Tolosaldeko bi gazta munduko gazta
onenen artean sarituak izan dira
Erresuma Batuan jokatu berri den Munduko Gazta Txapelketan
Asteasuko Gorua Goiena baserriko gaztak brontzea lortu du, eta
Tolosako Montezkue auzoko Martin Txiki baserrikoak zilarra 6
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Uste baino diru
gehiago jasoko
dute udalek,
Foru Aldunditik
Gipuzkoako Foru Aldundiak inbertsioak egiteko
24.000 euro baino gehiago emango dizkio
eskualdeko herri bakoitzari; langabezia datuak
jaisteko laguntzak ere bideratu dituzte 4-5

150 ESERLEKU
IZANGO DIRA
ZERKAUSIKO
TXULETA FESTAN
Txartel gehienak agortu dira,
baina oraindik afaritarako
eskuratu daitezke; idi demak,
zesta punta, pilota, musika,
dendak, azoka... izango dira 2

ESPAINIAKO
AUZITEGI
NAZIONALETIK
PASA BEHARKO DU
JESUS MUÑECASEK
Frankismo garaian torturak eta
legez kanpoko hainbat jarduera
egitea leporatuta Maria Servini
epaileak eginiko estradizio
eskariaren berri emango diote 7

Gipuzkoako Merkataritza Bazkundean langileek protesta egin zuten, zuzendaritzakoak bileran zeuden bitartean. MIKEL IRAOLA

Antaliseko langileek
borrokari eutsiko diote
Zuzendaritzarekin eginiko lehen bilera «luzea bezain
gogorra» izan da; gaur grebari hasiera emango diote 3
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Tolosa

Gastronomiazaleek beteko
dute Tolosa, bihartik aurrera

Enpresen
eraberritzerako
gakoak,
InnovaBizzia
jardunaldietan
Abenduaren 16an izango
da saioa, Tolosan,
eta oraindik ere zabalik
dago izen ematea
I. URKIZU

Aurten bereziki mugatu dituzte Zerkausiko jatetxe erraldoiko eserlekuak, eta otordu bakoitzean 150 lagunek jango dute. I. T.

Zerkausiko txuleta
festako ia bazkari
txartel guztiak agortu
dira, eta afaritarako
lekua geratzen da

Sabela betetzeko kontuetan krisiak hainbesteko eraginik ez duela
dirudi horrela, baina Illarregik dioenez, iaz nabaritu zuten beherakada,
aurreko urteekin alderatuta: «Egia
esan aldaketa nabarmenena iaz

ITZEA URKIZU
Hiru eguneko zubia gastronomiaren
festa bilakatuko da Tolosan, bihartik
aurrera, Txuleta festaren harira. Zerkausia jatetxe erraldoi bilakatuko da
aurten ere, eta eskainiko dituzten
bost otordutatik bi bazkaritarako
txartelak agortu dira jada.
Tolosaldea Tour-eko Olatz Illarregik azaldu duenez, igandeko bazkarirako bada oraindik txartelen bat
edo beste eta, gainerakoan, Txuleta
festako jakiak dastatu nahi dituenak afari-txartelak eskuratu beharko ditu.

Bisitari asko
Euskal Herritik
kanpokoak izango
dira»
izan zen, eta ekonomiaren egoera
txartelen salmetan islatu zen».
Horregatik, aurten gehiago mugatu dituzte Zerkausiko erretegi berezian jateko eserlekuak: «150 eserleku izango dira aurten, eta txartelen
salmenta bermatzeaz gain, bertan
lanean ibiliko direnek ere erosoago

aritu ahal izango dute, lasaiago».
Herritarren ekonomiaz harago, azken urteotan ohitura aldaketa bat
ere nabaritu dutela dio Illarregik,
bazkarien arrakastari dagokionez:
«Badirudi jendeak bere ohiturak aldatu dituela, eta bazkariek hobeto
funtzionatzen dute. Behar bada
otorduaren ondoren autoa hartu behar izateak eragina du horretan,
izan ere, kanpotik jende asko etortzen da jatera, eta erosoagoa da lasai bazkaldu eta iluntzean autoa
hartzea».
Ohiturak ohitura, Txuleta festa
hainbat txokotako gastronomiazaleentzako hitzordu erakargarri bilakatu da. Horren erakusle dira, Euskal
Herritik harago Tolosara etorriko diren herritarrak: «Madrildik, Bartzelonatik, Asturiastik eta Valladolidetik
erreserbak egin dituzte, eta Palentziatik autobus oso bat etorriko da,
bidaia agentzia baten eskutik».
Zer dastatua, zer erosia eta zer
ikusia izango da, beraz, bihartik
igandera bitarte Tolosan, zesta punta eta pilota partidak, dendak, musika emanaldiak, aeromodelismo erakustaldiak, idi demak eta ganadu
azokak tarteko.

Enpresen topaketa izango da, datorren abenduaren 16an, Tolosako Topic zentroko aretoan. InnovaBizzia
2013 izenburupean, zuzendarien,
profesionalen, enpresarien eta ekintzaileen arteko elkargunea osatuko
dute eta, besteak beste, enpresen
berrikuntza eta eraldaketak indartzeko gako interesgarriak izango dituzte hizpide.
Egitasmoa Bizzia enpresak antolatu du, eta aditu talde baten esperientziaz hornituko dute jardunaldia.
«Azken batean, pertsonei eta erakundeei etorkizuna eraikitzen laguntzeko abiapuntu bat da enpresakultura kohesionatzea», dio Bizziako
Gemma Zelaiak.
Horrela, beraz, jardunaldiaren hasieran Egograma bat banatuko diete parte-hartzaileei, norberak nola
jokatzen duen ikusteko. Ondoren,
Matti Hemmi izango da hizlarietako
bat, eta Amets egitera ausartzen
zara? saioa eskainiko du; InKNOWation-eko sortzailea da bera. Bigarren hizlaria, berriz, Josu Feijoo ingeniaria eta astronauta izango da; espaziora joan zen lehenengo
diabetikoaren istorioa da berea, eta
bizipen horietatik ariko da hizketan.
Enpresa munduko beldurrak era
praktikoan kudeatzen laguntzea
helburu nagusitzat duten jardunaldi
hauetan edonork parte har dezake,
eta izen ematea zabalik dago oraindik. www.bizzia.netwebgunean
dago informazio zehatza, prezio eta
ordutegiekin, eta izen ematea
info@bizzia.net helbidean egin behar da. Aipatzekoa da, saioa
18:15ean hasiko da, eta 21:00ak
arte ariko dira.

