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BELAUNTZA
PLAZA BERRI BAT KIROLEI
Herriko ostatuaren alboko gunea eraberritzeari ekin dio Belaunatzako Udalak,
eta bertan kirola aire librean egiteko azpiegitura ontzea dute helburu; 200.000
euroko aurrekontuarekin, apirilerako biribildu nahi dute proiektua  // 6
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Osasun Sailari
diru laguntza
parekideak
exijitu nahi
dizkio TOPAk

Tolosaldeko osasungintza
aztertzeko lan mahaia
datuekin ari da lanean;
elkarretaratzea izango da,
larunbatean, 12:00etan // 2

Grebari ekingo
diote, bihar,
Tolosaldeko
Lehen Arretako
langileek

Eguneroko lan jardunean
gain-karga handia dutela
gaitzetsiz, herritarren
osasuna ere jokoan
dagoela salatu dute // 5

«Iganderako
sentsazio oso
onak ditut;
konfiantza izatea
garrantzitsua da»
XABIER ORBEGOZO ‘ARRIA V.A’
AIZKOLARIA

Azpeitian 20 kana-erdiko ebaki,
Herniora igo, eta Tolosako zezen plazan
aizkora lana errepikatzen saiatuko da // 7
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Pilatzen ari den zorra kitatu nahian
Tolosaldean, Gipuzkoan osasungintzak duen arreta eta kudeaketa bera izateko helburua du TOPAk.
Larunbatean hasita, kalera irtengo dira aldarrikapenekin, udal gobernuko kideek entzun diezaieten.

Josu Artutxa Dorronsoro

8 urtek askorako
eman dezakete, are
gehiago osasungin-
tzan. 2011tik aurre-
ra, eskualdean ku-
deaketa publikoko

ospitale baten aldeko aldarrika-
penekin dihardu TOPAk. «Gai-
nerako eskualdeekin alderatuz
gero, jasotzen ari garen kalitate
ezak kezkatzen gaitu», dio Javi
Arana TOPAko kideak.
«Datuak ikuskatzen eta aur-

kezten ari gara, gainerako es-
kualdeetako egoera aztertzeare-
kin batera. Kudeaketa publikoko
zentro batek, pribatizatutako ba-
tek baino arreta hobea eskain-
tzen duela ondorioztatu dugu».
Tolosaldea, Gipuzkoa osoan os-
pitale publikorik ez duen 63.000
biztanle baino gehiagoko eskual-
de bakarra dela dio. «Zergatik
izan behar dugu desberdinak?».
Asuncion klinikaren kudeake-

ta enpresa pribatu batek dara-
ma. Osasun Sailak banatzen
duen diru kantitate osoa, ordea,
klinikak ez duela bere eginkizu-
netarako erabiltzen salatzen du
Aranak. «Beti diote ez dela GKE
bat, eta etekinak atera behar di-
tuela. Hori ulerkorra zaigu, bai-
na argi izan behar dugu jasotzen
ez den dirua, pertsonalaren, az-
piegituren eta baldintzen kalita-
tean inbertitzeko galtzen dela.
Guzti hau ez da kontu ideologiko
bat, ekitate kontu bat baizik».
Ulertu ahal izateko, logika edo
sen ona behar dela dio, adibide
batekin azalduz: «Edonork etxe-
an diru gutxiago jasoz gero, bizi
kalitatea okerragoa litzateke».
Eskualdeko osasun sistemari

dagokionez, bi galtzaile aurki-

tzen dituzte TOPAko kideek.
«Erabiltzaileak eta langileak. Az-
kenak, diru gehiago irabazi ahal
izateko, ahalik eta gutxien era-
biltzen du, ordu gehiago sartuz».
Bestalde, bi irabazle topatu di-
tuzte: klinika bideratzen duen
enpresa pribatua eta Osakidetza.

GIPUZKOA OSOAN BAKARRAK
1984an sortu zen, EAEko osa-
sungintza publikoaren sistemaz
arduratzen den erakundea. Or-
duan, Donostian zegoen probin-
tzia osoko ospitale publiko baka-
rra. «Urte hauetan guztietan
ondo antolatutako kudeaketa
bat egin dute herrialde osoan, es-
kualde bakoitzean zentro publi-
koak sortuz, hemen izan ezik».
Jakitun da ospitale publiko ba-
tek diru asko balio duela. «Gaine-
rako eskualdeetako zentroen
gastuak begiratuz, 60 milioi eu-
roko kostua izango lukeela kal-

kulatzen dugu. Zein da arazoa?
Kantitate hori beste eskualdee-
tan sartu dela, baina hemen ez.
Batzuetan, gainera, larrialdi zer-
bitzua hobetzeko edota aparka-
lekuetarako ere inbertitu dute». 
Azken 35 urte hauetan banatu

gabeko diru kopurua pilatuta,
Osasun Sailak Tolosaldeari 125
milioi euro zor dizkiola kalkula-
tu dute. «Asuncion klinika kude-
atzen duen enpresak porrot eko-
nomiko garrantzitsu bat izan
zuen urte batean, baina, udalen
eta herrien laguntzaz, aurrera
atera zen. Baina, orain, honakoa
galdetzen dugu: zergatik ez zu-
ten publiko egin, gainerako es-
kualdeetan bezala? Beti esan
izan digute ez dutela horretara-
ko dirurik eduki, zentro berriak
ireki dituzten bitartean. Hori
ekitate falta eta injustizia da».
Hala ere, jakitun dira herrita-

rrak alde guztietatik informazio
eta datu gehiegi jasotzen ari dire-
la. «Aspalditik, Lan Mahai bat
osatzeko eskaera egin genuen
udalean, ondorioak atera eta
Gasteizen aurkezteko. Udal go-
bernua osatzen duten alderdien-
gandik, ordea, ezezkoa jaso ge-
nuen, bestelako informazio bat

dutela, eta hori sinesten dutela
esanez». TOPAko kideek beha-
rrezkoa ikusten dute instituzio
publikoek babesa ematea, hel-
burua lortzeko.

ETA PUBLIKOA BALITZ, ZER?
Duela aste batzuk, TOPAk batzar
orokorra egin zuen Tolosan, gai
horren inguruan. «Udaleko or-
dezkari politikoak gonbidatu ge-
nituen, baina EH Bilduko zine-
gotzi bat soilik etorri zen. Berta-
ratu zen herritar batek
botatakoak harrapatu gintuen,
ordea. Hemen dugun osasun
zentroa publikoa izan balitz,
zenbat kostatuko litzaioke Osa-
kidetzari?, galdetu zuen». Or-
duan ez zuten daturik eskuarte-
an, baina Lan Mahaiak kalku-
luak egin ditu, Eusko
Jaurlaritzak argitaratutako
2017ko aurrekontuen datuekin.
Datuak oso desberdinak direla

ikusi dute. «2017an, Tolosaldeak,
554 euro jaso zituen, biztanleko,
Osakidetzaren aldetik. Guztira,
35,5 milioi euro jaso zituzten».
Datu horiek gainontzeko eskual-
deenekin alderatu dituzte: «Gai-
nontzeko eskualdeetan, gutxi
gorabehera, 715 euro jaso zituz-
ten biztanleko. Beraz, 161 euroko
aldea egon zen eta, batezbeste-
koa aterata, Tolosaldera, orotara,
10 milioi euro gutxiago iritsi zire-
la kalkulatu dugu». Hori, baina,
azken hitzarmena egin zenetik,
hau da, duela 7 urtez geroztik
gertatzen dela ondorioztatu
dute. «Hori baino lehen, 60 mi-

lioi euro ingurukoa zen zorra.
Horregatik diogu 125 milioi euro
baino gehiago zor dizkigutela.
Besteei baino gutxiago ematen
digute eta, gainera, enpresa pri-
batua zati batekin geratzen da».

