
Elkartasun
keinuak,
Kataluniako
prozesu
subiranistari   
Atzo hasi zen Kataluniako prozesu
independentistaren buruzagien
kontrako epaiketa, Auzitegi Gorenean;
elkarretaratzeak egin dituzte
Tolosaldeko hainbat herritan  //3

TOLOBOLEISEIGARREN POSTUAN DAUDE BIDEBIDE TALDEKOAK    //7

ZIZURKIL
TORTURAREN GORDINTASUNA
Torturaren Aurkako Eguna da gaur. 38 urte dira Joxe Arregi bederatzi egunez
torturatu eta erail zutela eta igandean izango dute gogoan. Zizurkilen bi
eskultura daude torturari lotuta, ‘Barne kanta’ eta ‘Torturaren garrasia’ //4
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Tolosan Trianguloa plazan elkartu dira herritarrak. I. SAIZAR

Hondakinak
ondo
sailkatzeko
deia egin 
du udalak

Amezketako Udala
kezkatuta dago herritar
batek baino gehiagok ez
dituelako hondakinak
ondo bereizten eta
gomendioak eman ditu  //5

Irailerako egongo 
da prest, Adunako
Txantxaeneako
proiektua 
1,02 milioi euroko aurrekontua onartu du
Adunako Udalak; hilerria eta ingurua
egokitzeko lanetara bideratuko dute
kopuruaren zenbateko handi bat //6



Kalitatezko osasun
arreta da behar duguna

O sasuna gure bizitzen
zutabeetako bat da, oi-
narrizko giza eskubidea
eta ongizatearen fun-

tsezko elementua. Kalitatezko
osasun zerbitzu publikoak izatea
justizia sozialean eta ekitatean sa-
kontzea da.

Egun, lehen mailako arreta
zentroez gain, Asuncion klinika,
eskualdeko osasun asistentziara-
ko erreferente garrantzitsuena da
eta ez du herritarrok merezi du-
gun zerbitzua bermatzen.

Hasteko, eraikina zaharkitua
dago eta ez du beste ospitaleek es-
kaintzen duten kalitate maila
bera eskaintzen.

Gainera, langileen lan baldin-
tzak (ordutegiak, soldatak…) eta
langile kopurua ez dira egokiak.
Hala ere, ikaragarria da bertako
langileen ardura eta profesional-
tasuna, baldintza hauetan ere.
Zenbait espezialitateetan ez dago
espezialistarik eta beste batzue-
tan behar direnak baino gutxiago
daude.

Bestetik, Asuncion klinika ez
dago Osakidetzaren informazio
sistemaren barruan eta gure txos-
tenak ez daude eskuragarri, eta
euskarazko arreta ez dago berma-
tua. Urtez urte okerrera egin dute
aipatutako baldintza hauek eta
eragin negatibo oso nabarmena
dute herritarroi eskaintzen zai-
gun osasun zerbitzuaren kalitate-
an. Eta hara non, egoera gordin
honen erdian, Asuncion klinikari

fundazio bat sortzea bururatu
zaio. Ez dira gai gutxieneko kali-
tatezko arreta bermatzeko. eta
orain, «formakuntza, ikerketa eta
berrikuntza, eta ezagutza jendar-
teratzea» helburu dituen asmaki-
zun berri honekin azaldu zaizki-
gu. Ni, pertsonalki, iraindua
sentitu naiz. Denok dugu Tolosal-
deko osasun arretaren errealitate
prekarioaren berri eta aurkezpen
arranditsu hori, mago kaskar ba-
ten despisterako trikimailuaren
tankerakoa iruditu zait. Propa-
ganda ariketa makurra. Tontotzat
hartu nahi gaituzte.

Tolosaldean kalitatezko osa-
sun arreta publiko eta integrala
bermatuko duen plan estrategi-
koa behar dugu, eta hainbat pun-
tu jaso beharko lituzke. Ospitale
publiko berria behar da, kudeake-
ta ekonomikoaren gardentasuna
eta inbertsioa gainontzeko lurral-
deen mailakoa izango duena, eta
osasun zerbitzu guztien integra-
zioa eta koordinazioa bermatuko
duena.

Zerbitzuak eskatzen duen lan-
gileria izan beharko du, kopuruz
zein espezializazioz, eta gaixo ba-
koitza nahi duen hizkuntzan ar-
tatuko da.

Azkenik, osasunaren sustape-
nean eta prebentzioan sakontzea
bermatuko du, eskualdeko herri-
tarren beharretara egokitutako
zerbitzuak eskainiz.

Merezi dugun osasun arreta
lortu nahi badugu, denok bat
eginda joan behar dugu.

Andu Martinez De Rituerto
EH Bilduko Tolosako alkategaia

GUTUNA

GREBARAKO LANEAN
Tolosaldeko Asanblada Feministak lanean jarraitzen du mar-
txoaren 8ko greba feminista prestatzeko. Astelehenean, Tolo-
sako kultur etxean bildu ziren egitaraua prestatzen jarraitze-
ko. Larunbat honetan, berriz, San Frantzisko pasealekuan in-
formazio mahaia jarriko dute, eta bertan, asanbladaren
zapiak eta eskumuturrekoak erosteko aukera izango da. Egun
berean, bizikleta martxa ere egingo dute. Otsailaren 19an izan-
go da hurrengo bilera, kultur etxeko zeramika gelan. ITZEA URKIZU

‘Tolosa organikoa %100’
kanpaina abian da
Zaindu Tolosa ekimenaren barruan, hondakin organikoa
egoki bereiztea sustatzea du helburu. Bi hilabetez luzatuko
da izaera informatzailea izango duen proiektu berria

Josu Artutxa Dorronsoro

Tolosa Organikoa %100; sailkatu
eta konposta bihurtu. Horrela
izendatu du udalak Zaindu Tolo-
sa ekimenaren baitan hondakin
organikoa egoki bereiztea susta-
tzeko abian jarri berri duen kan-
paina. Zumalakarregi kalean
egindako aurkezpenean, Olatz
Peon alkateaz gain, Karmele Agi-
rre eta Eire Ruiz kale hezitzaile-
ak izan ziren.

