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«Irabaztea zaila
izango da, baina
amestea
posible da»
PAULA DEL POZO
ATLETA
Kirolari alegiarra Espainiako kros
txapelketan arituko da, martxoa
hasieran, Euskadiko selekzioarekin;
udan triatloietan lehiatuko da 7
//

Alegiako Udalak
2,1 milioi euroko
aurrekontua
onartu du,
azken bilkuran

Lehen arreta
hobetzeko
protestei ekin
diete osasun
arloko langileek

Kulturara eta gizarte
ongizatera bideratu dute
ekarpen handiena;
zorpetze maila %4,69koa
izaki, udalak inbertsio
berriak egin ditzake // 4

Iaz sortu zuten Lehen
Arreta Arnasberritzen
plataforma; datorren
larunbatean sinadurak
bilduko dituzte erizainek,
Tolosan // 6

Tolosako Familia Elkargunea Gorosabel eraikinean dago, Rondilla kalean. J. ARTUTXA

Adingabe eta gurasoen
arteko bisita zentro
berria du eskualdeak
Familia Elkargunea inauguratu dute, Tolosako Gorosabel
eraikinean, gatazka egoeraren bat bizi duten familien bisitak
arautu, eta haien segurtasuna bermatzeko; Tolosako Udala eta
Eusko Jaurlaritza elkarlanean aritu dira // 2
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Familia Elkargune berria
inauguratu dute Tolosan

Deba Garaira irteera
igandean, hilak 10,
Alpino Uzturrerekin

Adingabe eta gurasoen arteko bisita eta harreman seguruak bermatzen dituzte
zentro horiek; orain arte, Donostiakoa zen erreferentziazkoa.
Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosako Udalak, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, Familien
Elkargunea inauguratu zuen,
atzo. Olatz Peon alkatea eta Maria Jesus San Jose Lan eta Justizia Silburua izan ziren, besteak
beste. Gune berriak gatazka egoeraren bat bizi duten eskualdeko
udalerrietako familiei eskainiko
die zerbitzua. «Gizartearekin dugun konpromisoari erantzun bat
eman beharra» ikusten zuten bi
alderdiek. Familia Elkargunea,
Rondilla Kalean dago, Eduardo
Mocoroa Musika Eskolaren Gorosabel eraikineko beheko solairuan.
«Oso pozik» azaldu zen Peon:
«Hilabeteetako lanari amaiera
ematea lortu dugu». Kasu konkretu batetik abiatuta, behar bat
zegoela jabetu zen udala. Egoera
zaila eta arriskutsua izan arren,
interesa azaldu, eta esku hartzea
erabaki zuten: «Epaitegira jo eta
eskualdean zenbat kasu dauden
jakin ondoren, arazo bati aurre
egin behar geniola ohartu ginen,
eta zerbitzu horrek zein helburu
izan beharko lituzkeen pentsatzeari ekin genion». Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzako Lan
eta Justizia Sailarekin harremanetan jarri zen Udala.
Tolosan ireki berri duten zentroari forma eman aurretik, udal
ordezkaritza batek hainbat elkargune bisitatu zituen. Gerora,
zerbitzua aurrera eramaten lagundu duten eragileekin bilerak
izan zituzten, baita protokolo
mahaia osatu duten erakunde
desberdinekin ere.

TOLOSA // Alpino Uzturre Mendi
Elkarteak antolatuta, Udana
mendatetik hasi eta Arantzazun
amaituko den ibilaldia egiteko
aukera izango da igandean.
Aloña mendikatearen azpialdean geratzen den zirkuluerdi formako txangoa da. 14,5 kilometroko luzera du, eta goizean egin
eta bazkal ordurako Tolosan
egotea aurreikusten dute. San
Frantzisko pasealekutik irtengo
dira 07:30ean. Bazkideek 13 euro
ordaindu beharko dituzte eta,
gainontzekoek, berriz, 15 euro.
Informazio gehiago jasotzeko
eta izena emateko hiru aukera
daude: www.alpinouzturre.eus
web orrialdean, info@alpinouzturre.eus helbidera idatziz edota
943 65 27 89 telefonora deituz.

Korrikako materiala
salgai, Galtzaundi
taldearen egoitzan

Tolosako Udaleko nahiz Eusko Jaurlaritzako ordezkariek, bertatik bertara ezagutu zuten Familia Elkargunea. JOSU ARTUTXA

Bide horretan, udaleko bi sailek hartu dute parte: Gizarte Zerbitzuen Sailak eta Berdintasun
Sailak. Zerbitzu berriaren onuradunak, berriz, «Tolosako herritarrak soilik ez, Tolosako auzitegi
barrutiko familiak izango dira,
eskualdetik harago», azaldu
zuen alkateak. Zerbitzua jaurlaritzak eramango du aurrera, eta
udalak baliabideak soilik jarriko
ditu. Alkateak eskerrak eman
nahi izan zizkion San Joseri,
«parte hartzeagatik, eta emandako erraztasunagatik».

