
Frankismoko sei torturaturen
salaketak aurkeztu dituzte Tolosan
Jesus Muñecas kapitainak 1975ean eta 1976ean egindako torturen testigantzak helarazi dituzte
Tolosako epaitegira, krimen berak, 2014an, Argentinan salatu eta gero; ordezkaritza politikoaren
nahiz herritarren babes zabala jaso dute sei biktimek, epaitegi atarian //3

GOIATZOSTATUA IREKI ETA BIZIBERRITZEKO TALDEA SORTU DUTE //6

Nosellas, Sarasola, Goñi, Zabaleta, Begiristain eta Arangoari egindako torturen testigantzak aurkeztu dituzte epaitegian, txosten batean. ASIER IMAZ

Komisaldegi eta
epaitegietako
garbitzaileek soldata
arrakala salatu dute
ELA sindikatuak deituta, manifestazioa egin zuten,
atzo, Tolosan; irailean ekin zioten grebari eta,
oraindik, ez dute negoziaziorik abiarazi Segurtasun
Sailarekin eta Garbialdi enpresarekin //2

Sagardoak eta
kultur
sorkuntzek bat
egingo dute
Aiztondon

Astarbe sagardotegiak
SagarArte proiektua ondu
du; mitologia, kultura,
artea eta sagardoa
elkarrekin gozatu ahal
izango dira  //5
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Kirolaren balioen alde
eta lehiakortasunaren
aurka, Haka dantza
egingo dute Tolosan
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Tolosako Udalak
eta Eskola Kirola komunitateak elkarlanean
antolatu dute hitzordua; Go!azeneko zenbait
aktorek eta kirolariek parte hartuko dute //7
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Lana

Kamioi gidaria.Kamioi gidaria behar
dugu, C+E gidabaimenak eta 
CAP-arekin. Informazio gehiagora-
ko deitu 627197524 telefono zen-
bakira.

IRAGARKI LABURRAK

Tolosako epaitegitik hasi, eta komisaldegirainoko bidea egin zuten langileek. J. A. 

Garbiketa
sektoreko soldatak
berdintzea
aldarrikatu dute
Komisaldegi eta eraikin judizialetako
garbikuntza langileek manifestazioa
egin zuten, atzo, justizia eskatuz. 120
egun igaro dira, greban hasi zirenetik

Josu Artutxa

Epaitegiko eta komisaldegiko gar-
bitzaileek mobilizazioa egin zu-
ten, atzo, Tolosan, ELA sindika-
tuak deituta. Tolosako epaitegian
egin zuten elkarretaratzea eta,
gero, komisaldegiraino joan ziren.
Langileen eskubideen aldeko
oihuak eta negoziaketei konpon-
bidea emateko aldarriak egin zi-
tuzten.
Langileek diotenez, «adminis-

trazioaren azpikontratak dira, hiru
sektoreak: kale-garbitzaileena,
eraikin judizialetakoena eta komi-
saldegietakoen». Desberdintasu-
na, baina, langileen generoan
dago. «Kale-garbikuntzan %80 gi-

zonezkoak dira eta, beste bietan,
%95 emakumezkoak». Hori dela
eta, soldata arrakala ezaba dadin
eskatu zuten. «Eraikin judizialeta-
ko langileekiko %7koa da aldea
eta, komisaldegietako langileeki-
ko, %13koa».
Langileen arabera, «legeak au-

kera ematen die, erakunde publi-
koei, berdintasunaren aldeko dis-
kurtsoa praktikan jartzeko». Gai-
nera, diote, neurri horiek jasotzeko
legearen babesa dutela, argitaratu-
ko diren baldintza-orriek. Iraila-
ren 19an hasi zuten greba, eta ne-
goziaziorik ez dute hasi, oraindik.
Mobilizazio horien bidez, «Segur-
tasun Saila eta Garbialdi enpresa
inplikatzea» eskatu dute.

Egoitzen auzian
esku hartzeko
eskatu die,
LABek, BBNNei
Sindikatuak Gipuzkoako adinekoen
egoitzetako zerbitzua aitortzea nahi
du; balizko hitzarmen bat erregistratu
dute, batzar nagusietako egoitzan

J. Artutxa

Bi urte baino gehiago dira, Gi-
puzkoako adinekoen egoitzeta-
ko mahai negoziatzailea osatu
zutenetik. Oraindik «proposa-
men seriorik gabe» daudela azal-
du dute. Zerbitzuak kontzilia-
zioa errespetatzea, langileen
egonkortasuna bermatzea, eta
herritarren osasuna prebentzio
neurrien bitartez ziurtatzea nahi
dutela azaldu dute sindikatuko
langileek.
Urriaren 26an, patronalek pro-

posamena aurkeztu zieten, bai-
na ez zuten nahikotzat jo. «Sol-
datetan bi urteko izoztea, gure
aldarrikapenetatik urrun gera-
tzen zen proposamena zen». Ge-
rora, kolektiboki erantzun zu-
ten, zentroetan eta kalean, mobi-
lizazio eta greba deialdiekin.
Patronalek abenduaren 11rako

beren proposamena birplantea-
tuko zutela agindu zieten, baina
ez zen horrelakorik gertatu, an-
tza. «LAB sindikatutik patrona-
len jarrera salatu genuen, eta or-
dezkaritzaren gehiengoa duen

sindikatuari ere aipamena egin
genion, ez zelako bilerara etorri,
negoziazioak blokeatuz. Hilabe-
te geroago mahai negoziatzailea
biltzeko deialdi berri bat egin ge-
nuen, baina, gure harridurarako,
bertan behera geratu zen».
LAB sindikatuak salatu nahi

du, egoera hori inposatu egiten
dietela: «Foru aldundiak, orain-
dik herrialdeko hitzarmenik
onartu ez digulako; patronalek,
zerbitzua merkantilizatzen du-
telako eta, ELA sindikatuak, ne-
goziaketei eta sindikatuoi erres-
petu falta erakutsi digulako».
Izan ere, ELA sindikatuak, behin
eta berriz, errepikatu die ez dela
esertzeko unea. «Aldi berean, ja-
kin badakigu, modu ezkutuan
patronalekin negoziatzen ari di-
rela».
LABek bilera eskaera egin die

batzar nagusietako hainbat tal-
deri. «Gipuzkoako Foru Aldun-
diari eskatu diogu, dagozkion ar-
durak har ditzala, eta eman di-
tzala eman beharreko pausoak,
herrialdeko hitzarmena egon da-
din».