Zaindarien asteko
testigantzak blogean
TOLOSA. Tolosako Hirukide ikastetxeak Zaindarien astea ospatu du,
eta besteak bestek, hainbat sektoretako tolosarrak ikastetxetik pasa
dira beren laneko bokazioaz hitz egitera. Testigantzak jaso ondoren,
ikasleek lanak egin behar izan dituzte, eta hau guztia blog batean bildu
dute. Horrela, http://hirukidezaindariak.blogspot.com.es helbidean
irakur daitezke denak. Hirukidek eskerrak eman nahi izan dizkie parte
hartu duten guztiei.

Eguberri Umama
ikusteko sarrerak
TOLOSA. Juantxo Zeberio Etxetxipiaren Eguberri Umama. Basque Christmas Songs proiektu berria datorren abenduaren 13an aurkeztuko
dute, lehenengoz, jendaurrean.
Emanaldia Leidor aretoan izango
da, 21:00etan, eta sarrerak
www.kutxasarrerak.net atarian eskura daitezke jada, 12 euroan.

Kilometroetako
irudien proiekzioa
TOLOSA. 2013ko Kilometroak jaiaren inguruan urte osoan antolaturiko festa eta egitasmoen irudiak
proiektatuko dituzte, abenduaren
14an, Leidor aretoan. 12:00etan
izango da saioa, eta 3 euroko sarrera ordaindu beharko da; trukean,
irudiz beteriko DVDa banatuko diete
bertaratuei. Zortzi urtetik beherako
haurrek, berriz, euro 1 ordaindu beharko dute. Sarrerak ikastolako
idazkaritzan eta Orbela tabernan
daude eskuragarri.

Bihotz-biriken
suspertze ikastaroa
TOLOSA. DYAk bihotz-biriken suspertze ikastaroa eskainiko du hilaren 16 eta 17an, eta izen ematea zabalik dago. 943 46 46 22 telefono
zenbakira deitu behar da, eta 80
euro ordaindu behar da matrikula.
18:30etik 21:00etara izango dira
saioak.

Iragarki
laburrak
LAN BILA
Etxeko lanetarako: etxeko lanak
egiteko edota haurrak zaintzeko,
esperientzia handia duen emakume euskaldunak bere burua eskaintzen du. Lanerako edonora
joan ahal izateko kotxea ere
badauka, gainera. Interesa duen
edonork, jarraian datozen telefono
zenbakietako batera dei egin dezake:943 69 68 82 edo
606 52 19 92.
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Antaliseko langileak Gipuzkoako Merkataritza Bazkundearen egoitzaren kanpoan jardun zuten protesta eginez bilerak iraun zuen hiru ordutan. M. IRAOLA

Langileek Antalis bideragarria dela
aldarrikatuz jarraituko dute, greban
Albizturko lantegia ez
ixteko negoziazioen
lehen bilera egin zuten
atzo Donostian, baina
ez ziren inongo
akordiora iritsi
MIKEL IRAOLA DONOSTIA
«Mentalizatu zaitezte luzea eta gogorra izango dela prozesu hau, eta gorde indarrak beharko ditugu eta». Fernando Gordejo, Antaliseko langile eta
enpresa-batzordeko kidea honela zuzendu zitzaien bere lankideei zuzendaritzarekin izandako lehen negoziazio bileratik irten eta gero.
Gogorra bezain luzea izan zen negoziazioko lehen bilera, hiru ordukoa.
Bitartean, kale gorrian gera daitezkeen 39 langileak kanpoan iraun zuten,
protestan, zarata atera eta paper eta
pegatinak banatuz. «Lan egitea besterik ez dugu eskatzen. Enpresa bideragarria da, ezin du bat-batean horrela itxi», esaten zieten joan-etorrian
handik pasatzen zirenei.
Ideia horixe bera defendatu zuten
zuzendaritzaren aurrean batzordeko
partaideek. «Gure plantementua enpresak irekita jarraitzea da. Lan asko
dago egiteko, eta lana kanpora eraman nahi dute», esaten zuen bilerara
sartu aurretik Gordejok. Zuzendaritzak, ordea, beste nahi eta asmo batzuk ditu, eta zuzenean, bideragarritasunaz hitz egin beharrean, kalte-ordainez negoziatu nahi du: «Argi eta
garbi utzi dute ahal bezain laster burutu nahi dutela lantegiaren itxiera.
Hiru bileretan likidazioa adostu eta
kito. Baina guk uste dugu hori ez dela
bidea, eta ez dugu hori onartuko. An-

talis bideragarria da, eta horrela ez
bada, orduan bakarrik adostuko ditugu kalte-ordainak», esan zuen Oihane Valenciano, enpresa-batzordeko
kideak, bileraren ondoren.
Bideragarritasuna aldarrikatuz
Enpresaren bideragarritasunean oinarritzen da langileen defentsa, izan
ere, enpresa-batzordekoen arabera,
«orain arte inoiz ez du ahultasun zantzurik eman».
Zuzendaritzak hartutako erabakia
«bat batean eta lan askorekin» zeuden unean iritsi zela nabarmentzen

