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GASTRONOMIA
LEHEN EUSKAL ERREZETA BIRSORTZERA
1604an argitaratutako sukaldaritza liburu batean aurkitu dute, Belgikan, ‘Tourte de Biscay’, balizko lehen
euskal errezeta; Juan Inazio Hartsuaga eta Rafa Gorrotxategi tolosarrak berreraiki asmotan dabiltza  //2
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Euskal tarta
berriaren
bila

Euskal errezetarik zaharrena izan
daitekeena aurkitu dute: 
‘Tourte de Biscay’. Orain, proposamena
eguneratu eta euskal pastel 
berri bat egiten ari dira.

I. Terradillos - I. Urdalleta

Tradizio handia du
euskal sukaldaritzak.
Kalitatea ere halakoa
da, eta horren erakus-
garri dira Michelin
izarrak edo mundu

mailan ezagunak diren sukalda-
riak. Baina, non dauka jatorria?
Mikoleta elkarteak erantzun dio
galdera horri, euskal errezetarik
zaharrena izan daitekeena topa-
tuz, Belgikan gordeta dagoen
1604ko L’Ouverture de Cuisine
errezeta liburuan. Tourte de Bis-
cay izeneko tarta bat da, eta hori
euskal pastela bezala itzul daite-
ke, izan ere, Biscay terminoa era-
biltzen zen, garai hartan, Euskal
Herria izendatzeko.
Aurkikuntza hori ustez galdu-

ta zegoen liburu batetik berres-
kuratu dute, Juan Inazio Har-
tsuaga Mikoleta elkarteko antro-
pologoak eta Rafa Gorrotxategi
gozogileak diotenez. Azken alea
Napoleonen gerra garaian galdu
zela uste zen, baina, norbaitek,
1958an, bere etxeko ganbaran
aurkitu zuen bat. Liburu horre-
tan Tourte de Biscay tartaren

errezeta aurkitzeak ere «zorizko
zati handi bat» izan zuela dio
Hartsuagak. Izan ere, Mikoleta
elkarteko kideak patata tortilla-
ren jatorriaren inguruan ari ziren
lanean, errezeta horretara iritsi
zirenean. Hartsuagak azaldu
duenez, zerbaitekin lanean ari
denean, liburu guztia goitik be-
hera irakurtzeko ohitura du, eta
horrela aurkitu zuen euskal pas-
telaren errezeta. «Errezeta hasie-
ra aldera zegoen. Hori aurkituta,
amaieraraino irakurri nuen libu-
rua, beste euskal errezetarik ba
ote zegoen jakiteko, baina ez ze-
goen gehiago».

ELITEKO ERREZETA
L’Ouverture de Cuisine liburua
oso ezaguna zen garai hartako
elitearen sukaldeetan. Horren
erakusgarri dira, XVIII. mende-
tik aurrera sukaldaritza liburu
guztietan egiten zitzaizkion ai-
pamenak. «Europan, hizkuntza
erromantzeetan idatzitako lehe-
nengo errezeta liburua izango
da», baieztatu du Hartsuagak.
Garai hartako eliteak jaten zi-

tuen platerak daude jasota libu-
ruan, eta Liejako printzearen su-

kaldariak idatzitako da. Hartsua-
gak uste du itsasoko arrainik ez
azaltzea dela, euskal errezeta
gehiago ez egotearen arrazoia.
Izan ere, euskal sukaldaritzak be-
tidanik izan du oso lotura estua

itsasoarekin. Liburu horretan,
berriz, arrainak ageri dira, baina
guztiak ibaikoak dira. «Lieja ez
dago oso urruti itsasotik, baina
gaur egungo distantziaren kon-
tzeptua eta ordukoa desberdinak
dira», azaldu du Mikoleta elkar-
teko antropologoak.
Garai hartan ere, euskal sukal-

daritzak bazuen sona Euskal He-
rritik kanpo: «Baginen zerbait or-
duan ere», dio Hartsuagak. Go-
rrotxategik gaineratu du, hala
ere, ez zutela oraingoek duten
adinako fama: «Orain izarrak be-
zalakoak dira». Iruditzen zaio or-
duan gozogileak zirela ospetsue-

nak: «Herriko lokalik onenak iza-
ten zituzten gozogileek». 
Aurkitu duten euskal pastela-

ren errezeta hori oinarritzat har-
tuta, gaurkotu egin nahi dute, eta
Eneko Atxa sukaldariaren lagun-
tza ere izango dute horretarako.
Errezetak ez dauka jarraibiderik,
eta osagaiak bakarrik ageri dira:
sagarrak, ogi birrindu zuria,
arrautzak,gurina, azukrea, kane-
la eta mahaspasak. «Osagai ho-
riekin tarta oso desberdinak egin
daitezke», dio Gorrotxategik.
Zalantza dezente ere izan di-

tuzte, ez dakitelako duela 500 ur-
teko errezeta zehatza ekarri, edo
ideia soilik berreskuratu; hau da,
osagaiak edo ideiak  mantendu.
Batetik, luxuaren eta elitismoa-
ren sinbolo ziren hiru osagai
daude: ogi birrindu zuria, azu-
krea eta kanela. Bestetik, herri-
koiak diren osagaiak ere baditu:
sagarra, mahaspasak... Orain, za-
lantza dute osagai horiek bere
horretan hartu eta tarta batean
sartzearekin, edo ideiari eutsi eta
osagai horiekin egin daitekeen
gauzarik sofistikatuena egiteare-
kin.«Berritzailea eta tradizionala
uztarri berean jartzea oso zaila
da», dio Hartsuagak.
Euskal pastel eguneratua egi-

teko eperik ez dute jarri. «500
urte itxaron badu, pixka bat
gehiagoan ere egongo da», dio

Juan Inazio Hartsuaga Mikoleta elkarteko antropologoa  eta Rafa Gorrotxategi gozogilea. IÑIGO TERRADILLOS

«Industrializatzeko
modukoa izan behar
luke pastelak, baina
sukaldaritza berriaren
ukitua daukana»

Hartsuagak: «Uste dut borroka
bat egongo dela eta ea hortik iris-
ten garen erdibide polit batera.
Hau da, industrializatzeko mo-
dukoa izan behar luke, baina,
aldi berean, sukaldaritza berri

honen ukitu artistiko eta aban-
goardista daukana», gaineratu
du.
Euskal pastela adostuta, au-

rreikusita dituzte zein izango di-
ren emango dituzten pausuak.
Bittor Oroz Eusko Jaurlaritzako
Nekazaritza, Arrantza eta Elika-
dura sailburuordeak esan die,
produktu «polit» bat ateratzen
badute, adostasun eta parte har-
tze maila batekin, egingo dutela
ekitaldi handi bat. «Mundu osoa
enteratzea nahi genuke», dio
Hartsuagak. Azaldu duenez, zer-
bait handia egin nahi dute hori
sustatzeko. «Euskal Herriko sin-
boloetako bat izan beharko luke,
iraganetik berreskuratutako pro-
duktu bikain bat. Suposatzen da
postre nazional bat daukagula».
Dagoeneko hasi dira proba ba-
tzuk egiten eta gozoa aterako
zaielakoan daude.

