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Errutina osasuntsuak
herritarren artean sustatu
asmoz asteazkenero
abiatuko dira 
ibilaldiak 11:00etan,
Tolosako Zerkausitik //5

«Gure aldeko presio
soziala eragitea da
helburu nagusia»
Guztira 15 urteko espetxe zigorra eta 38.000
euroko isun ekonomikoa «borrokatzeko» 
sortu dute Gazteak Kalean plataforma //3 Unai Sukia, Aitor Tolosa eta Ibai Julian, Gazteak Kalean plataformako kideak. A.U.



Liburu aurkezpena aitzakia
errekonozimendua egiteko
Egia, justizia eta erreparazio
printzipioak sustatu nahi dituzte
Asteasu, Zizurkil eta Adunako
udalerriek. «Gure aitona-amo-
nak oroitu nahi ditugu, borroka
egin eta ondorengo diktadura
frankistaren errepresioa jasan
zutenak. Etxeko bakardadean,
gerra galdu ostean, umiliatu eta
isilarazi zituzten, baina ez zuten
lortu haiek memoria gabe uz-
tea», esan du Amilibiak aurkez-
pen ekitaldian.
Intxortan, Lemoan edota Bil-

boko burdin hesian eman zen
erresistentzia ezaguna da eta

orain kaleratu den liburuarekin,
«Hernio azpian izan zena eman
nahi dugu ezagutzera». Helburu
horrekin, 3.000 ale argitaratu di-
tuzte. 
Asteasu, Zizurkil eta Adunan

etxe guztietara dohainik banatu-
ko dute argitalpena eta Euskal
Herriko liburutegietara helarazi-
ko dute. Egunotan herriz herri
egiten ari diren aurkezpenetan
ere banatuko dute.
Atzo, Asteasuko udaletxean

egin zen ekitaldian, omenaldi
xume bat egin nahi izan zieten li-
buruan parte hartu eta errepre-

sioa jasan zuten herritarrei, «ins-
tituzioetatik babes minimo bat
izan dezaten», esan zuen Pili Le-
garra alkateak.

Faxisten aurka
mendian borrokatu
ziren gudariak
Aduna, Zizurkil eta Asteasuko udalek eta Aranzadi
elkarteak ‘Saseta defentsa sistema: armatutako
erresistentzia antifaxista’ liburua aurkeztu dute 

Jon Miranda Zizurkil

1936ko abuztua eta irailean Aste-
asu, Zizurkil eta Aduna gaineko
mendietan, Andatzaren magale-
an, uztailaren 18ko altxamendu
faxistan parte hartu zuten mili-
tar kolpistei aurre egiteko defen-
tsa sistema antolatu zuen Azpei-
tiko Komandantziak. Saseta de-
fentsa sistema deitu zaio,
Kandido Saseta militar profesio-
nalak antolatu zuelako, ehunka
gazte boluntarioren laguntzaz
eta ia bitartekorik gabe. Hala ere,
Oria ibaiaren ezkerraldean, 34
egunez eutsi zieten «milaka mili-
tar kolpista eta paramilitar ultra-
eskuindarrei».
Gudari haien balentria berres-

kuratzen dihardute Asteasu, Zi-
zurkil eta Adunako udalek Aran-
zadi zientzia elkartearekin bate-
ra eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzaz. 2013an
Adunan izan zuen abiapuntua
proiektuak Josu Amilibia alkate-
ak adierazi duenez: «Herritarren
laguntzaz hasi ginen azterketa
egiten. Joxe Aburuzak esan zi-
gun aztarna batzuk bazirela

mendi aldean eta Aranzadirekin
jarri ginen harremanetan. Aurki-
kuntza ikusita, aurrera egitea
erabaki genuen eta berehala
konturatu ginen udalerriko mu-
gaz harago zihoala hau guztia.
Ondorioz, Asteasu eta Zizurkilgo
udalerriak batu zitzaizkion
proiektuari». 

ORAIN, ARGITALPENA
Ordutik hainbat egitasmo gauza-
tu dituzte Saseta defentsa siste-
ma proiektuaren barruan. Aran-
zadiko Karlos Almorza eta Jabi
Buces ikerlariak aritu dira lane-
an. «Defentsa sistema eraikitzen
jardun zuten gazte boluntario
batzuk eta 80 urte beranduago
beste gazte boluntario batzuk
aritu dira haien borroka eta
duintasuna berreskuratzen», ai-
patu du Bucesek. Azken urteetan
antolatu diren auzolandegietan
parte hartu duten gazteek, guda-
riek 1936ko udan eraiki zituzten
lubakiak berreskuratu dituzte.
«Ikertzaileok dokumentazio his-
torikoa jaso dugu eta baliagarria
izan zaigu aurkitutako aztarnak
ulertzeko. Hala ere, dena ez dago

artxiboetan, ezta lurperatuta ere.
Leku hauetan ez dira oroitzape-
nak eta sentimenduak gorde-
tzen. Hiru herrietan testigantzak
jaso ditugu, hunkigarriak eta
nahitaezkoak proiektuarentzat».
Dokumentazio lanaren emai-

tzak, testigantzak eta auzolande-
gietako aztarnak bildu dituzte
Saseta defentsa-sistema: arma-
tutako erresistentzia antifaxista
Adunan, Asteasun eta Zizurkilen
publikazioan. «Liburuarekin

Liburuaren egileak, hiru herrietako alkateak eta Foru Aldundiko ordezkaria. A. U.