Kanpaina berri honen helbu-
rua hondakin organikoaren frak-
zioan tarteka agertzen diren
plastikoen eta beste hondakin
moten presentzia gutxitzea da.
«Horiek, kalteak eragiten dituz-
te. Egun, Tolosan batzen den
hondakinaren ia %29a organi-
koa da; asko bereizten da, baina
erabat garbi jasotzea da asmoa»,
adierazi zuen Peonek.

Hondakinak bereizteko unean
jokabide egokiak sustatu nahi
ditu udalak. «Behar den tokira
botatzen ez badira, ezin dira be-
rreskuratu, eta baliabideak gal-
tzen dira». Horregatik, oinarriz-
ko hiru aldagaietan jarri nahi
dute fokua: herritarren eskura
baliabide egokiak jartzea, herri-
tar horiek heztea eta kontzien-
tziatzea.

AURREZ AURRE ETA SAREAN
Astelehenean hasi zen izaera in-
formatzailea izango duen kan-
paina. Bi hilabete iraungo du, eta
hiru zatitan banatuko da. «Lehe-
nik, hondakin organikoaren sor-
tzaile nagusiengana zuzenduko
gara, kanpainaren nondik nora-

Alkateaz gain, kale hezitzaileak ere izan ziren kanpaina aurkezten. J. ARTUTXA

koak azaltzeko, eta dituzten ara-
zoentzat irtenbideak bilatzeko»,
azaldu zuen Karmele Agirrek. 

«Herritar arruntengana ere
helduko gara». Hain zuzen, orga-
nikoaren edukiontzien egoera
ikuskatuko dute, gaizki sailkatu-
tako poltsak atera eta erakusgai
jarriz, errefusaren edukiontzira
bota aurretik. Edukiontzietara
gerturatzen diren herritarrei la-
guntza eskaini eta azalpenak
emango dizkiete. Gainera, etxe
atarietan kartelak jarriko dira,
organikoa ondo sailkatzeko argi-
bideekin, orain arte detektatu di-
ren akats ohikoenak azalduz.

Aurrez aurreko harremanaz
haratago, sare sozialetan ere pre-
sentzia izango dute. Eire Ruizek
adierazi zuenez, «Instagramen
eta Twitterren, @tolosaorgani-
koa orrialdean, herritarren za-
lantzak argitzen saiatuko gara».
Horretarako, gaizki sailkatutako
elementu adierazgarrienen ar-
gazkiak publikatuko dituzte.

POLTSEN GARRANTZIA
Bestalde, udalak poltsa konpos-
tagarrien erabileran sakondu
nahi du. «Askok bereizten dute,
baina erabiltzen den poltsa ez da
udalak banatutakoa izaten», ai-
tortu zuen Peonek. «Garrantzi-
tsua da; plastikozko poltsak era-
biliz gero, barruko hondakinek,
bereizita egonda ere, edukion-
tzia kutsatu dezaketelako».

Udalak eskaintzen dituen pol-
tsa konpostagarriak jasotzen ez
dituzten etxebizitzak identifika-
tu dira. «Horietara gutun bana
bidaliko da, erabiltzeko gonbita
eginez». 60.000 euro inbertitzen
dira urtero poltsa horiek eroste-
ko, eta doan eskuratu daitezke
zezen plazan eta kultur etxean.

2018AN, % 70EKO TASA
Organikoaren kudeaketa kostua
(tonako 121,18 €) errefusarena
(tonako 173,12 €) baino merkea-
goa dela ere gogorarazi zuen Pe-
onek. «Ingurugiroari mesede
handia egiteaz gain, ekonomiko-
ki ere oso garrantzitsua da ongi
bereiztea». 2018an, 7,3 milioi kilo
hondakin jaso ziren Tolosan;
biztanleko ia 375 kilo. Horietatik
birziklagarria, %70 izan zen.
«Ehuneko oso ona da, baina ho-
betzeko tartea dago».
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Elkarretaratzeak,
katalanei babesa emateko  
Tolosan, Ibarran, Zizurkilen eta Anoetan egin ziren bilkurak, atzo
iluntzean, auzipetu katalanen aurkako epaiketaren egun berean. 

Irati Saizar Artola

Atzo goizean hasi zen Katalunia-
ko politikari eta gizarte mugi-
menduetako buruzagi indepen-
dentisten aurkako epaiketa, Es-
painiako Auzitegi Gorenean.
Tolosaldetik babesa eta elkarta-
sun keinuak bidali nahi izan zi-
ren. Horren adierazle dira Tolo-
san, Ibarran, Zizurkilen eta Ano-
etan, atzo iluntzean, egin ziren
elkarretaratze jendetsuak. «Eus-
kal Herritik bada momentua,
beste behin ere, elkartasun keinu

hori ematekoa, baina ez soilik
haiei, baita gure eskubideen de-
fentsari ere», esan zuen Jone
Amonarriz Gure Esku Dago mu-
gimenduko bozeramaileak atzo,
ATARIA IRRATIAn. 
Epaiketaren lehen eguna balia-

tu zen elkarretaratze horiek egite-
ko, baina bada beste hitzordurik:
Gure Esku Dago dinamikatik dei
egin dute igandean Donostian
egingo den manifestazioan parte
hartzeko. 12:00etan abiatuko da
Gros auzoko Katalunia plazatik.
Mezu argia eman nahi izan zuen

Amonarrizek dinamikaren izene-
an: «Gure eskubideak daude joko-
an, eta ez haiengatik bakarrik, gu-
regatik ere kalera atera behar
dugu, gertatzen ari dena oso larria
delako, salatu beharra daukagu-
lako». 
Euskal Herrian soilik ez, Madri-

len ere ordezkaritza badutela
azaldu zuen Amonarrizek: «Ma-
drilera joatea ere garrantzitsua
iruditzen zitzaigun, batetik, preso
politikoei eta haien ingurukoei el-
kartasuna adierazteko, eta babes
hori ahalik eta hurbilenetik ema-

teko, bestetik». Kataluniako auzi-
petuen prozesua «oso gertutik»
bizitzen ari direla aitortu zuen,
Kataluniako herriak eta Euskal
Herriak duten «lotura estua» tar-
teko. «Gure Esku Dago-tik azken
urteetan asko estutu dira harre-
manak, eta orain arte bezala be-
raiekin jarraituko dugu», esan
zuen dinamikako bozeramaileak.
Izan ere, aurreratu zuen, Gure
Esku Dago-k martxan jarriko
duen ildoetako bat Kataluniare-
kin «elkartasunetik elkarlanera»
pasatzea izango dela. 