ITXURA, ALDE GUZTIETATIK
Etenik gabeko eztabaida gai
bihurtu da Asuncion klinikan,
eta obretan ari dira azken astee-
tan, zerbitzuen kalitatea hobe-
tzeko asmoz. Gainera, duela gu-
txi, fundazio berri bat sortu zu-
ten. «Hori, kanpora begirako
itxura apaintzeko besterik ez da.
50 urte baino gehiago darama-
tza,  jarduerarako baimenik
gabe; berez, ezingo luke funtzio-
natu. Gainera, lan horiek duela
zenbait urte egin behar ziren, eta
orain behartuta ari dira. Horreta-

rako dirua, gainera, ez du Osaki-
detzak bideratu, klinika kudea-
tzen duen enpresak baizik». 
Eskualdeko osasungintza ku-

deaketa, Tolosako Udaleko oso-
ko bilkuretan pil-pilean egon
den gaietako bat izan da. «Olatz
Peon alkateak behin eta berriz
defendatzen du hemen eskain-
tzen den arreta kalitate onekoa
dela, beste eskualdeetan bezala.
Nola ziurtatzen du hori?» Beste-
tik, kexak adieraztera udaletxera
joatea beharrezkoa dela dio. «Pe-
onek jendea oso gustura dagoela
dio. Ondorioz, gurekiko duten
jakin-nahi eza izugarria da».
Arana urte luzez aritu da me-

diku bezala lanean, eta 30 urte
baino gehiago dira, Asuncion
klinikan lan egiten ez duela. Bes-
te zentroekin alderatuta, Asun-
cioneko langileen baldintzak
okerragoak direla nabarmendu
du. «Aldarrikatzeko, kalera ate-
ratzea beharrezkoa da. Hori dela
eta, larunbat honetan hasita, bi
astez behin elkartuko gara Tolo-
sako Trianguloa plazan, ea
behingoz, udal gobernuko or-
dezkariek entzuten diguten».

Asuncion Klinikaren kudeaketa mota, eztabaidarako gai nagusietako bat bihurtu da, azken urteetan, Tolosaldean. ATARIA

«Zergatik ez zuten
publiko egin, gainerako
eskualdeetan bezala?
Beti diote horretarako
ez dutela dirurik izan»

«2017an, eskualdera 10
milioi euro gutxiago
iritsi ziren; biztanleko
161 euro gutxiago
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Leidorreko
kontu
zaharrak

Leidor zinema aretoak baditu kontu
zaharrak; Tolosako kultur zentro
zaharrena eta zinema izateaz aparte,
bere historia luzean era guztietako
ekitaldiak jaso izan ditu eraikuntzak.

Joxemi Saizar Tolosa

L eidorren aita Dioni-
sio Larrea izan zen,
sortzailea eta lehen
hamarkadetan ardu-
radun nagusia izan
zena. Bere familiako

hiru kidek badute nahikoa infor-
mazioa, Leidorren sorrerari eta
historiari buruz: Marisol Larrea
eta Ana Larrea alabak eta Iñigo
Vivanco biloba, urte batzuetan
kudeatzailea ere izan zena.
Dionisio Larrea lazkaotarra

zen jaiotzez, maisua zen Astea-
sun, baina Tolosako Gorriti zine-
mako kontuak eramaten zituen,
Rivera eta Mejorada bazkideen-
tzat, eta han hasi zen zinema
programazioa egiten. «Garai har-
tan oso zaila zen programazioa-
ren munduan sartzea, eta berak
lortu zuen. Hango esperientziari
esker, gero beste herri askotan
aritu zen horretan», dio Iñigo Vi-
vancok. Zerrenda horretan aipa-
tzen dituzte Errenteria, Lazkao,
Bergara, Andoain, Donostia (Du-
nixi zinema),...
Donostiako Urbieta kaleko es-

koletan maisu zegoela, Tolosako
enpresari talde bat joan zitzaion,
eraiki nahi zuten zinema baten
ardura hartzea proposatuz. San
Frantzisko pasealekuan, Elosegi
markesen lorategian, etxe ba-
tzuk eraiki behar zituen Subijana
kontratistak, eta azpialdean zi-
nema bat zabaldu nahi zuten,
beste lokal komertzial batzuekin
batera. Subijana bera, Azurza
anaiak, Uria anaiak, Ganzarain
eta beste batzuk zeuden talde
hartan. «Ezezkoa eman zien, oso
zinema areto txikia zutelako bu-
ruan. Denbora batera, berriz eto-

rri zitzaizkion, berak nahi zuen
neurrikoa egitea onartuz: Espai-
niako handiena, eta mundukoa
ere bai, berak esaten zuenez», ai-
patu du Vivancok. Larrea bera
ere bazkide sartu zen Espectacu-
los Tolosa enpresan, eta zinema-
ko kudeatzailea izan zen hasie-
ratik. Leidor izena Eduardo Mo-
koroan operatik hartu zuten,
Emeterio Arreseren testua due-
netik. Lehen pisuan Miguel An-
gel Alvarez pintoreak horma-iru-
di bat margotu zuen.

KALITATEZKO OSAGAIAK
Goi mailako aretoa egin zuten:
belusezko 1.576 butaka (horieta-
ko 300 goiko solairuan eta, pasi-
lloetan aulkiak jarrita, ia 2.000
eserlekuetara iristen zen), bi ta-
berna, 70mm-ko Crono Phillips
zilarrezko kalitate handiko pan-
taila, soinu magnetikoa zortzi
kanalekin, linterna ona, soinu
hobea izateko zementua, eta ze-
rrautsa paretetan. 1961eko iraila-
ren 30ean inauguratu zuten Ben-
hur pelikula famatuarekin, eta
sekulako arrakasta izan zen, jen-
dea harrituta utziz. «Lehen saio
hori Cinemascope pantailarekin
egin zuten, baina ez zitzaion gus-
tatu. Bartzelonako Rex zinema
itxi zutela jakin, eta handik eka-
rri zuen Todd-ao sistemako pan-
taila», dio bilobak.
Hasiera hartan gaur egun bai-

no lokal handiagoa zen. Bi leiha-
tila zituen, egungo bi etxe ata-
rien ondoan, eta langile dezente
ziren: bi txartel-saltzaile, bi ate-
zain, lau aretozain, bi zerbitzari,
kabinako burua, operadorea, la-
guntzailea eta muntatzailea eta
hiru garbitzaile. Egunero izaten
ziren saioak, asteazkenean izan

ezik, eta asteburuan hiruna saio
izaten ziren. Igande goizetan ere
izan omen ziren, hasiera batean.
Oporrik ez zuten egiten udan.
«Zinemak berak baino diru