8 ELKARGUNE ETA 800 FAMILIA
Agintaldiaren aurretik, «Familia
Elkarguneen zerbitzua zabaltzea» zen Maria Jesus San Joseren helburu nagusietako bat:

«Sortzen diren egoera deserosoak ekidin eta erabiltzaileei erraztasunak ematea ezinbestekoa
zen». Duela bi urte, 5 Familia Elkargune zeuden EAEn; orain,
berriz, 8 dira. 800 familiari baino
gehiagori, eta 3 eta 11 urte bitarteko 1.150 haur ingururi eskaintzen diete arreta. Orain, agintaldiaren erdialdean daudela ikusita, zentro gehiago irekitzeko
asmoa dutela azaldu du San Josek, «lehentasuna Gipuzkoako
herriei» emanez.
Sinatutako hitzarmenak dioenez, Eusko Jaurlaritzak adingabeei bermatzen die, guraso, tutore edota familiako kideekin harremanak mantentzea. Bestetik,
bisita-erregimenen barruan,
adingabearen segurtasuna eta
ongizatea ere bermatzen ditu,
baita horiek askatasunez eta beldurrik gabe haien sentimendu
eta premiak adieraztea ere. Azkenik, proiektuak harremanen
bilakaerari buruzko informazio
fidagarria eta objektiboa eskainiko du, eta guraso edo tutoreak

prestatuko ditu, «adingabeak
errespetuan, berdintasunean eta
bizikidetzan» hezi ditzaten.
Zentroak ez du ordutegi finkorik izango eta, erabilera, eskaeren araberakoa eta doakoa izango da, segurtasun-berme guztiak
eskainiz. Bertako arduradunak
aditu eta profesionalak izango
dira. «Gune horien izaera aldizkakoa izatea nahi dugu, haurren
eta gurasoen arteko harremanak
familien artean bideratzea baita
helburua».
Gaur egun, 29 familiak eta 39
adingabek Donostiako Familia
Elkargunera bertaratu behar izaten dute, trukeak eta tutoretzapeko bisitak egin ahal izateko.
Aurrerantzean, Tolosako instalazioak erabiltzeko aukera izango dute. «Oso garrantzitsua da
herritarrengandik gertu egotea»,
azpimarratu zuen Peonek. Gainera, aurrera begira, inguruko
herrietako familiek ere erabili
ahal izango dute Tolosan inauguratutako Familia Elkargune
berria.

IRAGARKI LABURRAK
Lana
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.

TOLOSA // Tolosaldean denda
finkoa izango du Korrikak. Galtzaundi Euskara Taldeak Nafarroa etorbideko 6. zenbakian
duen egoitzan, euskararen aldeko 21. egitasmoaren materiala
dago salgai, ondorengo ordutegian: astelehenetik ostegunera
(09:00-14:00 eta 16:00-18:00),
eta ostiraletan (09:00-14:00). Informazio gehiago eskuratzeko,
www.galtzaundi.eus webgunea
bisita daiteke.

Aktibatu 2019
jardunaldiak, gaur,
Topic zentroan
TOLOSA // Gaur, egun osoan zehar, natura turismoaren eta
iraunkortasunaren inguruan antolatzen dituzten jardunaldiak
egingo dituzte Tolosako Topic
zentroko areto nagusian. Naturaz gehiago jakiteko aukera izango da bertan, profesional eta
ikerlarien hitzaldien bitartez,
eta hausnarketarako tarteekin.

‘Aleka’ aldizkariaren
2019ko lehen alea
argitaratu du udalak
TOLOSA // Herriko albisteak eta
askotariko gaiak lantzen dituen
aldizkariaren zazpigarren alea
argitaratu berri du udalak. Tolosako etxe guztietan ale bana banatu dute, eta eraikin publikoetan nahiz www.tolosa.eus webgunean ere eskuragarri dago.
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Elkarretaratzea egin
dute Zizurkilen, azken
lan istripua salatzeko
Zizurkilgo Ula eraikuntza enpresaren atarian, Langile
Batzordeak deituta, atzo egin zuten mobilizazioa,
zendutako langilea gogoan izan eta lan istripuak salatzeko

Uribarren eta Egibarren erdian, Ana Leunda alkategaia. J. M.

Ana Leundak
errepikatu du
Iruran, EAJko
alkategai gisa

A. Imaz - J. Miranda Zizurkil
Astelehenean Ula eraikuntza enpresak azpikontratatutako Begiralia S.L-ko langile bat kolpatu
zuen pieza batek, eta bertan hil
zen 43 urteko lazkaotarra. Bi egunetan geldirik egon ondoren,
Langile Batzordeak elkarretaratzea egin zuen, atzo, Zizurkilgo
enpresa atarian, eta sindikatu eta
Zizurkilgo udal ordezkariek babesa eskaini zieten langileei.
Osalan Laneko Segurtasun eta
Osasunerako euskal erakundeak,
atzo eman zuen, hain zuzen,
2018an izandako lan istripuen
berri. Iaz, Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan 34 behargin hil ziren
euren lanpostuan zeudela;
2017an baino bederatzi gehiago.
Hala ere, euskal erakundearen
esanetan, langile kopurua hazi
egin zenez iaz, gutxitu egin da istripuen intzidentzia, %0,9, alegia.
Andoni Larralde ELAko lan
osasunerako ordezkaria ez dator
bat datu horiekin. Bere esanetan,
Eusko Jaurlaritzak zuzenean kudeatzen dituen lan ikuskaritzek
ez dute islatzen errealitate osoa.
«Istripu hilgarriak Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoan, %20 egin zuten
gora iaz. Egoera larria da». Lan
baldintzak «okerragotzea» da istripuak ugaltzeko arrazoietako
bat, eta aldi baterako enplegua
edo azpikontratazioen hedatzea
jo ditu horren adibidetzat, ELA

sindikatuko ordezkariak. Gainera, Larralderen esanetan «gero
eta gutxiago inbertitzen da prebentzioan, eta segurtasun neurriak bete gabe geratzen dira askotan».
Lan baldintzen egoera zuzenean lotu du lan erreformekin, eta
patronala hartu du erantzuletzat:
«Erreforma horiek eskatzen dituzten tresnak baliatzen dituzte
baldintzak okertzeko. Gainera,
instituzio publikoek beste aldera
begiratzen dute. Ez dute behar
adina neurri jartzen, egoerari
buelta emateko».
Lan istripu hilgarrietan bakarrik ez, lan gaixotasunetan ere
arreta jarri du Larraldek: «Estatistika ofizialek ez dute errealitatea
islatzen. Mutuen bitartez kudeatzen dira gaixotasun horiek, eta
gorde egiten dituzte sarri». Horrenbestez, lanetik etxera «bizirik

