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Larre komunalak
prestatzen ari dira
Berastegin, udarako
San Lorentzo eta Gorosmendi inguruko eremuetan lursailak
aztertu eta ikertzen ari da udala; Berastegiko Ganaduzaleen
Elkartea sortuko dute, larre komunalen kudeaketarako //6

Lursailak San Lorentzo eta Ipuliño mendi inguruetan daude, Berastegin. I. SAIZAR
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Gipuzkoako
erresidentzien
protestan dira
Santiagoko
langileak ere 
Villabonako egoitzako zaintzaileek
urte amaieran ekin zieten lanuzteei
eta, hitzarmenik eta lan baldintza
«duinik» lortu ezean, urte berriari ere
aldarrikapenekin heldu nahi diote//3

Pertsona bat hil
da Hernioko
tontorrean,
hegazkin
istripuz 

Baserritar batek eman
zuen abisua, eta
suhiltzaileek kiskalita
aurkitu zuten
hegazkinaren kabina;
Portugaldik irtena zen
hegazkina  //2

Bigarren
itzuliari ekitea
erabaki du
Artolak, eskuak
osatuago dituela

Alegiarrak gustura amaitu
du binakako txapelketako
lehen fasea, eta puntu
horri eutsi nahi dio; Altuna
III.ak, berriz, bolada txarra
iraultzeko gogoa du,
sentsazio onen bila//7



Haurrek Olentzeroren istorio magikoak entzuteko aukera izan zuten. ATARIA

Kultur etxeko aretoa txiki geratu zaie aurten. IRATI SAIZAR

Pertsona bat hil
da Hernio
inguruan,
hegazkin
istripu batean

Erredakzioa

Hegazkin arin batek istripua
izan zuen, atzo arratsaldeko le-
hen orduan, Hernio mendian.
TOLOSALDEKO ATARIA-k
baieztatu ahal izan zuenez, bi ki-
deko tripulazioa zuen hegazkin
arinak, puntan harkaitza jo on-
doren gertatu zen ezbeharra. Bi-
daiari horietako bat hilda aurki-
tu zuten.
Portugalgo Cascais herrian

zuen jatorria hegaldiak eta, Her-
nion istripua izan aurretik, Lis-
boan eta Bilbon lurreratu eta ai-
reratu zen. Berez, Hondarribiko
aireportuan lurreratzekoa zen.
Bertan, 14:00ak aldera, hegazki-
naren seinalea galdu zuten lehe-
nik eta baserritar batek, berriz,
larrialdietara deitu zuen bereha-
la, hegazkin baten motorra gel-
ditu izanaren hotsa sumatu zue-
lako. 
SOSDeiak-ek 15:00ak ingu-

ruan zabaldu zuen galdutako he-
gazkinaren inguruko abisua.
Erreskate taldeak, Ertzaintza,
suhiltzaileak eta anbulantzia
ugari bertaratu ziren Zelatun in-
gurura. Oinez bila zebiltzan
erreskate taldeko kideek, Zela-
tun eta Hernio artean aurkitu zi-
tuzten ezbeharra izan zuen he-
gazkinaren arrastoak. Berandua-
go, hegazkinaren egitura
nagusia aurkitu zuten, tontorre-
tik oso gertu, erabat kiskalita eta
txikituta.
Bilaketa lanekin aurrera jarrai-

tu zuten Hernion eta bere ingu-
ruetan, bigarren kidearen bila,
baita hegazkin arinaren arrasto
gehiago aurkitzeko ere. Berehala
ilunduko zuelakoan, suhiltzaile-
ak eta Ertzaintzako kideak, fo-
kuekin bertaratu ziren; denbora
gutxian aritu ziren eta, erabat
ilundu zuenean, bertan behera
utzi behar izan zuten bilaketa.
Erreskatearekin gaur goizean ja-
rraituko dute.Bitartean, zaintza
talde bat lanean aritu da. gau
guztian zehar, istripua gertatu
zen lekuan bertan. Jendea ingu-
ru horietara ez gerturatzea eska-
tu dute suhiltzaileek.

Balorazio oso
onarekin itxi
dute aurtengo
Merkatu Txikia
15.000 euro baino gehiago bildu ditu
Laskorain ikastolak, 23. merkatu
txikian; bi astean lanean aritu direnak
eskertu nahi izan dituzte 

Josu Artutxa Tolosa

Tolosako Laskorain ikastola oso
pozik azaldu da, aurtengo Mer-
katu Txikia baloratzerakoan.
Iñaki Olaetxea Laskorain Ikasto-
lako kudeatzaileak azaldu du,
«berrerabilpena bultzatzea» izan
dutela helburu, beste behin.
Salerosketaren bitartez lortu-

tako dirua, Gobernuz Kanpoko
Erakundei ematen diete. Aur-
ten, Ibarrako Misio Taldearen,
Baltistan Fundazioaren eta Tolo-
saldea Sahararekin elkartearen
artean banatu dute. Aurten,
15.000 euro baino gehiago lortu
dira, iaz baino 1.000 gehiago.
«Urte batetik bestera handituz
doa ekarpen ekonomikoa, baina

antzeko kopuruetan ibiltzen
gara beti». Saldu gabeko guztia,
gainera, berrerabilpenera bide-
ratzen dute, eta Emauseko Tra-
pukeriek jaso dute aurten ere.
«Bi kamioi oso bete ditugu gera-
tu diren gauzekin».
Erosleen artean, migratzaile-

en eta egoera ekonomiko onean
ez dauden familien kopurua izu-
garri igo dela diote. «Prezio dui-
nean eta merkean erosteko au-
kera eskaintzen dugu». Horien
artean jantzien izan dute eskaera
handiena, eta bestelako erosleek
jostailuak edo liburuak erosi di-
tuzte. «Eskerrak eman nahi diz-
kiegu lanean aritu diren 150 bo-
londresei, eta produktuak eman
dituzten 80 dendei».