gehiago ematen zuen tabernak,
orduan, ardoa, likoreak, pintxo-
ak, bonboiak eta denetik saltzen
zelako. Aretozainek lagundu be-
har izaten zieten zerbitzariei. Zi-
nemaren etekin ekonomikoen
portzentaje handiena enpresa
banatzaileek jasotzen zuten, eta
gero zerga asko ordaindu behar
ziren: egileak, ogasuna, adin txi-
kikoak, multinazionalak…»,
erantsi du. Horregatik, alkohola
saltzea debekatu zutenean izan
zen zinemaren krisietako bat.
Hala ere, 1990 arte taberna ireki-
ta izan zuten. Beste bi une txar
izan ziren, Dolby stereo sistema
ezarri zenean –hori ez zuten are-
toentzat–eta bideoaren sorrera.
Larrearen senitartekoek diote-

nez, ET filma izan zen diru
gehien eman zuena, baina arra-
kasta handia izan zuten baita ere
beste titulu batzuk: Los 10 man-
damientos, El mayor espectáculo
del mundo, Wed Syde Story, La
historia del oeste, La guerra de
las galaxias, La gata en el tejado
de zinc, Le llamaban Trinidad,
Siete novias para siete herma-
nos… Igandeko hiru saioak bete
zituzten pelikula historikoak
dira. Familiako bono sistema bat
ere izan zen, batez ere, saio jen-
detsuenetan lekua erreserbatze-
ko, deskontu bat eskainiz.
Lehen hamarkada haietan,

1976 arte, apaizek eta familia
onetako kideek osatutako zen-
tsura batzorde batek sailkatzen
zituen pelikulak, 1, 2, 3, 4 eta 4R
kategorietan. Esplendor en la
hierba azken maila horretan
sailkatu zuten, eta herriko elize-
tako pulpituetatik hori ikustea
bekatua zela-eta, eskumiku me-
hatxuak bota zituzten joatera au-
sartzen zirenentzat. Igande ho-
rretan Leidor aretoa bete egin
zen, pasilloak aulkiz bete ondo-
ren.
No-Doa botatzera ere behartu-

ta zeuden, 1976 arte, saio guztien
hasieran, Francoren erregime-
naren propagandarako doku-
mentalak. Hurrengo urteetan
ere komeni zen ematea, inspek-
toreak izaten zirelako kontrola-
tzen. 1983. urtean utzi zioten bo-
tatzeari.

BI ERREFORMA NAGUSI
1983ko abuztuan Tolosan eta
Euskal Herri osoan izandako
uholdeek kalte handiak eragin
zituen Leidorren. Butaka patioa
urez bete zen, igerileku baten
itxura hartuz. «Aitona lur jota
gelditu zen, bukaera zela uste

zuen. Dena garbituko nuela
agindu nion eta, udalaren lagun-
tzarekin, lortu genuen. Gainera,
herriko elkarteek ere asko lagun-
du zuten. Adibidez, Arco Iris el-
karteko Arpegi taldeak jaialdi bat
egin zuen Leidorren alde», ekarri
du gogora Vivancok. Ordurako
aitonari laguntzen aritzen zen

biloba, 1980tik eta, berrikuntza-
ren ondoren, kudeatzaile ardura
hartu zuen, aitonak kontseilari
ordezkari gisa jarraituz. Butaka
berriak erosi behar izan zituzten,
eta 1.200 pertsonara jaitsi zen
aretoaren edukiera.
Handik urte gutxira, zentsura

desagertu zen, eta biluzteko fil-
men gorakada ezagutu zuten.
Emmanuelle, Salon Kitty eta El
ultimo tango en Paris filmak izan
ziren arrakastatsuenak. Progra-
ma bikoitzen eta saio jarraituen
garaia ere izan zen, irteerarik ez

Dionisio Larrea izan zen Leidor aretoaren sortzaileetako bat. ATARIA

zuten pelikulak programatuz.
Bigarren erreforma handia

1988-89 urteetan izan zen, Dioni-
sio Larreak enpresari Leidor ero-
si zionean. Orduan sortu ziren,
gaur egun sarreraren alboetan
dauden bi lokal komertzialak,
eta azpiko garajeak.
Orain arte zinemaz aritu

arren, ez da ahaztu behar Leido-
rren antzerki emanaldi, abesba-
tza lehiaketa, rock jaialdi, kantal-
di, kontzertu klasiko, bertsolari
txapelketa eta bestelako ikuski-
zun asko ere izan zirela urte haie-
tan, zine-kluba ahaztu gabe. Dis-
koteka gisa ere funtzionatu
omen zuen inauteri batzuetan.
«Gure aita zoriontsu izan zen
Leidorrekin», aipatu du, buka-
tzeko, Marisol Larrea alabak.
Dionisio Larrea 1994an hil zen

eta, orduan, familia udalarekin
akordio batera iritsi zen; aretoa-
ren kudeaketa erakunde publi-
koaren eskuetara pasatu zen. Be-
rrikuntza bat egin eta, orduz ge-
roztik, gaur egungo itxura eta
funtzionamendua izan du areto-
ak, hainbat enpresaren ardura-
pean.

Inagurazio ekitaldia alkatea, apaiza eta dionisio Larrea tartean direla. ATARIA

Hasieran, lokala 
gaur egungoa baino
handiagoa zen; 
bi leihatila zituen, 
eta langile dezente
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Gazteentzat
dinamizazio tailerrak
izango dira Larraulen
LARRAUL // 'Berdinbidean Txi-
kiak' programari esker, herriko
nerabeek 3 eguneko tailerrak
izango dituzte, beren arteko ha-
rremanak berdintasunean in-
dartzen ikasteko. Martxoaren
11n, 20an eta 25ean egingo dira
gazte lokalean. 12 eta 16 urte ar-
teko gazteei zuzenduta dago, eta
izen emateak liburutegian edo
634 28 93 27an egin daitezke. 

Korrikako arropa
erosteko aukera
izango da asteburuan
TOLOSALDEA // TOLOSALDEKO
ATARIA-k antolatutako Pirritx eta
Porrotxen emanaldia dela eta,
larunbatean, martxoak 16, Korri-
kako materiala erosteko aukera
izango da Leidorren. Igandean,
berriz, martxoak 17, Aiztondo
Klasika txirrindularitza lasterke-
ta dela eta, 11:00etatik 12:00eta-
ra salgai jarriko dute materiala,
Adunan. 

Ikasleei zuzendutako
ikasgela bat zabaldu
nahi du udalak
IRURA // Irurako Udalak, 18 urte-
tik gorako ikasle guztiei, plazako
herri-eskolako gela bat ikasketa
gela moduan erabiltzeko aukera
eman die. Gela erabiltzeko auke-
ra, astelehenetik ostiralera,
09:00etatik 21:00etara izango
da. Giltza elektronikoa eskuratu
ahal izateko, kulturgunean da-
goen inprimakia bete eta 15 eu-
roko fidantza ipini beharko da.