Trianguloa plazan jendetza elkartu zen, atzo iluntzean, Kataluniako hainbat buruzagiri babesa erakusteko . I. SAIZAR

Ibarran hasiko
da Gipuzkoako
Eskolarteko
Bertsolari
Txapelketa  

Ostiralean izango da lehen
kanporaketa saioa Sendi
Ekintza elkartean, eta 14
eta 18 urte arteko sei gazte
arituko dira abesten 

I. Saizar Artola Ibarra

Ostiralean emango zaio hasiera
XXXI. Gipuzkoako Eskolarteko
Bertsolari Txapelketari. Lehen
kanporaketa fasea Ibarrako Sen-
di Ekintza elkartean izango da.
Kanporaketak, afari formatuan
egingo dituzte, eta apirilaren
5ean izango dute final nagusia,
Lasturren.  
Guztira 23 bertsolarik hartuko

dute parte Gipuzkoako txapelke-
tan. Aurten, ordea, ez da egongo
eskualdeko ordezkaririk. Hona-
ko sei bertsolarik abestuko dute
Ibarrako kanporaketan: Joar Ga-
ratek, Araitz Sagarnak, Maddi
Aiestaranek, Aitor Tatiegik,
Ekain Tolaretxipik eta Hodei
Munduatek. 
Mahai inguruan abestu behar-

ko dute, eta gaiak jartzen Imanol
Artola Felix arituko da. Bertsola-
riak zein lanetan jarriko dituen
zehaztuta du dagoeneko: «Lehe-
nik, lau oin emanda, zortziko
handian abestu beharko dute;
gero, bikoteka bina bertso kanta-
tuko dituzte zortziko handian;
ondoren, bikoteka koplatan ari-
tuko dira gaia emanda; eta azke-
nik, puntu-erantzun bat eta an-
tzeko gaiaren inguruan bertso
bat abestu beharko dute».
Martxoan zehar izango dira

hurrengo hiru kanporaketak;
Zestoan, Orion eta Oñatin ospa-
tuko dituzte, eta horietan aurre-
ra egitea lortzen dutenek finale-
rako txartela eskuratuko dute.
Gipuzkoako finala apirilaren
5ean jokatuko da, Lasturren.
Behin probintzietako finalak jo-
katuta, ekainaren 8an Saran el-
kartuko dira Euskal Herriko he-
rriarteko finala jokatzeko. Txa-
pelketako parte hartzaile guztiak
elkartuko dira egun horretan Sa-
ran, eta amaiera festa egingo
dute.    
Ostiraleko saioa bertatik ber-

tara entzun nahi duenak, eta
Sendi Ekintzan afaltzeko gogoz
dagoenak, eskuragarri ditu afari-
rako txartelak www.bertsosarre-
rak.eus webgunean. Bihar
eguerdia baino lehen erosi be-
harko dira.
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Amaitu dituzte
errepide eta plaza
berritzeko lanak 
BERROBI // Amaitutzat eman di-
tuzte errepidearen bi aldeetan
espaloiak egin eta udaletxe ata-
ria berritzeko lanak. Urrian hasi
zituzten obrak, eta  oinezkoen-
tzat soilik jarri dute udaletxe ata-
ria; beraz, ezingo da autorik
aparkatu eremu horretan. Line-
ako autobusaren geltokia ere
leku horretan jarri dute.  

Lizartzako inauteriei
larunbatean emango
diete hasiera 
LIZARTZA // Otsailaren 16an, la-
runbatean, hasiko dituzte inau-
teriak lizartzarrek. 12:00etarako
jarri dute hasiera hitzordua: gi-
bela dastatzeko aukera izango
dute. Ondoren, antzerkia eta
Otsolar dantza taldearen ema-
naldia ikusteko aukera izango
da. Hurrengo asteburuan eman-
go diete jarraipena inauteriei. Autobusa geratzeko lekua utzi dute udaletxe atarian. I. SAIZAR



Ez dadin ahaztu
gertatutakoa
Gaur Torturaren Aurkako Eguna da, gaurko egunez
duela 38 urte torturatuta erail zutelako Madrilen
Joxe Arregi zizurkildarra; igandean omenduko dute

Jon Miranda Zizurkil

Eusko Jaurlaritzarentzat EHUk
2017ko abenduan egindako txos-
tenak esaten du, 1960 eta 2014
urteen artean 4.113 lagun tortu-
ratu zituztela Euskal Herrian.
Ikerketak torturak izan duen ta-
mainari neurria jartzeaz gain,
agerian utzi zuen torturatzaileen
inpunitatea. Aztertutako aldi
osoan hogei zigor epai baino ez
ziren berretsi torturengatik, Es-
painiako Auzitegi Gorenean.
Epai horietako batek zigortu

zituen, 1989an, Antonio Gil Ru-
biales eta Julian Martin Rios po-
liziak, zortzi urte lehenago Joxe
Arregi zizurkildarra torturatzea-

gatik. Aurrez, Madrilgo Auzitegi
Probintzialak bi aldiz absolbitu
zituen; bide batez esateko, auzi-
petu zituzten bakarrak izan zi-
ren, nahiz eta Madrilgo Giza Es-
kubideen Batzordearen arabera
73 poliziak hartu zuten parte
Arregiren galdeketetan.
Bi torturatzaileei ezarri zieten

zigorra hutsaren hurrengo izan
zen: Hiru hilabeteko atxiloaldia
ezarri zieten biei eta bi eta hiru
urtez lanik eta soldatarik gabe
utzi zituzten, Gil Rubiales eta
Martin Rios, hurrenez hurren.
Epaiketa horretatik 30 urtera,

Tolosako epaitegian salaketa ja-
rri dute sei lagunek, 1975 eta 1978
urteetan artean Tolosako Guar- Atxulondo kultur etxean dago Torturaren garrasia izeneko eskultura. J. M. 