ELKARTASUNA LANGILEEI
Zizurkilgo Udalak atzoko elkarretaratzean parte hartu zuen eta,
astelehenean, hildako langilearen senideei «dolumin sentikorrenak» helarazi zizkien. Udalak
aipatu du, urritik hona hiru langile hil direla lan ezbeharretan.
Aiztondoko Gazte Asanbladak
ere oharra atera du lan istripua
salatzeko eta, esan du, burgesiak
beste langile bat hil duela, «aberastasun eta anbizioaren izenean». Hildako langilearen gertukoei elkartasuna azaldu eta zera
nabarmendu du AGAk: «Prekarietatea jartzen dugu jomugan,
baina hori azaleko analisi bat da,
arazoa sakonagoa baita: burgesek burgesentzat soilik sorturiko
sistema».

Joskintza ikastaroa
antolatu du Anoetako
Udalak

Elizpe erretiratuen
elkartekoek bazkaria
egingo dute

Ur eta zaborren
hobaria eskatu ahal
izateko epea zabalik

ANOETA // Otsailaren 15etik
maiatzaren 17ra, ostiraletan,
15:00etatik 17:00etara izango
dira saioak, elebitan. Gehienez
12 pertsonak egin dezakete ikastaroa eta izen emate hurrenkeraren arabera osatuko dute taldea.
Otsailaren 11 da izena emateko
azken eguna, udaletxean eta liburutegian, 45 euro ordainduta.

ZIZURKIL // Otsailaren 24an,
igandea, Oianume sagardotegian egingo dute bazkaria. Bazkideentzako prezioa 30 eurokoa
izango da. Izena emateko aukera
izango dute, Elizpe elkartean
bertan, asteazken eta ostegunetan, 10:30etik 12:30era. Izena
emateko azken eguna otsailaren
21a izango da.

ZIZURKIL // Urtero bezala, Zizurkilgo Udalak deialdia ireki du
hobariak eskatu ahal izateko.
Otsailaren 22ra arteko epea izango dute herritarrek eskaera aurkezteko, Zizurkilgo udaletxean
edo Elbarrenako udal bulegoetan. Eskaera-orria aurkeztu beharko dute, dagokion dokumentazioarekin batera.

Ula enpresaren atarian egin zuten atzo elkarretaratzea langileek. A. I.

eta osasuna galdu gabe itzultzeko
eskubidea» eskatu du ELAk.

Egungo Irurako
alkatea «gogotsu,
ilusio handiarekin eta
lanerako prest» agertu
da aurkezpen saioan
Jon Miranda Irura
Irurako EAJk egun alkate den
Ana Leunda aukeratu bu, berriro, maiatzeko hauteskundeetan
alkategai izateko. Azken lau urtean «Iruran aldaketa nabarmena» izan dela azaldu du Leundak: «Emandako hitza bete
dugu, eta herritar guztien alde
egin dugu lan».
Hemendik aurrera indartzen
eta garatzen jarraitu nahi dituen
hiru alorren berri eman du, Irurako garbitokian egindako aurkezpen ekitaldian: «Herriko ekonomiaren indarberritzeari dagokionean, merkataritza proiektu
berriak sustatzeaz gain, herriko
enpresekin harremanak berreskuratu ditugu; gizarte politiken
arloan, adin guztietako iruratarrentzat jarduerak ugaritu ditugu; eta hirigintzari dagokionean,
begi bistako hobekuntzak egin
ditugu, espaloietan, aparkalekuetan, hilerrian edota haur eskola berrian».
Egindako lanarekin «harro»
agertu da Leunda eta aitortu du,
azken lau urte hauek «oparoak»
izan diren arren, asko dagoela
egiteko oraindik. «Datozen lau
urteetan orain arte egindakoan
sakonduko dugu eta Irurako
etorkizuneko erronkei erantzun-

go dieten proiektuak jarriko ditugu martxan». Alkategaiak esan
du, EAJko lan taldeak helburu
berarekin egingo duela aurrera:
«Iruratar guztion ongizatearen
alde. Berdintasuna, zahartzaro
osasuntsua, kalitatezko enplegua, merkataritza, ingurumena,
euskara, kultura, kirola… Horiek
dira, etorkizunean ere, elkarrekin eta elkarlanean, Irura indartsuago baten alde landuko ditugun gaiak».