Hiru eguneko
greba hasi dute
Tolosako
Herrikide
ikastetxean 

J. Artutxa

Kristau Eskolako zuzendaritza
batzordeak deituta, langileak
mobilizaziotan dabiltza eguno-
tan, hitzarmen berri baten alde,
eta negoziaziorako eskaera alda-
rrikatuz. Sindikatuek zortzi es-
kola eguneko deialdia egin zuten
kristau eskoletarako, langileen
baldintzak hobetzeko eskatuz,
baina, Herrikide ikastetxean,
hiru egunean egitea bozkatu zu-
ten, irakasleen %30ak. Hortaz,
atzo hasi eta ostiralera bitarte,
greba egingo dute Tolosan. 
Pello Agirrezabala Herrikide

kristau eskolako Haur Hezkun-
tza eta Lehen Hezkuntzako zu-
zendaria da eta, ATARIA IRRA-
TIA-n aurreratu zuen, «gatazka
baten aurrean zeudela». Gaine-
ra, ikasleekin gatazken kudeake-
ta lantzen dutenez, «egoera ikas-
gai horietatik kudeatzea» eskatu
zuen. «Gauza positiboak atera
behar dira, jakinda, gatazka giza-
kiaren DNAn dagoela. Egoera
hobetzeko abiapuntu bat izan
behar du».
Zuzendariaren ustez, «hainbat

eskubide daude eta, une hone-
tan, talka egiten dute. Alde guz-
tiak zaintzen saiatu beharra dau-
kagu». Gerta daitekeen txarrena
lan gatazka arlo pertsonalera
eramatea dela dio, haustura bat
sortuz. «Nire lana da, ikastetxe-
ko langileak eta familiak zain-
tzea. Laguntza izugarria izaten
ari naiz zuzendaritza taldetik eta
lankideen artetik».
ELA, Steilas, CCOO, LAB eta

UGT sindikatuetako langileen
eskariek, lau ardatz dituzte: sol-
datak; lan zama; haur hezitzaile-
en eta hezkuntza laguntzako es-
pezialisten egoera; eta enplegua-
ri eustea. Batetik, erosketa
ahalmena %10 galdu dutela
ohartarazi dute. Bestetik, esko-
lak prestatzeko eta ikasleen ja-
rraipena egiteko ordu nahikoa
izatea ere eskatu dute. Gainera,
espezialisten lana irakaskuntza
gisa hartzea, eta ordu osagarriak
izatea ere aldarrikatu dute. Az-
kenik, inoiz ikastetxeak itxiko
balituzte, langileak beste non-
bait kokatzeko aukera nahi dute.
Eskari horiekin lotutako propo-
samen batzuk egin dizkiete lan-
gileei, ordu osagarriekin lotuta-
koak, adibidez, baina, sindika-
tuen ustez, «urrats txikiak dira».

Sindikatuetako ordezkariak Ordiziako plazan egindako elkarretaratzean. ATARIA



Aitzolen
familiak
krimen
frankistak
salatuko ditu

Gipuzkoako Foru
Aldundiak bide judizialari
ekingo dio, 1936 inguruan
izandako krimen
frankistak jazartzeko 

Erredakzioa 

1936an frankistek hildako Flo-
rencia Olazagoitia eta Jose Ariz-
timuño Aitzolen senideek sala-
keta aurkeztuko dute, laster, Do-
nostiako Instrukzio Epaitegian,
eta foru erakundea herri akusa-
zio gisa aurkeztuko da. Bi kasu
horiek, frankismoko biktima
guztiak ordezkatuko dituzte.
«Auzi estrategiko» bat abiara-

ziz gauzatuko du, foru erakunde-
ak, bere akusazioa. Helburu na-
gusi bat du: Espainiako auzite-
gietan eta jurisprudentzian
eragitea. Markel Olano ahaldun
nagusiaren esanetan, «egia judi-
zialaren argitan, frankismoaren
krimenen aurreko inpunitate
horman arrakala berriak ireki-
tzen laguntzea da helburua».
Egitasmo hori bi txostenek

sostengatu dute. Batetik, Aran-
zadi Zientzia Elkarteak, 1936 eta
1944 urteen artean erail eta desa-
gertutako gipuzkoarren kasuak
bildu ditu; bigarren txostena
UNESCOk egin du. Horren ara-
bera, badira nahiko legezko bide
eta argudio, aldundiak gerra ga-
raian eta ondoren egindako deli-
tuak jazar ditzan.

«ZAURIAK» EZIN ITXI
Egitasmoaren aurkezpenean
izan ziren Aitzolen eta Olazagoi-
tiaren bi senide, foru gobernuko
ordezkariekin, eta txosten juridi-
koa egin duten adituekin batera.
Aitzol apaiza eta euskaltzalea
atxilotu, torturatu eta fusilatu
egin zuten tropa frankistek. Se-
nideek ez dakite haren gorpua
non dagoen. «Herri honen zau-
riak ez dira itxiko, familiek euren
hildakoak biltzen jarraitu behar
duten bitartean», esan zuen Coro
Arrue Aitzolen ilobak. Olazagoi-
tia alderdi sozialistako kide zen,
eta 37 urte zituen desagertu ze-
nean. Porrot egin dute hura aur-
kitzeko ahalegin guztiek. «82
urte hauetako oinaze eta zauriak
itxi eta isiltasunetik ateratzeko,
beharrezkoa da biktimen egia
ezagutzea; orain arte, garaileen
egia soilik ezagutarazi da», sala-
tu zuen Nati Roa bilobak.

Tortura salaketak aurkeztu
dituzte Muñecasen biktimek  
Tolosako epaitegian aurkeztu zituzten salaketak, sei lagunek, atzo goizean;
aurretik elkarretaratzea egin zuten, eta hainbat erakunderen babesa jaso zuten

Irati Saizar Artola

Tolosako epaitegian bildu ziren,
atzo eguerdian, Elixabete Nose-
llas, Jokin Sarasola, Juan Goñi,
Martin Jose Zabaleta, Jose Begi-
ristain eta Juan Arangoa Ampa-
ro Arangoaren anaia. Salaketak
aurkeztu eta epailearen esku utzi
zituzten testigantzak, 1975 eta
1976. urteetan Jesus Muñecas
Aguilar kapitainak eta beste
guardia zibil batzuek egindako
krimenenak. 
Aurretik egindako elkarretara-

tzean, babes zabala azaldu zie-
ten, erakundeetatik, sei bikti-
mei. Besteak beste, Tolosako
udalbatzako EAJ, PSOE-EE eta
EH Bildu bertan izan ziren, eta
baita Tolosako Podemos ere. Ha-
laber, bertan izan ziren EH Bil-
duko aldundiko ordezkariak eta
Marian Beitialarrangoitia dipu-
tatua ere.
Krimen horiek 2014an salatu

zituzten, Servini epaile argenti-
narraren aurrean, baina, Fran-
kismoaren Krimenen Aurkako

Elkarteak Euskal Herrian ere sa-
latzea nahi zuen. Josu Ibargutxi
Elkarteko lehendakariak azaldu
duenez, «hemengo epaitegietan
ere salatzea proposatu genien,
zeren, epaitegi horiek egin behar
dute justizia». 
Gauza bera egingo duten bikti-

ma gehiago ere badirela argitu
du Ibargutxik: «Torturatuak izan
ziren tokietan, Donostiako, Ber-
garako eta Azpeitiko epaitegie-
tan egingo dute».  Gipuzkoako
Batzar Nagusietan ere badute
kasu horri buruzko ebazpen bat,
eta alderdi guztiek bat egin dute,
PPk izan ezik.

