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Zerbitzaria

Tolosaldea.Zerbitzari bat behar da
Tolosaldeko taberna baterako. Inte-
resa dutenekdei dezatela honako
telefono zenbakira: 647446363.

Kamioi gidaria

Tolosaldea.Olaso Elkartea S.L. en-

presak, LC+E gidabaimenak eta
CAP-a duen eta esperientzia duen
kamioi gidaria kontratatu nahi du.
Lanerako baldintza onak eta epe lu-
zeko kontratua eskaintzen dira. Inte-
resa duen edonork, telefono zenba-
ki honetara deitu beharko du: 
627 197 524.

IRAGARKI LABURRAK

dugun zerbait da, helduok ere
behar dugu. Motibaziorik gabe
ohetik ere ez ginateke jaikiko.
Zer esanik ez haurrak edo ikasle-
ak, zeinetan ikastolara joaten di-
ren joan beharra daukatelako,
eta gainera, erakusten zaien hori
ez zaie gustatzen. Hor, berez,
motibaziorik ez da egoten, eta
gurasoentzat sekulako lana iza-
ten da beraiei jabetu araztea
zein garrantzitsua den ikastea,
ardurak hartzea, azken batean,
biharko egunerako ikasketa ba-
tzuk eduki ahal izateko. 
Zein dira motibatzeko gako-
ak?
Motibazioa txikitatik lantzen
den gauza bat izaten da. Egia
esan, ikasle batzuk motibatuago
egoten dira, eta esaten dute gai-
nera gustura joaten direla ikas-
tolara. Horiekin lana errazagoa
da. Kezka sortzen da, ordea, mo-
tibaziorik ez duten ikasleekin.
Hori gainditzeko, oso garrantzi-
tsua da irakasleekin harremana
edukitzea eta harreman hori
ahalik eta onena izatea.  Beste-
tik, haurrei galdetu egin behar
zaie ea zer egin duten eskolan.
Askotan, ez dute askorik konta-
tzen, baina galdetzen joatea ona
da. Handitzen doazen heinean
garrantzitsua da haurraren an-
tolamenduaren berri izatea:
noiz dituen azterketak, noiz
ikasten hasi, zer ikasi behar
duen jakin.
Bereziki, etxetik hasi behar
da eragiten?
Bai, izan ere ikasleek ikusten ba-
dute gurasoentzat ikasketak ga-
rrantzitsuak direla, beraientzat
ere garrantzitsuak izango dira. 
Beste zein faktorek eragiten
dute?
Faktore garrantzitsu bat adina
izaten da. LHko haurrentzat,
adibidez, metodologia aldetik
talde kooperatiboetan eta lan
egiten bada, atseginagoa izaten
da. Baina DBH edo batxilergoan,
azterketak eta selektibitatea hor
dituztenean, presioa ere han-
diagoa izaten da. Eskakizuna
dagoen momentutik, motiba-
zioa ere zailagoa izaten da. 
Nori zuzendutako hitzaldia
da?
Gehienbat gurasoei zuzenduta
dago. Baina irakasle bezala ere
interesgarria izan daiteke jaki-
tea gurasooi zerk kezkatzen eta
beldurtzen gaituen.

I. SAIZAR

«Motibaziorik
gabe ohetik ere 
ez ginateke
jaikiko»
IDOIA APAOLAZA
PSIKOPEDAGOGOA

Berrobiko Kulturaldiaren barnean, ‘Nola
motibatu seme-alabak ikasketetan?’
hitzaldia eskainiko du Apaolazak, bihar,
17:30ean, udaleko ekitaldi areto nagusian.

Irati Saizar Artola Berrobi

Ikasketak ardatz hartuta, ikasle-
en motibazioaz arituko da Idoia
Apaolaza psikopedagogoa (Ikaz-
tegieta, 1980). Ikasleak motiba-
tzeko gakoak emateaz gain, gu-
rasoek dituzten kezka eta beldu-
rrak arintzen saiatuko da, mezu
positiboak bilatuz.
Zer jakinda aterako da hitzal-
di horretara joaten denak?
Ikasketak izango dira hitzaldia-
ren ardatz nagusia; hori izaten
da kezka nagusiena familia eta
gurasoentzat. Mezu positiboak
ematea gustatzen zait, zerbait

eraikitzailea izatea. Hitzaldi ha-
sieran teoria eskaintzen dut,
baina gero gurasoen kezketara
gerturatzea gustatzen zait.
Amaierarako jasota izaten ditut
gurasook izaten ditugun kezkak
eta horiek aipatzen ditut, denon
kezkak antzekoak baitira asko-
tan. Irtenbide edo pauta batzuk
ematen ditut, etxera joatean
martxan jar ditzaten. 
Motibazioari buruz jardungo
zara. Beharrezkoa da ikaske-
tetarako?
Bai, motibaziorik gabe, ez dago
ikasketarik. Azken finean, moti-
bazioa egunero guztiok behar

Eraso sexisten
aurka, protokoloa
sortu dute Ibarran

Erredakzioa Ibarra

Ibarrako Gazte Asanbladako ki-
deek, hainbat herritarrekin bate-
ra, agerraldia egin zuten ostirale-
an, sexu erasoen aurkako proto-
koloaren nondik norakoen berri
emateko. 
«Uda honetan herrian eman-

dako gertakarien harira, Ibarra-
ko Gazte Asanbladako kideak
ohartu ginen eraso sexisten au-
rrean jarduteko eta hauei neurri-
ko erantzun bat emateko gabezi
handiak nabari zirela herri mai-
lan», azaldu zuten ibartarrek.
Horren harira osatu dute proto-
koloa.
Ikasturte hasieran hasi ziren

«prozesu luze eta konplexuare-
kin». Helburua argi zuten: «Ema-
kume langileok jasaten ditugun
eraso sexistei erantzun irmo bat
eman eta hauek ekiditera bidean
pausoak ematea». Modu horre-
tara hasi ziren protokoloa era-
tzen, «gehienbat, erantzuteko

gaitasun eza nabaritu genuela-
ko». Gazte asanbladakoen esane-
tan, «ez dugu nahi herrian horre-
lako erasoek inongo legitimitate-
rik izan dezaten; herri guztia
posizionatzea bilatzen dugu,
erasotzaileek garbi ikusi dezaten
gure artean ez daukatela inongo
lekurik».
Ibarrako Gazte Asanbladako

kideek beste behar bat ere ikus-
ten dute: «Pixkanaka gaitasunak
irabazten joan behar dugu eraso
hauetaz gure kabuz babestu ahal
izateko; geureak ez diren institu-
zioen babesa ez zaigu nahikoa
iruditzen, eta beharrezkoa ikus-
ten dugu erasotzaileen aurka he-
rri guztia elkartzea, ez baitugu si-
nisten gureak ez diren lege eta
justizia ereduan, ezta hauek ba-
besten dituzten instituzioetan
ere. Soilik gure antolakuntza eta
autodefentsaren bitartez lortuko
dugu eraso hauei erantzun irmo
bat eman, eta etorkizun batean
ekiditea».