Olentzeroren
basoa formula
magiko bat izan da
Zumardiarentzat

Egitasmo berria bikain baloratu du
Zumardia elkarteak, baina, eskatzen
duen lana dela eta, ez dute interesik
azaldu proiektua berriro kudeatzeko  

J. Artutxa Tolosa

Zumardia elkarteak jarduera
berri bat antolatu zuen Gabo-
nen atarian: Olentzeroren ba-
soa. Bertan aritu da Mauro Ma-
rotias: «Gure sustraietara joatea
pentsatu genuen, eta Olentze-
roren kasua gehiago aztertzen
hasi ginen, 3 eta 8 urte bitarteko
haurren pentsamenduetan bar-
neratuz».
Tolosako errege magoen des-

filean, Izaskundik behera sua-
ren argiak egiten duen ibilbidea
magikoa iruditzen zaio. «Antze-
ko zerbait bilatu nahi izan dugu
Olentzeroren basoa sortuz, ber-
tako elementuekin eta atmosfe-
rarekin». Formula oso magikoa
izan dela dio, eta «hunkituta»
dago parte hartzaileek bidalita-
ko mezuengatik.
Elosegi parkean zehar, ibilbi-

de magiko batean barneratu
ahal izan dute haurrek eta gura-

soek. «Leku ederra da, idilikoa,
eta oso ondo etorri zaigu».  Isto-
rioak osatzerako orduan, Juan
Kruz Igerabideren Eguberri li-
burura jo zuten. «Guretzako al-
txor bat izan da, Gabonetako
magiari buruzko aholkuz josita-
koa». Hori bera transmititu
nahi izan dute, eta idazlearen
bisita ere jaso zuten. «Bera ere
hunkitzea lortu genuen».
Talde txikitan banatuta, guz-

tira 1.032 haurrek eta beste
hainbeste helduk parte hartu
dute proiektuan, 2.060 pertso-
nak, alegia. Gainera, 260 hau-
rrek kanpoan geratu behar izan
dute. «Naturak duen indarraz
eta neguko solstizioaren magiaz
gozatu ahal izan dute, tradizioa
ezagutzeaz gain». Hala ere, Zu-
mardia elkarteak ez du interesik
hori guztia berriz kudeatzeko:
«Aurreneko urtea izanik, ederra
izan da, egitasmoa ezagutaraz-
teko, baina ideia beste eragile
batek hartu beharko duela iru-
ditzen zait».

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
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Geldirik geratzeko asmorik gabe
Gipuzkoako herri askotan egin bezala, Villabonako Santiago egoitzako langileek ere bat egin zuten
2018ko azken asteko lanuzteekin; 5.000 langileren baldintzak hobetzea eskatzen diote aldundiari.

Josu Artutxa Dorronsoro

G abonetan eskual-
dean sortu den iru-
dietako bat izan da
Villabonan gerta-
tutakoa. Enprese-
tako langile gutxik

egiten diote uko urtero data ho-
rietan jasotzen duten saskiari.
Villabonako Santiago Zaharren
Egoitzan, ordea, langileek Cari-
tasera bideratu nahi izan zituz-
ten euren produktu sortak. Lau-
ra Carretero klinikako laguntzai-
lea eta pertsonalaren ELAko
ordezkaria da, eta Villabonan
nahiz Gipuzkoako herri askotan
azken asteetan izandako lanuz-
teen nondik norakoak azaldu
ditu. 
Duela hiru hilabete hasi bazen

ere, Gipuzkoako Zaharren Egoi-
tzetako langileen greba deial-
diak indar handia izan du amai-
tu berri den urteko azken egune-
tan ere. Are gehiago, abenduren
24tik 26ra eta 28tik 31ra, ELAk
zazpi eguneko lanuztea egin
zuen. «Mobilizazio hauen ingu-
ruan egiten dugun balorazioa
oso ona da. Jarraipen bikaina
izan du probintzia osoan zehar,
eta jendeak elkarretaratzeetan
emandako erantzuna ere ezin
hobea izan da». Baina, hau ez da
aurtengo kontua soilik. Gipuzko-
ako zahar etxeetako kideek bi
urte daramatzate negoziazioe-
kin, baina ez dute emaitzarik lor-
tu. Sektoreko 5.000 langileren
lan baldintzak hobetzeko eska-
tzen ari dira sindikatuak, mobili-
zazioetan soldata eta ratio hobe-
ak aldarrikatuz.
Gabonetako egun garrantzi-

tsuenak aprobetxatu nahian,
abenduko azken astean izan zi-
ren ekitaldi jendetsuenak Gipuz-
koan. 26an, esaterako, Donos-
tian egindako manifestazioaren
ondoren, Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren eraikinaren parean
elkartu ziren ELAko ordezka-
riak. «Gainerako egunetan, hain-
bat herritako egoitzatan elkarre-
taratzeak egin dituzte, herrita-
rrei eta familiei greba honen
berri emateko asmoz. Horiez
gain, sinadura bilketak nahiz
auto karabanak ere egin ditugu
herrian bertan».
Negoziazioek, ordea, bere ho-

rretan jarraitzen dute. «Eginda-

bait xehetasun ezagutarazi zi-
tuzten. Zortzi pertsona egun oso
batez ohean utzi zituztela zioten
datuek. «Horren frogak ez ditu-
gu eskuratu bertan ikerketa bat
egin eta gero, baizik eta foru al-
dundiak zenbait egoitzetan
egindako inkestatako emaitzeta-
tik. Inoiz argitu ez dena, ordea,
zera da: zortzi erabiltzaile horiek
ohean uztearen erabakia kudea-
tzaileek aurreko egunean hartu-
takoa izan zela». Carreterok dio,
ratioen gorakada horren ondo-
rioz heldu zela, gutxieneko zer-
bitzua eskaintzeko garaian.
Ordiziako udaletxearen pare-

an egin zuten elkarretaratzea ur-
tea amaitu aurretik, bertako

egoitzako langileen egoera sala-
tzeko. Santiago egoitzako langi-
leek ere bat egin zuten protesta
horrekin, eta Goierriko herrian
izan ziren eurak ere. Villabonan,
berriz, abenduaren 28an, Ino-
zente egunez bildu ziren Malkar
plazan, greban zeudela aldarri-
katzeko, eta herritarrei ahalik eta
informazio gehien helarazteko.
Epe laburrean, protesta ekital-

diei indar handiagoa ematea da
Villabonako Santiago egoitzako
langileen asmoa. «Gainera, segu-
ru helduko diren greba egunetan
ere parte hartzeko asmoa dugu.
Ez gara geldirik geratuko eta, are
gehiago, ez dugu amore eman-
go». 
Oraindik lanuzteak zein egu-

netan egingo dituzten erabaki ez
badute ere, negoziazioetan ino-
lako aurrerapausorik ematen ez
duten bitartean, Villabonan ere
aldarrikapenekin jarraituko du-
tela aitortu du Carreterok, orain
arte Gipuzkoa osoko herri eta
egoitzetan egin den bezala, erre-
sidentzien hitzarmena «behin-
goz» sinatu arte.

