Ruiz Gallar-
don Justizia Ministroak nabarmen-
du bezala, Espainiako Gobernua ez,
eta Auzitegi Nazionala izango da, Es-
trasburgoren epaia gainerako pre-
soen egoeretan nola gauzatu zehaz-
tuko duena: «Epaiak jurisdikzio es-
kumena du, eta gobernu eskumena.
Beraz, Audientzia Nazionalari dago-
kio sententzia honen ondorio prakti-
koak zein izango diren erabakitzea.
Honen harira, Fiskal Nagusiak ka-
suz kasu aztertuko ditu preso hauen
egoerak».

Ines Del Rioren antzera,

197/2006 doktrina legez kanpo 
utzi du Estrasburgoko epaitegiak
Ebatzi dutena Ines Del
Rioren kasua izan
arren, Pello Odriozolari
ere eragingo dio Giza
Eskubideen epaitegiko
erabakiak

197/2006 doktrinaren menpe dau-
den 59 preso gehiago daude, eta bi
aukera lituzkete berez.

Lehena, auzitegiak erabakia ofi-
zioz gauzatzea litzateke, bere inizia-
tibaz alegia; Estrasburgori jarraituz,
presoak zuzenean askatuko lituzke-
te modu honetara. Hainbat adituk
diotenez, eta Alberto Ruiz Gallardon
Justizia Ministroak berak atzo egin-
dako agerraldian argitu bezala, or-
dea, badirudi 197/2006 doktrina-
ren pean dauden presoen aboka-
tuek eskaerak egin beharko dituzte,
Auzitegi Nazionalak kasuan kasuko
erabakiak hartzeko. Abokatuen he-
legiteak Zigor Aretoak aztertuko
ditu, eta astero biltzen diren arren,
banan-banan aztertzeak luzatu
egingo du prozesua, plenoetan mul-
tzoka sailkatuko baitituzte presoak.

Epai itxaropentsua askorentzat
Estrasburgoren epaiak iritzi nahiz
erreakzio mordoa ekarri zituen atzo,
eta gainerako presoekin gertatuko
denak jakinmin berezia sortu zuen
gizartean, hedabide eta sare sozia-
letan ikusi ahal izan zen moduan. 

Bere aldetik, Martxelo Otamendi
tolosarrak egoeraren analisia egin
zuen Berria egunkarian, eta astero
biltzen den Zigor Aretoari begira jarri
zen: «Zigor Aretoko magistratu ba-
tzuek, sektore progresista eta kriti-
koa osatzen dutenek, uste dute
atzerapenik gabe aplikatu behar
zaiela Estrasburgoko epaia Ines Del
Rioren kasuan dauden presoei. Ka-
leratzeko orduan, formak zaintzea-
ren aldekoak dira, alegia, ez dezala
amnistia bat eman, denak batera
ateraz; baina atera behar dutenak
luze gabe atera, lardaska juridikoe-
tan ibili gabe». Honi, Gomez Bermu-
dez epailearen esanak ere gehitu
zizkion Otamendik, bere analisian:
«Gomez Bermudez magistratuak
berak esana du, Estrasburgok dok-
trina hori atzera botaz gero, Auzitegi

Giza eskubideak ez urratzeko aldarrikatuz, manifestazioa izan zen, atzo, Tolosan. I. URKIZU
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Mari Jose Odriozola • Pello Odriozolaren arreba

«Esaten duten guztiaren
zain, baina bitartean 
oso gustura gaude»

Pello Odriozolaren senideek «oso-
oso pozik» hartu dute Estrasburgo-
ren epaia, bere arrebak azaldu due-
nez. 
Nola hartu duzue epaia? 
Oso-oso gustura gaude, ikaragarri
pozik. Egia esan, oso urduri geun-
den, eta orain jende guztia deika ari
zaigu.  
Orain gertatuko denaren zain izan-
go zarete, noski. 
Bai. Dena den, 17tik 15 epaile ados
agertu dira. Margarita Roblesek eta
Juanjo Alvarezek irratian esan dute
politikariek ezin dutela honen aurre-
an ezer egin, eta epaileen kontua
dela hau. Orain, pentsatzen dute
Ines Del Rio berehala aske utziko
dutela, baina besteak, ez dakit... 
Kasu bakoitza aztertuko dutela
azaldu dute. 
Batzuek, ordea, horrek zentzu han-
dirik ez duela diote, eta epaileak
hori esan baldin badu, onartu egin
behar dutela. Barne Ministroak in-
geniaritza juridikoa eta antzekoak

aipatzen dituenez, hala ere, ez dakit
zer gertatuko den; zenbait hedabi-
detan astakeriak entzuten ari naiz. 
Berri guztiak arretaz jarraitzen ari
zarete, beraz.
Hori da, esaten duten guztiaren zain
gaude, eta bitartean oso gustura
gaude, Europako Giza Eskubideen
Epaitegiak hori ebatzi duelako.
Epai hau espero al zenuten? 
Ez, nik ez nuen inondik ere espero.
«Eguna iritsiko da, eta orduan ikusi-
ko dugu», pentsatzen nuen nire arte-
an. Eta Pello anaiak ere esaten zi-
dan: «Lasai hartu, behar bada kon-
trako epaia izango da-eta». Aldekoa
izan da, ordea, eta oso pozik hartu
dugu. 
Itxaron egin behar orain.  
Bai. Pentsatzen dut preso batzuk
beranduago irtengo direla, eta bes-
te batzuk lehenago. Izan ere, badira
ezertxo ere egin ez dutenak, edo
pankarta bat jarri dutenak. Mese-
dez... Itxaron egin beharko dugu, be-
raz. 

Nazionaleko magistratuek bete egin
beharko luketela epaia, inolako
duda eta atzerapenik gabe». 

Estrasburgok bertan behera utzi
duen doktrina «beste inori ezin zaio
aplikatu» Garbiñe Biurrun epaile to-
losarraren ustez: «Nik uste dut, hori
automatikoki aplikatu beharko litza-
tekeela». Honen harira, gainera,
epaile tolosarrak akats handitzat jo

zuen Europak harturiko erabakia
biktimen eskubideekin lotzea, esa-
terako, Asociación de Víctimas del
Terrorismo erakundeak egin bezala. 

Zalantza eta legeen zirrikituetatik
harago, ordea, Estrasburgoko Giza
Eskubideen Epaitegiaren ebazpe-
narekin «oso pozik eta itxaropentsu»
azaldu zen Pello Odriozolaren arre-
ba, Mari Jose Odriozola. 