GBBREN BABESA
Irurako garbitokian egindako
aurkezpenean, Leundarekin batera izan da Joseba Egibar Gipuzko Buru Batzarreko presidentea eta, lan taldeak hartutako
konpromisoa eskertzeaz gain,
«Irurak behar zuen aldaketa gauzatu dela» azpimarratu du. Azken hamarkadetan EAJk «ikuspegi politiko, demokratiko eta
etiko batetik ziurtatu du, modu
egokienean, gure herriaren etorkizuna» gehitu du Egibarrek:
«Nazioa behetik gora eraikitzen
delako, herrietatik hasita, hain
zuzen ere».
Duela lau urte bezala, «ilusio
handiarekin, gogotsu eta lanerako prest» agertu da Leunda eta,
alkate izatearen esperientzia
bere gain duela, «iruratar ororen
ongizatea bermatzen jarraitzea»
helburu izango duela azpimarratu du. Alderdiak eta alderdikideek bere gain berriro jarritako
konfiantza eskertu eta ardura
hori hartzea «ohorea» dela nabarmendu du.
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Kultura eta gizarte ongizatea
indartzen jarraituko du udalak
Alegiako Udalak bi milioitik gorako aurrekontua onartu du; gizarte zerbitzu eta
ongizatea, «etorkizunerako ezinbestekoa den inbertsioa da» udalarentzat
Eneritz Maiz Etxarri Alegia
2.163.436,28 euroko aurrekontua
izango du Alegiako Udalak 2019.
urtean. Azken momentuko aldaketa batzuk tarteko, aurrekontua
urtarrileko osoko bilkuran onartu behar izan dutela azaldu du
Unai Iraola alkateak. Iazkoarekin alderatuz gero, %8ko igoera
izan du, Gipuzkoako Foru Aldunditik iristen den funts foraletik aurten diru gehiago jasoko
dutelako.
Dinamika nahiko automatizatua dute Alegiako udal ordezkariek eta «aurrekontuak bere kasa
egiten du bidea», azaldu du alkateak.
Gastu finkoak aurreikusgarriak dira: «Pertsonal gastuak
edota beste erakundeekiko konpromisoak kontuan hartuta, maniobretarako aukera ez da hainbestekoa izaten», gaineratu du.
Kulturara %18, Gizarte Zerbitzu
eta sustapenera %10 eta, komunitate ongizatera, %17 bideratu
dituzte: «Bizitza kulturala eta
ongizatea dira indartzen ditugun ildoak. Krisi garaian ere,
murrizketarik ez egiten saiatu ginen. Eta, orain, diru sarrerak
egonkortu direnean, aurrerapausoak ematen saiatzen gara»,
gaineratu du. Diru sarrerak handitzeak, inbertsioetarako aukera
handitzen die udalei.
«Gizarte zerbitzuetan garapena egon da. Krisi garaietatik
hona alor batzuetan lana gutxitu
da, esaterako, hirigintzan. Baina, egia da: gizarte langileen eta
gizarte zerbitzuen alorrean beharrak hazi egin dira. Eta behar

2018an egin zuten Larraitz auzoko eraberritzea, 12 urterako mailegu bat eskatuta. E. MAIZ

horien aniztasuna ere handiagoa da», azaldu du.
Azken urteetan gizarte langileen ordutegiak eta baliabideak
handitu egin dituzte: «Ez dute
adineko, etorkin edota DBE bezalakoekin bakarrik lan egiten.
Gizarte ongizatea, berdintasuna

«Zorra jasangarria da,
eta aukera egongo
litzateke beste
inbertsio batzuk
egiteko»
UNAI IRAOLA
ALKATEA

eta hezkuntza ere bada, eta inbertsioa egiten ari gara. Gure
konpromisoa da eta, horietan inbertitzeak, etorkizun hobe baterako tresnak ekarriko dizkigu.

Hazia ereiten ari gara; etorkizunerako ezinbestekoa den inbertsioa da», azpimarratu du.
Kulturalki herri bizi bat nahi
izatera, Iraolaren udal gobernuak argi du: «Baliabideak jarri
egin behar dira». Azpiegituretan
eta giza baliabideetan inbertitzen du Alegiak: «Herri txikia
izangatik, kirol eta kultur etxeak
erabilpen handia du; futbol zelai
berria dugu, eta zinema ere hor
dago, udalak herritarrekin auzolanean berritua. Horiek guztiak
zaharkitzen joaten dira, eta berrikuntzak behar izaten dituzte».
Horiez aparte, giza baliabideetan, «musikariak, artistak,... kontratatu behar dira eta, horiez
gain, udaleko barne baliabide
pertsonalak, eta baita horren
bueltan dabiltzan Alegiako era-

gileak ere». Kultur eskaintza inbertsio bat dela ikusten dute, eta
«gustura» daude izaten duten
erantzunarekin.

HIRIGINTZAN, ZUHURTZIAZ
Proiektu txiki eta zehatzetara
mugatu dira aurrekontua osatzerakoan, kontuan izanda, hauteskunde urtea dela. «Ez dugu
gehiegi konprometitu nahi izan,
udal talde berriari ere eskuak
erabat lotuta ez uzteko».
Lanetako bat, Beistin auzoko
hilerrirainoko oinezkoen bidea
bukatzea izango da, hau da, asfaltatu eta argiteria jartzea. Guraso elkartearekin elkarlanean,
haur eta lehen hezkuntzako
ikasleentzako egin beharreko
proiektutxo bat ere badute: «Txikienek jolas orduan aisiarako

2019KO AURREKONTUA
SAILAK

EURO

Komunitate ongizatea 370.926,85
Gizarte zerbitzuak
200.496,23
Kultura
381.866,46
Hezkuntza
145.821,52
Hirigintza
187.588,13
Kirola
120.147,24
beste gune bat izan dezaten». Eta
kultur eta kirol etxea egin zela
urteak pasa dira, eta «hainbat gabezia» ditu: «Besteak beste, teilatua. Horiek konpontzera bideratuko dugu diru kopuru bat».
Hirigintzan proiektu handiak
ere badituzte esku artean, baina
«udalak bakarrik aurrera ezin
ditu eraman», eta beste erakundeen laguntza behar du: «Sukaldeko lanak eginak ditugu, baina
beren fruitua emateko zain egon
beharko dugu, zehaztasun
gehiago emateko», argitu du.
Efizientzia energetikorako ere
diru partida bat gordea dute:
«Argiteria eta berokuntza sistemak pixkana ari gara aldatzen,
eta horietan ere inbertitzen jarraitu beharra dago». Herritarren kexen artean, garbiketarena
aipatu du: «Kontziente gara ahalegin bat egin behar dugula. Baina, azpimarratu nahiko nuke,
garbiena ez dela gehien garbitzen duena, baizik eta gutxien zikintzen duena. Herritar guztion
ardura ere bada herria garbi
mantentzea, kendu gabe, udalak
ere bere ardura baduela».

