
San Esteban
biziberritzeko
urrats bat
gehiago 
emango dute
Lehiaketara atera dute Tolosako
auzoari eragiten dion plan orokorraren
aldaketarako dokumentazioa idazteko
kontratua; udalak esan du helburua
eremua zehatzago aztertzea dela  // 2

TOLOSA AHAL DUGUK APUSTU ETXEEN EZTABAIDA IREKI NAHI DU // 2

Ibarra «erosoago,
erakargarriago eta
justuago» bat egin
duela dio EH Bilduk
Koalizioak azken lau urteetako balantzea egin
du eta kudeaketa «arduratsu eta eraginkor» bat
egin duela azaldu du; legealdiko azken bi
hilabeteetan ere lana «erruz» egingo duela dio // 3 «Saharar emakumeak

nolakoak diren 
azalduko dugu»
FATIMETU ZENAN ETA RAFIAA AOLI SALEM
SAHARARRAK
Ikaztegietan bizi diren Saharako lau emakumek ‘Mendebaldeko Sahara:
emakumea eta kultura’ hitzaldia eskainiko dute Martxo Morea ekimenaren
barruan, hilaren 23an; ondoren, saharar jakiak dastatzeko aukera egongo da  //4-5
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Apustu etxeen
eztabaida mahai
gainera ekarriko
du Ahal Duguk
Herritarren zalantzak bildu ondoren,
gai honen inguruko «akordio zabalak»
bultzatu nahi ditu. Gainera, martxoko
osoko bilkuran mozioa aurkeztuko du  

Josu Artutxa Dorronsoro

Tolosako Ahal Dugu alderdiak
apustu etxeen inguruan haus-
nartu behar dela uste du. Hain-
bat herritarrek gaiaren inguruan
dituzten kezkak jaso dituzte eta
«arazoak ematen dituztela eta
liskar ugari egoten direla» jaso
dutela esan dute. 
Alderdiko bozeramaile eta al-

kategai Iñigo Cabiecesek, «Tolo-
sako etorkizunean garrantzia
handiko gaia izango denaren in-
guruko akordio zabalak» bultza-
tzeko asmoz, beste alderdiekin
harremanetarako tartea ireki du.
Apustu etxeen hedatzearen,

eta ondorioz, EAEn dauden lu-
dopatia kasuen gorakadaren au-
rrean, Ahal Duguk, «beharrezko-
tzat» jotzen du «ekonomikoki
edo sozialki ahulezia egoeran
bizi diren herritarrak babestuko
dituen araudia zehaztea». Deus-
tuko Unibertsitateak iaz eginda-
ko inkesta baten arabera, EAEko
12-22 urte bitarteko gazteen %30
inguruk dirua jokatzen dute.
«Gainera, geroz eta apustu

etxe gehiago daude. Ez dugu ho-
rrelakoak debekatzerik nahi,
baina Tolosan lokal berri bat ire-
kitzean kontuan izan behar da
zein herri eredu nahi dugun»,
dio Cabiecesek. Horrela, «herri-
tarren mesedetan» hartuko di-

ren neurriak, «gehiengo zabal
baten kontsentsuz onartzea»
nahi dute, «arazoa okertu deza-
keten oztopoak ekidin behar di-
relarik, ondorioak latzak izan
daitezkeelako».
Cabiecesek mahai gainean ja-

rritako neurrien artean, herrian
apustu etxe hauen zabaltzea mu-
gatzea egongo litzateke, euren
arteko gutxieneko distantziak
ezarriz. «Bestetik, gune horietan
liskarrak izaten direnez, horiek
ekiditeko Udaltzaingoaren for-
makuntza berezia urrats garran-
tzitsua izango da».
Kokalekuei ere, garrantzi bere-

zia eman nahi die. «Trianguloa
plaza inguruan bi lokal daude eta
kultur etxea gazteentzako eremu
bat dela jakinda ez dira leku ego-
kienak, gazteengan eragina dute-
lako». Sektore ahul horrengan ere
jarri nahi dute fokua, «beraiek di-
relako herriaren etorkizuna». Be-
raz, apustu etxeak hezkuntza eta
kultur zentroetatik urruntzea ere
proposatzen dute. Hala ere, eki-
men honen inguruan «proposa-
menak jasotzera» irekiak daudela
ere azpimarratu du, «helburua
benetako konponbidea bilatzea
delako». Martxoko osoko bilku-
ran mozioa onartuz gero, aurrera
jarraituko dute, bestela, gainera-
ko proiektuen inguruan lanean
hasiko dira.

San Esteban eremuko
aldaketaren idazkera
lizitaziora atera da
Orain artekoa baino azterketa sakonagoa eta zehatzagoa
burutzea da udalaren helburua. Auzoaren garapena faseka
egingo da, bideragarritasun ekonomikoa bermatze aldera  

J. Artutxa

Tolosako Udalak lehiaketara ate-
ra du San Esteban auzoko ere-
muari eragiten dion plan oroko-
rraren aldaketarako dokumenta-
zioa idazteko kontratua. 48.000
euroko aurrekontua du, BEZ-ik
gabe, eta gaur da proposamenak
aurkezteko azken eguna.
San Esteban auzoari buruzko

planteamendu desberdinak egin
dira azken urteetan, eta egoera
sozio-ekonomikoak eta herrita-
rren beharrak aldatuz joan dira.
Orain, eremua egungo errealita-
tera egokitu nahi da plan oroko-
rraren barruan, eta horretarako
azterketa abiarazteko kontrata-
zio prozedura martxan jarri da.
Orain artekoa baino azterketa

sakonagoa eta zehatzagoa buru-
tzea da helburua. Auzoaren ga-
rapena faseka egitea ezinbeste-
koa da, bideragarritasun ekono-
mikoa bermatze aldera. Honek,
barne hartuko ditu jasangarrita-
suna, mugikortasuna eta genero
ikuspegia. Hori dela eta, espazio
publikoa berregokituko da, ere-
muaren eta herrigunearen kone-
xioa hobetuz eta auzoa atsegina-
go eginez, trafikoarentzako ere-
mua gutxituz eta oinezkoen
erosotasuna eta segurtasuna
bermatuz. Aldi berean, garraio

zerbitzuak hobetu eta aparkale-
kuak berrantolatuko dira.
Alor kulturala mantentzea eta