HURRENGO URRATSAK
Behin salaketa aurkeztuta, epai-
learen erantzunaren zain geratu
izan dira. Orain arte, horrelako
kasu guztiak «bertan behera» ge-
ratu direla azaldu du Ibargutxik,
«betiko argudioengatik». Ibargu-
txiren esanetan, «preskribatuta-
ko delituak direla, eta amnistia-
ren legea dagoela esaten dute».
Ibargutxik argi du, ordea, gizate-

riaren aurkako krimenak «pres-
kribaezinak» direla: «Eta tortura
hauek guztiak hala dira». 
Kasu horiek aurrera eramaten

dituzten epaileek «sekulako pre-
sioa» jasaten dutela nabarmen-
du du. Duela hamar bat egun, le-
hen aldiz, Valentziako epaile ba-
tek onartu egin zituen
torturatutako kide batzuen sala-
ketak, eta «behingoz» diligen-
tziak ireki zituzten. «Hori da bi-
dea, sasi-demokrazia honekin si-
nesten hasteko. Hemengo
epaitegiek frankismo garaian
gertatutako guztia behingoz be-
ren esku hartzea nahi dugu, in-
punitatearekin amaitzeko». 
Epaileak salaketa onartzen ez

badu, beste epaile batzuengana
jo beharko dute. «Kasurik onene-
an, seiei deituko die, eta Muñe-
cas kapitainari ere deitu beharko
dio, gutxienez, galderak egiteko.
Gero, ikusi egin behar epaileak
egiazkotasuna ematen dion; in-
putatutik akusatura pasatzen
badu, berak erabakiko du, kar-
tzelatu edo kalean utzi». 

Tolosako epaitegiaren aurrean elkarretaratzea egin zuten, atzo goizean, biktimei babesa adierazteko. ASIER IMAZ

BILLY EL NIÑORI
KONDEKORAZIORIK
EZ DIOTE KENDUKO
Espainiako Gobernuak hainbat tor-
turatzaile kondekoratu eta saritu
zituen frankismo garaian. Horieta-
ko bat da  Antonio Gonzalez Pache-
co, Billy el Niño ezizenez ezaguna.
Marian Beitialarrangoitia Espainia-
ko diputatuen kongresuko EH Bil-
duren ordezkariak kongresuan gal-
detu zuen, ea gobernuak kondeko-
razio hori kentzeko asmorik ba ote
zuen. Atzo goizean jaso zuen eran-
tzuna: «Billy el Niño-ri ez diote
kondekorazioa kenduko, gaur egun,
legediak ez duelako ahalbidetzen».  
Diputatuaren ustez, «gobernuak
ez du borondaterik ezer egiteko;
PSOEk hitzetan badu frankismoko
biktimekiko begirunea, baina ekin-
tzetan ez da hori ikusten».  
Gobernuaren jarrera «agerian»

uzten jarraituko dutela azaldu du,
bestelako jokabide bat izan deza-
tela eskatuz.  
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Anoetako
Mintzalagun
egitasmoan
parte hartzeko
aukera dago

Mintza taldeak ere sortu
nahi dituzte;Gurasolagun
izenarekin, haur eta
helduek elkarrekin
euskaraz aritu ahal izateko

Erredakzioa Anoeta

Anoetako Udalak urte berriare-
kin batera badu asmo berria:
«Herritarrak euskalduntzen eta
alfabetatzen jarraitzea, eta he-
rrian euskararen erabilera bul-
tzatzea».
Hizkuntza ohiturak aldatzea

norbere hautua eta ariketa bada
ere, bidea taldean egitea «eroso-
agoa» dela esan du Anoetako
Udalak. Horregatik, Anoetako
Mintzalaguna egitasmoan parte
hartzera gonbidatu dituzte he-
rritarrak. «Euskara praktikatu
nahi baduzu, baina ez badauka-
zu norekin egin; edo, euskaldu-
na izanda, euskaraz bizitzeko
aukera berrien bila bazabiltza,
hainbat proposamen dauzkagu
zuretzat». Denbora libre, adin
eta zaletasunen arabera, 5-6 la-
guneko taldeetan biltzeko pro-
posamena egin dute, eta fami-
lientzat mintza taldeak ere sortu
nahi dituzte, Gurasolagun izena-
rekin: helduek eta haurrek elka-
rrekin egiteko jolasak, txangoak
eta tailerrak prestatu dituzte eta,
oro har, Mintzalaguna egitasmo-
an parte hartzen dutenentzat ere
egingo dituzte jarduera osaga-
rriak, besteak beste, txangoak,
tailerrak eta mintzodromoak.
Egitasmoaren inguruko infor-

mazio guztia www.mintzala-
gun.blogspot.com helbidean,
edo andoain@aek.eus posta
elektronikoan izango dute inte-
resatuek. Baita 943 65 12 00 edo
662 132 558 telefonoetan ere.

Bihar, gaztetxean
aurkeztuko dute,
‘Pitzatu’ izeneko lana
ANOETA// Pitzatu, Gazte Boterez
Euskal Herria eraikitzenErnai
eta Ipesen artean ekoiztutako
hausnarketa, eztabaida eta ekin-
biderako gonbita bat da. Anoeta-
ko Ernaik lan horren aurkezpe-
na antolatu du, urtarrilaren
18an, ostirala, 18:30ean, Anoeta-
ko Gaztetxean. «Irakurria eta ez-
tabaidatua izateko jaio da liburu
hau, eta baita ekintzarako bide
izateko ere, Gazte Boterea indar-
tzeko bide», esan dute argitalpe-
naren sustatzaileek.

Aurtengo Euskal
Jaiaren gaia
aukeratzeko bilera
ANOETA// Gaur, urtarrilaren
17an, osteguna, 18:00etan bildu-
ko dira udaletxean, udazkenean
ospatuko den Euskal Jaian lan-
duko duten gaia aukeratzeko.
Euskal Jai batzordean biltzen di-
ren herritarrek, urte osoko lan-
keta abiatuko dute, gai horren
inguruan. Iaz, esate baterako,
ahozkotasuna hartu zuten ar-
datz, eta gai horren inguruan
prestatu zituzten, urriaren 14an
ospatutako Euskal Jai eguneko
ekitaldiak. 