Atzo iluntzean Asteasuko udaletxean liburua aurkeztearekin batera, errekonozimenuda egin zitzaien errepresaliatuei. J.M.

egiaren printzipioa bete nahi
dugu, hori da gure lana eta kon-
promisoa. Egia jakin gabe, ezi-
nezkoak baitira gero justizia eta
erreparazioa», esan du Bucesek
aurkezpenean.
Argitalpen honekin, «galtzai-

leen ausardia azaleratzea eta
haien duintasuna berreskura-
tzea» dute helburu hiru udale-
rriek, Amilibiaren hitzetan. «Fa-
xismoaren zapalkuntzaren aur-
ka eta Euskal Herriaren
askatasunaren defentsan borro-
ka egin zuten pertsona guztieki-

ko gure konpromiso irmoa azal-
tzen dugu».
Foru Aldundiko Bizikidetza

eta Giza Eskubideetako zuzen-
dari Maribel Vaquerok ere parte
hartu du liburu aurkezpenean
eta esan zuenez, «Aldundia bide-
lagun izaten jarraituko du iraga-
neko itzal guztiak argiztatu
arte». Gertatutakoa ez errepika-
tzea bermatzeko memoriak «in-
klusiboa eta kritiko» izan behar
du foru zuzendariaren ustez,
«eta ezingo du inoiz indarkeria
legitimotzat izan».
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AURKEZPENAK
Urriak 5, gaur

19:00. Adunako kultur aretoan
egingo dute aurkezpena eta beste-
ak beste, Juan Kruz Igerabide herri-
tarrak hartuko du parte.

Urriak 6, bihar

19:00.Zizurkilgo udaletxeko pleno
aretoan egingo dute aurkezpena.

Salgai

Pisua Jakan.Bajoa bi terrazekin, 
piszina eta garajearekin. Llano de la

Victoria zonaldean, ikusgarria. 
Interesatuek deitu 688 63 32 42 
telefono zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK



Ane Urkola 

Zer pasa zen gau hartan? Non-
dik dator zuen aurkako auzia?
Aitor Tolosa: Inprenta taber-
nan, liskarren bat egon zen, eta
horregatik etorri zen polizia. Lis-
kar hori bukatu zenean, Herriko-
ra gerturatu ziren poliziak. Ten-
katu egin zuten egoera, eta kar-
gatu ere egin zuten. Liskarra,
ustez, bukatu egin zen: gero, or-
dea, ertzain ugari etorri ziren eta
Herrikotik aterarazi zuten jen-
dea. Ni eta Unai [Sukia] atxilotu
gintuzten, eta ondoren, Ibai Ju-
lianen etxera joan ziren bera
atxilotzera. 
Ibai Julian: Ertzainen 4-5 pa-
truila etorri ziren, 25 ertzain in-
guru: guztiz neurrigabea izan

zen. Ez dakigu zer lortu nahi zu-
ten Herrikora hurbiltzearekin:
egoera tenkatu zuten eta ondo-
ren atxiloketak egin zituzten: se-
lektiboki eta bi ordu berandua-
go. Esan ziguten lehenagotik
ezagutzen gintuztela, baina hi-
ruretako inork ez dauka aurreka-
ririk. Nola dakite, adibidez, non
bizi naizen ni?
Komisarian igaro zenuten
gaua. Zer pasa zen ondoren?
A.T.: Deklaratu egin genuen, eta
baldintzapeko askatasunean li-
bre utzi gintuzten, baina hilabe-
tean bi aldiz sinatzera joan behar
izan dugu Tolosako epaitegira.
Abokatuari esker, hilabetean
behin joaten gara orain. 
I.J.: Fiskalaren eskaera formala
iritsi zaigu orain. Guztira, 15 ur-

teko espetxe zigorra eta 38.000
euroko isun ekonomikoa ezarri
digute. Defentsa eskaera egiteko
idatzia ailegatu behar zaigu
orain, eta 10 eguneko epea izan-
go dugu gure defentsa aurkezte-
ko: froga fisikoak, lekukoak,
etab. Behin hori aurkeztuta,
epaiketa 3-4 hilabeteren barruan
hastea aurreikusten dugu, baina
ez daukagu data zehatzik. 
Gazteak Kalean plataforma
aurkeztu zenuten aurreko as-
tean. Zer da salatzen duzue-
na?
A.T.: Muntai polizial baten au-
rrean gaude. Selektiboki aukera-
tuak izan ginen: ertzainen testi-
gantzak soilik hartu dituzte gure
aurkako frogatzat. Unai [Sukia]
eta ni agertzen garen argazki bat,
kasu: liskarra hasi baino lehen
trago bat hartzen ateratzen gara
argazkian. Beraien helburu ba-
karra gazte mugimendua zapal-
tzea izan da: argi dugu muntai
polizial baten aurrean gaudela,
eta beren helburu bakarra Tolo-
sako gazte mugimendua zapal-
tzea izan da. Horren harira, sortu
dugu Gazteak Kalean platafor-
ma. 
Zein helburu ditu plataforma
horrek? Zer lortu nahi duzue?