sustatzea ere helburu ditu pla-
nak, Bonbereneak bere jardue-
rak aurrera eramateko beharrez-
ko eremua aurreikusiz, Feriale-
kua handituz eta hobetzeko
bideak aztertuz, edota kultur eta
kirol jarduera gehiago gauzatze-
ko aukera berriak sortuz. Etxebi-
zitzei dagokienez, beharrezko
kopurua zehaztuko da, babes
ofizialekoena eta alokairu sozia-
lera bideratutakoena aurreiku-
siz, proiektu bideragarria izan
dadin. Idazketa hiru fasetan gau-
zatzea aurreikusten da. Lehene-
an, egoeraren diagnosia eta he-

rritarren parte hartze prozesua-
ren diseinua gauzatuko dira, le-
hen saioa ere burutuko delarik.
Bigarrenean, berriz, hasierako
dokumentua idatzi eta herrita-
rrekin bigarren saioa burutuko
da, antolamendu aukera desber-
dinak jasoz. Azken fasean, jen-
daurrean egongo den epean aur-
keztutako iradokizunei erantzu-
teko txosten tekniko-juridikoak
idatziko dira. Prozesuak 17 hila-
bete irautea aurreikusten da.
Azterketatik eratorritako pro-

posamenak, auzotarrekin, herri-
tarrekin eta bertako eragileekin
partekatuko dira. Behin ekarpe-
nak jasota, plan orokorraren al-
daketa tramitatuko da.

San Esteban auzoaren egungo ikuspegia. J. A.
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HARRERA
EGIN DIETE
Flandriako Menen herriko 
16 ikasle eta Orixeko BHIko
beste hainbeste astebeteko
egonaldian ari dira parte
hartzen, eta astelehenean
egin zieten harrera. Aldaketa
klimatikoaren eta jasangarri-
tasunaren inguruko erronka
lokalak izango dituzte hizpi-
de. Orixeko ikasketa plangin-
tzan parte hartu eta gaiarekin
lotutako zentroak eta enpre-
sak bisitatuko dituzte. ATARIA



Ekimenak
egingo dituzte
Adunako
emakumeek 
Horma irudi bat pintatuko da hilaren
30ean eta bertan agertuko den leloa
aukeratzeko lehiaketa egingo dute 

J. M. Aduna

Martxoaren 8a ere ospatu zuten
Adunan. Etxafuegoa botata
eman zioten hasiera egunari.
Ondoren, eskualdeko kotxe ka-
rabanan parte hartu zuten  eta
Aiztondo bailarako mugimendu
feministak antolatutako mani-
festazioan izan ziren.
Adunako Emakumeek dato-

rren ostiraletik aurrera, beste
hainbat ekimen antolatu dituz-
te. Besteak beste, martxoaren

30ean pintatu asmo den horma
irudiaren harira, irudi horretan
azalduko diren leloak erabaki-
tzeko lehiaketa jarri dute mar-
txan. Leloak adunakoemakume-
ak@gmail.com helbidera bidali
beharko dira, Lelo Lehiaketa
gaiarekin. Tabernan edo eskolan
jarrita egongo diren kutxa more-
etan ere sartu daitezke proposa-
menak. Jasotzen diren leloak
Adunako Udalaren Facebook-
ean argitaratuko dira eta irabaz-
leak horma irudian sartuko dira. 

Legealdiaz «oso
balantze positiboa»
egin du udal gobernuak
Ibarra «erosoago, erakargarriago eta justuago» bat egiteko
lan egin duela esan du EH Bilduk, kudeaketa «arduratsu eta
eraginkor» bat eginez, hurrengoei aukera berriak zabalduz 

Jon Miranda Ibarra

Ziklo baten amaiera eta berri ba-
ten hasiera iragarri du Mikel Agi-
rrezabala alkateak, 2015 - 2019 le-
gealdiaren balorazioa egiteko
agerraldian. Barne ikuspegitik
aro berria «berandu» datorrena-
ren sentsazioa dutela aitortu
dute EH Bilduko kideek, «baina
garbi daukagu erronkari behar
den moduko erantzuna emateko
momentua orain heltzen ari zai-
gula», esan dute. 
EAJk 2004an hasi zuen proze-

su bat amaitzea lortu du EH Bil-
duko udal gobernuak: «Beraiek
ez ziren gai izan Ibarrara egoki-
tutako hirigintza plan bat onar-
tzeko zortzi urtetan eta gu bai.
Ibartarrok Ibarran jarraitzeko
baldintzak sortu ditugu eta orain
horren garapena dugu helburu».
Zentzu horretan, kudeaketa «ar-
duratsu, eraginkor eta justua»
egin dutela uste dute koalizio
abertzaleko kideek eta hurrengo
udal gobernuari «tresna berriak
eta aukera ekonomiko zabalak»
utziko dizkiotela uste dute. 

LORPENAK ZERRENDATUTA
Udal gobernuaren izenean Agi-
rrezabalak esan du lana «gainez-
ka» izan dutela lau urte hauetan.
«Apustu asko genituen eta be-
rriak sortu zaizkigu eta sortzen
ari dira. Zalantzarik ez dugu
dena eman dugula eta lan guz-
tiak ez amaitu izana ere onartzen

dugu, baina hori uste dugu he-
mendik pasa diren guztien senti-
pena dela». 
Legealdi hasieran, erronka na-

gusiak zituzten begi jota eta ibar-
tarren eguneroko arazoei irten-
bidea ematen saiatu direla aipa-
tu dute EH Bilduko kideek.
Aurrera begira, oinarri eta abia-
puntu izango diren egitasmoak
onartu izana ere aipatu dute,
besteak beste, hirigintza plan
orokorra, «etxebizitza beharra,
aparkaleku arazoa eta beste

hainbat behar asetzeko asmoz
garatu beharko dena».
Legealdiaren azken txanpara-

ko «gogoz» daudela aipatu du
Agirrezabalak eta bi hilabete
hauetan lana «erruz» egingo du-
tela esan du. 
Martxoaren amaierarako kre-

ditu aldaketa lantzen ari dira eta
erabaki batzuk ere hartuko di-
tuztela iragarri du. Bide batez,
lau urteotan bidelagun izan dire-
nei eskerrak emanaz amaitu du
agerraldia.