Scrap tailerra egingo
dute, helduentzat,
Zizurkilen
ZIZURKIL// Hiruhileko ikastaro
berria antolatu du Zizurkilgo
Udalak. Tailerra helduentzako
ikastaro berezia izango da, eta
astearteetan eskainiko dituzte
saioak, 18:00etatik 19:30era.
Izen emateak Zizurkilgo udal
bulegoetan egin beharko dira,
eta 50 euro ordaindu beharko
dira horretarako. Scrap ikastaro-
ko eskolakAtxulondo kultur
etxean eskainiko dituzte, dato-
zen hiru hilabeteetan.

EUSKARA IKASTEKO TALDE BERRIA
Anoetan euskara ikastaro berri bat hasi dute urtarrilean. Oinarri-oinarrizko maila duen ikas-
taroa izango da. 12 ikasle hasiko dira taldean, hainbat jatorritakoak: sahararrak, marokoa-
rrak, sevillarrak, brasildarrak, berbereak, ekuadortarrak eta nepaldarrak. Urtarriletik ekai-
nera bitarte ariko dira, oinarrizko euskara ikasten. Astelehen eta asteazkenetan, 15:00etatik
17:00etara, udal liburutegiko ikasketa gelan biltzen dira. ATARIA

Korrika batzordeak sortzen
hasi dira, herriz herri

Erredakzioa Anoeta

Apirilaren 4tik 14ra, Garestik
Gasteizera, Euskal Herri osoa ze-
harkatuko duen 21. Korrikaren
harira, eskualdeko ordezkariek
Tolosaldeko lehen batzordea
egin zuten, asteartean, Anoetan.
«Herrien arteko lehen hartu
emana izan zen», esan du Aritz
Peñagarikano Tolosaldeko Ko-
rrikaren koordinatzaileak. «Ibil-
bidearen non dik norakoak aipa-
tzeaz gain, batez ere, euskararen
aldeko lasterketa hauspotzeko
egin litezkeen hainbat egitasmo-
en berri eman zuten bileran».
Datozen egunetan, herriko or-

dezkariek tokian tokiko udal
zein eragileengana joko dute, eta
herriko batzordeak eratuko di-
tuzte, Peñagarikanoren esane-
tan, «kilometro banaketari, Ko-
rrika Kulturalari eta beste zen-
bait egitekori erantzuteko».

BATZORDEAK HERRIZ HERRI
Korrikaren helburuak bete daite-
zen, guztien ekarpena eta ahale-
gina beharrezkoak dira. «Denon
parte hartzeaz lortuko dugu Eus-
kal Herri euskalduna, eta guz-
tion esku eta oinei esker eraman
ahal izango dugu, euskararen le-

kukoa, Garestik Gasteizera».
Ahalegin horretan, herritarren
laguntza «estimagarria» izango
dutelakoan dago Tolosaldeko
Korrikaren koordinatzailea.
Horretarako bideetako bat,

herriz herri antolatuko dituzten
Korrika batzordeetan parte har-
tzea izango da. Datorren astear-
tean, urtarrilak 22, Tolosako ba-
tzordeak lehen bilera egingo du,
kultur etxean; urtarrilaren 24an,
berriz, Zizurkilgoak. Tolosalde-
ko Korrika batzordeak urtarrila-
ren 29an egingo du bigarren bile-
ra, Anoetako udaletxean.

Eskualde osoko koordinazioa eramango du Tolosaldeko
batzordeak; lehen bilera egin zuten, joan den asteartean, Anoetan
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KORRIKA BATZORDEAK
Urtarrilak 22, asteartea

19:00. Tolosako Korrika batzordea-
ren lehen bilera, Tolosako kultur
etxean.

Urtarrilak 24, osteguna

18:30. Zizurkilgo Korrika batzordea-
ren bilera egingo dute Atxulondo
kultur etxean.

Urtarrilak 29, asteartea

Ordua zehazteko. Tolosaldeko Ko-
rrika batzordearen bigarren bilera
egingo dute, Anoetako udaletxean.

Tolosaldeko lehenengo Korrika batzordea egin zuten asteartean. ATARIA



Sagardoa eta arte
mundua lotzen
dituen erakusketa 
Astigarragako Astarbe sagardotegiak sustatutako
SagarArte galeria ibiltaria Aiztondoko Plazida Otaño
liburutegiko erakusketa gelara iritsiko da bihar 

Jon Miranda Zizurkil

Iazko ekaina hasieran, 455. ur-
teurrenaren harira, arte galeria
jarri zuen martxan, Astigarra-
gako Astarbe sagardotegiak.
Hitzordu hartarako, munduko
hainbat kulturatako mitologia-
ran sagarrak izan duen garran-
tzia kontatuz, 11 ilustrazioz osa-
tutako bilduma ondu zuen,
Paul Lataburu Donostiako ar-
tista gazteak. Irailetik hona,
Mundaka Basque Country
arropa dendan egon dira lan
horiek ikusgai eta, bihartik au-
rrera, Aiztondoko Plazida
Otaño liburutegian ikusi ahal
izango dira, Zizurkilen. Sagar-
doaren kondaira izena jarri dio-
te eta, bihar, 19:00etan izango
da inaugurazio ekitaldia. 
Egitasmoa ez da hutsetik sor-

tu. Astarbe sagardotegia Asti-
garragako Mendiola baserrian
dago, eta historia luzekoa da.
Lourdes Odriozola historiala-
riak egindako ikerketa batek
aditzera ematen duenez, XVI.
mendetik hona familia berak
kudeatu du baserria, 15 belau-
nalditan. Sagardotegiaren 450.
urteurrenaren harira, produk-
tu berriak plazaratu eta irudi
berria lantzen hasi ziren, eta iaz
diseinatu zuten, 2022. urtera
bitarteko plan estrategikoa. As-
tarbek berezkoak dituen ele-
mentuak landuko dituzte au-
rrerantzean: ikerketa historiko-
arekin jarraitu, familiakoak
diren Astarbe eta Mendiola sa-
gar barietateak aldatu, eta sa-
gardotegiaren kontzeptu berria
lantzeko urratsak emango di-
tuzte. Baina, batez ere, sagar-
dotegiek zuten «kultur prota-
gonismoa» berreskuratu nahi
dute. Horrela azaldu du Gorka
Arizkorretak, Astarbeko Saga-
rArte proiektuko koordinatzai-
leak. 
XIX. mendetik aurrera, gu-