Etxebizitza beharraren inguruko
programa abiatu dute Anoetan
Asteartean egin zuten aurkezpena, liburutegian, eta abiatu dute herritarren
etxebizitza beharrak identifikatu eta asetzeko ereduak aztertzeko prozesua 

Jon Miranda Anoeta

Etxebizitza beharraren inguruan
hausnarketa egiteko prozesua
abiatu dute Anoetan. Datozen
hiru hilabeteetan behar hori
identifikatu, eta horri erantzute-
ko aukerak aztertuko dituzte.
Dunak enpresa arduratuko da
prozesua dinamizatzeaz, eta
abiapuntua aurreko asteartean
udal liburutegian egindako aur-
kezpen ekitaldia izan zen. Esku
orri bat ere banatu dute, etxez
etxe, eta postontziak jarri dituzte
herriko saltoki eta tabernetan.
Interesa duten herritarrek bete
dezakete esku orria: etxe bila da-
biltzanek, etxebizitza erosi, alo-
katu edo beste modu batera izan
nahi ote duten argitu dezakete;
etxe jabeek ere parte har dezakete
prozesuan, euren datuak ema-
nez. 
Dunak taldeko Koldo Telleriak

azaldu duenez, batzuen zein bes-
teen beharrak identifikatu ondo-
ren, bideak bilatu nahi dituzte
egoerari irtenbidea emateko:
«Alde batetik, etxebizitza merka-
tura sarbidea ez duten gazteak
egon daitezke, baina baita jende
oso heldua ere, behar jakin bat
duena. Horiek denak, lokal, etxe-
bizitza edo baserri jabeekin lotu
nahi ditugu, beste batzuen es-
kuetan jabetza uzteko prest dau-
denekin, alegia. Uste dugu, de-
nen beharrak aztertuta, irtenbide
egokiak topa daitezkeela, beste
eredu batzuk kontuan hartuta».
Izan ere, etxebizitza erosi edo

alokatzea ez da bizitzeko eredu

bakarra. Dunak-eko Nora Erdo-
ziak, adibidez, Donostiako Aba-
raska taldean hartzen du parte:
«Beste leku batzuetako esperien-
tzietan oinarrituta, erabilera la-
gapenerako etxebizitza koopera-
tibak lantzen ditugu. Kasu haue-
tan, kooperatiba da etxearen
jabea eta horrek ematen die, ki-
deei, etxebizitza erabiltzeko au-
kera, baina ez jabetzan. Horrek
egonkortasuna ahalbidetzen du,
prezioak egokiagoak izaten dira
eta espazio komunitarioak sor-
tzen dira, adibidez». 
Eredu bat da, baina ez bakarra.

Anoetan, herritarrek agertzen di-
tuzten beharren arabera hartuko
dute bide bat edo bestea. Horre-
tarako, lan espezifiko hori egite-
ko, tokiko eragile ezberdinekin

lan egiteko ohitura du Dunak en-
presak. Kasu honetan, Nahikari
Calleja Anoetako arkitektoarekin
jarri dira harremanetan, Telleria-
ren hitzetan, «herritar bezala, in-
teresatu bezala, egoeraren ikus-
puntu errealagoa daukalako eta
herriko pultsua hobeto ezagu-
tzen duelako». Callejaren esane-
tan, «behar dira» gazteentzako
etxebizitzak: «Hemen dagoen
aukera bakarra  etxea erostea bai-
ta edo, bestela, alokairuan har-
tzea; eta Anoeta bezalako herri
batentzat garesti daude alokai-
ruak».
Calleja bezalako gazteek duela

bi urte, herri batzar batean, ager-
tutako kezkari erantzuten dio
prozesuak, Pello Estanga alkate-
ak aipatu duenez: «Etxe berriak

egin beharrean, etxe hutsekin
zerbait ezin ote zitekeen egin gal-
detu ziguten gazteek. Kezka hori
ikusita, konpromisoa hartu ge-
nuen udal taldetik, eta prozesu
hau da horren emaitza». 
Udalak, etxebizitza arloan ezer

egiten hasi aurretik, beharrak
zeintzuk diren jakin nahi du. «Di-
namikak ematen duenaren ara-
bera, baliabideak jarriko ditugu
horretarako. Jende helduaren
eta gazteen arteko bizitoki eredu
politak badaude, Usurbilen esa-
terako. Ikusiko dugu, zer atera-
tzen den Anoetan». Prozesua
hasi besterik ez da egin. Datozen
hilabeteetan, datuak jaso, inkes-
tak banatu, beharrak identifikatu
eta bilerak egingo dituzte, beste-
ak beste, gazte eta adinekoekin.

Martxoaren
8aren inguruko
pintaketak
salatu ditu udal
gobernuak

EAJren taldeak «balorazio
positiboa» egin du, baina
pintaketek «mobilizazioen
joan-etorria zikindu»
egiten dutela uste du

Erredakzioa Amasa-Villabona

Udal gobernu taldeak, «oso balo-
razio positiboa» egin du, Emaku-
meen Nazioarteko Egunari lotu-
ta, udalak antolaturiko egitasmo
programa zabalari, eta emaku-
meek lidergoa hartuta garaturi-
ko beste ekintza batzuei buruz.
Udal gobernuak begi onez ikusi
du ostiraleko parte hartze jende-
tsua: «Balorazio positiboa egiten
dugu, gehiengo handi batek
modu zibiko eta baketsuan gara-
tu dituelako ekimenok, eta urte-
tik urtera emakumeen eskubide-
en aldeko mugimendu plural eta
transbertsala errotzen joan dela-
ko».
Ostiralean herriko hainbat gu-

netan agertu ziren pintaketei da-
gokienez, udal gobernuak hona-
koa esan du: «Hainbat sektorek
mobilizazioen joan-etorria zi-
kindu nahi izan du, herriko
hainbat gune pribatu eta publiko
pintaketekin hondatuz». Pinta-
keta horiek egiten dituztenei ere
ohartarazpena luzatu diete udal
gobernutik: «Kontuan hartu be-
harko lukete, historikoki gizo-
nen ohitura ankerrak errepikatu
besterik ez dituztela egiten, eta
herriko emakumeei ekonomiko-
ki galerak sortzen dizkietela, eu-
ren zergekin pintaketak ezaba-
tzeko lana ordaindu behar izaten
dute eta». Amaitzeko, feminis-
moa ez dela sekula «modu nega-
tiboan» garatu behar azaldu dute
alkatetzatik.

Udal liburutegian egindako aurkezpen ekitaldira 30 lagun baino gehiago gerturatu ziren asteartean. JON MIRANDA



Greba eguna, bihar, Herrikiden
Erredakzioa Tolosa

Sindikatuek lau eguneko greba
deitua zuten, gizarte ekimeneko
itunpeko ikastetxeetan, baina,
Tolosako Herrikide ikastetxean,
bihar egitea erabaki dute. Pello
Agirrezabal Herrikideko zuzen-
dariak azaldu duenez, «Herriki-
den, lau eguneko deialdia izan
arren, lanuztea egun batekoa
izatea atera zen asanbladan».
Grebaz gain, bihar, manifesta-
zioa ere egingo dute Donostian.