Villabonan eta foru aldundiaren egoitza parean elkartu ziren langileak. ATARIA

Protesta moduan,
Gabonetako saskiak
banatu egingo
zituztela iragarri
zuten langileek

Gutxieneko zerbitzua
egungo ratioekin
eskaini beharra
«neurrigabeko lana»
dela diote

ko aldarrikapen eta mobilizazio-
en ondoren ere, foru aldundiak ez
du erantzunik eman, eta ez du
ematen egingo duenik. Bildu ga-
ren bakoitzean, ez dute inongo
proposamenik eraman, eta sindi-
katuaren erabakia izan zen berri-
ro ez elkartzea, negoziaziorako
aurrerapauso bat eman arte»,
azaldu du Carreterok. Eta gaine-
ratu du: «Are gutxiago, sinatu be-
harreko hitzarmena sinatu arte».
Gabonetako saskia Caritas era-

kundeari ematearen inguruan
hartutako erabakiari buruz galde-
tuta, Santiago egoitzako langilea-
ren esanetan, elkartasun handia
jaso dute herritar askoren aldetik.
Egun batzuk lehenago hasi zen
kontua. Izan ere, Aita Menni egoi-
tzaren ardura daraman enpresa-
ko langileekin bilera bat izan zu-
ten. «Harrituta geratu ziren gre-

ban geundela azaldu genienean;
ez zuten erabakia ulertzen.
Haien esanetan, foru aldundiak
izan beharko luke hartu beharre-
ko erabakien ardura; adminis-
trazio horren esku dago dena.
Enpresako kideek, berriz, zioten
ez dutela ezer egiteko. Guk, be-
rriz, azaldu genien beraiek ere
presio lan hori egin dezaketela,
eta eskuak gurutzatuta geratze-
ak ez duela ezertarako balio; guz-
tiok gure aldetik zerbait jartzea
onena dela aipatu genien». 
Orduan azaldu zieten, enpre-

sari, Gabonetako ohiko saskiak
jasotzen bazituzten, protesta
modura Caritasera bideratuko
zituztela, nahiz eta Aita Menni-
ko kideek erabakia ez ulertu. He-
rritarrek aitortu diete, poz han-
dia hartu dutela, eta keinu ego-
kia izan dela.

«NEURRIGABEKO LANA»
Santiago egoitzako langileen ka-
suan, ia ehuneko ehunak egin
zuten bat abenduko zazpi egu-
neko greba deialdiarekin. Gutxi
gorabehera 25 langilek hartu
dute parte antolatutako lanuzte-
etan. Bostek, baina, beste sindi-
katu batean izena emana dute-
nez, ez dute lanuzterik egin egoi-
tzan bertan. «Ez nuen oso ondo
ulertu erabaki hori; azken finean
lan talde bat gara, eta lortu nahi
dugun helburu hori, guztiontzat
izango litzateke», aldarrikatu du
Carreterok.
Gutxieneko zerbitzuak eskaini

behar izan zituzten langileek
ere, ezin izan zuten parte hartu
greba deialdietan. Era berean,
nahiz eta egoitzako langileen al-
darrikapen, ideia eta helburue-
kin bat egin, gauez lan egin dute-
nek edota euren txandatan baka-
rrik aritu direnek, ezin izan dute
elkarretaratzeetara bertaratu.
«Azkenean, gutxieneko zerbi-
tzua eskaini beharra, neurriga-
beko lana izan da guretzat. Irai-
lean, egun bakarreko greba
deialdiarekin hasi ginenean,
puntako orduetako gutxieneko
langile kopurua %50 eta %60 ar-
tekoa zen. Urriaz geroztik, be-
rriz, kopuru horiek %70 eta
%80ra artekoak izatera igo dira.
Lanerako ditugun baldintzak
kontuan hartuta, gehiegi da gu-
retzat» nabarmendu nahi izan
du ELAko ordezkariak.
Duela hilabete batzuk, Ordi-

ziako erresidentzian ematen du-
ten zerbitzuaren inguruko zen-
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‘La Boheme’
opera
eskainiko dute
gaur, Gurean
‘Opera pantailan’ programaren
barruan eskainiko dute emanaldia, eta
2019ko denboraldiari hasiera emango
dio Giacomo Pucciniren operak

Erredakzioa Amasa-Villabona

Aintzindaria izan da Opera pan-
tailan programa Villabonan, eta
proiektuak izan duen harrera
ona ikusita, kultura sailak eraba-
ki du 2019an ere jarraipena ema-
tea egitasmoari. Aurtengo den-
boraldia abiarazteko, gaur,
20:00etan, Giacomo Pucciniren
La Boheme obra eskainiko dute,
Gurea aretoan. Aurrez 7 euroan
eskuratu ahal izango dira sarre-
rak, Basajaun liburu dendan edo
Amasa kafetegian, eta leihatilan
10 euroko kostua izango dute. 
Sidneyko portuan eraikitako

ur gaineko agertokian eskainita-
ko opera da, gaur Villabonan
emango dutena. Operaren klasi-
koetako bat da, eta 1830. urteko
Gabon gauean dago kokatuta,
Parisen. Bi bikoteren maitasun
istorioa kontatuko du emanal-
diak: «Alde batetik, Musseta eta
Marcellok pasiozkoa eta leherko-
rra den maitasun lotsagabe eta
eskuzabala irudikatzen dute; eta
bestetik, Mimi eta Rodolfok
modu intimo eta sakonean bizi-
ko dute beraien maitemintze
inuzente eta hauskorra. 
Mende oso batean publiko eta

kritikoen artean arrakasta han-
dia izan duen drama ikusteko
aukera izango da, Villabonako
Gurea zinema aretoko pantaila
handian, gaur, 20:00etatik au-
rrera. «Pariseko mundu bohe-
miora eta gaztetasunaren betie-
reko metaforara gerturatuko gai-
tu obra berezi honek», azaldu
dute antolatzaileek.

SARRERAK IKUSKIZUNETARAKO 
Igandean, urtarrilaren 13an,
haur antzerkia izango da,
17:00etan, herriko antzokian.
Inondik inora izeneko antzerki
lanerako sarrerak, bost euroan
izango dira salgai, urtarrilaren
13an bertan.
Eta, urtarrilaren 27an, berriz,

Hika antzerki taldeak Txarribo-
da lana eskainiko du Gurea are-
toan, 19:30ean hasita. Sandra
Fernandez, Patxi Gonzalez, Iñi-
go Aranbarri, Kepa Errasti, Juan-
jo Otero eta Iñaki Maruri aktore-
ak ariko dira taula gainean. Ama-
sa kafetegian eta Basajaun liburu
dendan, aldez aurretik, 10 euro-
an eskuratu ahal izango dira sa-
rrerak eta, ikuskizunaren egune-
an bertan, 12 euroan, Gureako
leihatilan.
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Errebote plaza
berritzeko
ekarpenak jaso
ditu udalak
Amasa-Villabonako Udalak ekarpenak
egiteko emandako epean, 17
proposamen egin dituzte, eta batzuk
azken proiektuan txertatuko dituzte

Erredakzioa Amasa-Villabona

Udalak azaldu duenez, «ekarpen
horiek proiektua aberasten la-
gundu dute, eta eremu publiko
berezi horren erabilera guztiak
erabat bermatuta geratuko dira».
Hala ere, azken erabakia hirigin-
tzako hurrengo batzordean har-
tuko dutela jakinarazi du udalak.
Jasotako eta onartutako ekar-

penen artean daude, Gaboneta-
ko barrakek plazan jarraitzea, as-
tearteko merkatua plazan man-
tentzea eta areto futboleko
marrak eta ateak marraztea. Ho-
rrez gain, udaletxe atzealdea
margotzeari onarpena eman
diote, frontoiko eta udaleko ko-
loreak homogeneoak izanda, eta
baita txakurren kakak jasotzeko
poltsak hartzeko gune bat ipin-
tzeari ere; lehendik ere badaude
herrian, baina udalak ez du baz-
tertzen gehiago jartzea.
Amavi aldizkarian jakinarazi

dutenez, proiektuarekin zeriku-
sirik ez duten eskaera batzuk
kanpoan geratuko dira. Eskaera
horien artean aipatu dituzte, Ga-
bonetan plaza aparkaleku bezala
erabiltzearena, eta auto elektri-
koak kargatzeko instalazioa jar-
tzearena. Udal autoa kargatzeko
puntuetako bat Sacemen jartze-
ko asmoa du Amasa-Villabona-

ko udalak, eta aurrera begira, ga-
solindegiren batean horrelakoak
jartzeko aukera aztertuko du.
«Ia segurtasun osoz» baztertu-

ko dituzten eskaerak ere aipatu
ditu udalak. Mural feministare-
na, esate baterako, «emakumeek
nahi dutena idazteko eskubidea
dutela azpimarratuz eginda-
koa». Petankan jolasteko zonal-
dearen eskaera ere baztertu
dute, «herrian inolako tradizio-
rik ez duela» argudiatuta. Baita
eskubaloian edo saskibaloian jo-
lasteko marrak plazan marrazte-
arena ere; «Arroan badago horre-
tarako pista bat», esan dute udal
ordezkariek.
Proiektua idatzi dutenekin az-

tertuko dituzten gaiak ere aipatu
ditu udalak: harri-horma bota-
tzearena; liburutegi ondoko pi-
lotaleku txikia txukundu eta es-
taltzearena; errebotea ikusteko
harmailak ipintzearena; udale-
txeko arkupeetan eta plazako
horma batean, testuinguru his-
torikoa azaltzearena; udaletxe
atzeko fatxada argiztatzearena;
plazako ornamentazioa hobe-
tzearena; berdeguneak sortzea-
rena; bizikletak uzteko lekua jar-
tzearena; umeentzako parke bat
ipintzearena; edo herriko artis-
ten artean mural apaingarri bat
marraztearena.

Anoetan
baserrien
irudiekin osatu
dute 2019ko
udal egutegia 

‘Anoetako baserriak eta
bertako produktuak’
gaiaren bueltan 17 argazki
aurkeztu dituzte, eta
8rekin osatu dute egutegia 

Erredakzioa Anoeta

Anoetako baserrien eta bertan
ekoizten diren produktuen ar-
gazkiak bidali behar izan dituz-
te, herritarrek lehiaketan parte
hartzeko. Horrekin batera, ar-
gazkiarekin lotura duen herriko
esaera zahar bat, hitz joko bat
edota errimatxo bat aurkeztu be-
har izan dute. Guztira, 17 argazki
aurkeztu dituzte aurten lehiake-
tara, eta ikusgai izan dira guz-
tiak, Abraham Olano kirolde-
gian. Udalaren webgunean ere
jendeak gustuko argazkiaren
alde botoa emateko aukera izan
dute. 
Aurkeztutako argazki guztien

artean, boto gehien eskuratu di-
tuztenak aukeratu dituzte
2019ko egutegirako. Zortzi dira
aukeratutakoak eta saridun ba-
koitzak 50 euro eta egutegia bera
jaso dute opari. Anoetako udale-
txean egindako ekitaldian jaso
zituzten, abendua bukaeran, sa-
riak.
Honakoak dira argazki lehia-

ketan saria eskuratu duten herri-
tarrak, eta euren lanari jarri dio-
ten izenburua: Helena Nuin Ca-
belloren Ez ehortzi gure lurra gu
baikara lurra bera, Izarren hau-
tsa egun batean bilakatu zen bi-
zigai eta Agur, sorlekua, zurekin
ditit ene ametsik goxuenak; Aritz
Eizagirre del Bustosen Elur me-
lur, ez dut zure beldur, etxean ba-
dut nahiko arto eta egur; Lean-
dro Parra Clementeren Begi
itsuak negarrik ez; Haitz Gurru-
txaga Agirreren Txikitasunaren
handitasuna, morez margotu as-
katasuna; Mikel Larrion Uranga-
ren Dagoenean bon-bon, ez dago-
enean egon; eta Estibaliz Lasa
Uzkudunen San juan, baseliza
aurrena, baserri hurrena, kax-
ko-kaxkoan paraje ederra. Parte
hartzaile bakoitzak, gehienez,
hiru argazki aurkez zitzakeen
lehiaketara eta, Helena Nuin Ca-
belloren kasuan, aurkeztutako
hirurek izan dute saria.
Zortzi argazki horiez gain, bes-

te 9 argazki ere jarri dituzte egu-
tegiaren bukaeran, jendeak ikusi
ahal izan ditzan.

Helduei zuzendutako
memoria tailerra
egingo dute
ZIZURKIL // Urtarrilaren 14tik au-
rrera, Elizpe erretiratu elkartean
astelehen eta ostegunetan
09:30etik 11:30era izango dira
helduei zuzendutako memoria
tailerrak. Mendekotasun arina
duten edo autonomoak diren
herriko pertsona nagusiei zu-
zendutakoa da. Izen-ematea gi-
zarte zerbitzuetan edo 943 69 39
30 telefonoan egin behar da.

Muskerraren bidea
egingo dute datorren
urtarrilaren 13an
ASTEASU // Atxagaren mundu li-
terarioan inspiratutako bidea,
adin guztietako pertsonek egite-
ko egokia da. Iganderako hitzor-
dua, 10:00etan egin dute, Pello
Errota eskolako atarian. Gaine-
ra, bost euro ordainduta salda
eta pintxoa hartu ahal izango
dira Iturri-ondo tabernan. Izen-
ematea, honako helbidean: mus-
kerrarenbidea@gmail.com.Berritu aurretik, gaur egun, Villabonako Errebote plazak duen itxura. J.M.



Ibarrako Gazteria Mahaia sortu
dute, konektatuago egoteko 
Haur, nerabe eta gazteen inguruko hainbat elkarte, eragile eta talde batu dira, beren
errealitateak elkarbanatu, eta pertsona aktibo eta parte hartzaileagoak sortzeko. 

Irati Saizar Artola

Ibarrako Gazteria Mahaiak hasi
berri du bere ibilbidea, herrian.
Premiazko garrantzia eman dio-
te haur, nerabe eta gazteen ingu-
ruan lanean diharduten eragile
eta zerbitzuak elkarren artean
konektatuta egoteari, eta euren
errealitatea elkarbanatzeari. Ju-
len Urrestarazu Gaztezuloko ko-
ordinatzailea mahaiko kidea ere
bada, eta azaldu duenez, «hain-
bat elkarte, eragile eta talde el-
kartzeko espazioa eta unea da».
Momentuz, mahaiko parte

hartzaileak honakoak dira: Gaz-
tezulo, Ibarrako Udala, Uzturpe
Ikastola, Lauburu KE, Kale hezi-
tzaileak, Hauspoa Kultur Elkar-
tea, Sendi Ekintza pilota eskola
eta Alurr dantza taldea. Mahaia
osatzeko lehen bilkurara berta-
ratu ezin izan zutenek ere, inte-
resa azaldu dute, aurrera begira
parte hartzeko; besteak beste,
Txiribitu aisialdi taldeak, Loatzo
musika eskolak eta Ibarrako gaz-
tetxeak. 
Etorkizunera begira ere jarri

dira. Lan egin nahi dute etorki-
zuneko Ibarran, herriko haur,
nerabe eta gazteak pertsona akti-
bo eta parte hartzaile izan daite-
zen: «Etorkizuneko Ibarra, gaur
egungo gazteen bizilekua izatea
nahi dugu, eta beraiek honen
guztiaren parte izatera bideratu
nahi ditugu egitasmoarekin». 
Sortutako espazioan gazteria-

ren bueltako eragileak elkarre-
kin konektatzen saiatuko direla
gehitu du Urrestarazuk: talde ba-

Ibarrako haur eta nerabeak, Gaztelekuko inaugurazio festan, duela lau urte. MIKEL IRAOLA
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koitzak bere zailtasunak elkar-
banatu, elkar lagundu, kezkak
azaldu eta jarduera berriak sor-
tu. «Erritmo, aspektu eta helbu-
ru desberdinak lantzen ditugun
eragileak izanik, Gazteria Ma-
haiaren bidez, Ibarran daukagun
potentzial handi hau saretzeko
lan egingo dugu».
Momentuz, hiru hilabetez

behin elkartzeko konpromisoa
hartu dute talde eta eragileek,
horrela, egin beharrak eta ibilbi-
dea diseinatzen eta zehazten jo-
ango dira. 
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Jacara eskiatzera
joateko izen emate
epea zabaldu dute
BERASTEGI // Urtarrilaren 26 eta
27rako plana prestatu dute Be-
rastegiko Urepele Elkarteko ki-
rol taldekoek: Jacara joango
dira, eta bi egunak eskiatzeko
aprobetxatuko dituzte. Izena
emateko epea zabalik da dagoe-
neko, eta Urepele Elkartean edo-
ta kirol elkartekoren bati esanda
egin daiteke. 

71 urteko gizonezko
bat hilik aurkitu zuten,
asteartean, Ibarran
IBARRA // Segurtasun Sailak
azaldu duenez, 71 urteko gizo-
nezko baten hilotza aurkitu zu-
ten, asteartean, San Inazio auzo-
ko etxebizitza batean. Autopsia-
ren zain daude, baina badirudi
gasa arnastuta hil zela. Senitar-
teko batek aurkitu zuen, eta Do-
nostiara eraman zuten azterketa
forentsea egitera.



Larre komunalen proiektua, abian
Berastegiko Ganaduzaleen Elkartea sortzear dira, larre komunal bat prestatu, eta ganadua mendira
eramateko. Datorren udaberrian egingo dituzte itxiturak.

