
«Liburuak
elkarren artean
paraleloak diren
bi istorio
kontatzen ditu»
XABIER ORTIZ GABARAIN
GASTRONOMIA IRAKASLEA

Sukaldari tolosarrak Euskal Herrian
argitaratu den gastronomiari 
buruzko lehen nobela argitaratu du:
‘Las leyendas del caldero’ //2

Plaza Etxeberri
eraikin historikoa
erosi du udalak
Zizurkilgo Udalak 3,5 milioi euroko aurrekontua
onartu du 2019rako; kopuruaren barruan sartu
dute Pello Mari Otaño plazaren alboan dagoen
eraikinaren ordainketa, 450.000 eurokoa // 5

Zeramika lanak bildu
ditu Maria Altunak 
Zizurkilgo sortzailearen zeramika lan «erabilgarri eta
praktikoak» ikusi eta erosi daitezke Villabonako Kaori Faktorian;
denbora eta kontsumoa ulertzeko modu berezia duela esan du //4

Maria Altuna artistaren zeramika lanak Villabonako Kaori Faktorian ikusi daitezke apirilaren 1era arte. JON MIRANDA

Zubizarreta
aparkalekuko
TAO zerbitzua 
kendu dute
Ibarrako udalbatzak
Zumardiaundia inguruan
dagoen parkina kentzea
onartu du, aho batez; 
aurki etxebizitzak 
egingo dituzte bertan // 6Xabier Ortiz Gabarain ‘Las leyendas del caldero’ liburua eskuetan duela. J. A.
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Josu Artutxa Dorronsoro

16 urte zituenetik sortutako afi-
zioa, ofizio bilakatu zuen aurre-
na, eta orain, belaunaldi berriak
konkistatu nahian dabil, irakas-
kuntzan eta literaturan. Sukal-
derako zale amorratua izanik,
etengabe ikasten ari dela dio
Xabier Ortizek (Tolosa, 1974).
Tartean, Martin Berasategi eta
Juan Mari Arzaken jatetxeetan
sukaldari bezala lanean aritu
izan da.
Berez, irakaslea zara
gastronomia eskola batean.
Gastronomiari buruzko libu-
ruak irakurtzen eta bideoak
ikusten aritu naiz beti. Behin,
aldizkari batean artikuluak
idazteari ekin nion. Horrela sar-
tu nintzen gastronomia mun-
duan. Gero, Donostiako eskola-
tik dei bat jaso nuen, irakasle
modura lan egiteko aukera es-
kainiz.
Irakasle aritzeko,
ikasketarik egin behar izan
zenuen?
Ez. Orain master bat egin beha-
rra dago. Garai hartan, ordea, ez
zuten titulurik eskatzen. Esan
daiteke meritu hutsagatik lortu
nuela sartzea.
Baina bazenuen jakinduria.
Bai, ikaragarri laguntzen du ho-
rrek. Interes apur bat jartzea be-
harrezkoa da emaitzak lortzeko.
Zer suposatzen du
gastronomiak zuretzat?
Pisu handia du nire eguneroko-
tasunean. Gainera, azken bi ur-
teetan are handiagoa izan da
zama hori. Izan ere, eskolan 6-7

ordu sartzen ditut, eta liburua
idazten beste 4-5 ordu igaro
izan ditut. Gastronomiari egun
erdia eskaintzera ere heldu izan
naiz. Lan guztia, ordea, bihotz-
bihotzez egindakoa izan da.

erortzen zaio gainera. Gero, el-
karren artean paraleloak diren
bi istorio kontatzen dira: Bixen-
teren abenturak eta erortzen
zaion eleberriko kontakizuna.
Aipatzekoa da, nobelaren lehen
zatia, Tolosan girotua dagoela.
Nolakoa da Bixente bera?
Izaerari dagokionez, pertsonaia
kixoteskoa da. Ironikoa, beti
arazoetan sartzen dena, eta on-
doren, horiek modu adimentsu
batean konpontzea lortzen due-
na. Abenturazalea ere bada, eta
oso gustuko du harremanak
egitea.
Ostiralean, Donostian
aurkeztu zenuen liburua.
Eskolan bertan egin genuen. Ez
nuen uste horrenbeste ikasle
azalduko zirenik. Elena Arza-
ken laguntza ere izan nuen. Gai-
nera, oihartzun handia izan du,
eta orain arte, erantzun bikaina
izan dut jendearengandik.
Jatetxeetan ere aritu zara
sukaldari modura lanean.
Hasieran ez nuen batere argi zer
ikasi nahi nuen, ezta unibertsi-
tateko ikasketak burutuko ni-

Nondik sortu zitzaizun
nobela idazteko ideia?
Hiru urte dira lehiaketa batera-
ko misterio testuak idatzi nitue-
la. Orduan, lagun batek galdetu
zidan ea zergatik ez nuen sukal-
daritzari buruz idazten, menpe-
ratzen dudan gaia delako. Bu-
ruari bueltak ematen hasi nin-
tzen, eta istorio bat sortzea lortu
nuen, gerora, pixka bat garatu
nuena. Azkenean 2 urteren bu-
ruan 475 orrialdeko nobela bat

idatzi nuela ohartu nintzen.
Orain jakin dut Euskal Herrian
argitaratu den gastronomiari
buruzko lehen eleberria dela.
Célebre argitaletxearen lagun-
tzaz argitaratu dut. Talde oso
berezia da, eta niregatik egin
duen lan guztia eskertu nahi
diot. 
Eleberri gastronomikoetan,
aitzindaria izatea, beraz,
berezia izango da.
Ni ez nintzen momentuan ber-
tan ohartu; argitaletxeak berak
eman zidan horren berri. Juan
Mari Arzakek ere deitu zidan,
egindako lana historikoa dela
esateko. Ez dakit zein dimen-
tsioetakoa den, baina zerbait
garrantzitsua egin dudanaren
ustea dut. Gastronomiak Euskal
Herri mailan garrantzi handia
duenez, genero horretako zer-
bait argitaratzea falta zitzaion.
Zer da ‘Las leyendas del
caldero’ nobelan kontatzen
dena?
Bixente Azaldegi donostiarra da
protagonista. Berari, Las leyen-
das del caldero izeneko liburua

tuenik ere. Ikasketetan trebea
nintzen. Etxean beti aipatzen
zidaten gradu bat egitearen
ideia, baina azkenean, sukalda-
ritzan sartzea erabaki nuen, gu-
rasoen erabateko babesarekin.
Gastronomia ikasketak amaitu
ondoren, 23 urte besterik ez ni-
tuela, Arzak jatetxean praktike-
tan aritzeko aukera izan nuen.
Ondoren, kontratatu egin zida-
ten.
Nolako esperientzia izan
zen? 
Bi urtez aritu nintzen, eta oso
zaila izan zen, baina zerbaiteki-
ko interesa azaltzen duzunean,

ahalik eta ondoen lan egiteko
esfortzua egiten duzu. Nik, koa-
derno bat eramaten nuen, oha-
rrak  idazteko. Gogorra baino
gehiago, zehaztasun handia es-
katzen duen lana da, uneoro
tentsioan zaudelako. Gauza
onak eta txarrak ikasten dituzu,
baina hori ere ikaskuntza bat
da. Izan ere, txarrak izaten dire-
nean, hurrena zer ez egin jaki-
ten duzu.
Eta nolakoa da Juan Mari?
Nahiko xelebrea, baina pertso-
na bezala oso ona da, zentzu
guztietan. Berarekin izan beha-
rreko portaera eta jokabidea ku-
deatu behar izaten dira, baldin
eta zer-nolako eguna izaten
duen.
Zuk zer nahiago duzu,
irakasle edo sukaldari?
Irakasle aritzea nahiago dut, ez
soilik erosoago delako. Egunero
gauza berriak ikasi eta kultura
desberdinetako jendea ezagu-
tzen dut. Irakatsi egiten dut,
baina, aldi berean, irakaskuntza
bat da niretzat.
Norentzat aritzen zara?
Ikastaro laburrak eman ohi di-
tut, 6-8 hilabetetakoak. Urtean,
200-300 ikasle izaten ditut, 18
eta 73 urte bitartekoak. Izan ere,
sukaldaritzak ez du mugarik. 
Antzinako gastronomiari
buruz irakurtzea zaila dela
diozu. Nola lortu daiteke
hori?
Idazten hasi aurretik ere galde-
ra bera egin nion neure buruari.
Erakargarritasun hori lortzeko,
umoreari heldu behar izan diot.
Horregatik, uneoro barre eginez
irakurtzen den eleberria da. La-
gunarteko eta familiako bazka-
rietan izaten den zoriontasun
hori bilatzen saiatu naiz elebe-
rrian.

JOSU ARTUTXA

«Juan Mari Arzakek egin
dudana zerbait historikoa
dela esateko deitu zidan»
XABIER ORTIZ GABARAIN
GASTRONOMIA IRAKASLEA
Tolosarrak, Euskal Herrian egin den lehen eleberri gastronomikoa
argitaratu du, ‘Las leyendas del caldero’ izenekoa. Larunbatean
aurkeztuko du Tolosako udaletxean, 19:00etatik aurrera.
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«Elkarren artean
paraleloak diren bi
istorio kontatzen dira
nobelan, eta lehen zatia,
Tolosan girotua dago»

«Orain jakin dut 
Euskal Herrian
argitaratu den
gastronomiari buruzko
lehen eleberria dela»



Bertso jarrien
afarirako
txartelak
erosteko azken
eguna, gaur  

Amezketako Beartzana
jatetxean, ostiralean,
21:00etan, izango da
afaria; txartelak bertan
erosteko aukera dago  

E. Maiz Amezketa

Bertso berriyak, geronek jarriyak
lelopean antolatu dute bertso ja-
rrien afaria, Amezketan. Hilaren
8an, ostiralean, izango da, Bear-
tzana jatetxean. Afarirako txar-
tela eskuratu nahi duenak, Bear-
tzanan bertan erosteko aukera
izango du, edota 695 751 450 tele-
fono zenbakira idatzita. Horreta-
rako azken eguna da gaurkoa,
eta 25 euro ordaindu beharko da
txartel bakoitza.
Afariaren aurretik, 19:00etan,

Amezketa kantari kantujira
saioa egingo da herriguneko ta-
bernetatik barrena. Harituz Ber-
tsozale taldeak, Amezketako tal-
dearen laguntza izan du bosga-
rren Bertso berriyak, geronek
jarriyak saioa antolatzeko. Au-
rreko saioak, Larraitzen, Altzon,
Zizurkilen eta Asteasun eginak
dituzte. 

Oinezko bideak lotuko
ditu Alegia eta Altzo 
Altzoko Udalaren proposamenarekin bat eginez, Alegiako 
eta Altzoko udalak hasiak dira bi herriak elkartuko dituen 
oinezko bidea egiten; udarako amaituta egotea espero dute 

Eneritz Maiz Alegia-Altzo

Alegia eta Altzo lotuko dituen
oinezko bidearen lanak iazko
urte amaieran hasi zituzten bi
herrietako udalek. Altzoko Uda-
lak proposatu zion bidea gauza-
tzearen ideia Alegiakoari, eta
adostasunera iritsi ostean, hi-
tzarmen bat sinatu zuten, eta
bakoitzak bere zatia bideratu
du. 
Joseba Elduaien Altzoko alka-

teak argitu du, mugikortasuna-
ren gaia lantzen ari direla udale-
tik, eta urteetan udal ordezkari
ezberdinek izan duten ideia dela
martxan jarria dutena.  Bide ho-
nekin «autoa etxean uztera bul-
tzatuko ditugu herritarrak, eta
Altzotik Alegiako plazarainoko
bidea errepiderik gurutzatu
gabe egiteko moduan izango
dira herritarrak», azaldu du. He-
rritar guztientzat, eta paseoan
ibiltzen direnentzat ere «onura-
garria» izango dela adierazi du.
Errepideko lanak Gabonen

aurretik bideratu zituzten bi he-
rrietan. Altzon, momentuz, ez
dute asfaltatuko bidea, harri
xehe edo hartxintxarrarekin
utziko dute. Hesitu egingo dute,
eta «etorkizunean argiteria jarri

ahal izateko dena prest utziko
dugu», gehitu du Elduaienek.
Alegiaren kasuan, Beistin auzo-
tik hilerrirainoko bide guztia
prest dute asfaltoa bota eta argi-
teria jartzeko. Oraindik, ordea,
zehazki ez dakite noiz hasiko di-
ren lan horiek egiten. «Uda bai-
no lehen bukatzea espero
dugu», azaldu du Iraolak.  

Alegiak gutxi gorabehera
25.000 bat euroko aurrekontua
izango du lanak egiteko, eta Al-
tzoko Udalak, berriz, 20.000
euro inguru gastatuko ditu. Al-
tzon, diru laguntzak eskatuta di-
tuzte lanak gauzatzeko, eta El-
duaienek aurreratu duenez, osa-
sun alorretik laguntza txiki bat
jasoa dute.   

Beistin auzotik hilerrirainoko bidea prest du Alegiako Udalak; asfaltoa botatzea eta argiteria jartzea falta da. E. MAIZ

GIZARTEA ALEGIALDEA 03www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2019ko otsailaren 6a

Martxoaren
8ko grebari
begirako saio
irekia Kattalin
Minerrekin  
Grebak sortu dituen
zalantzak argitzeko, 
gizon eta emakumeei
zuzendutako saioa da

E. Maiz Ikaztegieta

Martxoaren 8rako greba feminis-
ta deituta dagoela eta, saio irekia
antolatu du udalak, Kattalin Mi-
nerrekin. Iaz zalantza ugari sortu
zirela esan dute eta, aurten, gizo-
nentzat eta emakumeentzat saio
irekia egitea erabaki dute. «Zer-
gatik egiten da greba hau? Zein
da greba honen helburua? Ni gi-
zonezkoa naizen heinean nola la-
gundu diezaieket inguruko ema-
kumeei greban parte hartzen?
edota zein da nire rola?», galde-
rak erantzuten saiatuko dira.
Saioa etzi izango da, 19:00etan,
udaletxe azpiko aretoan.

Altzoko Udala ere lanak hasita dago; Alegiako hilerritik gora doan bidea irudian. E. M.

Arartekoak
Legebiltzarrari
jakinaraziko
dio Aralarko
pisten auziaz  

Arartekoak, Eusko
Legebiltzarrera eramango
du Foru Aldundiak
Goroskintxuko pistaren
inguruan izan duen jarrera

Erredakzioa

Landarlan Ingurumen Elkarte-
ak 2017ko otsailean kexa bidali
zion Arartekoari, Gipuzkoako
Foru Aldundiak Aralarren bai-
mendutako Goroskintxuko pis-
taren harira. Manuel Lezertua
Arartekoak iazko urte amaieran
erantzun zion, eta Landarlanen
ustez, asko atzeratu da. «Txos-
ten horretan Arartekoak dio, al-
dundiak, gure elkarteak 2016ko
urrian bidali zion helegiteari
erantzuna eman behar ziola.
Arartekoak berak, 2018ko
urrian eskatu zion moduan, eta
orain artean ez du erantzun»,
esan du elkarteak. Eta Ararteko-
ak gaineratu du: «Eskaera egin
zuen elkarteari, hau da, Landar-
lani, administrazioak erantzu-
nik ez emateak, administrazioa-
ren ez ohikoa funtzionamen-
dua suposatzen du». 
Landarlan Ingurumen Elkar-

teak adierazi du: «Gipuzkoako
Foru Aldundiari egindako 
gomendioa, Arartekoak, ez
onartutzat hartu du, eta horrela
erantsiko du Eusko Legebiltza-
rrera bidaltzen duen urteroko
txostenean». 
Era berean, «Gipuzkoako

Foru Aldundiak gure elkartea-
rekiko pisten auzian izandako
jarrera negatiboki baloratzen
dugu, eta berriro ere jarrera al-
datzea eskatzen diogu. Pista
proiektuak gelditu ditzala, Ara-
lar Natur Parkea artifizializatu
eta larriki kaltetzen dutelako». 

Lana

Etxeko lanak.Pertsona bat behar
da etxeko lanak egiteko. Interesa
dutenek deitu dezatela 688 888
207 telefono zenbakira 12:00etatik
14:00etara.
Zaintza lanak eta etxeko lanak.
Adineko pertsona bat zaindu eta
etxeko lanak egiteko norbait behar
da. Interesa duenak, deitu dezala
666 739 044 telefono zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK



Altunak zeramika lanak dakartza
Villabonako Kale Nagusian dagoen Kaori Faktorian jarri ditu ikusgai azkenaldian buztinez egindako

lanak eta zizurkildarrak pieza horiek salgai izango ditu apirilaren 1era bitartean. 

Jon Miranda Amasa-Villabona

K oadroak, tauma-
tropoak, tamaina
handiko edalon-
tziak eta katilu txi-
kiak, bere platere-
an doazenak. Guz-

tiak zeramikaz egindakoak dira
eta marrazki ezberdinekin deko-
ratuak. Maria Altuna Lizarragak
(Zizurkil, 1988) pieza horiek jarri
ditu ikusgai, Villabonako Kale
Nagusian dagoen Kaori Fakto-
rian, apirilaren 1era arte. Artelan
horiek eskuratu nahi dituenak
salgai ere izango ditu dendan. 

Sortze prozesurako elkarre-
kintza beharrezkoa duela dio Al-
tuna Lizarragak. «Izugarri gusta-
tzen zait jendearekin lan egitea
eta nolabait nire pasio hori trans-
mititzea. Niretzat emaitza ez da
hain garrantzitsua, prozesuak
egiten zaitu handiagoa eta erla-
ziorako bidea ematen dizu. Pieza
hauek ere, zeramikazkoak dira,
eta, aldi berean, erabilgarriak.
Jendeari emandakoa bueltatzea
da, modu batera». Kaorin ikusgai
dauden piezak, erabat praktiko-
ak direla aipatu du artista zizur-
kildarrak, «arazorik gabe, garbi-
gailuetan edo mikro-uhin labe-
an sartzeko balio dutenak».

Altuna Lizarragak aitortzen
du jendeak berehala «kutsatzen»
duela eta horregatik «modu or-
ganikoan» egiten duela lan, atera
ahala proiektuei erantzunez.
Jendearekiko tratu hori ahalbi-
detzen dio zeramikak baina bai-
ta ere, askotan falta zaion patxa-
da. «Niri on egiten dit. Zerami-
kak bere denbora behar du eta
derrigor errespetatu behar da.

Pinturarekin arinago ibili zaitez-
ke, baina pieza hauekin ez». 

Hain zuzen, denbora eta kon-
tsumoa ulertzeko moduan bat
egiten du zizurkildarrak Kaori
Faktoriako arduradunekin:
«Uste dut beste modu batera
funtzionatu eta gauzak erabil-
tzeko beste aukera bat eskain-
tzen duen espazioa dela hau. Ez
du dena zertan erosi-erabili-bota
izan behar. Prozesuak bere den-
bora eskatzen du eta errespetatu
egin behar da». Eskertuta agertu
da Altuna Lizarraga lan egiteko
modu hori duten artistei leku bat
eskaintzen zaielako Villabonako
Kale Nagusiko txokoan. 

BILBOKO SOLOKOETXE
Azkeneko urteetan Bilbon bizi
da eta han du tailerra beste hain-
bat artistarekin batera, Santutxu
auzoan. Norbere kobazuloan
sartuta baino, beste artistekin
partekatu eta proiektu berriak
sortzea du gustuko eta horreta-
rako aukera ematen dio taile-
rrak. «Zeramikagintzan aritzeko,
adibidez, azpiegitura handia be-
har duzu eta horretarako aukera
ematen digu tailerrak». Tornuan
lan egiten hasi da orain zizurkil-
darra: «Batzuk gimnasiora joa-
ten diren bezala, nik beharrez-
koa dut tailerrera joan eta han
aritzea».

Villabonako Kaori Faktorian
erakutsi dituenak, ordea, molde
batean egindako piezak dira.
«Iaz, Napolesen izan nintzen
Erasmus Plus programarekin eta
handik plastikozko edalontzi txi-
ki bat ekarri nuen. Moldea atera
nion eta hortik hasi nintzen. Bi-
daia hartatik ekarritako zerbait

gintzaren hastapenetan inspira-
tuta, taumatropo txikiak ere
ikusgai ditu, hauek ere zerami-
kaz egindakoak. «Haurrekin tai-
lerrak egin ditudanean, kartuli-
na edo paperezkoak egin izan di-
tut, eta orain, zeramikarekin
jolasak beste nortasun bat har-
tzen duela iruditu zait». 

Mostra txiki bat baino ez da Vi-
llabonako Kale Nagusiko den-
dan ikusgai dena. Enkarguz ere,
webgunearen bitartez, gisa ho-
netako lanak egin izan ditu Altu-
na Lizarragak eta Kaori Faktoria-
ra gerturatzen duenak berekin
harremanetan jartzeko bideak
topatuko ditu. «Pintura eta ma-
rrazkiak ezin ditut utzi, eta orain
zeramikak harrapatu egin nau»,
dio artista zizurkildarrak. Bere
pasioaz kutsatzeko aukera izan-
go da, apirilaren 1era arte, Villa-
bonan.
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izan da, beraz». Piezak dekora-
tzeko, Tangram izeneko teknika
erabili du eta tenperatura altue-
tarako egokia den akuarelarekin
aritu da. «Katiluetarako marraz-

kiak egiten hasi nintzenean, iku-
si nuen koadroetan ere funtzio-
natzen zutela eta lan horietako
batzuk ere ekarri ditut Villabo-
nara». Horrekin batera, zinema-

Zeramika lanak ikusgai eta salgai ditu Altunak, Kaori Faktorian. J. M.



Plaza Etxeberri erosi du
Zizurkilgo Udalak
2019ko aurrekontua aho batez onartu du udalbatzak eta herrigunean
kokatuta dagoen eraikina erostera bideratuko du inbertsio nagusia

Jon Miranda Zizurkil

Zizurkilgo herrigunean, Pello
Mari Otaño plazaren alde batean
dagoen eraikin historikoaren tru-
ke, 750.000 euro ordainduko
ditu udalak. Bi aldeak asebete-
tzen dituen akordioa lortu eta
gero, lehen ordainketa egina du
udalak eta erosketa notaritzatik
igaroarazi dute jada. Joxe Mari
Luengo alkateak esan duenez,
«eskertuta» daude eraikinaren
aurreko jabeekin, beste inori es-
kaini aurretik udalarengan pen-
tsatu zutelako. «Aukera ona iru-
ditu zitzaigun eta interesgarria,
eraikinaren jabetza eskuratzea».
Aho batez onartu zuten eroske-

ta hitzarmena udalean ordezka-
ritza duten alderdi guztiek eta
EAJ eta PSE-EEko zinegotziek
ere, EH Bilduk aurkeztutako au-
rrekontu proiektuaren alde egin
zuten urtarrilaren 28ko osoko bil-
kuran. 3.598.640 euro izango
ditu Zizurkilek 2019an, iaz baino
130.000 euro inguru gehiago. In-
bertsioen atalean zatirik handie-
na, Plaza Etxeberri erosteko era-
biliko dute, aurten, 450.000
euro –150.000 euroko lehenengo
ordainketa egina dute dagoene-
ko–. «2011n EH Bilduk udal go-
bernuaren ardurak hartu zitue-
nean 3 milioi eurotik gorako zo-
rra topatu zuen udalean. Zortzi
urte hauetan arduraz jokatu
dugu, gastua kontrolatu dugu eta
ez dugu mailegu berririk eskatu.
Milioi eurotik behera kokatu
dugu udalaren zorra eta horrega-
tik iruditu zaigu momentu ego-

kia inbertsio berri bat egiteko»,
esan du Luengok. 
15 urterako mailegua eskatu du

Zizurkilgo Udalak, eta honenbes-
tez, 1,2 milioi euroan kokatuta da
udalaren zorra 2019an. «Zizurkil
bezalako herri batentzat, kopuru
jasangarria dela iruditzen zaigu.
Gainera, datorren urtean Plaza
Etxeberriren azken ordainketa-
ren zati handiena 2019ko geraki-
narekin estaltzea espero dugu.
Aurrera plazako udal bulegoen
salmentatik eta herrigunean egin
asmo den etxebizitza promozio-
tik, aurten, sarrerak egongo dire-
la aurreikusten dugu». Zorra
amortizatzeko, aurtengo aurre-
kontuan, iaz baino 20.000 euro
gordeko dituzte, orotara,
245.000 euro. «Datorren urtera-

ko, berriz ere, milioi batetik behe-
rako kopuruetan kokatu nahiko
genuke zorra», esan du alkateak.
Plaza Etxeberrik, 196 metro ko-

adroko hiru solairu ditu eta behe-
koan, taberna-jatetxe zerbitzua
eskaintzen dute. Udalak eraiki-
naren jabetza eskuratuta, jardue-
ra horrekin jarraitzeko asmoa du
eta ostalaritza zerbitzua kudea-
tzeko lehiaketa publikoa landuko
du. Apirila arte jarraituko dute
egungo arduradunek eta esku al-
datzea «lehenbailehen» egitea es-
pero dute udal ordezkariek. Gai-
nerako bi solairuei zer erabilera
eman erabakitzeko parte hartze
prozesua jarriko dute martxan.
Bestalde, argindarrarentzat

eraldatzaile berria eraiki behar
dute Zizurkilen, eta hori izango

da, 2019ko beste inbertsioetako
bat. Etxebizitzak eraikiko dituz-
ten bi enpresa eraikitzaileen eta
udalaren artean gauzatuko dute
inbertsioa eta kokagune berri bat
topatuko dute azpiegitura ho-
rrentzat. 

643.000 EURO, PROIEKTU
BERRIETARA
Plaza Etxeberri eraikinaren 
erosteak, aurtengo inbertsio ko-
purua dezente igo du. 643.000
euro izango dira aurrekontutik
proiektu berrietara bideratuko di-
renak. Besteak beste, herriko bi-
deak konpontzera 26.000 euro
inguru bideratuko dira eta iaz
Joxe Arregi plazan jarri zuten es-
talpeari aldamenean tapakiak
eransteko 28.000 euro erabiliko

dituzte.
2018ko aurrekontuan jasota ze-

goen inbertsioa zen arren, aurten-
go urte hasieran gauzatzen ari
dira Elbarrenako futbol zelaiko
harmaila berrien proiektua. «Ura
agentziaren baimena behar zuen
proiektuak, eremu hori Elbarrena
erdigune osoa bezala, uholde
arriskudun gune jotzen delako.
Baimen hori behar baino gehiago
atzeratu da euren akats bat tarte-
ko eta urtarrilaren 9an jaso ge-
nuen, azkenean, lanei ekiteko
oniritzia», azaldu du alkateak.
Guztira, 61.000 euroko aurrekon-
tua dute lanek eta hilabete inguru
irautea espero dute. «Zelaian har-
mailak izanda, edozein ekitaldi
egin ahal izateko gune berri bat
irabaziko du herriak».

Zizurkilgo herrigunean dago hiru solairuko eraikina eta taberna-jatetxearen aktibitatearekin jarraitzea da asmoa. J. M.

INBERTSIO NAGUSIAK
INBERTSIOA KOPURUA
Plaza Etxeberri erostea 450.000
Futbol zelaiko harmailak 61.000
Estalpearen egokitzea 28.000
Bideen konponketa 26.000
Eraldatzaile berria 15.000
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3,5
MILIOI EUROKO AURREKONTUA
Gastuak.Aurrekontuaren zatirik
handiena, udal langileen solda-
tak eta ondasun arruntetako eta
zerbitzuetako gastuak ordain-
tzeko erabiliko du Zizurkilgo
Udalak. Gainera, aurten,
%2,25eko igoera izango dute
udal langileek soldatetan. Ohiko
transferentzia eta diru laguntze-
tara, 400.000 euro baino gehia-
go bideratuko ditu udalak
2019an.
Sarrerak.Zuzeneko eta zeharka-
ko zerga eta tasetatik, aurrekon-
tuaren %27a osatuko du Zizur-
kilgo Udalak, eta foru funtsetik,
iaz baino diru gehiago jasoko du
aurtengo urtean. Transferentzia
arruntetatik 2 milioi euro baino
gehiago jasoko dira 2019an.



«Herritar guztien
ongizatea bermatzea
izango da lehentasuna» 
Itziar Jauregi izango da EAJren Ibarrako alkategaia datozen
udal hauteskundeetan. Gaur egun, Ibarrak «paralisi egoera»
bizi duela dio, eta gainditzeko konpromisoa hartu du 

Irati Saizar Artola Ibarra

Ibarrako EAJk aho batez aukera-
tu du Itziar Jauregi maiatzeko
hauteskundeetarako hautagai
izateko. «Ibarra eta ibartar guz-
tiekiko nire eta lantalde osoaren
konpromiso irmoa berresten
dut: herritar guztien ongizatea
bermatzea izango da gure lehen-
tasuna», adierazi zuen Jauregik
aurkezpenean. 
Atzo eguerdian egin zuten eki-

taldia Ibarrako Arane iturrian,
eta Joseba Egibar EAJko Gipuz-
koako Buru Batzarreko presi-
dentea izan zuen aldamenean
Jauregik. Egibarrek azpimarratu
zuenez, EAJren helburu nagusia
«herri honi etorkizun politiko
eta ekonomikoa ziurtatzea da»,
eta hori lortzeko herri proiektua
duen bakarra EAJ dela gogorara-
zi zuen.   
Bi legealdi oposizioan eman

ondoren, Jauregik jakinarazi
zuen «gogoz eta prest» hartu zue-

la alkategai izateko konpromi-
soa. Gaur egungo Ibarrak hobe-
tzeko «asko» duela adierazi
zuen: «Gizartea aldatzen joan da,
eta aldaketa horiei erantzuteko
gai izan behar dugu. Gaur egun
ez da horrela, Ibarra geldirik
dago». Ibarra, berez, herri era-
kargarri bat dela gogoratu zuen,
baina «momentu honetan kon-
trako irudia ematen ari gara; ez
dago konpromisorik, ez dago
proposamenik, ez dago proiek-
turik. Eta guk, paralisi egoera
hori aldatzeko konpromisoa har-
tzen dugu». 
Egoera horri buelta ematea da

EAJren nahia. Herriaren norta-
suna eta garrantzia etorkizune-
an ere bermatzeko proiektu
«sendoa» dutela adierazi zuen
Jauregik, «pertsonak, gazteak,
haurrak eta helduak erdigunean
kokatuz». Proposamen eta neu-
rri zehatzak hartuko ditu lantal-
deak, «Ibarrak dituen arazo eta
erronkei erantzuteko». Gizarte

politika sendotuko dute, izan
ere, «Ibarra zikina dago, eta txu-
kun eta garbi mantentzeko hartu
behar diren neurriak hartuko di-
tugu, hondakinen kudeaketara-
ko sistema berri bat ezarriz,
aparkalekuen arazoei irtenbidea
emanez, eta Ibarrako ekonomia,
ostalaritza eta merkataritza in-
darberrituz». 
Jauregik publikoki eskertu

zuen jasotako babesa eta kon-
fiantza. «Ibarrako etorkizunaren
alde lan egingo duen taldea ire-
kia eta askotarikoa da, baina de-
nok elkarbanatzen dugu helburu
bera: gure herriaren eta ibarta-
rron ongizatea bermatzea,
behingoz, indarkeriak eta inpo-
sizioak alde batera utzita». 
Gobernantza eredu berri ba-

ten parte izatera gonbidatu 
zituen Ibarrako herritarrak,
«Ibarrak eta ibartarrok merezi
dugulako herri hobe bat eta etor-
kizuneko erronkei erantzuteko
prest egongo dena». 

Itziar Jauregi, erdian, Joseba Egibar aldamenean duela. Atzean, Ibarrako EAJ osatuko duen lantaldea. I. SAIZAR

Ibarrako
Zubizarreta
aparkalekua,
TAOrik gabe
Etxebizitzak egiteko proiektu bat dago
martxan Zubizarreta aparkalekuaren
eremuan, eta lanekin hasten direnean
aparkalekua itxi egingo dute. 

I. Saizar Artola Ibarra

Zubizarreta aparkalekua TAO
eremu moduan kentzea onartu
du Ibarrako udalbatzak. Aho
batez onartu zuten, aldeko zor-
tzi botorekin; lau EH Bildure-
nak, eta beste lau EAJrenak.
Joan den ostegunean egindako
plenoan eman zuten horren be-
rri.  
Berez, eremu hori, Ibarrako

udalerriz kanpokoa dela, hau
da, eremu hori Tolosa dela, ar-
gitu du Mikel Agirrezabala Iba-
rrako alkateak. «Jabekide ba-
tzuena da lur eremua, eta 2011n
akordio batera iritsi ginen haie-
kin, eremuak aparkaleku izaera
publikoa izan zezan». TAOren
ordenantzan sartzea erabaki
zuten. 
Arauetan, ordea, etxebizitzak

eraikitzeko eskubidea aitortzen
zitzaion eremu horri. Eta kon-
tratuan jasota zuten, noizbait
hirigintza proiekturik sortzen
bazen, kontratua eten egingo
zela. «Egun, proiektu bat dago
martxan eta kontratu hori eten
egin behar izan dugu». 
Astelehenetik TAO zerbitzu-

rik ez dago Zubizarreta aparka-
lekuan, beraz, ordaindu gabe
aparka daiteke. Dena den, epe
laburreko kontua izango dela
adierazi du Mikel Agirrezaba-
lak, obra lanak berehala hasiko
dituztenez, Zubizarretako
aparkalekua itxi egingo baitute. 
Hirigintza proiektua, etxebi-

zitzak egitearena, ez dagokio
Ibarrako Udalari. Plazatik Koo-
peratiba ari da aurrera erama-
ten.

DENDARIENTZAT ALDAKETA
Ordenantzan sartutako beste
erabaki baten berri ere eman
zuten osteguneko bilkuran:
Ibarrakoak ez diren dendariek
aukera izango dute TAO txarte-
la edukitzeko, oraingo kasuan,
60 euroren truke. 
Orain arte zaldi fiskalen ara-

bera ordaindu behar izaten zu-
ten, eta autoaren zaldi kopu-
ruaren eta motorraren zilindro-
en edukieraren araberako
prezioa zuten. «Prezio oso al-
tuak ateratzen zitzaizkien ba-
tzuei, eta kentzea erabaki
dugu», azaldu du Mikel Agirre-
zabala alkateak. 
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Lauburu eta Laskorain, maila
berean, helburu ezberdinak 

Imanol Garcia Landa
Ibarra/Tolosa

Gizonezkoen areto futbolean bi-
garren B mailan bi talde daude
eskualdean, Lauburu Ibarra eta
Tolosako Laskorain. Lauburuk
aurreneko postuetan bukatzea
du helburu, eta Laskorainek le-
henbailehen maila mantentzea.

Egun Lauburu sailkapenaren
laugarren postuan dago, bigarre-
narekin eta hirugarrenarekin
berdinduta, eta lehen sailkatutik
lau puntutara. Aitzol Oiarbide
kapitainak azaldu duenez, «ba-
genekien denboraldi hasieran
talde indartsua geneukala; azke-
nean aurreko urteko blokea
mantentzen genuen, eta lehe-
nengo itzulia bukatu ondoren,
hor geunden, lehen hiru postue-
tan. Bigarren itzulia hasi dugu
eta hiru berdinketa lortu ditugu,
baina beste taldeak ere antzera
joan dira, eta hor mantentzen
gara». 

Laskorain hamargarren pos-
tuan dago egun. Beñat Balerdi
taldeko kapitainak azaldu due-
nez, «uste baino hobeto goaz.
Denboraldi hasieran sinatuko
genukeen gaur egun postu hone-
tan joatea. Bagenekien mailaz
igota salto handia zegoela. Lau-
buru dugu ondoan, eta partidak
ikusita, eta aurretik maila hone-
tan egon ginenez, ikusten ge-
nuen maila oso altua zela. Blo-

kea mantendu dugu, eta ikusirik
jendea gogoz eta ilusioarekin ze-
goela, espero genuen ahal den
guztia ematea, baina ez postu
horretan izatea». 

AURRERA BEGIRA
Helburuei begiratuz, Lauburu
Ibarrak lehen hiru postuetan ge-
ratu nahi du, eta ahala bada le-
hen postua eskuratu. «Orain sar-
tu gara tramu garrantzitsu bate-
an: bigarrenaren aurka jokatu
berri dugu, asteburuan hiruga-
rrenaren aurka dugu, gero lehe-
nengoaren aurka, eta bi partida
horiek baldintzatuko dute etor-
kizuna», esan du Oiarbidek. «Bi
partida hauetatik ahal den ondo-
en atera nahi dugu, gero partidaz
partida joan, eta ea lehen postue-
tan mantentzeko gai garen. Ea

lehen hiru postuetan izateko au-
kera dugun eta, zergatik ez, lehe-
nengoa lortu». 

Sailkapeneko lehen postuak
aukera ematen du mailaz igotze-
ko fasea jokatzeko, beste multzo-
ko lehen  sailkatuekin. Horrez
gain, lehen hiru sailkatuek kopa
jokatzeko aukera dute hurrengo
denboraldian. «Iaz hirugarren
geratu ginen, eta kopa jokatu
ahal izan dugu. Guretzat ederra
izan zen eta hori behintzat erre-
pikatu nahiko genuke», esan du
Oiarbidek. Aurreko postuetan
geratzeko lau edo bost talde dau-
dela dio Oiarbidek, eta akats gu-
txienak egiten dituenak eraman-
go du txapelketa. 

Laskorainen aurtengo helbu-
rua da «lehenbailehen maila sal-
batzea, gero gozatzen jarraitze-

Lehen itzuliko derbia Tolosan jokatu zuten Laskorainek eta Lauburu Ibarrak. MIKEL IRAOLA

ko», esan du Balerdik. «Horrega-
tik denboraldi-aurrea oso indar-
tsua egin genuen. Badakigu den-
boraldi bukaerara orain gauden
maila fisikoan iristea zaila izan-
go dela. Sailkapenean inguruan
dauzkagun taldeekin partidak
jokatuko ditugu orain, eta nik
uste dut orain saiatu behar du-
gula ahal dugun guztia ematen». 

Hamasei talde daude beraien
multzoan, eta azken hiru taldeak
jaisten dira mailaz. Laskorainek
22 puntu ditu eta azken hiruga-
rrenak 9 puntu ditu. «Momentuz
nahiko ondo goaz, baina orain
ditugun partida horiek atera be-
har ditugu», esan du Balerdik.
«Ikusi dugu gai garela edozein
talderi irabazteko, baina partida-
tik ateratzen bagara, ez bagaude
minutu guztiak kontzentratuta,

azkeneko sailkatuaren aurka
galdu dezakegu. Konturatu gara
maila honetan akatsak garesti
ordaintzen direla». 

MAILA HANDIKO TXAPELKETA
Ligako azken partidan Lauburuk
bigarren doan Tafatransen aur-
ka bina egin zuen, Tafallan. 2-0
galtzen joan ziren Ibarrakoak,
eta atezain jokalaria aterata,
markagailuari buelta eman zio-
ten. «Bagenekien puntuak lor-
tzea zaila dela kantxa horretan»,
esan du Oiarbidek. «Azkenean
sentsazio gazi-gozoak izan geni-
tuen. Hainbat aukera ez geni-
tuen sartu, baina ikusita 2-0 gal-
tzen joan ginela, berdinketa on-
tzat ematen dugu». 

Laskorainek 8-3 irabazi zuen
Futsal Ibi taldearen aurka. «Bes-
te partidetan baino gehiago as-
matu genuela dirudi, baina ha-
siera ez zen erraza izan. Erritmo
handia jarri zioten partidari, oso
ondo mugitzen dute baloia, eta
kostatu zitzaigun partida aurre-
ra ateratzea», esan du Balerdik.
«Partida guztian zehar egon gi-
nen ehuneko ehunean, atera
gabe partidatik, eta nik uste dut
hori izan zela gakoa». 

Hurrengo asteburuan Laubu-
ruk hirugarren doan Pinseque
taldearen aurka du partida, Bela-
bietan. Laskorain Guadalajarara
doa partida jokatzera, zortziga-
rren sailkatuaren aurka indarrak
neurtzera. 

Areto futboleko bigarren B
maila estatuko hirugarrena da,
beraz, maila handiko taldeak eta
jokoa ikusi daitezke. Lauburu eta
Laskorain taldeei Alacantera,
Valentziara edo Segoviara joatea
tokatzen zaie. Taldeentzat oso
berezia da eskualdeko bi herri
horrelako maila batean jokatzea.
«Gure arteko partidetan dena
ematen dugu kantxa barruan,
baina gero, kantxatik kanpo, oso
harreman ona dugu», esan dute
bi kapitainek.

Lauburu Ibarrak lehen
postuetan amaitu nahi
du liga, eta Tolosako
Laskorainek maila
mantendu nahi du

LAUGARREN  URTEURRENA

Haritz Bastarrika
Larrañaga

Neguaren edertasunean joan zinen
baina zure izaeraren edertasuna gurekin

gelditu da

Etxekoak

AZPEITIA, 2019ko otsailaren 6a
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Deialdiak

Tolosa. Aulki hutsaketa doluari bu-
ruzko tailerra, 17:30ean, kultur etxean.
Solasaldia Iñaki Peña medikuak gida-
tuko du. Antolatzailea: AECC elkartea. 
Zizurkil. Greba feminista antolatzeko
bilera 18:00etan, Atxulondo kultur
etxean.
Tolosa. Elkarri begira: Adi Adi egitas-
moaren aurkezpena, 20:00etan, kul-
tur etxean. Parte hartzaileak Josemi
Gómez Elosegui, Pili Zabala eta Mikel
Paredes izango dira, moderatzailea la-
nak Garbiñe Biurrunek egingo ditu eta
obraren azalpenaAlberto Letamendik
emango du.

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Giro argi eta epela.
Eguzkia nagusituko da as-
paldiko partez egun osoz eta

giro atseginaz gozatzeko aukera
izango da. Goizean zerua argiago
agertuko da. Arratsaldean goi-ho-
deiak ugarituko dira, baina inolako on-
doriorik ekarri gabe. Haizeak hego-
mendebaldetik jotzen jarraituko du
eta tenperatura maximoak igo egingo
dira, eguneko erdiko orduetan 14-16
gradu epeletan joaz goia.

Bihar.Kaskarraldi txiki bat ja-
sango du eguraldiak. Fronte
ahul batek hodeitza handia

eta euri pixka bat utziko dizkigu goize-
an. Eguerditik aurrera atertzeko joera
hartuko du eta egun amaierarako os-
tarte batzuk zabalduko zaizkigu. Hai-
zeak mendebal/ipar-mendebaldeko

ukitua hartuko du eta tenperatura
maximoek pare bat gradu egingo
dute behera, eguneko erdiko ordue-
tan 12-14 gradutan joaz goia. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Olatz Godoy Kale Kantoitiketa Oskar
Tenarekin artearen txokoa.  
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 Artolak,
Felixek, gidatutako bertso saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik. 
22:00.28Klip. 
22:30.Onein. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Jesus Mari
Etxebeste Elosegi. Gernikako Arbo-
laren Lorategiak, 3. Telefono zenba-
kia: 943 65 10 40. 
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpi-
roz Galarza, Amarotz auzoa, 9. Tele-
fono zenbakia: 943 67 51 18.

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

Samaniego
ikastetxekoak ere
‘Erakutsiz ikasi’n
Tolosako Samaniego ikastetxeko LH 5 mailako hiru taldeek
bisitatu dute TOLOSALDEKOATARIA; eskualdeko komunikazio
taldea bertatik bertara ezagutzeaz gain, irratian aritu dira

Erredakzioa Tolosa

TOLOSALDEKO ATARIAk egina du
eskualdeko komunikazio taldea
gazteenei gerturatzeko apustua,
eta beste hainbat egitasmoen ar-
tean, bada ikastetxeetako gazte-
ak protagonista egiten dituena:
Erakutsiz ikasi. 
Proiektuaren barruan eskual-

deko ikastetxeetako gazteen TO-
LOSALDEKO ATARIA bertatik berta-
ra ezagutzeko aukera izaten
dute; erredakzioa bera, zer den
kazetaritza, nola egiten duen
lan... ATARIA IRRATIAn parte har-
tzeko aukera ere izaten dute eta
09:00etatik 11:00etara egiten
den Pasahitza saioan zuzenean
parte hartzen dute bisitaren ba-
rruan. 
Jada asko dira bertatik pasa di-

ren ikasleak, eta azkenak Sama-
niego ikastetxekoak izan dira.
LH 5eko hiru taldeak izan dira
erredakzioan. 
Proiektua irekia da, eta eskual-

deko ikastetxe guztietako ikasle-
ek dute TOLOSALDEKO ATARIAren
komunikazio proiektua ezagu-
tzeko aukera. Eskolek ostirale-
tan izaten dute erredakziora
etortzeko aukera. Samaniegoko LH 5eko hiru ikasgeletako taldeak. R.C.