Koldobika Jauregiren Barne kanta Joxe Arregi plazan, torturatuei eskainia. J. M.

EKITALDIAK
Otsailak 17, igandea

09:00.Zizurkilgo herriguneko Pello
Mari Otaño plazatik abiatuta Haize-
tsura ibilaldia.
13:00.Joxe Arregi plazan ekitaldia.
Ondoren.Bazkaria Urkamendi el-
kartean.
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Bi eskultura, torturaren
gordintasuna erakusteko
J.M. 

Barne kanta kanpoan dago eta
Torturaren garrasia, berriz, ba-
rruan. Biak torturari eskainitako
eskulturak dira eta lehena Joxe
Arregi plazaren ertz batean dago
2014. urteaz geroztik; bigarrena
berriz, duela pare bat urte jarri
zuten Atxulondo kultur etxearen
lehen solairuan.

Barne kanta, Koldobika Jau-
regi eskultore alkizarrari eginda-
ko enkargua da eta harriz egin-
dako artelana da, bi metro pasa-
ko altuera duena. Aurretik egina
zuen serie bateko hamabi lane-
tako bat aukeratu zuen Jauregik
Joxe Arregi eta gainerako tortu-
ratu guztiak gogoan hartzeko.
«Bizi garen herrian egoera sozia-
la halakoa zen, eta gai hau lehe-
nagotik landua nuen», esan zuen
orduan Alkizako eskultoreak.
Lan berri bat egin beharrean,
eginda zegoen pieza bat erabil-
tzea proposatu zien antolatzaile-
ei. Eskulturak goiko aldean leiho

bat du eta artistaren esanetan,
«preso dagoen pertsona baten-
tzat kanpoarekin duen lotura ba-
karra da hori. Leihoa da askata-
sunerako aukera bakarra». Sin-
bolismoz betetako lana utzi
zuen, beraz, Jauregik Zizurkilen,
Joxe Arregiren izena daraman
plazan.

DOHAINTZAN EMANDAKOA
Berrikiago dohaintzan jaso zuen
Zizurkilgo Udalak Torturaren
garrasia egurrez egindako es-
kultura. Egileak, 1981ean Joxe
Arregiri egin zizkioten torturek
eragin zioten zirrara islatu nahi
izan zuen artelanean. Urteetan
etxean gorde ondoren, duela bi
urte modu anonimoan eman
zion udalari, eskultura Joxe
Arregiren herrian geratu dadin
betirako.
Oihartzun handia izan zuen

zizurkildarraren kasuak Euskal
Herri osoan, neurri batean, tor-
turatutako gorpuari atera zizkio-
ten argazkiengatik. 2009an jakin

zen Berria-k ateratako errepor-
taje baten bitartez, Juan Kruz
Unzurrunzagak eta Bixente
Ameztoik atera zituztela argaz-
kiak, Zizurkilgo hilerrian bertan,
Arregi hilobiratu zuten egunean. 

Torturaren garrasia lanak iru-
dikatzen du Arregik pasa behar
izan zuena, torturatu zuten 9
egunetan. Metro pasako pieza
honetan, eskuburdinak bizka-
rrean lotuta ageri da pertsona
bat, garrasika. Atxulondo kultur
etxeko lehen solairuan daukate
jarrita, gertatutakoa ahaztu ez
dadin.
Ez dira, ordea, Zizurkilen tor-

turaren gaia aitzakiatzat hartuta
egin diren lan bakarrak. 2014an,
Torturaren Aurkako Egunaren
bueltan, garai horretan preso zu-
ten Mikel Egibar herritarraren
margolanak erakutsi zituzten
Atxulondo kultur etxean. 1999an
atxilotu zutenean torturak egin
zizkioten Egibarri eta gerora
18/98 auzian epaitu eta espetxe-
ratu egin zuten 2007an.

dia Zibilaren kuartelean egin ziz-
kieten torturengatik. Ez dakite,
oraindik, aintzat hartuko ote die-
ten salaketa. Horregatik guztia-
gatik, igandean Zizurkilen, beste
behin, torturaren egia itzaletik
argira ateratzeko ekitaldia egin-
go dute Joxe Arregi gogoan, 38
urte geroago. 



Amezketako
autodefentsa
saioan izena
emateko aukera

Otsailaren 28an izango da
ikastaroa, eta izena,
hilaren 18a baino lehen
eman beharko da 

E. Maiz Amezketa

Amezketako Udalak autodefen-
tsa ikastaroa antolatu du. 15 ur-
tetik gorakoentzat izango da
saioa, otsailaren 23an, larunba-
tean. Emagin elkarteak eskaini-
ko du kultur etxean, 09:30etik
13:30era. Parte hartu nahi dute-
nek izen ematea 688 71 16 75 te-
lefono zenbakira deituta, edota
samezketa@gmail.com helbide
elektronikora idatzita egin de-
zakete. Horretarako azken egu-
na, hilaren 18a, astelehena,
izango da. Ikastaroa doan eskai-
niko da, eta amezketarrez gain,
interesa duen edonork eman
dezake izena. 

Gaikako bilketa ondo egitearen
garrantziaz ohartarazi du udalak

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Amezketako Udala kexu agertu
da, herritar batzuk, hondakinen
inguruan egiten duten kudeake-
ta txarra dela eta. Azken urtee-
tan, Amezketako udalerrian
hondakinen tratamendua hobe-
tzeko urrats asko eman direla ja-
kinarazi dute udaletik. Iñaki
Amundarain alkateak argitu
duenez, zenbait eremutan,
«edukiontzi ezberdinak jarri dira
gaikako bilketa sustatzeko, eta
herritarrei, ahal den zerbitzu
garbiena eta txukunena eskain-
tzeko».

Urte hasierarekin batera, edu-
kiontzi berriak jarri dituzte, za-
harrak ordezkatuz. Eta udaletik
ohartarazi dute, laster, «haizete-
ek-eta mugitu ez ditzaten edu-
kiontziak euskarri moduko ba-
ten gainean jarriko dira». Gaine-
ra, «aurrerantzean edukiontzi
guztiak identifikatuta egongo
dira, bilketa maiztasunaren berri
izateko, eta sortzen den honda-
kinen pisua jakiteko. Honela, de-
nok jakin dezagun zenbat hon-
dakin eta zabor sortzen dugun»,
azaldu dute. Honen aurrean,
hondakinen kudeaketa egokiago
bat aurrera eramaten saiatuko
dira. 

DESEGOKI
Edukiontzi berriak jartzearekin,
ordea, beste behin ere, herrian
zehar,  «zenbait herritarren jarre-
ra desegokiak ikus ahal izan
dira», diote. Hondakinak edu-
kiontzietara botatzerako orduan
salatu dute edukiontzi horira
bota beharko liratekeen honda-
kinak errefuseko edukiontzian

botata agertu direla, eta organi-
kora joan beharko luketen zen-
bait janari eta animalien honda-
rrak, berriz, pixoihalen edukion-
tzian jaso dituztela. Bestetik,
«udaletxearen behe solairuan
dagoen ontzian utzi beharko li-
ratekeen etxetresna elektriko ba-
tzuk ere, herrian zehar botata
agertu dira», esan dute. 

Arreta berezia merezi duen
puntua ere markatu dute: San
Martineko edukiontziena. «Ardi
larruak eta belar bolen sokak
agertu dira edukiontzietan, egon
beharko ez luketen lekuetan». Ja-
rrera hauek ez datozela bat «hon-
dakinen bilketa txukun eta egoki
batekin», kritikatu dute.

Arazo hauez gain, «kartoiak-eta
edukiontzietatik kanpo ikusi
dira», esan dute udaletik. «Behar-
bada, edukiontzi berriek, lehen-
goek baino zirrikitu txikiagoa

dute hondakinak sartzeko, baina
egungo edukiontzi berriek zuloak
dituzte, mantenu hobeagoa dute-
lako», azaldu dute. «Herritarrek
kontu handiagoa izan beharko
dute aurrerantzean kartoiak to-
lestu eta edukiontzietan sartuz»,
edota berdina gertatzen da plasti-
kozko ontziekin ere, «poltsa ego-
kietan edo banan bana bota be-
harko dituzte». Azpimarra jarri
dute: «Edukiontzi bakoitza zerta-
rako den errespetatu egin behar
da, guztion onerako».

ALTZARI ETA TRASTE ZAHARRAK
Amezketako Udalak, altzari eta
traste zaharren bilketa berezia  hi-
lean bi alditan egiten dela gogora-
razi nahi du: «Hilaren lehen eta
hirugarren astelehenean traste
zaharrak hondakin bilketa gune-
ra atera behar dira, eta bilketa hu-
rrengo egunean, asteartean egin-

Amezketako Udala hondakinen kudeaketa hobetzeko urratsak ematen ari da; ohitura
txarrak albo batera utzi, eta sailkapena modu egokian egiteko eskatu nahi die herritarrei
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go litzateke». Bilketa hori egin da-
din, ordea, beharrezkoa da aurrez
943 67 62 16 telefono zenbakira
deitzea. Eta ateratako hondaki-
nen eta lekuaren berri eman be-
harko da.

Azken urteetan, Amezketako
Udala, jarrera desegoki baten jaki-
tun izan denean hitz egiten saiatu
izan da pertsona horiekin: «Hitz
eginez eta borondate onarekin
arazoak konpondu eta zuzendu
izan dira». Amezketako Udalak
bidea hori dela uste du.

«Egin dezagun hondakinen
sailkapena modu egokian», eska-
tu du alkateak. «Garaiz gaude,  bo-
rondate onez denok gure apur-
txoa emateko», gaineratu du, eta
«gauzak bide zuzenetik bideratu,
eta ematen diren praktika eta ohi-
tura txarrak alde batera uzteko»
eskatu du. Garbi du, «herritar
guztien onerako izango da».

Mankomunitateak edukiontzi berriak jarri ditu, eta orain kokalekuak egokituko ditu udalak. E. MAIZ

Odola emateko
aukera egongo 
da, etzi
ALEGIA // Alegiako kultur etxean,
etzi, 18:30etik 20:30era odola
emateko aukera izango da. Gi-
puzkoako Odol Emaile elkarteko
kideak izango dira, eta herrita-
rrei odola ematera joateko deia
egiten diete.

‘Aralar, Mundua leku
den lurra’
dokumentala, Altzon
ALTZO // Ostiralean, 19:00etan,
Aralar, Mundua leku den lurra
filma eskainiko dute, Altzoko
Batzarremuñon. Oraindik ikusi
ez duenak, aukera izango du
Aralar hobeto ezagutzeko. 



Askotariko erabilera emango
diote Adunan, Txantxaeneari
Atzo onartu zuen udalak 2019ko aurrekontua, eta inbertsioen atalean hilerria
eta inguruak egokitzeko lanetara bideratuko da zati garrantzitsu bat. 

Jon Miranda Aduna

Iazko egitasmoen artean egon
arren, aurten ekingo diote Adu-
nan Txantxaeneako proiektuari
eta irailerako amaituta egotea
espero dute. 410.000 euroko au-
rrekontua dute eraikinaren be-
heko solairua egokitzeko lanek
eta Eusko Jaurlaritzak diruz la-
gunduko du proiektua –235.000
eurorekin–; gainerako zatia or-
daintzeko, kreditu aldaketa bat
egin eta gerakineko dirua erabil-
tzeko asmoa du udalak, 2018. ur-
teko likidazioa egin eta gero. Mi-
lioi bat euro inguruko gerakina
izatea espero dute udal ordezka-
riek.
Liburutegi berria, sotoan hau-

rrentzako lokala eta denda-ta-
berna jarriko dituzte Txantxae-
nean. «Eguneroko erosketa txi-
kiak egiteko denda bat izango
da, horrelakorik ez baitago he-
rrian eta gainera taberna bezala
funtzionatuko du», esan du Josu
Amilibia alkateak. Eraikinaren
atarian geratzen den terraza era-
bili ahal izango du denda-taber-
nak eta terraza horretan erretira-
tuentzat itxitura bat jarriko dute.
«Orain arte herriko erretiratuek
ez dute kokagune fisikorik eduki
eta aukera hori eskaini nahi die-
gu, espazioa beraiek kudeatu de-
zaten. Beirate ederrekin, toki
aproposa izango dela iruditzen
zaigu». 
Gutxi gora behera, zazpi hila-

beteko iraupena izango dute la-
nek eta ondoren denda-taberna-

ren kudeaketa lehiaketara atera-
ko du udalak. Zabalik dagoen or-
duetan, liburutegiarekin komu-
nikatuta egongo da, eta aldi be-
rean, erretiratuentzako zabalik
izango da. 
Egingo den kreditu aldaketa-

rekin beste hainbat inbertsiori
heltzeko asmoa dutela adierazi
du Amilibiak. Herri batzarrean
aipatutako gaiak zerrendatu
ditu: «Belkoain bidean, errepide-
aren norabidea aldatzea aurrei-
kusten dugu eta, bide batez, he-
rriguneko ingurabide guztian
seinaleztapena berrituko dugu;
Eskolako teilatuan segurtasun li-
nea moldatu beharra dago eta
jendea kexu da frontoian dagoen
sonoritatearekin. Megafonia sis-
tema berria jartzeko aukera az-
tertuko dugu eta udal brigada-
rentzako autoa ere aldatu beha-
rra daukagu». 

2019KO AURREKONTUA
Atzo, behin behinean eman zi-
tzaion onarpena aurtengo aurre-
kontuari. Orotara, 1.029.000
euro izango ditu udalak
2019rako eta alkateak nabar-
mendu duenez, dagoeneko zo-
rrik ez dute ordaintzeko, iaz kita-
tu baitzituzten guztiak. Gastuen
atalean, urtero, 800.000 euro in-
guru baliatzen dituzte gastu
arruntetarako, eta 200.000 euro
gorde dira aurtengo aurrekon-
tuan inbertsio berrietarako.
Atal horren zatirik handiena

hilerriaren inguruan egingo di-
tuzten lanek hartuko dute.
230.000 euroko kostua du obrak
eta lanak egiteko Eusko Jaurla-
ritzaren laguntza izan dute,
Erein programaren bitartez.
Aurtengo udal aurrekontuan
115.000 euro gorde dituzte, bes-
teak beste, hilerrira joateko bi-

dean espaloia egiteko eta kanpo-
santu aurreko zabalgunea asfal-
tatzeko. «Hilerriko fatxada be-
rritu eta ingurunea txukuntzeko
baliatuko ditugu lanak», esan du
Amilibiak. Dagoeneko inguru-
nean lanean ari dira eta hilabete
gutxiren buruan obra horrekin
amaitzea espero dute udal ardu-
radunek. 
Bestalde, hondakinentzako

edukiontziak kokatzeko gunee-
tan ere egokitzapenak egin di-
tuzte. «Lurperatuta zeuden
orain arte eta edukiontzi be-
rrientzako gunea prestatu eta
egokitu dugu, irisgarritasuna
hobetuz». 23.000 euro bideratu-
ko dituzte aurtengo aurrekontu-
tik lan horiek burutzeko. 
Bestalde, mendi bideak txu-

kundu eta konpontzeko 15.000
euro jaso ditu Adunako Udalak
2019ko aurrekontuan.

Hilerrira doan bidean espaloia egin eta ingurunea txukunduko dute. J. M. 

Udaberriko ikastaro
eskaintza zabala egin
du kultura sailak
AMASA-VILLABONA // Udaletxe-
ko Zuretzat bulegoan eman be-
harko da izena, otsailaren 11tik
22ra bitartean, 08:00etatik
14:00etara. Informazio gehiago
izango dute interesatuek 943 69
21 00 telefonoan edo
zuretzat@villabona.eushelbide-
an. Besteak beste, eskulangin-
tza, serigrafia, sukaldaritza, ar-
gazkilaritza eta clown ikastaroak
eskainiko dira, adin ezberdine-
tako herritarrentzat.

Benito Lertxundiren
kontzerturako
sarrerak salgai
AMASA-VILLABONA // Martxoa-
ren 30ean, Olaederra kirolde-
gian ariko da, 22:00etatik aurre-
ra kantari oriotarra. Sarrerek 15
euroko prezioa izango dute al-
dez aurretik, eta 18 euro, mar-
txoaren 30ean bertan, leihati-
lan. Honako tokietan egongo
dira sarrerak aurrez salgai: Ama-
sa kafetegian, Basajaun liburu
dendan, Gurea antzokiko leiha-
tilan, eta Interneten, BIBE plata-
forman.

Lan segurtasunari
buruzko jardunaldia
antolatu du Enbak
ZIZURKIL // Otsailaren 26an egin-
go du lansaioa sindikatuak, Frai-
soro Nekazal Eskolan. Aurrez
izena eman beharko da,gipuz-
koa@enba.eushelbidean edota
943 65 01 23 telefonoan. Iaz os-
patutako lehen jardunaldiaren
ondoren, aurten hiru gai jorratu-
ko dira: Fitosanitarioen erabil-
pen ziurrerako gida berria, esne
behitegietan kontrolen ondorio-
ak, eta azkenik, Amankomune-
ko zerbitzuaren berri ematea.
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MILIOI EUROKO AURREKONTUA
Aurtengo aurrekontuan
200.000 euro bideratuko dituz-
te inbertsioetarako. Besteak bes-
te, hilerri inguruan egingo dituz-
ten lanak burutzeko 115.000
euro bideratuko dira aurten.
Bertara joateko espaloirik ez ze-
goen orain arte eta hilerri atari-
ko zabalgunea ere txukunduko
dute. Edukiontzientzako gune-
ak eta mendi bideak egokitzeko
erabiliko dute gainerako zatia.

-ESKER ONAK-

Luken Ormazabal
Muruamendiaraz

Eskerrikasko Luken maite zenutela
erakutsi diguzuen guztioi. 

Eskerrik asko zuen estimuagatik, 
zuen keinuengatik, zuen hitzengatik. 

Hori guztia ere bihotzean gordeko dugu.

Bere familia.

BEASAIN, 2019ko otsailaren 13an



KIROLAK 07www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2019ko otsailaren 13a @TOLOSALDEAKIROL

Boleibolean bidea eginez

Imanol Garcia Landa Tolosa

Tolobolei Bidebide taldea lehe-
nengo denboraldia egiten ari da
Euskal Ligako bigarren mailan.
Hamazazpi jardunaldi egin di-
tuzte eta 10 partida irabazi eta
zazpi galdu ondoren, sailkape-
neko seigarren postuan doaz.
«Orain arteko balantzea positi-
boa da», esan du Eli Rodriguez
entrenatzaileak. «Lehenengo ur-
tea da, eta oso indartsu hasi gi-
nen, baina pixkanaka ari gara
gure lekuan jartzen». «Lehenen-
go partidetan emozio handiare-
kin hasi ginen, eta zorte pixka
batekin ere bai, eta lehen hiru-
lau partidak irabazi egin geni-
tuen», esan du Nagore Valles ka-
pitainak. «Gero bosgarrengoan
eta seigarrengoan, kolpea hartu
genuen eta pixka bat beheraka
joan ginen, baina hortxe gaude». 
Helburua hasiera batean man-

tentzea zela azaldu du Rodrigue-
zek, eta gero ondo joanez gero,
mailaz igotzeko aukerak ikustea.
«Zaila ikusten dugu, talde indar-
tsuak daudelako, eta denbora
asko daramatelako maila hone-

tan», esan du Rodriguezek. Au-
rrera begira, lehen itzulian lortu-
takoa errepikatzen badute gus-
tura geratuko direla dio Vallesek:
«Zerbait gehiago lortzen badu-
gu, baita ere. Azkenean lehenen-
go urtea da, ikasten ari gara, eta
lehendabiziko aldia da talde
hauek guztiekin topatzen garela,
beraz, emaitza onak lortzen ba-
ditugu, primeran».
Sailkapeneko lehenengo biak

igotzen dira zuzenean. «Lehe-
nengoa oso urruti dago, eta biga-
rrengoa ere zaila dago. Saiatuko
gara ahal dugun gehiena egiten
eta behintzat gerra pixka bat
ematen», esan du Vallesek. Bere
aldetik, Rodriguezek gogora eka-
rri du bi talde oso indartsu dau-
dela ligan: «Ibararte lehen mai-
latik jaitsi da, beraz bagenekien

oso ondo ibiliko zirela, eta Asti-
llerok eskola indartsu bat du. Pis-
ta beraientzat bakarrik dute eta
gaztetik hasten dira». 

ZALEEN GARRANTZIA
Valles eta Rodriguez ez dira be-
rriak boleibolaren munduan.
«Ni bizi guztian ibili naiz bolei-
bolean», esan du Vallesek. «Txi-
kitan, Tolosan aukera eman zi-
tzaigun Eskolapioetan ibiltzeko,
eta gero batxilergoko garaian
alde egin behar izan nuen, ez ze-
goelako talderik. Orduan Donos-
tiara joan nintzen Fortunara, eta
han egon nintzen hiruzpalau ur-
tez. Bertan Eli ere bazegoen, en-
trenatzaile bezala. Gero utzi egin
nuen ikasketengatik». 
Rodriguezek 20 urte inguru

daramatza boleibolean. «Lehen

Tolobolei Bidebide taldekoak, Uzturpe frontoian jokatutako partida batean.  JUANAN ZABALA

Ane Iturria, bigarren
Espainiako Txapelketan

I. Garcia Landa 

Mendiko eskiko Espainiako Txa-
pelketan, erlojuaren kontrako
igoeran, bigarren egin du Ane
Iturria tolosarrak junior mailan.
Horrez gain, zazpigarren egin du
norbanako proban. «Oso gustura
nago bigarren postuarekin»,
esan du Iturriak. «Azken finean,
aurreko urtean hasi nintzen
mendiko eskian; mendiko laster-
ketetarako osagarri moduan har-
tzen dut». Bere aldetik, Txomin
Ortiz de Zarate asteasuarrak bos-
garren egin du esprinteko pro-
ban, eta zortzigarren postua lor-
tu du norbanakoan.
Aurretik, denboraldi honetan,

Baqueirako eski estazioan joka-

urtean hasi zen mendiko eskia
egiten Iturria, eta orduan kadete
mailan lehiatu zen. Iaz bigarren
egin zuen erlojuaren kontrako

Ane Iturria, asteburuan jokatutako Espainiako Txapelketan. ATARIA

Seigarren postuan
doaz Tolobolei
Bidebide taldekoak
beraien lehen
denboraldian

mailan eta bigarren mailan en-
trenatu izan dut. Egun, Tolobo-
lei Bidebide entrenatzeaz gain,
Ferialekuan egiten diren ikasta-
roak ematen ditut», esan du. 
Aurreko urtean hasi ziren en-

trenatzen beraien artean orain
jokalariak direnak, eta pentsa-
tzen hasi ziren taldea ateratzea.
«Azkenean talde polita lortu
dugu eta oso ondo ari gara. Tal-
deko gehienak boleibolean inoiz
aritu gabeak dira, baina egia
esan jendea oso gustura dabil»,
esan du Vallesek. Zenbaitzuk
aritu izan dira aurretik Tolosan
egindako ikastaroetan, baina
hondartzako boleibolean. 
Uzturpe frontoian jokatzen di-

tuzte etxeko partidak, eta zale-
tuen animoak asko eskertzen di-
tuztela dio Vallesek: «Leku oso

hotza da, baina jendea joaten da
eta berdin-berdin animatzen
digu. Hasieran pixka bat harri-
tzen nintzen, hainbeste jende
animatzen ikusita. Eta guztiei
eskertzen diegu, ez genuelako
horrelakorik espero». Kanpoko
partidetara ere zaletuak joaten
zaizkie, «bonbo eta guzti» ani-
matzera. «Eta pila bat eskertzen
da, indar asko ematen dutelako».
Partidak luzatu egin daitezkeela
diote, hiru set irabazi behar dire-
lako, eta zaletuen animoak ez
dietela deskonektatzen uzten
azaldu dute. 
Tolobolei klubarentzat senior

mailako taldea izatea garrantzi-
tsua dela diote. «Boleibola ez da
hainbeste ikusten den kirola»,
esan du Vallesek. «Orain ematen
ari garen aukera garrantzitsua
da. Guk edozein pertsona ani-
matzen dugu, kirolari buruz ezer
ez badaki ere, boleibola ezagu-
tzeko eta probatzeko, eta gusta-
tuz gero, aurrera egiteko». Bide
batez, gogora ekarri dute ikasta-
roak egiten direla haurrentzat.
Bestalde, taldea ateratzea zaila

dela diote: «Gauza asko egin be-
har dira, ez daukagu diru lagun-
tzarik, eta babesleak lortu behar
dira». Behin hori egin ondoren,
mantentzea ere zaila dela gaine-
ratu dute: «Denboraldi honetan
hiru baja izan ditugu, eta ez daki-
gu zenbat jokalari egongo diren
datorrenean. Guregatik, taldeak
aurrera jarraituko balu, bikain.
Boleibolarentzako garrantzitsua
da, Tolosan beste erreferentzi
bat izaten jarraituko duelako». 

tutako Espainiako Kopan Iturria
hirugarren geratu zen igoerako
proban, eta esprinteko modalita-
tean finalean sartu zen. Aurreko

Espainiako Kopako bi probetan.
Aurtengo denboraldia, beraz, le-
henengoa du junior mailan. 
Igoerako probak hobeto egoki-

tzen dira bere ahalmenetara, Itu-
rriak azaldu duenez: «Oraindik
asko dut hobetzeko teknika alde-
tik, batez ere, jaitsieratan. Igoe-
retan teknika gutxiago behar de-
nez, hobeto moldatzen naiz».
Mendiko lasterketetan nabar-
mendu da, batez ere, Iturria, eta
hortik dator mendiko eskian
lehiatzeko nahia: «Ikusten nuen
korrika ibiltzen zen jende askok
mendiko eskia egiten zuela ere.
Inbidia sartu zitzaidan eta pro-
batu egin nuen, eta gustatu egin
zitzaidan». 

Kirolari tolosarrak dioenez,
lasterketarako bakarrik entrena-
tzea «pixka bat astuna» egiten
zaio: «Eskiatzen beste gihar ba-
tzuk lantzen dira, eta korrika egi-
ten duzuenean baino inpaktu
gutxiago egiten da lurraren kon-
tra. Nik uste dut osagarriak dire-
la mendiko eskia eta mendiko
lasterketak». 
Hurrengo hitzordua mendiko

eskiatzaileentzat Isaban izango
da. Euskal Herriko txapelketa
izango da jokoan, otsailaren 23
eta 24ko asteburuan. Bertan, bi
proba izango dituzte, norbana-
koa eta bertikala. 
Horren ondoren, martxoan,

Iturria mendiko lasterketako
probetan hasiko da. Espainiako
Kopako lasterketetan parte har-
tzeko asmoa du tolosarrak, eta
baita Espainiako txapelketan
ere. Horrez gain, begiz jota duen
aurtengo proba Zegama-Aizko-
rri maratoia da.  

Mendiko eskian
lehiatu da tolosarra;
Txomin Ortiz de
Zarate asteasuarrak
ere parte hartu du
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Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ASTEAZKENA 13
AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona. Zubimusu ikas-
tolaren III. Jardunaldi Pedagogikoen
barruan, nutrizio hitzaldia, 17:15ean,
Txermingo eraikinean. 
Tolosa. Tolosaldea Garatzenek eta
Tolomendik Tolosaldeko biomasari
buruz eskatutako ikerketari bu-
ruzko saioa 18:30ean, kultur etxe-
an. Helburua eskualdeko eragile
guztiekin biomasaren estrategia-
ren bide orria zehaztea izango da.
Amasa-Villabona. Korrika batzor-
dearen bilera 19:00etan, udaletxe-
ko erabilera anitzeko gelan, liburu-
tegi gainean, alegia. 

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Giro eguzkitsua eta
are epelagoa. Goizen berriz
ere behe-lainoa agertuko

zaigu, baina goiz erdirako argitu eta
egun osoan zeru urdina eta giro
eguzkitsua izango ditugu. Haizeak
egun osoz hego-ekialdetik joko du,
ahul eta termometroak igo egingo
dira, eguneko erdiko orduetan 14-
16 gradutan joko dutelarik goia.

Bihar.Giro egonkorrak ja-
rraipena izango du. Goize-
an behe-laino puntu bat

izango da, baina segituan argituko
du eta egun osoz giro urdina eta
eguzkitsua nagusituko da, nahiz
eta tarteka goi-hodeiren bat edo
beste ikusiko dugun. Hego-ekial-
deko haizeak indar pixka bat hartu-
ko du eta horrekin tenperaturak

zertxobait igoko dira, eguneko erdi-
ko orduetan 15-17 gradutan joaz
goia, Tolosaldeako txokorik beroe-
netan goraxeago geratzea bazter-
tu gabe.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualde-
ko berriak, Iker Ibarluzearekin egu-
raldia, Mikel Ozaita 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 Arto-
lak, Felixek, gidatutako bertso saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik. 
16:30.Ur eta lur. 
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Sexkulari. 
22:30.Onein. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

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

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

Anoetako ikastolako
gazteak ere izan dira
‘Tolosaldeko Ataria’n
Anoetako Herri Ikastolako 15 neska-mutil izan dira
TOLOSALDEKOATARIAko erredakzioan eta ATARIA IRRATIAn;
‘Erakutsiz ikasi’ egitasmoan hartu dute parte

Erredakzioa Tolosa

TOLOSALDEKOATARIAk egiten duen
lana gizarteratzeko apustuari ja-
rraiki beste urrats bat eman du
eta Erakutsiz ikasi egitasmoaren
barruan, Anoetako Herri Ikasto-
lako gazteak izan dira erredak-
zioa bisitatu duten azkenak. 15
neska-mutil izan dira TOLOSALDE-
KO ATARIAn, eta ATARIA IRRATIAn
parte hartzeko aukera ere izan zu-
ten. Pasahitza saioan hartu dute
parte, zuzenean. 
Eskualdeko ikastetxe guztiek

dute erredakzioa eta irratia eza-
gutzeko aukera. ATARIAIRRATIAko ‘Pasahitza’ saioan hartu zuten parte. R.C.

TOLOSALDEKOATARIAko erredakzioa ezagutzeko aukera izan zuten Anoetako Herri Ikastolako ikasleek. R.C.