«Euskal Herriko
sinboloetako bat izan
behar luke, iraganetik
berreskuratutako
produktu bikain bat»

02 TOLOSA GASTRONOMIA 107.6 fm • www.ataria.eus 
OSTEGUNA, 2019ko apirilaren 25a

Lan eskaintza

Zerbitzaria.Zerbitzari bat behar da,
Tolosaldeko taberna baterako. Tele-
fonoa: 647 44 63 63.

IRAGARKI LABURRAK



Altibasmerez,
Zizurkilgo
EAJko
alkategai
Herriari bultzada berri bat ematea eta
zizurkildarren ongizatea bermatzea
ditu helburu, Trini Altibasmerez
Zizurkilgo hautagai jeltzaleak. 

Jon Miranda Zizurkil

Zizurkilgo EAJren taldeak Trini
Altimasberez aukeratu du, maia-
tzeko udal hauteskundeetarako,
alderdi jeltzalearen alkategai
izateko. «Herria indarberritzeko
eta etorkizuna bermatzeko prest
gaude lantalde osoa», azaldu
hautagaiak, eta gehitu du «zizur-
kildarren ongizatea» izango dela
bere lehentasuna. «Kudeaketa
eraginkorra, herritarrengandik
hurbila eta zizurkildarren egiaz-
ko beharrei erantzungo dien ere-
duan oinarritutako taldea aur-
keztuko dugu», esan du EAJren
hautagaiak.
Zizurkilgo egungo errealitate-

aren aurrean «herria eraldatzeko
konpromiso sendoa» dutela esan
du Altimasberezek, eta prest
agertu da alkatetzak suposatzen
duen konpromisoaren ardura
hartzeko. Arazo zehatzei kon-
ponbide azkarrak eskaintzeko
talde lehiakor eta kualifikatua
duela esan du, «esperientziadu-
na eta emakumeak gehiengo di-

tuena», azpimarratu du. Herria
geldirik, blokeatuta eta paralisi
egoeran dagoela azpimarratu
du: «Zizurkilen badago zer egin
eta zer hobetu», eta horren au-
rrean bultzada baten beharra na-
barmendu du.
«Herria narrats dago, azken

urteetan hondakinak, pankartak
lekuz kanpo, pintadak… daude»
eta horrek aldaketa bat eskatzen
duela esan du hautagaiak.
«Proiektu berriekin etorkizune-
ko erronkei aurre egingo diegu»,
hain zuzen ere. EAJk neurri ze-
hatzak aurkeztu ditu, «uneoro
herritarren ongizatea eta bizi ka-
litatea erdigunean jarriz». 
Aurrera begira,  esku artean di-

tuzten proiektuen artean, Bulan-
degi bidea eraberritzea da as-
moa, baita herriaren irisgarrita-
sunaren inguruko plana
eguneratzea ere. Zizurkil eta As-
teasu lotzen dituen saihesbidea
da etorkizuneko beste lanetako
bat. Halaber, jarduera fisikoa eta
zahartze aktibo baten aldeko eki-
menak ere bultzatuko dituzte. 

Trini Altibasmerez, Zizrukilgo EAJko alkategaia. ATARIA

ASTUDILLO, ALKATEGAI SOZIALISTA
Julio Astudillo izango da Irurako PSE-EEko alkategaia. 1956an jaio zen Donostian eta bi lege-
alditan Gipuzkoako Foru Aldundian egon da PSE-EEren ordezkari bezala. Prentsa oharrez
azaldu duenez, Irurako udalbatzaren parte izan nahi du, eta gobernagarritasunean erabaki-
garri. Gardentasuna, aniztasuna, elkarbizitza, berdintasuna eta gizartearekiko konpromisoa
ditu ardatz, eta zerbitzu publikoen hobekuntzan lan egiteko konpromisoa erakutsi du. ATARIA

11 ZINEGOTZI, ESTREINAKOZ, ANOETAN
Aurten, lehen aldiz, 11 zinegotzik osatuko dute Anoetako udalbatza. Horrela osatu du zerren-
da Anoetako EH Bilduk: 1. Pello Estanga Lasa, 2. Saioa Tolosa Zubelzu, 3. Amaia Urkola Aroze-
na, 4. Aitzol Esnaola Zubeldia, 5. Esther Iztueta Celaya, 6. Jokin Tolosa Zabala, 7. Ana Elosegi
Artola, 8. Mikel Atxega Zirako, 9. Garazi Munduate Ugartemendia, 10. Xabat Urkola Etxabe, 11.
Ainhoa Gabirondo Etxaniz. Ordezkoak: Mikel Olano,  Jone Redondo eta Joakin Iraola.  ATARIA

AMAIA AZKUEK ERREPIKATUKO DU
Berastegiko EH Bilduk Amaia Azkue aurkeztu du alkategai. Azken zortzi urteak udalean da-
ramatza; lehen agintaldian zinegotzi gisa aritu zen, eta azken lau urteak alkatetzan eman
ditu. «Lau urtetako esperientziak eta taldearen gaztetasun eta freskotasunak indarra eman
didate, beste legealdi batez alkategai izateko», dio Azkuek.  Herritarrak erdigunean jarriz,
«herritik eta herritarrekin» lan egiten jarraitu nahi dutela nabarmendu du.  ATARIA
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Ingurumen
hezkuntza proiektu
berritzailea Alkizan
Udalak eskatuta, Aranzadi zientzia elkarteko
Ornitologia sailak unitate didaktikoa prestatu du,
eskolako Lehen Hezkuntzako ikasleekin lantzeko

Jon Miranda Alkiza

Herria kokatuta dagoen ingu-
runetik abiatuta, Alkizako
Udalak garapen proiektu oso
bat gauzatu du aspaldiko urtee-
tan. Fagus Alkiza interpretazio
zentroaren bitartez hiru ardatz
landu ditu: natura, bertan jar-
duten duen gizakia eta bi ho-
rien arteko harremanetatik sor-
tzen den kultura. Aitzindariak
diren proiektuak sortu dituzte
herrian, turismoaren, artearen
edo naturaren kontserbazioa-
ren arloetan, eta, orain, hez-
kuntzaren esparruan esperien-
tzia berritzailea jarri dute mar-
txan, herriko eskolarekin
elkarlanean. 

Alaitz Bilbao Ingurumen tek-
nikariak jaso zuen, Kutxa Eko-
gunetik, Alkiza Baso Eskola
proiektura batzeko proposa-
mena, 2017-2018 ikasturtean.
Udalak begi onez ikusi, eta he-
rriko eskolari proposatu zion
egitasmoa. Orduz geroztik, as-
tean behin basoan ematen di-
tuzte eskola orduak, Alkizako
Eskolako Haur Hezkuntzako
umeek. «Azken batean, natura
da haurren ikasgela, eta natu-
rak eskaintzen dituen baliabi-
deak eta elementuak baliatzen
dira, umeen jakin-mina pizte-
ko, umeek esperimentatzeko
eta jolas berriak asmatzeko. Ira-
kasleek behatzaile rola hartzen
dute eta, ezinbestekoa ez bada,
ez dute esku hartzen», aipatu
du Bilbaok.

Haur Hezkuntzan ikasleek
jasotzen duten formazioak Le-
hen Hezkuntzan jarraipena be-
har zuela pentsatu zuten Alki-
zako Udalean: «Babestutako
ekosistema batean bizi gara
eta, pentsatu genuen, Baso Es-
kolan haurrei sortzen zaien har
horrek, segida behar zuela Le-
hen Hezkuntzan». 

Aranzadi zientzia elkarteko
Ornitologia saila arduratu da
proiektua garatzeaz, eta haien-
tzat ere berritzailea izan da egi-
tasmoa, Maite Lasok azaldu

duenez: «Orain arte, gure saile-
an, tailerrak eta ingurumen he-
ziketa proiektuak landu izan
ditugu, baina behin ere ez esko-
lan lantzeko gisa honetako jar-
duerarik». Natura tresna bezala
erabiliz, eskolako oinarrizko
konpetentzia batzuk lantzea da
helburua. «Lehen Hezkuntza-

ko curriculumean ageri diren
konpetentziak dira, hasi gizarte
zientzietatik, matematika, hiz-
kuntza, arte hezkuntza eta gor-
putz hezkuntzaraino. Anima-
liek, eta zehazkiago hegaztiek,
aukera handia ematen dute
konpetentzia horiek lantzeko»,
esan du Lasok. 

BOST ASTEKO LANKETA
Afrikatik zenbait hegazti mi-
gratzailek egiten duten bidea
geografia ikasteko baliatzen
dute ikasleek, edo hegazti ho-
riek egin duten kilometro ko-
purua matematika lantzeko.
Hegazti bakoitzaren berezko
izena latinez ikasten dute, eta,

era horretara, hizkuntza gaita-
suna jorratzen dute. 

Bost unitate didaktiko pres-
tatu dituzte, Lehen Hezkun-
tzan ari diren 8 eta 12 urte bitar-
teko 18 umerekin lantzeko. Ira-
kasleentzat eta ikasleentzat
prestatu dute materiala Aran-
zadin, eta bost astetan garatze-
ko jarduerak prestatu dituzte.
«Jarduera bakoitzean lau ekin-
tza landuko dituzte, astelehe-
netik ostegunera, irakasleekin
ikasgelan. Gu ostiraletan azal-
duko gara, ekintza berriak gara-
tzeko eta egindakoak errepasa-
tzeko», esan du Lasok. 

Aste Santuko oporren aurre-
tik lehenengo unitatea landu
dute, landazabal paisaiaren in-
gurukoa. «Nekazaritza paisaia
bat da, gizakiaren esku hartzea-
ren ondorioz sortzen dena. Bar-
nebiltzen ditu larreak, basoak,
hesi biziak, baserriak eta baita
gizakiak ere. Euskal Herri oso-
ko eremuaren %20 hartzen du
paisaia mota honek». Hurrengo
saioetan, biodibertsitatea lan-
duko dutela aurreratu du La-
sok, «bere garrantzia» ikusaraz-
teko, eta bertakoak diren espe-
zieak ezagutuko dituzte,
«horietako asko galtzeko arris-
kuan baitaude». 

Unitate didaktiko horietako
bat, adibidez, miru gorriari es-
kainiko diote. «Harrapakari bat
da, hemen, Gipuzkoan, arris-
kuan dagoena, baina, zorionez,
Alkizan oraindik erraz ikus dai-
tekeena», nabarmendu du
Aranzadiko Ornitologia saileko
kideak. Ekainaren 6an eta, Al-
kizan egingo duten Aste Berde-
aren barruan, kanpora atera,
eta landu dituzten jarduerak
bertatik bertara ikusteko auke-
ra izango dute ikasleek, «ikus
dezaten, landu dituzten ele-
mentu guztiak hor daudela». 

Aitzindaria da Alkizan landu
duten proiektua eta, aurrera
begira, unitate didaktiko gehia-
go prestatzeko asmoa agertu
dute Aranzadi zientziak eta Al-
kizako Udalak.

Aranzadi zientzia elkarteko Ornitologia saileko kideak, Alkizako eskolan azalpenak ematen. ATARIA

‘NATURA, GIZAKIA
ETA ARTEA’, 
II. TOPAKETA

Fagus Alkiza interpretazio zentro-
ak, Gipuzkoako kultura maparen
barruan, egitasmo artistiko bat jarri
zuen martxan, iaz: Sormenaren Ka-
bia artistentzako egonaldiak. Eus-
kal Herriko sortzaileek ez ezik,
mundu osokoek tokia dute ekimen
horretan.

Egitasmoari lotuta, hainbat jar-

duera sozio-kultural antolatu zi-
tuzten 2018an, besteak beste, Na-
tura, gizakia eta artea izeneko to-
paketa. Aurten ere egingo dute, eta
ekainaren 8an ospatuko da.

Irudimena erabiliz, sorkuntza
landu eta garatzen duten emaku-
me zein gizonek, hasiberriek zein
beteranoek, denek izango dute to-
kia topaketa horretan. Bigarren
ekitaldi horretan, sortzaileek basoa
hartu beharko dute aintzat, eta ho-
rretarako diziplina ezberdinak era-
bili ahal izango dituzte: musika, pin-
tura, egur taila, sukaldaritza...

Sortzaileek emandako leloari
heldu, eta Alkizako ingurunea begi
aurrean dutela, artelan bat sortu
beharko dute, egunean bertan. He-
rritarrek artisten sormen eta sor-
tze prozesua zer nolakoa den ikus-
teko aukera izango dute, bertatik
bertara.

Artistek eta herritarrek aurrez
aurre egoteko aukera izango dute,
eta Natura, gizakia eta arteatopa-
ketak interakziorako aukera eskai-
niko du. Ekitaldi horrek sortzaileen-
tzako bilgune ere izan nahi du, eu-
ren esperientziak, galderak,

proposamenak eta kritikak elkar-
banatzeko espazioa ahalbidetuko
baitie. 

Alkizako hainbat gunetan gauza-
tuko dute topaketa, ekaineko biga-
rren larunbatean. Herriko plaza ko-
kagune nagusia izango bada ere,
sormen espazioak Ur mara museo-
ra ere iritsiko dira, bertan, Koldobika
Jauregi eskulturagile ezaguna bi-
delagun izango dutelarik.

Alkizan natura eta artea eskutik
doaz, naturak berak eskaintzen
baititu artelanak. Ikusmena, entzu-
mena, dastamena, usaimena eta

ukimena, zentzumen guztiak lan-
tzeko aukera eskaintzen du arteak,
are gehiago, Hernio mendiaren ma-
galean. 

II. Topaketa horietan parte hartu
nahi duten artistek Alkizako kultura
sailarekin harremanetan jarri be-
harko dute. Antolaketari dagozkion
argibideak jaso ahal izango dituzte,
kultura@alkiza.eushelbide elek-
tronikoan edo, bestela, 688 60 44
66 telefono zenbakian. Informazio
guztia eskuragarri izango dute, in-
teresatuek, www.alkiza.eusweb-
gunean.
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Emakumezkoen
futbolaren 
festa bikoitza
Larunbatean, futbolari gaztetxoen IV.
Nescup txapelketa ospatuko dute,
Berazubin; lehen taldeak irabaziz gero,
Bigarren Mailara igoko da Tolosa CF.

J. Artutxa Tolosa

Beste urte batez, infantil maila-
ko neskei zuzendutako Nescup
txapelketa hartuko du, Berazubi-
ko futbol zelaiak, hilaren 27an.
Euskal Herriko 12 taldek hartuko
dute parte, Futbol 8 modalitate-
an jokatzen den torneoan.
Antolatzaileek azaldu dute-

nez, «etorkizuneko jokalari one-
nez gozatzeko eta horiek ezagu-
tzeko aukera izango da». Lauko
hiru multzotan banatu dituzte 12
taldeak. A multzoan, Tolosa CF
'A', Reala, Lagun Onak eta Aurre-
ra de Vitoria taldeak izango dira.
B multzoan, Tolosa CF 'B', Osa-
suna, Intxaurdi eta Erandioko
Betiko Neskak. Azkenik, C mul-
tzoan, Athletic, Pauldarrak,
Leintz Arizmendi eta Mulier ari-
ko dira, aurrez aurre.
09:00etan hasiko dira parti-

dak. Multzo bakoitzeko taldeek,
elkarren aurka jokatuko dute, 25
minutuko zati bakarrean, eta az-
ken partida 13:00ean jokatuko
da. Eguerdian, guztiek batera
bazkalduko dute. Ordu horretan,
alebinen eta benjaminen arteko
lagunarteko partidak jokatuko
dituzte. Tolosa CF-ko alebin
mailako bi taldeen eta Añorga
eta Mulier taldeen arteko nor-
gehiagokak izango dira.
Behin lagunarteko partidak

amaituta, 15:45ak aldera, txapel-
dunen faseari ekingo zaio. Mul-
tzo bakoitzeko lehen bi sailka-
tuak igaroko dira bigarren fase
horretara. A multzoko lehenak

eta B eta C multzoko bigarrenek,
elkarren aurka jokatuko dute. B
eta C multzoko lehenek eta A
multzoko bigarrena, berriz, bes-
te multzoan ariko dira. Multzo
bakoitzeko bigarrenek, hiruga-
rren posturako partida jokatuko
dute eta, lehen biek, finala. Fina-
lean, 15 minutuko bi zati izango
dira, eta, berdinketarekin amai-
tuz gero, hiru penalti jaurtiko
ditu talde bakoitzak. Jarraian,
sari banaketari ekingo diote. Tal-
de guztientzat izango dira sariak,
baita jokalari eta atezain one-
nentzat ere.
Olatz Peon Tolosako alkateak,

antolatzaileei eskerrak emateaz
gain, azken hamarkadan, kirole-
tan emakumeen parte hartzeak
izandako gorakada azpimarratu
zuen atzoko aurkezpenean. «Ho-
rrelako txapelketak beharrezko-
ak eta lagungarriak dira parte
hartze hori areagotzeko. Ziur
nago asko gozatuko dutela». Ch-
ristian Fernandez kirol zinego-
tziak ere bat egin zuen festare-
kin. «Oso zaila da, lau urtez, mai-
la handiko kartel bat prestatzea
eta, aurten ere, lortu da».
Egun, eskualdeko 150 neska

inguru aritzen dira futbolean,
Tolosa CF-n. Hurrengo egunean,
gainera, hitzordu garrantzitsua
dute Usabalen. Izan ere, lehen
taldeak, Euskal Ligako txapeldu-
norde izateko aukerak ditu. Za-
rautzen aurkako partida jokatu-
ko dute, Berazubin 16:30ean eta,
irabaziz gero, Bigarren Mailara
igoko da. 

Atxilotu, eta zazpi urteko
espetxe zigorra ezarri
diote Goikoetxeari
Atzo arratsaldean atzeman zuten, Andoni Goikoetxea,
lanera zihoala; joan den apirilaren 9an izan zuen epaiketa,
eta sententzia baliatu zuten atxiloketaren unean.

Erredakzioa Gaztelu

Andoni Goikoetxea gazteluarra
atzeman, eta zazpi urteko espe-
txeko zigorra ezarri zioten, atzo,
joan den apirilaren 9an izandako
epaiketaren sententzia baliatuz.
Ibarrako Apatta Industrialdean,
guardia zibilen kontrol batean
ikusi zuten, Goikoetxea, 15:30ak
pasata; ustez atxilotzen ari ziren.
15:45ean, TOLOSALDEKOATARIAber-
taratu, eta norbait atxilotu ote zu-
ten galdetu zien guardia zibilei.
Eurekin kalez jantzita zegoen gi-
zonezko batek, informazio hori
emateri ez zutela azaldu zion ATA-
RIAri. Hala eta guztiz ere, aurreratu
zuen «familia jakinaren gainean»
jarriko zutela. Une hartan Guardia
Zibilaren auto bakarra zegoen,
Andoni Goikoetxeak lanera joate-
ko zeraman autoaren ondoan.
Gazteluarra lanean 16:00etan sar-
tzekoa zen, baina ez zen bertaratu,
eta senide eta lagunek ere ez zuten
bere berririk. Horrela, 16:30ean
abokatuarengana jo zuten eta,
azaldu zutenez, hark ere ez zuen
inongo albisterik: «Espainiako
Auzitegi Nazionala bihar arte itxi-
ta dagoela, eta ordura arte ezer ja-
kiterik ez duela esan digu aboka-
tuak», zioten. 
Goikoetxearen senide eta lagu-

nek, deirik jasotzen ez zutela eta,
Tolosako Guardia Zibilaren kuar-
telera bertaratzea erabaki zuten:
«Hara sartzen ikusi omen dituzte,
eta bertara joan gara. Esan digute

ez dutela informaziorik, baina,
edukita ere, ezin digutela eman,
hori komandantziaren kontua de-
lako». Bere aldetik, Donostiako
Guardia Zibilaren komandan-
tziak baieztatu zien Goikoetxea-
ren atxiloketa. «Andonik telefono
zenbaki bat eman diela esan digu-
te komandantziatik, eta telefono
horretara deituko dutela», azaldu
zuten gazteluarraren ingurukoek.
Non zegoen, nora zeramaten edo
zergatik atxilotu zuten ez zieten
azaldu.
Ondoren, 18:15ak inguruan,

Goikoetxearen deia jaso zuten se-
nideek: «Tres Cantos-era (Madril,
Espainia) daramatela esan digu.
Zazpi urteko espetxe zigorra jarri
diotela. Atxiloketa unean senten-
tziarekin joan zaizkiola. Jaso duen
tratua ona izan dela ere esan digu;
lasaia».

APIRILAREN 9AN, EPAIKETA
Espainiako Auzitegi Nazionalean
epaitu zuten, Andoni Goikoetxea,
hilabete honen hasieran, apirila-
ren 9an. Fiskaltzak 9 urteko espe-
txe zigorra eskatu zuen, eta AVT-k
10ekoa. Defentsak absoluzioa es-
katu zuen. Epaiaren zain, gazte-
luarra aske geratu zen. Epailea hi-
labete inguruko tartea hartzekoa
zen, epaia eman aurretik.
Andoni Goikoetxea ETAko kide

izatea leporatuta atxilotu zuten,
2013an. Frantzian 7 urteko espe-
txe zigorra bete eta gero, 2017ko
azaroan aske geratu zen.

ERREAKZIOAK
Atxiloketa gertatu bezain pronto,
Tolosaldeko Amnistiaren aldeko
eta Errepresioaren aurkako mugi-
menduak oharra zabaldu zuen
sare sozialetan, atxiloketaren be-
rri emanaz: «Andoni Goikoetxea
gazteluarra atxilotu du Guardia
Zibilak, orain minutu gutxi, Apa-
ttako biribilgunean». Eta, jarraian,
Goikoetxearen askatasuna eskatu
zuten: «Tolosaldeko Amnistiaren
aldeko eta Errepresioaren aurka-
ko Mugimendutik gure elkarta-
sun eta babes osoa adierazi nahi
diegu, Andoniri eta haren senide-
ei, eta gure gorroto guztia espai-
niar indar okupatzaileei, eta,
modu batera edo bestera, horiek
zuritzen dabiltzanei. Andoni as-
katu!».
Halaber, arratsaldean zehar,

Sortuk ere «gogor» salatu zuen
gazteluarraren atxiloketa: «Ando-
ni Goikoetxea gazteluarraren atxi-
loketa gogor salatzen du Sortuk.
Hemen, batzuek interes handie-
gia dute herri honek aurrera egin
ez dezan, kosta ahala kosta, iraga-
nera kateatzen saiatzen baitira.
Bakean eta bizikidetzan oinarritu-
tako agertoki bat irrikaz desio du
Euskal Herriak, eta horretarako
ezinbestekoa da kartzelak hustea.
Ez da, beraz, espetxeak betetzeko
garaia, horrek ez baitu bake ager-
toki bat eraikitzen laguntzen. Goi-
koetxea lehenbailehen askatu, eta
herri hau bakean utz dezaten exiji-
tzen dugu».

Udal ordezkariak eta harrobiko jokalariak, txapelketaren aurkezpenean.  J. A.

GIZARTEA TOLOSALDEA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2019ko apirilaren 25a



Aukeratutako lau pilotekin
gustura geratu dira biak 
Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatuko duten partidan, ostiralean,
Erik Jaka gorriz aterako da kantxara; urdinez, Iñaki Artola 

Asier Imaz

Erik Jaka edo Iñaki Artola, bieta-
ko bat buruz buruko txapelketa-
ren final-laurdenetan egongo
da. Ostiralean elkarren aurka jo-
katuko dute, Tolosako Beotiba-
rren, 19:30ean hasiko den jaial-
dian. Aurrez, atzo, partida horre-
tarako pilotak aukeratu zituzten.
Lizartzarra eta alegiarra gustura
geratu ziren materialarekin. Fi-
nal-zortzirenak gainditzen di-
tuenak, Joseba Ezkurdia izango
du zain, D multzoan.  
Asteburuan gertutik jarraitu

beharreko beste partida, A mul-
tzoari dagokiona izango da; Vic-
torrek eta Irribarriak jokatuko
dutena. Izan ere, lehia hori ira-

bazten duen pilotariak Jokin Al-
tunaren aurka jokatuko du final-
laurdenetan, maiatzaren 3an,
Donostiako Atano pilotalekuan.
Victorren eta Irribarriaren arte-
koa igandean jokatuko da,
17:00etatik aurrera, Eibarko As-
telena pilotalekuan.

BEOTIBARREN ESANDAKOAK
Tolosako jaialdia binakako parti-
da batekin hasiko da bihar. Ber-
tan, Arteaga II-Imazek eta Alber-
di-Mariezkurrena II.ak neurtuko
dituzte indarrak. Ondoren joka-
tuko dute, Jakak eta Artolak, txa-
pelketako partida. Atzoko pilota
aukeraketan esandakoaren ara-
bera, biek dute aurrera egiteko
esperantza. 

Pilotak aukeratzen eta pren-
tsaren aurrean hitz egiten lehe-
na gorriz jokatuko duen Erik
Jaka izan zen: «Txapelketako pi-
lotekin jokatzeko aukera gutxi-
tan izaten dut, eta oso onak iru-
ditu zaizkit. Agian bat edo beste
ez zait horrenbeste gustatu, bai-
na, bai berak eta bai nik, aukera-
tutakoak onak direla esango
nuke. Niri ez zaizkit irteera asko-
koak gustatzen, eta eskuan ondo
sartzen direnak aukeratu ditut». 
Lizartzarra bere jokoa egiten

saiatuko da, aurkariaren arris-
kuaz jakitun: «Zuzenean joka-
tzen duenean gehien ematen
dion pilotarien artean dago. De-
seroso joka dezan saiatuko be-
harko dut». 

Azken denbora luzean, Erik
Jaka maila oso onean aritu da jo-
katzen binaka. Orain, buruz bu-
rukoan, maila hori erakutsi nahi
du: «Aukeran, nahiago nuen bi-
nakako txapelketa jokatzea, bai-
na txapelketa guztiak gustatzen
zaizkit. Hau prestatzeko denbo-
ra eduki dut, eta ondo iritsiko
naizela uste dut; baina kale edo
baleko partida da, eta ostiralean
erakutsi behar da. Ea maila ona
ematen dudan. Gaztetan oso
ondo moldatzen nintzen moda-
litate honetan. Profesionaletan,
iazko txapelketara arte ez dut
eman mailarik onena, baina joan
den urtean pauso bat gora egin
nuela uste dut, ea aurten jarrai-
pena ematen diogun». 

Iñaki Artola alegiarra eta Erik Jaka lizartzarra, Tolosako Beotibar pilotalekuan, atzo. A. IMAZ
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Iñaki Artolak, bere aldetik, pi-
lotak aitzakiarik gabekoak direla
esan zuen: «Inoiz baino pilota
normalagoak zeudela iruditu
zait. Aukeratu ditugun lau pilo-
ten artean alde handiegirik ez
dagoela uste dut. Bazeuden mo-
tel xamarrak ziren pilota batzuk,
baina, ez berak eta ez nik, ez di-
tugu hartu. Geratu direnak oso
jokatzeko pilotak dira, ez gehiegi
eta ez gutxiegi». 
Artolarentzat txapelketako bi-

garren partida izango da, final-
hamaseirenetan Arteaga II.a
gainditu ondoren. «Aurreneko
partidan beti izaten duzu kezka
puntu bat. Zeure burua nola da-
goen ez duzu ziur jakiten. Gaine-
ra, horrenbeste entrenatu ondo-
ren, nahi hori izaten duzu, aurre-
nekoa pasatzekoa. Egia esan,
orain lasaiago nago», onartu
zuen alegiarrak.
Bigarren partida hau zaila

izango dela dio Iñaki Artolak:
«Denok ikusi dugu Erik ematen
ari den maila, azken partida
hauetan. Harrigarri ondo joka-
tzen ari dela esango nuke. Buruz
burukora ere joko hori eramango
du, eta lana gogotik egin beharko
dugu irabazi nahi baldin badu-
gu».
Lehen partidatik bigarrengora

zer aldatu beharko lukeen galde-
tuta, tantoa amaitzen gehiago
saiatu beharko duela esan zuen
Iñaki Artolak: «Arteagaren aur-
ka inspirazio handirik gabe ibili
nintzen, tantoa bukatzerakoan.
Partida joan zen bezala joan zela-
ko atera nuen, baina, gaur egun,
horrela jokatuz ez dituzu parti-
dak ateratzen. Lehenago edo be-
randuago bukatzen saiatu be-
harko dut; arrisku gehiago hartu
beharko dut».
Azkenik, biharko partidara es-

kuetatik ondo iritsiko dela esan
zuen alegiarrak: «Lehen parti-
dan kolpe txar batzuk izan ni-
tuen, baita kezka pixka bat ere,
baina ondo errekuperatu naiz
eta ondo iritsiko naiz».
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Lehen denboraldia bete
du Tolobolei Bide Bidek

Erredakzioa Tolosa

Tolobolei Bide Bide taldeak le-
hen denboraldia burutu du pis-
tako boleibolean. Aurreko den-
boraldian, 2016/2017koan, egun-
go taldeko jokalariak astean
behin entrenatzen hasi ziren,
pistako boleibol teknika lantze-
ko helburuarekin, hondartzako
boleibolekoaren oso bestelakoa
baita. 
Hortik abiatuta, eta pare bat

partidu dagoeneko lehiatzen ari
zen talde baten aurka jokatu eta
gero, nesken taldea sortzea egin-
garria zela ondorioztatu zuten.
Babesleak eta konpromisoa har-
tuko luketen jokalari bila hasi zi-
ren. Horrela, hasiera eman zio-
ten proiektuari, Ametsak egi
bihurtu lelopean.
Toloboleik antolatzen duen

udako hondartza txapelketan,
taldea osatzen zuten kideak aur-
keztu zituzten: Amaia Pagola,

Boleiboleko Euskal
Ligako bigarren
mailan lehiatu dira,
eta seigarren postuan
sailkatu dira 

Tolobolei Bide Bide taldekoak, ligako partida batean, puntua defendatzen.  MARISA HERGUEDAS

Yera Leon, Monica Colomo,
Saioa Iparragirre, Idoia Lahidal-
ga, Ane Arana, Ainhoa Martinez,
Leire Uranga, Maria Lasa, Alaitz
Zabala, Katiana De Sousa, Nago-
re Valles, Nagore Esnaola eta Eli-
gio Rodriguez entrenatzailea,