BI MAILEGU
Alegiako Udalak bi mailegu ditu.
Lehena San Juan kalea eraberritzeko eskatu zuten duela urte batzuk: «Baldintza onak ditu,
amortizatzen ari gara, eta
2021ean bukatu da». Bestea Larraitz auzoa eraberritzeko eskatutakoa da: «Iaz 12 urterako mailegua hartu genuen; udalaren
zorpetze maila %4,69koa da. Zorra jasangarria da, eta aukera
egongo litzateke beste inbertsio
batzuk egiteko».
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EGITARAUA
Otsailak 8, ostirala
18:00.Topaketen irekiera, Alegiako
gaztetxean.
20:30.Afaria.
22:00.Pelikula.
Otsailak 9, larunbata
9:00.Gosaria.
10:00.Antolakuntzaren inguruko
eztabaida.
13:00.Bazkaria.
16:00.Hemendik aurrera zer?
Ondoren.Plenoa.
19:00.Mahai ingurua, TAS: Ikasleen
intereseko ebaluazio irizpideen borroka.
21:00.Afaria.
22:30.Kontzertu akustikoa Katiluren eskutik.

Gazte festak
antolatzeko bilera
irekia, gaur, Berastegin
BERASTEGI // San Joseren bueltan ospatzen dituzte berastegiarrek gazte festak. Urepele Elkarteak antolatu ohi ditu eta, aurten, zuzendaritzakoek, aldaketa
batzuk proposatu dituzte egun
horietarako. Guztien artean osatu nahi dute egitaraua eta, horretarako, bilera irekia egingo
dute, gaur, 19:30ean, Urepele elkartean. Bestalde, igandean, pelikula bat ikusteko aukera izango da udaletxeko erabilera anitzeko gelan. 16:00etan izango da
emanaldia eta, ondoren, txokolate jatea egingo dute, Urepele
kultur taldearen eskutik.

Otsailak 10, igandea
9:00.Gosaria.
10:00.Lan taldeen bilkura.
12:00.Gipuzkoako gaztetxe eta
gazte asanbladen topaketen aurkezpena.
Ondoren.Auzolana.
2016an egin zituzten gaztetxe eta gazte asanbladen topaketak, azkenekoz, Alegiako gaztetxean. ASIER IMAZ

Gazte topaketak egingo
dituzte, asteburuan,
Alegiako Gaztetxean
Ostiraletik igandera bitarte, egitarau oparoa osatu du
Tolosaldeko Gazte Mugimenduak; elkartasunean
oinarritutako harremanak sortu nahi dituzte
Irati Saizar Artola Alegia
Gazteei eragiten dieten gaur
egungo auziei erantzuteko beharrak batuko ditu, eskualdeko
gaztetxe eta asanbladetako kideak, asteburuan, Alegiako Gaztetxean. Tolosaldeko Gazte Topa-

ketak antolatu dituzte, ostiraletik igandera bitarte, Tolosaldeko
Gazte Mugimenduko kideek.
Argi dute «gaur egungo ikasleen problematikaren erantzule
nagusiena sistema kapitalista»
dela. Eta, horri aurre egiteko,
gaztetxe eta asanbladak «espazio

eraginkorrak» dira, gazte mugimenduko kideen ustez. «Gune
okupatu eta autogestionatuak
beharrezko ditugu, langileon
kontrolpeko guneak sortzeko;
horrenbestez, beharrezkoa da
gaztetxe zein asanblada guztien
arteko komunikazioa eta alian-

tza». Elkarrengandik ikasi eta esperientzia eta kezkak konpartitzeko baliatuko dituzte, beraz,
hiru egunak.
Sistema kapitalistaren aurrean eta, «batez ere, errepresioaren
aurrean», beharrezko ikusten
dute «erantzun kolektiboa» ematea eta, horretarako, bitartekoak
sortzea: «Izan ere, langileok esplotazio eta zapalkuntza egoeretara bideratzen dituen gisara,
sistemak bestelako mekanismoak martxan jartzen ditu subjektu
debaluatuak gehiago zapaltzeko, hau da, emakume langileak».
Hezkuntza ere ez dute aipatu
gabe utziko jardunaldietan:
«Ikasle indibidualistak, lehiakorrak eta ez aktiboak nahi dituzte.
Ikaslea bere ikasketa prozesuaren jabe izan beharrean, merkatuak hartzen du bere interesen
protagonista. Bada, oker daude,
ikaslea bera baita subjektu nagusia eta, dagoeneko, ikasle mugimendua aktibo dago».

Oroigarria eman zioten unea. ATARIA

Herritar bat omendu
dute, erizain moduan
egindako lanagatik
OREXA // Pasa den ostiralean Elisa erizainak omenaldi goxoa
jaso zuen herritarren eskutik.
Urte askoan aritu da erizain lanak egiten eta, erretiroa hartu
duen honetan, egindako lana eskertu nahi izan dio herriak. Orexako ostatuan elkartu ziren, mahaiaren bueltan, eta afal ondorena aprobetxatu zuten oroigarri
bat emateko.
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Medikuen paziente muga errespetatzea, ordezkapenak betetzea, aurrekontua handitzea eta
burokrazia murriztea eskatzen ari dira osasun langileak. Erizainek sinadura bilketari ekingo diote