Irati Saizar Artola 

L ursail bat txukundu-
ta, itxitura egokiekin
eta hainbat aberere-
kin. Horixe presta-
tzen ari dira beraste-
giarrak, San Loren-

tzo eta Gorosmendi inguruko
eremuetan, ahal dela uda aldean,
herriko larre izateko.   
Iazko udan hasi ziren garbiketa

lanak egiten. Guztira, 175 hekta-
reako eremua dela argitu du
Amaia Azkue Berastegiko alkate-
ak, baina, momentuz, zatika hasi
dira egiten. Garbitu duten zati
horretan sail gehienak herrikoak
dira, baina, beste hamar bat sail
partikularrek utzi dizkiote aldun-
diari: «Horiekin, jabeek lagatze
hitzarmenak sinatu dituzte foru
aldundiaren, larreak haien esku
15 urterako utziz». 
Behin garbiketa eginda, elkar-

te bat sortzea da proiektuaren
hurrengo pausoa. Larre horien
erabilera ahalbidetzeko, elkarte
bat sortzea ikusi dute aukerarik
seguruena. «Larreak publikoak
izango direnez, erabilera noren-
tzat izango den, edo ganadua
hara nork eraman ahal izango
duen erabakitzeko, lizitazio bi-
dez zehazten da. Elkarte bat sor-
tzen badugu hobe izango da». Be-
rastegiko Ganaduzaleen Elkartea
deituko diote eta, dagoeneko, 10
ganaduzale inguru prest agertu
dira kide izateko. 
Garbiketak egiteko diru parti-

da foru aldundiak jarri du:
«Oraingoz, 20 mila euro erabili
ditugu eta, datorren urterako,

udalak 30 mila euroko partida ja-
rri du lan horiek aurrera eramate-
ko». Foru aldundiak urtarrilean
ziurtatuko du lagunduko duen
edo ez; Azkuek azaldu du, nor-
malean erabiltzen duten irizpi-
dearen arabera, gutxienez udalak
jartzen duen adinako aurrekon-
tua jartzen dutela azaldu. 
Egun eremu horietan dagoen

lurrari belaze izaten laguntzeko,
azterketa bat egitea ere aurreiku-
si dute. Lur lagin bat hartu, eta
Fraisorora eramango dute; han
aztertuko dute zer erantsi edo
gehitu behar zaion: «Bazka ona
izateko aztertu egingo dute kare-

rik, fosfororik edo horrelakorik
falta zaion».

ITXITURA ETA URA
Ganaduek alde egiteko arriskurik
izan ez dezaten, itxitura egokiak
egitea beharrezkotzat jo dute.
Udaberri aldean dlanean hasteko
asmoa dute.
Horrez gain, urik ezin falta. Be-

rez, hainbat aukera daude: «Az-
tertzen aritu gara ea lur azpian
ura badagoen, eta atera ditugu
ura egon daitekeen puntu ba-
tzuk. Horrek, ordea, nahiko kos-
tu altua dauka, eta ganaduzaleek
zisterna bidezko sistema ikusten

dute egokien». Gaur egun, hor-
migoituta dago Gorosmendirai-
no iristen den bidea, beraz, iris-
garritasun aldetik ez dago arazo-
rik. Aukerak aztertzen jarraituko
dute, ordea: «Oraingoz ez dugu
jarriko ur sistema definitibo bat
eta, gaur-gaurkoz, dauden men-
diko urak ere aprobetxatuko di-
tugu, badirelako agortzen ez di-
ren iturri batzuk».

LEHEN SEKTOREA INDARTZEN
Lehendik saiakerak egin izan
dira, Berastegin, larre komuna-
lak egiteko. Proiektu honekin, or-
dea, lehen sektoreari bultzada

eman nahi izan diote udal talde-
koek: «Orain arte egindako bile-
retan ganaduzaleei erakutsi nahi
izan diegu sinesten dugula
proiektu honekin». 
Ganaduzale asko dago Beraste-

gin; Azkueren arabera, 70 pertso-
na inguru. Batzuk prest daude,

ireki orduko, ganadua larrera
eramateko; beste hainbatek, or-
dea, nahiago izan dute denbora
hartu. «Egia da batzuek euren
lursailak mantentzeko adina ga-
nadu dutela, eta ez dutela behar
larre hori. Baina, baliabideak
edukitzeak, bultza lezake ganadu
gehiago ekartzea. Edo, bestela,
ganadua nahi baina lursail falta-
gatik abererik ez duena, anima
daiteke ekartzera». 
Naturari begira ere jarri dira,

eta ikusi dute nola dauden hain-
bat leku, sasiak hartuta. «Horrek
herriarentzat dituen arriskuak
aurreikusi ditugu». Eta Azkuek
ez dio garrantziarik kentzen tu-
rismoari ere: «Jendea gertura
daiteke, izan daiteke leku hori
erakargarri. Berastegitik gertu
dauden eremuak dira, eta edozei-
nentzat dira». 

Gorosmendi eta San Lorentzo inguruak, garbiketa lanak egin ostean. IRATI SAIZAR

Ganaduak alde egiteko
arriskurik izan ez
dezan, itxitura
egokiak egiten hasiko
dira udaberri aldean

Proiektu honekin,
lehen sektoreari
bultzada eman nahi
izan diote udal
taldekoek
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Artolak lehen itzuliaren
balantze positiboa egin du
Altuna III.ak zail
ikusten du, Binakako
Pilota Txapelketan lau
onenen artean
sailkatzea 