LAN BILA

Etxeko lanetarako: etxeko lanak
egin edota haurrak zaintzeko, espe-
rientzia haundiko emakume euskal-
dunak bere burua eskaintzen du.
Kotxea ere badauka. 
943 696882 / 606 521992

Iragarki laburrak

AURKITUTAKOAK

Eguzkitako betaurrekoak:
Eguzkitako betaurrekoak topatu di-
tut  Amasa-Villabonan, Sacem ingu-
ruan. Galdu dituenak, deitu dezala 
647 958253 
telefono zenbakira.
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ASIER IMAZ

Ikaztegietako herritarrak aste gutxi-
ren bueltan bilketa sistema berria-
rekin hasiko dira euren hondakinak
kudeatzen. Eskualdean dagoeneko
bost herrik bilketa berriarekin fun-
tzionatzen dute, eta «emaitza ikus-
garriak» ematen ari dela nabarmen-
du dute Tolosaldeko Mankomunita-
tetik: «Herri horietan, datuak
iraultzea lortu da, eta hori ikusirik,
Ikaztegieta herriak ere garbi du zein
den jarraitu beharreko bidea». Atez
ateko bilketa sistema ahalik eta
egokien zabaltzeko, herritarren ar-
tean batzar informatiboa egin zuten
iragan ostiralean eta larunbatean-
Horrez gain, aste honetatik aurrera,
ikaztegietarrei zuzenduta egongo
den informazio bulegoa zabalduko
dute. 

Asteburuko batzarretan, Iker Ota-
mendi alkateak udalak atez atekoa-
ren alde egiteko arrazoiak aipatu zi-
tuen, hala, ingurumenarekiko erres-
petua, herritarren ongizatea,
bideragarritasun arrazoiak eta arra-
zoi ekonomikoak aipatu zituen Ota-
mendik. Teknikariek, aldiz, gaikako
bilketaren berri eman zuten, aspek-
tu teknikoak azalduz. Hori horrela,
bertan azaldu zenaren arabera,
Ikaztegieta bitan banatu dute. Alde
batetik, landa inguruak identifikatu
dituzte, eta bestetik, herriko nukle-
oa. Bi hauetan, sistemak «aldaera
batzuk» izango dituela esan zuten:
«Hondakinen bilketa efizienteagoa
izan dadin, landa ingurukoentzat bi
ekarpen gune izango dira, eta berta-
ra eramango dituzte euren hondaki-
nak, gaika sailkatuta. Gune hauetan
sartu ahal izateko, giltza izango dute
herritar hauek, eta nahi dutenean
erabili ahalko dituzte».

Herriko gunean bizi diren herrita-
rrek, berriz, portal edo ate ondoan
kuboa utziz funtzionatuko dute.
Egun bakoitzean, iluntzean, dago-
kion hondakina aterako dutelarik.
Herritar hauek, emergentziaren bat
dutenean edo hondakin kopuru

handiak dituzten egunetan, landa
eremukoen ekarpen gune horiek
erabiltzeko aukera ere izango dute.

Alegiarekin duen gertutasunaren-
gatik eta bilketa lanak errazago egi-
teko, bertako egutegi bera izango du
Ikaztegietak ere. Kubo motak ere
berberak izango dira, eta orokorre-
an, sistema bera izango dela jakina-
razi dute udaleko eta mankomunita-
teko ordezkariek.Ikaztegietaren ka-
suan, teknikariek zera jakinarazi
zuten: «Edifikazio ez oso altuak iza-
tean, kuboak zutabeetan zintzilika-
tu ordez, lurrean uzteko aukera
eman diete herritarrei gehien bat.
Hala, egunean zehar ez da ezer
egongo kalean». Teknikari taldeak,
euren proposamena egin dute, ku-
boak non utzi adieraziz, argazki
muntai batekin. Argazki hauek, por-
tal bakoitzean egongo dira ikusgai,
eta azaroaren 5a arte izango dute
ikaztegietarrek, euren aldaketak
edo ekarpenak egiteko aukera. 

Paperaren edukiontzi komunita-
rioa nahi duten etxebizitzek, egun
horretararte izango dute beta, ho-
nen eskaera egiteko. Alegazioak eta
eskaerak egiteko zein edozein gal-
dera edo informazio eskuratzeko,
informazio bulego bat izango da ire-
kita, Ikaztegietako Udalean. Astear-
teetan goizeko 09:00etatik
11:00etara eta asteazkenetan arra-
tsaldeko 18:00etatik 20:00etara.
Bertan, hezitzaile bat egongo da,
eta atez atekoaren inguruko azal-
pen guztiak emateko prest izango
da. Bertaratu ezin dutenek, ikazte-
gieta@tolosaldea.org edota honako
zenbaki honetara deituta dezakete:
661 55 97 57ra. 

Azkenik, behar bereziak dituzten
herritarrekin, udaleko gizarte langi-
lea jarriko dela harremanetan adie-
razi dute.

Tolosan, «deialdi garrantzitsua»
Hondakinen gaiaren inguruan es-
kualdean hainbat deialdi zabaldu di-
tuzte. Alde batetik, Tolosaldeko
Mankomunitateak konposta egite-

Hondakinen inguruko bulego berria 
Ikaztegietan aste gutxiren bueltan hasiko
dira bilketa berriarekin; Tolosan, Idemak
eginiko ikerketa aurkeztuko dute gaur

ko herritarrek oraindik aukera guz-
tiak zabalik dituztela gogoratu dute.
Horretarako, konpostatu.tolosal-
dea.org webgunean lortu daiteke in-
formazioa, eta izena emateko, kon-
postatu@tolosaldea.org helbidera
idatzi behar da. Horrez gain, telefo-
no zenbaki bat ere jarri dute eskual-
deko herritarren eskura, baterako
zein besterako erabil daitekeena.
Horretarako, 943 67 62 16 zenbaki-
ra deitu behar da. 

Bigarren deialdia Tolosatik zabal-
du dute. Idema Ingurugiro Ingeniari-
tza enpresa, Tolosaren inguruko
ikerketa egiten ibili da, eta jada, az-
terketaren bigarren fasea burutu
dutela azaldu dute udaletik: «Bost
bilketa sistemen arteko alderaketa
egin dute. Hala, orain arte egindako
lana herritarrei zuzenean aurkezte-
ko asmoz, udalak deituta, batzar ire-
kia egingo da gaur, hilaren 22an, To-
pic-eko areto nagusian». Batzarra
19:00etan izango da. 

Tolosako Udalak herritar guztiak
gonbidatu ditu bertara, hondakinak
biltzeko bost eredu horien aurkez-
penean parte hartzera. 

Ikaztegietan atez atekoaren inguruko batzar informatiboak egin zituzten ostiralean eta larunbatean. HITZA

Amaia Azkue mankomunitateko ordezkari 
politikoa Ataria Irratian

Ataria Irratian hitz egingo du gaur 10:30ean Amaia Azkue Tolosaldeko
Mankomunitateko ordezkari politikoak. Elkarrizketa ataria.info webgu-
nean jarraitu ahalko da, eta besteak beste, zabortegien bilakaeraz eta
herritarrek orain arte ordaindu dutenaz hitz egingo du Azkuek. Aurrera-
pen bezala, hona hemen bere esanetako bat: «Herritarrek jakin behar
dute orain arte tasetan ordaindu dutena ez dela aski izan hondakinak
kudeatzeak sortzen duen gastua estaltzeko. Urte guztiotan udalek eu-
ren baliabideak erabili behar izan dituzte defizita ordaintzeko». 