Itxiera ez den
beste ezer ez dute
planteatzen, ez
EEErik, ezta soldata
jaitsierarik ere»
FERNANDO GORDEJO • LANGILEA

dute. Valencianoren esanetan, pasa
den ostegunean eman zieten itxieraren berri, eta egun horretan bertan
sartu zizkieten kontu korronteetan hilabeteko nomina eta gabonetako haborakina, inolako arazorik gabe: «Ez
dute itxiera ez den beste ezer planteatu, ez EEE-rik, ezta soldata jaitsierarik ere. Hor frogatzen da euren benetako interesa, itxi eta hemengo lana
beste norabait eramatea dela».
Valenciano eta Gordejoren ustez,
Albizturko enpresa itxi eta Belgikan
duten antzeko enpresa indartzeko
erabiliko dute hemengo produkzioa.
«Orain arte %50ean izan ditu bi enpresak, eta horren ordez, lantegi bakar batek %100eko lan karga hartzeko erabakia hartu du multinazionalak, atzean ia 40 familia kale gorrian

utziko dituela axola izan gabe». Zentzu horretan Antalis multinazionalak
hartutako jarrera ere gogor salatu
dute langileek, izan ere, urriaren 31n,
albiste pozgarri bat jaso zuten: beste
enpresa bat sartu zela taldean, eta
hark 300 milioiko irabaziak suposatuko lizkiokela taldeari. Diru hori Albizturko lantegia aurrera ez ateratzeko erabili izana ez dute ulertzen langileek: «urtetan diru asko irabazi izan
du gure enpresak, eta besteei laguntzeko ere erabili da. Orain zergatik ez
dute diru hori gu laguntzeko erabiltzen? Taldeak ere bere gain har gaitzala».
Multinazionalarekiko langileek duten ondoeza nabaria da: «gabonetako otarreak Madrilen zituztela esan
eta haiekin ea zer egingo ote zuten
galdetu ziguten. Lotsa izan behar da
hori galdetzeko! Ekartzeko esan genien, gure izardiarekin ordaindutakoak direlako eta merezi ditugula».
Langileen ustez, horrelako jarrerek demostratzen dute zuzendaritzari ez zaiola Albizturko enpresa eta langileen egoera axola. «Pixkanaka hiltzen utzi dute». Enpresa, bere aldetik,
tinko mantentzen da Albizturko planta bideragarria ez dela esanaz, eta
tesi hori defendatzen duen dokumentazioa eskatuko diote zuzendaritzari: «Gauza da beraiek nahi duten
aberastasuna lortzeko adina bideragarria ez dela, baina bai lana egin eta
39 familia aurrera ateratzeko. Horregatik, informeak eskatzen ari gara,
hori horrela dela dioten datuekin».
Atzoko batzarrean ez zuten inongo
adostasunik lortu, eta ondorioz, gaur
greba mugagabeari ekingo diote langileek. Bien bitartean, negoziaketek
aurrera jarraituko dute hilaren 18ra
arte, eta hurrengo bilera datorren as-

teazkenean izango dute. Denbora
horretan, «etsi gabe borroka» egingo
dutela esan dute langileek: «instituzioetara eta hedabideetara joko
dugu, ez gara geldirik geratuko».
Politikariei mezua
Bestalde, Antaliseko langileek mezu
bat bidali nahi izan zieten politikariei,
izan ere, Tolosaldean eta, oro har,
Euskal Herri osoan errepikatzen ari
den fenomenoa da deslokalizazioarena: «Espainiako gobernuak hartutako erabakiei esker, oso erraza eta
merkea zaie langileak kaleratzea en-

Aberastasuna
lortzeko adina
bideragarria ez da,
baina 39 familia
mantentzeko, bai»
OIHANE VALENCIANO • LANGILEA

presa handiei. Hori dela eta, multinazionalak pixkanaka industria sarea
suntsitzen ari dira, eta inork ez du horren aurka ezer egiten».
Papergintzako sektoreko gainontzeko enpresetan egoera «beretsua»
dela dio Gordejok: «Ez gara gu bakarrrik. SAMen 20 langile kaleratu dituzte, Unipapelen ere kaleratzeak egon
dira. Beste hainbat sektoretan ere
kalte asko egin dute, metalgintzan
adibidez».
Bileraren leku aldaketa
Bigarren plano batean geratu zen bileraren leku aldaketa, izan ere, hasiera batean Donostiako NH Arantzazu
hotelean egitekoa zen. Langileak bertara hurbildu ziren protesta egiteko
asmoz, eta hoteleko zuzendaritzak