Bide Bide eta Bellmer babesle
nagusiekin batera. Ondoren,
abenduan, izandako zenbait ba-
jaren ondorioz, bi jokalari berri
gehitu ziren taldera: Enara Gar-
mendia eta Eider Nuñez.
Ligari dagokionez, Euskal Li-

gako bigarren maila parekatua
izan da oso, nahiz eta Astillero
eta Ibararte taldeak nabarmen-
du diren. Horren erakusle da,
Tolobolei Bide Bide taldeak talde
bakoitzari, gutxienez, behin ira-
bazi izana, aurrez aipatutako bi

horiei izan ezik. Liga 6. amaituta,
guztira 16 garaipen eta 10 porrot
erdietsi dituzte. «Esan beharra
dago, ez dela erraza izan, denbo-
raldi osoan zehar hainbat baja
izanda, guztira, deskantsurik
gabe, 26 partida jokatu baititugu
Santanderren, Bilbon, Gasteizen
eta Nafarroan», azaldu dute tal-
detik. «Dena den, zalantzarik
gabe, denboraldiaren balantzea
positiboa da astean hiru ordu ba-
karrik entrenatu ditugula kontu-
tan hartuta, entrenamendu ba-
karra eginaz partiduak jokatzen
ditugun kantxan. Eta, hori, Tolo-
san hainbat pista egokitzeko da-
goen eskariagatik gertatu da,
noski».
Tolobolei taldeak eskerrak

eman dizkie, hasteko, babesle
guztiei: «Izan ere, horiek gabe ez
litzateke posible izango proiektu
hau aurrera eramatea. Eskerrak,
baita ere, txoko guztietara jarrai-
tu eta etenik gabe animatu gai-
tuzten zaletu guztiei».
Aurrera begira, taldetik deial-

dia egin diete «boleibolean jolas-
teko interesa duten emakume
konprometitu eta ilusioa duten
orori, martxan den amets hau
amaitu ez dadin Tolosan».

«Harro gaude
egin dugun
lanarekin»   

J. Artutxa/I. Garcia Landa
Tolosa

Bizipenez beteriko asteburua
igaro zuten, Tolosa CF Eskubaloi
taldeko jubenil mutilek, Alacan-
ten. Espainiako Txapelketaren
lehen fasea jokatu zuten bertan,
beste hiru talderen aurka. Lehen
sailkatuak egiten zuen aurrera,
eta Tolosak hiru partidetatik bat
irabazi zuen. Jon Iraola entrena-
tzaileak azaldu du, bertara joan
zirela, jakinik, oso zaila izango
zela hiru partidak irabazi eta le-
hen postua lortzea: «Beste talde-
ak oso indartsuak ziren. Beste
liga batzuetan jokatzen dute, ez
mailaz, baina bai lehiakortasu-
nez». Iraolak gaineratu duenez,

Tolosa CF Eskubaloi
taldeko jubenil
mutilek Espainiako
Txapelketaren lehen
fasea jokatu dute 

Tolosa Eskubaloia klubeko jubenil mailako taldea, Alacanten, bertara  joandako zaletuekin.  ATARIA

«harro» daude egin duten lana-
rekin: «Badakigu horra iristea
zaila zela, eta lehiatzea aberatsa
izan da, bai jokalarientzako eta
baita entrenatzaileentzako ere». 
Talde erdia jubenil mailako bi-

garren urtekoa da eta beste erdia
lehen urtekoa. «Horrek esan
nahi du hurrengo urtean beste
eskarmentu bat izango dutela
orain lehen urtekoak direnak»,
esan du Iraolak.  Bestalde, nabar-
mentzekoa da Haitz Gorostidi
tolosarra txapelketako goleatzai-
le nagusia izan zela, 22 golekin.
Jokatutako hiru partidak

lehiatuak izan zirela dio Iraolak.
Lehen egunean etxekoen kontra,
Agustinos Alicanteren aurka, jo-
katu zuten. «Kiroldegi guztia ge-
nuen aurka, eta epaileek zalan-
tza zutenean beraien alde egiten
zuten. Estatikoan jokatzen nahi-
ko parekatuta geunden, baina
kontraerasoan izorratu egin gin-
tuzten. Guk bidaia izan genuen,
zortzi orduko autobusa, eta par-

tidaren azken partean indarrak
jaitsi egin ziren». 24-18 galdu zu-
ten partida. «Atzetik joan ginen
ia partida guztian. Bigarren za-
tian oso ondo hasi ginen, eta ber-
dinketa lortu genuen, eta beraiei
nabari zitzaien indarra gorde-
tzen ari zirela. Baina pixka bat
urduri jarri ziren, ikusi zutenean
ez zela hain erraza irabaztea.
Izan genuen aurretik jartzeko
moduko baloia, baina alde egin
zigun, eta minutu eta erdian 3
eta 0ko partziala sartu ziguten,
eta partida hautsi egin zen». 

Bigarren partida La Roca kata-
luniarren kontra izan zen. «Tal-
de horrek bazuen, adibidez, he-
galeko bat, aurreko urtean Bar-
tzelonan ibilitakoa, hemen
behin ere ikusi ez dugun salto eta
abiadura batekin. Oso biziak zi-
ren defentsan eta sekulako tal-
dea zuten». Partida motel sama-
rra nahi zuten tolosarrek, defen-
tsa indartsua dutelako:
«Tamaina handikoak ez diren bi
jokalari ditugu defentsaren er-
dian, baina judoko gerriko beltza
dute, eta oso ondo dakite heltzen

eta indartsuak dira». Azkenean,
partida 22-18 galdu zuten. 
Hirugarren egunean Eivissa-

ren aurka jokatu zuten. «Beste bi
partidetan ikusi genuen ondo
hasten zela, baina gero behera
egiten zuela. Bost eta sei gol azpi-
tik gindoazen hasieran; gero,
pixkana hobetzen joan ginen
erasoan eta defentsan. Beraiek
oso gogor defendatzen zuten, eta
hiru txartel gorri izan zituzten».
Hortaz baliatu ziren, azken mi-
nutuetan partida orekatzeko, eta
gol batengatik irabazteko. 
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Deialdiak

Anoeta. Igor Meltxorren Eustelkeria
liburu aurkezpena, gaztetxean. 
Ibarra.Haurrentzako emanaldia,
17:00etan, kultur etxean: Kolorez
kolore.
Tolosa.Topagunetik mendi irteera
egingo dute, 15:00etan Triangulotik
abiatuta. Ondoren, afaria.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, eskualdeko be-
rriak, Josu Lopez-Gazpio kimikaria,
Jon Ander Galarraga biologoa, Karin
Van Der Worp hizkuntzalaria, Alain
Rekondo telebista- zinema aditua
eta Ainhoa Elizondo Kale kantoitik.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa.
16:00.Zebrabidea. Magazina
12:00.Goizeko onena.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Motxila 21 Kontzertua Zarau-
tzen
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe
22:30.Ajoarrieroa (Oier Sanjurjo)
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Ignacio Olarreaga Aramburu. 

Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.
Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 
Telefonoa: 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Beste egun batez,
giro nahasia. Aurreko egu-
netako joera bera manten-

duko du eguraldia,k eta goiz lasai ba-
ten ostean arratsaldean zaparradak
izango ditugu. Zaparrada hauek
mardul xamarrak izango dira eta,
tarteka, ekaitzak jo eta kazkabarra
ere egin dezake. Haizeak hego-
mendebaldetik jotzen jarraituko du
eta tenperatura maximoak igo egin-
go dira, eguneko erdiko orduetan
16-18 gradu atseginetan geratuz.ih

ar, eguna 00

Bihar.Giro motela izango
dugu. Ipar-mendebaldeko
haizea nagusituko da eta

horrekin, hodeitza handia izango
dugu, egun osoan barrena. Hodei
hauek euri langar pixka bat utziko di-
gute egunean zehar, non eguneko
erdiko orduetan zaparrada mardul-
xeagoren bat edo beste ere botako
duen. Tenperatura maximoak kos-
katxo bat behera egingo du, eta,
eguneko erdiko orduetan, termo-
metroak 14-16 graduen bueltan joko
du goia.

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

Hauteskundeak ‘Ataria’n

Jarraipena egingo die ATARIAk hauteskundeei; igandean da lehen
hitzordua, eta saio bereziak eta zuzeneko jarraipena izango dira. 

Erredakzioa 

E pe motzean bozkatze-
ra joateko bi hitzordu
dituzte herritarrek, eta
horietan bost aldiz bo-
toa emateko aukera du

bakoitzak. 
Lehendabiziko hitzordua da-

torren igandea, apirilaren 28an,
izango da. Espainiako Gorte Oro-
korretarako eta Kongresu eta Se-
naturako hauteskundeak izango
dira. TOLOSALDEKO ATARIA-k,
igandean bertan, jarraipen zaba-
la egingo du, ataria.euswebgu-
nean, herriz herriko emaitzak
unean-unean zabalduz. Hala-
ber, hauteskundeen atariko,
bihar bertan solasaldi berezia
izango da, Ataria Irratiko Pasahi-
tza saioan, 09:00etan. EH Bildu,

EAJ, PSE-EE, Elkarrekin Pode-
mos eta PP alderdietako eskual-
deko ordezkariek hartuko dute
parte. Eta, hauteskundeen biha-
ramunean, Ataria Irratian nahiz
ataria.eus-en jarraitu ahal izan-
go dira, emaitzen inguruko al-
derdien erreakzioak.

UDAL HAUTESKUNDEAK
Lau asteko epea igarota, bigarre-
nez egokituko zaie herritarrei,
hautetsontzietara gerturatu eta
botoa ematea. Kasu horretan,
Udaletarako, Batzar Nagusieta-
rako eta Europarako hauteskun-
deak izango dira, maiatzaren
26an.  
Hain justu, atzo argitaratu zi-

tuzten, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean, Udal eta Foru Hau-
teskundeetan beren burua aur-
keztuko duten hautagaien
behin-behineko zerrendak. To-
losaldean, guztira 61 zerrenda
osatu dituzte, duela lau urte bai-
no zazpi gutxiago. 61 alkategai
horietatik 22 emakumeak dira
eta 39 gizonezkoak. 
Euskal Herria Bildu da zerren-

da gehien aurkeztu dituen alder-
di edo koalizioa, 19rekin. Duela
lau urte 20 aurkeztu zituen. PSE-
EEk 17 zerrenda osatu ditu es-
kualdeari begira, azken aldian
baino bat gehiago. EAJk zortzi
zerrenda osatu ditu, duela lau
urte baino bi gutxiago. Elkarre-
kin Podemosek bi zerrenda aur-

keztu ditu, lehen aldiz Udal hau-
teskundeetan parte hartuz. PPk
2011n 28 herrietan aurkeztu zi-
tuen zerrendak, 2015ean 11 izan
ziren, eta aurten bakarra, Tolosa-
koa. Equo alderdiak Lizartzan
osatu du bere hautagaitza baka-
rra.  Herri plataformek, berriz, 13
zerrenda osatu dituzte, eta duela
lau urte 11 izan ziren.
Bestalde, zerrenda bakarra

egongo den herrien kopuruak
nabarmen egin du gora. 2015ean
bost herritan zuten egoera hori,
eta aurten 11 izango dira: Aduna
(EH Bildu), Abaltzisketa (Herri-
gintza), Altzo (EH Bildu), Balia-
rrain (Auzolanean Bizirik), Be-
rrobi (PSE-EE), Elduain (EH Bil-
du), Gaztelu (EH Bildu),
Hernialde (Herniope), Larraul
(PSE-EE), Orendain (EH Bildu)
eta Orexa (EH Bildu).
Berrobin EH Bilduk ez du ze-

rrenda osatzerik lortu, eta alka-
tetza izatetik udal hauteskunde-
etan parte ez hartzera pasatu da.
PSE-EE izan da zerrenda aurkez-
tu duen bakarra. Larraulen an-
tzeko egoera suertatu da. Herri-
tarrek ez dute zerrenda osatu,
eta PSE-EE bakarrik aurkeztu da.
Lizartzaren kasua ere bitxia

da: EQUOren izenean zerrenda
osatu dute herritarrek. Kontua
da, EQUO Elkarrekin Podemos-
ekin aurkeztuko dela Udal hau-
teskundeetan, baina, Lizartzan
ez da horrela izango. 

Eneko Maioz, Pello Atxukarro eta Iñigo Cabieces, EH Bildu, PP eta Elkarrekin Ahal Dugu alderdietako ordezkariak. I.T.