Imanol Garcia Landa 

Binakako Pilota Txapelketan bi-
garren itzulia hasiko da asteburu
honetan, eta lehian dauden es-
kualdeko bi pilotarien arteko
egoera ezberdina da. Iñaki Arto-
la alegiarra laugarren doa, Ma-
riezkurrena II.arekin batera eta,
Jokin Altuna amezketarra, Mar-
tija bikotearekin, zazpigarren
doa, bi punturekin. Artolak ba-
lantze positiboa egin badu ere, ez
du helburu moduan jarri sailka-
tzea. Altuna III.ak zail ikusten
du, lau aurrenekoen artean bu-
katzea. 
Artolak azaldu duenez, mo-

mentuko egoera sinatuko zuke-
en txapelketa hasieran. «Ez ge-
nuen helbururik jarri aurrera pa-
satzeko, gurea egitea genuen
helburu, partida guztietan lehia-
tzera ateratzea, denei gerra ema-
tera. Azkenean hori egin dugu,
eta espero baino puntu gehiago
lortu ditugu». Lehenengo lau bi-
koteak sailkatzen dira finalerdie-
tara eta, laugarren izanagatik,

alegiarrak hasierako helburu be-
rarekin jarraitzen duela azaldu
du. 
Artolak bihar du partida, Geta-

rian, Bengoetxea VI.aren eta
Imazen aurka. Aurkariak «oso
arriskutsuak» direla dio. «Ez zi-
ren ondo hasi txapelketan eta
ematen zuen atzean geratuko zi-
rela. Gero jokoa aldatu dute, An-
der ondo jokatzen hasi da, Oi-
natz puntu-puntuan dago, eta
horrela dagoenean gai da edozei-
ni jipoia emateko», esan du Arto-
lak. «Mentalizatuta joan beharko
dugu, lehenengo jardunaldiare-
kin alderatuta ezberdina izango
baita partida». Atzo egin zuten

material aukeraketa, eta aitza-
kiarik ez dela izango dio alegia-
rrak: «Bikote bakoitzak bere gus-
tuko pilotak aukeratu ditu». 
Azkenaldian, Artolarentzat

kezka iturri da bere eskuen egoe-
ra. Aurreko jardunaldian minez
bukatu zuen, eta aste honetan
eskuak nahi bezala ez baditu ere,
joan den astean baino hobeto
ditu, eta jokatu egingo du. 

ALTUNAK SENTSAZIO ONIK EZ
Matematikoki aukerak badituzte
ere, Altunak zail ikusten du fina-
lerdietara sailkatzea. «Txapelke-
tan goian dauden hiru bikoteak
hor izango zirela esan genuen

Atzo Getarian egindako pilota aukeraketaren une bat. ASIER IMAZ

Migel Soroaren lehen finalerdiak, etzi
Erredakzioa Tolosa

Migel Soroaren Oroimenezko
Ogi Berri Torneoaren lehen fina-
lerdiak jokatuko dituzte, dato-
rren larunbatean, Tolosako Beo-
tibar pilotalekuan, 16:30ean ha-
sita.
Jubeniletan, Lasa (Tolosa) eta

Cuarain (Oberena) bikotea Senar
eta Josu Etxeberria (Lapke) biko-
tearen aurka ariko da. Lasa eta
Cuarain dira faboritoak, baina,
kontuan izan behar da, tolosarra
eskuetako minez egon dela, eta
finalerdietako partida honetan
itzuliko dela. Ikusi egin beharko
da, nola erantzuten duen.
Etorkizunekoen mailan, Julen

Egiguren (Ilunpe) eta Apezetxea
(Umore Ona) bikotea, Osa eta
Elizegi (Gazte Leku) bikotearen
aurka lehiatuko da. Egiguren

bere mailako aurrelari oneneta-
koa da eta, bi atzelariak ere maila
horretako onenak direnez, parti-
da ikusgarria ikusteko aukera
izango da. 
Nagusien mailan, Ioritz Egigu-

ren (Zazpi Iturri) eta Sarasa (Bu-
ruzgain) bikoteak Zubizarreta
(Lapke) eta Uriondo (Lea Ibarra)
bikotearen aurka jokatuko du.
Egiguren tolosarra eta Zubiza-
rreta ezagunak dira maila horre-

tan; biak defentsan ondo aritzen
dira, eta tantoa amaitzeko erraz-
tasuna dute. Bi atzelariek kantxa
asko hartzen dute eta, beraz, par-
tida gogor eta lehiatua izatea es-
pero da. 
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Urtea ezin
hobeto 
hasi da 

U rte berri on denoi. Ur-
teko lehen partida
Mariñoren aurka jo-
katu genuen; gogo
eta ilusioz geunden

partida jokatzeko. 11:00ak aldera
abiatu nintzen Berazubira. Han-
txe ikusi nituen nire taldekideak,
berotzen. 12:00etan heldu ziren
aurkariak, eta jokatu behar ez ge-
nuenok harmailara joan ginen,
partida ikustera. Gainera, beste
partidetan baino jende gehiago
elkartu ginen, izan ere, Tolosako
adin guztietako neskak bertan
aritu ziren animatzen.
Partida hasi zen, eta joko garbi

eta lasaia egiten ari ginen, beraz,
15. minutu aldera iritsi zen Ben-
goren gola, gure taldeko pitxi-
txiarena. Handik aurrera partida
gurea izan zen, eta atsedenaldira
4-0ekoarekin joan ginen. 
Atsedenaldian zozketa egin

zuten, eta Eneritz, Mikel Sanz
eta ni irrikitan geunden saria ja-
sotzeko. Nola ez, Antxon Iglesia-
si tokatu zitzaion. Ez dakit ba
nik, ez ote zen tongorik egon!
Partidaren bigarren zatian la-

saitasuna nabari zen gu guztion
artean, eta hasi eta segituan iritsi
ziren gainerako golak. 7-0 gindo-
azela, azken minutuetan Mariñ-
ok gola sartu zuen, eta urtea ezin
hobeto hasteko 7-1ekoarekin
amaitu zen partida. 
Partida amaitu eta argazki bat

atera genuen, Tolosako nesken
talde guztiena, eta egun zoraga-
rriari amaiera ezin hobea emate-
ko, denok elkartu ginen luntx-
bazkari txiki batean. Gure Maddi
bertsotan eta guzti izan genuen,
luntx-bazkari berezian!
Urte gogorra pasatu eta gero,

taldearekin entrenatzen hasi
naiz, eta gogotsu nago berriro
taldearekin aritzeko. 
Orain, larunbateko partidari

eutsi behar diogu, eta hiru pun-
tuak etxera ekarri behar ditugu,
sailkapenean goian jarraitzeko.