egoera ikusita bilera egiten utziko ez
ziela esan zien. Behin atzera botata,
Antaliseko zuzendaritza bigarren
leku baten bila hasi zen, baina hiriko
beste hainbat hoteletan ere ezezko
erantzuna jaso zuten. Langileek, berriz, enpresan bertan egiteko esaten
zieten: «Hasieratik esan izan diegu
bilera hori enpresan bertan egin behar zela, baina ez dute nahi. Nonbait
han ez dira eroso sentitzen». Azkenean, ordubeteko atzerapenarekin batzarra egin zuten Gipuzkoako Merkataritza Bazkundearen egoitza nagusian, Antiguo auzoan. Langileak
kanpoan izan ziren bilerak iraun zuen
hiru orduetan, turutak eta tanborrak
astintzeari utzi gabe.
Renault ere kolokan
Maiatzean Perot itxi zuten. Duela gutxi, Endaki, Marie Brizard eta Antalis
itxiko zituztenaren berri eman zuten.
Bada, orain, arrisku horretan aurkitzen dena Anoetako Renault auto
kontzesionarioa da. Hartzekodunen
lehiaketan dago, eta horregatik, enpresa itxi eta bertako 11 langileak kaleratzea aurreikusi du. Horrez gain,
Lasarteko kontzesionarioan ere 15
langiletik bost kaleratuko dituzte. Datozen egunotan jakingo da erabaki
honen inguruko informazio gehiago.
Kasu honekin 160 dira une honetan
Tolosaldean lanpostua kolokan duten pertsonak.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak
24.000 euro baino gehiago emango
dizkio eskualdeko herri bakoitzari
ASIER IMAZ TOLOSA
iru horren jatorria «oso berezia» dela dio Xabior Olano Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ogasuneko zuzendariak. Banaketa
ere berezia da, bai behintzat Araba
eta Bizkaiarekin alderatzen bada.
Ondoren, PSE-EEren kritikak datoz,
eta azkenik, Bilduren eta EAJren
adostasuna. Osagai guzti hauek
nahikoa ez badira, berriari abenduko azken egunak eta ekonomiaren
egoera gehitu behar zaizkio.
2013ko azaroaren 22ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eskualdeko
herriak aipatzen zituzten hiru foru
dekretu zeuden. Burokrazia hizkuntza horren tartean, herrien eta eskualdeetako garapen agentzien izenekin taula batzuk zeuden, eta
hauetan, diru kopuruak. Guztira,
zazpi milioi t’erdi inguru. Herri bakoitzari ‘x’ tokatzen zitzaion, eta hauek,
inbertsioetarako eta lanpostuak
sortzeko bideratu behar ziren.
Xabier Olano altzotarrak TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA-ri hainbatetan lagundu zion hizkuntza berezi
horren itzulpen lanetan. Oraingo honetan ere horrela izan zedin, TOLOSALDEKO ATARIA baino, Olanoren kar-

D

Udalerriko biztanle kopurua
Biztanleak, 0-1.000 bitarte
Biztanleak, 1.001-2.000 bitarte
Biztanleak, 2.001-5.000 bitarte
Biztanleak, 5.001-10.000 bitarte
Biztanleak, 10.001-20.000 bitarte
Biztanleak, 20.001-50.000 bitarte
Biztanleak, 50.001etik aurrera
Donostia

Inbertsioak eta langabezia ardatz hartuta, Gipuzkoako Foru
Aldundiak ia zortzi miloi euro banatuko ditu udalen eta
eskualdeen artean, zorpetze maila handituz

Ibarran ludoteka zaharrean ari dira egokitze lanak egiten. A. IMAZ

guak sortzen zituen zalantzak. Denbora kontuengatik. Xabier Olano Gipuzkoako Foru Aldundiko langilea
da, hain zuzen ere, Ogasuneko zuzendaria. Kokatze aldera, diputazioren barruan Ogasun eta Finantza
departamentua dago. Foru diputatua Helena Franco da. Ondoren, lau
azpi atal daude, eta horietan garranUdalerri kopurua
32
13
10
13
14
4
1
1

Zenbatekoa
960.000 €
650.000 €
700.000 €
1.170.000 €
1.610.000 €
540.000€
160.000 €
210.000 €

* 6 milioi euro banatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Horretarako herri txikiei
eta eskualde buruei lehentasuna eman nahi izan die, biztanle kopuruari baino
gehiago.

tzitsuena Ogasuneko zuzendariak
gidatzen duena da. Ardura hori dauka Xabier Olano altzotarrak, 2011z
geroztik.
Ordezkari publiko gehienek bezala..., Ogasuneko zuzendariak ez
zuen inongo arazorik jarri elkartu
eta diru laguntzen inguruan hitz egiteko. Altzoko elkartean atea jo, eta
Herria
Orexa
Baliarrain
Gaztelu
Orendain
Elduain
Larraul
Belauntza
Albiztur
Abaltzisketa
Hernialde

Diru laguntza
24.820 €
24.896 €
25.669 €
25.915 €
26.858 €
27.160 €
27.801 €
28.461 €
28.612 €
29.310 €

Xabier Olanok ireki zuen. Mahaiaren
inguruan, arduratik baino arduraz
mintzatu zen. Eskertzekoa. Harira.
Diruaren banaketa
Espainiako gobernua eta Eusko
Jaurlaritza adostasun batera iritsi ziren, aurretik jarrita zeuden zorpetze
mugak pixka bat malgutze aldera.
Herria
Alkiza
Leaburu-Txarama
Altzo
Aduna
Ikaztegieta
Bidegoian
Berrobi
Lizartza
Amezketa
Berastegi

* Eskualdeko herri bakoitzari bideratu zaion diru kopurua.

Diru laguntza
29.499 €
29.744 €
30.253 €
31.027 €
31.348 €
32.630 €
33.215 €
34.743 €
40.912 €
46.166 €

Adostasun horren ondorioz, autonomia erkidegoko foru aldundiei zorpetze muga handitu zitzaien; Gipuzkoako diputazioari 18 milioi eurotan.
«Lehendabizi
egoera
ekonomikoa baloratu genuen, eta
hortik abiatuta, inbertsio batzuk
bultzatzea erabaki genuen», dio Olanok. Baldintza batzuekin, ordea.
«Garai bateko azpiegitura erraldoi
horietan ez genuen sartu nahi, alderantziz, ahal zen neurrian, inbertsioak herrietan egin behar zirela ikusi
genuen. Orduan, 18 milioi horien
heren bat udaletan banatzea proposatu genuen, udal bakoitzak erabaki zezan zer egin diru horrekin». Gipuzkoako herri guztien artean sei
milioi euro banatzeko aukera asko
egon daitezke. Horiek aztertzea eta
formulak asmatzea Olanoren lantaldeari tokatu zitzaion: «Heren hori banatzeko garaian herri txikiak bereziki onuradun atera dira, eta hori esatea zilegi da, hori bilatu delako. Herri
txikiek zeregin garrantzitsua dute
Gipuzkoan, eta ez genuen nahi Araban bezala...». Zer gertatzen da Araban? «Hiriburu handia denez, eta
herriek oso pixu gutxi dutenez, Gasteizek ematen du dena». Olanorentzat Gipuzkoaren balorerik handieHerria
Asteasu
Irura
Alegia
Anoeta
Zizurkil
Ibarra
Amasa-Villabona
Tolosa

