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Bi Kulturzale txartel eta 
28 hitzordu, negu osorako
Erredakzioa

Aste Santura bitarte, 28 kultur hi-
tzordu izango dira Tolosan, eta bi
Kulturzale txartel, eskaintza ho-
betzeko. Batetik, urtarrila eta
otsaila bitarteko Kulturzale txarte-
la eskainiko du udalak eta, beste-
tik, otsaila eta apirila hasierara ar-
tekoa.
Txartel bakoitzarekin 5 ikuski-

zunez gozatzeko aukera izango
da, erdi prezioan. Horrela,  51 eu-
roan hamar emankizuneko es-
kaintza osatuko dute bi Kulturzale
txartelek.

Lehen eskaintza aldiak Rita
arrastoa sartzenantzerkia, Pedro
Guerraren kontzertua, La Travia-
ta. Giuseppe Verdi zuzeneko ope-
ra proiekzioa, Kukai taldearen
Erritudantza ikuskizuna eta Jun-
tosantzezlana izango ditu, eta bo-
nuak eskuragarri dira, jada, kultur
etxean. 
Bigarren sailean, berriz, honako

emankizunak txertatu dituzte
Kulturzale txartelean: Don Quijote
zuzeneko balet proiekzioa, Zeruko
Kresala dantza taldearen ikuski-
zuna, Tartean teatroaren Ghero
antzezlana, Iñar Sastreren Illu-

sions eta zine esperimentala ikus-
kizuna eta La forza del destino zu-
zeneko opera proiekzioa. 

Oposizioaren
babesik gabe
onartu dute
aurrekontua
Udal gobernuak iragarri bezala, 26,9
milioi euro banatu dituzte 2019an
barrena; Zumardi Txikiko eta
Rondillako eraberritzeak dira esku
hartze nagusienetakoak

Itzea Urkizu Arsuaga

Udal gobernuak iragarritakoaren
bidetik 26.915.000 euroko aurre-
kontua izango du 2019an, Tolo-
sako Udalak; %6,8ko igoera izan-
go dute udalaren baliabide eko-
nomikoek. Joan den ostegunean

onartu zuten, osoko bilkuran,
EAJ eta PSE-EE alderdien botoe-
kin.
Abendua erdialdean plazaratu

zuen, Olatz Peon alkateak, hu-
rrengo urterako udal plangintza
proposamena, eta hari lotutako
finantza antolakuntza. Horrela,

agerraldi hartan iragarritako bi
proiektu nagusienetakoek aurre-
ra egin dute, udalbatzako 10 bo-
torekin. Batetik, Zumardi Txikia
herritarrentzat «berreskuratze-
ko» azterketa bat garatuko du
udalak, gunean zer egin eta apar-
kaleku horiek non birkokatu era-
bakitzeko; 80.000 euro bideratu-
ko dituzte azterketara.
Bide beretik, Rondilla kaleko

eraberritzea ere protagonista
izango da 2019an eta, kalea iris-
garritasun baldintzetara egoki-
tzeko, 50.000 euro baliatuko ditu
udalak, urteko aurrekontutik. 
Inbertsio horien nahiz beste

proiektuen inguruan bere irado-
kizunak publiko egin zituen EH
Bilduk, abenduaren 20an, azal-
duz, posible ikusten zutela aurre-
kontua adostasunez onartzea. Ez

da, ordea, oposizioak esperotako
batasunik izan, eta plenoan abs-
tentzioaren alde egin zuten. 
Horrela, Begoña Tolosa Oga-

sun zinegotziak argitu zituen, bil-
kuran, beren aurrekontu propo-
sameneko ehunekoen banake-
tak: pertsonal gastuetara %33,5,
zerbitzuetara %38, zorra kitatze-
ra %4,15, diru laguntzetara %15
eta inbertsioetara %7,8. 

OBRAK, ARRETA ETA
URTEURRENAK
Olatz Peon alkateak aurrekon-
tuaren lehen proposamena ira-
gartzeko egindako agerraldian,
jakitera eman zituen Zumardi
Txikiko eta Rondillako esku har-
tzeak. Baina, horiekin batera ze-
rrendatutako beste proiektuak
ere onartu ditu udalbatzak.
Modu horretan, Udate berritu-

ko dute eta baita automatizatu

ere (250.000 euro); sentsibiliza-
zioa landuko dute kale garbike-
tan (40.000 euro); Sevendenean
entsegu lokalak egokituko dituz-
te (15.000 euro); Emakumeen
Etxea gorpuztuko dute (28.000
euro); landa auzoetan hobekun-
tzak aurreikusi dituzte (125.000
euro); Tolosa osorako irisgarrita-
sun plana diseinatuko dute
(50.000) eta kalean irisgarritasu-
na hobetzeko lanak egingo dituz-
te (416.000 euro); Euskal Herria
plazako arkupeena, lurzorua era-
berrituko dute (175.000 euro);
alokairua sustatzeko, hainbat ur-
tetarako inbertsio plana osatuko
dute, obra behar duten etxeak
eraberritzeko (129.000 euro); ze-
zen plazako hirugarren faseari
heldu, eta tendidua berrituko
dute; estalki bat eraikiko dute
Alondegiko plazan (122.000
euro); autoak babesteko plana
sortuko dute (13.500 euro) eta
kultur etxeko balkoiak egokituko
dituzte (33.000 euro). 
Inbertsio zehatz horiekin bate-

ra, osoko bilkuran datozen ha-
mabi hilabeteetarako marrazkia
ere egin zuen gobernuak, honako
lan ildoak aurreikusiz: urmael
bat Elosegi parkean; Leidor are-
toan zinema kontratazio indar-
tsuagoa; Topic zentroaren 10. ur-
teurrena; TolosandBlues jaial-
diaren 6. urteurrena; euskal
komunikabideei laguntza %2
igotzea; Turismo bulego berria;
eta III. Berdintasun plana gara-
tzea. 

Aldeko 10 boto jaso ditu 2019ko aurrekontu proposamena. TOLOSAKO UDALA

Lan eskaintza

Etxeko lanak.Pertsona bat behar
dugu etxeko lanak egin eta bi per-
tsona zaintzeko, Tolosa erdigunean,

astelehenik larunbatera, lanaldi oso-
an. Urtarrilean bertan hasteko. Inte-
resatuek deitu zenbaki honetara:
600 56 20 73.

IRAGARKI LABURRAK

KULTUR EGITARAUA, URTARRILA- OTSAILA

Urtarrilaren 3an, 17:00etan.Gure-
kin etorri nahi?haur ikuskizuna Kili-
klon konpainiaren eskutik, Leido-
rren.
Urtarrilaren 6an, 13:30ean. Musika
Eskolan Tolosako Musika Bandaren
Errege eguneko kontzertua.
Urtarrilaren 11n, 20:30ean.Cafe
Quijanoren kontzertua, Leidorren.
Urtarrilaren 18an, 20:30ean.Rita
arrastoa sartzenantzerkia Aitziber
Garmendia eta Joseba Apaolazaren
eskutik. KULTURZALE.
Urtarrilaren 19an, 12:30ean eta
15:30ean.Go!azen, Irurako ikastolak
antolatuta.
Urtarrilaren 19an, 19:30ean.ATARIA
bertso jaialdia, Leidorren.
Urtarrilaren 25ean, 20:30ean.Pe-
dro Guerraren kontzertua. KULTUR-
ZALE.

Urtarrilaren 26an, 18:30ean.Noo-
ne's land ikuskizuna, Topic-en.
Urtarrilaren 30ean, 20:30ean.La
Traviata. Giuseppe Verdi zuzeneko
opera proiekzioa. KULTURZALE. 
Otsailaren 1ean, 20:15ean.Kukai
taldearen Erritudantza ikuskizuna,
Leidorren. KULTURZALE.
Otsailaren 2an, 17:00etan.Ene
kantak,Leidorren (Irurako ikastola).
Otsailaren 8an, 20:30ean.Tributo
al Rey Leon,Leidorren.
Otsailaren 15ean, 20:30ean. Juntos
antzezlana Melani Olivares, Gorka
Otxoa, Kiti Mánver eta Ines Sanche-
zen eskutik. KULTURZALE.
Otsailaren 16an, 18:30ean.Historia
de un calcetín,Topic-en.
Otsailaren 19an, 20:15ean.Don
Quijotezuzeneko balet proiekzioa,
Leidorren. KULTURZALE.Kulturzale txartela. TOLOSAKO UDALA



Hernandorena XVII.
Ipuin Lehiaketako
sariak banatu dituzte
Abenduaren 21eko sari banaketa ekitaldian II. Booktrailer
Lehiaketako sariak ere banatu zituzten, eta aurten,
banakako lanak beharrean, taldekakoak aurkeztu dituzte.

Erredakzioa Zizurkil

Teodoro Hernandorena XVII.
Ipuin Lehiaketako sari banaketa
egin zuten abenduaren 21ean
Plazida Otaño liburutegian. Aur-
tengo irabazleak, jaso diren 206
ipuinen artean erabaki dituzte. 
Mailaz maila horrela banatu

dira sariak: A mailan (6-8 urte),
lehen saria Zizurkilgo Haritz
Hermidak eskuratu du eta biga-
rrena Zizurkilgo Yohana San-
chezek; aipamen berezia herriko
bertako Ani Zunzunegirentzat
izan da. B mailan (9-11 urte),
epaimahaikideek oso maila ona
ikusi diete bi lani, eta gaiez eta es-
tiloz oso desberdinak zirenez, ez
dute baten ala bestearen alde
egin nahi izan, biek lehenengo
saria merezi zutela iritzita, eta Ja-
nire Otegi billabonatarra eta
Liher Agudo andoaindarra dira
saridunak. Maila horretako aipa-
men berezia Andoaingo June
Pastorrentzat izan da. E mailan,
17 urtetik gorakoen artean, Zizur-

kilgo Maider Zuntzunegik lortu
du lehen saria eta June Miner
adunarrak bigarrena. Oihana Be-
raza zizurkildarrarentzat izan da
aipamen berezia maila  horretan.

II. BOOKTRAILER LEHIAKETA 
Aurten II. Booktrailer Lehiaketa-
ra ez da aurkeztu banakako lanik,
taldekakoak baizik, eta sariak
abenduaren 21eko ekitaldiak ba-
natu zituzten, baita ere. 

DBH 1-2ko mailan, Zubimusu
ikastolako Julen Etxeberria, Ga-
razi Altuna, Egoi Aizpurua eta
Aixa Ait Chaou izan dira saridu-
nak Jara eleberriaz egindako bo-
oktrailerragatik. DBH 3-4ko mai-
lan, berriz, Erniobea institutuko
Miren Zumetak, Irene Izagirrek
eta Nagore Iraolak jaso dute sa-
ria,Pijama marradunaz jantzi-
tako mutikoa lanaz egindako bo-
oktrailerragatik.

IGANDERA ARTE JAIOTZA IKUSGAI
Luis Ugarte zizurkildarrak jaiotza jarri du Elbarrenako Arantzazuko Amaren parrokian.
Errege eguna bitarte izango da ikusgai. 25 urte dira jaiotza jartzen duela Ugartek. Aurrena, Vi-
llabonako Aurrezki Kutxako erakusleihoan jartzen zuen eta azkeneko bost urteetan Elbarre-
nako elizan ikusi daiteke. Ez da jaiotza bakarrik, «herria» azaldu nahi izan du Ugartek. Errota,
baratzea, baserria, Olentzero eta aspaldiko ofizioak erakutsi ditu. J.M.
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Sute batek
kalteak eragin
ditu Ibarrako
eraikin batean
Urteberri egunean piztu zen sua
tximinian, eta ondorioz, Argindegi
kaleko eraikinaren teilatuak eta bi
etxebizitzek kalte handiak izan dituzte 

Erredakzioa Ibarra

Urtarrilaren 1ean 22:03an jaso
zuten abisua Tolosako suhiltzai-
leen parkean eta Tolosa bertako,
Ordiziako eta Legazpiko parkeko
14 suhiltzaile bertaratu ziren Iba-
rrako Argindegi kalean dagoen
eraikinera.
Antza ekonomikako tximini

batean piztu zen sua eta suhil-
tzaileak iristerako teilatura za-
balduta zegoen. Teilatuaren zati
handi bat erreta geratu zen eta
etxebizitzaren azken solairuan
kalte handiak eragin zituen
suak. 01:00 alderako sutea kon-
trolpean zuten suhiltzaileek.
Bi familiek gaua etxebizitzatik

kanpora pasa behar izan zuten.
Ibarrako Udalak, gizarte larrial-
dietarako dauzkan etxebizitzak
eskaini zizkien bi familiei eta ho-
rietako batek bertan pasa zuen
lehen gaua. Besteak senitarteko-
en etxebizitzetara joatea nahiago
izan zuen.

Kalteak zenbaterainokoak zi-
ren aztertzen pasa zuten atzoko
goiza ikerketa daramaten ertzai-
nek, aseguruetako perituek eta
baita udal ordezkariek ere. Mikel
Agirrezabala alkatearen hitze-
tan, udal arkitektoek eraikina az-
tertu zuten lehen orduan eta
ziurtatu zuten egitura ez dagoela
kaltetuta, hormigoizkoa baita. 
«Teilatua, egurrezkoa izanik,

erabat kiskalita geratu da, eta be-
raz, bigarren solairuko etxebizi-
tza oso kaltetuta dago», esan
zuen alkateak. Bertan bizi dire-
nek udalaren gizarte larrialdie-
tarako etxebizitzan segitu 
beharko dute epe batean behin-
tzat. «Lehen solairuko etxebizi-
tzan ere kalteak eragin ditu, ba-
tez ere, sua itzaltzeko erabilita-
ko urak. Konponketa batzuk
egitea beharrezkoa izango da.
Epe motzera bertara bizitzera
sartzeko moduan egotea espero
dugu». Udalak babesa eskaini
die bizilagunei. 

Abenduaren 21ean banatu ziren sariak Plazida Otaño liburutegian. ATARIA

Suhiltzaileak Argindegi auzoko etxera sua itzaltzera hurbildu ziren unea. ATARIA



Hiru belaunaldi fruta saltzen
Tolosako Iriarte familiak fruta eta barazki postua jartzen du larunbatero, Euskal Herria 
plazan. Maximo Barrancok eta Victoriana Ruizek hasi zuten ibilbidea Berdura plazan.

Joxemi Saizar Tolosa

Hiru belaunaldiz fru-
ta eta barazkiak sal-
tzen daraman fami-
lia baten historia da
iriartetarrena. Maxi-
mo Barranco eta

Victoriana Ruiz Berdura plazan
hasi ziren janari-denda batean,
duela ia mende bat. Bere alaba
Luciak jarraitu zuen azokatan sal-
tzen Jose Iriarte senarrarekin ba-
tera eta orain euren seme Jose
Luis Iriartek jarraitzen du bere
arrebaren eta bi semeen lagun-
tzarekin. Azken horiek laugarren
belaunaldia osatzen dute. Fami-
lia ezaguna da Tolosaldean, beti-
danik jendeari kalitateko produk-
tuak saltzen aritu dena, bezeroari
tratu ona emanaz. 
Soriako Fuentestrun herritik

Tolosara etorri ziren ezkonberri-
tan Maximo Barranco eta Victo-
riana Ruiz, eta janari-denda jarri
zuten Berdura plazan. Ia mende
bat atzera egin behar da. Fruta,
barazkiak, kontserbak… deneta-
tik saltzen zuten. Donostiako Ato-
txako merkatutik ekartzen zieten
salgaia. Askotan, baserritarrekin
trukean aldatzen zituzten jana-
riak. Cadizeraino (Andaluzia, Es-
painia) ere joaten omen ziren tre-
nez, merkatu beltzeko kafe bila.
Urte askotan Malagatik (Andalu-
zia, Espainia) ekarritako palmon-
doak saldu zituzten Erramu egu-
nerako. Ordiziako azokara gurdi
batekin eta bi zaldirekin joaten
omen zen saltzera. Bost seme-ala-
ba izan zituzten: Lucia, Santiago,
Jesus, Dominica eta Amaia. 
Lucia Barranco Jose Iriarte pa-

saiatarrarekin ezkondu zen eta
azoketan fruta eta barazkiak sal-

OHITURA ALDAKETAK
Jose Luis Iriarte umetatik hasi
zen gurasoei laguntzen azoketan
eta horretan segitzen du, bere
arreba Maria Dolores (Amaro-
tzen izan zuen janari-denda) eta
bere bi seme Jon Ander eta Asie-
rren laguntzarekin. Orain Azpei-
tia, Ordizia eta Tolosako azokak
bakarrik egiten dituzte, eta Tolo-
saldea eta Goierriko hainbat den-
da, jatetxe eta ikastetxe ere hor-
nitzen dituzte. Zubietako Merka-
bugatin eta Bilboko merkatu
zentralean erosten dute salgaia
eta biltegia Arzabalzan daukate.
Nafarroako Erriberara barazkiak
ekoizleei zuzenean erostera joa-
ten zireneko garaiak gogoratzen
ditu, baina haiek bukatu omen
ziren. «Orain kooperatibetan sal-
tzen dute dena. Eta jendeak ere
gutxiago erosten du. Lehen Egu-
berrietarako azalorez eta karduz
betetako kamioia ekarri eta sal-
tzen genuen. Orain bi kaxa ere ez
ditugu saltzen. Barazkiak kon-
tserbatan erosten ditu gazte jen-
deak. Hori da etorkizuna», adie-
razi du Iriartek. 
Fruta gehiago saltzen zutela

aipatu du, orain berriz aleka sal-
tzen da gehiago, lehen Frantzian
bezala. Azoka eguna jai eguna
omen zen jendearentzat, aste
osoko erosketa egiteko eguna.
«Duela gutxi arte garrantzitsue-
na jatea zen, orain berriz, aisia.
Pintxo-potea da adibide garbia,
lau pintxorekin afaltzen du jen-
deak», erantsi du. Aldatu den
beste gauza da orain urte osoan
denetik dagoela: neguan Italiako

mahatsa edo Marokoko marru-
bia edo Argentinako gerezia
dago, urtarrilean Huelvako ma-
rrubiak hasten dira… Estatutik
(Errioxa, Katalunia, Valentzia)
oraindik fruta asko iristen dela
dio, baina Andaluziako ekoizle
guztiak Marokora lekualdatu
omen dira, eskulan merkeagoa
dagoelako. Bertako eta kanpoko
produktuak bereizten duen be-
zeroa ere gutxitu egin omen da. 

AZOKA BERRESKURATZEN
Joaten diren hiru azoketatik Az-
peitia da enpresa handiak itxi zi-
reneko krisiaren ondoren bere
onera etorri ez den bakarra, garai
batean Gipuzkoako onena zene-
an. Ordizia eta Tolosako azokak
suspertzen ari omen dira. Goize-
ko bostetan joaten dira Euskal
Herria plazara postuak jartzera,
beste guztiekin batera ez aritze-
ko, eta ordubata eta erdiak arte
aritzen dira saltzen. Edozein la-
runbatetan mila kiloko salgaia
eraman dezakete saltzera eta ho-
riek txukun jartzeak bere denbo-
ra behar du. Itxurari ere garran-
tzia ematen diote, karpak dituen
postu bakarra izanik. Erosle
gehienak lehen baino berandua-
go joaten zaizkie, eguerdi parte-
an. Fruta eta barazkiak saltzen
dituzten zazpi postu daude Eus-
kal Herria plazan eta bestelako
janariekin eta arroparekin beste
hainbat. 
Erosketa ohituretan ere alda-

keta handia eman dela onartzen
du. «Merkataritza gune handie-
tara joaten da jendea dena eros-
tera. Konpetentzia ez da gure-
tzat, gure kalitatea ez dutelako
eskaintzen, haiek prezioari begi-
ratzen diotelako, baina erosota-
suna eskaintzen dute. Urteen po-
derioz, txinatarrek eta pakistan-
darrek hartuko dute dena. Merke
saltzen dute, baina kalitate oso
baxua ematen dute», azaldu du. 
Lanbide gero eta zailagoa dela

aitortu du Jose Luis Iriartek eta
berak eta arrebak uzten dutene-
an ez daki bere semeek jarraituko
duten. 
Pena ematen dio, bere familia-

ren tradizioa hiru belaunaldiz
mantendu dutelako, «oso nego-
zio gutxik esan dezaketena».
Hainbeste urtetan hor manten-
tzen jakin dute, bezeroari kalita-
tea eta arreta eskaini dietelako.   

Ezkerretik hasita Maria Dolores, Asier, Jose Luis eta Jon Ander Iriarte Euskal Herria plazako postuan. J. SAIZAR

04 TOLOSA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.eus 
OSTEGUNA, 2019ko urtarrilaren 3a

Eserita Maximo Barranco eta Victoriana Ruiz, bost seme-alabekin eta Victoria-
na Ruizen aitarekin. ATARIA

tzen hasi ziren. Bere bi anaiak
Berdura plazan gelditu ziren,
denda itxi zen arte (oraindik izena
han dago jarrita, Orus drogeriaren
ondoan), eta Amaiak arrandegia
izan zuen Abastos plazan. Egune-
ro azokan aritzen zen bikotea: Az-
peitia, Orio, Hernani, Ordizia eta

larunbatetan bi egiten zituzten,
goizean Tolosa eta arratsaldean,
Zumarraga. 
Calahorratik (Errioxa) ekartzen

zuten fruta eta barazki gehiena.
Azoketan asko saltzen zuten ga-
raiak ziren, herri gehienetan ia
dendarik ez zegoelako. 



Iñigo Terradillos Berrobi

1980ko maiatzaren 14an egin zu-
ten Everest mendiko gailurra
Martin Zabaletak eta Pasang
Temba sherpak. Euskal mendi-
zaletasunaren historian mugarri
izan zen igoera aintzat hartuta
egin dute Ramon Olasagasti ka-
zetari eta idazle berrobitarrak eta
Cesar Llaguno ilustratzaileak
Everest: Herri oso bat gailurrean
komiki liburua.
Askok eta askok gogoan izan-
go duten unea da Everest igo
zutenekoa, ezta?
Zenbait belaunaldirengan iltza-
tutako unea da, eta oso presente
izango dute. Hori nire aurreko
belaunaldikoengan, guri ume gi-
nela harrapatu baitzigun. Dena
den, igoera hartako arrastoak iri-
tsi zitzaizkigun. Gure ondoren-
goei, 40 urtetik behera dituzte-
nei, berriz, oihartzun lauso bat
iritsi zaie. Nik uste dut komikiak
balio dezakeela hura bizi izan zu-
tenengan zirrara hori biziberri-
tzeko, arrastoa iritsi zitzaigunoi
hori sakontzeko, eta oihartzuna
besterik iritsi ez zitzaienei igoera
hura zer izan zen jakinarazteko.
Espedizio hartako kideek igo
zuten, baina, herri oso batek
sentitu zuela esan daiteke.
Everest igotzeko proiektua as-
palditik zetorren. 80an egin zu-
ten tontorra, baina, Himalaiako
ametsekin lehenagotik hasi zi-
ren euskal mendizaleak. 67an
Andeetara espedizio bat egin zu-

ten gero Everesteko taldean izan
ziren hainbat mendizalek. Ho-
rren ondoren hasi ziren Hima-
laiara begira. Artean Franco bizi
zen, garai politiko eta soziala ha-
lakoa zen, eta Everestek balio
sinboliko izugarria izan zuen.
Herri oso bat zegoen nolabait
amets horretara igota. Martin
Zabaletak berak tontorra egitean
lehen hitzak «Gora Euskadi As-
katuta» izan ziren. Askatasun
egarria oso indartsua zen, eta
Everestek hori guztia hezurma-
mitu zuen.
Igoera bera ere ez zen erraza
izan.
Inondik inora. Everest igotzea
beti izango da zaila, muturreko
altuera baita, eta lehen, are eta
zailagoa. Bi ahalegin egin zituz-
ten Martin Zabaletaren aurretik.
74ean 8.400 metrora iritsi ziren
ia, Angel Vallejo Rosen eta Felipe
Uriarte. Haize bortitzagatik
buelta eman beharra izan zuten.
80an ere beste bi saiakera izan zi-
ren Zabaletarenaren aurretik.
Rosen bera tartean zela, Ricardo
Gallardo, Xabier Garaio eta Tem-
ba sherpak egin zuten lehena.
Hego gailurreraino iritsi ziren le-
hen horretan, 8.750 metrora. Be-
randutu egin zitzaien eta itzuli
egin beharra izan zuten. Bigarre-
nean, ezin izan zuten hego lepo-
tik atera eguraldiagatik eta sher-
petako batek buruko edema bat
izan zuelako. Etsipen giroa na-
gusitu zen mendizaleen artean,
eta presioa ere areagotu egin

zen. Hirugarren saiakeran azke-
nean posible izan zen. Baina,
hori ere ez zen igoera samurra
izan.
Nolakoa izan zen?
Arratsaldeko hirurak aldera iritsi
ziren tontorrera. Tontorrean 45
minutu inguru egin zituzten ar-
gazkiak ateratzen eta bideoak
egiten, eta konturatzerako elurra
egiten hasi zen. Beherakoan
Temba sherpak eroriko pare bat
izan zituen eta Zabaletak eutsi
ahal izan zuen sokarekin. Oxige-
noa bukatzen ari zitzaien, gaua
gainera etortzen ari zen. Zabale-
tari argia piztu zitzaion eta gogo-

ratu zen igoeran gailurraren az-
pian arrakala bat ikusi zutela.
Hor gaua pasatzea iruditu zi-
tzaion egokiena. Beherakoei
8.750 metroan geratzen zirela ja-
kinarazi zietenean sekulako kol-
pea izan zen. Gaua altuera horre-
tan ezingo zutela iraun pentsatu
zuten, baina, hurrengo goizean

zorionez, indarrak ahituta izan
arren, behekoen animoekin eta
sherpen laguntzarekin lortu egin
zuten. Gailurreko pozak zori-
gaitz bihurtzeko tartean egon zi-
ren.
Erreferente bilakatu ziren
mendizale horiek.
Esan daiteke gerora Himalaiako
hainbat espediziotan igoera do-
toreak egin zituen belaunaldia-
ren urratsak finkatu zituztela.
Mendiari buruzko lan asko
egindakoak zara, baina komi-
ki liburu bat idaztea erronka
izan da zuretzat.
Bai, inoiz egin gabe nuelako.
Ikasketa prozesu bat izan da ha-
sieratik bukaerara. Bidelagun
izan ditugu Sua argitaletxekoak
eta Mendi Filmekoak. 
Ideia, hain justu Mendi Filme-
tik etorri zen.
Jabi Baraiazarra Mendi film
jaialdiko zuzendariak, Polonia-
ko adibidea jarraituz, euskal
mendizaletasunaren historian
mugarri bat edo batzuei buruz
komiki liburu bat egitea zuen
buruan. Gidoia egitea proposatu
zidan, eta 80ko igoeran oinarri-
tzea erabaki genuen.
Esperientzia polita izan al da?

Bai. Oso polita da. Kasu hone-
tan, irudiaren euskarria hartu
behar duzu kontuan. Irudiak hi-
tzik gabe asko adierazten du.
Uztarketa polita da. Testuarekin
hasi nintzenean oso narratiboa
egin nuen, kazetaritza erregistro
handikoa. Gerora sakontzen
joan naiz komikiaren erregistro-
an.
Benetako pertsonaietan eta
istorioan oinarritua izateak
erraztu egiten al du lana?
Erraztu egin dezake, gertaera-
ren oinarri sendo bat badugula-
ko. Cesar Llaguno ilustratzailea-

rentzat pertsonak eta pertso-
naiak uztartzea erronka izan da.
Pertsona errealak marrazteare-
kin kezka puntu bat bazuen.
Ondo hartu dute lana, eta polita
izan da Felipe Uriarte espedizio
hartako kide izandakoak esan
zuena: eroso sentitzen duela
bere burua komikiko pertso-
naian eta uste duela ondo biziko
direla hurrengo urteetan ere
biñeta horietan. Garrantzitsua
da hori guretzat.
Uriarte beraren espedizioari
buruzko liburua hartu duzue
kontuan. Zer gehiago? 
Bizkarrezurra Feliperen liburua
izan da. Beraiekin elkarrizketak
ere egin ditugu. Gauza batzuk
oso markatuta dituzte, baina,
oroitzapenak lausotuta dituzte,
eta geroztik espedizioko kide
asko hil dira. Antxon Iturrizaren
euskal mendizaletasunaren his-
toriari buruzko liburutik ere jaso
dugu informazioa eta baita ga-
raiko hemerotekatik ere.
Joandakoak gogoan izateko
omenaldi moduan ere aur-
keztu duzue.
Bai, eta saiatu gara falta diren
horiei guztiei keinu txiki bat egi-
ten, biñeta txikien bitartez.
Erakusketa bat ere bada libu-
ruaren lana erakusten duena.
Bidean sortu da ideia. Llaguno
irudiak egiten joan zen heinean
ikusi genuen prozesua erakus-
tea polita izan zitekeela. Panel
luze batean komikia osotasune-
an erakusten da, biñetaz biñeta.
Beste sei paneletan prozesua
ikusten da hasierakotik azken
bertsiora. Eta beste batean igoe-
raren ingurukoak kontatzen
dira, eta baita Euskal Herrian
izan zuen oihartzuna ere. Bilbo-
ko Euskal Museoan dago urtarri-
la bukaerara arte, eta ea Tolosa-
ra jaialdia etortzen denean ber-
tan jartzeko aukera dagoen.

IÑIGO TERRADILLOS

«Everestek
hezurmamitu
zuen garaiko
askatasun
egarria»
RAMON OLASAGASTI
IDAZLEA ETA ITZULTZAILEA
‘Everest: Herri oso bat gailurrean’ komiki
liburuaren testuak egin ditu berrobitarrak;
euskaldunentzat «balio sinboliko handia»
izan zuen gertaera komikian kontatzea
esperientzia «polita» izan dela dio.

«Gerora Himalaiako
espedizioetan igoera
dotoreak egin dituen
belaunaldiarentzat
erreferente izan dira»

«Bizitu zutenen zirrara
biziberritu, arrastoa
utzi zigunongan
sakondu eta jakitera
emateko balioko du»

GIZARTEA IBARRALDEA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2019ko urtarrilaren 3a



06 ALEGIALDEA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.eus 
OSTEGUNA, 2019ko urtarrilaren 3a

Ur zikinen kolektorea
eta araztegia izango
ditu udalerriak 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak sinatutako hitzarmenaren bidez egingo
dira lanak; araztegia Elbarren bailaran eraikiko da 

Imanol Garcia Landa 
Bidania-Goiatz

Bidania-Goiazko saneamendu
sistemak aldaketa nabarmenak
izango ditu, Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Gipuzkoako Ur
Kontsortzioak adostutako hi-
tzarmenaren ondoren. Akordio
horrek azaltzen duenez, Bida-
nia-Goiazko proiektuak udale-
rriko bi biztanleguneen isuriak
jasotzen dituzten kolektoreak
jartzea eta hondakin uren araz-
tegi txiki bat egitea aurreikusten
du. Proiektuaren aurrekontua
2.250.000 eurokoa da.

Gaur egun hiru hodi septiko
daude herrigunean; bat Goia-
tzen eta beste bi Bidanian. Obra
egiten denean, jartzen den sane-
amendu hodira bideratuko dira
ur zikinak, hodi septikoetatik
pasa gabe. Saneamendu hodia
Goiatz errekaren paretik joango
da, eta araztegira eramango ditu
ur zikinak. Elbarren bailaran
eraikiko da araztegia, errekaren
ondoan. Industrialdeko ur ziki-
nak ere hartuko ditu eta beha-
rrezko tratamendua egin ondo-
ren, ura errekara isuriko da. 

Joxe Erramun Goikoetxea Bi-
dania-Goiazko alkateak azaldu
duenez, udalari ez zaio jakinara-
zi proiektua egingo dela. Gogora
ekarri du 2012. urtean bilera bat
egin zuela udalak Gipuzkoako
Ur Kontsortzioarekin eta aldun-
diarekin, azken hauek herriko ur
saneamenduaren egoeraren be-
rri jakin nahi zutelako. «Urte ho-
rretan esan zitzaigun Bidania-
Goiatz eremu karstiko batean
dagoela, eta azterketa batzuk
eginak zituztela eta gainazalean
ez zela kutsadurarik azaltzen, lur
azpira iragazi egiten zelako. Eta
gaur arte horrela geratu zen sa-
neamenduaren gaia», esan du
Goikoetxeak. 

Proiektuaren aurrekontua al-
dundiaren eta Ur Kontsortzioa-
ren artean ordainduko dute.
Udalak, bere aldetik, azken ha-

mabost urte ingurutan, urtero-
urtero, diru kopuru bat eman dio
Ur Kontsortzioari. 

Joxe Erramun Goikoetxeak ez
daki noiz gauzatuko den proiek-
tua. «Lau urteko epea zehaztu
dute orokorrean, 2018-2022 urte-
en artean, eta ez dakigu zehazki
noiz egingo diren lanak», azaldu
du alkateak. 

UDALETXEKO OBRAK
Bestalde, udaletxea eraberritzea
eta irisgarritasun irizpideak ber-
matzea da udalaren proiektu na-
gusietako bat, eta aldundiak Kul-
tur Ondarearen inguruan atera
duen diru laguntzen bitartez
udaletxearen teilatuaren parte
bat eraberritu dute. «Berez
proiektuaren laugarren fasean

zegoen aurreikusita lan hori egi-
tea, baina egoera txarrean zego-
en, eta diru laguntza horiek zeu-
dela ikusi genuen eta obra egitea
erabaki genuen», esan du Goiko-
etxeak. Besteak beste, teilak eta
teilatu hodiak aldatu, eta bi txi-
minia saneatzea izan dira egin-
dako lanak. Lanen kostua
48.000 eurokoa izan da eta

15.000 euroko diru laguntza da
udalak jasoko duena.

Lehenengo fasean aurreikusi-
ta dauden lanei dagokionez, au-
rreko osoko bilkuran onartu zi-
tuzten pleguak, eta orain publi-
katuko dira. 225.000 euroko
aurrekontua jarri da, baina lehia-
ketara aurkezten denak kopurua
hobetu dezake. Lehen fase 
horretan udaletxearen behe so-
lairuan dagoen Kontseju osta-
tuaren komun berriak egingo di-
tuzte, eta horiek udaletxeko sa-
rreraren arkupean egongo dira.
Irisgarritasuna ere kontuan izan
behar denez, igogailua jarriko da
udaletxearen sarrera parean. Be-
raz, gune horrek aldaketa nabar-
mena izango du obrak gauzatzen
direnean.

GOIAZKO OSTATUA
Azken osoko bilkuran onartuta-
ko beste plegu batzuk Goiazko
ostatuaren kudeaketaren ardura
hartzeko izan ziren. Atzo argita-
ratu ziren baldintzak Gipuzkoa-
ko Aldizkari Ofizialean, eta inte-
resa dutenek 30 egun natural 
dituzte udaletxean beraien es-
kaintzak aurkezteko.

Hasiera batean urtebetekoa
izango da kontratuaren iraupe-
na, kontratua sinatu eta ustiape-
naren xede den espazioko gil-
tzak entregatzen diren hurrengo
egunetik aurrera. Sei hilabeteko
froga aldia ezarri da. Bestalde,
kontratua urtez urtez luza daite-
ke, bost urte gehienez ere, baldin
eta alde biak haien oniritzia
adierazten badute. Kontratua
automatikoki luzatuko da adie-
razitako epea igarotzen denean,
baldin eta alde bietako inork ez
badu aldez aurretiko jakinaraz-
penik egiten kontratua amaitu
baino hilabete lehenago.

Pleguetan zehazten denez, es-
leipendunak hileko 50 euro gehi
BEZa ordainduko du kanon mo-
duan. Kanona urtero berrikusiko
da, urtarrilaren 1ean, dagokion
EAEko KPIaren arabera.

Elbarren bailaran eraikiko da araztegia, errekaren ondoan, argazkiaren atzealdean ikusten den lur eremuan. I.G.L.



Larrañagak, Urruzunok eta
Finolek jantzi dituzte txapelak
Urte zahar egunean, herri kirolen erakustaldia izan zen Asteasuko frontoian.
Aizkoran, harri-jasotzen eta ingudean aritu ziren, bakoitzetik hiruna lagun. 

Irati Saizar Artola Asteasu

Astelehen arratsaldean, Urteza-
har egunean, hiru modalitatetan
izan ziren lehiak Asteasuko fron-
toian. Aizkolariak, harri-jaso-
tzaileak eta ingude altxatzaileak
aritu ziren nor baino nor. 
Batetik, Urrezko Aizkolarien

Koparen finala jokatu zen. Iba-
rran bizi den Xabier Orbegozo
Arria V.a izan zen eskualdeko
ordezkaria, eta aurkari Mikel La-
rrañaga eta Iñaki Azurmendi
izan zituen. Bakoitzak 20 kana
erdiko ebaki behar izan zituen
eta  Larrañagak behar izan zuen
denbora gutxien; guztira, 36 mi-
nutu eta 20 segundotan ebaki zi-
tuen enbor guztiak. Minutu bat
eta 30 segundo gehiago behar
izan zituen Arria V.ak, eta 42 mi-
nutu eta erdian amaitu zuen
bere lana Azurmendik. 
Mikel Larrañagak, Joseba Ota-

egi zizurkildarra utzi behar izan
zuen bidean finalean sartzeko.
Arria V.a-k, berriz, aurrena Jon
Irazu zizurkildarra menperatu
zuen, eta ondoren, Jon Rekondo.
Iñaki Azurmendik, finalean
egon ahal izateko Eneko Otaño
utzi behar izan zuen bazterrean.

Bestetik, Gabonetako Harri-ja-
sotze Sarian Inhar Urruzunok
irabazi zuen lehia, orotara, 90 ja-
soaldi eginda.  Xabier Peña eta
Imanol Albizu Goikoetxe izan zi-
tuen aurkari. 87 jasoaldi egin zi-
tuen Peñak eta 82 egitea lortu
zuen Goikoetxek. 100 kiloko zi-

lindro zaharra, 100 kiloko kubi-
koa eta 100 kiloko bola erabili zi-
tuzten. 
Azkenik, Gabonetako Emaku-

meen Ingude Kopa jokatu zen.
Maika Aristegi, Virginia Finol eta
Karmele Gisasola aritu ziren
lehian 10 kiloko ingudearekin.

Minutu eta erdiko lanean nork
kolpe gehiago eman, horixe zen
lehia, eta Finolek irabazi zuen 95
kolpe jota. Bigarren postuan,
Aristegi geratu zen, irabazlea
baino bi kolpe gutxiago eginda,
eta Gisasolak 89 kolpe eman zi-
tuen.

Urte zahar egunean, ikusmina piztu zuen Asteasuko frontoian egin zen herri kirol saioak . IÑIGO TERRADILLOS

Larunbatean
erabakiko da
apusturik baden   
Irati Saizar Artola Tolosa

Errege bezperan apustu berri ba-
ten lekuko izan daiteke Tolosako
Kantabriko taberna, beste behin.
Iker Vicente otxagabiarrak desa-
fioa egin dio Aitzol Atutxa dima-
rrari. Onartuko dion edo ez jaki-
teko larunbatean dute zita,
18:00etatik 19:00ak bitarte; Vi-
centeren taldea, Atutxa eta bere
kideen zain izango da. 
60 ontzako 20 egur nork lehe-

nago ebaki, horixe da otxaga-
biarraren proposamena. Tolo-

sako zezen plazan izatea nahi
luke, apirila baino lehen.  Diru
kontuak apustua itxi baino le-
hen zehaztuko dituzte.  
Gaur egungo azpitxapelduna

da Vicente, eta Atutxak, berriz,
bost aldiz jantzi du Euskal He-
rriko txapela. 
Bi urtez jarraian sailkatu 

da Atutxaren atzetik bigarren
Euskal Herriko Txapelketan.
«Arantza txiki bat geratu zitzai-
dan eta atera beharra sentitzen
dut, horregatik bota diot  desa-
fioa», adierazi du Vicentek.  

Salaberriak eta
Balerdik irabazi
dute Pebeten
oroimenezko
txapelketa  

Pasa den larunbatean
jokatu zen Villabonako
Behar Zana pilotalekuan
VII. Antton Pebet
Txapelketako finala  

Erredakzioa Amasa-Villabona

VII. Antton Pebet Txapelketaren
finala jokatu da asteburuan, eta
Salaberria eta Balerdi bikoteak 8-
22 irabazi zuen Apezetxea eta
Murgiondoren aurka. Salaberria
maila oso onean aritu zen, tanto
ugari eginez, eta pilotari onena-
ren saria eraman zuen.
Sari banaketa egin aurretik,

Eneko Maiz munduko txapeldu-
nordeari omenaldia egin zion
Behar Zana elkarteak. Bide ba-
tez, Behar Zana elkartetik eske-
rrak eman zizkioten babesleei
Antton Pebet Txapelketa antola-
tzen laguntzeagatik, eta pilota-
riei ere eskertu zieten egindako
esfortzua eta erakutsitako jokoa.

URBIETA ERE NAGUSI
Behar Zana taldeko Jon Urbietak
ere txapela jantzi du asteburuan,
Gipuzkoako kluben arteko ezker
hormako txapelketan. 22 eta 6ko
emaitzarekin irabazi zion Juaris-
tiri. Aurrera-Tolosako Goikoe-
txeak jokatu zuen beste finala,
baina honek ezin izan zuen Se-
nar aurkaria mendean hartu.

AZKENA,
KORRIKA
Eskualdeko sei herritan San
Silvestre krosekin agurtu zu-
ten 2018. urtea. Besteak bes-
te, Tolosa, Ibarra, Villabona-
Zizurkil, Lizartza, Berastegi
eta Alegian. Batzuk mozorro-
tuta egin zuten lasterka, bes-
te batzuk mozorrorik gabe,
taldean edota bakarka, baina
urtea kirola eginez amaitze-
ko hautua egin zutenak asko
eta asko izan ziren. Bide ba-
tez, urtero Tolosako elkarta-
sun krosa antolatu ohi duen
Samaniego-Orixe herri ikas-
tetxetik eskerrak eman nahi
izan dizkiete antolatzen ari-
tu direnei eta parte hartzaile
guzti- guztiei.   IRATI SAIZAR
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OSTEGUNA 03 Herritarrak mahaiaren
inguruan elkartu dira

Erredakzioa Abaltzisketa

Abaltzisketako Txerri Festan
dozenaka herritar elkartu ziren
udaletxearen arkupean, txerri-
kiak dastatzeko.
Ohitura handia du Txerri Fes-

tak herrian, eta argi geratu zen
larunbatean. Larrunarri elkar-
tean eta Ermentañe jatetxean
prestatutako jakiak dastatu zi-
tuzten, eta Julio Soto eta Beñat
Iguaran bertsolariek, eta herri-
ko trikitilariek girotu zuten fes-
ta.

LEHIAKETA
Aurtengoan, berezitasuna ar-
gazki lehiaketa izan zen. Lehe-
nengo aldiz antolatu dute, eta
guztira 20 parte hartzaile, 38 ar-
gazkirekin, izan ziren. Argaz-
kiak erakusgai jarri zituzten ar-
kupean bertan. 
Bertsolariek esan zituzten sa-

ridunak bertsotan. Irabazlea
Iraitz Zubeldia izan zen, 70 euro
jaso zituelarik, eta bigarrena
Jon Esnaola izan zen, eta 30
euro jaso zituen.

Abaltzisketako Txerri Festan lehen aldiz argazki lehiaketa egin
dute; Iraitz Zubeldia eta Jon Esnaola izan dira saridunak.

Txerri Festak utzitako bi irudi; herritar ugari bildu zituen hitzorduak. I. G. L.

EGURALDIA

GAUR

BIHAR

-3º / 5º

-4º / 7º

ZORION AGURRAK

Zorionak Ur!

Etxeko txikiak atzo 3 urte bete zi-
tuen. Muxu pilla bat politontzio! 

AGENDA

Deialdiak

Anoeta.Maite Franco ipuin kontala-
riak emanaldia eskainiko du
11:00etan, liburutegian, HH2-3 eta
LH1-2ko haurrentzat.
Aduna.Aurpegi margotzea,
11:00etan, Izar Amundarainekin.
Leaburu-Txarama.Haurrei zuzen-
dutako Peru eta Otsoa antzezlana
16:30ean, Txaramako kultur etxean.
Anoeta.Anoetako Gaztetxearen
Neguko Solstizioa egitarauaren ba-
rruan Askekintzaren Gureandoku-
mentala eskainiko dute
Gaztetxean bertan, 17:00etan.
Tolosa. Kiliklon: Gurekin etorri nahi?
antzezlana, 17:00etan, Leidor an-
tzokian.
Irura.Merienda eta sari banaketa
marrazki lehiaketan parte hartuta-
koentzat, 17:30ean, Eguzkitxokon.
Asteasu. Bailarako udal ordezkariek
El Salvadorrerko Meanguera es-
kualdera egindako bidaiaren inguru-
ko hitzaldia eta argazki emanaldia
19:00etan, ikus-entzunezkoen are-
toan. 
Tolosa. Mision imposible. Fallout,fil-
ma, Leidorren, Zine forumaren ba-
rruan, jatorrizko bertsioan, 
gaztelerazko azpidatziekin. Bi saio
egongo dira, 19:15ean eta 21:45ean. 

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Jesus Mari
Etxebeste Elosegi, Gernikako 
Arbola, 3. Telefono zenbakia: 
943 65 10 40.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9. Telefono zenba-
kia: 943 67 51 18.