Aulkitik
Maria Martija
Tolosa CF Euskal Liga

aurkezpenaren egunean», esan
du amezketarrak. Sailkatzeko
aukera izan arren, sentsazioak
kontuan hartu behar direla na-
barmendu du Altunak: «Sentsa-
zioak ez dira onak izan, eta asko-
tan sentsazioek gehiago balio
izaten dute. Zail ikusten dugu
aurrera egitea, baina oraindik
zazpi partida dauzkagu, eta gu-
retzat garrantzitsuena bigarren
itzuli honetan beste joko puntu
bat erakustea eta gehiago goza-
tzea izango da».
Larunbatean Ezkurdiaren eta

Ladis Galartzaren aurkako parti-
da dute, Iruñeko Labrit pilotale-
kuan. «Zaila izango da», esan du
amezketarrak. «Egia da, azkene-
ko partidetan beraiei ere kosta
egin zaiela 22ra iristea. Baina Jo-
seba oso une onean dago, eta be-
raiek guk baino kolpe gehiago
dute. Min egingo digute, baina
saiatu behar dugu aurreko parti-
detan baino opari gutxiago egi-
ten. Ea aurrean asmatu, eta ira-
bazterik dugun». 
Azken bost partidak segidan

galdu dituzte Altunak eta Marti-
jak. «Hori zama handia da eta
horri buelta ematen kosta egiten
zaigu», esan du amezketarrak.
«Gure helburua da, ahal den az-
karren partida bat irabaztea, eta
joko puntu hobea erakustea».
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Deialdiak

19:15.Petrafilma eskainiko dute 
Tolosako Leidor antzokian.
20:00.Opera pantailan:La Bohème
opera proiektatuko dute, Villabona-
ko Gurea antzokian.
21:00.Txintxarri Abesbatza kultur
elkartearen batzar nagusia izango
da, Alegiako kultur etxean. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Albisteak,
Iker Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
solasaldia Tolosaldeko hainbat gaz-
terekin, Joxe Mari Iturralderen litera-
tur proposamena, Karin Van Der
Worpekin eleaniztasuna hizpide,
Olatz Godoyren ahots zutabea Kale
kantoitik atalean, Quark zientziaren
atala eta eskualdeko musikarien
proposamena izango dira goizeko
magazinean.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak. 
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00. Eguneko saioen onena.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Ikusi irratia
23:00.Adi! Iskanbila
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Cecilia Bronte
Posada. Korreo kalea, 20. Telefono
zenbakia: 943 67 60 13.
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpi-
roz Galarza, Amarotz auzoa, 9. Tele-
fono zenbakia: 943 67 51 18.

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Hotza izango dugu
protagonista. Ipar-ekialdea-

ko haizeak eta erdi-mailako geruze-
tan pilatuko den aire-masa oso hotz
batek tenperatura oso baxuak eka-

rriko ditu, eta eguneko erdiko ordue-
tan termometroa nekez iritsiko da 5
gradura, ordu askotan hortik behera
geratuz. Zeruan goizean hodei ugari
ikusiko dugu eta, euri txiki moduan,
zipriztinen bat edo beste egingo
duen arren, orokorrean nahiko ateri
eutsiko dio. Arratsaldean, gainera,
zenbait ostarte irekiko dira. Ostarte

horiek irekitzean, gauean,
tenperaturak asko jaitsi eta
zeropean kokatuko dira. Hu-

rrengo goizean, elur maila 200-300
metroan egongo da, baina apenas
botako duen elurrik.

Bihar.Giro oso hotza baina lasaia.
Erdi- mailako geruzetako aire oso
hotzaren, eta ipar-ekialdeko haizea-
ren eraginez, eguneko erdiko ordue-
tan tenperaturak oso hotzak izango
dira, non maximoek 3-4 ºgraduan
joko duten goia, ordu askotan hortik
behera geratuz. Zeruari dagokionez,
egunaren amaiera bitarte ostarte
zabalak izango ditugu, eta giro lasaia
nagusituko da. Egun amaieran, be-
rriz, haizeak ipar-mendebaldeko
ukitua hartzean, hodeiak ugaritu eta
zerua estali egingo da, gauean izotza
botatzeko arriskua ekidinez.

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

Korrika apirilaren 13an
helduko da eskualdera
Euskararen lekukoa Gasteizera iritsi bezperan, goizaldean
izango da Korrikarekin Klika egiteko aukera; Aiztondo
bailaratik sartu, eta Alegialdetik irtengo da

Erredakzioa 

Atzo plazaratu zuen, AEK-k, 21.
Korrikaren heriz herriko ibilbi-
dea. Euskararen aldeko egitas-
morik jendetsuena datorren api-
rilaren 4an abiatuko da Garestik
(Nafarroa) eta, Euskal Herri osoa
zeharkatu eta gero, lekukoa api-
rilaren 14an iritsiko da Gasteize-
ra. Bada, Tolosaldeko euskaltza-
leek bezperan izango dute, las-
terka klika egiteko aukera:
Korrikak apirilaren 13an egingo
du sartu-irtena, eskualdetik.
Andoain aldetik sartuko da,

03:00ak aldera, eta Adunarako
bidea hartuko du. Ondoren, Zi-
zurkil eta Villabona zeharkatuko
ditu. Irurara 03:40 aldera iritsiko
da eta, Iruran eta Anoetan sartu
ostean, Tolosarako bidea hartu-
ko dute euskaltzale korrikala-
riek. 
Tolosan 04:10 inguruan sar-

tzea aurreikusi dute antolatzai-
leek eta, Tolosako kaleetatik ba-

rrena joko dute Ibarra aldera.
Han sartu-irtena egin eta gero,
Tolosara itzuliko da, berriz. 
Tolosatik irten, eta Alegiara bi-

dea hartuko du, 05:20 aldera
hara ailegatzeko, eta gero Ikazte-
gietatara heltzeko. Kilometro
horiek guztiak eginda, Korrikak
05:45 aldera utziko du eskual-

dea, Legorretara bidean. Ia hiru
ordu egingo ditu Tolosaldean.
21. Korrikaren Tolosaldeko ko-

ordinatzailea Aritz Peñagarika-
no anoetarra da, eta gaur bertan
eskainiko ditu ibilbidearen eta
antolakuntzaren inguruko xehe-
tasun guztiak, ATARIA IRRATIAko
Pasahitza saioan, 10:00etan. 

Tolosaldeak apirilaren 13an jasoko du, aurten, Korrikaren lekukoa. ATARIA