Arreta gutxi lehen arretari

O

Irati Urdalleta Tolosa
sasungintzan lehen arreta hobetzea. Hori eskatzen ari da Lehen
Arreta Arnasberritzen plataforma. Bertako kideak dira Ina Idarreta Tolosako osasun zentroko
famili medikua eta Ramon Zabala Tolosako anbulatorioko harrera administratzailea.
Urtebete baino gehiago da plataforma sortu zutela, eta lehen
arretan hutsune estrukturalak
daudela salatzen dute. Hasieran
medikuek bakarrik osatzen zuten, baina erizainak, harrerako
langileak, farmazialariak eta pediatrak ere sartzen joan dira.
Izan ere, bizi duten egoera ez da
erraza. Egunero 25 kontsulta eta
bi urgentzia artatu beharko lituzkete, baina 40 pazientera ere
iritsi izan dira. Hamar minutu
dituzte, hain zuzen ere, mediku
nahiz erizainek, paziente bakoitzarekin egoteko, baina batzuetan hori ez da betetzen. Izan ere,
sistemak sar ditzake hiru edo lau
gaixo minutu berean, edo bi minuturen aldearekin.
Egoera horrek ezinegona eragin du, bai anbulatorioko langileen artean, baita pazienteen artean ere. Idarretak azaldu duenez, askotan izaten dute nahikoa
artatu ez izanaren sentsazioa:
«Harreran ere gerta dakiguke ez
konturatzea gaixo batek zein behar dituen. Hor ere beste antolaketa bat eduki beharko litzateke», dio Zabalak. Izan ere, harre-

Ina Idarreta medikua eta Ramon Zabala harrerako langilea. IÑIGO TERRADILLOS

rakoek ere lasaiago lan egingo
balute iragazki bat pasatzeko aukera izango lukete eta, larritasunaren arabera, hobeto bideratuko lirateke kasuak. Gainera, osasun zerbitzuek ondo funtziona
dezaten, beharrezkoa da behar
direnean soilik erabiltzea. «Gauza bat da erraza izatea guregana
iristea, baina, bestea, pazienteak
nahi duen orduan eta nahi duen
moduan egitea», dio medikuak.
Gehienez 27 paziente izatea
eta horiekin egoteko nahiko denbora edukitzea, ez da platafor-

mak duen eskaera bakarra. Ordezkapenak ere betetzea nahi
dute. Hala ere, ez dute eskatzen
%100ean ordezkatzea, horrek
jende pila bat baldintza txarretan lan egiten edukitzea ekarriko
lukeela uste dutelako, baina
plangintza orokor bat falta delakoan daude. «Esaten digute medikuen %50 ere ezin dituztela ordezkatu, ez dagoelako medikurik, baina bestelako langileak
badaude, eta ez dituzte ordezkatzen», salatu du Idarretak. Zabalak dio lau ordezkapenetatik bat

edo hirutik bat betetzen dituztela: «Oporrak aurreikus daitezke
eta egokitu gaitezke, baina bajak
eta erretiroak bete egin behar
dira. Ez dakit nola egingo duten,
baina beraiek dute giltza eta ez
guk». Azterketa bat ere egin dute
eta eskatzen dute mediku bakoitzeko erizain bat egotea, gutxienez, eta 0,7 harrerako langile.
Ratioen arabera, Tolosan, esaterako, mediku bat gehiagok egon
beharko luke.
Aurrekontua handitzea ere
nahiko lukete. Lehen arretak
eduki beharko luke aurrekontuaren %20, baina, momentu
honetan, %13 edo %14 dauka.
«Diruarekin egoera hobetuko litzateke, baina ez da hori bakarrik: gure kontsultak burokraziaz
bete dira». Hain zuzen ere, azken
hori da identifikatu duten beste
arazoetako bat. Adibidez, unibertsitatean Bologna plana sartu
zenetik, ikasleek klasera faltatzen badute, medikuaren frogagiria behar dute. «Langile bat
goizean, lantegian zegoela, gaizki sentitu zen, eta etxera bidali
zuten. Arratsaldean urgentziazko kontsulta bat eskatu behar
izan zuen, lantegira paper bat
eramateko, eta hori absurdoa
da», azaldu du Idarretak.
Gizartea aldatzen ari da etengabe, eta osasungintzak ere horretara egokitzeko gaitasuna
eduki beharko luke. Azken urteetan gaixotasun kronikoak asko
zabaldu dira, bizi itxaropena
handitu egin da eta botikak hartzea gero eta ohikoagoa da. Etxez
etxeko zerbitzuari ere arreta be-

ERIZAINEK
SINADURA BILKETA
EGINGO DUTE,
LARUNBATEAN,
TOLOSAN
Herri ekimen legegile bat aurrera
eramateko sinadura bilketa egingo
dute erizainek, larunbatean. Trianguloa plaza eta Zerkausi aldean
egongo dira goiz partean.
Amalia Gonzalez Satse erizainen
sindikatuko kidearen arabera, erizain bakoitzak artatu behar dituen
paziente kopurua mugatzea eskatzen dute, gaur egun, ez daukatelako mugarik. Horrela, erizain kopurua Europako zifretara hurbiltzea
nahi dute. Hain zuzen ere, gaur
egun, 7,1 erizain daude mila biztanleko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Europan, berriz, 8,8. Garrantzitsua da erizain kopurua handitzea gero eta zaharragoa den
gizarte honetan, prebentzioa ere
beraien lana baita, Gonzalezek dioenez. Gipuzkoan 9.000 sinadura
biltzea behar dute, eta 7.000 badauzkate dagoeneko.
rezia jarri behar zaio: «Zerbitzu
hori behar dutenak ez badira
ondo zaintzen, ospitalera joango
dira. Hori askoz garestiagoa da
eta pertsonak alferrik sufritzen
du», dio Idarretak. Gainera, ikusten dute zuzendaritzak plangintza guztiak bulegoetatik egiten
dituela. Idarretaren arabera, gelditu, hausnartu eta beste bide
batzuk jorratu beharko lirateke.
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«Aurten askoz ere
indartsuago sentitu naiz»
PAULA DEL POZO
ATLETA
Imanol Garcia Landa Alegia
Paula Del Pozo (Alegia, 2002)
kros denboraldi bikaina osatzen
ari da. Tolosa CF Atletismo taldeko jubenil mailako atletak Euskadiko Txapelketa irabazi berri
du, eta aurretik Zornotzako eta
Donostiako krosetan garaile izan
zen. Abenduan Venta de Bañoseko krosean (Palentzia, Espainia) laugarren egin zuen.
Ez da lortu duzun lehenengo
Euskadiko Txapelketa, ezta?
Hiru aldiz irabazi dut, bi urtez
kadete mailan eta beste behin jubenil mailan. Iaz, jubenil mailan,
hirugarren egin nuen.
Igandean jokatu zen aurtengoa, Ordizian. Nola izan zen
lasterketa?
Denak batera atera ginen, baina
gero erritmo aldaketak izan ziren, eta aurrera egin nuen bakarrik. Gogorra izan zen, hotzarengatik eta elurragatik, eta ibilbi-

dea urez eta oso lokaztuta zegoelako.
Donostiako eta Zornotzako
krosak irabazi zenituen urtarrilean. Donostiakoan ere
eguraldi txarra egin zuen.
Orokorrean bai, baina gure proban zorte ona izan genuen, eta
eguzkia atera zitzaigun. Junior
mailakoekin batera atera ginen
eta, tarte batean, ibilbide bera
genuen. Galiziako atleta batzuk
etorri ziren, eta beraiekin egin
nuen lasterketa, eta nahiko ondo
joan zen. Zornotzakoan ibilbide
bera genuen juniorrek eta jubenilek, eta beste mailakoak azkarrago ibili ziren, eta ez nintzen
beraien parean ibili, baina oso
gustura nago emaitzarekin.
Krosetan aurrean ibiltzen direnak ezagutuko dituzu, ezta?
Bagaude nahiko berdintsu ibiltzen garen hiru edo lau atleta,
baina aurtengo denboraldian
nik hartu diet aurre. Elgoibarko

San Blas eta opilak
Harmailetatik
Jarraitzaile taldea
Tolosa CF, Euskal Liga

I

gandea, otsailak hiru, San
Blas eguna. Tolosako Euskal ligako emakumeen taldearen jarraitzaileok bagenuen San Blasera joatea
baino lehenagoko lanik.

Ezohiko orduan eta ezohiko
egunean, hau da, igandez eta
15:45ean, hitzordu bat genuen
Usabalgo harmailetan. Aurreko
asteburuan lortutako lehendabiziko postu horretan mantentzeko, gure neskek ezinbestekoa zuten partiduaren garaipena. Eta
hor geunden, beti bezala, beraien jarraitzaile sutsuak, animo
guztiak emateko.

krosean ezin izan nuen parte
hartu, gaixo nengoelako, eta ez
dut uste irabaziko nuenik, baina
postu on bat egiteko aukerak
izango nituzkeen. Lehengo urtean baino askoz ere indartsuago
sentitu naiz aurtengo denboraldian. Ez dakit Euskadiko Txapelketa etxetik gertu egin dugulako
izan den, izan ere, lagunak dauzkazu zu animatzen. Baina nahiko ondo joan da, lehengo urtean
baino askoz hobeto.
Zer falta zaizu kroseko denboraldian?
Martxoa hasieran Euskadiko selekzioarekin Espainiako Txapelketa jokatuko dut. Nahiko ezagunak dira aurrean geratzen direnak,
eta
nolabaiteko
erreferentzia bat ere badaukat.
Horien atzean geratzea da asmoa. Irabaztea oso zaila da, baina amestea behintzat posible da.
Eta, kros denboraldia bukatu
eta gero?

Gero pistan arituko naiz, 1.500
metrotako proban, eta Espainiako gutxienekoa lortu nahi dut,
txapelketan parte hartu ahal izateko.
Beste kirol batzuetan ere
lehiatzen zara, ezta?
Igeriketan eta triatloian. Igeriketan Espainiako txapelketetan
izan naiz, baina ez diot, azkenaldian, garrantzi handirik ematen.
Triatloian, iaz, Iruñeko Saltoki
taldearekin, Espainiako Txapelketan podiuma egin genuen.
Nolatan ari zara lehiatzen Nafarroako talde batekin?
Espainiako selekzioak antola-

tzen dituen denbora-neurketa
saioetan parte hartu nuen. Euskal Herrian egin nuen, eta Saltokikoek ikusi zuten lehenengo
neska izan nintzela, eta bigarrenari tarte handia atera niola.
Deitu egin zidaten taldean sartuko ote nintzen galdetzeko,eta
baiezkoa esan nien.
Eta noiz ariko zara triatloian
lehiatzen?
Duatloiko txapelketa Huelvan
dut, martxoan, baina gehiago
zentratzen naiz triatloian, eta
uda aldera izaten dira txapelketak. Aurten banakako txapelketetan ere parte hartu nahi dut.