ELA, LAB, Steilas, CCOO eta
UGT sindikatuek deituta, gizarte
ekimeneko itunpeko ikastetxee-
tako langileek greba egunak di-
tuzte. Aste honetakoez gain, api-
rilerako beste lau egun deitu di-
tuzte, hileko lehen laurak, eta
maiatzerako bi, 8a eta 9a.
«Egia da familia batzuk harre-

manetan jarri direla nirekin, eta
kezka eta haserrea erakutsi dida-
te. Ezin diet, inola ere, kontra
egin, ez daukadalako argudiorik.
Oso ondo ulertzen dut zer supo-

satzen duen beraientzat egoera
honek», argitu du zuzendariak.
Ikasturte honetan 14 lanuzte

deitu dituzte dagoeneko, 215
ikastetxetan.
«Eusko Jaurlaritza desagertu-

ta dago. Hezkuntzaz hausnartze-
ko garaia baldin bada, hausnar
dezagun. Adibidez, zergatik
daude itunpeko eskoletan bi hi-
tzarmen desberdin? Gauza ho-
riek guztiak mahaiaren gainean
jarri behar dira, eta eztabaidatu»,
azpimarratu du Agirrezabalek.

Hautesle zerrendak
eta hautesle mahaiak,
jendaurrean
AMEZKETA// Amezketako Uda-
lak hauteskundeak direla eta, ja-
kitera eman du, hilaren 18a bi-
tartean, jendaurrean egongo di-
rela, hautesle zerrendak eta
baita hautesle mahai eta hautes-
lekuak ere. Dagokionak ikus di-
tzan, eta erreklamaziorik jarri
nahi izanez gero ere, horretara-
ko aukera izango du. 

Trikiti bazkaria
antolatu dute
apirilaren 13rako
ABALTZISKETA// Herriko trikiti
eta pandero jotzaile guztiak,
gazte eta heldu, elkartu nahi di-
tuzte bazkari batean. Hasi 11 ur-
tetatik eta, erretiratuak bitarte,
guztiak batzea lortu nahi dute.
Bazkaria, apirilaren 13an izango
da, Larraitz Gain jatetxean.
14:00etan elkartuko dira guztiak
bazkaltzeko, eta dagoeneko
txartelak salgai jarri dituzte. Hel-
duen menua 25 euro ordaindu
beharko da, eta umeena, 12 euro.
Txartelak erosteko azkena, be-
rriz, apirilaren 7a, igandea, izan-
go da. 

Sutarriren urteurren
kalejiran ateratzeko
izena eman behar da
ALEGIA// Sutarri dantza taldeak
maiatzaren 12an 20. urteurrena
ospatuko du. Egitarauaren ba-
rruan kalejira antolatu dute eta,
kalejira horretarako dantzak
prestatzeko, lau egunez elkartu-
ko dira, kultur etxean, 20:00eta-
tik 21:00etara. Apirilaren 1, 8, 26
eta maiatzaren 6an izango dira
entseguak. Dantza taldetik eta,
antolaketa errazteko, kalejiran
parte hartu behar dutenei izen
emateko deia egin diete, kultur
etxean, martxoaren 27a baino le-
hen. 
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‘Argentina,
aborto legala
orain’
solasaldia,
bihar, Altzon  
E. Maiz Altzo

Martxo Morea antolatu dute Al-
tzoko (B)eroa Talde Feministak,
Mariren Alabak eta udaleko Ber-
dintasun Sailak. Greba orokorra-
rekin hasitako egitarauak, ordea,
hilabete osoa hartuko du. 
Bihar bertan, solasaldia izan-

go dute Argentina, aborto legala
orain eta bertako Las Bomberas
erakundeko partaide bati egin-
dako elkarrizketaren berri
emango dute. Astebete beran-
duago, irrintzi tailerra izango da.
Irrintziak botatzeko teknikak eta
osasunean dituen onurak eraku-
tsiko ditu Amaia Garciak. Azken
ekitaldian, esaterako, Erradika-
lak ginen antzezlanaren entsegu
orokorraz gozatzeko aukera
izango da. Umorez, eta bertso eta
bakarrizketa formatuari eutsiz,
feminismoa zeharlerrotzat har-
tutako saioa izango da. 

MARTXO MOREA
Martxoak 15, ostirala

19:00. Argentina, aborto legala orain
solasaldia, Oihane Artolaren eskutik,
Batzarremuñon. 

Martxoak 22, ostirala

19:00-21:00. Irrintzi tailerra, Amaia
Garcia Uriondo bermeotarraren es-
kutik, Batzarremuñon.

Martxoak 23, larunbata

17:00. Edurne zuriren ipuin berria
ipuin kontaketa, Leire Zinkunegiren
eskutik,  Batzarremuñon.

Martxoak 30, larunbata

17:00. Hairspray filma, balioanizteko
gelan.
17:00. Erradikalak ginen antzezla-
naren entsegu orokorra, 16 urtetik
gorakoentzat, Batzarremuñon.

Lehen arreta indartsu,
eraginkor eta iraunkor
baten alde borrokan 
Tolosaldeko Osasuneko Lehen Arretakoek greba egingo dute, bihar,
eta hileko azken ostiraletan elkarretaratzeak egiten jarraituko dute; 
Lehen Arreta arriskuan dagoela diote, eta baita herritarren osasuna ere 

Eneritz Maiz Etxarri

Eskualdeko Osasuneko Lehen
Arreta (LA) oinarrizko osasun
arreta dela diote Arnasberritzen
taldekoek. Bitarteko egokiak era-
bilita, «komunitateko pertsona
eta familia guztien eskura dago-
ena». Azken urte hauetan, ordea,
Lehen Arreta eta, berarekin, Osa-
sun Publiko Sistema osoa, «eten-
gabeko hondatzea jasaten» ari
direla azaldu dute langileek.
Egoera salatzeko, bihar, greba
egingo dute, eta mobilizazio
gehiago egingo dituztela iragarri
dute. Hileko azken ostiraletako
elkarretaratzeekin jarraituko du-
tela ere azpimarratu dute.  
Ospitale bitarteko arretarako

inbertsioak gora egin duela esan
dute, «baina, bien bitartean, gero
eta txikiagoak dira Lehen Arre-
tan egiten direnak». Azpimarra
jarri dute: «Kontuan eduki behar
da Lehen Arretako taldeak irten-
bidea ematen diela osasun arazo
gehienei». 
«Urte batzuk dira, langileen

oporraldiengatik, gaixotasunen-
gatik edo lanaldiaren murrizke-
tengatik sortutako huts egiteak
ordezkapenik gabe uzten dire-
la», nabarmendu dute. Eta, gal-
detutakoan, beti erantzun bera
jasotzen dutela salatu dute, hau
da: «Ez dago medikurik». 
Era berean, gogora ekarri dute,

«kontratu duinak eskaintzen ez
dizkigutenez», lankideak «atze-
rrira joatea bultzatzen» dituzte-
la. Euskal Autonomia Erkidego-
an, 2011 eta 2016 urteen artean,
mila mediku baino gehiagok es-
katu zuten atzerrian lan egiteko
gaitasuna aitortuko zien Egoki-
tasun Ziurtagiria. 
Hori guztia dela eta, urte sasoi

batzuetan, eguneko lanaldian
40-50 paziente artatu behar iza-
tera iritsi dira. «Horrek arrisku
larriak dakartza pazientearen-
tzako, izan ere, akats probabilita-
teak eta balizko kaltearenak gora
egiten du nabarmen», aitortu
dute: «Eta kalitatezko arreta ber-
matzea ezinezkoa da», gaineratu
dute. Era berean, «lan gainkarga
hori egiturazkoa bilakatzeko

arriskua ikusten dugu». Gainera,
«datozen urteetan erretirodun
kopurua asko haziko da EAEn:
2026 urterako 4.000 bat medi-
kuk beteko dituzte 65 urte», kal-
kulatu dute.
Egingarriak diren agendak es-

katzen dituzte, «30 hitzordueta-
ko muga gaindituko ez dute-
nak». Zuzeneko arreta ez diren
lan orduak ere aintzat hartzea
nahi dute, funtsezkoak direlako.
«Erizain bat, mediku bakoitze-
ko» eskatzen dute, eta adminis-
traziorako ere dagokion langile
kopurua nahi dute.  
Giza baliabideen plana hobe-

tzea nahi dute eta, besteak beste,
behin-behineko langileen kon-
tratuak hobetzea, atzerrira joan
beharrik ez izateko.