Unai Sukia: Alde batetik, gure
aldeko presio soziala eragitea da
helburu nagusia. Ez iritzi publi-
ko bat sortzea soilik, kalean, gaz-
teen eta herri sektore ezberdinen
konpromisoen bitartez, gure al-
deko postura zabaltzea. Bestetik,
etekin politikoa atera nahi diogu
egoera horri: gure aurkako auzia
ez da kasu isolatua, eta beste
hainbat kasu daude adibidez,
Tolosari soilik erreparatuta ere.
Esate baterako, Ezpala gaztetxe-
ko utzaraztean parte hartu zuten
50 gaztei isun ekonomikoa jarri
diete. Era berean, ikusi dugu
gazte mugimenduan gabezia
handia zegoela alor antierrepre-
siboari dagokionez, eta gure aur-
kako auzia aprobetxatu nahi
izan dugu borroka hori martxan
jartzeko. Gure borroka amaitu
eta gero, ordea, mugimenduak
nolabaiteko jarraipena izatea
nahi dugu, bestelako kasuei
erantzuteko.
Zein dinamika izan duzue
orain arte? Zein urrats eman-
go dituzue?
U.S.: Plataforma duela bi aste
aurkeztu bagenuen ere, udara
hasieran hasi ginen lanean. Uda-
ra hasieran, abokatuak konfir-
matu zigun epaiketa izango ge-

nuela, eta antolatzen hastea era-
baki genuen eta gure auziaren
aurka borrokatzen hastea.
I.J.:Moskeo kanpaina bat egin
genuen herrian gure kasua za-
baltzeko, eta duela bi aste aur-
keztu genuen Gazteak Kalean
plataforma. Dagoeneko bi bilera
egin ditugu eta jende ugari ger-
turatu da. Pixkanaka-pixkanaka
hasi gara martxa hartzen; lan-
talde komunikatiboa eta ekono-
mikoa martxan daude dagoene-
ko, mobilizazioak antolatzen ga-
biltza, kamisetak egiten, etabar.

Zer balorazio egiten duzue?
U.S.:Balorazio ona egiten dugu.
Plataformaren batzarretan 30
pertsona inguruk hartu dute par-
te, jendea gogotsu eta borroka-
tzeko prest agertu da. Argi dugu
injustizia bat dela, eta jendea
kontziente da horretaz. Lana egi-
teko eta borrokatzeko gogoare-
kin gaude, eta gure esku dago,
hein handi batean, gure absolu-
zioa lortzea. Oihartzuna izaten
saiatuko gara bazter guztietan,
ez Tolosan soilik. Zentzu horre-
tan, mugimendu hori ez da herri
mailako gauza: Tolosan elkar-
tzen gara, baina irekia da. Ateak
irekita daude edonorentzat, la-
nerako eta laguntzeko prest da-
goen edonorentzat. Zentzu ho-
rretan, gazte mugimenduko eta
herri mugimenduko kideek, be-
ren espazioetan beraiek ahal du-
ten neurrian ematen diguten la-
guntza ongi etorria izango da.
Edozein konpromiso keinu, gure
arazoa jakinarazteko aukera
ematea, diru laguntzak lortzeko
kontzertuak antolatzen lagun-
tzea... dena izango da ongi eto-
rria.
Aipatu duzuen bezala, ez zare-
te adibide bakarra. Hor dau-
de, Ezpala gaztetxearen utza-
raztearen ondotik, isun eko-
nomikoa jaso duten 50
gazteak.  Zer iritzi duzue ho-
rren inguruan?
I.J.: Borrokatzeko modua aldatu
den moduan, errepresioa ere for-
maz aldatu da. Guztiz ezberdi-
nak dira. Azken boladan, gehia-
go erasotzen ari dira isun-ekono-
mikoen bidez. Gainera,
ertzainen testigantzak soilik har-
tzen dituzte oinarri gazteen aur-
ka jotzeko. 2-3 urteko espetxe zi-
gorrak eta sekulako zigor ekono-
mikoak ikus ditzakegu. Gazte
gehienak absolbitu egiten dituz-
te orain, baina isun ekonomiko-
ak hor daude.

ANE URKOLA

«Herritarren esku dago, hein
batean, gure absoluzioa lortzea»
Unai Sukia, Aitor Tolosa eta Ibai Julian
Gazteak Kalean plataforma
2015eko inauterietako liskar batzuen harira
atxilotu zituzten Unai Sukia, Aitor Tolosa eta
Ibai Julian tolosarrak. Epaiketaren zain daude
orain, eta «borrokatzeko eta lan egiteko»
sortu berri dute Gazteak Kalean plataforma

«Muntai polizial baten
aurrean gaude, eta
beren helburu bakarra
gazte mugimendua
zapaltzea izan da»
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Tolosako EAJren eskutik,
eskerrak 

T olosako EAJk tolosar eta
gipuzkoar, euskaldun
guztiak zoriondu nahi
ditu eta, noski, baita es-

kerrak eman ere.
3.779 izan dira Tolosan alder-

diak jaso dituen botoak. Kopuru
ederra, konfiantza keinu zabala,
eta harrotasun osoz esan deza-
kegu herri honetako, gure Euskal
Herriko, eredu izan dela Tolosan
gertatutakoa. Eskualdean ere
bozkak mantendu eta zertxobait
hobetu dituen alderdi bakarra
izan da, izan ere, lau urte atzera
aurkeztu ziren alderdi guztien
artetik, EAJ izan da Tolosaldean
jaitsierarik izan ez duen bakarra.
Tolosan ez ezik, Gipuzkoan,

eta gainerako herrialde nahiz hi-

riburuetan ere garaile izan da.
Beraz, ezinbestean, zorionez, ilu-
sioz, lanerako gogoz, Eusko Al-
derdi Jeltzaleak eskerrak eman
nahi dizkio bere bozkarekin sos-
tengua eta etorkizunerako bide-
ak lantzen jarraitzeko aukera
eman digutenei. Bozka hauek
dira Euskadiren ongizatea eta
etorkizunerako bermea, eta argi
dago, mezu hori ongi baino ho-
beki ulertu dutela herritarrek.
Autogobernu eta ongizatean

oinarritutako euskal ereduaren
alde egin du gizarteak hautes-
kunde hauetan eta alderdiak tin-
ko eutsiko dio lanari euskaldu-
nen aurreikuspenei hutsik ez
egiteko.
Zorionak, Tolosa, eta eskerrik

asko! 