Gazte Asanbladako kideek sortu dute
protokoloa «uda honetako gertakariaren
harira» behar bat ikusi dutelako.

Ibarrako plazan egin zuten prentsaurrekoa pasa den ostiralean. A. IMAZ



Alegiako
eskolaren
izen berria
bozkatzeko
aukera, gaur
Alegiako San Juan eskolak ikasturte
hasieran ekin zion izena aldatzeko
prozesuari; sei izenen artean aukeratu
beharko dute, 16:00etatik 17:00etara.

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegiako San Juan eskolak izena
aldatzeko prozesua martxan ja-
rria du ikasturte hasieratik, eta
gaur bertan erabakiko da izen
berria. 16:00etatik 17:00etara,
aukeratuak izan diren sei izenen
artetik gustukoena bozkatzeko
mahaia jarriko baitute jolas to-
kian. Alegiako Herri Eskola,
Txintxarri, Intxurre, Iturri Za-
har, Elorripe eta Aralarpe dira
azken fasera pasa diren izen pro-
posamenak. 
Guraso elkartetik jaso zuten

kutsu erlijiosoa duen eta pareki-
dea ez den San Juan izena alda-
tzeko proposamena. Zuzendari-
tza berriak proposamen horri
heldu ziola adierazi du Edurne
De Arriba irakasleak: «Batzorde
batzuk sortu ziren proposamen

ezberdinak aurrera eramateko,
eta horietako bat izan da izen al-
daketa batzordea. Lau bat ira-
kaslek hartu genuen ardura hori,
eta prozedura zein izan zitekeen
begiratzen hasi ginen». Hasiera-
tik garbi ikusi zuten, izenaren al-
daketak, «eskola komunitate
osoaren parte hartzea zekarrela
berarekin», adierazi du De Arri-
bak. Eta gurasoak ere gonbidatu
zituzten batzordera, eta kide
izan dituzte prozesu honetan.
Hori kontuan hartuta, proze-

sua diseinatu zuten fase ezberdi-
netan banatuta. Ikasleak, irakas-
leak, gurasoak eta herritarrak ere
inplikatu nahi izan dituzte parte
hartzean: «Eskola erakunde bat
gehiago da herrian, eta pentsatu
genuen herritarrek ere zeresana
izango zutela». 
Lehenik eta behin, ikasleekin

batera eskolaren izen aldaketak
zer dakarren hausnartu dute;
nondik datorren eta zertan oina-
rritzen den erabakia: «Geletan
lantzeko aukera zegoela ikusi ge-
nuen.Eskualdeko eskolen ize-
nak nondik datozen ikertuz».   
Lanketa hori egin dute ikasle-

ek, eta izen guztiak behin zerren-
datuta izen bakoitzaren jatorria
asmatzen saiatu dira ikasleak,
eta baita zein motatako izenak
diren ere. Kategoria ezberdine-
tan sailkatu zituzten izenak, eta
batez ere, pertsonaien izenetan
jarri nahi izan zuten arreta, «izen
gehienak gizonezkoetatik zeto-
zelako, eta honek ere, beste lan-
keta bat egiteko aukera eman
digu». Irakasleak azpimarratu
du, lanketarik egin ezean, ikasle-
ei izena aukeratzen utziz gero,
gerta zitekeela futbolari ospetsu
baten edo modako joko baten
izenarekin geratzea. 

HERRIAREN HISTORIA KONTUAN
Izenak mahai gainean jartzeko
ikasleek izenen iturriak izatea bi-

latu dute: «Alegiako historia eza-
gutzea, lehen hemen zer zegoen
jakitea, inguruko mendixken
izenak, zein pertsonaia ospetsu
dauden,... jakitea nahi genuen,
eta herriko historiari buruzko li-
burua idatzia duen Jose Ignazio
Iglesias guregana ekartzea pro-
posatu genuen». 
Ikasleak udaletxera joan ziren

Unai Iraola alkatearengana, Igle-
sias, herri langileak, pare bat or-
duz eskolara hitzaldia ematera
joateko baimena izan zezan.
«Ikaragarri daki Alegiako histo-
riaz, eta berak kontatutakoekin
testuingurua eman diogu. Ikas-
leek harrera bikaina egin zioten,
eta txukun ibili dira», dio De
Arribak. 
Ikasleen eta gurasoen izen

proposamenak jaso dituzte, bai-
na baita herriko gune ezberdine-
tan jarri dituzten tauletan eta on-
line ere jaso dituzte. Guztiei gal-
bahea pasa ostean sei izan dira
aukeratuak. 
Administrazioak behartzen

diena, aukeratzen duten izenak,

atzetik HLHI eraman beharko
duela da: «Errespetuzkoa eta ga-
norazkoa izan behar du, baina
gainerakoan askatasuna dugu
prozesua parte hartzailea izan
delako», argitu De Arribak. 
Prozesua polita izan dela dio,

eta lortutako parte hartzearekin
«pozik» daude: «Onlinebozkatze-
ko aukera emateak zabaldu egin
du jendearengana iristea». 
Pentsatu ez duten bakarra,

izen berriaren berri nola eman
behar duten dela azaldu du Edur-
ne De Arribak: «Gure webgune-
an, eta sare sozialetan horren be-
rri emango dugu, eta baita esko-
lan dugun irratian ere. Baina,
aurrerago, pentsatu egin beharko
dugu noiz ospatuko dugun. Izena
erabakitzen denean, edo behin
eskolari izena jartzen zaionean»,
dio. Eta gaineratu du, «nolabait,
parte hartu duen jende guztiari
ordain bat eman beharra dauka-
gu». Epealdi luzeago bat beharko
dutela badakite, toki guztietan
aldaketa egin, eta izen berria ofi-
ziala izateko.

Jose Ignazio Iglesiasekin solasaldia izan zuten ikasleek, Alegia herriari buruzko informazioa eskuratzeko. ATARIA
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Sare sozial eta bideo jokoen hitzaldi praktikoa
E. Maiz Alegia

Alegiako Iturri Zahar guraso el-
karteak eta Aralar Institutuak
antolatuta, eta Emoki elkartea-
ren eskutik, Sare sozialak, bideo
jokoak eta hauen erabilpen dese-
gokiaren ondorioz sortzen diren
menpekotasunak hitzaldia izan-
go da, gaur,  18:00etan, kultur
etxean. Euskarazko saioa areto
nagusian izango da, eta gela ba-
tean gaztelaniazkoa. 
«Gaur egun, informazio eta

komunikaziorako teknologiek
duten eragina, batez ere, sare so-
zialena, oso eraginkorra eta ku-

deatzeko zaila da», adierazi dute
guraso elkartetik, eta gaineratu
dute: «Haur eta nerabeentzat be-
reziki konplexua da, garapen eta
ahalduntze prozesuan murgil-
duta daudelako. Teknologia be-
rrien erabilpen desegokiak, ez
du komunikazio zuzena eta
emozioen kudeaketa errazten». 
Kezka azaldu dute, haurrak

eta nerabeak gero eta gazteago
hasten direlako eduki digitalak
kontsumitzen, sumatzen eta
barneratzen .  «Era kritiko batean
baloratzeko gaitasunik gabe, eta
era honetara, jendartean bizi di-
tugun arazo eta gatazkak han-

diagotzen ari direla ikus dezake-
gu», diote. «Bederatzi urterekin
dagoeneko gehiengoak mugikor
bat edota tablet bat izango du»,
esan dute. «Asko, 7 urte edo gu-
txiagorekin gurasoen mugikorra
erabiltzen hasten dira. Eta gailu
eramangarri hauek, Interneten
izango dituzten lehenbiziko es-
perientziak eskainiko dizkiete,
inolako azalpenik gabe». 
Haur eta nerabeak ez daudela

prest adierazi dute, «horrenbeste
informazio ikusi, prozesatu, bar-
neratu eta ulertzeko; eta are gu-
txiago, erabilpen egokia eta osa-
suntsua egiteko». 

BIDEO JOKOAK
Bideo jokoei dagokienez, «gehie-
gizko erabilera, eduki desego-
kiak eta genero ikuspegia dela
eta, ondorio ez osasuntsuak
ematen ari direla ikusten ari
gara», diote Iturri Zahar guraso
elkartekoek. Azpimarratu dute:
«Youtuber gamerrek modan jar-
tzen dituzten bideo-joko asko, ez
dira haur eta gazte guztientzako
aproposak». 
Guzti honengatik, gero eta be-

harrezkoagoa ikusten dute gai
hauek gurasoekin lantzea; haur
eta gazteen interesak, espazioa
eta ideiak ezagutzeagatik, eta gu-

raso bezala dauzkaten ardurak
eta beharrak asetzeagatik. 
Dei egiten diete guraso guztiei

gaurko hitzaldira gerturatzeko,
eta gurasoek, mugikorren, sare
sozialen eta bideo jokoen ingu-
ruko erabileraren informazioa
jasoko dute. Haur eta gazteek ba-
liabide hauetaz egiten duten era-
bileraren inguruko hausnarke-
tak egingo dira; genero ikuspegia
kontuan hartuta eta eguneroko-
tasunean ematen zaizkien egoe-
ra desberdinei erantzun osasun-
tsu posibleak eskainiz. 
Aholku eta praktika onak jaso-

tzeko aukera izango da. 



Jon Miranda 

Iban Agirreren dimisioaren on-
doren, ia hiru urte eman ditu al-
kate bezala Maite Izagirre Irazus-
tabarrenak (Amasa-Villabona,
1964). Bizitzan beti arduraz joka-
tzen duela dio, «politikan ere
bai». Alkate da, eta alkate izaten
jarraitu nahi du datozen lau urte-
etan. 
Udal gobernuaren kudeake-
taz zein balorazio egiten
duzu?
Oso positiboa. 180 graduko bira
eman dugu. Inposizio eta hase-
rre egoeretatik elkarbizitza bate-
ra pasa gara lau urteotan, akor-
dioetara iritsiz eta herritarren-
tzat lan eginez. Lasaitasun klima
nabarmentzen da, nahiz eta ba-
tzuk giro hori hausten saiatzen
diren.
‘Zuretzat’, herritarrentzat
arreta bulegoa zabaldu duzue.
Nabari duzue jendea errazago
gerturatzen dela udaletxera?
Bai. Onarpen handia izan du.
Udal administrazioaren kudea-
keta hobetu eta azkartu egin du.
Leihatila bakar baten bidez tra-
miteak burutzeko aukera dute
herritarrek, udalarekin, aldun-
diarekin edo jaurlaritzarekin.

dute. Proiektu ezkorra izan da
beraiena. 
Non egon da desadostasuna,
adibidez, Errebote plazaren
inguruan?
Guk lehenengo momentutik pu-
blikatu genuen proiektua gauza-
tu dugu. Lurzorua konpondu da,
frontiseko paretak margotu dira,
argiztapen berria ipini da, udale-
txeko fatxada eta paretak margo-
tu dira, errebote jokoa balorean
jarri dugu... Hemendik gutxira,
bukatuta dagoenean, denak ha-
rro sentituko gara berritu dugun
plazagatik. Ez zegoen lekuan be-
rriro, gezurraren bidez, polemi-
ka sortu nahi izan dute, argudio
faltsuak erabiliz. Beraiek jakingo

dain handi bati egin behar izan
genion aurre. Hala eta guztiz ere,
udalaren zorra, milioi bat euroan
murriztea lortu dugu. Lau urteo-
tan, diru gutxiagorekin emaitza
hobeak lortu ditugu. Gaur egun,
ekonomia saneatuagoa dugu
udalean eta ea hemendik aurre-
ra lorpen handiagoak izaten di-
tugun.
Erabaki asko, EH Bildu alder-
diaren oposizioarekin onartu
dituzue. Nolako harremana
izan duzue talde honekin?
Harremana oso ezkorra izan da.
Beraiek jakingo dute zergatik.
Gu Amasa-Villabona eraikitzen
aritu gara eta beraiek oztopa-
tzen. Joko eta gerra zikina egin

Zein da udalaren egoera eko-
nomikoa?
Hona sartu ginenean kalte or-

izango den, baina %100ean be-
raiekin egongo gara eta irtenbide-
ak proposatuko dizkiegu.

dute zergatik. Nik oraindik ez
dut ulertzen.
Kale Nagusiko etxebizitza era-
biltzeko baimenik ez zitzaion
eman Lurgatz talde feminista-
ri, argudio bezala eraikinaren
egoera jarrita. Ordutik gaizto-
tu egin dira harremanak. Zein
egoeratan zaudete orain?
Guk duela bi urte eskatu genien
gauza bakarra erregistroan izena
ematea izan zen, beste taldeek
egiten duten bezala. Pauso hori
eman dute eta programa bat aur-
keztu dute diru laguntzak jaso
ahal izateko. Ziur nago talde fe-
ministak udalarekin duen harre-
mana hobea izango dela aurre-
rantzean. Eskaera batzuk erre-
gistratu berri dituzte eta horiei
normaltasunez erantzungo zaie
udaletik. 
Agintaldi honetan zer harre-
man izan duzue merkatarie-
kin? Nola lagundu dezakezue
sektore hau udaletik?
Aparkaleku falta askotan aipa-
tzen digute, erosleak herritik
kanpora joateko arrazoi bezala.
Izan liteke arazo bat hori. Bultza-
da eman behar zaio komertzioari
eta hemendik aurrera mahai bat
osatuko dugu eta elkarrekin eki-
menak antolatuko ditugu, herri-

«Elkarbizitza batera
pasa gara lau urteotan»

MAITE IZAGIRRE EAJ-KO ALKATEGAIA
Amasar eta billabonatarren ongizatea iparrorratz bezala ditu, eta urte

hauetan herriak eman duen norabide aldaketarekin jarraitu nahi du. 

Zerrendaburu izateko proposa-
mena ondo pentsatu du Beatriz
Unzue Esnaolak (Amasa, 1974)
eta gauzak balantza batean jarri
ondoren, familiarekin adostu eta
jendearen babesa jaso eta gero,
konpromisoari heldu dio, «ani-
moso eta lanerako prest». 
Nola baloratzen duzu EAJren
udal gobernuaren kudeaketa?
Ni ez naiz udalean egon lau urteo-
tan eta ez zait besteez hitz egitea
gehiegi gustatzen. Hala ere, herri-
tar gisa ikusi dut gobernuak ez
duela bereizketa egin udalaren
eta alderdiaren artean, udaletxea
batzokitzat hartu du EAJk. Eraba-
ki asko eta asko hartu dituzte al-
kate dekretuz, jendearekin parte-
katu gabe.
Lurgatz taldeak Kale Nagusiko
etxebizitza erabiltzeko eskae-
rari udal gobernuak ezezkoa
eman ondoren kalapita sortu
da. Zuek irabaziz gero, lokal
honen erabilera feministen
esku utziko duzue?
Udal gobernuan baldin bagaude,
eragile guztiekin bilduko gara,
baita Lurgatzekin ere. XXI. men-
dean ez da ulertzen harremanik
ez edukitzea, gaur egungo gizar-
tean feministok dugun indarra
ikusita. Ez dakit zehazki lokal hori

dagoen arazoarekin, ezin dira 60
plaza hutsik  eduki, inongo erabil-
penik eman gabe. Ez dugu zehaz-
tu nola kudeatu daitezkeen plaza
horiek, horretarako parte hartze
mahai bat osatuko da, merkatari,
bizilagun eta herritarrekin. 
Larrea parkea estaltzeko
proiektuari eusten diozue?
Parke hori estaltzeko proiektua
gurea izan zen eta parte hartze
prozesu garden baten bitartez au-
keratu zen. Orain, EAJk kiroldegi
atzeko parkea estaliko duela aipa-
tu du. Guk berriz ere, parte hartze
prozesu zabal baten bitartez, bi
aukerak mahai gainean jarriko di-
tugu eta ea herritarrek zein parke
estaltzea erabakitzen duten. 

Parte hartzea bultzatzeko zein
neurri hartuko dituzue?
Adibidez, mugikorretarako apli-
kazio bat diseinatu dugu, zabal-
tzeko prest dagoena. Aldizkaria,
webgunea eta zuzeneko telefono
bat jarriko genuke, eta noski, alka-
te banintz nire bulegoa zabalik
egongo litzateke herritarrentzat.
Aurkezpen egunean esan nuen
bezala, ez dut niretzako botererik
nahi, ez dut agindu nahi, aginte
makila herritar guztientzako
izango da. Boterea herritarrena
izango da.  
Malkar plazaren azpialdean
dauden aparkalekuak aipatu
dituzue herri programan.
Amasa-Villabonan aparkatzeko

Kirol azpiegiturak nahikoa
dira gaur egun  herrian?
Kirola, beti, futbola edo pilotare-
kin lotzen da, nagusiki. Kirol
mota asko egin daitezke. Jendeak
asko eskatu du pumptruck pista,
patinetetan edo bizikleta erabili
ahal izateko zirkuitua litzatekee-
na. Rokrodromoa, skate-parkea,
padel pista... hutsune asko daude. 
Etxebizitza beharra badago
Amasa-Villabonan?
Herri txiki batentzat asko dira hu-
tsik dauden etxebizitzak, guztira,
316 dira. Planteatzen dugu jabee-
kin harremanetan jartzea, beraie-
kin hitz egitea; Hutsik zergatik
dauden jakin eta ahalko balitz
etxe horiei erabilpena eman nahi
genieke. Gazte asko dago eta alo-
kairuaren kultura sustatu behar
dela uste dugu. Bestela gazteek
alde egingo dute herritik eta baka-
rrik geratuko gara.
Eta merkataritzaz zer duzue
esateko?
Komertzio txikia gure herrian oso
garrantzitsua da. Bizia ematen
dio Amasa-Villabonari. Guk bile-
rak egin ditugu merkatariekin eta
kezka dute. Denda asko itxi dira.
Aparkaleku arazoari konponbi-
dea jarriz gero, horrek eragina
izango du komertzio txikian.

«Udaletxea batzokitzat
hartu du EAJk»

BEATRIZ UNZUE EH BILDUKO ALKATEGAIA
Herri programan bildu dituzten gai guztiak mahai gainean jarri eta

herritarrekin batera horien inguruan erabakiak hartuko dituztela dio.

Maiatzaren 26an herriko 13 zinegotzi aukeratuko dituzte. Lau alderdik aurkeztu dituzte hautagaitzak: Elkarrekin
Podemosek, PSE-EEk, EAJk eta EH Bilduk. Gaur egun zinegotzi bakarra da sozialista eta seina zinegotzi dituzte
jeltzaleek eta koalizio abertzaleko kideek. Azken agintaldian, zinegotzi sozialistak EAJren gobernua babestu du.
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bote plazaren konpontzea. Uste
dut primeran geratu dela eta au-
rretik ematen zitzaizkion erabil-
pen guztiak emateko prest dagoe-
la. Baina sumatzen da nagusike-
ria beste hainbat erabakitan. 
Zertan adibidez?
Ba, esaterako, ez dela parke bat
estaltzeko kontsentsurik lortu.
Neurri handi batean burugogor-
keriagatik. EAJk arrazoi du esa-
ten duenean Larrea parkea estal-
tzeko proiektua gaindimentsio-
natuta zegoela eta kostu handia
zekarrela. Baina nik uste dut jel-
tzaleek borondate politikoa falta
eduki dutela parke bat estaltzeko.
Gogaitu egin gaituzte, azkenera-
ko.
Zergatik ez da utzi Kale Nagusi-
ko etxebizitza Lurgatz talde fe-
ministarekin esku?

ko orduan agertu zuen nagusike-
riagatik.
Nolakoa iruditu zaizu EAJren
kudeaketa?
Argi-ilunak ikusten dizkiot. Ar-
giak asko, besteren artean, Erre-

Zortzi urte egin ditu Amasa-Villa-
bonako Udalean Maria Luisa Ari-
ja Soutullok (Valladolid, Espai-
nia, 1948) eta «zoratzen» dagoela
dio. Gustuko lana du eta berriz
lortu nahi luke eserlekua. 
Zergatik ahalbidetu zenuen
agintaldi honen hasieran EAJ-
ren udal gobernua?
Lehenik eta behin, EH Bilduko
hautagaiaren eta EAJk aurkeztu-
takoaren artean, duda gutxi neu-
kan, arlo pertsonaletik begiratu-
ta. Bestalde, hor zegoen gure al-
derdiak EAJrekin egindako
akordioa. Gure botoa erabakiga-
rria zen leku guztietan haien hau-
tagaia babestea adostu genuen.
Gainera, jendeak oso argi eduki
behar du zergatik galdu zituen
aurreko hauteskundeak EH Bil-
duk: atez ateko sistema ezartzera-

Betidanik izan du gauza kolekti-
boetan parte hartzeko joera, gazte
gaztetatik. Mikel Gonzalez-Etxe-
berri Peñagarikanok (Legorreta,
1959), hautagaitzaren buru izate-
ko erronkari eutsi dio, «beldurrik
gabe».
Parte hartzea eta gardentasu-
na hartu nahi dituzue iparro-
rratz. Zein neurri hartuko du-
zue hori gauzatzeko?
Bideak eman behar direla irudi-
tzen zaigu eta baliabideak jarri
jendeak zuzenean parte har de-
zan udalgintzan. Asteasun egin
dute, eta iruditzen zaigu mugiko-
rretarako aplikazio bat martxan
jartzea interesgarria izango litza-
tekeela. Beste tresna bat, auzo el-
karteak edo bilguneak bultzatzea
da; Amavi aldizkaria eta webgu-

«Gobernuaren kontrol
zerbitzu bat egin dut»

MARIA LUISA ARIJA PSE-EE-KO ALKATEGAIA
Gobernua sostengatuz, azken agintaldian, zenbait erabakitan EAJk
muga gainditzeko izan duen tentazioari galga jartzen saiatu dela dio.

Parekidetasuna eta feminis-
moa nola bultzatuko dituzue
udaletik?
Kultura kontua da. Feminismoa-
ren balioak barneratuta dauzka-
gula, hartuko ditugun erabakiak
ere norabide horretan joango
dira. Kontratazioak egiterakoan
adibidez, emakume bat seme-ala-
bak zaintzen egon den edo ez
kontuan hartuko dugu. Gaur
egun ez da hori esperientzia beza-
la baloratzen, eta guk balioa
emango diogu. Gizartea aldatu
nahi badugu, emakumeen esku
utzi ditugun balioak berreskuratu
behar ditugu. Horiek jarri behar-
ko ditugu erdigunean. Horrela
ulertzen dugu feminismoa eta
erabaki guztiak hartuko ditugu
jendearen egoera hobetzeko. 

nea bihurtu  nahi genituzke gar-
dentasunaren erakusgarri, ez dai-
tezen izan udalaren erakusleiho
bat, herritarrentzat sarbide bat
baizik.

«EAJ gobernuan egon ez
dadin lagunduko dugu»

MIKEL GLEZ.-ETXEBERRI ELKARREKIN PODEMOSEKO ALKATEGAIA

Herritarrei espazioak eskaini, tresnak eman eta gauzak sortuko
dituzten ziurtasuna du, eta horregatik, parte hartzea sustatu nahi du.

tarrek bertako saltokietan eros-
ketak egin ditzaten, eta ez daite-
zen joan aldameneko herrietara
edo merkatalgune handietara. 
Herriko eragileekin harrema-
na izan duzue ‘VA Gera herri
bat’ ikuskizunaren harira. Ha-
rreman horiek mantentzeko
zer neurri hartuko dituzue
hurrengo agintaldian?
Gure asmoa izan da herriko era-
gileekin harremana estua izatea.
Egia esan behar badut, harro
nago lortu dugun hartu-emana-
rekin. Eragile guztiekin harre-
man oso ona dugu momentu ho-
netan. Eskatu zaienean parte
hartzeko VA Gera herri bat ema-
naldian, denak prest agertu dira.
Eskerrak eman behar dizkiet de-
nei. Espero dut, harreman hori
hobetzen joatea eta udalerriko
giro hau hobetzen laguntzea hu-
rrengo agintaldian. 
Udal gobernua osatzeko beste
talde politikoen babesa be-
harko bazenute haiengana
joko zenukete?
Gurea asmoa irabaztea da. Auke-
ra paregabea daukagula uste
dut. Beste batzuen proiektuak
atzera bueltarazten gaitu eta
hori ezin dugu ametitu. Herrita-
rren eskuetan dago aurrera pau-
soa. Pentsatzen dut EAJren es-
kutik gauza inportanteak egin
direla lau urte hauetan eta inpor-
tanteagoak egingo dira aurrera
begira.

Merkatariek euren proposame-
nak ere badituzte: bailarara zabal-
duta, etxez etxeko enkarguak era-
mateko zerbitzua jarri nahi dute
martxan. Udalak horretan lagun-
du dezake ibilgailuren bat erosita
edo beste moduren batera. 
Amasarra zara. Zein neurri
hartuko zenituzke bi herriak
elkartzeko?
Esango nuke, lau urteotan, Ama-
sa eta Villabonaren arteko harre-
mana asko hoztu dela. Amasa
abandonatuta egon da, neurri ba-
tean. Ez dute herritarrekin ia
ezertarako kontatu, bakarrik bi
gauza puntualetarako. Eskutik
joan behar dute bi herriek eta ez
orain bakarrik, 400. urteurrena
ospatzen ari garelako.
Indar bozkatuena izango ez ba-
zinatekete, beste indarren ba-
tengana joko zenukete udal go-
bernua eskuratzeko?
Bai. Azkeneko lau urteetan bezala
ezin dugu jarraitu. Ateak zabalik
dauzkagu beste alderdiekin hitz
egiteko. Ez dirudi alderdi sozialis-
tak jarrera aldatuko duenik eta
EAJ babesten jarraituko du. Elka-
rrekin Podemos lehen aldiz aur-
kezten da eta prest gaude haiekin
hitz egiteko. Ez gaude elkarren-
gandik hain urruti. 

Zuek Larrea parkea estaltzea
babesten duzue edo udal go-
bernuak proposatu duen Olae-
derra ondoko parkea?
Ez dakit. Edo beharbada denak.
Garai baten  Gipuzkoako Foru Al-
dundiak dirua jarri zuen herrial-
deko frontoi guztiak estaltzeko.
Ezinezkoa ez da ezer. Borondatea
badago egin daiteke. Dirua non-
dik atera? AHTaren obrak urtebe-
tez atzeratuko ditugu eta diru
hori guztia parkeak estaltzeko eta
beste gauza asko egiteko bideratu
dezakegu. Ikusiko duzu nola so-
beran geratuko zaigun dirua.
Hauteskundeen ondoren go-
bernua osatzen lagunduko
diozue EH Bilduri?
Inolako lotsarik gabe esaten
dugu, lagunduko dugula EAJ go-
bernuan egon ez dadin. Elkarre-
kin hitz egin dugu eta hori da gure
lehentasuna. Elkarrizketak egon
daitezke batzuekin zein bestee-
kin. Baina, parte hartzean eta po-
litika sozialetan batez ere, alderdi
batek zein besteak duten ibilbi-
dea ikusita gure botoa EH Bildu-
rengana joango litzateke. 

Etxebizitza da eta ez lokal bat.
Talde feministari lokal bat eman
edo ordaintzearen alde nago. Bai-
na etxebizitza bizitzeko da ez da
beste ezertarako. Etxebizitza ho-
rren egoera ez da egokia. Ez dut
uste ez nik ez EAJk gaia enkista-
tuta daukagunik. Alternatiba bat
eskaini zitzaion Lurgatzi beste lo-
kalen bat bilatu zezan eta esan zi-
tzaion lokal horren alokairuaren
kargu egingo zela udala. Baina
etxebizitza horrekin tematu dira.
Elkarrekin Podemosek hauta-
gaitza aurkeztu du lehen aldiz.
Zure eserlekua arriskuan ikus-
ten al duzu?
Ezetz espero dut, horregatik
behintzat arriskuan ez egotea. Es-
pero dudana da banaketa gehia-
goren artean egin ahal izatea. Eta
eserlekua galtzen badut, penaz jo-
ango naiz baina kontentu badaki-
dalako zer lan egin dudan udale-
an. Udal gobernuaren kontrol
zerbitzu bat egin dudala uste dut,
ez nik nahi bezainbeste, gaur
egun EAJren gobernua sostenga-
tzen ari garelako. 
Berriz ere zure botoa erabaki-
garria balitz, berriz babestuko
zenuke EAJ?
Udal askotan EAJk alderdi sozia-
lista babestu beharko du eta espe-
ro dut akordio hori erdiestea. Ho-
rrela bada, nik alderdi jeltzalea-
ren aldeko botoa emango nuke.

ELKARRIZKETAK OSORIK
Alkategaien elkarrizketa guztiak
osorik irakurri ahal dira
www.ataria.euswebgunean.
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Bigarren jardunaldia
ESKUZ
BENJAMINAK B

VILLABONA

Goenaga-Aranzabe 14
Gibelalde-Paulino-Artola 16
Gurrutxaga-Gartzia 16
Aburuza-Barriola 6
Urruzola-Gorriti 16
Fernandez-Ardanaz 0
Astibia-Aizpuru 16
Telleria-Ipentza 15

ALBIZTUR

Ezeiza-Juantorena 4
Herrero-Iturrioz-Garmendia 16
Landabera-Otegi 5
Ezkioaga-Iruretagoiena 16
Aldalur-Arandia 16
Malkorra-Arsuaga-Goikoetxea 3
Setien-Gonzalez 3
Martin-Saizar 16
Zubillaga-Saizar 16
Sagarna-Kamio 8

ANOETA

Otegi-Erro 8
Xabala-Aranbarri 16
Mintegi-Acosta -
Azpilikueta-Mendia -
Aperribai-Esnaola 16
Irastorza-Agirre 13
Agirrezabala-Irazusta 10
Aierdi-Hermida-Ibarbia 16
Arruti-Val-Roteta 16
Telletxea-Zabala 15

BENJAMINAK A 

BERASTEGI 

Tolosa-Yurrita 10 
Aizpurua-Odriozabala 16
Sanchez-Alijostes 16
Zubillaga-Tejeria 6
Gabarain-Rehecho 16
Urkola-Iraola 10

ALKIZA

Iglesias-Aristondo 7
Ormaetxea-Urkola-Elola 16
Domintxin-Bercianos-Lasarte 7
Goitia-Arsuaga-Elduaien 16
Gonzalez-Zufiria 16
Lertxundi-Urdapilleta 6
Gorostidi-Galarza 16
Zuriarrain-Lasa 8

ASTEASU

Garmendia-Hernandez 16
Urbieta-Azkarate 12
Goñi-Karrera 16
Sarasola-Agirre 2

IBARRA

Garaikoetxea-Otegi 9
Iraola-Navarro 16
Artola-Freitas Dos Santos 16
Karrera-Artola-Belaunzaran 9
Iparragirre-Tejeria 16
Aranburu-Azurmendi 9
Rementeria-Irastorza 3
Galarraga-Gurrutxaga 16

ALEBINAK 

ALTZO

Argote-Balerdi 1 
Castro-Iglesias 16 
Artola-Karrera 6 
Izagirre-Segurola 16
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Aristeta-Barbero 16 
Agirre-Tolosa 12
Fresneda-Irastorza 16 
Iturbe-Gurrutxaga-Etxart 9

ZIZURKIL

Zufiria-Aranburu 16 
Iraola-Zabala-Ugartemendia 1
Goñi-Iturrioz 11 
Caminos-Gartzia-Urbieta 16
Iparragirre-Aranburu 16 
Imaz-Pablo 6
Goikoetxea-Rozas-Olano 16 
Artola-Mintegi 2

IKAZTEGIETA 

Lopetegi-Munduate - 
Cestau-Aburuza -
Ayestaran-Saralegi 16 
Zaldua-Lanzeta 14
Elola-Unanue 16
Ugartemendia-Gorostiaga 7
Agirrezabal-Lanzeta 16
Alvarez-Garzia-Gorostiaga 3

INFANTILAK  

AMEZKETA

Cestau-Miner-Zabala -
Iturrioz-Onsalo -
Dorronsoro-Iraeta 18
Gorostidi-Mujika 16
Ruiz-Balerdi 18
Otegi-Zabala 9

PALAZ
INFANTILAK  

BIDANIA

Agirre-Ugartemendia 20
Maiz-Urkola-Jauregi 14
Arretxe-Tejeria 20
Aramendi-Iraola 4
Goitia-Uzkudun 9
Otaegi-Aranburu 20
Balda-Astrain 8
Faz-Zubizarreta-Etxeberria 20

Danok Danena taldekoen argazkia, Gipuzkoako txapelketan.  LOURDES SARASUA

Danok Danenako
bederatzi
txapeldun
Gipuzkoakoan

Erredakzioa 
Zizurkil/Amasa-Villabona

Gipuzkoako Banakako Absolutu
Mailako Halterofilia Txapelketa
jokatu berri da Villabonan. Da-
nok Danenako pultsulariak ezin
hobeto ibili dira, parte hartu du-
ten maila guztietan lehen pos-
tuak eskuratuz. Guztira 13 pul-
tsularik parte hartu dute eta ho-
rietatik bederatzi, txapeldun
geratu dira eta beste 4, txapeldu-
norde.
Emakumezkoetan, Danok Da-

nenako pultsulariek ondorengo
emaitzak lortu dituzte: 55 kiloko
mailan, Aynabel Davila txapel-
dun, eta Naiara Madrid bigarren;
71 kiloko mailan, Nalu Herranz

txapeldun; maila guztiak kon-
tuan hartuta, Nalu Herranz txa-
peldun. 
Mutiletan, 55 kiloko mailan,

Jon Kepa Kortajarena txapel-
dun; 67 kiloko mailan, Andres
Rubiños txapeldun; 73 kiloko
mailan, Igor Sasiain txapeldun
eta Jon Sasiain bigarren; 81 kilo-
ko mailan, Mikel Alvarez txapel-
dun eta Asier Gallego bigarren;
89 kiloko mailan, Alejandro To-
mas txapeldun; 96 kiloko mai-
lan, Jon Ander Iriarte txapeldun
eta Mikel Quintana bigarren;
109 kiloko mailan, Aitor Tecedor
txapeldun; maila guztietako txa-
pelduna Mikel Alvarez izan da.
Maiatzaren 18an, larunbat ho-

netan, Euskadiko Banakako eta
Taldekako Absolutu Mailako
Txapelketa izango da Zarautzen,
eta Danok Danenako pultsula-
riak bertan lehiatuko dira. Lehia
horretatik aterako dira Espainia-
ko Txapelketarako ordezkariak.

Maila guztiak kontuan
hartuta, taldeko Nalu
Herranz eta Mikel
Alvarez, txapeldunak
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Errege Koparako
sailkatu da Lauburu   

Lauburu Ibarra (Komunitatea)
Ibarra

Garaipen indartsua lortu du Lau-
buruk Ibi lermatu baten kontra 7
eta 1 irabazita. Lehenbiziko za-
tian egindako lan bikainaren on-
dorioz 5-1eko emaitzarekin erre-
tiratu ziren aldageletara eta nor-
gehiagoka erabakita utzi zuen.
Bigarren zati osoan Ibikoek bos-
teko jokoaren aldeko apustua
egin zuten emaitza igotzea lor-
tzeko itxaropenarekin, baina
Lauburu handi bat ikusi zen hor
eta lantalde guztiaren elkarlana,
esfortzua eta defentsa-ordenak
hiru puntuak Belabietan gera-
tzea ahalbidetu zuen.
Bi taldeak oso modu desberdi-

nean egin zioten aurre norgehia-
gokari; bertakoek, Alacanteko jo-
kalari onenek jokoa sortzea era-

Bigarren B mailako
taldeak 7-1 irabazi dio
Ibi taldeari eta lehen
hiru postuetan
sailkatzea lortuko du.

gozteko helburuarekin defentsa
altua erabili zuten, eta bisitariek
berriz, pista erdiko defentsa hau-
tatu zuten, gibelean tokiak txiki-
tuz eta Peñaren atean arriskuak
sortzeko kontraeraso bizkorrak
bilatuz.
Zortzigarren minutuan Davi-

dek bere kantxan ostu eta 0-
1ekoa egin zuen. Gol honekin
moreak erreakzionatu eta segi-
dako minutuan markagailua
irauli zuten. Lehenbizi Zumeta

izan zen; penalti baten bidez. 2-
1ekoa Oihanek egin zuen. Ez zi-
ren honekin konformatu hala
ere, eta hurrengo minutuan be-
rriro Zumetak 3-1ekoa markatu
zuen. Ondoren ika-mika batean
sartu zen norgehiagoka, eta Lau-
buruk irabazi zuen Javi Saldise
kantxara sartu zenean. Irurtzun-
go gazteak bi gol gehiago igo zi-
tuen markagailura, emaitza 5-
1ean utziz. 
Bigarren zatia oso desberdina

Lauburukoak gol bat ospatzen.  LAUBURU IBARRA

Mailaz igotzeko aukerari
eusten dio Tolosa CF-k

I. Garcia Landa Tolosa

Denboraldi bukaera mugitua bi-
zitzen ari dira Tolosa CF Erregio-
nal Ohorezko mailako taldekide-
ak. Hirugarren postuan doaz
sailkapenean eta azken jardu-
naldian sailkapenean bigarren
doan Anaitasunari 2-0 irabazi
zioten Berazubin. Bi jardunaldi
falta dira jokatzeko, eta orain
hiru puntura daude tolosarrak.
Eibar taldeak du lehen postua
ziurtatuta, baina ezingo da igo
Hirugarren Mailara, Vitoria tal-
dea Bigarren B mailatik jaitsiko
delako, eta bi talde horiek lehen
mailan lehiatzen den Eibar tal-

Erregional Ohorezko
mailako futbol taldeak
Anaitasunari 2-0
irabazi dio azken
jardunaldian  

Larunbatean jokatu zuten Tolosa CFk eta Anaitasunak Berazubin.  I.G.L.

Helburu 
berri 
baten bila  

D enbora luzez oroitu-
ko ditugun azken bi
aste hauetako ospa-
kizunak alde batera
utzi eta jada ofizial

bilakatu den gure bigarren mai-
lako futbola, berriro ere zelaian
islatzeko gogo bizian gaude.
Taldekideok hain gustuko du-
gun abestia, hain zuzen ere,
gogo biziz kantatzen dugun
«koparen bila» kantua, esku ar-
tera ekartzeko ordua iritsi da.  
Aste osoan zehar seriotasu-

nez eta gogotsu entrenatu
dugu, nahiz eta ia ezinezkoa
izan barreari eustea ospakizu-
nak utzitako momentuak talde-
kideon artean gogora ekartze-
an. Aipagarria izan da ere, Ane
Eizagirre zein Helene Arrueba-
rrenaren laguntza, gure gazte-
txoenek ere kopako partidan
beraien talentua erakusteko au-
kera izan dute, eta nola erakutsi
ere! 
Larunbata egun biribila izan

zen. Lehenik, jendez betetako
Berazubi batean txalo zaparra-
daz agurtu gintuzten, bigarren
mailara igotzeak merezi zuen
omenaldia jasoz. Ondoren, Usa-
bal aldera abiatu ginen, bertan
aurkari gogor bat baikenuen
itxaroten, Bizkerre B hain zuzen
ere. Partida 2-1ekoarekin amai-
tu zen, beste behin ere Mireia
Diez zein Izaro Goenaga golegi-
le izendatuz. 
Jokoari dagokionez, ez zen

gure partidarik hoberena izan,
baina hala eta guztiz ere gure
helburua eskuratu genuen.
Eguna amaitutzat emateko, tal-
dekideok Bidebiden afari ezin
hobe batez gozatzeko aukera
izan genuen.
Kontuak kontu, datorren la-

runbatean, 15:30ean, oiartzua-
rren aurkako partidan zuen la-
guntza ezinbestekoa zaigu. 
Gogor neskak! Azken txanpa

besterik ez da geratzen eta! 

Aulkitik
Irati Aldalur
Tolosa CF Euskal Liga

izan zen, bisitaria bostekoan ate-
ra baitzen hasiera-hasieratik
norgehiagoka iraultzeko asmoz.
Lauburu, irabazteko, defentsan
sufritu beharko zuela jakinda
atera zen. Honela minutuak pa-
satzen joan ziren; bisitarien era-
so-jokaldiak baino gehiago ikus-
ten ziren moreen defentsa ekin-
tzak. Azkenean, Zumetak eta
Oihanek sartu zituzten bigarren
zatiko bi golak. 
Norgehiagoka amaitu eta hiru

puntuak patrikan sartu ostean,
beste taldeen emaitzak jakiteko
ordua iritsi zen. Ezustekoa eman
zuen Laskorainek Tolosan, Tafa-
trans taldeari irabazita. Honek
ahalbidetu zuen Lauburu, biga-
rren aldiz, datorren denboral-
dian jokatuko den Errege Kopa-
rako sailkatua geratzeak, mate-
matikek lehenbiziko hiru
sailkatuetan amaituko duela
diote-eta.
Bi jardunaldi besterik ez dira

geratzen denboraldia amaitzeko
eta talde honen anbizioak ez du
atsedenik izan behar. Sailkape-
nean bigarren doa Lauburu, bai-
na matematikek ez diote lehe-
nengo postua lortzeko aukera
kentzen oraindik. Alzira liderra
lau puntura dago eta 6 puntu
daude jokoan, beraz, guztia
eman beharko dute moreek az-
ken bi jardunaldi hauetan.

dearen mendekoak direlako. Be-
raz, bigarren sailkatua zuzenean
igoko da eta hirugarrenak igoera
fasea jokatuko du. 
Ander Avellaneda Tolosa CF-

ko entrenatzaileak azaldu due-
nez, «sei puntu geratzen zaizki-
gu jokoan eta guk denak lortu be-
har ditugu». Izan ere, igoera

fasea irabazteak ez du ziurtatzen
mailaz igotzea, ikusi egin behar
delako zenbat euskal talde jais-
ten diren Hirugarren Mailara Bi-
garren B Mailatik.  
Tolosa CF-ri Allerru eta Añor-

ga geratzen zaizkie aurkari mo-
duan, eta partida «gogorrak»
izango direla dio Avellanedak.

«Egia da Anaitasuna mentalki ez
dagoela ondo, eta hainbeste po-
rrot izanik jarraian, denboraldi
amaiera pisua egiten ari zaie».  
Anaitasunaren aurkako parti-

dari dagokionez, «zuzenean igo-
era lortzeko lehia horretan jarrai-
tzeko guretzako final bat zen»,
esan du Avellanedak. «Partida
nahiko parekatua izan zen, bi
taldeak errespetu handiz zelaira-
tu baikinen. Egia da bigarren za-
tian taldea hobeto sartu zela, ha-
mar minututan 2-0 jarri ginen
eta partida ondo eraman genuen
amaiera arte». Anaitasunaren-
tzat berdinketa emaitza ona zen,
eta Tolosa CF-k bazekien irabazi
egin behar zuela. «Hasieratik be-
raien bila joan behar genuela
esaten genuen, baina ez ginen
erotu behar. Partidak 90 minutu
ditu eta bukaera arte bizirik egon
behar genuen», esan du entrena-
tzaileak. 



www.ataria.eusASTEAZKENA, 2019KO MAIATZAK 15
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.eus 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ASTEAZKENA 15
AGENDA

M-26

Tolosa.PSE-EEko Tolosako alkategai
Joxe Mari Villanueva, Rafaela Romero
parlamentaria eta Arritxu Marañon,
Maria Jesus Egido eta Aitor Gonzalez
informazioa banatzen ariko dira
18:00etan San Frantziskon.

Deialdiak
Amezketa.San Isidro eguna:
11:00etan meza San Martingo baseli-
zan, eta ondoren, hamaiketakoa. 
Asteasu.San Isidro eguna: 11:30ean
meza, 13:00etan erakustaldia Lamia-
tegiko aparkalekuan (Aitor Matxainen
idi pareak eta Itxaso Arrutiren idi pa-
reak), 14:00etan bazkaria Sarasola
sagardotegian, eta ondoren, Jexux-
mari Irazu eta Unai Agirre bertsolariak,
eta erromeria Estanga trikitilariekin.
Zizurkil.San Isidro eguna: 12:00etan
pilota partidak, 13:15ean aizkolariak
eta 14:00etan bazkaria Iriarten, ber-
tsolari eta trikitilariekin.
Berastegi. San Isidro eguna: 12:45ean
prozesioa, udaletxetik San Martin eli-
zara, txistulariez lagunduta, 14:00etan
bazkaria udaletxeko erabilera anitze-
ko gelan, eta ondoren, trikitilariak.
Berrobi. Kulturaldia: Nola motibatu
seme-alabak ikasketetan? hitzaldia,
17:30ean, udaleko pleno aretoan.
Alegia. Sare sozialak, bideo jokoak
eta horien erabilpen desegokiaren
ondorioz sortzen diren menpekota-
sunakhitzaldia kultur etxean
18:00etan.
Tolosa. Erreferendumaren aldeko
herri ekimenaren aurkezpena
19:00etan, kultur etxean. 
Alkiza. San Isidro eguna: afaria.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia... 
12:00-13:00. Entzuteko jaioak. 
16:00-18:00.Zebrabidea. 
18:00-20:00.Goizeko onena. 
20:00.(H)ari naizela.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30. Ur eta lur
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Denbora da poligrafo bakarra.
22:30.Galdegazte (Pello Zabala).
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Leyre Lejeune Maset. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefono zenbakia: 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa.
Azpiroz Galarza, Lourdes. 
Amaroz auzunea, 9. 
Telefonoa: 943 67 51  18.

EGURALDIA

GAUR

BIHAR

23º / 8º

26º / 8º

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

www.ataria.eus • 107.6 fm

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Alkizako Ur Mara 
museoa erasotu dute

Jon Miranda Alkiza

Alkizako Ur Mara museoaren
beheko sarreran izan zen era-
soa. Triskantza «handi sama-
rra» izan da, Koldobika Jauregi
Ur Mara museoko arduraduna-
ren arabera. «Igandean beste
kristal bat puskatu zutela suma-
tu genuen, baina umekeri bat
izango zela pentsatu genuen.
Atzo (herenegun) arratsaldean,
ordea, eskultura bat errotik bota
zuten, erakusleiho baten krista-
lak puskatu eta lokatzez zikindu
zituzten bazterrak. Harrituta
gaude», gaineratu du.

EGUN ARGIZ
Egun argiz egin zuten erasoa.
Ur Marako arduradunak larun-
batean egingo duten ekitaldi

horrelako ekintzak egiten di-
tuztenei.
Jendearen babesa jaso dutela

ere aipatu du Ur Marako ardura-
dunak, eta dagoeneko museoa
lehengo egoerara bihurtzeko la-
nean ari direla esan du. «Ia dena
konpondu dugu. Aurrera egin
beharra dago», esan du Koldo-
bika Jauregik.

Herenegun izan zen gertaera, 16:00ak aldera; eskultura bat
lurretik atera eta erakusleiho baten kristala puskatu zuten

Eskultura bat bota, eta erakusleiho bat puskatu dute. @INAKIXABIER

bat prestatzen ari ziren museoa-
ren bestaldean eta ez ziren ger-
tatutakoaz jabetu. «9 urtetan ez
zaigu horrelakorik pasa», esan
du Jauregik. 
Ingurune natural batean

dago kokatuta espazioa, toki
irekia da eta horregatik erasoa
gaitzetsi du Alkizako eskultore-
ak eta «kontzientzia» eskatu die