Arnasberritzen taldeak deituta otsailean elkarretaratzea egin zuten. R. CALVO



Kirola aire librean
egiteko zelai bat egiten
ari dira Belauntzan  
Kirol zelaia eta bolatoki berria egiten ari da udala ostatu
ondoan dagoen lur eremuan. 200.107 euroko aurrekontua
onartu dute, eta apirilerako amaitzea espero dute. 

Irati Saizar Artola Belauntza

Belauntzako ostatu ondoan da-
goen gune batean, kirol zelaia
eraikitzen ari da udala. Silvia
Moneo alkateak azaldu duenez,
«kirola aire librean egiteko leku
aproposik ez zegoelako hasi gi-
nen proiektuarekin lanean».
Bertakoen zein kanpotik dato-

zenen ongizatearen aldeko
apustua egin nahi izan du uda-
lak: «Jendea etortzean, azpiegi-
tura egoki bat edukitzea nahi ge-
nuen herrian, aire librean. Izan
ere, udan, bai edo bai frontoian
ibili beharra dago edo, bestela,
eliza atarian edo udaletxearen
eta eskolaren arteko eremuan,
baina ez dira egokiak jolasteko».  
Horrez gain, bolatokia ere

gune horretan txertatzea aurrei-
kusi dute. Egun, udaletxe alboan
dute bat, baina «zaharkituta eta
egoera txarrean» dagoela ikusita,
kirol zelaian jarriko dute berria,
estalita. «Mantentzeko ere erra-
zagoa izango da, eta espero dugu
denbora luze batean ondo ego-
tea», azaldu du Moneok. Gaine-
ra, lehen dagoena kentzearen al-
dekoak dira, izan ere, datorren
legealdiari begira, udaletxean
obra bat egin nahiko lukete, iris-
garritasuna hobetzeko, eta lan
horietarako «oztopo bat» da bo-
latokia: «Baina ez dugu kendu
eta kito egin nahi, nahiago dugu

beste toki batean jarri», gehitu
du Belauntzako alkateak.
Proiektu horren aurrekontua

200.107 eurokoa izan da. Eusko
Jaurlaritzak 100.053 euroko la-
guntza eman die eta, foru aldun-
ditik, 46.538 euro jaso dituzte.
«Nahiko diru laguntza potoloak
dira, horrek esan nahi du, era-
kundeetatik ulertzen dutela be-
harrezkoa den zerbait dela, eta
herriaren onurarako izango
dela», dio Moneok. Publikoki es-
leituta, Iturrioz S.A. enpresa ari
da lanak egiten, eta apirilerako
prest egotea nahi dute. 

Momentuz, belar naturala
utziko dute zelaian, eta banku
eta mahaiak jarriko dituzte. In-
gurua hesituta joango da. Hala
ere, ikusteke dago zein kiroletara
bideratuko duten: «Futbolean
seguru nahiko dutela, beraz, ate
edo porteria batzuk jarriko ditu-
gula ia segurua da, baina beste
kirol batzuk egiteko ere aukera
zabalik izango da».  
Ostatuari ia lotuta dagoen ere-

mua dela kontuan hartuta, onu-
ra egingo diola uste dute:  «Osta-
tuari beste bizitza bat emango
diogula espero dugu».

Ostatuari ia lotuta dagoen eremuan egingo dute kirol zelaia. I. SAIZAR

Apirilaren 6an bertso
afaria egingo dute
Txirrita elkartean
LIZARTZA // Lizartzako Txirrita
elkartean bertso afaria antolatu
dute apirilaren 6rako. Maialen
Lujanbio eta Jon Maia bertsola-
riak arituko dira giroa alaitzen.
Elkartean bertan edota udale-
txean eman daiteke izena, eta 30
euro balio du txartelak. Ordain-
keta izen ematearekin batera
egin beharko da, eta edonoren-
tzat da irekia, hau da, ez da be-
harrezkoa izango elkarteko baz-
kide izatea.   

Hautesle errolden
zerrendak ikusgai,
martxoaren 18ra arte
IBARRA // Indarrean dauden
hautesle errolden zerrendak
ikusgai jarri dituzte, udal bule-
goetan, martxoaren 18ra bitarte.
Egun horretarako aurkeztu
ahalko dira erreklamazioak.
Bestalde, aurreko hauteskunde-
etan Ibaigain 6. zenbakiko loka-
lean botoa eman zutenek, 1. eta
3. ataletako hautesleek, apirila-
ren 28ko hauteskundeetan Ibai-
gain 4. zenbakian dagoen Txon-
txo lokalean egin beharko dute.  

JOXE RAMON EIZAGIRRE, 
EH BILDUKO ALKATEGAI
Leaburu-Txaramako EH Bilduko alkategaia izango da Joxe
Ramon Eizagirre datozen udal hauteskundeetarako. Azken
zortzi urteetan, zinegotzi eta alkate orde izan da herri berean.
Andoainen jaio zen, 1964an. Hamabi urte inguru daramatza
Txaraman bizitzen, eta gizarte hezkuntzan diplomatura ate-
rata, hezitzailea da adin txikikoen egoitza batean.  ATARIA
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Joxe Anjel Sarasola Ibarra

Goizeko bederatzietan hasita,
hogei kana-erdiko ebaki, Azpei-
tiko zezen plazan, handik Her-
nioko gurutzera joan, Tolosara
jaitsi, eta bertako zezen plazan
beste hogei kana-erdiko ebaki.
Lan hori bost ordu eta hamar mi-
nutu baino lehenago egiten
badu, 6.000 euro jasoko ditu.
Denbora horretatik pasatzen
bada, eta lana bukatzen badu,
3.000 euro jasoko ditu. Horiek
dira Ibarran bizi den Xabier Or-
begozo Arria V.a-k (Errezil, 1977)
igande honetan egingo duen
marka saiakeraren datuak. Tolo-
sako zezen plazan sartzeko, sa-
rrerak 20 euro balio du, eta Az-
peitiko hasierako saioa ikusteko
aukera ere emango du. 
Nola antolatu duzu hau guz-
tia?
Antolaketa handia, prestaketa
handia eta, orain, bukaera ere,
handia ematea espero dugu. Au-
rreneko 20 kana-erdikoak ebaki-
tzea, bere horretan, apustu bat
da. Paperak dena aguantatzen
du, bertan erraz jartzen dira zen-
bakiak, baina gero hasterakoan
izaten dira komeriak. Lehen 20
kana-erdiko horietan ez dago
dena emanda hasterik, bestela,
gero lan izugarriak etorriko dira.
Mendiko lanak hasten direnean
kontrolatzen joan behar da, bes-
tela, azkeneko 20 kana-erdikoak
oso luzeak egingo dira. 
20 kana-erdiko bakarrik eba-
kitzera joanda, gutxi gorabe-
hera, 40 minutu izaten dira.
Baina, zuk diozun moduan,
ondorengo lanak kontuan
izan behar dira.