Neskek motibazio handia zuten; beren lanaren fruituaren saria lortzen hasi dira, eta hor
goian daude, sailkapenaren lehenengo postuan, motibatuta
baina urduri. Aurkaria Oiartzungo taldea zuten, eta aurreko asteburuan liderraren aurka lortutako berdinketarekin lortu zuten,
Tolosakoek, lehenengo postua.
Azken asteburuko partiduen
emaitzak ikusita, bi taldeak zeuden motibatuta. Partidua hasi
eta berehala jarri ziren etxekoak

aurretik: lehenengo zatian 3-0
egin zuten eta, bigarrenean, beste bi gol gehiago. Partida amaieran emaitza 5-0 izan zen, baina
garrantzitsuenak hiru puntuak
ziren, goiko postuan jarraitzeko.
Harmailetan poza nabari zen
gure neskengatik, entrenamendu, bidaia eta partiduetan sartzen dituzten orduen eta lanaren
saria jasotzen hasiak direlako.
Baina ez ahaztu, neskak, nahiz
galdu, nahiz irabazi, hor izango
gara beti zuekin, merezi duzuen

moduan. Hurrengo asteburuan
deskantsatu eta indarberritu,
hemendik bi asteburura Hernaniren kontra jokatu behar duzuen partiduan dakizuen guztia
erakusteko. Berriro ere hor izango gaituzue zuekin. Aupa Tolosako neskak!
Nahiz eta San Blasera ez joan,
gol zaparradak bere saria izan
zuen: gol bakoitzak 4 opil eta,
atea hutsean izateagatik, beste
lau. Bi dozena opil iritsi ziren. On
egin!
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OSTEGUNA 07
AGENDA
Deialdiak
Tolosa. Zine foruma: Coen anaien
Barton fink filma, Leidor antzokian,
19:15ean eta 21:45ean. Ondoren,
ohiko moduan, solasaldia egingo
dute.
Zizurkil. Korrika batzordearen bilera egingo dute, Atxulondo kultur
etxean 18:30ean.

EGURALDIA
Iker Ibarluzea
Gaur. Kaxkarraldi txiki bat
jasango du eguraldiak.
Frontexka ahul batek
hodeitza handia eta euri pixka
bat utziko dizkigu goizean. Eguerditik aurrera atertzeko joera hartuko du eta egun amaierarako ostarte batzuk zabalduko zaizkigu.
Haizeak mendebal/ipar-mendebaldeko ukitua hartuko du eta
tenperatura maximoak pare bat
gradu egingo du behera, erdiko
orduetan 12-14 graduan goia joz.
Bihar. Giro epel eta atsegina izango da egun osoan.
Hego/hego-mendebaldeko haizeak bizi joko du egun
osoz eta horrekin tenperatura
nahiko goxoa izango
dugu, eguneko erdiko orduetan
15-16 graduan goia joaz.
Zeruari dagokionez, goizean giro
argiagoa izango dugu, ostarte zabalekin eta giro eguzkitsuarekin.
Arratsaldean erdi eta goi-mailako
hodeiak ugarituko dira, baina ez
dute bestelako ondoriorik ekarriko.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza. Eguneko
albisteak, Iker Ibarluzearekin eguraldia, solasaldia, Josemari Iturralderekin Astero liburu bat, Elena Egiguren
Komunikazio ez bortitzatz eta
Quark zientzia atala.
11:00-12:00. Hamaiketakoa.
Tolosako albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
13:00. Erakutsiz ikasi. EUzturpeko
ikasleekin.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko onena.
20:00. Erakutsiz ikasi. EUzturpeko
ikasleekin.
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Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta,
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:
Tolosaldeko
gizarte
eragileak

Urteko lehen azoka
bereziak hartuko du Tolosa
Euskal Herriko 16 mintegik postua jarriko dute, larunbatean,
Tolosako Trianguloan; erosleen zalantzak ere argituko dituzte

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30. Kantari Donostia 4. saioa
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe
22:30.Ajoarrieroa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK
Gaur
IBARRA. Egunekoa.
Edurne Mugica Martinez.
Euskal Herria, 3.
Telefono zenbakia: 943 67 09 15.
TOLOSA. Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9.
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.
TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

Zuhaitz eta landareen azoka bereziak Trianguloa plaza hartuko du; larunbateroko azoka ere izango da. SINADURA

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa
Urteroko moduan, zuhaitz eta
landareen azoka bereziak zabalduko du, Tolosako azoka berezien denboraldia. Larunbatean
Euskal Herriko 16 mintegitako
arduradunak elkartuko dira
Trianguloa plazan eta, beren
produktuak eskaintzearekin batera, bezeroek landareen inguruan dituzten kezkak eta zalantzak ere argitzen saiatuko dira.
08:30ean hasita, 14:00ak bitarte plazan izango dira postuak,
eta Tolosako Udalak nabarmendu egin nahi izan du Ataungo

Dorronsoro mintegia: urtarriletik martxora bitarte, hilabeteko
bigarren eta laugarren larunbatetan, Atadi kalean zuhaitz eskaintza prestatzen du azoka egunez. Dena den, etzi, azoka berezia dela-eta, Trianguloa plazan
izango da bera ere.
Horrela, zuhaitz eskaintzaz
gain, fruta arbolak –limoiondoak, laranjondoak, sagarrondoak–, baso landareak –pinuak, pagoak, haritzak,...– , apaingarriak
eta zuhaixkak eskuratu ahal
izango dira, Tolosan, larunbateko hitzordu berezian.
Postuen arduradunak, berriz,

honako mintegiak izango dira:
Arakama anaiak (Zegama),
Aranburu (Aginaga), Areitio
(Zaldibar), Belar (Zaldibar), Blasenea (Zarautz), Dorronsoro
(Ataun), El Montañes (Tafalla),
Urkizu (Anoeta), Txomin Bilbao
(Kortezubi), Artadi (Igorre), Sairu loreak (Usurbil), Zurlan (Anoeta), Zubialde (Beintza-Labaien),
Aleka (Gipuzkoa) eta Ortuberri
(Iurreta).
Azkenik, aipatzekoa da, larubateroko azokak bere horretan
jarraituko duela Zerkausian,
Berdura plazan eta Euskal Herria plazan.