Aurrez, Azkueren aurretik, Josu Amilibiak hitz egin zuen hondakinen ingu-
ruan Ataria Irratian. Adunako alkateak orain arte egindako lana nabar-
mendu zuen, besteak beste, auzo konposta guneak aipatuz. Bestalde,
ekarpen guneak zabaltzekotan dira Adunan, eta horren inguruan hitz
egiteko, herritarrekin azaroan elkartuko dira udal ordezkariak.



Juan Migel Goya eta Karmen Lopez senar-emazteak, euren alaba Maddirekin. I.T.

Donostiako epaitegian jarri zuten atzo Kutxabanken aurkako salaketa. ATARIA

Juan Migel Goya • IRPH indizearen kaltetua

«Historiako iruzur handienaren 
aurrean gaude»

Lehenengo aldiz Kutxabanki salaketa
jarri diote, hipoteka batean «neurriz
kanpoko» klausulak izateagatik

IÑIGO TERRADILLOS

Tolosar familia batek salaketa jarri
du Donostiako epaitegian Kutxa-
banken aurka. Euren etxebizitzaren
hipotekaren kontratua finantza era-
kunde horrekin sinatua dute, eta
neurriz kanpoko klausulak dituela
salatzen dute. Horrekin batera,
atzera eginezko izaerarekin, zor die-
tena itzultzeko eskatzen dute. Juan
Migel Goyak, Karmen Lopezek eta
euren alaba Maddik osatzen dute
familia. Goyak azaldu duenez, dago-
kiena baino ia 300 euro gehiago ari
dira ordaintzen hilean.
Zergatik jarri duzue salaketa Ku-
txabanken aurka?
Bere garaian ziria sartu ziguten gure
hipotekarekin, beste milaka familiri
bezala, eta hilabete asko borroka-
tzen igaro eta gero, beste pauso bat
emateko unea dela pentsatu dugu.
Bankuek beti irabazi izan dute, bai-
na, uste dugu ez duela zertan horre-
la izan. Legezkoa den zerbait eska-
tzen dugu.
Zer salatzen edo eskatzen duzue?
Oso neurriz kanpokoa eta kriminala
den IRPH indizea gomendatu zigu-
ten. Gauza da, 2012ko apirilean de-
sagertua behar zuela, eta ondorioz,
gure hipotekan jartzen duen ordez-
koa, hau da, Euriborra aplikatuko
beharko ligukete. Baina, ez da ho-
rrela izan. Gure kontratuan zehaz-
ten duen Euribor +%1 aplikatzea es-
katzen dugu, eta atzera eginezko
izaerarekin zor edo lapurtu digutena
itzultzea.
Zer espero duzue gertatuko dela?
Aurrera ateratzea, eta justizia egitea
espero dugu. Azaroaren 1etik aurre-
ra legez kontrakoa litzateke gure
kontratuetan jartzen duena, beraz,
guk eskatzen duguna betetzea es-
pero dugu. Guretzat funtsezkoa 
IRPHa behin betiko kendu eta Euri-

borra berehala aplikatzen hastea
da. Zor guztia itzultzea baino erraza-
go ikusten dugu hori. Hala ere, gure
abokatuak esan digunez, banaka
egindako salaketa denez, eta ez tal-
deka, posible da hori ere aurrera
ateratzea. Taldeka egindakoa balitz
pentsaezina litzateke zorra itzul-
tzea, dirutza handia bailitzateke.
Baina, esan bezala, funtsezkoena
IRPHa kentzea da guretzat, eta hori
lortzea oso pozgarria izango litzate-
ke. 
Lehen aldia al da IRPH indizearen
inguruan Kutxabanki salaketa jar-
tzen zaiola?
Bai. Bai behintzat Stop kaleratzeak
plataformatik dakigunez. Horrega-
tik, oso garrantzitsua da pauso hau,
aurrekaria sortuko du, eta gainera-

ko biktimek oso gertutik jarraituko
dute. Plataformaren barruan dau-
den abokatuek eman diguten lagun-
tza eskertu beharra daukagu, eze-
ren ordainetan euren zerbitzuak es-
kaintzen baitituzte. Gure kasua
eman duen Maite Ortiz, esaterako.
Nola eragingo luke zuen kasuan
IRPHaren ordezkoa aplikatzeak?
Ia 900 euro ordaintzen dugu hilean,
eta gure kontratuak dioenaren mo-
duan, Euriborra aplikatuko balitzai-
gu, ia 300 euro gutxiago ordainduko
genuke. Horrek sekulako aldaketa
esan nahiko luke guretzat. Pentsa,
ni une honetan langabezia ordain-
saria kobratzen ari naiz, 420 euro,
eta emazteak egun erdiz egiten du
lan. Alaba bat ere badugu, beraz,

gure egoera zertxobait arintzen la-
gunduko luke.
Zergatik adostu zenuten hipoteka
indize horrekin egitea?
Ez dakigu. Ez da normala, eta ezmo-
rala dela ere esan daiteke. Kutxako
aholkulariek ez zuten beren lana
bete, euren lana gu ondo informa-
tzea baita. Indize hori egokiena zela
esan ziguten, eta beraien hitzarekin
fidatu ginen. Ondo azaldu izan bali-
gute ziur nago ez genukeela indize
horrekin edukiko hipoteka. Ez zuten
ondo informatu orduan, eta ez dute
egiten orain.  
IRPH indizearenaz jabetu zinete-
nean, eta Kutxabankera argibide
eske joan zinetenean, zein eran-
tzun jaso zenuten?
Gure egoera salatzera Kutxako ahol-
kulariekin hitz egitera joan ginen le-
hen aldietan, lehenengo gauza 
IRPHaren berri ez zutela erantzun zi-
guten. Nola da posible aholkulariek
horren berri ez izatea? Guk kasua
azaldu ostean, indize hori guk auke-
ratutakoa dela erantzun digute, eta
Madrildik ezarritako legearekin ba-
besten dira, legearen barruan eta
BOEn publikatuta dagoela esanez.
Joan garen azken aldietan, berriz,
IRPH indizea laster desagertuko
dela esan digute. Baina, hori bai, ez
digute guzti honen inguruko inolako
jakinerazpenik egin Kutxabanketik,
guk joan beharra izan dugu galde-
tzera beti.
Zergatik utzi dute hainbeste luza-
tzen afera?
Banketxeek diru ugari irabazi dute
eta irabazten ari dira gure kontura
egoera luzatzen utziz. Baina, argi
utzi behar da, honen guztiaren ardu-
radun eta errudun PSOE, EAJ eta PP
alderdiak direla. Espainiako ekono-
mia ministerioan adosten dituzte,
ondoren BOEn argitaratu, eta Kutxa-
bank bertan babesten da, kontuak
legeak dioenarekin egiten dituela
esanez.
2005 urtetik aurrera eginikoetan
soilik ageri da indize hori?
Lehenagotik ere baziren IRPH enti-
tateak deiturikoak, eta antza are eta
kriminalagoak ziren. 2004 urte bu-

kaeran hasi ziren IRPH Kutxen indi-
zea erabiltzen.
Zenbat persona egon litezke zuen
egoera antzekoan?
Zaila da kalkulatzen, ez baitituzte
datu horiek ematen. Espainia mai-
lan egina duten kalkuluaren arabe-
ra, miloi eta erdi kaltetu leudeke.
Euskal Herrian Kutxarekin egin di-
ren hipoteken %70k dute IRPH indi-

zea. Pentsa 2005etik aurrera zen-
bat milaka hipoteka egingo ziren, ba
horien guztien %70ek dute, beraz,
familia askoren inguruan ari gara
hitz egiten.
Milaka herritar zuen egoera bere-
an badaude, diru kopuru handiaz
ari gara hitz egiten.
Dirutzaz ari gara hitz egiten. Histo-
riako iruzur handienaren aurrean
gaude. 
Kasurik okerrenean, hipoteka or-
daindu ahal ez izatea ere ekarri de-
zake indizea ez aldatzeak.
Dagoeneko gertatu da IRPH indizea
dutenek etxea galtzera iritsi direla.
Emaztea eta biok herri askotan izan

gara Stop Kaleratzeak plataforma-
rekin, biktima askori etxebizitza or-
dainean ematea eskatuz.
Jende asko oraindik ez dela jabetu
euren hipoteketan indize hori due-
nik azaldu duzue.
Gauza berria da, eta jende askok ez
daki oraindik beren hipoteketan
IRPH indizea duenik. Ordaindu egi-
ten dugu, eta aholkatzen digutenaz

fidatzen gara, baina ez gara jabe-
tzen egoeraz. Duela urtebete inguru
hasi ginen kaltetuak elkartzen, eta
ekimenak burutzen herritarrak in-
formatu eta kontzientziatzeko, eta
gure egoera salatzeko. Bestalde,
www.irphstop.plazan.net web orrian
azalpen ugari eta bultzatu ditugun
ekimen guztien berri ematen dugu.
Iraileko BOEn IRPH indizea azaro-
aren 1ean desagertuko dela ira-
kur daiteke.
Aurtengo apirilera arteko epea
eman zuten desagertzeko, baina
beste sei hilabetez luzatu zuten. Ha-
siera batean, urriaren 6ean desa-
gertuko zela esan zuten, baina, az-
kenean, Espainiako Gobernuak
onartu du, eta BOEn jasota geratu
da azaroaren 1ean desagertuko
dela indize hori.
Beraz, une horretatik aurrera apli-
katu beharko litzateke bere ordez-
koa.
Kutxabankek esaten digu aplikatu-
ko zaigula, baina, bakoitza bere
errebisioekin. Hipoteken %80 urrian
errebisatzen dituzte, beraz, azaroa-
ren 1ean aplikatzen bada, eta hipo-
tekak ordurako errebisatuak badau-
de, datorren urteko urrira arte ez li-
rateke berriro errebisatuko, eta
orduan aplikatuko litzateke aldake-
ta. Beste urtebete itxaron beharko
da, beraz. Beste urtebete luzea he-
rritarrak odoltzen.
Eta hori gertatzen bada?
Hori gertatzen bada, hau da, azaroa-
ren 1ean ez badituzte indize alterna-
tiboak aplikatzen, udaletara joko
dugu mozioak sartzera. Horietan,
gure herriko kontuak Kutxabanke-
kin ez izatea eskatuko dugu. Ezin di-
tugu gure herrietako kontuak lapu-
rrak, kriminalak eta herritarrei gezu-
rretan ari diren jendearekin eduki.
Udaletxe gehienetan Stop Kalera-
tzeak plataformak IRPHaren ingu-
ruan sarturiko mozioak onartu di-
tuzte. Batetik, udaletxeetan babesa
erakutsi dute, baina udaletxeetatik
kanpo finantza erakundeen alde
agertzen dira. Hori ezin da onartu.
Iruzur honekin bukatu arte jarraitu-
ko dugu borrokatzen.
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Hipoteketarako erabili ohi diren indi-
zeetan ezagunena Euriborra da.
2005 urtetik 2008ra bitarte, eten-
gabe igoz joan zen, %5,4ra iritsi zen
arte, eta egun, inoizko baxuenean
dago, %0,50etik behera. Urtebete-
rako Euriborra izan ohi da hipoteke-
tarako erabiltzen den indizea, bai-
na, badira beste batzuk IRPH Ku-
txak, esaterako.

Indize hori, ordea, 2012ko apirila-
ren 28tik ez da ageri interes tipo ofi-
zialen artean. Hala ere, oraindik in-
teres hori aplikatzen zaiela hipoteka
duten milaka herritarrei salatzen
dute Stop Kaleratzeak plataforma-
tik. Horrek «haserrea» sortu du eu-
rengan, behin betiko desagertzea
eta indize alternatiboa, hau da, Euri-
borra aplikatzea eskatzen dute, «ho-
rrek murrizte handia ekarriko lukee-
lako hileroko kuotan».

Indize ofizial berriak jaso zituzte-
nean, urtebetera aplikatuko zirela,
eta zaharrak orduan desagertuko zi-
rela behin betiko adierazi zen. Urte-
bete igaro zen, ordea, eta Espainia-
ko Gobernuak beste sei hilabetez
atzeratu zuen afera, «azter zedin».
Bitarte horretan IRPH Kutxen indi-
zea aplikatzen jarraitu dute finantza
erakundeek, «hipotekarik gehiene-
tan bere ordezko moduan zehazten
den Euribor +%1 aplikatu ordez».
Stop Kaleratzeak plataformatik dio-
tenez, 2005 urte inguruan Kutxak
eginiko hipotekarik gehienek dute
indize hori. 

Sei hilabeteak igaro ziren, eta irai-
laren 28an publikaturiko BOEn ze-
hazten den moduan, azaroaren
1etik aurrera behin betiko desager-
turik geratuko da IRPH indizea, eta
ondorioz, bere ordezkoa aplikatuko
zaie ordura arte indize hori zutenei.
Plataformak salatu duenez, indize
horren desagerpenak «milaka fami-
liarentzat 300-400 euro bitarteko
aurreztea ekarriko luke hilean, eta
hori, kasu askotan hipoteka ordain-
du ahal izatea eta ez izatearen arte-
ko muga izan daiteke».