Fresko zaudenean jo egiten
duzu, baina gero ordaindu egi-
ten da horrelako lan batean. Al-
boan izango ditudan laguntzai-
leei esan diet pixka bat eusteko.
Daukadanean jotzea gustatzen
zait, berotu egiten naiz, eta gero
garesti ordain daiteke. Burua
hotz izan behar dut, eta indarrak
gordetzen joan behar dut, beste-
la, bukaera kalbarioa izan daite-
ke. 
Zenbat laguntzaile izango di-
tuzu?
Aizkoran bi izango ditut, betiko-
ak, aita eta Txapartegi, eta men-
dikoan Joxe Apalantza eta An-
doni Ibarbia errezildarrak. Asko
entrenatu dugu batera, eta men-
diko denborak markatuta ditu-
gu; beraien lana ere izango da
niri eustea. 
Eta bukaeran ebaki beharre-
ko beste 20 kana-erdikoena
nola ikusten duzu?
Nik seguru dakidana da, Tolosa-
ra iritsiko naizela, ez badut bide-
an minik hartzen, behintzat.
Nire gorputza Tolosara ekartze-
ko abilezia badaukat. Orain, izan
ditut entrenamenduak ia lan
osoa egin dudanak. Aizkoran
hasi, korrika egin eta gero aizko-
ran. Azken parte horretan ondo
hasi naizenak egin ditut, baina
jota hasi naizenak ere bai. Eta
horietan kontuan izan behar da
aizkora oso kirol esplosiboa dela,
eta asko antzematen da jota zau-
denean. Korrika ez hainbeste;
kilometroa lau minututan egin
beharrean bostean egingo duzu,
baina aizkoran jota iristen baza-
ra, posible da lanak ez bukatzea. 
Garbi erakutsi duzu, orain
arte, aizkoran eta gero korrika

egiteko gaitasun handia duzu-
la. Bukaeran berriro aizkora
hartze horrek egiten du proba
hau oso berezia. Orain arte ez
da horrelakorik egin. 
Ez dut uste horrelakorik egin de-
nik. Gainera, mendian behera jo-
tzen etortzen bazara, atseden gu-
txi hartzen da. Hamar-hamaika
kilometro daude, eta hor pixka
bat markatu eta jo egin behar da.
Gainera karga handia daukagu,
eta beherantz izter aurreak asko
zigortzen dira, eta gero aizkoran
indar falta izan daiteke hanke-
tan. 
Entrenamenduetan erakutsi

diot, neure buruari, lan horiek

ondo egin ditzakedala, eta kon-
fiantza guztiarekin goaz. Igande-
rako sentsazio oso onak ditut.
Garrantzitsua da konfiantza iza-
tea norbere buruarengan. Astu-
na izan arren, mendian erraz
ibiltzeko gaitasuna badaukat,
eta horrek asko laguntzen dit.
Gero, aizkolaria naizenez, bada-
kit gimnasia hutsarekin kolpea
tiratzen. Baliatu beharko dut
nire urteetako jakinduria, neke
gutxirekin aizkoran aritzeko. 
Hernioko gurutzea jo eta To-
losara 13:00ak aldera iritsiko
zarela kalkulatu duzu. Aurre-
tik jaialdia antolatu duzue To-
losan.
Hernialdeko Iban Ugartemendia
harri-jasotzaileak, 190 kiloko ha-
rri kubikoarekin, bost minutuko
denboran marka pertsonala egin
nahi du. Bera hasiko da
12:00etan. Gero, segidan, Iker Vi-

cente eta nire iloba Arria VI.a ba-
tetik, eta Mikel Larrañaga eta Ju-
len Larrea bestetik, ariko dira
aizkoran, ni iritsi bitartean.
Peru Eraikuntzak enpresare-
kin egin duzu tratua.
Bai, eta kontratu bidez jarrita
dago. Muga bost ordu eta hamar
minutuan dago. Hortik behera
eginez gero, 6.000 euro; goitik
eginez gero, 3.000 euro. Nahiko
estu egokituta dago denbora, eta
hala behar du, motibazio aldetik
ere. Nik uste dut azpitik sartzeko
modua izango dudala. 
Zein distantzia dago Azpeiti-
ko zezen plazatik Tolosako
zezen plazaraino?
26 bat kilometro daude. 15 ingu-
ru daude Herniora, eta hortik 11
Tolosara. Maldari dagokionez, bi
zatiak antzekoak dira, bi herriak
100 metrotik behera daudelako.
Zelatunerainoko bidean, azken
lau edo bost kilometroetan, eu-
ria egin eta harria bustitzen
bada, zakartu egiten da. Harri
oso leuna da, gu mutil handiak
gara, eta hor gorabehera pixka
bat egon daiteke, eguraldia leho-
rra edo bustia izango denaren
arabera. Hala ere, data jartzera-
koan, ez dago horri begira egote-
rik.
Marka egiteko aldagaiak ere
hor daude: enbor motak, egu-
raldiak eragin dezakeena
mendiko lanean... Azkenean
gauzak modu askotara oker
daitezke bost ordutan zehar. 
09:00etan, txistua jotzearekin
batera, dena emanda jartzen
zara. Pultsumetroarekin-eta da-
tuak hartu ditugu , eta hiru ordu-
ra ere dena emanda jarraitzen
duzu. 90 kilo pisatzen ditut, eta
mendian azkar joateko eman
egin behar da. Beraz, edozein
oker txikik, janariarekin edo eda-

riarekin esaterako, ondorio han-
dia izan dezake. Horrelako lan
luze batean, gorputza behera jo-
aten denean, ikaragarri behera
joaten da. Tourrean bost orduko
etapak-eta egiten dituzte, baina
lehen lau orduetan 100 taupada-
tan joaten dira. Gu, ordea, aurre-
neko minututik ia dena emanda
hasten gara, %90an edo. 
Aurretik 20 kana-erdiko eba-
ki eta 20 kilometro korrika
egindakoa zara plazan. Igan-
dekoarekin horrelako probe-
kin bukatuko duzu?
Hau izango da nire azken aukera
horrelako bat egiteko. 
Eta gero utzi egingo duzu guz-
tiz?
Udarako erakustaldi batzuk hi-
tzartuta ditut dagoeneko. Azken
lau-bost urte hauetan ibili nai-
zen moduan, apustuekin, mar-
kak egiten... Dedikazio ikaraga-
rria eskatzen du horrek. Nik uste
dut etapa horri bukaera ematen
ari naizela. Akaso txapelketaren
batean-edo parte hartuko dut.
Bestalde, aurreko urteko penta-
tloiaren arantza hor dut, eta aur-
ten egiten bada, parte hartu
nahiko nuke. 
Grabatu egingo dute marka
saiakera, ezta?
Bi plazetako grabaketa zein
mendiko tartearena ETBk egin-
go du, eta gero dokumental bat
egin nahi dute, Mendi Film Fes-
tivalerako. Dena grabatuta gera-
tuko da, gerora ere, norbaitek nik
egindako marka hautsi nahi
badu, garbi izateko nola egin du-
gun. Gustura hartuko nuke, gai-
nera. 
Zorte on iganderako.
Eskerrik asko. Nik uste dut ondo
aterako dela, animoz gaude. Au-
rretik, eskerrik asko ikustera jo-
ango diren guztiei.