EAJren Uri Buru Batzarra Tolosa

GUTUNAK

Eskubideen urraketak
ez daitezen «paisaia
politikoaren parte» izan
Sarek abiarazitako ‘Salatzen dut’ kanpainaren barruan, 
bi ekitaldi izango dira datorren astean: osasun arloko
hainbat ordezkariren agerraldia eta Idoia Iberoren hitzaldia

Rebeka Calvo 

Sare plataformak kanpaina berri
bat abiarazi du: Salatzen dut.
Helburua gizarte zibila euskal
presoen eskubideen alde aktiba-
tzea da. «Eskubideen urraketak
paisaia politikoaren parte bila-
katzeko arriskua egon badago.
Honek guztion egonezinean
badu eraginik, eta beraz, urrats
berri bat emateko ordua iritsi de-
lakoan gaude, orain arte saretu-
riko potentziala aktibatzera be-
gira», esan dute plataformatik. 
Kanpaina berri hau «herrita-

rrei eskaini eta herritarrrek bere
egingo duten lanabesa» izatea
nahi dute eta «langileek, ikasle-
ek, kirolariek, zaletuek, musika-
riek eta abarrek bere eginez in-
darberrituriko olatu berri bat
sendotzen lagundu ahal digun
lanabesa» izatea nahi dute. «Sa-
latzen dut dinamikak beste pau-
so bat eman nahi du, norbanako
bakoitza izango duena gidari.
Futbol zelaiko harmailetan ager
dadila saskibaloi eta eskubaloi
kantxetan, frontoietan, ikastetxe
eta unibertsitateetan, lantegie-
tan, tabernetan... bakoitzak giza
eskubideen bandera bere egin
eta dinamika herrikoia izatea du
helburu, herritarren borroka de-
mokratikoaren ikur», gaineratu
dute.
Urrats bat aurrera ere egin

nahi dute Sare plataforma osa-
tzen dutenek. «Jada ez da nahi-

koa giza eskubideekiko aldeko-
tasuna izatea. Urrats bat eman
beharra dugu, norbanakotik hasi
eta jendarte zibila aktibatzerai-
no. Jendarte zibiletik, alderdi eta
instituzioak aktibatzeraino. Sa-
latzen dut, aski da esatea da, 
denon artean urraketen egoera
gainditu behar dugu, gainditze-
ra goaz, esatea. Determinazioz,
ez gaude prest egoera bere horre-
tan ustel dadin, esatea». 
Kanpainaren hitzordu nagu-

sia urriaren 15ean izango da. Do-
nostian, 17:00etan Boulevard-
etik, manifestazioa egingo baitu-

te Larriki gaixorik dauden eus-
kal presoak etxera lelopean. 

ESKUALDEKO HITZORDUAK
Manifestazioa baino lehen, hala
ere, eskualdean bertan ere bi eki-
taldi antolatu ditu Sarek. Batetik,
urriaren 10ean 19:00etan Tolo-
sako kultur etxean, Sareko Idoia
Iberok hitzaldia eskainiko du
preso gaixoen egoeraren ingu-
ruan. Eta bestetik, urriaren 11n
osasun arloko eskualdeko hain-
bat ordezkarik agerraldia egingo
dute 18:00etan Tolosako anbula-
torioan. 

Sare plataformaren ‘Hartu trena’ kanpainaren Tolosako ekitaldi bat. I. URKIZU

Gazteen batzar 
zabala eta 
parrila jatea, etzi
IBARRA// Gazte Festak eta Gazte
Egunak izandako arrakasta iku-
sita Ibarrako Gazte Asanbladako
kideak jai horien antolakuntzan
laguntzen egon zirenei dei egin
diete ostiralean, urriak 7,
18:00etan egingo duten batzar
zabalean parte hartzeko. Ondo-
ren, parrila jatea egingo dute.
Gaztetxean eman behar da izena
eta 5 euro ordaindu. 

Kultur lantegietan
izena emateko epea
luzatu dute
IBARRA// Kultur etxean eskain-
tzen dituzten sei lantegietatik
bostetan izen ematea luzatzea
erabaki dute. Urriaren 6a arte
eman daiteke izena hortaz, sal-
tsa, runba, merenge eta kubatar
dantzetan, egur tailan, ehoziri
tailerrean, altzarien zaharberri-
tzea eta konponketan, eta pintu-
ran. 943 67 03 99 zenbakira dei-
tu behar da izena emateko.

Plazako estalpearen inaugurazioan
kantatu zuten. R. CALVO

Hamar ahots berri
bildu nahi ditu
Ibarrako koruak
Erredakzioa Ibarra

Ibarrako IK Kantu abesbatzak
hamar lagun gehiago bildu nahi
ditu. Argitu dutenez, ez da kantu
munduan aurretiko esperien-
tziarik eduki behar, «ezta ahots
miresgarririk ere», behar den
gauza bakarra «askatasunez
abestu nahi izatea eta lagunak
egiteko gogoa» direla esan dute.

ESTILO LIBREA
Estilo librean abesten dutela dio-
te eta partaide bakoitzak gogoko
duen gaia proposatu ahal duela. 
Abestea gustuko dutenek, 

hortaz Ibarrako abesbatzan
eman dezakete izena 628 515 437 
edo 658 721 619 zenbakietara dei-

tuta edo ikabesten@gmail.com
helbidera idatzita.



Bidea eta sasoia,
ibiliz egiten dira

Gaur ekingo diote Mugi Tolosaren hirugarren ikasturteari; 
asteazkenero irtengo dira, 11:00etan, Zerkausitik

Itzea Urkizu Arsuaga 

E rrutina ohitura osasun-
tsuz betetzea joeran da,
eta ez soilik kiroldegi
eta gimnasioetan. Ka-
lea izan daiteke ariketa

fisikoa egiteko plazarik egokie-
na, eta horri helduz abiarazi zu-
ten Mugi Tolosa egitasmoa, due-
la bi urte. Gaur bertan ekingo
diote hirugarren ikasturteari, eta
aurrekoen arrakastari eustea da
jomuga.
Duela zenbait hamarkada sor-

tzen ez ziren arazoei aurre egin
beharra dakar, gizarte gero eta
helduago batek. Horrela, adi-
tuen esanak oinarri hartuta,
giharretako arazo eta gaixotasu-
nak saihesteko tresna bilakatu
nahi izan zuten, hastapenetatik,

oinez ibiltzearena, horretarako
zortzi ibilbide eskainiz.
Baina Mugi Tolosa zorrozki

gorputzari loturiko gorabeherez
harago doa, eta inguruko jendea-
rekin harreman sareak sortzeko
aukerak bilakatzen du, egitas-
moa, hain erakargarri. 

Zenbakiei begiratu besterik ez
zaie egin behar: aurreko ikastur-
tean, batez beste, 127 pertsonak
parte hartu zuten asteazkenero-
ko 32 irteeretan. Aipatzekoa da,
gainera, %68 emakumeak zirela,
txango horietan. Era berean, 75
urtetik gorako gizon-emakume-

Hirugarren ikasturtea iragartzeko agerraldia egin zuten, astelehenean, Mugi Tolosan parte hartzen duten eragileetako ordezkariek. I. URKIZU
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en parte-hartzeak ere datu esan-
guratsua utzi zuen joan den ikas-
turteko ibilaldietan: %25a osatu
zuten.

BELAUNALDIEN MUGIMENDUA
Hirugarren adineko pertsonei
begira ondutako proiektua da

Mugi Tolosa, osasun adituekin
elkarlanean; horrek ez die,
ordea, gainerako herritarrei ate-
rik ixten, alderantziz.
Ate horietako bat irekiz, joan

den ikasturtean Mugi Tolosako
parte-hartzaileei laguntzen hasi
ziren Hirukide ikastetxeko ikas-
leak, Uzturre zentroarekin

duten elkarlanaren haritik.
Esperientzia «bikaina» izan zela
azpimarratuz, aurten ere astez
asteko hitzorduari eutsiko diote:
«Oso polita da jendeari lagun-
tzea, eta laguntza horrekin
eurak pozik daudela ikustea»,
azaldu dute ikasleek. 
DBHko gaztetxo horiekin

batera, gainera, Mugi Tolosan
ohiko laguntzaile izaten dira
Iturriza, Harizpe, Beti Gazte,
Ilarki, Goienetxe, Gurutze
Gorria, Uzturre zentroa eta
Nagusilan elkarteetako bolunta-
rioak, batez ere, oinez ibiltzeko
zailtasunak dituzten herritarrei
laguntzen. 
Horrenbestez, parte hartzeko

nahiz laguntzeko aukera berri
bat sortuko da, orain, asteazke-
nero. Zortzi ibilbide eskuragarri
izango dira, guztira, eta luzera
norberak aukeratu beharko du:
763 metrokoa da laburrena, eta 7
kilometro ditu ibilbide luzee-
nak. Parte-hartzaile bakoitzari
zigilua jarriko diote, astero, txar-
telean, jarraipen bat egin eta,
bide batez, motibazio horri eus-
teko. 

EUSKARA PLAZARA, ETA KALE NAGUSIRA
Izenari bizkar emanez, Tolosako Kale Nagusia bigarren mailako igarobideen zerrendan egon izan da urtetan, komertzioaren gorabeherak tarteko. Plaza Za-
harretik Gorriti plazarainoko bideak, ordea, behin batez izandako garrantziaren pisua hartu, eta sormenaren esparruetara bideratu du, merkatari eta bizila-
gunen eskutik. Aurreko ikasturtean landareekin egin bezala, euskarari gorazarre egiteko baliatu dute, orain, udazkena. Horrela, balkoiak baliatu dituzte eus-
kararen hiztegiak emandako zenbait hitz aukeratu eta, kaletarrak ez ezik, kalea ere euskalduntzeko. ITZEA URKIZU

Joan den ikasturtean,
batez beste, 127 
gizon-emakumek
parte hartu zuten
Mugi Tolosan



Hiru egunak, beteak

Imanol Garcia Landa Ugarte

Hiru egun izan ohi dituzte Ugar-
ten festetako, eta aurtengoan ere
horrela izango da, baina berrita-
sun batekin, Eider Amundarain
festa batzordeko kideak azaldu
duenez: «Aurten ostirala jai egu-
na da, eta horrek eman digu bi-
dea egun horretan goizetik has-
teko ekitaldiak. Gainera, ostira-
la, urriaren 7a, da Errosarioko
Amaren Eguna. Aurten, beraz,
oso ondo egokitu da». 
Ostirala eta igandea bitarte

izango dira festak, eta hiruretan
egun guztian zehar izango dira
ekitaldiak. Bestetan iluntzean
ematen zaio hasiera kanpai ho-

tsekin eta suziriekin, eta aurten
ostiral goizean izango da hori.
Larunbatetan izan ohi diren gaz-
tetxoen pilota partidak aurten

ostiral eguerdian izango dira.
Bestalde, ez dira faltako ohiko
ekitaldiak: herri afaria ostirale-
an, zahagi-ardoa larunbat gaue-

Ostiraletik igandera bitarte Errosarioko Amaren festak ospatuko
dituzte Ugarten; betiko ekitaldiak ez dira faltako hiru egunetan

Desfibriladorea erabiltzeko
ikastaroa egin dute 
Udaletxearen azpian
dago gailua, eta
udalaren kontrolpean
egongo da 

I. Garcia Landa Bidania-Goiatz

Bidania-Goiazko Udalak jarri be-
rri du udaletxe azpian desfibrila-
dorea. Aurreko astean egin zu-
ten gailua erabiltzeko ikastaroa,
eta bertan izan zen Ana Larrarte
udaleko idazkaria: «Udal langile-
ak eta herritar batzuk parte hartu
genuen ikastaroan, eta ikusi zen
erabilera nahiko erraza dela». 

Azkenaldian kiroldegietan eta
beste hainbat leku publikoetan
desfibriladoreak jartzen ari dira.
Bidania-Goiazko Udalak ikusi
zuen horrelako gailu bat herrian
izatea beharrezkoa zela, eta gu-
raso elkartetik ere bultzatu zuten
egitasmoa. 
«Kontuan hartu behar da he-

rriaren kokapena», azaldu du La-
rrartek. «Hemen ez dago anbu-
lantziarik, eta herrira iristeko
denbora behar du anbulantziak.
Beraz, derrigorrezkoa da horre-
lako gailua izatea herrian, minu-
tu batzuk aurreratzeko aukera
ematen baitu». 

Hori horrela, bihotz-birikak
suspertzeko ikastaroa antolatu
zen herrian, erizain talde batek
eman zuena, eta parte hartze za-
bala izan zuen. Ondoren iritsi da
gailua jartzeko unea, eta ikastaro
laburra egin zen horren erabilpe-
nerako. 
Larrartek gogora ekarri du la-

rrialdi bat gertatuz gero, lehe-
nengo egin behar dena 112 zen-
bakira deitzea dela. «Gero, anbu-
lantzia etortzeko denbora bat
behar denez, esan bezala, den-
bora aurreztu daiteke», esan du
udal idazkariak. «Momentuak
eta egoerak sortzen duen urduri-

tasunak baldintzatuko du, baina
printzipioz erabilera nahiko
errazekoa da». 
Aurrera begira ez da ikusten

oraingoz beste ikastarorik ema-

Udaletxearen arkupetan jarri da desfibriladorea. ATARIA
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EGITARAUA
Urriak 7, ostirala

10:30.Kanpai jotze eta suziriak, jaiei
hasiera emateko.
11:00.Meza nagusia.
Segidan.Gaztetxoen pilota parti-
dak. 
Bazkal aurretik. Izer eta Alabier tri-
kitilariak.
17:30.Alegiako Sutarri dantza tal-
dearen emanaldia. 
Arratsaldean zehar. Izer eta Alabier
trikitilariak.
21:00.Herri afaria.
Ondoren. Izer eta Alabier trikitila-
riak. Atsedenaldian, toka txapelketa.

Urriak 8, larunbata

12:30-14:30 eta 16:30-19:00.Puz-
garriak eta beste hainbat jolas. 
Arratsaldean zehar.Zaldian ibilaldi-
txoiak Ugarten zehar.

Segidan.Txokolatea bizkotxoekin
elkarte aurrean.
21:00.Zahagi-ardoa.
22:30.Ansorregi eta Larrañaga tri-
kitilariak.

Urriak 9, igandea

11:15.Meza nagusia.
Jarraian.Txakolin probaketa eta
pintxoak plazan.
Bazkal aurretik.Lajaren trikiti 
saioa.
Arratsaldean zehar.Lajaren trikiti
saioa.
18:00.Herri kirolak. Aimar Irigoien
harri-jasotzailea eta Ugaitz Muger-
za eta Mikel Larrañaga aizkolariak. 
Ondoren. Ingurutxoa.
20:30.Sagardo probaketa. 
Festari amaiera emango diote Laja-
ren trikitiarekin.

tea gairen inguruan. Bestalde,
Larrartek gogora ekarri du uda-
laren kontrolpean egongo dela
gailua, eta mantenu hitzarmen
bat dagoela. 

an, txakolin dastaketa igande
eguerdian eta sagardo dastaketa
gauean; zaldian ibilalditxoak,
txokolatea eta puzgarriak larun-

batean haurrentzat; ingurutxoa
igande arratsaldean, eta trikitila-
riak egunero giroa alaitzen, bere-
ziki Lajaren jarduna igandean.

Ingurutxoa dantzatuko dute aurten ere auzotarrek festetan. N.R.A.



«Etxea jokatuko bagenu
bezala ibiltzen gara»
Tolosa CF-Aurrera Pilota
Elkartearen aurkezpena
egin dute; fitxa kopurua
bikoiztea lortu dute 

Asier Imaz Tolosa

Joxepi, Dolores, Lurdes, Igone,
Marixol, Jaione eta Ana ostegu-
nean Berazubiko pilotaleku txi-
kian elkartu ziren. Palak eskuan
zituzten, baina jokatzeko baino,
argazkietan ateratzeko eraman
zituzten pilota erremintak. 
Duela 10 urte inguru hasi ziren

elkartzen Irura, Asteasu, Zizur-
kil, Tolosa eta inguruetako ema-
kumeak. «Zazpi bat izango ginen
orduan. Gero, pixkanaka, jendea
gehitzen joan zaigu. Batzuk utzi
egin dute, berriak etorri dira».
Emakumea Pilotariren barruan
hasi zen ekimena, iaz, Tolosa CF-
ko pilota sekzioaren barruan sar-
tu zen, eta Nagore Arozena lizar-
tzarra erakusle dutela, asteartero
elkartzen dira Tolosako Beotibar

pilotalekuan, gomazko paletaz
gozatzera. «09:00etatik 10:30era
aritzen gara. Gustura ibiltzen ga-
renez, ostegunetan Ibarrara joa-
ten gara, gure aldetik». 
Urtean zehar hainbat txapel-

keta jokatzen dituzte, eta egun
zehatz batean, Gipuzkoako pilo-
tari guztiak elkartzen ditu Ema-
kumea Pilotarik, elkarren aurka
jokatu eta bazkari baten bueltan.
«Giro oso ona dago gure artean.
Kirola egiteko era bat da, eta gu
ere gure erara saiatzen gara ho-
rretan. Gustura. Batzuk gaztetan
palaz ibilitakoak dira, besteak
hemen hasi dira. Denentzat
dago lekua», zioten emakumeek.
Gonbidapena zegoen mezu ho-
rretan, hau da, eurekin elkartu
nahi duenak ateak zabalik ditue-
la esan zuten. Horretarako, aste-
arte goizetan Tolosako Beotibar
pilotalekura azaltzea nahikoa
dute. «Oso ondo sentitzen gara
gure buruarekin, eta ez dugu hu-
tsik egiten. Partidak jokatzerako-

an, gainera, etxea jokatuko bage-
nu bezala izaten da». 

88 FITXA
Zazpi emakume hauekin batera,
80 bat haur, gazte eta heldu el-
kartu ziren Berazubiko pilotale-
kuan. Baita udal ordezkariak ere.
Izan ere, Tolosa CF-ko pilota sek-
zioaren aurkezpen ekitaldia egin
zuten ostegunean. Albiste bate-
kin hasi zen ekimena: «Hemen-

dik aurrera Tolosa CF-Aurrera
izena du sekzio honek». Albiste-
aren nondik norakoa Manu Aier-
tza sekzio arduradunak azaldu
zuen: «Aurrera Elkartea eta Tolo-
sa CF-ko pilota atala elkartu egin
dira. Lege kontuekin gabiltza
oraindik, baina pilotariek kami-
setan bi armarriak eramango eta
defendatuko dituzte hemendik
aurrera». 
Iaz 39 fitxa zituen sekzioak.

Aurten, ikasturte hasiera hone-
tan, zenbaki hori bikoiztu eta
88ra iritsi dira: «Izugarria da. De-
zente hazi gara, eta beldur eta
bertigo pixka bat izan arren, bai-
kor gaude. Egoera kudeatzeko
gauza garela uste dugu, eta au-
rrera egingo dugu», dio Aiertzak.
Berrikuntzen artean gomazko
paletan nesken bi talde aipatzen
ditu sekzioaren arduradunak,
eta «nesken pala sekzio indartsu
bat» osatzeko nahia. 
Udalaren izenean Olatz Peon

alkateak hitz egin zuen aurkez-
pen ekitaldian. Eta emakume
taldearen adibidea azpimarratu
zion TOLOSALDEKO ATARIA-ri:
«Emakume taldea, eta helduak
gainera. Nire adineko jendeari
esperantza zabaltzen dio horrek,
oraindik ere pilotan hastea posi-
ble dela erakutsiz. Adibide ikus-
garria dira». 
Tolosa CF-Aurreraren ingu-

ruan, harrobia lantzen ari diren
lana azpimarratu zuen Tolosako
alkateak. «Bereziki Tolosaldeko
Eskola Pilota aipatuko nuke. To-
losako pertsona askok lan egiten
dute bertan, eta udalak eskerrak
eman nahi dizkie. Gure aldetik
ahalik eta gertuen egoten saiatu-
ko gara, eskualdean sortzen ari
den harrobi hori sustatzen la-
guntzen egoteko». 

Tolosa CF-Aurrera Pilota Elkarteak 88 fitxa izango ditu aurten. Adin guztietako pilotariak elkartu dituzte tolosarrek, eskuz eta gomazko paletan. A. IMAZ

Tolosako udal ordezkariak eta pilota sekzioko arduradunak. A. IMAZ

Gael-eko haurrak, Lloretera
A. Imaz Altzo

Gipuzkoako Herri Txikietako
Areto Futbol Gael Elkarteak,
urriaren 8an eta 9an Lloret de
Mar-en areto futbol txapelketa
jokatuko du. Bertara, kadeteak,
infantil-kadete mistoak, infanti-
lak eta alebinak joango dira. Aur-
ten munduko txapelketa ez da
jokatuko, eta bere lekuan, Llore-
terako gonbidapena jaso dute. 

Txapelketa horrekin emango
diote denboraldiari hasiera Gael-
ekoek, izan ere, ondoren hasiko
dira liga jokatzen. Aurten benja-
minak, alebinak, infantilak eta
kadeteak izango dira. Izena ema-
teko aukera oraindik zabalik da-
goela esan dute, eta horretarako
deialdia luzatu dute. Seniorren
taldea izatea ere gustatuko li-
tzaieke. «Aurten Betelu sartu da,
hau da, talde nafar bat. Helburua

bide horretatik joatea da, eta
Euskal Herri guztian zabaltzea.
Herri txikiek hor badaukagu au-
kera bat, baita gero kanpora txa-
pelketak jokatzera joatekoa ere,
Euskal Herria ordezkatuz». 
Azkenik, abenduko txapelke-

taren antolaketarekin jarraitzen
dutela esan dute elkarteko ardu-
radunek. Iaz Lizartzan izan zen
txapelketa, eta aurten Saharako
taldea ekartzea dute helburu. Altzon elkartu ziren GAEL-eko kidea, astelehenean. A. IMAZ
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Deialdiak

Aduna.Saseta defentsa-sistema:
armatutako erresistentzia antifa-
xista Adunan, Asteasun eta Zizurki-
lenliburuaren aurkezpena izango da.
Egileak: Javier Buces Cabello eta
Karlos Almorza. 
Tolosa.Jesus Vallejoren egur zizela-
tuak erakusketa. 40 urte baino
gehiago egurra zizelatzen dabilen
Jesus Vallejo artistaren erakusketa
da. Aranburu jauregian, urriaren 29a
arte.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzearen
eskutik, eskualdeko berriak, Joxemi
Saizarren Kale Kantoitik, erredak-
zioara sartu-irtena, Tolosaldea Ga-
ratzenen atala, Elena Egiguren abo-
katuaren atala, errezeta eta  lehia-
keta, deitu 943 698038ra edo
whatsapp mezua bidali
687410033ra 10:45etik 10:55era.
Aste honetan zozkatzen dugun sa-
ria: Patxi Larrionen Feriatzaileak. 
11:00-12:00. Eutsi goiari.
Kirol albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
Musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
20:00-20:30. (H)ari naizela.
Imanol Artola, felixek, gidatutako
bertso saioa.

28 KANALA
12:30.Ertzak.
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Sasoi Onean.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Olarreaga Aranburu, I. 
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 670128.
Gauekoa.Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1.  
Telefonoa: 943 673849.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motelagoa espe-
ro dugu, dezentez gainera.
Tenperaturak gradu dezen-

te egingo du behera. Orokorrean 21-
22 gradutik ez zaizkigu balio altue-
nak pasako. Gutxi-asko ipar-men-
debaldeko haizea ibiliko zaigu,
zeruan laino dezente izango ditugu,
batez ere arratsaldearen lehen or-
duetan eta gauean. Ezin dugu baz-
tertu euri tantaren bat botatzea, xi-
rimiri modura edo zaparrada txiki gi-
sara. Orokorrean ezer asko ez da
izango baina zertxobait busti deza-
ke eta giro motel samarra geratu
daiteke.iha
r, eguna 00

Bihar.Tenperaturak berriro
ere beste koxka polit bat
egingo du behera, 17-18

gradutan kokatuko dira baliorik al-
tuenak, zeruari dagokionez berriz,
zerua nahiko estalita azalduko da.
Egunaren lehen zatian euri pixka bat
egingo du, aurreko egunean baino
aukera gehiago dago euria egiteko.
Goiz partean izango da euririk
gehien, zaparradaren bat edo beste
izango da. Eguerditik aurrera ordea
haizeak ipar-ekialdeko ukitua har-
tuko du. Gau alderako ostarte ba-
tzuk zabalduko dira.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

www.ataria.infoASTEAZKENA, 2016KO URRIAK 5
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Naiara Roldan de Aranguiz
Kudeatzailea: Jexux Murua
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.info
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.info

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.info 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.info
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.info
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.info 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.info  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.info
Bezero arreta zerbitzua: 902 82 02 01 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM 

ENTZULE IZATEAREN SARIA
ATARIAIRRATIA-k eta Tolosako Azokak egiten duten hileroko lehiaketa irabazi du Esther Vide-
ra Moratok. Sariduna, baina, ezin izan zen Zerkausira gerturatu eta bere anaiak, Juanan Vide-
rak, jaso zuen baserritarren produktuekin mimoz osatutako sorta. Irabazleak azokan egon
ohi den baserritar baten eskutik jaso zituen produktuak. Aste honetan zozketan dagoena Pa-
txi Larrionen Feriatzaileakliburua da. Entzun 10:45-10:55 artean, 106.0 fm sintonia. REBEKA CALVO

ZORION AGURRAK

Urte askoan!
Ondo-ondo pasa eguna eta 

merienda goxoa ekarri mundua 
bukatu baino lehen! 

Bestela galdetu Arantxai!

Adi! 
Gutxi 

geratzen 
zaigu eta!

ufff!!