IRPH indizea azaroaren
1ean desagertuko da,
iraileko BOEren arabera

Stop Kaleratzeak
plataformak dio «hipoteka
ordaindu ahal izatea eta
ez izatearen arteko muga
dela indizea kentzea»

PSOE, EAJ 
eta PP alderdiak 
dira errudun eta 

arduradun nagusiak»

Euriborra ez 
aplikatuz gero, herriko

kontuak Kutxabankekin
etetea eskatuko dugu

Egokiena zela
esanez, kriminala

den indizea 
gomendatu ziguten»



Juan Migel Goya eta Karmen Lopez senar-emazteak, euren alaba Maddirekin. I.T.

Donostiako epaitegian jarri zuten atzo Kutxabanken aurkako salaketa. ATARIA

Juan Migel Goya • IRPH indizearen kaltetua

«Historiako iruzur handienaren 
aurrean gaude»

Lehenengo aldiz Kutxabanki salaketa
jarri diote, hipoteka batean «neurriz
kanpoko» klausulak izateagatik

IÑIGO TERRADILLOS

Tolosar familia batek salaketa jarri
du Donostiako epaitegian Kutxa-
banken aurka. Euren etxebizitzaren
hipotekaren kontratua finantza era-
kunde horrekin sinatua dute, eta
neurriz kanpoko klausulak dituela
salatzen dute. Horrekin batera,
atzera eginezko izaerarekin, zor die-
tena itzultzeko eskatzen dute. Juan
Migel Goyak, Karmen Lopezek eta
euren alaba Maddik osatzen dute
familia. Goyak azaldu duenez, dago-
kiena baino ia 300 euro gehiago ari
dira ordaintzen hilean.
Zergatik jarri duzue salaketa Ku-
txabanken aurka?
Bere garaian ziria sartu ziguten gure
hipotekarekin, beste milaka familiri
bezala, eta hilabete asko borroka-
tzen igaro eta gero, beste pauso bat
emateko unea dela pentsatu dugu.
Bankuek beti irabazi izan dute, bai-
na, uste dugu ez duela zertan horre-
la izan. Legezkoa den zerbait eska-
tzen dugu.
Zer salatzen edo eskatzen duzue?
Oso neurriz kanpokoa eta kriminala
den IRPH indizea gomendatu zigu-
ten. Gauza da, 2012ko apirilean de-
sagertua behar zuela, eta ondorioz,
gure hipotekan jartzen duen ordez-
koa, hau da, Euriborra aplikatuko
beharko ligukete. Baina, ez da ho-
rrela izan. Gure kontratuan zehaz-
ten duen Euribor +%1 aplikatzea es-
katzen dugu, eta atzera eginezko
izaerarekin zor edo lapurtu digutena
itzultzea.
Zer espero duzue gertatuko dela?
Aurrera ateratzea, eta justizia egitea
espero dugu. Azaroaren 1etik aurre-
ra legez kontrakoa litzateke gure
kontratuetan jartzen duena, beraz,
guk eskatzen duguna betetzea es-
pero dugu. Guretzat funtsezkoa 
IRPHa behin betiko kendu eta Euri-

borra berehala aplikatzen hastea
da. Zor guztia itzultzea baino erraza-
go ikusten dugu hori. Hala ere, gure
abokatuak esan digunez, banaka
egindako salaketa denez, eta ez tal-
deka, posible da hori ere aurrera
ateratzea. Taldeka egindakoa balitz
pentsaezina litzateke zorra itzul-
tzea, dirutza handia bailitzateke.
Baina, esan bezala, funtsezkoena
IRPHa kentzea da guretzat, eta hori
lortzea oso pozgarria izango litzate-
ke. 
Lehen aldia al da IRPH indizearen
inguruan Kutxabanki salaketa jar-
tzen zaiola?
Bai. Bai behintzat Stop kaleratzeak
plataformatik dakigunez. Horrega-
tik, oso garrantzitsua da pauso hau,
aurrekaria sortuko du, eta gainera-

ko biktimek oso gertutik jarraituko
dute. Plataformaren barruan dau-
den abokatuek eman diguten lagun-
tza eskertu beharra daukagu, eze-
ren ordainetan euren zerbitzuak es-
kaintzen baitituzte. Gure kasua
eman duen Maite Ortiz, esaterako.
Nola eragingo luke zuen kasuan
IRPHaren ordezkoa aplikatzeak?
Ia 900 euro ordaintzen dugu hilean,
eta gure kontratuak dioenaren mo-
duan, Euriborra aplikatuko balitzai-
gu, ia 300 euro gutxiago ordainduko
genuke. Horrek sekulako aldaketa
esan nahiko luke guretzat. Pentsa,
ni une honetan langabezia ordain-
saria kobratzen ari naiz, 420 euro,
eta emazteak egun erdiz egiten du
lan. Alaba bat ere badugu, beraz,

gure egoera zertxobait arintzen la-
gunduko luke.
Zergatik adostu zenuten hipoteka
indize horrekin egitea?
Ez dakigu. Ez da normala, eta ezmo-
rala dela ere esan daiteke. Kutxako
aholkulariek ez zuten beren lana
bete, euren lana gu ondo informa-
tzea baita. Indize hori egokiena zela
esan ziguten, eta beraien hitzarekin
fidatu ginen. Ondo azaldu izan bali-
gute ziur nago ez genukeela indize
horrekin edukiko hipoteka. Ez zuten
ondo informatu orduan, eta ez dute
egiten orain.  
IRPH indizearenaz jabetu zinete-
nean, eta Kutxabankera argibide
eske joan zinetenean, zein eran-
tzun jaso zenuten?
Gure egoera salatzera Kutxako ahol-
kulariekin hitz egitera joan ginen le-
hen aldietan, lehenengo gauza 
IRPHaren berri ez zutela erantzun zi-
guten. Nola da posible aholkulariek
horren berri ez izatea? Guk kasua
azaldu ostean, indize hori guk auke-
ratutakoa dela erantzun digute, eta
Madrildik ezarritako legearekin ba-
besten dira, legearen barruan eta
BOEn publikatuta dagoela esanez.
Joan garen azken aldietan, berriz,
IRPH indizea laster desagertuko
dela esan digute. Baina, hori bai, ez
digute guzti honen inguruko inolako
jakinerazpenik egin Kutxabanketik,
guk joan beharra izan dugu galde-
tzera beti.
Zergatik utzi dute hainbeste luza-
tzen afera?
Banketxeek diru ugari irabazi dute
eta irabazten ari dira gure kontura
egoera luzatzen utziz. Baina, argi
utzi behar da, honen guztiaren ardu-
radun eta errudun PSOE, EAJ eta PP
alderdiak direla. Espainiako ekono-
mia ministerioan adosten dituzte,
ondoren BOEn argitaratu, eta Kutxa-
bank bertan babesten da, kontuak
legeak dioenarekin egiten dituela
esanez.
2005 urtetik aurrera eginikoetan
soilik ageri da indize hori?
Lehenagotik ere baziren IRPH enti-
tateak deiturikoak, eta antza are eta
kriminalagoak ziren. 2004 urte bu-

kaeran hasi ziren IRPH Kutxen indi-
zea erabiltzen.
Zenbat persona egon litezke zuen
egoera antzekoan?
Zaila da kalkulatzen, ez baitituzte
datu horiek ematen. Espainia mai-
lan egina duten kalkuluaren arabe-
ra, miloi eta erdi kaltetu leudeke.
Euskal Herrian Kutxarekin egin di-
ren hipoteken %70k dute IRPH indi-

zea. Pentsa 2005etik aurrera zen-
bat milaka hipoteka egingo ziren, ba
horien guztien %70ek dute, beraz,
familia askoren inguruan ari gara
hitz egiten.
Milaka herritar zuen egoera bere-
an badaude, diru kopuru handiaz
ari gara hitz egiten.
Dirutzaz ari gara hitz egiten. Histo-
riako iruzur handienaren aurrean
gaude. 
Kasurik okerrenean, hipoteka or-
daindu ahal ez izatea ere ekarri de-
zake indizea ez aldatzeak.
Dagoeneko gertatu da IRPH indizea
dutenek etxea galtzera iritsi direla.
Emaztea eta biok herri askotan izan

gara Stop Kaleratzeak plataforma-
rekin, biktima askori etxebizitza or-
dainean ematea eskatuz.
Jende asko oraindik ez dela jabetu
euren hipoteketan indize hori due-
nik azaldu duzue.
Gauza berria da, eta jende askok ez
daki oraindik beren hipoteketan
IRPH indizea duenik. Ordaindu egi-
ten dugu, eta aholkatzen digutenaz

fidatzen gara, baina ez gara jabe-
tzen egoeraz. Duela urtebete inguru
hasi ginen kaltetuak elkartzen, eta
ekimenak burutzen herritarrak in-
formatu eta kontzientziatzeko, eta
gure egoera salatzeko. Bestalde,
www.irphstop.plazan.net web orrian
azalpen ugari eta bultzatu ditugun
ekimen guztien berri ematen dugu.
Iraileko BOEn IRPH indizea azaro-
aren 1ean desagertuko dela ira-
kur daiteke.
Aurtengo apirilera arteko epea
eman zuten desagertzeko, baina
beste sei hilabetez luzatu zuten. Ha-
siera batean, urriaren 6ean desa-
gertuko zela esan zuten, baina, az-
kenean, Espainiako Gobernuak
onartu du, eta BOEn jasota geratu
da azaroaren 1ean desagertuko
dela indize hori.
Beraz, une horretatik aurrera apli-
katu beharko litzateke bere ordez-
koa.
Kutxabankek esaten digu aplikatu-
ko zaigula, baina, bakoitza bere
errebisioekin. Hipoteken %80 urrian
errebisatzen dituzte, beraz, azaroa-
ren 1ean aplikatzen bada, eta hipo-
tekak ordurako errebisatuak badau-
de, datorren urteko urrira arte ez li-
rateke berriro errebisatuko, eta
orduan aplikatuko litzateke aldake-
ta. Beste urtebete itxaron beharko
da, beraz. Beste urtebete luzea he-
rritarrak odoltzen.
Eta hori gertatzen bada?
Hori gertatzen bada, hau da, azaroa-
ren 1ean ez badituzte indize alterna-
tiboak aplikatzen, udaletara joko
dugu mozioak sartzera. Horietan,
gure herriko kontuak Kutxabanke-
kin ez izatea eskatuko dugu. Ezin di-
tugu gure herrietako kontuak lapu-
rrak, kriminalak eta herritarrei gezu-
rretan ari diren jendearekin eduki.
Udaletxe gehienetan Stop Kalera-
tzeak plataformak IRPHaren ingu-
ruan sarturiko mozioak onartu di-
tuzte. Batetik, udaletxeetan babesa
erakutsi dute, baina udaletxeetatik
kanpo finantza erakundeen alde
agertzen dira. Hori ezin da onartu.
Iruzur honekin bukatu arte jarraitu-
ko dugu borrokatzen.
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Hipoteketarako erabili ohi diren indi-
zeetan ezagunena Euriborra da.
2005 urtetik 2008ra bitarte, eten-
gabe igoz joan zen, %5,4ra iritsi zen
arte, eta egun, inoizko baxuenean
dago, %0,50etik behera. Urtebete-
rako Euriborra izan ohi da hipoteke-
tarako erabiltzen den indizea, bai-
na, badira beste batzuk IRPH Ku-
txak, esaterako.

Indize hori, ordea, 2012ko apirila-
ren 28tik ez da ageri interes tipo ofi-
zialen artean. Hala ere, oraindik in-
teres hori aplikatzen zaiela hipoteka
duten milaka herritarrei salatzen
dute Stop Kaleratzeak plataforma-
tik. Horrek «haserrea» sortu du eu-
rengan, behin betiko desagertzea
eta indize alternatiboa, hau da, Euri-
borra aplikatzea eskatzen dute, «ho-
rrek murrizte handia ekarriko lukee-
lako hileroko kuotan».

Indize ofizial berriak jaso zituzte-
nean, urtebetera aplikatuko zirela,
eta zaharrak orduan desagertuko zi-
rela behin betiko adierazi zen. Urte-
bete igaro zen, ordea, eta Espainia-
ko Gobernuak beste sei hilabetez
atzeratu zuen afera, «azter zedin».
Bitarte horretan IRPH Kutxen indi-
zea aplikatzen jarraitu dute finantza
erakundeek, «hipotekarik gehiene-
tan bere ordezko moduan zehazten
den Euribor +%1 aplikatu ordez».
Stop Kaleratzeak plataformatik dio-
tenez, 2005 urte inguruan Kutxak
eginiko hipotekarik gehienek dute
indize hori. 

Sei hilabeteak igaro ziren, eta irai-
laren 28an publikaturiko BOEn ze-
hazten den moduan, azaroaren
1etik aurrera behin betiko desager-
turik geratuko da IRPH indizea, eta
ondorioz, bere ordezkoa aplikatuko
zaie ordura arte indize hori zutenei.
Plataformak salatu duenez, indize
horren desagerpenak «milaka fami-
liarentzat 300-400 euro bitarteko
aurreztea ekarriko luke hilean, eta
hori, kasu askotan hipoteka ordain-
du ahal izatea eta ez izatearen arte-
ko muga izan daiteke».

IRPH indizea azaroaren
1ean desagertuko da,
iraileko BOEren arabera

Stop Kaleratzeak
plataformak dio «hipoteka
ordaindu ahal izatea eta
ez izatearen arteko muga
dela indizea kentzea»

PSOE, EAJ 
eta PP alderdiak 
dira errudun eta 

arduradun nagusiak»

Euriborra ez 
aplikatuz gero, herriko

kontuak Kutxabankekin
etetea eskatuko dugu

Egokiena zela
esanez, kriminala

den indizea 
gomendatu ziguten»
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Asteburuak ospakizun
anitz ekarri ditu
eskualdera: mikologia,
herri lasterketa, gorren
sentsibilizazio astea...

NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ

Jendetsua izan zen Tolosako Pizkun-
de Plazan larunbatean Joxean Lasa
eta Joxi Zabalari eskainitako ome-
naldia. Bertsoak, dantza, musika
eta hitzaldiak izan ziren tarteko
Lasa eta Zabalaren bahiketa eta hil-
ketaren 30. urteurrenean. Senideak
taula gainera igota, lore eta oroigarri
plaka jaso zituzten dantzarien esku-
tik, gainean, Joxean Lasa eta Joxi
Zabalaren irudiarekin batera, «He-
rriarenak zarete!» lelodun kartela.

Tolosan bitartean bestelako os-
pakizunei ekin zitzaien: Gor Komu-
nitatearen X. Sentsibilizazio Asteari,
San Esteban auzoko kultur asteari,
Jardunaldi Mikologikoen onddo era-
kusketa eta pintxo eskaintzari eta
Zero Zabor taldeak Ibarran hasi eta
Bonberean amaitutako Birzzikleta
bira eta festari. 

Eskualdean barrena ere zer ospa-
tua izan zen. Alegian Txintxarri Egu-
nak bete zuen asteburuko paper na-
gusia Txintxarri abesbatzaren esku-
tik eta Amasa-Villabona eta
Zizurkilen berriz, 100 pertsonek
euskararen alde korrika egin zuten. 

Jendetza Sortuk Lasa eta Zabalari
eskainitako omenaldian

Lasa eta Zabalaren senideak taula gainean omenaldiko une batean. Tolosako Pizkunde Plazan Sortuko agintari ugari bildu ziren larunbatean N.R.D.A.

‘Emakume gorrak, osasun zerbitzuak eta indarkeria’ tesiaren azalpena. N.R.D.A. ‘Birzzikleta’ Martxarekin zabaldu zen Ibarran eta Tolosan Zero Zabor aldarria . A. I.

Triangulo Plazan Pintxo Mikologikoak herritarren gozogarri bihurtu ziren. N.R.D.A. San Esteban auzoko kultur astean zaldi gurdian gozatu zuten haurrek. A. I.

Alegiako Txintxarri Abesbatzak Txintxarri Eguna ospatu zuen larunbatean. I.M.‘Euskaraz bizi nahi dut’ aldarria entzun zen Amasa-Villabona eta Zizurkil artean. A. I.
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ASIER IMAZ

Hernialdeko Rolleski Igoera larun-
batean jokatu zen, eta bertan, 70
partaidek hartu zuten parte, beste-
ak beste, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba
eta Cantabriatik etorritakoak aritu
ziren. Senior mutiletan, skating esti-
loan, Ioseba Rojok lortu zuen garai-
pena, 12:01eko denborarekin. Ho-
rrela, ibilbideko marka minutu t'er-
dian hobetu zuen tolosarrak.
Bigarren postuan, irabazlearen
anaia sailkatu zen. Imanol Rojok 12
segundo gehiago behar izan zituen
igoera burutzeko.

Skating estiloan, emakumeetan,
Nafarroako Cynthia Martinezek ira-
bazi zuen eta beteranotan Jesus
Beltranek.

Estilo klasikoan, senior mutiletan
Oier Goñi agoitztarrak irabazi zuen
eta nesketan Irungo Maialen Lope-
zek.Beteranotan, Txomin Eskar-
mendi eta Amaia Abanzabalegi izan
ziren nagusi, eta infantiletan, Mikel
Plazas berastegiarrak eta Edurne
Garayoa nafarrak iritsi ziren lehen
postuan hemugara.

Ioseba Rojok marka berria
ezarri du Hernialden gora 
Hernialdeko Rolleski
Igoeran 70 partaide
izan dira; Cynthia
Martinez izan da 
lehen emakumea

Alpino Uzturre Elkarteak lasterke-
ta aurrera atera zedin lanean aritu
direnak izan ditu gogoan, eskerrak
emateko garaian: «Aralar Kirolak,
Hernialde eta Tolosako Udala, Her-
nialdeko Erniobide Elkartea, Insalus
Ura eta Oriako Txirrindularien alde-
tik jaso dugun babesa eta bolunta-
rioen laguntza eskertu nahi dugu». 

Rolleskilariak Hernialden gora; batzuk lasterketan eta besteak asteko prest. A. I.

ARETO FUTBOLA

BIGARREN B MAILA 
Seigarren jardunaldia
Colo Colo-Ibarra 3-3

Sailkapena
1. San Juan 13p
2. Sala Quinto 12p
3. Inter Moviestar 12p
4. Atenea Ikusnet 10p
5. Debabarrena 10p
6. Zierbana 10p
7. Colo Colo 10p
8. Xota 10p
9. Pinseque 8p
10. Santurtzi 7p
11. Ibarra 7p
12. Fuenmayor 6p
13. Siguenza 6p
14. Arnedo 0p

Hurrengo jardunaldia
Ibarrak atsedenaldia izango du

HIRUGARREN MAILA 
Bosgarren jardunaldia
Soloarte-Egintza 2-4
Goierri-Hirukide 4-0
Laskorain-Zarautz 6-3

Sailkapena
1. Laskorain 12p
2. Bilbo 10p
3. Aurrera Vitoria 9p
4. Durango 9p
5. Egintza 9p
6. Uxoa 7p
7. Goierri 7p
8. Elorrio 6p
9. Hirukide Tolosala 6p
10. San Jorge Santurtzi 6p
11. Mallabia 6p
12. Inter Eder 5p
13. Buruntza 5p
14. Zarautz 2p

Hurrengo jardunaldia
Tolosala Hirukide-Aurrera Vitoria
Bilbo-Laskorain
Egintzak atsedenaldia izango du

FUTBOLA

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 
Seigarren jardunaldia
Aretxabaleta-Tolosa 2-3

Emaitzak

Sailkapena
1. Berio 11p
2. Aurrera 11p
3. Anaitasuna 10p
4. Tolosa 10p
5. Hondarribia 9p
6. Aloña Mendi 9p
7. Bergara 8p
8. Ostadar 8p
9. Real Union 8p
10. Beti Gazte 8p
11. Vasconia 8p
12. Touring 8p
13. Antzuola 7p
14. Hernani 6p
15. Getariako Keta 6p
16. Zarautz 5p
17. Lagun Onak 5p
18. Aretxabaleta 3p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa-Zarautz

ESKUBALOIA

LEHEN MAILA, C TALDEA
Bosgarren jardunaldia
Eibar-Tolosa 28-26

Sailkapena
1. Eibar 10p
2. Stadium Casablanca 8p
3. Arrasate 8p
4. Corrales 6p
5. Tolosa 6p
6. Egia 6p
7. Trapagaran 5p
8. Alcorta 5p
9. Askartza 4p
10. Pulpo 4p
11. Zaragoza 3p
12. Urdaneta 2p
13. Santoña 2p
14. Indupime 1p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa-Stadium Casablanca

SASKIBALOIA

LEHENENGO MAILA 
Laugarren jardunaldia
Padura-Bidebide Take 79-71

Sailkapena
1. Indautxu 4-0
2. Bidebide Take 3-1

ASIER IMAZ IKAZTEGIETA

Pistako Europako Txirrindulari Txa-
pelketak jokatu dira asteburuan Ho-
landan, hain zuzen ere, Apeldoorm-
eko belodromoan. Leire Olaberria
ikaztegietarra bertan izan da, eta
etxera brontzezko domina batekin
etorri da. Hirugarren postua puntua-
keta proban lortu zuen ikaztegieta-
rrak. Horrez gain, Omnium-ean, 40
puntu eskuratu zituen Leire Olabe-
rriak. Lortutako puntu horiei esker,
ikaztegietarrak seigarren amaitu
zuen Omnium-ean. 

Leire Olaberriak
brontzezko
domina irabazi
du Europako
txapelketetan

ASIER IMAZ AMEZKETA

Ekaitz Saralegik 22-13 irabazi zion
Urrutikoetxeari iragan ostiralean,
Lau t'erdiko pilota txapelketan. Ga-
raipen horrekin, amezketarrak final
zortzirenetako txartela lortu zuen.
Hurrengo fasera jauzi egiterik izan
ez duena, Mikel Olaetxea izan da. Li-
zartzarrak Elezkano II.aren aurka
22-8 galdu zuen igandean, Zarata-
moko pilotalekuan. Final zortzirene-
tan, Ekaitz Saralegik Titin III.aren
aurkako jokatuko du Logroñon,
igandean, 17:00etatik aurrera.

Saralegik final
zortzirenetan
Titin III.aren
aurka jokatuko
du Logroñon

ASIER IMAZ IBARRA

Leire Agirrezabalak denboraldi bi-
kaina darama mendi lasterketa pro-
betan. Ibartarrak larunbatean garai-
pen berri bat eskuratu zuen, Biz-
kaian. Gorbeia Suzien Euskal
Herriko Txapelketa jokatu zen Zea-
nurin, eta ibartarrak 3:3:42ko den-
bora behar izan zuen proba amai-
tzeko. Bigarren postuan, Elena Loyo
sailkatu zen, 3:11:52ko denborare-
kin. Hirugarren, Nuria Picas iritsi zen
helmugara, irabazlearengandik 10
minutura.

Agirrezabala
ibartarrak
Gorbeiako mendi
lasterketa 
irabazi du
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Emozioz betetako
omenaldia egin diote
herrian Txomin Castrori

MIKEL IRAOLA

Txomin Castrori emozioz beteriko
omenaldia eskaini zioten Amasa-Vi-
llabonan, larunbatean. Plaza 
bete jende elkartu zen, hainbat la-
gunek antolatutako ekitaldiaz goza-
tzeko.  «Merezi zuen agurra» eman
zioten apirilean zendu zen tronpeta-
joleari.

Txomin Castro Sietemesino musi-
kariari Incansables Txarangako kide
ohiek, eta lagunek doinu eta argi
emanaldi dotorea eskaini zioten he-
rrian. Hauez gain,  Oinkari dantza
taldea, V.O.S. Quartet taldea, Joana
eta Ainara Ortega eta Tolosako dul-
tzainero eta txistulari taldeek ere
parte hartu nahi izan zuten omenal-
dian beraien aletxoa eskainiz.

Jende mordoa bildu zen plazan,
eta beste hainbat izan ziren afarian
elkartu zirenak.  Aburuza sagardote-
gian omenaldiari amaiera dotorea
eman zioten.

Apirilean hil zen tronpeta
jolea omentzeko 
eginiko ekitaldian, 
Amasa-Villabonako 
plaza jendez bete da 

Txomin Castrori herrian egindako omenaldiko hainbat une. M. IRAOLA /I. AGIRRE

Bideoa. 
Txomin Castrori 
herrian egin 
dioten omenaldiko
irudiak.  

Agenda

Urte askoan!
Inhar Bordagarai Goenaga (Irura). 

Gaur 3 urte! Zorionak eta 
muxu goxo asko Alegiako 

familiaren partetik.

Agenda

DEIALDIAK

AMEZKETA. Gaur odola emateko
aukera izango da kultur etxean,
18:30etatik 20:30era. Odol emai-
leei eta oraindik eman ez dutenei
odola ematera joateko deia egin
diete. 

ANOETA. Euskal Jaiaren balorazio
bilera egingo da, 18:30etik aurre-
ra udaletxean. Jarraian
19:30ean, Kultur eta Kirol Asteko
egitaraua lantzeko bilera egingo
da. Herriko talde guztiak eta herri-
tar oro animatzen dituzte parte
hartzera.

BIDEGOIAN. Urte eta erdi lanean
aritu ondoren, udalak dagoeneko
egin du Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren Testu Bategina. Bere
edukiak azaltzeko, bihar, hilak
23, 19:30ean udaletxeko pleno
aretoan aurkezpena egingo da
idatzi duten talde teknikoaren es-
kutik. Udalak herritar guztiak gon-
bidatu nahi ditu aurkezpenean
parte hartzera.

Gaur
Tolosa: 
Egunekoa eta gauekoa: 
Iturrioz, I.  
Euskal Herria kalea, 3.
Telefonoa: 943 67 09 15.

IBARRA. Gabonetako apaingarri
iraunkorrak egiteko, eta energia
kontsumoa murrizte aldera birzikla-
tzeko materiala bildu nahi dute Uz-
turpe  ikasleek. Udaletxean utzi be-
harko dira hilaren 31a baino lehen. 

IRURA. Gaur, 19:00etan, udaletxe-
ko batzar aretoan festa batzordeak
bilera egingo du. Puntu nagusia Sa-
miel jaien balorazioa izango da.

TOLOSA. Tolosako Udalak hondaki-
nen inguruko herri batzarra egingo
du, gaur, Topic zentroan. Bost bilke-
ta sistema aztertuko dira bertan,
eta herritarrak parte hartzera gonbi-
datu dituzte. 

Farmaziak

Urte askoan!
Mikel Zubeldia Azkolain (Ibarra). 

Atzo urtea bete zuen. 
Zorionak birramona Tereren 

partetik!