MAHALARA BISITA
Leaburuko Mahala bisitatu zuten astelehenean Juan Karlos
Izagirre EH Bilduko ahaldun nagusirako hautagaiak, Amaia
Azkue Berastegiko alkategai eta Batzar Nagusietarako hauta-
gaiak eta Joxe Ramon Eizagirre Leaburu-Txaramako alkate-
gaiak. «Euskaldunon kulturaren parte den baserria babestea
ezinbestekoa da», esan du Izagirrek. ATARIA

EGITARAUA

Martxoak 15, ostirala

19:00.Virginia Imazen,La recorda-
dora ikuskizuna, gazteleraz eta hel-
duentzat, Elordi plazako lokaletan.

Martxoak 22, ostirala

19:00. Ama, nora goaz?dokumen-
tala eskainiko dute eta Iban Gonza-
lez zuzendaria bertan izango da la-
naren inguruko azalpenak emateko.

Martxoak 28, osteguna

17:00. Ipuin kontaketa saioa Kontu-
kantoi taldearen eskutik: Baziren
behin... neska abenturazaleak eta
mutil ameslariak,Elordi lokalean.
19:00.Adunako emakumeek lila-
toian izan duten esperientziaz mahai
ingurua, kultur aretoan.

Martxoak 30, larunbata

12:00.Batukada tailerra.
13:45.Mural pintaketa egingo 
dute eta herri argazkia ere aterako
dute.
14:30.Bazkaria frontoian. Pikoteoa
eraman eta barrikotea jarriko dute
bertaratutakoentzat.

Apirilak 6, larunbata

Egun osoan.Autodefentsa feminis-
ta tailerra 18 urtetik gorako nesken-
tzat. Egun osokoa izango da eta ize-
na emateko azken eguna martxoa-
ren 27a izango da. 
Izen emateko, udal bulegoetara jo
beharko da, edo bestela, 
adunakoemakumeak@gmail.com
helbidera idatzi.
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Eneritz Maiz Etxarri
Ikaztegieta

Urte batzuk badira zenbait saha-
rar familia Ikaztegietan bizi dire-
la. Beraien kultura eta ohiturak
ezagutarazteko aukera izango
dute hilaren 23an, eta egun oso-
ko egitaraua prestatu dute Kul-
tura Batzordearekin batera. Fati-
metu Zenan (Saharako errefu-
xiatuen kanpamentua, 1999) eta
Rafiaa Aoli Salem (Saharako
errefuxiatuen kanpamentua,
2001) sahararrek, Tarba Dabah
eta Kebu Zenanekin batera, hi-
tzaldia eskainiko dute.
Orain, ikaztegietarrak zarete,
baina nondik zatozte?
Rafiaa Aoli Salem. Jatorriz
Mendebaldeko Saharakoak gara,
baina benetan inoiz ez gara egon
gure benetako herrialdean. Sa-
harako errefuxiatuen kanpa-
mentuetan jaio ginen biok.  
Zenbat urterekin atera
zineten kanpamentuetatik?
R. A. S.: Ni sei urterekin. Lehe-
nengo Huescara joan ginen bizi-
tzera, baina Euskal Herrira, 13
urterekin etorri nintzen. Aurre-
tik, Oporrak Bakean programari
esker izan nintzen. 
Fatimetu Zenan. 2005. urtean
guraso eta anaia-arrebekin bizi-
tzera etorri nintzen, baina ez
Ikaztegietara, Bermeora, Bizkai-
ko kostara. Bertan bizi izan gi-
nen 2013a bitartean.  
Zer moduz hartu zaituztete
euskaldunek?
R. A. S.:Hasieran euskaldunekin
harremanak egitea kosta egin zi-
tzaidan. Ez nuen hizkuntza eza-
gutzen, eta agian, nire akatsa ere
izan zen. Gaztelania zekiten bi
lagunekin elkartu nintzen. Pare
bat urtera, euskaldunekin harre-
manak izaten hasi nintzen, eta
orain, euskara ulertu egiten dut,
baina hitz egitea kosta egiten
zait.
F. Z.: Bost urte nituela iritsi nin-
tzen, eta zailtasun handirik ez
dut izan egia esan. Ez da berdina,
ume bat beste herrialde batetik
bost edo hamar urterekin ekar-
tzea. Bost urterekin ez zara jaki-
tun beste herrialde batekoa zare-
nik, eta azal koloreari ez diote
asko erreparatzen, eta ezta jato-
rriari edo hizkuntzari ere.    
Gizarte batean integratu ahal

izateko bi aldeek jarri behar du-
tela iruditzen zait. Zuk ezin duzu

kanpotik etorri eta zurearekin ja-
rraitu; barkatu, baina gizarte ez-
berdin batean zaude. Ez dut esan
nahi, beraiek bezala jantzi, jan
edo jokatu behar duzunik. Ba-
koitzak bere izaera du, baina in-
tegratu nahi baduzu ahalegin
hori egin behar duzu. Eta edo-
zein herrialdetan, integratzeko
ahalegina egiten duzula ikusten
bada, estimatu egiten dela irudi-
tzen zait. Eta zer esanik ez, be-
raien hizkuntza ikasten baduzu.
Nire kasuan, asko kosta zitzai-
dan Bizkaitik Gipuzkoarako al-
daketa. Bermeoko euskalkia
guztiz ezberdina da.
Eta hori?
F. Z.: Gipuzkoara aldatu behar
genuela esan ziguten gurasoek,
eta hasieran, neure buruari esan
nion: «Lasai, Euskal Herrian ja-
rraitzen dugu, eta hau euskara
da». Ba, ez. Hona etorri nintze-
nean, gaur egun nire kuadrilla-
koak direnei, bermeotarrez hitz
egiten nien, eta denek aurpegi
arraroarekin begiratzen zidaten
hori ez zela euskara esanez beza-
la [barreak].   

Saharari buruzko eguna
antolatu duzue. Nolatan?
R. A. S.:Saharar emakumeak no-
lakoak diren eta Sahararen alde
zer egin duten azalduko dugu.
Janaria egongo da, musika, dan-
tza, jantziak... denetarik egongo
da. Erreferente diren emakume
musikari sahararren musika ere
presente izango da. Kultura Ba-
tzordeak gure kultura erakutsiko
duen egitaraua prestatzeko au-
kera eman digu, eta esku zabalik
hartu gaituzte. 

F.Z.: Kultura batzordearekin
adostu genuen, eta aprobetxatu
nahiko nuke esateko, Ikaztegie-
tako jendearekin oso harreman
estua egin dugula.  Herri txiki bat
da, baina, aldi berean, aktibitate

aldetik oso irekia. Zer da irekia-
goa, beste kultura batzuk sartu
eta beste kultura bati ateak za-
baltzea baino?
R. A. S.:Gurasoen aldetik, herri-
tar guztientzat, bazkaria presta-
tuko da. Sahararrek dugun gu-
txirekin prestatu ohi dugun
menu tipikoa izango da. Kusku-
sa egingo da salda, barazki eta
haragiarekin. Tea ez da faltako,
datilak, bizkotxoak,...
Saharar emakumeaz ariko
zarete hitzaldian.
F. Z.: Saharar emakumeaz hitz
egiterakoan, ulertu behar da, Sa-
harar emakumea ez dela berdina
Sahara guztian. Gu jatorriz Men-
debaldeko Saharakoak gara, eta
han emakume mota bat bizi dela
esango genuke. Bertan bizi den
emakumea –baita gizona ere–
Marokoar estatuaren menpe bizi
da, eta zapaldua dago. Torturak
jasotzen ditu, bortxatu egiten
dute, bere eskubideak zapaldu
egiten dituzte... eta ez bakarrik
emakumea delako, baizik eta sa-
hararra delako. 
R. A. S.: Eta umeek ere jasaten

dute. Mendebaldeko Saharan
bizi den emakumeak jasaten
duen errepresioa jasaten duela
ere, berdin-berdin jarraitzen du
manifestazioak egiten, beldurra-
rekin, baina, aldi berean, beldu-
rrik gabe ateratzen da bere esku-
bideak aldarrikatzera. Emaku-
me edo pertsonen oinarrizko
eskubideak aldarrikatzen ditu,
bere herrialdea lortzeko eskubi-
deak izateko.
F. Z.:Beste aldetik errefuxiatuen
kanpamentuetan bizi den ema-
kumea dago. 44 urtez, errefuxia-
tuen kanpamentua berak altxa
du. Gizonezkoak, eta baita ema-
kumezkoak ere, gerrara joan
dira, baina geratu ziren emaku-
me horiek eraiki zuten errefuxia-
tuen kanpamentua.  
R. A. S.: Beraiek eraiki dituzte
etxeak, eskolak, ... ez etxeko kon-
tuak bakarrik, baita kargu diplo-
matikoak ere. Beraien lana eta ja-
rrera gure historian funtsezkoak
izan dira. 
F. Z.: Guztiok esaten duguna da.
Emakume sahararrengatik izan
ez balitz, gaur, ez ginateke inon
egongo. Eta beste emakume
mota erbestean dagoena da.
Zuek izango zarete?
R. A. S.: Gu gazteak gara, baina
bai, eta gure gurasoak. Ikasten
gaude, ahal duena lanean... Eu-
ropan zabalduta dauden estere-
otipoak deuseztatu nahi ditugu,
edo behintzat azaldu. Musulma-
na eta arabiarra izatearen ezber-
dintasuna ere bai. Badaude ara-
biarrak diren lurraldeak baina
musulmanak ez direnak.
F. Z.:Gu emakume musulmanak
gara eta islamiar erlijioa prakti-
katzen dugu. Esan behar dugu
guk praktikatzen dugun islama
irekia dela, eta ez du zerikusirik,
Arabiar Saudira joanez gero, ber-

E. MAIZ

«Emakume sahararrengatik izan ez
balitz, gaur, ez ginateke inon egongo»

FATIMETU ZENAN ETA RAFIAA AOLI SALEM
SAHARARRAK
Sahara gertutik ezagutzeko aukera izango da Ikaztegietan, Martxo
Morearen barruan; herrian bizi diren lau emakumek ‘Mendebaldeko
Sahara: emakumea eta kultura’ hitzaldia eskainiko dute, hilaren 23an.

MARTXO MOREA
Martxoak 23, larunbata

11:00. Mendebaldeko Sahara: ema-
kumea eta kultura hitzaldia, Fatime-
tu Zenan, Rafiaa Aoli Salem, Tarba
Dabah eta Kebu Zenan herriko sa-
hararren eskutik, udaletxeko areto
nagusian. 
13:00. Herri bazkaria, sahararrek
antolatuta. Saharar menua presta-
tuko dute. Txartelak 12 euroren tru-
ke erosi beharko dira Ostatu taber-
nan, martxoaren 18a baino lehen.
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«Gu ez gaude
behartuta melfa
janztera edo
errezatzera. Hori,
erabaki pertsonala da»
FATIMETU ZENAN
SAHARARRA



tan praktikatzen denarekin. Zai-
la da, baina estereotipoak deu-
seztatu nahi ditugu. Garbi utzi
nahi dugu gure kulturan emaku-
me sahararra oso garrantzitsua
dela. Nahiz eta musulmana izan,
eta salbuespenak salbu, modu
irekian praktikatzen dugu isla-
ma. Nahi baduzu praktikatzen
duzu. Gu ez gaude behartuta
melfa janztera edo errezatzera.
Hori, erabaki pertsonal bat da,
eta zuk zeure buruarekin eraba-
kitzen duzu.
Kalean egon da, beraz,
emakume sahararra?
F. Z.: Toki guztietan egon da.
Etxean bai, baina, ez bakarrik
etxeko lanetarako eta haurrak
izateko makina bat bezala. Etxe-
ko emakumea izan da, haurrak
zaindu dituena, herri oso bat
sendotu duena, izan da errefu-
xiatuen kanpamenduak eraiki
dituena, eta gaur egun, kargu di-
plomatuetan parte hartzen due-
na da. Gizonezkoa den presiden-
tea dugu, baina berarekin batera
hainbat eta hainbat emakume
enbaxadore ditugu. 
R. A. S.:Ez da emakumea, ema-
kume izateagatik, etxeko ardura
hartzen duena. Ez dugu gezurrik
esango, eta normalean, gizonez-
koek etxeko lanetan lan gutxiago
egiten dute. Baina, nik uste, gure
belaunaldiei esker, ikusten ari
garela berdintasuna lortzeko eta
bi generoak berdintzeko pauso-
ak ematen ari direla. 
Nola bizi da gaur egun?
F. Z.: Hemengo gizartean ema-
kumeen ikuspuntua irekiagoa
da, eta feminismoa zabalduago
dago; baina horrek ez du esan
nahi errefuxiatuen kanpamen-
tuetan ez dagoenik. Emakumea-
ren eskubideak aldarrikatuz,
martxoaren 8a kanpamentuetan
ere ospatzen da. Gizonen eta
emakumeen arteko berdintasu-
na lortzeko bidea edo borraka ari
dira egiten, eta bidean gaudela
iruditzen zait. Egia da, hemen,
Euskal Herrian, beste modu ire-
kiago batean ospatzen dugula.
Noizbait lortuko dugula uste

dut, eta ea mundu guztirako
den.
Eta nola bizi duzue zuek?
F. Z.: Feminismoa berdintasu-
naren aldeko borroka bat da, eta
guztiok egin beharko genukee-
na. Ez bakarrik emakumezkook,
baita gizonezkoek ere. Askok
uste du, feminismoa gizonezko-
en gainetik jartzea dela, eta hori
ez da horrela. Mobilizatzen ari
den gai oso garrantzitsua da, eta
urtez urte bidea egiten ari garen
borroka da. Indarrean egon be-
harko du berdintasuna lortu bi-
tartean.
R. A. S.:Ni ere feminista naiz, eta
nire eskubideengatik kalera ate-
ratzen naiz, baina, zoritxarrez,
gaur oraindik ezberdintasun
handia dago. 
Zuen artean feminismoaz hitz
egiten duzue?
R. A. S.Bai, bai. Ez da gai tabua.
F. Z.: Guretzat ohore bat izaten
da gure gurasoekin, amekin edo-
ta familiakoekin partekatzea, eta
bakoitzaren ikuspuntua konpar-
titzea. Esaterako, gure kulturan
ere, hiru belaunalditan, bilakae-
ra bat eman dela ikusten dugu.
M8ko borrokan parte hartu
duzue. Nola bizitu zenuten?
F. Z.: Emozio handiarekin. Oso
ondo. Oso hunkituta. Bezperan
lo hartzea ere kosta egin zitzai-
dan. Izugarrizko korapiloa neu-
kan. Tolosan izan nintzen goize-
an, eta hunkituta egon nintzen.
Indarrik ez da falta, baina jendea
animatu nahiko nuke indar ho-
nekin jarraitzeko. 365 egunetako
borroka da hau. 
R. A. S.:Oso hunkituta nengoen
mobilizazioetan parte hartzeko,
baina familia arazoengatik ezin
izan nuen parte hartu. 
Zer lortu nahi duzue
festarekin?
R. A. S.:Gure kultura eta saharar
emakumea gehiago ezagutzea.
Saharar giroan murgiltzea nahi
dugu. Musulmana izateagatik
beloa eraman behar dugula iru-
ditzen zaie, eta ez da horrela.
Nahi duguna izateko libreak ga-
rela erakutsi nahi diegu. 

GIZARTEA TOLOSALDEA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2019ko martxoaren 13a

Badaezpadako
neurriekin utzi dute
aske Maite Aranalde
Astelehen iluntzean atera zen Madrilgo Soto del Real
espetxetik eta senitarteko zein lagunek herrirako 
bidea hartu zuten segituan; epaiketaren zain dago 

Erredakzioa Ibarra

Astelehen iluntzean geratu zen
aske Maite Aranalde ibartarra
Madrilgo Soto del Real espetxe-
tik, badaezpadako neurriekin,
epaiketaren zain. Haren aitak
Jokin Aranaldek azaldu du «oso
ondo, pozik» daudela alaba etxe-
an delako.
19:30ak aldera geratu zen aske

Madrilgo espetxetik. Ibarratik
hiru autotan joanak ziren seni-
tartekoak eta lagunak Aranalde-
ren bila, eta elkartu zirenean
«une oso hunkigarria» bizitu zu-
tela kontatu du Jokin Aranaldek:
«Sentimendu asko batu ziren».
Ibarrarako bidea hartu zuten,

eta goizaldeko 02:00ak aldera
iritsi ziren plazara. 
Herritar asko zituztela zain

azaldu du Aranaldek: «Jende
asko gerturatu zen, eta hori
02:00ak zirela. Besarkadez hartu
zuten, eta jendea gu bezala oso
pozik zegoen. Asko eskertzen da,
indarra eta maitasun asko ema-
ten du horrek, eta guztiaren be-
harra izango du une honetan
Maitek». 

«OREKA BILATU BEHAR DU»
Ibartarra «oso ondo» dagoela
adierazi du Jokin Aranaldek,
baina hori bai, «guztia asmiliatu
arte denbora beharko du, oreka
bilatu behar du, hainbeste urte-
tan espetxean egon eta gero ka-
lera irtetea gogorra baita». 

Maite Aranaldek 36 urte ditu,
eta 17 urte egin dituela herritik
kanpo gogoratu du bere aitak.
Hemendik aurrerako bere

egoerari dagokionez, epailea-
ren aurrean aurkeztu beharko
du Aranaldek, epaiketaren zain
dagoen bitartean: «Astero edo
bi astez behin, hori ez dakigu
ziur oraindik, eta Espainiatik
ateratzeko debekua ere ezarria
diote». 
Epaiketa egingo diotenik ere

ez dute argi: «Artxibatuta gera-
tu daiteke bere aurkako salake-
ta». Baina, bitartean, «zama»
horrekin egon beharko duela
gehitu du Jokin Aranaldek:
«Abokatuarekin ez dugu hitz
egin eta oraindik ez dakigu ziur-
tasunez bere egoera nolakoa
den, baina, urteak igaro ditzake
epaiketaren zain».

AUKERAK
Maite Aranalderen familiak espe-
ro zuen aske geratuko zela, aboka-
tuak haren aurkako frogarik ez ze-
goela zioelako. «Aske geratzeko
aukerak ikusten zituen aboka-
tuak. Hori bai, kontuan hartu be-
har da Espainiako justizia Espai-
niako justizia dela. Badira nahiko
inpartzialki jokatzen duten epai-
leak, baina, orokorrean, justizia
espainolarekin ez duzu ziurtasu-
nik gauzak txukun eta normalta-
sunez joango direla. Ez da justi-
ziaren inpartzialtasunaren ber-
mea ziurtatzen duen estatua», dio
Jokin Aranaldek.
Lehen harrera egin diote jada

herritarrek Ibarrako plazan, eta
datozen egunetan harrera zabala-
goa egitea espero dute: «Pentsa-
tzen dut herritarrek harrera lasai
eta zabala egin nahiko dietela». 

Aranalde senitarteko eta lagunez inguratuta, espetxetik atera berri. ATARIA



Txirrindulari afizionatu
onenak, igandean, Aiztondon

Imanol Garcia Landa Aiztondo

Afizionatu mailako gizonezkoen
txirrindularitza onena ikusteko
aukera izango da beste behin
Aiztondo bailaran. Igandean
egingo dute XVI. Aiztondo Klasi-
koa, eta aurtengoan Villabonan
izango du hasiera, 10:00etan, eta
Adunan bukaera, 13:30ak aldera.
«Dagoeneko esan daiteke sendo-
tasun bat hartu dugula proba ho-
nekin, eskarmentu pixka bat
hartzen ari gara, eta gure asmoa
da zaleei txirrindularitza proba
polit bat eskaintzea», azaldu du
Joxe Ramon Aiertza probako zu-
zendariak. 
Guztira 131 kilometro egingo

dituzte txirrindulariek. Villabo-
natik Ordiziaraino joan eta han-
dik itzultzean, Alkizako gaina
igoko dute. Ondoren, Aiztondo
bailaran ibilbide bati sei itzuli
emango dizkiote. «Helmuga eta
irteera urtero aldatzen dira he-
rriz, hitzarmen bat baitugu bai-
larako sei udalekin», azaldu du
Aiertzak. «Bailaran egiten dugun
zirkuituaren bidez herri guztie-
tatik igarotzen gara». 
Probako lehen puntu erabaki-

garria Alkizako gaina izan ohi da.
Irabazi nahi dutenek hor hasten
dira lehen mugimenduak egiten.
Gero, bailarako ibilbidean Zizur-
kilera eta Adunara igo behar dira
sei aldiz, eta helmuga azken ho-
netan dagoenez, azken igoera
erabakigarria izatea espero da.
«Zirkuituak gora eta behera asko
ditu, lasterketa gogor samarra

da, eta azken urteotan ez dira
helmugara tropelean iritsi. Tal-
de txikian edo banaka iritsi ohi
izan dira lehenengoak», esan du
Aiertzak. 

ESPAINIAKO KOPAREN PARTE
Afizionatuen mailan egiten den
proba garrantzitsuenetako bat
da Aiztondo Klasikoa. Espainia-
ko Koparako baliagarria da, eta
horrelako zortzi proba besterik
ez daude. Afizionatu mailan, be-
raz, ez dago maila handiagoko
lasterketarik. Eta horrek, noski,
txirrindulari afizionatu onenek
bertan parte hartzea ekartzen
du. «Espainiako Kopako parte

izanik, bermatuta izaten dugu
talde garrantzitsuenak bertan
izango direla, federazioarekin
hitzartuta baitago, eta txirrindu-

lariei beraiei ere interesatzen
zaie parte hartzea proba haue-
tan», esan du Aiertzak. «Aizton-
do Klasikoan parte hartu izan
duten hainbat txirrindularik
gero profesionaletan aritu izan
dira». Guztira 25 talde inguru ari-

XVI. Aiztondo Klasikoa izango da jokoan, eta Villabonan hasi eta Adunan
izango du amaiera. Gizonezkoen proba garrantzitsuenetakoa da bere mailan

Orain bi urteko Aiztondo Klasikoaren une bat.  IRATI SAIZAR

ko dira igandean eta bakoitzetik
zazpi txirrindulari lehiatuko
dira. 
Espainiako Koparen hiruga-

rren proba izango da Aiztondo
Klasikoa. Gipuzkoan beste bi iza-
ten dira, Santa Kruz Klasikoa, Le-
gazpin egiten dena, eta Eibarko
Balentziaga Memoriala. Horrek
erakusten du Gipuzkoan eta
Euskal Herrian txirrindularitza-
rekiko zaletasun handia dagoela
eta baita antolakuntzarako ahal-
mena ere. «Euskaldunoi txirrin-
dularitza ikaragarri gustatzen
zaigu, eta gustatzen zaigu maila
oneko txirrindularitza ikustea,
eta horregatik gure aldetik saia-

tzen gara lasterketa eta ikuski-
zun onak antolatzen», nabar-
mendu du Aiertzak. 
Hain justu, Aiztondo Klasikoa-

ren zuzendariak azaldu du sei
udalerriren laguntza dutela pro-
ba antolatzeko, eta lau elkarte
aritzen direla zeregin horretan:
Villabonako Irrintzi, Zizurkilgo
Urkamendi, Adunako Txulobi
eta Asteasuko Aitzondo. Elkarte
bakoitzak bere boluntarioak bil-
tzen ditu eta guztira ehun inguru
aritzen dira. «Guztien beharra
izaten dugu lasterketa ondo an-
tolatzeko», esan du Aiertzak.
«Lan handia da, eta aurretik es-
kerrak eman nahi dizkiogu lane-
an ariko diren boluntario guztiei.
Eta, noski, baita proba ekonomi-
koki babesten duten guztiei ere». 
Jende ugari izaten da proba

ikusten eta Aduna izan ohi da
jende gehien pilatzen den lekue-
tako bat. Aurten, gainera, hel-
muga izanik, zale asko bertara
joango dela espero da. Antola-
kuntzatik azaldu dutenez, «zen-
bat eta lehenago joan, orduan
eta egokiagoa izango da guz-
tiontzat, bai antolatzaileentzat
eta baita zaletuentzat ere». Bes-
talde, aurten, berritasun mo-
duan, streamingean jarraitu
ahal izango da proba. Eta horrez
gain, Adunan bertan pantaila
bat jarrita izango da helmuga
ondoan, lasterketa bertatik ja-
rraitu ahal izateko. 
Aiztondo Klasikoak Patxi Al-

korta Memoriala izena du ere.
«Txirrindularitza munduarekin
beti lotura izan zuen Patxi Al-
kortak», azaldu du Aiertzak.
«Bere garaian profesional talde
baten sorreran izan zen. Lehe-
nengo urteetan gure lasterketa
antolatzen laguntza ikaragarria
eman zigun, eta bere heriotza-
ren ondoren, txirrindularitzan
egin zuen lana eskertu nahian
probari bere oroimenez bere ize-
na jartzea erabaki genuen anto-
latzaileok».  
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Guztira 25 talde inguru
ariko dira Aiztondo
Klasikoan, eta
bakoitzetik zazpi
txirrindulari

Joxe Manuel 
Etxeberria  Iturrioz 

Aldaieta jubilatu eta pentsiodunen
elkarteko presidentea

Eskerrik asko, Joxe Manuel, 
Legorretaren eta legorretarren alde 

egindako lanagatik.

Legorretako Udala

LEGORRETA, 2019ko martxoaren 13an
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Behar Zanako hiru
bikote Gipuzkoako
txapeldun  
Erredakzioa 

Behar Zana taldeko pilotariek
Gipuzkoako binakako trinkete
txapelketako lau final jokatu zi-
tuzten larunbatean, hirutan txa-
pela jantziz. Horietako batean,
xarean,  txapeldunorde izan zi-
ren Irurako Ametsa elkartekoak.
Irurako trinketean, goizean,

kadeteen finalak jokatu ziren eta
Iraola-Jauregi bikoteak 40-14
galdu zuten beraien partida,
Mundarro elkarteko Lizeaga-
Mujikaren aurka.
Leporaino betetako Irurako

trinketean ere, arratsaldean jo-
katu ziren hiru finaletan berriz
Behar Zana izan zen nagusi. Es-
kuz binaka nagusien 2. mailako
finalean Lizaso eta Urbietak 40-
30 irabazi zuten Taberna-Aran-

buru EPLEko bikotearen aurka.
Partida polita, gogorra eta borro-
katua izan zen eta ordu eta laur-
deneko lehiaren ondoren, txape-
la eta 1. mailan jokatzeko txartela
lortu zuten.
Ondoren, 1.mailako finala jo-

katu zen eta Maiz-Guruzealdek
40-37 irabazi zuten Loitegi-Es-
naola Urnietako bikotearen aur-
ka. Partida oraindik estuago eta
borrokatuagoa izan zen hau.
Tanto bikainak ikusi ziren eta pi-
lotazaleak pozarren geratu ziren
ikuskizunarekin.
Jaialdiko hirugarren partida

xare finala izan zen, nagusi mai-
lan hau ere, eta Lopetegi-Monca-
da Behar Zanako bikoteak 40-22
erraz irabazi zuten Irurako Ame-
tsako ordezkari Apeztegia-Sain-
zen aurka.

Emozioz
lehertzen 

M artxoaren 8a. A zer
nolako eguna bizi-
tu genuen. Kaleak
hartu eta oihuez,
ahalduntzez eta

borrokaz bete genituen. Beldu-

rra bandoz aldatzeko asmoz ekin
genion. 
Ezin ditut hitzez azaldu egu-

nak berak sortu zizkidan emozio
eta sentipenak. Ostiral galanta
izan zen, historikoa. Historia
egin genuen. Eta honi jarraipena
ematera goaz. 
Greba tarteko, partida joka-

tzea tokatu zitzaigun, ordea.
Idiazabalera martxan joanez utzi
behar izan nuen arratsaldean
Anoetan gauzatu zen manifesta-
zioa. Penaz, baina partiduko ur-
duritasunekin. Hala ere, horrela-
ko egun baten ostean besoko
morearekin jokatzea erabaki ge-
nuen taldekideok. Eta aurkariek
ere halaxe egin zuten. 
Tartean txantxarako denbora

ere izan genuen, jokatzeko or-
duaz nahastu nintzela sinestara-
zi baitzidaten!

Aulkitik
Eider Aramendi
Anoeta FT

Tolosa CF-ko atletek
bi asteburu borobil
izan berri dituzte  

Imanol Garcia Landa 

Espainiako txapelketetan mur-
gilduta egon dira Tolosa CF-ko
atletak pasa den bi asteburuetan
eta emaitza nabarmenak lortu
dituzte. Horietan aipagarriena
Ander Uranga anoetarrak lortu-
tako urrezko domina izan da, 20
urte azpiko txapelketan, pista es-
talian eta 200 metroko proban.
21,93ko marka pertsonala egin
zuen finalean eta Tolosa CF-ko
marka ezarriz. 
Finalean sartzea zuen helburu

Urangak, eta ondoren dominen
lehian aritzea. Sailkatze proban
«nahiko lasai» aritu zela dio
Urangak, eta finalerdietan «dena
emanda» joan zen, finalean kale-
rik onena lortzeko asmoz. «Fina-
lerdietan ez nuen espero marka
onena egitea, eta oso gustura ge-
ratu nintzen 21,94 eginez», esan
du Urangak. Txapelketara
22,02ko markarekin joan zen. 
Seigarren kaletik lehiatu zen

Uranga finalean, guztietatik bi-
garren kale onena. «Txarrena da
ez duzula erreferentziarik, baina
ondo joan zen. Nire atzetik bos-
garren kalean zihoanak nire
marka baina hobea du, baina 150
metrotara iristean ikusi nuen le-
henengo nindoala eta nire bu-
ruari esan nion eutsi egin behar
niola eta azkenean irabaztea lor-
tu nuen», azaldu du Urangak. 
Bigarren eta hirugarren egin zu-
tenek 21,96ko denborarekin bu-
katu zuten, beraz, hiru ehunene-
kotan egon ziren hiru dominak.
Aurreko urtean, 18 urte azpiko
mailan, 200 metrotan Espainia-
ko txapelduna izan zen pista es-
talian zein aire librean. Azken
txapelketa honekin bukatu du
pista estaliko aurtengo denbo-
raldia Urangak, eta laster aire li-
breko denboraldia prestatzen
hasiko da. 
20 urte azpiko txapelketan ere,

John Cabangek 60 metro hesie-
tan 8,35eko marka egin zuen. Fi-
naleko postu bat irabazia zuen

berez, baina espainiar nazionali-
tatea lortu arte ezingo du finale-
an parte hartu. Izaro Perurenak
800 metrotan lasterketa motel
batean oso indartsu amaitu
zuen, baina 2.22ko denborarekin
ez zuen finalerako txartela esku-
ratu. Eneko Omeñakak 23,60
denbora egin zuen 200 metro-
tan, eta bere lehenengo urtean
kanporaketetan gelditu zen.
Ainhoa Gibelaldek 60 metro he-
sietan lasterketa ona egin zuen
eta 8,63rekin bere markatik ehu-
neko bakarrera gelditu zen. Jone
Agirrezabalak 60 metro hesietan
9,89ko denbora egin zuen, bere
markatik bi hamarrekora.

LAU DOMINA MASTER
TXAPELKETAN
Espainiako Master Txapelketan,
pista estalian ere, hainbat atletek
parte hartu dute eta lau domina
lortu dituzte. Armando Rocak
urrezkoa lortu zuen M-80 mai-
lan, 60 metrotan, 10,38 markare-
kin. Andu Martinez de Rituertok
bi zilarrezko domina lortu zituen
M-50 mailan, 60 hesietan eta go-
rako jauzian, 9,81 segundoko eta
1,69 metroko markekin, hurre-
nez hurren. Ignacio Amonarri-
zek brontzea lortu zuen M-60
mailan, pisu jaurtiketan 10,62
metroko marka eginez. 
Sergio Roman M-40 mailan

lehiatu zen, eta bosgarren izan
zen 3.000 metrotan 9.08rekin
eta zazpigarren 1.500 metrotan
4.15rekin. Juan Carlos Etxebeste
M-60 mailan lehiatu zen, 60 eta

400 metrotan zazpigarren pos-
tuak lortu zituen, 8,86 eta 1.06
markak eginez, eta 200 metrotan
zortzigarrena izan zen 29,20
markarekin.

HIRU FINALISTA 18 URTE
AZPIKOETAN
Espainiako 18 urte azpiko txapel-
ketan, pista estalian, Tolosa CF-
ko hiru atleta finaletan izan zi-
ren. Lizeta Nneguek laugarren
postu bikaina lortu zuen pisu
jaurtiketan 14,22 metroko jaurti-
ketarekin, Euskadiko markatik 5
zentimetrora geratuz. Joseba La-
rraurik ere laugarren postua lor-
tu zuen, 200 metrotan, 22,31re-
kin. Nora Ituarte seigarren gera-
tu zen 60 metrotan, 7,82rekin
marka pertsonala eginez.
Bestalde, Mikel Ezkerro fina-

lerdietara iritsi zen 60 metro he-
sietan, bere marka pertsonalera
gerturatuz  8,59rekin. Markel
Acostak ere txapelketa ona egin
zuen 60 metro hesietan, 8,80re-
kin bere markatik hurbil.

KROS TXAPELKETA 
Espainiako Kros Txapelketan, 16
urte azpikoetan Ane Martinek
debut izugarria egin zuen 19.
postua lortuz. Emaitza bikaina,
oraindik lehen urteko kadetea
dela kontutan izanik. Manex Ci-
vicok maila berean bere debute-
an 76. postua lortu zuen. 18 urte
azpiko mailan Paula Del Pozok
22. postu oso ona lortu zuen, egin
duen kros denboraldi ederrari
amaiera ezin hobea emanez.

Ander Urangak
urrezko domina lortu
du Espainiako 20 urte
azpiko txapelketan,
200 metrotan

Larunbat arratsaldeko finaletako txapeldun eta txapeldunordeak.  ATARIA

Ander Uranga, erdian, urrezko dominarekin.  ATARIA
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ASTEAZKENA 13
AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Raketisten dokumentala eta
mahai ingurua, 18:30ean, Aranburu
jauregian. 
Tolosa. Mendi Tour 19:00etan, Leidor
antzokian.  
Amasa-Villabona. Irakurraldi drama-
tizatua Bernardo Atxaga eta Jose
Kruz Gurrutxagarekin, Subijanan.
Ibarra. Evaren alabakantzezlana, pla-
zan, Tic Tac antzerki taldearen eskutik.
Anoeta.Espetxeen funtzioa sistema
kapitalistanhitzaldia, Anoetako Gaz-
tetxean, 20:00etan, Cesar Manzanos
soziologoaren eskutik.

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Negu ukituko giroa.
Egun guztian zehar ipar-
mendebaldeko haizearen

eraginpean giro iluna izango dugu. Euri
zaparradak nagusi izango dira, non
mardulenak eta gehien egunaren le-
hen zatian botako dituen. Arratsalde
partean zertxobait ahulagoak eta tar-
tekatuagoak izango dira, baina ez du
atertzea lortuko. Tenperatura asko
jaitsiko da eta maximoak eguneko er-
diko orduetan 7-9 gradu bitartean ko-
katuko da, hau da, aurreko egunean
baina 10 gradu beherago. Elur-maila
egunsentian 800 metrotan agertuko
da, baina ondoren egunean zehar
900-1.000 metrotan kokatuko da. 

Bihar.Hobetzeko joera har-
tuko du, baina kosta egingo
zaio. Goizean giro tristea

izango da, non ipar-mendebaldeko

haizearekin hodei geruza handia izan-
go den eta tarteka euri zaparradaxka
batzuk botako dituen. Eguerditik au-
rrera zaparrada geroz eta tartekatua-
goak izango dira. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Tolosaldea Garatzenen tartea, Kale
KantoitikAinhoa Mendiluze eta Oskar
Tenaren 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.Platopic.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Adi! Iskanbila.
22:30.Urrutiajunbe.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Cecilia Bronte .
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13. 
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpiroz
Galarza. Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18.

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

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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San Esteban 20
Tolosa

EZ DELAKO POSIBLE
Eguzki talde ekologistak itsasoa honakinez betetzen dugula salatzeko ekintza burutu zuen
atzo, Tolosan. Armeria plaza ingurutik Oria ibaira jaitsi ziren eta bertan pilatutako hondaki-
nak bildu zituzten. «Ez da posible, gure hondakinek ezin dute itsasoan bukatu. Guztion ardu-
ra da sortzen ditugun hondakinak behar bezala bideratzea, eta ez edozein lekutan botatzea»,
esan zuen Eguzki taldeko Gorka Alberdik. ASIER IMAZ