«Indarrak
gordetzen joan
behar dut, bestela,
bukaera kalbarioa
izan daiteke»
XABIER ORBEGOZO ‘ARRIA V.A’
AIZKOLARIA

Bost ordu inguru iraungo duen proba egingo
du, Arria V.a-k, igandean, aizkora eta korrika
uztartuz. Herri kirolen munduan ez da
horrelako erronkarik egin aurretik.
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«Iganderako sentsazio
oso onak ditut;
garrantzitsua da
konfiantza izatea
norbere buruarengan»

Joxe Anjel Sarasola eta Xabier Orbegozo ‘Arria V.a’, Ataria Irratian, elkarrizketaren une batean.  A. IMAZ
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AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona.19:00etan, hi-
tzaldia Subijana etxean: Amasa eta
Villabona Erdi Artoan zehar, lurral-
dearen antolaketaren ikuspegitik.
Amasa eta Villabonaren arteko ba-
tasunaren testuinguru historikoa
gaitzat hartuta, udalak antolatu du
saioa. Iosu Etxezarragak eskainiko
du, euskaraz.
Tolosa.Zine foruma, 19:15ean eta
21:45ean, Leidor antzokian: Border.
Zizurkil.19:00etan, liburu aurkezpe-
na, Plazida Otaño Liburutegian: La
vida nos llama. Izaro Lasaren egileak
aurkeztuko du liburua, elebitan.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, solasaldia, Aitzi-
ber Alzaga famili medikua, Joxemari
Iturralderekin Astero liburu bat eta
Quark zientzia atala.
12:00. Entzuteko jaioak. Musika
saioa.
13:00.Erakutsiz ikasi. Eskualdeko
ikastetxeetako ikasleekin osatuta-
ko saioa. Gaurkoan: Orixe.
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Erakutsiz ikasi. Gaurkoan:
Orixe.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta Lur
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Galdegazte (Alex Arteaga)
22:30.Azkoitiko Musika Bandaren
kontzertua
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Jesus Mª Echeveste Elosegui.  
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.
Telefonoa: 943 65 10 40 
Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza.  
Amarotz auzoa, 9.
Telefonoa: 943 67 51 18.  

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Hobetzeko joera har-
tuko du, baina kosta egingo
zaio altxatzea. Goizean giro

tristea izango da, non ipar-mende-
baldeko haizearekin hodei geruza
handia izango den, eta tarteka euri
zaparradaxka batzuk botako dituen.
Eguerditik aurrera zaparrada gero
eta tartekatuagoak izango dira, bai-
na eguna amaitu arte ez du erabat
atertuko. Tenperaturak zertxobait
irabaziko du, eguneko erdiko ordue-
tan 10-11 ºC-tan joaz goia eta elur
maila egun hasieran 1000 metrotan
agertuko da, baina egunean zehar
gora egingo du eta ez du elurrik bo-
tako Tolosaldeako mendietan.ihar,
eguna 00

Bihar.Giro eguzkitsu eta
sanoa. Goizeko freskotasu-
naren ondoren eta, behe-

lainoa altxatu ostean, zerua ia urdin
egongo da egun guztian zehar, ho-
deixakren bat salbu, eta eguzkiaz
gozatzeko aukera izango da. Haize-
ak ekialde/ipar-ekialdeko ukitua
izango du eta tenperatura maximo-
ak koska polita egingo du gora, egu-
neko erdiko orduetan 15-17 ºC bitar-
tean joaz goia. Azken orduetan hai-
zeako hego ukitua hartuko du.

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

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

BABESTUTAKO EDUKIA

egin genion Errenteriako lan tal-
deari, eta oso lelo egokia propo-
satu ziguten. Makina hitzak
Errenteriak duen historia indus-
triala irudikatzen du (Manches-
ter txikiadeitzen zioten) eta, hi-
tzekin jolastuz, baita Euskal Es-
kola Publikoan ari garen milaka
pertsonak ere. Industriaren ideia
engranajeen bidez islatzen
dugu, era berean, gure hezkun-
tza ereduaren zeinu identifika-
garriak irudikatuz: elkartasuna,
bizikidetza eta inklusioa.
Nola dago eskola publikoaren
osasuna?
Esango nuke eskola publikoa
ahaldunduta dagoela, gizartean
betetzen duen paperaz harro,
herritar guztiei kalitatezko hez-
kuntza berritzailea eta momen-
tuan momentuari lotua eskain-
tzen dielako. Eta hori elkarlana-
ren ondorio da, familia, ikasle,
irakasle, langile eta gainontzeko
eragileen ekarpenen baturarena,
hain zuzen ere.

«Eskola komunitateak
ahalduntzen lagundu du Euskal
Eskola Publikoaren jaiak»
LURDES IMAZ
EHIGEko koordinatzailea

Zein da Euskal Eskola Publi-
koaren Jaiaren helburua?
Euskal Eskola Publikoaren Jaia-
ren helburua aldarrikatzailea da,
jai giroan eskola publikoak hez-
kuntza sistemaren ardatz izan
behar duela aldarrikatzeak hain
zuzen ere.
Nork antolatzen du?
EHIGE konfederazioak tokiko
eskola-komunitateekin elkarla-
nean antolatzen du Euskal Esko-
la Publikoaren Jaia, oraingo ho-
netan, Errenteriarekin.
Nolakoa izan da Errenteria-
ren harrera?
Txalotzekoa. Errenterian lan-
talde oso dinamikoa sortu da,
jaiaren jarduerak ikasturte osora
zabaldu dituena, hainbat ekital-
diren bidez: Oarsoaldeako ikas-
tetxe publikoen topaketa, Euskal
Eskola Publikoko kideen tertu-
lia, jai interkulturala eta denda
ibiltaria, besteak beste. Udalari
ere eskerrik beroenak eman nahi
dizkiot, ateak parez pare ireki

dizkigulako, eta horrelako eki-
taldi batek duen konplexutasu-
nari aurre egiteko erraztasun
guztiak ematen ari delako.
1994an ospatu zenuten aurre-
neko jaia eta, ondorioz, Erren-
terian ospatuko dena hogeita-
zortzigarrena izango da. Zer-
tan aldatu da jaia?
Aurreneko jai hura Gipuzkoan
ospatu zen, aurtengoa bezala,
Lasarteko hipodromoan, zehaz-
ki. Ordutik gaur arte, asko hazi
da jaia. Garai hartan ikastetxeen
ikuskizunekin osatzen genuen
egitaraua. Gaur egun, eskolen
jarduerez gain, denetariko profe-
sionalak izaten ditugu gure jaie-
tan. Oro har, esango nuke,
1994tik hona, eskola-komunita-
teak ahaldundu egin direla, gaur
egun eskola publikoaz harro ego-
tera arte.
Zergatik Makina bat taupada
leloa?
Errenteriako ezaugarri propioak
jaiaren lelora ekartzeko gonbitea

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

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa


