
Plaza berritua
izango dute,
datorren
hilean,
Asteasun

Errekabailarako
saihesbidearekin batera,
plazaren eraberritzea
2019ko aurrekontuko
inbertsio nagusienetakoa
izango da //3

Jubilatuen Txokoa
biziberritu nahi dute 
Amezketako Udalak azaroan ireki zuen Jubilatuen Txokoa; astean 
hiru aldiz irekitzen dute, arratsaldez, eta momentuz 20 bat pertsona
biltzen dira bertan; erabiltzaile gazteagoak erakarri nahi dituzte //6

Astean bitan lehen ordubetean soinketa izaten dute, eta beste egun batean memoria lantzen dute; bigarren ordubetean karta jokoan edo bingoan aritzen dira. E. MAIZ

«Dokumental bat
baino gehiago,
dokumentu bat da
proiektua»
‘IÑAUTERIKERIAK’
PROIEKTUKO KIDEAK

Joseba Urretabizkaiak,
Pablo Dendaluzek eta
Joxemi Saizarrek 52
inauterizale elkarrizketatu
dituzte, lan hirukoitzean //2
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Torturatu
zituztela salatu
berri dutenak
babestu dituzte
Batzar Nagusiek

Tolosako Guardia Zibilaren
kuartelean, 1975 eta 1976
urteetan, torturatuak izan
zirela salatu duten sei
herritarren alde egin dute
alderdi guztiek  //5

Plaza berritzeko lanak. J. MIRANDA

Maider
Mendizabal,
Emakume
Master Cup
txapelketan 

Eskuz binakako
txapelketan ariko da
anoetarra; Bidaniako
Miren Larrartek ere 
eman zuen izena, baina
eskuko minez dabil //7

Glencree hiriko
esperientziari
buruzko
dokumentala
eta solasaldia

2007an hasi ziren biltzen
Irlandako hirian ETA, GAL
eta eskuin muturreko
biktimak; esperientzia hura
izango dute hizketagai
bihar, Villabonan //4



Josu Artutxa Dorronsoro

Saltsero hutsak diren hiru inaute-
rizale. Gaia edozein dela ere, ba-
koitzak bere eremuan eragitea
gustuko dutenak. Behin inaute-
rien erreleboa jaso zuten, eta ba-
loreen transmisio lan horri jarrai-
pena eman nahi izan diote
proiektu berri honekin. Badakite
inauteria bizitzeko ez dela ezer
behar eta, eguraldiari erreparatu
gabe, inauterien izaera ilusioz
mantentzea da desio dutena.
Nola sortu zen proiektuaren
ideia?
Pablo Dendaluze: 2017an, Jua-
nito Loperen Lagunak elkarteko
kideok antzeko lan bat egin ge-
nuen. Tolosako artistaren jaiotza-
ren mendeurrenean, liburu bat
argitaratu, bideo bat sortu eta era-
kusketa bat ere zabaldu genuen.
Joseba Urretabizkaia:Aurten
zerbait berezia egitea pentsatu
genuen eta, bilera batean, hiru
elementurekin proiektu bat egi-
tea posible zela ikusi genuen.
Zer kontatuko du
dokumentalak?
Joxemi Saizar:Hainbat adine-
tako jendearen testigantzak bildu
ditugu. Gehienak inauterizaleak,
baina, tartean, badira jostun bat,
udaltzain bat, kale garbitzaile bat
eta tela saltzaile bat ere. Inauteri
asko irudikatzen saiatu gara. Do-
kumentalean eta liburuan jasota
dagoena etorkizunean erakutsiz
gero, egungo inauteria nolakoa
zen ezagutuko dute. Juanitoren
garaikoekin lortu ez duguna,
egungoekin egin nahi izan dugu. 
P. D.: Dokumental bat baino
gehiago, dokumentu bat da, nor-
bere garaiko inauteriak ezaguta-
raztea helburu duena, protago-
nisten hitzekin eta irudiekin osa-
tua. Guretzako geratuko den
artxibo bat da. Urte batzuk barru,
orain inauterietan bizi dugun gi-
roa ezagutu ahal izango da.
J. S.:Orain gustura ikusiko geni-
tuzke Juanito Loperen garaiko
inauteriak, baina ezinezkoa da.
Orain arte, gainera, ez da gauza
beterik egin inauterien inguruan.

batera landu dugu. Bideoan sartu
ezin ziren hainbat kontu, libu-
ruan irakurri daitezke.
Zein gairen inguruan aritu
zarete elkarrizketatuekin? 
J. S.:Denei antzeko gaiei buruz
galdeu diegu: oroitzapenak, mu-
sika, mozorroak... Bideorako
erantzun batzuk aukeratu ditu-
gu, baina liburuan gehientsue-
nak edo esanguratsuenak bildu
ditugu. Bi lanak osagarriak dire-
nez, biak batera salgai izango
dira.
Izan al da gai berezirik?
P. D.: Jokoa eman duten gaiak
izan dira baina, oro har, inaute-
riak jokoa ematen du. Aurrez au-
rre duzun pertsona inauterizalea
eta hiztuna bada, berdin dio
gaiak. Elkarrizketa bideratzen ere
jakin behar da, bestearen izaera
eta erantzuteko moduak kontuan
hartuz. Emozioak bilatzen ere
saiatu gara askotan.
J. S.:«Inauteria oso zabala da, eta
baten barruan inauteri asko kabi-
tzen dira», dio elkarrizketatu ba-
tek. Lan honek ere jasotzen du
abaniko zabal bat. Modu askotara
bizi ditugu festak eta, batek dioen
bezala, «begira ere senti gaitezke
inauterizale».

Iñauterikeriak proiektua bada
horrelako zerbait, inauteri asko
biltzen dituena.
52 inauterizale aukeratu
dituzue. Zeren arabera egin
duzue aukeraketa?
J. U.:Zerrenda nola egin erabaki-
tzea arazo handi bat izan da. El-
karrizketak 50 inauterizaleri egi-
tea pentsatzen genuen, zenbaki
borobil bat delako. Aurrena, ze-
rrenda erraldoi bat egin eta, ho-
rietatik, ohartu gabe, 51 aukeratu
genituen eta, azkenean, kanpoan
bizi izan den bat ere etorri denez,
bera ere batu da zerrendara.

P. D.: Adinez anitzak izateaz
gain, guztiak ere inauteriak
modu desberdinean bizitzen di-
tuzten herritarrak dira. Tolosako
inauteriaren ikuspegi orokor bat
jorratzea izan da asmoa, nolabai-
teko deskribapen bat egitea.
Nolakoa izan da proiektuaren
prozesua?
J. S.:Nahiko presaka aritu gara.
Urrian hasi ginen grabaketekin,
eta abenduan liburuarekin.
P. D.: Elkarrizketa guztiak egite-
ko ia bi hilabete behar izan geni-
tuen. Guztiak batuta, 22 ordu eta
40 minutuko lana genuen, eta
hori ordubete eta 18 minutura
jaistea lortu dugu. Ez zen baka-
rrik ordu kopuruak murriztea
edo bilduma bat egitea, baizik eta
horri zentzu bat ematea. Edizio
lan handia eskatu du. Polita da
baina, aldi berean, neketsua.
J. S.:Liburua dokumentalarekin

Argazki erakusketa bat ere
osatu duzue.
J. U.:Hala da. Argazkiek eta elka-
rrizketatuen planoek lotura bat
izatea zen asmoa. Horretarako,
estudioan egin genituen grabake-
tak eta argazkiak. Kontrastea bi-
latu nahi izan dut irudietan, pla-
no hurbilekin, argiarekin eta
atzealde beltzarekin jokatuz, eta
mozorroekin osatuz. Arropak eta
elementuak ere ikusgai izango
dira erakusketan.
Proiektutik aparte, nola bizi
dituzue inauteriak?
J. U.:Argazkilari bezala aritu izan
naiz urte askotan, eta ez dut parte
hartze handirik izan.
J. S.:Hainbat inauteri mota dau-
de, bizitzako garai desberdinetan
zehar. Dudan lehen oroitzapena
etxean zegoen txilaba zahar bate-
na da. Kuadrillako mozorroez,
eta aisialdi taldean, Udaberrin
eta txarangan bizitako inauteriez
ere oroitzen naiz. 
P. D.:Azken urteetan lanean ari-
tu naiz, baina gozatu izan dut le-
henago ere. Lanean ari naizene-
an, mozorrotuta nagoenean be-
zainbeste sentitzen ditut, nahiz
eta beste modu batera izan. Egun
politak dira inauteriak, batzuekin
eta besteekin egoteko, kezka guz-
tiak ahazteko, musikarekin jauzi
egiteko... Musikak berezitasuna
ematen die.
Musikaz gain, mozorroa ere
ezinbestekoa izango da.
P. D.:Bai. Baina, mozorroa bera
baino gehiago, hura ulertzeko
modua. Batek dioen bezala, «mo-
zorroarekin egiten duzuna edo
horri ateratzen diozun etekina da
garrantzitsuena». Konplizitatea
bilatzea ederra izaten da.

J. ARTUTXA

«Inauteri ugari biltzen
dituen dokumentua 
da ‘Iñauterikeriak’»
PABLO DENDALUZE, JOSEBA URRETABIZKAIA ETA
JOXEMI SAIZAR
‘IÑAUTERIKERIAK’ PROIEKTUKO KIDEAK
Hiru tolosarrek herriko festa nagusien inguruko proiektu handi bat
osatu dute. Atzo dokumentala ikusi ahal izan zen Leidorren eta, bihar,
liburua aurkeztearekin batera, argazki erakusketa inauguratuko dute. 
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INAUTERIAK MOTZEAN

Egun bat? Hirurak:Ez dut bereziki
gustuko egun bat, uneak baizik.
Une bat, orduan? J. U. eta J. S.: Inau-
terietako kontzertua eta Diana. Le-
herketa baten modukoak dira.
P. D.: Ostegun gizen gaueko kaleko
giroa eta, arratsaldez, zezen plazan
eta inguruan sortzen den guztia.
Doinu bat? J. U.:Pello ziri-ziri.
J. S.: Galtzaundi.
P. D.: Edozein kalejira.
Mozorro bat? J. U.: Bat bera ere ez.
J. S.: Autotxokeena.
P. D.: Barriolatarrekin  parodia egin
genuenekoa: Behie-Kin.
Inauterikeria bat?
J. S.: Manifestazio batez mozorrotu
ginenekoa: Inauteria ez, garizuma
bai. Nahiko serio aritu ginen;  etorri-
tako jendeak ere alde egin zuen be-
netakoa zelakoan. Gauez, leloa alda-
tu genion: Garizuma ez, inauteria bai.
P. D.: Pattar zezen baten ondoren,
lagun bat etxera kantzontzilotan
eraman behar izan nuenekoa.



Martxoan amaituko dira
plaza egokitzeko lanak
Asteasuko Udalak 2,2 milioi euroko aurrekontua izango du 2019an eta,
plazaz gain, Errekabailarako saihesbidea izango da inbertsio nagusia

Jon Miranda Asteasu

Martxoa erdialderako amaituko
dira Asteasuko plaza oinezkoen-
tzat egokitzeko lanak. Pili Lega-
rra alkatearen hitzetan, «esfor-
tzu handia» suposatu du proiek-
tuak, «urteetako ahalegina».
Bigarren faseari ekin diote, urta-
rrilean, 380.000 euroko (BEZik
gabe) aurrekontuarekin. «2011n,
Asteasu Batuzek udal gobernua-
ren ardura hartu zuenean, uda-
lak 2,6 milioi euroko zorra zuen,
eta orain, 600.000 euro ingurura
murriztu dugu. Udalak bi maile-
gu ditu, eta otsailean kitatuko
dugu horietako bat, duela 12 ur-
tetik datorkiguna. Zorra amorti-
zatzera, aurten, 101.700 euro bi-
deratuta, Asteasu bezalako herri
batentzat jasangarria den kopu-
ruan ibiliko gara», esan du Lega-
rrak.
Plaza egokitzeko lana izan da

legealdi honetako proiektu «iza-

rra» eta, lan horiek egiteko mai-
legurik eskatu gabe, zazpi urteko
aurrezpena baliatu dute obra
egiteko. «Plaza berritzeko beha-
rrezkoa den dirua bermatuta
dago, baina, iaz bezala, lan ho-
riek finantzatzeko Eusko Jaurla-
ritzak aurten ere diru laguntza
ematea espero dugu. Lehen fase-
ko lanek 310.000 euroko aurre-
kontua zuten eta, landa eremu-
ko laguntzei esker, %63an finan-
tzatu zuen Eusko Jaurlaritzak».
Herriko bizi kalitatea hobetzeko
puntuei begiratzen diete lagun-
tzak banatzerako orduan, bere-
ziki, energia berriztagarrien era-
bilerari. «Asteasuko plazaren az-
piegiturak ez dira inoiz ukitu
izan eta, orain, lehenengo aldiz,
ur garbiak eta ur zikinak bereizi
eta saneamendu sarera lotuko
dituzte, Adunako araztegira era-
mateko. Argiztapena led sistema
bitartez egingo da eta, hodien bi-
tartez, udaletxea, kiroldegia eta

kultur etxea lotuko dituzte. Etor-
kizunean, energia sistema foto-
voltaikoa edo egur pellet sistema
erabili nahi izanez gero, bero-
kuntza sare bakar baten bitartez
lotuta geratuko lirateke hiru
eraikinak. Berdin sare informati-
ko eta teknologia berriekin», ai-
patu du alkateak.

SAIHESBIDEA AMAITZEKO
Errekabailara lotzeko saihesbi-
dea bukatuko du, Asteasuko
Udalak, 2019an. Bigarren zatia
egin ahal izateko, lurra erosi, eta
zerrategiko aktibitateari eragi-
ten dion afekzioa ordaintzeko,
101.000 euro gorde dituzte au-
rrekontuan. Beste 37.000 euro
bideratuko dituzte obra egitera. 
Inbertsioen kapituluan beste

135.000 euro daude, gordeta,
hainbat lan egiteko. Aurreko ur-
teetan bezala, baserri bideak
konponduko dituzte. «Beharrak
aztertuko ditugu, eta okerren

dauden bideak konponduko di-
tugu. Lan horietarako Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren laguntza
eskatuko dugu».
Udalak «zuhurtziaz» osatu du

aurtengo aurrekontua, Legarrak
nabarmendu duenez: «Horrega-
tik da inbertsioen atala, hain txi-
kia. Sarreretan ziurtatuta dauz-
kagunak baino ez ditugu aurrei-
kusi, eta ahal den laguntza
deialdi gehienetara aurkeztuko
gara. Lortzen baditugu, kreditu
gehikuntza egin eta beste inber-
tsio batzuk gauzatu ahal izango
ditugu diru horrekin». Aurre-
kontuaren parte handi bat, he-
rrian ematen dituzten zerbi-
tzuak ordaintzera bideratzen du,
Asteasuko Udalak: «Kiroldegia,
ludoteka, gaztelekua, igerile-
kua... Azpiegitura asko ditugu
herrian, eta horien mantenuak
diru dezente suposatzen du. Ur-
tero, 1,1 milioi euro bideratzen
dugu horretara. Hala ere, uste

dut, herritarrek estimatzen dutela
zerbitzu horiek herrian bertan
edukitzea».
Kulturaren arloan, Pello Errota-

ren heriotzaren mendeurren eki-
taldiekin segiko dute eta, besteak
beste, hil zeneko 100 urte betetzen
diren egunean, otsailaren 3an,
Santa Ageda eske berezia egingo
dute herrian. Asteasuko bertsola-
riari buruzko unitate didaktiko
bat ere aurkeztuko dute aurki. 
Berdintasun arloan ere, iaz

abiatutako ekimen batekin jarrai-
tuko dute 2019an. Gipuzkoako
Foru Aldundiaren Berdinbidean
programan parte hartzen du Aste-
asuk, eta indarkeria matxista gaz-
teekin lantzeko ahalegina egiten
ari dira. «18 urtetik 25 urtera bitar-
teko gazteak hasi dira, eta oso gus-
tura ari dira, esperientzia izugarri
aberatsa izaten ari omen da. Gaz-
teek beraiek eskatu digute,
2019an programarekin jarrai-
tzea». Udalak eta foru aldundiak
elkarrekin finantzatuko dute lan-
keta hori, eta Arremanitz elkarte-
ko Asier Baglietto ariko da, gazte
taldea dinamizatzen. Hurrengo
hitzordua larunbatean izango
dute, udaletxeko balio anitzeko
gelan. 
«Gaia ez da batere erraza. Orain-

goz hiruzpalau mutil badabiltza,
eta jende gehiago batzeko aukera
izango da. Jarraitu beharra dago
gai horrekin, tantaka-tantaka,
gauzak aldatzen joango badira»,
dio Legarrak.

Urtarrilaren 8an abiatu zituzten Asteasuko plaza berritzeko bigarren fasearen lanak. Martxoaren bukaerarako amaitu nahi dute eraberritzea. J.M.

HONDAKINAK
ARDURAZ
KUDEATZEKO DEIA

Joan den astelehenetik, errefusa-
rentzat edukiontzi berriak daude As-
teasun, eta horiek irekitzeko txartel
elektronikoa erabili beharko da. Fa-
milia bakoitzeko txartel bat banatuko
dira eta, txartel horrekin, astean ze-
har, gehienez ere, edukiontzia lau al-
diz ireki ahal izango da, edozein egun
eta ordutan. Herrigunean, txartel bi-
dez zabalduko diren beste bi edu-
kiontzi jarri dituzte, organikoarentzat
.
2019an 9.500 euro bideratu dituz-

te edukiontzietan aldaketak egin eta
sarrailak jartzera. Gainera, maiatza-
ekaina bitartean, Tolosaldeko Man-
komunitateko teknikari bat ariko da,
herrian, azalpenak ematen. 
«Nik ardura eskatzen diet herrita-

rrei. Gure hondakinak dira, eta guk
kudeatu behar ditugu. Zenbat eta
errefusa gehiago bidali, orduan eta
kostu handiagoa udal altxortegiaren
kontu. Denok ondo egiten badugu,
denon onerako izango da», esan du
Asteasuko alkateak.
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Fleming Herri
Eskolak, Kultur
Astea antolatu
du larunbata
bitartean

Urtarrilaren 28tik 31era
arte bisita gidatuak egingo
dituzte Fleming
ikastetxean, 10:00etatik
11:00etara bitartean 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Astelehenean egindako bizikleta
festarekin abiatu zuten astelehe-
nean Fleming astea Villabonan.
Hazi gurekin. Fleming Herri Es-
kolan zure ametsak loratzen di-
relako, leloarekin egingo dituzte
ekitaldiak datozen egunetan.
Asteartean patin festa egin on-

doren, atzo, Arratzain eskolako
bidean margotzeak egin zituzten
LHko 5. eta 6. mailako ikasleek,
eta gaur, 3. eta 4. mailako ikasle-
en txanda izango da. Gainera
Arratzainen, aiton-amonen bisi-
ta jasoko dute ikasleek. 

BURUHANDI BERRIAK EGINGO DITUZTE
Villabonako Udaleko kultura sailak lau buruhandi berri egingo ditu aurten. Asmoa, Santio
jaietarako prest egotea da eta festekin harremana duten lau pertsonaia izatea. «Horretarako
oso baliagarriak zaizkigu amasarren eta billabonatarren iradokizunak; ideiak, argazkiak, bo-
zetoak, pertsonaien deskribapenak…», aipatu dute udal ordezkariek. Herritarrek otsailaren
18ra arte bidal ditzakete ekarpenak, buruhandiak@villabona.eushelbidera. J. M.

Dokumental emanaldia eta
solasaldia, bihar, Villabonan

Erredakzioa Amasa-Villabona

Irlandako Glencree hiriko 
Bake eta Adiskidetze zentroan,
2007an eta Eusko Jaurlaritzako
Terrorismoko Biktimei Lagun-
tzeko Zuzendaritzak bultzatuta,
ETA, GAL eta eskuin muturreko
biktimak biltzen hasi ziren. Es-
perientzia hau sekretuan gorde
zen 2012. urtera arte, eta orduan
bildu zituzten dokumentu bate-
an 27 biktimen bizipenak, «ja-

sandako biolentzia guztiak, oi-
narrian bidegabeak» izan zirela
nabarmenduz.
Hurrengo urtean, 2013an,

K2000 enpresak EITBrako ekoi-
tzi zuen Glencree, el camino reco-
rrido juntosdokumentala , Maite
Ibañezek zuzendu zuena. Bihar,
19:00etan, Villabonako Gurea
aretoan eskainiko dute eta behin
filma ikusita, solasaldian parte
hartuko dute, Ibañezek berak eta
1975ean fusilatutako Jon Pare-

des Txiki etakidearen anaiak,
Mikel Paredesek. Azken honek,
Glencree hiriko esperientzian
parte hartu zuen. 
Amasa-Villabonako Udaleko

Memoria eta Bizikidetza batzor-
deak antolatu du emanaldia, le-
gealdi honetan hasitako giza es-
kubideen aintzatespenaren eta
errespetuaren onuran egindako
lanekin jarraitzeko. Aurrez, aza-
roan, Mujeres en construcción
dokumentala eman zuten.

Maite Ibañez ‘Glencree el camino recorrido juntos’ dokumentalaren
zuzendariak eta Mikel Paredesek hartuko dute parte saioan

Zizurkilgo Korrika
batzordearen lehen
bilera egingo da gaur
ZIZURKIL // 21. Korrikaren non-
dik norakoak ezagutzera emate-
ko bilera egingo dute gaur, Zi-
zurkilen. Herriko Korrika ba-
tzordearen lehen bilera izango
da eta ibilbidearen inguruko ar-
gibideak ematearekin batera, Zi-
zurkilen antolatu daitezkeen
ekitaldiak proposatzeko aukera
izango da. Lagundu nahi duten
guztiei deia egiten zaie, gaur,
18:30ean Atxulondo kultur etxe-
ra azal daitezen.

2019ko aurrekontua
herritarren ekarpenei
zabalduta dago
ANOETA // Anoetako udalbatzak,
2018ko abenduaren 17an eginiko
osoko bilkuran, hasiera batez
onartu zituen 2019 urteko aurre-
kontu orokorra eta lanpostuen
zerrenda. Honenbestez, aurre-
kontu proiektua hamabost lane-
gunez zabalik eta ikusgai egon-
go da herritarren ekarpenak jaso
ahal izateko. Udaletxeko sarrera
erregistroan, bulego orduetan
aurkeztu ahal izango dira ekar-
penak.

Villabonako Baratze
Parkean eskaera
egiteko aukera
AMASA-VILLABONA // Otsailaren
5era arte, lur sailak esleitzeko eta
itxaron zerrenda osatzeko deial-
dian eskaerak aurkezteko epea
egongo da zabalik, udaletxeko
Zuretzat bulegoan. Udaleko Ba-
ratze Parkean, baratze ekologi-
koko 17 lur sail esleitzeko eta
itxaron zerrenda berria osatzeko
deialdian eskaerak aurkeztu
ahal izango dira. Parte hartzeko
prozedura eta eskaera egiteko
inprimaki eredua udaletxeko
beheko solairuan dagoen bule-
goan eskuratu daiteke.
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FLEMING ASTEA 2019
Urtarrilak 24, gaur

11:00. Arratzainen aiton-amonen
bisita jasoko dute LHko 5. mailako
ikasleek.
14:30. Arratzain eskola bidean mar-
gotzeak egingo dituzte LHko 3. eta
4. mailako ikasleek. 

Urtarrilak 25, bihar

17:00. Arroako plazatik abiatuta
danborra egingo da eta ondoren,
buruhandiak plazan izango dira.
20:00. Afaria egingo da ogitarteko-
ekin.

Urtarrilak 26, larunbata

10:30. Ate irekiak gaztelaniaz.
12:00. Ate irekiak euskaraz. 

Urtarrilak 28-31

10:00 - 11:00. Bisita gidatuak 
egingo dira.



Batzar Nagusien babesa
jaso dute, salaketa jarri
berri duten torturatuek
Gipuzkoako Batzar Nagusietako alderdi guztiek bat egin
dute, 1975 eta 1976 urteen artean, Tolosako Guardia Zibilaren
kuartelean torturak jasan izana salatu duten herritarren alde

Erredakzioa Tolosa

Gipuzkoako Batzar Nagusia osa-
tzen duten alderdi guztiek bat
egin zuten, atzo, 1975 eta 1976.
urteen artean Tolosako Guardia
Zibilaren kuartelean torturak ja-
san zituztela salatu zuten sei he-
rritarrekin. Hasiera batean PP al-
derdiak kontra egingo zuela za-
baldu bazen ere, azkenean,
ebazpenarekin bat egin zuen.
Hain zuzen 2/2019 ebazpena

izan zen, atzo Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen batzordean az-
tertu eta onartu zutena. Eta,
onarpenarekin, 1970eko hamar-
kadan frankismoaren kontrako
mobilizazioetan parte hartzea-
gatik, Tolosan torturatuak izan
ziren herritarrei babesa azaldu
diete, aho batez.
Bi dira ebazpenean onartu di-

tuzten puntuak. Batetik, Tolosa-
ko biktimei eta beraien senide
guztiei elkartasuna adierazi die-
te: «Egia guztia ager dadin, eta
justizia osoa egiteko, 40 urteko
diktadurapean frankistek gizate-
riaren aurka egindako krime-
nengatik» memoria osoa berres-
kuratu nahi dutela esan dute,
«bakea eta elkarbizitza behar be-
zala bideratzeko», gaineratu
dute.
Bigarren puntuan, egon litez-

keen beste biktima batzuei ere
elkartasuna azaldu nahi izan
diete. «Kontuan izanik Gipuzko-
ako beste hainbat herritan gerta-

tu zirela horrelako ekintza krimi-
nalak, beste edozein epaitegitan
biktima gehiagok aurkez ditza-
keten salaketa edo kereilari ere
gure elkartasun irmoa adieraz-
ten diegu une honetatik, baita
izan daitezkeen elkarretaratze
eta adierazpen publiko bake-
tsuei ere», esan dute. 
Izan ere, salaketa horiek hel-

buru bera izango luketela esan
dute, horrela, «frankismoareki-
ko egia guztia eta justizia osoa»
aldarrikatzeko.

SALAKETA
Frankismo garaian torturak ja-
san zituzten sei pertsonak jarri

zuten salaketa, Tolosako epaite-
gian, pasa den urtarrilaren 16an.
Elixabete Nosellas, Jokin Sara-

sola, Juan Goñi, Martin Jose Za-
baleta, Jose Begiristain eta Am-
paro Arangoaren anaia Juanek
jarri zuten, hain zuzen, aipaturi-
ko salaketa. 
Euren asmoa auzia Espainia-

ko justiziaren esku uztea zen eta,
esan zuten, «Jesus Muñecas
Aguilar kapitainak, beste guar-
dia zibil batzurekin batera, Tolo-
san, Donostian edo Zarautzen
frankismoaren aurkako mobili-
zazioetan ari ziren milaka gazte-
ri izu zitala sartzeko asmoz, ekin-
tza kriminalak» egin zituela. 

Urtarrilaren 16an jarri zuten salaketa, Tolosako epaitegian. A. IMAZ
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Hitzarmenarekin
arazoak dituztela
salatu dute 
TSST-ko langileek
Esan dutenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak
ez die baimenik ematen hitzarmena
negoziatzeko, eta hobekuntza ekonomiko
eta sozialei uko egitera behartu dituzte

Erredakzioa Tolosa

Errepide bidezko herriarteko bi-
daiarien garraioan, zerbitzu pu-
blikoa eskaintzen dute TSST, Ga-
rayar eta HASA enpresek, eta
langileek elkarretaratzea egin
zuten, atzo, Gizpuzkoako Foru
Aldundiaren aurrean, Donos-
tian. Protestarekin, salatu nahi
izan zuten Gipuzkoako Foru Al-
dundiak ez diela enpresetako hi-
tzarmenak negoziatzeko baime-
nik ematen. LAB eta UGT sindi-
katuek esan dutenez, zerbitzu
publiko horien etorkizuneko
kontzesioa arautzen duen agirie-
tan, jada iraungita dauden hi-
tzarmenak azaltzen dira eta, ho-
bekuntza ekonomiko eta sozia-
lak jasotzen dituen hitzarmen
berri bat negoziatuz gero, foru al-
dundiak uler lezake, enpresen

aldetik «asmo txarra» dagoela.
Horiek horrela, zerbitzu publi-
koa enpresa berri bati esleituz
gero eta, TSST, HASA eta Gara-
yar enpresetako langileak berta-
ra joango balira, enpresa berri
horrek langile horien hitzarme-
netako baldintzak bete beharko
lituzke. Baina eskubide hori ez
dator bat lehiaketa publikoak ja-
sotako lan baldintzekin eta, ho-
rregatik, foru aldundiaren bai-
mena behar dute. 
Sindikatuek esan dute langile-

ei ezin dietela eskatu hobekun-
tza ekonomiko eta sozialei uko
egitea, esleipenak aurrera egin
arte, «ez baitakigu noiz gertatu-
ko den hori». Foru aldundiak
arazoari irtenbidea eman die-
zaion eskatu dute eta, egiten ez
badu, mobilizazioekin hasteko
prest daudela. 

Matrikulazio-epea:
Urtarrilaren 28tik 
otsailaren 8ra.

Ate irekiak: Urtarrilaren 29an 
goizez, eta otsailaren 1ean 
arratsaldez. 
(Herrikide Jesuitinak)

Eta...ikasleek autonomo
izaten ikasiko balute?

Atzo Donostian egindako elkarretaratzea. ATARIA



Jubilatuen
Txokora
herritarrak
gonbidatu
nahi dituzte
Amezketako Udalak azarotik
martxan du Jubilatuen Txoko berria,
kultur etxean; erretirodun gehiagok
zerbitzua erabiltzea nahi dute

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Azarotik Jubilatuen Txoko be-
rria martxan dute, Amezketan.
Hasiera batean, eguneko zentroa
izateko egin zituzten lanak, bai-
na ez dute lortu eguneko zentro
moduan irekitzerik. Beraz, Jubi-
latuen Txokoa bertara pasa dute.  
Arratsaldeetan bakarrik era-

biltzen dute momentuz, eta aste-
an hiru egunez elkartzen dira
kultur etxean egokitutako txoko-
an, Urko Arana dinamizatzailea-
rekin. Erretirodunek 16:00etatik
18:00etara izaten dute dinami-
zatzailearen laguntza. Lehenen-
go ordubetean, astelehen eta os-
tiraletan, soinketa egiten dute,
eta asteazkenetan memoria lan-
tzen dute. Bigarren orduan, be-
rriz, karta jokoan, bingoan,... pa-
satzen dute ordubetea.  
65 urtetik gora dituen amezke-

tar guztiei zuzendutako tokia
dela ekarri du gogora Xatur Za-
bala zinegotziak, baina «adin ho-

rretako jendea oraindik ez da
animatzen etortzera». 12 urte da-
ramatzate astean bi egunez el-
kartuz herriko zenbait erretira-
tuk eta elkartzen diren guztiak
80 urtetik gorakoak direla nabar-
mendu du zinegotziak. Horrega-
tik animatu nahi dituzte Jubila-
tuen Txokora atzetik datozenak.
«Jende berria animatzeagatik
hasi gara gauza ezberdinak anto-
latzen», dio Zabalak. Momentuz
20 bat pertsonak erabiltzen dute.
«Aldaketari hartu zioten beldu-
rra, eta telebistarik ere ez zuten
nahi, baina orain telebistarekin
ere gustura daude», gaineratu du
zinegotziak.  
Ez dute kalkulu zehatzik egin

jakiteko Amezketan 65 urtetik
gorako zenbat pertsona bizi di-
ren, baina duela ez hainbeste 80
urtetik gorako 80 pertsona kon-
tatu zituzten. Zabalak dio 65 ur-
tetik gorako pertsona asko dau-
dela. Guztien parte hartzearekin
txoko berria txiki geratuko litza-

teke. Larraitz Agirre gizarte lan-
gileak azpimarratu du, horrela-
korik gertatuko balitz, goiz eta
arratsaldeko erabilera emango
litzaiokeela txokoari, ordutegi
ezberdinetan antolatuz. Beste-
tik, Agirrek, herritarren ideiak
jaso nahi ditu gauza berriak an-
tolatu ahal izateko. Erretirodu-
nei gustura zer egingo luketen
galdetu nahi die: «Aukera de-
nentzako dago. Gazteagoek bes-
te zerbait egin nahi badute, beste
zerbitzu bat izan, proposamena
egiteko eskatuko nieke. Udala
denetarako irekita dago».   
Jubilatuen Txokoak bizia iza-

tea nahi dute, eta adinekoek be-
ren tokia dela sentitzea: «Herri-
tarrak elkartzea nahi dugu eta el-
karrekin hitz egitea». Zabalak
bere adibidea jarri du: «Nire
amak 12 urte daramatza Jubila-
tuen Txokora joaten, eta iaz iktus
batek eman zion eta alde bat guz-
tiz geldituta dauka. Guretzat, eta
baita berarentzat ere, baliagarria

dela ikusi dugu. Arratsaldeak
erraz pasatzen ditu, eta entrete-
nimendu bat da berarentzat».
Zabalak, etxean bakarrik daude-
nei Jubilatuen Txokoa baliatze-
ko eskatu nahi die. Herrigunetik
aparte bizi direnentzat, berriz,
udalak taxi zerbitzua du joan-
etorriak egiteko. «Obligazio ba-
ten moduan hartu zuten agian,

Soinketa egin ostean, erlaxazioa ere egiten dute saioa amaitzeko. E. MAIZ
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Karta jokoan disfrutatu egiten dute. E. MAIZ

eta guk etxean dagoen hori hona
etorri eta bere adinekoekin el-
kartzea nahi dugu. Kontuak esan
ditzala», azaldu du Agirrek. Az-
kenean «ondo pasa, goxo egon
eta barre egitea lortzen dute». El-
kartera joaten diren moduan,
txokora kafea hartzera joateko
ohitura hartu beharko luketela
diote, igandea izanda ere. 
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Mendizabal Master Cup
txapelketan ariko da

Imanol Garcia Landa 

Eskuz binakako Laboral Kutxa
Emakume Master Cup Txapelke-
ta asteburu honetan hasiko da.
Guztira 110 izango dira parte har-
tuko duten pilotariak: 98 izango
dira promozio mailan ariko dire-
nak, 49 bikote osatuz, eta beste
hamabi, sei bikote osatuz, lehen
mailan lehiatuko direnak. Ha-
mabi horietako bat izango da
Maider Mendizabal anoetarra.
Miren Larrarte bidaniarrak izena
eman zuen, baina eskuko minez
dagoenez, azkenean ez du parte
hartuko. 
Lehen mailakoan bi multzo

izango dira, eta Mendizabal
Arrate Bergararekin bikote egi-
nez, A taldean ariko da, Leire
Etxaniz-Leire Garai eta Patri Es-
pinar-Mirian Arrillaga bikotee-
kin batera. Lehen mailako lehia-
keta otsailaren 3an hasiko da.
«Batzuen kasuan, beteranoak eta
gazteak elkarrekin jarri gaituzte.
Uste dut Arratek hamabost urte
dituela, nik 41, beraz, bataz beste-
ko ona egiten dugu», esan du
Mendizabalek. «Bikote guztiak ez
dira horrela osatu, baina nik uste

dut antolatzaileek ahal duten on-
doen egin dituztela bikoteak».
Multzoei dagokionez ez daudela
oso orekatua eta antolatzaileekin
hitz egin duela dio anoetarrak:
«Espinar, Etxaniz eta hiruak, hau
da, azken fasetara iritsi ohi garen
pilotariak,  multzo berdinean
gaude. Ez dakit multzoak horrela
mantenduko dituzten eta zehaz-
ki nola izango den txapelketaren
sistema».
Egun, eskuz binaka ere, Gi-

puzkoako Pilota Federazioak an-
tolatu duen lehenengo Emaku-
mea Pilotari Txapelketa jokatzen
ari da anoetarra, lehen mailako-
an. Nora Mendizabal andoain-
darra du bikote. Bihar dute ligax-
kako azken neurketa, Zestoan,
18:30ean, Arrieta-Araiztegiren
aurka. Irabazten badute, otsaila-
ren 8an jokatuko den finalera jo-
ango dira zuzenean. 

GOMAZKO PALETAN
Gomazko paletan ere txapelketa
batean murgilduta dago Mendi-
zabal: Euskadiko Kluben Arte-
koa.  Ainhoa Garmendia alegia-
rrarekin batera, eta Su-Berri el-
kartea ordezkatuz, Hernaniko
elkarteari finalerdia irabazi on-
doren, Errekaleor A bikotearen
aurka jokatuko dute larunbatean
finala. 20:00etan izango da, Aba-
diñoko Matiena auzoan.
Gomazko paletan hurrengo

asteburuan beste lehiaketa bat
hasiko da, Euskal Herriko Txa-
pelketa. Elite mailan jokatuko
du Mendizabalek, eta hor bikote-
ak euskal federazioak berak egi-
ten ditu. Txapelketa hori elkarte-
en artekoa baino luzeagoa izaten
dela azaldu du anoetarrak. Beste
maila batzuetan ere jokatzen da
txapelketa eta horietan irekia
izaten da parte hartzea.  

Maider Mendizabal, Master Cup Txapelketaren aurreko edizio batean.  ATARIA

Lehen mailako lehian
jokatuko du Maider
Mendizabal pilotariak;
Miren Larrarte ez da
egongo azkenean

Ea bigarren itzulian 
gola gure alde dugun 

L arunbata, 14:45ak. Gel-
tokira jendea berandu;
«toma, multa gehiago!
Aurtengo bira zuen
kontu!».

Zortzi jokalariak bildu ginene-
an han abiatu ginen bi kotxetan
Eskoriatza aldera. Lasai gindoa-
zen Gozategi entzunez, baina,
Deskarga mendatean, errepide
berria ireki berri den horretan:
«E, e, ondo al goaz? Ama, ama... E,
hortik dala! Nik bide honen arras-
torik ez! Ostras! Gari, zure kulpa!

Arri egin kasu GPSari…». Eta ho-
rrela iritsi ginen helmugara.
15:15ean, Eskoriatzan. Alda-

tzen hasi orduko: «E, gosea… E,
oraintxe siesta… E, mareatuta
nago… Ama, galtzerdi zuriak
etxean!». Norbaitek ba ote zuen
partida jokatzeko gogorik? «Hara!
Musika kantxan! Goazen korri-
ka!». 16:30ak eta partida erritmo
bizian hasi zen. Iritsiko ote gara
partida amaierara? Jesusen
ama… Gabonetako parranda guz-
tiak kanporatzeko adina korri
egin genuen, aukerak sortu ere
bai. Partida ez zen nahi bezala
joan, baina, bai espero bezala:
bero-bero, hanka batetik eta ukal-
dia bestetik. 
17:30ak, partidaren amaiera,

dutxa eta Deskargatik bueltan
galduko ote ginen beldurrez (en-
trenatzaileak ez dakit, jokalariak
bai behintzat!), hantxe bueltatu
ginen Tolosara. 
Hasi berri dugun aste honetan

bigarren bueltari ekingo diogu,
ea gola gure alde dugun! 

Aulkitik
Cristina Marcos
TEEP Samaniego-Orixe
Tolosaldea

Maiz eta Esnaola,
Gipuzkoako
txapeldun
Erredakzioa 

Behar Zana elkarteko Eneko
Maiz billabonatarrak eta Arkaitz
Esnaola txaramarrak Gipuzkoa-
ko trinketeko txapela jantzi dute
eskuz banaka. Maizek lehen
mailakoa lortu du eta Esnaolak

bigarren mailakoa, aurreko la-
runbatean Irurako Ametsa trin-
ketean jokatu ziren finaletan.
Maizek Oier Gurutzealderi 40-

12 irabazi zion, eta Esnaola Enri-
ke Huiziri tanto bakar batenga-
tik gailendu zitzaion, partida 40-
39 bukatuz.

Zutik eta txapelarekin, Arkaitz Esnaola eta Eneko Maiz, sari banaketan. ATARIA

Aurrera Tolosa, nazio
txapelketatik kanpo 
Erredakzioa 

Euskal Herriko V. Pilota Elkarte-
en Arteko Nazio Txapelketatik
kanpo geratu da Aurrera-Tolosa
CF elkartea, Olabururen aurka 2-
1 galdu ondoren. Idiazabalen jo-
katutako kanporaketan eskual-
dekoek kale egin zuten astebu-
ruan. Lehen partida lau eta
erdikoa izan zen. Elola bidania-
rrak 15-18 galdu zuen Zezeagaren
aurka. Lehen ezustekoa izan zen,
eta kanporaketa maldan gora ja-
rri zuena. Buruz burukoan
Amianori Otaduy nagusitu zi-
tzaion goitik behera, 18-8ko

emaitzarekin. Kanporaketa gal-
dua zegoen, baina hirugarren
partida falta zen. Binakakoan,
Labaka-Telletxeak garaipena
lortu zuten 22-16 Bereikua-Die-
zen aurka.

FINAL LAURDENAK LABRITEN
Urtarrilaren 27an, final-laurde-
netako lehen jardunaldia Tolo-
sako Beotibar pilotalekuan joka-
tzekoa zen. Pilotabizi antolatzai-
le taldeko kideek lekuz aldatu
behar izan dute. Hori horrela,
Amezketako Zazpi iturrik eta
Iruñeko Oberenak Labriten joka-
tuko dute, 17:00etan, igandean. 