Diru laguntza
49.837 €
50.882 €
51.951 €
52.432 €
67.910 €
75.106 €
87.157 €
123.627 €
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netakoa lurralde oreka da. «Hiriburua ez da izugarria, 700 biztanletik
175 bizi dira bertan. Eskualde buru
potenteak daude, eta gero herri txiki
mordoa. Azken hauen eginkizuna
oso garrantzitsua da, lurraldearen
orekari begira, eskualde buruena
garrantzitsua den bezala».
Bilduren proposamenaren aurka
bozkatu zuen PSE-EE alderdiak Batzar Nagusietan. Diruaren banaketa
biztanleriaren araberakoa izatea
nahi zuten. Jarrera horrekin gutxiengoan gelditu ziren, EAJk Bilduren
proposamena babestu baitzuen.
Bizkaia eta Araban diputazioek beste norabide bat hartu dute, hau da,
udaletara diru kopuru bat bideratu
beharrean, eurek erabaki dute tokatu zaien kopuruarekin zer egin. Xabier Olanok honela laburbiltzen du
beste bi lurraldeetan gertatua: Araba eta Bizkaian udaletara zenbat bideratu dute? «Euro bakar bat ere ez.
Hori Gipuzkoan bakarrik egin dugu».
Eta PSE-EEk zer esan du... Harira.
Foru dekretu bilakatu den proposamenaren helburu nagusia, herri
txikien ekarpena azpimarratzea da;
eskualde buruei garrantzia emanaz,
eta hiriburua kontuan hartuaz, dio
Xabier Olanok. Baina banaketa egitarako unean, nola azaldu hori? «Gutxienez inbertsio txukun bat egiteko
aukera izan behar zuten herri guztiek, eta hori nolabait neurtzeko
24.000 euro jarri genituen. Hortik
gora, beste hainbat aldagai hartu
genituen kontuan, biztanle kopurua
tarteko».
Udalei ematen zaien diru hori ezin
da edozein gastutarako erabili; inbertsioetarako bakarrik da, eta hoEskualdea
Debagoiena
Goierri
Urola Kosta
Donostialdea
Urola Garaia
Tolosaldea
Buruntzaldea
Urola Erdia
Debabarrena
Oarsoaldea
Bidasoa

rrela justifikatu behar dira. Lanak
azkar egin behar dituzte udalek,
epea 2013an amaitzen baita. Hala
eta guztiz ere, nahiz eta azaroan
agertu aldizkari ofizialean, irailaren
amaieran diru laguntza hauen jakitun ziren udalak, Olanoren esanetan.
Diputazioak 18 milioi horiek jasotzean maileguan hartzen ditu, baina
udalek ez, hau da, ez dute jasotako
kopurua itzuli behar. Hala eta guztiz
ere, herritar bezala mailegua ordaintzea tokatuko zaie gipuzkoarrei.
Ondorioz, galdera argia da: zorra
handitzeko erabakia hartu duzuen
bezala, aztertu al duzue ez handitzearen aukera? Xabier Olanok hiru
faktore aipatzen ditu 18 milioi horien inguruan: «Lehenik, gehiegi zorpetu gabe kopuru horri aurre egiteko aukera bazegoela ikusi zen; bigarrenik, egoera ekonomikoak
ahalegin bat egitea eskatzen zuela
ikusi genuen, han eta hemen pizgarriak sustatuz; eta azkenik, foru aldundiak berak bazituen aurrera
eman nahi zituen proiektuak, eta
baliabideak horretara bideratzea
erabaki zen».
Langabezia ere kontuan
Heren bat inbertsioetarako, eta beste zati bat, langabeziari aurre egiteko. Hori izan da Gipuzkoako Foru Aldundiaren erabakia, eta horretara
milioi euro t’erdi baina gehiago bideratu dituzte. Guztira, denboraldi baterako, zuzenean 200 lanpostu inguru sortu nahi dituzte. Alde batetik,
udalei emango die kontratuak egiteko aukera, eta bestetik, eskualdeetako garapen agentziei. Ondorioz,
Entitatea

Udalerria
Tolosa
Amasa-Villabona
Ibarra
Zizurkil
Anoeta
Alegia
Irura
Asteasu
Berastegi
Amezketa
Lizartza
Berrobi
Bidegoian
Ikaztegieta
Aduna
Altzo
Leaburu-Txarama
Alkiza
Hernialde
Abaltzisketa
Albiztur
Belauntza
Larraul
Elduain
Orendain
Gaztelu
Baliarrain
Orexa

Biztanle kopurua
18.574
5.873
4.269
2.910
1.830
1.771
1.640
1.512
1.062
976
649
568
537
469
452
411
384
371
361
324
316
281
274
231
181
168
127
123

Kontratu kopurua
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Laguntzen zenbatekoa
30.000 €
15.000 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €
7.500 €

* Udalek lanpostuak sortzeko laguntzak ere jaso dituzte.

Tolosaldea Garatzenek ere diru laguntzak jasoko ditu. Eskualdeko garapen agentziak hiru kontratu egiteko baliabideak eskuratuko ditu, eta
horrez gain, enplegu programetarako 125.000 euro.
Langabeziaren inguruko neurrien
inguruan, Xabier Olanok elkarlanaz
hitz egiten du: «Beti esan dugu udaletatik langabeziaren aurka ahalegiEskualdeko langabezia tasa

Debagoieneko mankomunitatea
Goierriko Ekimena SA
Urola Kostako Udal Elkartea
Donostiako Sustapena SA
Urola Garaiko Garapenerako Agentzia SA
Tolosaldea Garatzen SA
Hernaniko Udala
Iraurgi Lantzen SA
Debabarreneko Garapen Ekonomikorako Elkartea SA
Oarsoaldea SA
Bidasoako Garapenerako Agentzia SA

12,60
13,00
13,10
13,50
14,70
14,80
15,30
16,20
16,20
16,70
17,10

na egin behar dela. Baldintzak oso
kezkagarriak dira garai hauetan, eta
badakigu epe motzeko irtenbideak
direla zentzu batean, baina zenbaitentzat arnas pixka bat hartzea dela
ere ezin dugu ahaztu. Horrez gain,
enpleguaren inguruko ekimen eraginkorrenak eskualde mailan egiten
direnak dira. Horregatik hartu dira
kontuan garapen agentziak».
Kontratu kopurua
(laguntzen zenbatekoa)
2 (15.000 €)
2 (15.000 €)
2 (15.000 €)
3 (22.500 €)
3 (22.500 €)
3 (22.500 €)
3 (22.500 €)
4 (30.000 €)
4 (30.000 €)
4 (30.000 €)
4 (30.000 €)

Arlo honetan ere lurraldeen orekaren garrantzia agerian gelditu da
Olanoren pentsaeran, izan ere, Gipuzkoan eskualdeek pisu handia
dutela dio altzotarrak, eta hori kontuan hartu behar dela: «Oso eginkizun garrantzitsua dute, eta hori bultzatzea oreka horren osagarri garrantzitsuenetakoa da.
• ataria@ataria.info•
Enplegu plangintza,
laguntzen zenbatekoa
105.000 €
105.000 €
105.000 €
125.500 €
125.500 €
125.500 €
125.500 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €

* Eskualdeetako garapen agentziei bi laguntza eman zaizkie. Lehena kontrataziorako eta bigarrena enplegu plangintzan laguntzeko, langabezia tasa kontuan hartuta.
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IÑIGO TERRADILLOS
Munduko Gazta Txapelketa ospatu
zen iragan astean Birminghamen
(Erresuma Batua). Mundu osoko
2.744 gazta aurkeztu ziren bertan,
eta 32 domina Idiazabal deiturako
gaztek lortu zituzten. Orotara 25
euskal gaztandegi saritu zituzten,
eta horietako bi Tolosaldekoak dira,
Asteasuko Goine eta Tolosako Martin Txiki, hain justu. Guztira 30 herrialdetako gaztak aurkeztu zituzten, eta haiek epaitzeko hainbat herrialdetako 255 dastatzaile aritu
ziren: Europakoak, Mexikokoak, Japoniakoak eta Australiakoak, besteak beste. Beraz, sari makala ez dela
kontuan hartuta, gaztagileak «oso
pozik» daude saria eskuratu dutelako.
Asteasuko Gorua Goiena baserriko Joseba Otegik eta Maria Jesus Hidalgok eta euren lantaldeak ekoizten duten Goine gazta brontzezko
dominarekin izan da saritua, ardi
gazta gogorren sailean. «Oso gustura» daudela azaldu du Maria Jesus
Hidalgok, «saria lantalde osoaren lanaren errekonozimendua baita».
2010eko txapelketan zilarra lortu
zuten, beraz, bigarrenez eskuratu
dute mundu mailako txapelketan
garaikurra. Ez zutela saria jasotzea
espero aitortu du Hidalgok: «Gu gure
produktua ahalik eta egokien egiten
saiatzen gara; hori bai, txapelketetan aurkeztean beti izaten duzu sariren bat jasotzeko esperantza, beraz,
oso pozgarria izan da».
Egiten duten lanaren errekonozimendua izateaz gain, «nolabaiteko
ospea» ematen diola sariak produktuari dio Hidalgok. «Ez du esan nahi
gero salmentetan izugarrizko gorakada nabaritzen denik, baina, eragin handia izaten du».
2007an hasi ziren gazta ekoizten
Gorua Goiena baserrian. Senarra,
Joseba Otegi, ganaduzalea izan
dela betidanik kontatu du Hidalgok.
Bera, berriz, hirian hezi eta bizitzetik, baserri mundura igarotakoa:
«Logroñon bizi nintzen ni, eta kontzesionario bateko bulegoan lan egiten nuen, beraz, aldaketa handia
izan zen niretzat, baina, oso gustura
nago hartutako erabakiarekin».
Behiak ardiengatik aldatu zituzten,
esnearen ekoizpenari etorkizunik
ikusten ez ziotelako, eta gustura
daude aldaketarekin. «Gazta egin
eta saltzetik bizi gara, beraz, pozik
gaude». Hori bai, «lan gogorra» dela
onartzen du Hidalgok: «Senarra eta
biok aritzeaz gain, oso lan ona egiten duten beste bi pertsona ere baditugu; lauren artean lanak banatuta funtzionatzen dugu».
Egoera ona ez izan arren, «asko
borrokatuz» mantentzea eta aurrera
egitea lortu dute Asteasuko gaztandegian, eta aurrera begira, modu
berean jarraitzea espero dute:
«Gure lanari esker, lau familia bizi
dira, beraz, horrela jarraitzea gusta-

Munduko gazta
onenekin lehian
Asteasuko Goine eta Tolosako Martin
Txiki gaztak sarituak izan dira Munduko
Gazta Txapelketan domina banarekin

jasotzen duzunean, ez baita batere
erraza mundu osoko gazten artean
aukeratua izatea».
Ardiak ondo zaintzea, analisiak
egunean eramatea, esnea garbi
egotea... azken batean gainean egotea dela diote gazta ona egitearen
sekretua. Horrek, baina, egunean
ordu asko lanari eskaintzea eskatzen du, eta batez ere, urteko sasoi
honetan, neguan eta udaberrian pilatzen baitzaio gaztagileari lan
gehien.

Ezin dugu
kexatu, egiten
dugun gazta guztia
saltzen baitugu»
MARTIN TXIKI • GAZTANDEGIA

Tolosako Martin Txiki baserriko Pedro Zuzuarregi. I.G.L.

tuko litzaiguke». Gazta ekoizteaz
gain, gainera, produktu berriekin
ere hasiak dira, hala nola, gazta
freskoa, mamia eta jogurtak.
Zazpigarrenez saritua
Tolosako Montezkue auzoan dago
Martin Txiki baserria, eta bertan
gazta ekoizten dute 1999. urtetik.
Zazpi aldiz aurkeztu dira Munduko

Gazta Txapelketan, eta zazpietan
dominaren bat irabazi dute. Aurtengoan, zilarra eskuratu dute jatorrizko deitura gaztarengatik. Saria «oso
pozik» hartu dute, eta lehiaketa honek urtetik urtera indarra galdu duela uste duten arren, «bere garrantzia» duela diote: «Irabaziko dugun
esperantzarekin bidaltzen dugu
gure gazta, beraz, pozgarria da saria

Lan «handia» egin behar dela diote, baina ez daudela kexatzeko, egiten duten gazta guztia saltzen baitute hurrengo denboraldian: «Garai
zailak bizi ditugu, eta hori gustura
egoteko modukoa da». Gaur egun
dauden egoerara iristeko asko ikasi
beharra izan dute: «Senarrak lantegi
batean egiten zuen lan, eta langabezian geratu zenean, duela 14 urte,
baserrian gazta egiten hastea erabaki genuen». Ez zen arrotz egiten zitzaien kontua, neurri askoz ere txikiagoan bazen ere, etxean gazta egiten zutelako Martin Txikin. Artaldea
handitu eta gaztaren ekoizpena
handitu zuten, eta ikastaroak egin
zituzten gaztagintzaz jakin beharrekoa jakiteko. «Mundu honetan, hala
ere, beti dago ikasteko zerbait; ez da
zientzia zehatz bat, beti neurri berean egin arren, desberdin atera baitaiteke produktua, faktore askoren
araberakoa delako». Martin Txiki ba-

Gure lanari
esker lau familia
bizi dira, beraz
jarraitzea nahi dugu»
MARIA JESUS HIDALGO • GAZTAGILEA

Asteasuko Gorua Goiena baserriko Maria Jesus Hidalgo. E.M.

serrian ere, argi dute adinak uzten
dien artean behintzat, gaztagintzan
jarraitu nahi dutela.
Munduko gazta txapeldunen zerrendan urtez urte sartzen dira Tolosaldeko gaztandegietako izenak.
Bada, beraz, gurean, urrutira joan
gabe, goi mailako gazta zati bat ahora eramateko aukera.
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Biharko herri
eskolak antolatu
ditu Ikasle
Abertzaleak
taldeak

Jesus Muñecasek gaur agertu
beharko du Auzitegi Nazionalean
Frankismoan torturak egitea leporatuta
Maria Servini epaileak eginiko estradizio
eskariaren berri emango diote
ERREDAKZIOA TOLOSA
Espainiako Auzitegi Nazionalean
aurkeztu beharko du, gaur, Jesus
Muñecas Aguilarrek, Juan Antonio
Gonzalez Pacheco Billy el Niño-rekin
batera. Frankismo garaian torturak
eta legez kanpoko beste hainbat jarduera egitea leporatuta, Argentinako Maria Servini epaileak biak estraditatzeko eskaria egina du. Abokatua alboan dutela aurkezteko
aukera izango dute biek, eta gaurko
saioan, epailearen eskariaren berri

emango diete, hau da, estradizio eskaria onartzen duten galdetuko diete, eta pentsatzekoa da bien erantzuna ezezkoa izango dela. Fiskalaren esku geratuko da auzipetuei
kautelazko neurriren bat ezartzeko
eskaria egitea, eta eskakizun hori
ontzat jotzen duen ebaztea epailearen eskumena da.
Tolosako Guardia Zibilaren kuarteleko buru ohiari Andoni Arrizabalaga Itziarren semea torturatzea leporatzen diotela argudiatu du Espainiako Gobernuak.

Espainiako Gobernuak pasa den
astean egin zuen ministro kontseiluan erabaki zuen bidea ematea Argentinaren estradizio eskaerari.
Azalpenetan zehaztu du Jesus Muñecas Aguilarri, Tolosako Guardia Zibilaren kuarteleko buru izan zenari,
Andoni Arrizabalaga Itziarren semea torturatzea leporatzen diotela
zehazki, Zarauzko (Gipuzkoa) Guardia Zibilaren etxean atxilotuta egon
zen bitartean. Amparo Arangoa torturatu zuena ere izan zen, hainbat
euskal herritarrekin batera.
Juan Antonio Gonzalez Pacheco
'Billy el Niño'-ren estradizio eskaerari ere bide ematea erabaki du Espainiako Gobernuak. Hamahiru lagun
torturatzea leporatzen diotela gai-

Irudia Tolosa

‘Euskal Herriko borroka
ekologistak’ hitzaldia
izango da Eguzki-ko kide
Beldarrainen eskutik
ERREDAKZIOA TOLOSA
Tolosako Ikasle abertzaleak taldeak
jai egun arrotzei intsumisioa agertu
asmoz, bihar, hilak 6, herri eskolak
deitu ditu. Hasteko Eskuinaren gorakadaz ariko dira, eta hamaiketakoaren ostean, Euskal Herriko borroka ekologista izango dute hizketa
gai, Juan Mari Beldarrain Eguzkiko
kidearen eskutik. Laskorain ikastolan izango dira 09:00etatik aurrera.

Irudia Tolosa

Laugarren saria, ‘Etxehuts’ filmarentzat
Etxehuts film laburrak Lekeitioko Euskal
Zine Bilerako sari nagusia irabazi du. Mikel
Iraola tolosarrak beste lau lagunekin egindako film laburrak laugarren saria du honakoa.Iraolarekin batera proiektuan parte
hartu dute Oihan Vitoria, Jokin Uribeetxe-

neratu du, 1971 ta 1975 urteen artean. Argentinako Maria Servini
epaileak irailean inputatu zituen
frankismo garaiko lau polizia, eta
frankismoko delituak epaitzeko
orain arte bide gehien egin duen auzia da abiatu zuena. Lau horietatik
bizi diren bakarrak, ordea, Muñecas
eta Billy el Niño dira.
Espainiako Gobernuak eskaerari
bidea emanda, Auzitegi Nazionalera
pasa da auzia, eta hor aldeko eta
kontrako argudioak aztertu beharko
dituzte epaileek. Poliziak estraditatzeko arrazoirik ez dagoela erabakiz
gero, eskaera itxi egingo litzateke.
Badaudela iritziz gero, ordea, berriro
Espainiako Gobernuaren eskuetara
iritsiko litzateke auzia.

berria, Ander Bolibar eta Kepa Matxainek.
Jaialdiaren 36. aldian 54 lan lehiatu dira,
eta boskoteak eginiko laburrak amateur
saileko film onenaren saria eskuratu du.
Ordainsari gisa 1.100 euro eta antzarra
jaso dituzte. ATARIA

Tolosa&Co elkartearen ‘Ilusio Gaua’
Tolosa&Co merkatarien elkarteak pasa den
astean egin zuen Ilusio Gaua izeneko jaialdia. Bazkide guztiei «garai zail hauetan»
egindako lana aitortu die elkarteak, eta
guztiak izendatu ditu urteko bazkide. Jaialdian, hainbat ikuskizun izan ziren: dantza-

riak, Sun magoa edota Gontzal Mendibil
abeslariaren saioa. Urteko bazkide elkarteko kide guztiak izendatu eta gero, zozketa
bidez aukeratu zen datorren urteko kuota
zeinek ez duen ordainduko, eta hori, Espina
Hogar bazkideari egokitu zitzaion. I.G.L.
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Agenda
DEIALDIAK
GAUR
BERASTEGI. Hondakinen bilketa
eta kudeaketa plan berria herritarrei aurkezteko batzar berezia
izango da, gaur, 21:00etan, udaletxean.
ANOETA. Gabonei begira Anoetako Udalak eskulanetako ikastaroa
antolatu du. Abenduaren 13,20,
23, 27 eta 30ean 15:00etatik
17:00etara izango da Hozpel kaleko lokalean. Izena abenduaren
10a baino lehen eman behar da
udaletxean goizez edota liburutegian arratsaldez.

Italiar zirkua prest dago, San Estebanen

Zorion Agurrak

Urte askoan!
Amets Zelarain Barandiaran
( Alegia). Gaur 4 urte! Zorionak,
familia guztiaren eta bereziki
aitaren partetik! .

6º

Goiza: Ostarteak
Arratsaldea: Ostarteak
Beroena: 12º
Hotzena: 4º

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
• Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Ataria-k
Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, Hernialde, Ibarra, Bai
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil Euskarari
Tolosaldeko Komunikazio Taldea, S.L-ko kideak:

Irudia Tolosa

Italiar zirkua dagoeneko Tolosara iritsi da, eta San Esteban auzoko aparkalekuan dago. Hiru egunetan sei
emanaldi eskainiko dituzte, eta lehena bihar izango
da; bata 17:00etan eta bestea, 19:30ean. Sarrerak
10 euroko balio du, eta palkotik ikusi nahi duenak 15
euro ordaindu beharko du. Larunbatean, hilak 7,
ordu eta prezio berean eskainiko dituzte saioak, eta

Arratsaldea

igandean berriz, lehena, 12:00etan eta bigarrena
18:00etan izango da. Internet bidez ere sarrerak eskuratu daitezke, www.ilcircoitaliano.com helbidean
sartuta. Familia guztiari zuzendutako emanaldia da.
TOLOSALDEKO ATARIAK 40 sarrera ditu zozketatzeko, eta
harpidedunek, gaur, 14:00ak baino lehen deitu beharko du: 943 65 56 95. ATARIA

ASTEASU. Autodefentsa ikastaroa antolatu dute emakumeentzat eta abenduaren 14ean, larunbatean, izango da. 10:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik
19:00etara egingo dute saioa. Asteasuko kiroldegian izango da,
eta interesatuek izena eman beharko dute abenduaren 9a, astelehena, baino lehen kiroldegian
bertan. Doan izango da.
ELDUAIN. Kz Gunean dinamizatzailearen bisita izango da. Kontakturako helbidea, visitas.tolosaldea1@kzgunea.net da eta
kontakturako telefonoa, 943 02
36 81. 09:00etatik 10:10era
izango da.
TOLOSA. Txuleta Festaren barruan, ostiralean, hilak 6, pilota
jaialdia izango da hiru norgehiagokarekin, Beotibar pilotalekuan.
Besteak beste, Mikel Goñi eta

Otxandorenak eskualdeko Artola
eta Tolosaren aurka jokatuko du.
Txartelak eskuratu nahi dituenak 8
euro ordaindu beharko ditu egunaren aurretik erosiz gero, eta horretarako 661 201 492 telefono zenbakira deitu beharko du. Gainerakoan,
egunean bertan, 10 eurotan salduko dira Beotibarko leihatilan.

ZINEMA
TOLOSA. Leidor zineman, La vida de
Adele filma jatorrizko bertsioan ikusteko aukera izango da. Hamabost
urterekin., Adelek ez du zalantzarik:
neska bat beti irteten da mutilekin.
Bere bizitza hankaz gora jarriko da
gau batez Emma ezagutzen duenean. Ile urdineko neska horrek desioa
aurkiaraziko dio, eta segurtasuna
emango dio bere buruarengan emakume eta heldu gisa.19:15ean ikusi
ahal izango da.
TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere
gain hartzen egunkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
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