txienez, sagardotegiak inguru-
ko kultur adierazpideen atari
zirela uste dute Astarbeko ar-
duradunek: «Upel artean, ber-
tsolariek euren koplak abesten
zituzten, txistulari zein trikiti-
lariek giroa alaitzen zuten, eta
toka zein beste makina bat jo-
kotan aritzen ziren. Testuingu-
ru ezegonkorretan ere, gure he-
rriaren identitatearen ezauga-
rrien babesleku izan ziren,
zenbait lexiko, esaera zein usa-
dio gaur egunera arte manten-
duz». XXI. mendeko gizarte
eraldaketagatik, bi elementu
horien arteko erlazioa «urrun-
du» egin dela uste du Arizko-
rretak: «Kultur adierazpideak
ez dira sagardotegietan ikus-
ten, eta sagardo mundua oso

urrun dago, kultur adierazpide
horiek pentsatu, ekoiztu eta
kontsumitzen diren espazioe-
tatik».
Horregatik, kultur adierazpi-

deen eta sagardo munduaren
arteko «zubi lanak» egiteko sor-
tu dute SagarArte galeria. «Ar-
tista gazteei sostengua eman
nahi diegu euren ibilbide pro-
fesionalean, eta euskal kultura-
ren elementuak inspirazio itu-
rri moduan erabiltzera bultza-
tu nahi ditugu». Helburu
gehiago ere zerrendatu ditu
Arizkorretak: «Adierazpide
kultural gutxituen aterpe izan
nahi dugu, eta sinergiak sortu,
artista gazte horien ekoizpenak
hartzeko prest dauden espazio-
en sarea sortuz, betiere, gastro-
nomia motor bultzatzailetzat
hartuz». Arropa denda batean,
aurrena; kultura zuzenean lan-
tzen duen Zizurkilgo espazioan
hurrena; eta, apiriletik maiatza

bitarte, kulturaren bueltan kez-
ka antzekoak dituzten ostalari-
tza negozioetara eraman nahi
dute, erakusketa ibiltaria. 

Gastronomia eta artea
Sagardotegiak dituen irabazien
zati bat arte ekoizpenera eta
ekoizpen horien promoziora
bideratzen dute. Esate batera-
ko, Anna Roca kataluniarrak,
ohol baten gainean 2017an
egindako ikatz-marrazkia ikus
daiteke sagardotegian. Balea
da protagonista obra horretan,
agiri batek esaten dioenez,
Mendiolako familiak Ternuako
balearen arrantzarekin zeriku-
sia izan zuelako, XVI. mende-
an. Bestalde, 2017an, baserriko
sagastitik ateratako sagarrondo
batekin eskultura egin zuen
Iñaki Villanuevak, eta hura ere
ikusgai jarri dute upel artean.
Iazko ekainean, SagarArte

galeria zabaltzeko, Sagarberri

jaialdia antolatu zuten, Astarbe
sagardotegian bertan. Beste
arte adierazpide batzuk ere le-
kua izan zuten ekitaldian:
Anna Rocak Sagardoaren Be-
launaldiak ikatz zirizko inpro-

bisazioa egin zuen eta, Aitor
Zarzuelok, Idunn film laburra
eskaini zuen. Izaro musikariak
ere emanaldia eskaini zuen, eta
bertan aurkeztu zuen, Paul La-
taburuk, Sagarra-Manzana
ilustrazio seriea; bihartik aurre-
ra Zizurkilen ikusi ahal izango
den Sagardoaren kondairaren
ardatza. 
Plazida Otaño liburutegiko

erakusketa gelan, martxoaren
29ra bitarte egongo da ikusgai,
ilustrazioak biltzen dituen era-
kusketa eta, tarte horretan,
kata maridatu gidatuak eskai-
niko dituzte, inguruko taberne-
tan, sagardoa, gastronomia eta
artea uztartuz. Latabururen 11
lan horiek kronologia bati ja-
rraitzen diote, «gizakiaren eta
sagarraren historia ezagutara-
ziz: Mesopotamian hasi eta
Grezian barrena, azteka eta
mayen kulturetatik pasatuta,
Euskal Herrira iritsi bitarte».
Astarbe sagardotegiko 15. be-
launaldiko Hur Astarbek pres-
tatu du sagardoaren historiara
egokitutako ibilbide gastrono-
mikoa, koadro bakoitzari pin-
txo bana lotuz. Biharko inaugu-
razio ekitaldian dastatu ahal
izango dira horietako batzuk,
liburutegiko ikasgelan eta gero:
otsailaren 22an, Atxulondo os-
tatuan; martxoaren 1ean, Ega-
rri tabernan; eta, martxoaren
29an, Pasus jatetxean. Eskain-
tza gastronomikoa izango da,
hiruna koadroren azalpena
ematearekin batera. Parte har-
tu nahi duenak, 10 euro ordain-
du behar ditu eta tabernetan ja-
rritako zerrendetan eman be-
harko du izena.
SagarArte galeriaren helburu

nagusia da, inguruko artista
gazteei sostengua ematea,
adierazpide gutxituen atari iza-
nik. Horretarako mezenasgo
bat eskainiko diete artistei, eta
Astarbeko lan taldeak proiek-
tua hautatzeko erabiliko dituen
irizpideen berri eman du Ariz-
korretak: «Sagardo mundua-
rentzat kultur adierazpide be-
rria izatea hartuko dugu kon-
tuan, baita susperraldian
dagoen artista izatea, eta Eus-
kal Herrikoa izatea ere». Behin
aurtengoak bere ibilbidea egin-
da, ekainean aurkeztuko dute,
ikasturte berrian, batetik beste-
ra ibiliko den lana.

Iñaki Villanuevak sagarrondo batekin egindako eskultura ikusgai dago, Astarbe sagardotegian. ATARIA

KATA MARIDATUAK
Urtarrilak 18, bihar

19:00. Hasiera berri bat. Astarbe sa-
gardotegiak sustatutako erakuske-
taren inaugurazioa.

Otsailak 22, ostirala

19:00. Olimpotik ValhalaraAtxulon-
do tabernan.

Martxoak 1, ostirala

19:00. Itsasontzi baten...Egarri ta-
bernan.

Martxoak 29, ostirala

19:00. Gure sagardoegiakPasus
tabernan.

«Sagardotegiek izan
duten kulur
protagonismoa
berreskuratu nahi
dugu ekimenarekin»
GORKA ARIZKORRETA
SAGARARTEKO KOORDINATZAILEA
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‘Etxebizitza
bizimodu’
hitzaldi zikloa,
Ikaztegietan  

E. Maiz Ikaztegieta

Ikaztegietako Gazte Taldeak,
etxebizitzaren gaiarekin kezka-
tuta, Etxebizitza bizimodu hi-
tzaldi zikloa antolatu du.
Lau saio izango dira, eta hain-

bat kasu hartu dituzte, hitzal-
diak antolatzeko. Lehena bihar
izango da, eta Zeraingo alokairu
sozialaren eredua izango dute
hizpide. Astebete beranduago,
hilaren 25ean, Oreretako etxebi-
zitza komunitarioaz ariko dira.
Otsailaren 15eko saioa, berriz,
Tolosaldeko Antolakuntza Ko-
munalari buruzkoa izango da.
Bukatzeko, otsailaren 22rako, bi-
lera irekia deitu du gazte taldeak
eta, Eta Ikaztegietan zer? galdera
egingo dute. Hitzaldi guztiak
19:00etan hasiko dira, udaletxe-
ko areto nagusian.

Goiazko ostatua irekitzen
duenak talde eragile
baten babesa jasoko du   
Goiatz Bizirik Elkartea sortu dute auzokideek, taberna irekita eduki 
nahi dutelako; otsailaren 3a da lehiaketara aurkezteko azken eguna 

Eneritz Maiz Etxarri  
Bidania-Goiatz

Herri txikietako ostatu askore-
kin gertatzen den moduan,
Goiazko ostatuak, beste behin
ere, ateak itxita ditu. Egoera ho-
rren aurrean goiazko auzotarrek
gaiari heldu, eta Goiatz Bizirik
Elkartea sortzea erabaki dute.
Talde eragileko kide dira Leire
Retegi, Olatz Aranburu, Cecilia
Mendia eta Pili Urbieta. Dendale
herriari bizia ematen dion osta-
tutzat dute. Elkartzeko tokia da.
Irekita eduki nahi dute, eta «ez
elkarte baten moduan». 
Tolomendik ostatuei begira

egina duen azterketa bat izan
dute esku artean: «Orain art,e
udaletxearen eta adjudikatzaile-
aren artean bakarrik izaten zen

harremana, eta azterketa horre-
tan ikusi dugu herritarren lagun-
tza eta babesa garrantzitsua izan
daitezkeela, proiektua aurrera
ateratzeko». Orduan, zerbait
egin beharra zutela sentitu, eta
udaletxearekin harremanetan
jarri ziren lizitazioa atzeratzea
eskatuz. Bilera egin ostean,  Bi-
dania-Goiazko Udalak plegu
proposamen bat aurkezteko es-
katu zien. Tolomendiko azterke-
taz gain, Orexako Udalak herriko
ostatuarekin egin duen lanketa
ere ezagutu dute. 
Talde motor bat martxan jarri

eta plegu eredua osatu zuten, eta
32 etxebizitzatara zabaldu zuten
ekarpenak jasotzeko. Guztira 82
pertsonaren proposamenak jaso
zituzten. Horiek pleguetan txer-
tatu zituzten, adostasunera iri-

tsiz. Hilaren 3az geroztik ustia-
pena lehiaketara aterata dago,
eta otsailaren 3a izango da inte-
resatuek proposamenak aurkez-
teko azken eguna. Informazioa
nahi duenak, udaletxearekin ha-
rremanetan jarri beharko du.
Behin zabaltzean, herritarrak

plazara gerturatzeko eta kanpo-
tarrak erakartzeko, hainbat egi-
tasmo antolatzeko konpromisoa
hartu dute, betiere, hartzaileare-
kin adostuz. Era berean, sare so-
zial bidez zabaltzeko ardura ere
hartu dute. Beste berrikuntza ja-
rraipen mahaia izango da, udala-
ren eta ustiatzailearekin batera
osatuz, arazo eta egitasmoak ko-
ordinatzeko. Eta, ahal den neu-
rrian, Tolomendik eskainiko
duen ostalarientzako formakun-
tza jasotzea ere eskatuko dute. 

Mendia, Aranburu, Retegi eta Urbieta, Goiatz Bizirik Elkarteko kideak, Dendale tabernaren aurrean. E. MAIZ

Modus Operandiren
kontzerturako
sarrerak, salgai
ALEGIA // Alegiako Gaztetxean
eskainiko du kontzertua, Modus
Operandi talde sortu berriak, hi-
laren 25ean. 22:30ean hasiko da
kontzertua, eta sarrerak 5 euro-
an salgai jarri dituzte Iskiña eta
Hilario Berri tabernetan. Aurre-
tik, hilaren 18an, 22:30ean hasi-
ta, Mice era Pelax taldeek eskai-
niko dute kontzertua.

Udal eraikinen
garbiketa zerbitzuan
lan egiteko aukera
IKAZTEGIETA // Ikaztegietako
Udalak, udal eraikinen garbike-
tako lehiaketan parte hartzeko
aukera eskaini nahi die herrita-
rrei. Interesatuek, bukatzear den
kontratuaren ezaugarrien gaine-
ko informazio guztia udaletxean
bertan eskuratzeko aukera izan-
go dute.

Enirio Aralarrekiko
ardura  

A bendu amaieran Enirio
Aralarko mankomuni-
tateak bere batzar oro-
korra deitu zuen, bere-

ziki alkateak eta zinegotziak
gonbidatuz eta baita abeltzainen
sektorea ere, horrela erakunde
publiko bat makurki erabiliz,
sektore pribatu baten erabateko
zerbitzura. Batzar horretan 2015-
2019 legealdiaren balantzea eta
egindako inbertsioak aztertu zi-
ren, horien artean, eraikitako eta
epaitegian diren bi legez kanpo-
ko pista. 
Legealdi honetan mankomu-

nitateko arduradunek Aralar Na-
tur Parkea izendatu aurreko ga-

raira eraman dute erakundea,
abeltzainen sektorearen intere-
sak eta nahiak soilik kontuan
hartuz eta ondorioz beste sekto-
reen ekarpenak mespretxatuz:
zientzialariak, konserbazionis-
tak, mendizaleak… 
Urte Berriak batzarrean ziren

ordezkari politikoei arduraren
zentzua ekarri izana espero dugu
eta baita, Aralar, larreak baino
askoz gehiago delakoaren kon-
bentzimendua ere. Horretarako,
Aralar, mundua leku den lurra
dokumentala ikustea proposa-
tzen diegu, Aralarko balioak eza-
gutu eta horren arabera ekin de-
zaten aurrerantzean.

Jorge Garmendia (Aralar Bizirik) 
eta Edurne Huesa (Landarlan)

GUTUNA
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Hakatoia, kirolean
jarrera oldarkorrak
alde batera uzteko 
Haka dantza egingo dute Eskola Kirolean parte hartzen
duten ehunka haurrek larunbatean, Trianguloan, kirolean
izaten den indarkeriaren kontrako mezua sendotzeko 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Eskola Kirolean parte hartzen
duten ehunka haur elkartuko
dira, larunbatean, 11:00etan, To-
losako Trianguloa plazan egingo
duten Hakatoian. Ekitaldian
Haka izeneko dantza egingo
dute, kirolean izaten den indar-
keriaren kontrako mezua sendo-
tu, eta kirolaz gozatzeko eskubi-
dea aldarrikatzeko, modu positi-
bo batean. Tolosako Udalak,
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Eskola Kirola komunitateak an-
tolatu dute egitasmoa, elkarla-
nean. 
Zeelanda Berriko maori tri-

buen guda dantza da haka. On-
gietorri dantza bezala erabiltzen
dute eta abegikortasunaren sei-
nale da. Eskola Kirolean parte
hartzen duten haurrak protago-
nista bihurtu nahi ditu egitas-
moak eta, gogora ekarri, partide-
tara joaten direnei harmailetan
goza dezaten eta epaile, entrena-
tzaile nahiz jokalarien aurkako
jokabide oldarkor eta bortitzak
alboratu ditzatela. 
Larunbatean, Tolosaldeko Es-

kola Kiroleko kideez gain, bertan
egongo dira Xabi Prieto eta Ima-
nol Agirretxe Realeko jokalari
ohiak, Nerea Eizagirre Realeko
jokalaria, Irene Caminos trial
bike-eko txirrindularia eta Goa-
zen telesaileko zenbait aktore
ere.
Trianguloa plazan bertan egin

dute Hakatoiaren aurkezpena.
Patxi Amantegi Tolosako alkate
ordeak nabarmendu duenez,
egitasmoarekin «kirolaren balio-
ak nagusitzea» nahi dute, eta
«bestelako jarrerak alboratzea».
Egitasmo horren atzean Eskola
Kirola komunitatea dagoela eka-
rri du gogora Amantegik. 25 urte
dira sortu zela, haur eta gazte-
txoak kirol mundura hurbiltzeko
helburuarekin. Amantegik azal-
du duenez, helburua arrakasta-
tsu bete du: «Aukera eman die ki-
rol eskaintza ezagutu, praktika-
tu, eta ondoren gustukoenean
sakontzeko». 

Bide batez, Tolosako alkate or-
deak azaldu du, bide horretan ja-
rraituko dutela, eta irmoa dela
programarekiko apustua: «Uste
dugu, kirol aniztasuna sustatu
eta balore hezitzaileak bultza-
tzea kirolaren etorkizuna berma-
tzea dela. Zentzu horretan, eske-
rrak eman nahi dizkiet, udal or-
dezkari naizen heinean, kirol
elkarte eta ikastetxeei, beraiek
baitira Eskola Kirolaren oina-
rria». 

MILA HAUR INGURU 
Xabier Saizarrek hitz egin du Es-
kola Kirolaren eskualdeko koor-
dinatzaileen mahaiaren ordez-
kari gisa.  Bat egiten dute egitas-
moarekin: «Bere helburua oso
garbia eta zuzena iruditzen zai-
gulako, kirolak dituen balio on
horiek transmititzen dituelako.
Parte hartzaileak ikasleak berak
izango diren arren, mezua ez da
beraientzat bakarrik ez da me-
zua. Izan ere, mezua gehiago da
helduontzako.Askotan kirolaren
alde on guzti horiek estaliz, gau-
za txar asko ateratzen direa har-
mailetan eta hainbat kirol ekital-
ditan». 
Saizarrek azaldu duenez, Es-

kola Kirolaren mahaian, asko-
tan, zalantzan jartzen dute herri-
tarrek ezaguten ote duten, Esko-
la Kirolaren helburua. «Eskola
adinean daudenak ahalik eta ki-
rol aukerarik zabalena izatea, de-
nontzako kirola izatea, kirol pilo

bat probatzea, gero etorkizune-
an kirola edo jarduera fisikoa egi-
ten jarrai dezaten. Helburua ez
da errendimendu handiko kiro-
lariak ateratzea». 
Bestalde, hain eremu zabala

zenbakitan jarri nahi izan du Sai-
zarrek. Tolosaldea bailaran mila
haur inguru aritzen dira. Horiek
guztiak hezten dabiltza ehun be-
girale inguru, eta hamabi koordi-
natzaile. Horrez gain, udaletako
langileak, klubetako kideak eta
aldundiko langileak aritzen dire-
la azaldu du Saizarrek:  «Horrek
erakusten du bere bolumena». 
Saizarrek gogora ekarri du,

aurtengo denboraldiaren hasie-
ratik, partiden hasieran zein bu-
kaeran martxan jarri dutela, Es-
kola Kiroleko kide guztien arte-
an elkarri eskua emateko
praktika, indarkeriaren kontra-
ko mezua zabaltzeko egitasmoa-
rekin bat eginez.
Christian Fernandez Tolosako

Kirol zinegotziak ere hitz egin du
aurkezpenean, eta Eskola Kirola
«balore positiboak, errespetuz-
koak, laguntasunezkoak eta in-
darkeriaren aurkakoak transmi-
titzeko kanal oso garrantzitsua»
dela esan du, «gizartearen kon-
tzientziazioa lortzeko». Balore
horiek zabaltzeko haur, guraso
eta herritar guztiak gonbidatu
ditu larunbateko ekitaldira, «gi-
zarteari ozenki esateko, umeek
nahi dutena kirolaz gozatzea
dela, indarkeriarik gabe». 

Christian Fernandez, Patxi Amantegi eta Xabier Saizar, aurkezpenean. I.G.L.

Ametsetako
debuta

A urreko asteko astele-
henean 15 urte bete
nituen eta, ondorioz,
albiste on bat eman
zidaten ostegunean:

Euskal Ligakoekin joango nin-
tzen, asteburuan, Elorrioren
aurkako partidara. Ostiralean az-
ken horiekin entrenatu nuen
eta, nahiz eta hasieran urduri
egon, denbora pasa ahala gustu-
rago sentitzen hasi nintzen.
Ondo onartu ninduten, neska ja-

torrak dira-eta! Urduritasuna
gauean agertu zen berriro. Birri-
tan esnatu nintzen, partida bu-
ruan nuela. Ondoren, ondo baz-
kaldu eta indarrak hartu eta
gero, Usabalera abiatu nintzen,
ilusioz beteriko motxila hartuta. 
Partidari buruz ezer gutxi: bi

orkatila bihurritu, bi debut, hiru
gol, Eiderren parea, Zuriren gola
eta Gariren gol baliogabetua.
Nire ametsetako debuta izan
dela esan dezaket. Lore eta biok
lehen partida genuen Euskal Li-
gan. Gustura sentitu nintzen
egindako lanarekin, eta baita tal-
dearekin ere. Orain lanean ja-
rraituko dut, horrelako aukera
gehiago bizi ahal izateko. Buka-
tzeko: 0-3ko emaitzarekin amai-
tu zen partida. 
Larunbatean partida garran-

tzitsua dute Usabalen, 17:30ean,
Goierri-Gorri taldearen aurka.
Bertan izango naiz animatzen.
Eskerrik asko neskak, denagatik!
Talde zoragarria zarete! Aupa
Tolosako neskak!

Aulkitik
Nahia Aparicio
Tolosa CF Euskal Liga

Beste behin

F utbolariak bainoago,
bekadunak izan gara
taldean; praktikaldiak
egiten ari ziren ikasle-
ak eta ikasle ohiak. Bai-

na, bereziki, futbolariak baino,
emakumeak gara.
Futbolari emakumeak garen

arren, sarritan, gure gainetik da-
goen hierarkia maskulinoan,
ahaztu egiten dira izenondoak,
alboan daraman izenarekin. 
Zergatik diodan hori? Joan

den ostiralean, beste behin, ikas-
te prozesuan dagoen epailea ja-

rri dute, gure partida epaitzen.
Beste behin, epaile hasiberria
gurekin bataiatzeko erabakia
hartzeak, lehen lerrora dakar,
aurrez aurre esatera ahalegin-
tzen ez direna: gurekin akats egi-
teak zilegitasun handiagoa due-
la, maila bereko gizonekin han-
ka sartzeak baino. 
Probarako garabiltzate behin

eta berriz, behin eta berriz… Eta
ez. Parez pare emakumeak gau-
de zelaian, eta jokoaren balan-
tza golek baino, erabaki matxis-
tek desorekatzea, injustua da
guztiz.  Adierazi ez duen falta,
area kanpoan eskuekin eginda-
ko geldiketa, atera ez duen txar-
tela, alboko sakea aurkarien
alde berak bota duenean, berriz
adierazi gabeko falta, barkatuta-
ko penaltia... Eta ez, denak ez du
balio. 
Jokoa jolas egiten saiatzen

gara. Baina jolasaren funtsa
errespetua da. Eta emakume iza-
te hutsagatik arauak lausotzea,
ez ikusiarena egitea, ez da erres-
petuzkoa. Eta errespetua eska-
tzen dugu, beste behin.

Aulkitik
Edurne Martinez
Lauburu Ibarra
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AGENDA

Deialdiak

Anoeta. Euskal jaia antolatzeko bile-
ra, 18:00etan, udaletxean. 
Berastegi.San Anton eguneko
meza, ermitan, 10:00etan. Ondoren
hamaiketakoa egingo dute.
Ibarra.Kontsumoari buruzko hitzal-
dia, 16:30ean, Bizi Nahi elkartean.
Ibarra.Erakusketa: Ibarrako argazki
historikoak. J. J. Arin, kultur etxean.
Tolosa.Laskorain ikastolan hitzaldia,
18:00etan: Haur zoriontsuak ala au-
tonomo eta seguruak?. Sakramen-
tinoetako eraikinean.
Tolosa.El ultimo valsfilma, Leidor
antzokian. 19:15 eta 21:45.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualde-
ko berriak, Iker Ibarluzearekin egu-
raldia, Joanes Karrera arkeologoaren
tartea, Oskar Tenarekin artearen
txokoa eta Mikel Ozaita Kale Kantoi-
tiketa.  
11:00-12:00. Eutsi goiari.Kirolak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
15:00. Playback Ataria.Adrianna
Gaultier DJaren musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea. 
18:00-20:00. Goizeko onena. 
20:00. (H)ari naizela. Imanol Arto-
lak, Felixek, gidatutako bertso saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Kantari Donostia 1. saioa
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Ikusi irratia
23:00.Bermistoria 2018
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Bengoetxea Aiestaran, Edurne.
Kale Nagusia, 7. 
943 67 06 48.
TOLOSA. Gauekoa.
Azpiroz Galarza, Lourdes. 
Amarotz auzoa, 9
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi kaskarra.
Egun osoan, ipar-mende-
baldeko haize biziarekin, ho-

dei ugari pilatuko da, eta euria izango
dugu. Goizean eta eguerdian euri
gehiago izango dugu, eta tarteka 
gogotik botako du. Arratsalde parte-
an zaparradak ahulagoak eta tarte-
katuagoak izango dira, eta gau par-
terako ia ateri geratuko da. Tenpera-
turak behera egingo du, koska polita
gainera, eta maximoak 7-9º bitartera
baino ez dira iritsiko. Horrekin, elur
mailak behera egingo du, eta 1.000
eta 1.100 metro bitartean kokatuko
da, goizean. Arratsaldean, berriz, elur
maila 700-800 metrora jaitsiko da.

Bihar.Giro lasaia, baina ho-
tza. Haizeak hego ukitu bat
hartuko du eta giro lasaia

nagusituko da, nahiz eta zaparra-
daxkaren bat izan. Goizean eta
eguerdi partean izango da hodeitza-
rik trinkoena, eta euri pixka bat egi-
teko aukera ere izango da. Arratsal-
dean ateri egongo da, eta ostartetxo
batzuk irekiko dira. Tenperaturak
eguneko erdiko orduetan joko du
goia, 7 eta 9 gradu artean. Egiten
duen euri apurra elurretan izango da,
1000 metrotik gora.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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ATARIA IRRATIA
107.6FM

Greba feminista hasi da
egosten, Tolosaldean

Itzea Urkizu Arsuaga

Bigarrenez, greba feministak
hartuko du Tolosaldea, martxoa-
ren 8an. Euskal Herriko Mugi-
mendu Feministak iragarri
zuen, aurtengoa 24 orduko greba
izango dela, eta asmo horri hel-
duta ekin ziotenn, joan den aste-
artean, greba antolatzeari.
Arrakastatsua izan zen 2018ko

martxoaren 8an, eta emakume-
en plantoa bide beretik joatea da,
aurten ere, Tolosaldeko Asan-
blada Feministaren nahia. Ho-
rrela, ideia zaparrada eta propo-
samenen bilkura izan zen, es-
kualdeko emakumeek egindako
lehenengoa.
Eskualde mailako mobilizazio

batek hartuko du eguna, baina,
oraindik, egitaraua prestatzen
dihardute. Horretrako bigarren
hitzordua urtarrilaren 30ean
izango da, 19:00etan, Tolosako
kultur etxean. 
Euskal Herriko Mugimendu

Feministak atzo egin zuen gre-
baren lehen aurkezpena, Gastei-
zen, eta, nabarmendu, bizitza er-
digunean jartzea izango dela
aurtengo grebaren helburua. 

Euskal Herriko Mugimendu Feministak egindako deialdira batu
da Tolosaldeko Asanblada Feminista ere; hurrengo bilera
urtarrilaren 30ean egingo dute, Tolosako kultur etxean

Lehen erabakiak zehaztu zituzten astearteko bilkuran. I. URKIZU

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko
ezteiak, ezkontzak,
jaioberriak...
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