Iñaki Perez de Eulatek Pilota-
bizi elkarteko lehendakariak
azaldu duenez, «Tolosako Uda-
larekin hitzartuta genuen egute-
gia, final-laurdenak, finalerdiak
eta finala Beotibarren jokatzeko.
Aurreko astean esan ziguten par-
tida profesionalak jokatuko zire-
la urtarrilaren 27an eta beste
frontoi bat bilatzeko». Perez de
Eulatek gaineratu duenez, «egun
horretan beste ekitaldi mota bat
antolatu izan balitz, partida pro-
fesionaletakoei ezezkoa esango
zien, ekitaldi horretakoei kalte
ordainak eman beharko zizkie-
telako».
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AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Zine foruma, 19:15ean eta
21:45ean, Leidor aretoan: The Rider.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
helduen solasaldia, Joxe Mari Iturral-
derekin Astero Liburu Bat, Quark
zientzia atala eta Igor Agirre Gal-
tzaundiko kidearekin Hitzez Hitz.  
11:00-12:00. Hamaiketakoa.Tolosa-
ko berriak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
16:00-18:00. Zebrabidea. 
18:00-20:00. Goizeko onena. 

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Kantari Donostia, 2. saioa.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Ikusi Irratia.
23:00.Platopic.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa. Leyre Lejeune
Maset. Euskal Herria kalea, 24. Telefo-
no zenbakia: 943 67 327. 
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpiroz
Galarza, Amarotz, 9. 943 67 32 74.

Eguerdira arte luzatuko
dute alerta laranja
Euskal Herri osoa dago abisupean eguraldia dela eta; atzokoan,
dena den, haizea izan zen albiste, gogor jo baitzuen; Tolosan
esaterako, bi zuhaitz erori ziren eta luizi txiki bat ere sortu zen

Erredakzioa 

Eguraldiak zeresana sortu zuen
atzokoan. Negu beteko giroa
nagusitu da azken egunetan eta
atzokoan haizeak eta euri zapa-
rra mardulek eragin zituzten
eragozpen gehien. Tolosan, esa-
terako, Sakramentu paseale-
kuan eta Eskolapioetan zuhaitz
bana erori ziren eta udalak ken-
du egin behar izan zituen; Tele-
fonica enpresako zutabe bat ere
erori zen Usabalen, Eguzkitza
sagardotegirako bidean, eta
udalak enpresari jakinarazi
zion, kentzeko; azkenik, Arza-
baltza industrialean luizi txiki
bat egon zen. Tolosako Udalak
gomendiorik ere eman zuen
atzokoan: arretaz jokatzeko eta
edozein ezbeharren aurrean
udaltzaingoari (943 67 58 58)
edo SOS Deiak-era (112) deitze-
ko.
Alerta egoera Euskal Herri

osoan dago, eta Gipuzkoa, ze-
hazki, alerta laranjan dago atzo-
tik, euria dela eta. Printzipioz
gaur eguerdian emango dute
bukatutzat alerta egoera hori. 

IBARLUZEAREN IRAGARPENA
Iker Ibarluzea ATARIA IRRATIAko
eguraldi adituak azaldu due-
nez, gaur ere negu beteko giroak
jarraipena izango du. Baina au-

Zuhaitz bat erori zen Sakramentu pasealekuan. J. ARTUTXA

rreko egunekin alderatuz euri
gutxiago botako du. «Zaparra-
darik handienak goizean eta
arratsaldeko lehen orduak arte
espero dira, non momenturen
batean ekaitzak jo eta kazkaba-
rra ere botako duen. Arratsalde-
an gutxiago botako du, ostarte-
ak zabalduko dira eta gau parte-
an giro lasaiagoa geratuko da»,
esan du. 
Haizeak iparretik joko duela

zehaztu du, eta tenperaturak
eguneko erdiko orduetan ez
dira 5-6 gradutik pasako. 
Elurra 500 eta 600 metroren

bueltan bakarrik ikusiko dela
iragarri du, nahiz eta, eskualde-
ko ekialdean zertxobait behera-

go ere bota ahal izango duen,
batez ere, goizean.
Ostiralari dagokionez, giroa

hezea izango dela esan du Ibar-
luzeak. «Euri kontuekin jarrai-
tuko dugu, baina aurreko egu-
nekin alderatuz gutxiago bota-
ko du. Hala ere, egun guztian
izango dira zaparradak eta giro
bustia izango da». 
Haizeak ipar-mendebaldetik

joko du ostiralean, aurreko egu-
netan baina ahulago, eta tenpe-
raturak igo egingo dira, maxi-
moak 8-10 gradu bitartean gera-
tuz eguneko erdiko orduetan.
«Elur mailak gora egingo du eta
soilik Aralarko tontorrik altue-
netan egingo du elurra». 

EGURALDIA

GAUR

BIHAR

3º / 7º

4º / 11º

Tolosa.Txotxongilo animatuakera-
kusketa, Topic-en, 10:00etatik
19:00etara. Lourdes Villagomez eta
Coke Rioboo-k komisario-lanak egin
dituzten erakusketa honetan zine, te-
lebista, publizitate eta abarrean erabil-
tzen den Stop-motionanimazioaren
teknikaren begirada eta ibilbidea azal-
tzen da. 
Ibarra.Ibarrako argazki historikoak
erakusketa, kultur etxean, 17:00eta-
tik 20:00etara. Juan Jose Arinen ar-
gazkiekin osatutako erakusketan
60ko hamarkadako Ibarra ikusi 
daiteke. 
Zizurkil.Sagararte erakusketa, Plazi-
da Otaño Liburutegian, 19:00etatik
21:00etara. Astarbe sagardotegiak
sustatutako erakusketa da. Sagardo-
aren kondairen zehar bidaiatzea pro-
posatzen zaio bisitariari.
Alegia. Kazakhstan herrialdeari bu-
ruzko erakusketa kultur etxean. San
Juan eskolako ikasleek prestatutako
erakusketa da.  

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.


