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Eskualdean EH Bildu izan da alderdirik bozkatuena, eta Villabona eta Irurako alkatetzak berreskuratu ditu;
EAJ Tolosako bozkatuena izan da, baina zortzina hautetsirekin PSE-EErena erabakigarria izango da //2-5
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Tolosa CF
mutilen talde
nagusia,
hirugarren
mailara

Añorgaren aurkako 
partida irabazi zuen futbol
taldeak eta Anaitasunak
galdu egin zuen //7

Jai giroa
Lizartzan,
Txaraman,
Gaztelun eta
Berastegin

Lizartzan Estratako festak
ospatu dituzte lehen aldiz,
Berastegin Euskal Jaia izan
dute, Txaraman festak izan
dituzte eta Gaztelun
Udaberri festa  //6



Lan eskaintzak

Zerbitzaria.Taberna batean zerbi-
tzari bat behar da. Interesatuek dei
dezatela 647 446 363 zenbakira.
Komertzialak.Landanet enpresak
komertzialak behar ditu. Baldintza

ezin hobeak: lan kontratua, soldata
finkoa, komisio altuak hilero eta for-
mazioa enpresaren kontu. Interesa-
tuek curriculuma bidali beharko dute
cv info@landanet.nethelbidera edo
deitu 943 318 606 telefonora.s

IRAGARKI LABURRAK

Alderdiek elkarlanerako
borondatea agertu dute
EH Bilduk nagusitasuna eskuratu du Tolosaldean, baina ez du Tolosan irabazi; agintaldi
berrian «elkarlanerako aukera gehiago» ikusten dute bi alderdietako alkategaiek 

Jon Miranda Tolosaldea

Eskualdeko zazpi herritan alka-
tetza eskuratu dute hautetsi ze-
rrenda independenteek, Tolo-
san EAJ nagusitu da, eta gaine-
rako 19 udalerritan EH Bildu da
gailendu den alderdia. Duela lau
urte baino 1.331 boto gehiago es-
kuratu zituen koalizio indepen-
dentistak Tolosaldean, baina
duela zortzi urte Bilduk eta Ara-
larrek lortu zituenak berdindu
gabe. Andu Martinez de Rituerto
EH Bilduko alkategaiak gogora-
tu duenez, Tolosan 2011ko mar-
ka historikotik 185 bototara gera-
tu da koalizioa. Tolosan EAJreki-
ko aldea ere txikitu du EH
Bilduk, duela lau urteko 1.000
botoko aldea 215 bototara mu-
rriztuz: «Gai izan gara jende as-
korengan ilusioa pizteko. Zaila
zegoen egoera, udal gobernuak
haizea alde izan duelako lau ur-
teotan. EAJrengana hainbeste
gerturatzeak, bide egokian goa-
zela adierazten du». 
EAJ izan da Tolosan indarrik

bozkatuena, eta eskualdeko he-
rri horretan bakarrik gailendu
da. 2015eko emaitzekin aldera-
tuta, 1.316 botoko galera izan du
Tolosaldean, Irura eta Amasa-
Villabonako alkatetzak ere gal-
duz. Olatz Peon, Tolosako alka-
tegaiaren hitzetan, «oso zaila» da
emaitza hauen arrazoiak bila-
tzea. «Giroak asko eragiten du.
Uste dut Iruran lau urteotan lan
asko egin dela, eta Villabonan

EAJko alkategaiak eta iragarri
du, bilera erronda bat abiatuko
duela alderdiekin, bakoitzak
bere programa mahai gainean ja-
rri eta bere burua nola ikusten
duen adierazi dezan. «Amanko-
munean ditugun proiektu eta
egitasmoak identifikatu eta hor-
tik hasiko gara lanean, akordio-
ak lortu eta gobernua eratzeko».

GOBERNAGARRITASUNAZ
Tolosak, gobernu sendo bat eta
oposizio sendo bat behar dituela
adierazi du Peonek. «Bi alderdi
indartsu daude gure herrian,
EAJ eta EH Bildu. Bata gober-
nuan dagoenean beste oposizio-
an egoten da. Programari begira-
tuta, alderdi sozialistak, gehien-
go batean edo bestean, bere
burua hobeto non kokatuta ikus-
ten duen erabaki beharko du».
PSE-EEk gobernagarritasunera-
ko giltza ote duen galdetuta, al-
kategai jeltzaleak zera esan du:

Tolosako EH Bilduk Zerkausian jarraitu zituen hauteskundeetako emaitzak; lehen planoan, Martinez de Rituerto. M. IRAOLA

ere bai. Gauza asko lortu dituzte
herriarentzat. Eurak ere pozik
daude, ikusi dutelako herriaren
zerbitzurako egindako lan hori
baloratu egin dela». Tolosan jar-
dunean alkate denak, «osasun-
tsutzat» hartu du aldaketak ema-
tea: «Askotan ez zaigu gustatzen.
Ni neroni gobernutik oposiziora
pasata nago, eta oposiziotik go-
bernura ere bai. Momentu zailak
izan daitezke pertsonalki, baina
hori da demokrazia. Eskailerak
igotzen eta jaisten jakin beharra

dago. Orain alde batera tokatzen
dena, hurrengoan beste aldera
toka daiteke».
Peonek duela lau urte bizi zen

giroa ekarri du gogora eta uste du
gizartea «oso haserre» zegoela
EH Bilduko gobernu taldeak
hainbat gairen inguruan eginda-
ko politikarekin, «oso modu age-
rikoan, zabor bilketaren gaiare-
kin». Horregatik jeltzaleak «oso
pozgarritzat» deritzo «horrelako
gai zehatz bat eduki gabe, EAJk
duela lau urteko emaitzak be-
rrestea». 
Martinez de Rituertok EH Bil-

duk azken agintaldian oposizio-
an egin duen lana azpimarratu
du: «Proposamen asko egin ditu
koalizioak eta proposamen ho-
rietako asko martxan daude.
Akordio ezak eta tentsioak uda-

laren barruan utzi dira, eta ho-
rretan asmatu da; ikustea beste-
rik ez dago giro txukuna dugula
orain herritarron artean». Peo-
nek, alderantziz, zenbait gaie-
tan, EH Bilduk bere jarrera «mal-
gutu» egin duela uste du, «hon-
dakinen bilketa ereduan,
adibidez». Gainera, hautagai-
tzek aurkeztu dituzten progra-
mei begiratuta, alderdiek gauza
askotan bat egin dutela uste du.
«Harrigarria dirudi hasiera bate-
an, baina ulertzekoa da Tolosa-
rako estrategikoak diren hainbat
proiektu aurre landuta daudela-
ko», esan du Peonek. Zumardi
Txikia, Rondilla edota Emaku-
meen Etxea aipatu ditu jeltzale-
ak adibide bezala. 
Gai horietan adostasunera

iristea erraza izango dela uste du

«Oso pozgarria da
hondakinena
bezalako gai konkretu
bat eduki gabe, EAJk
duela lau urteko
emaitzak berrestea
Tolosan»
OLATZ PEON
EAJ

«Ados ez gauden
gaietan, argudioak
mahai gainean jarriz,
gure desadostasun
eraikitzailea
bultzatuko dugu»
ANDU MARTINEZ DE RITUERTO
EH BILDU
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Batzokian ospatu zuen EAJk Tolosako garaipena; irudian, zinegotzi izango diren zortzi herritarak. IRENE ARIN

«Alderdi bat gobernuan herriak
jartzen du eta ez zinegotzi bakar
bat duen alderdiak». Hala ere,
azken agintaldian EAJk alderdi
sozialistarekin harreman «ona»
izan duela onartu du.
EH Bilduk, alderdi sozialista-

ko ordezkariarekin «patxadaz
eta lasaitasunez» hitz egiteko
tartea hartuko duela iragarri du
Martinez de Rituertok hautes-
kunde egunaren biharamunean.
«Ez dut aterik ixten. Gure proiek-
tu soziala da, ezkerretik eraiki
nahi dugu Tolosa eta PSE-EEko
ordezkariekin hitz egingo dugu»,
esan du koalizio independentis-
tako alkategaiak. Hala ere, «ha-
rritzekoa» joko luke Tolosa 
salbuespena izatea, «alderdi so-
zialistak eta EAJk akordio oroko-
rrak dituztelako nazio mailan eta
pentsatzekoa da horrela jarraitu-
ko dutela aurrerantzean ere».
EH Bilduk oposizio «eraiki-

tzailea» egingo duela nabarmen-
du du Martinez de Rituertok:
«Alde ideologikoa egongo da,
proiektuetan aldea egongo da, ez
gara beti ados egongo, baina ho-
rren gainetik pertsonen arteko
errespetuak egon behar du eta
lehentasunezkoa da herrian bi-
zikidetza eta giro ona egotea.
Gure aldetik horrela izango da».
Bat etorri da alkategai jeltzalea
eta uste du elkarlanerako aukera
gehiago egongo direla agintaldi
berrian, «batera lan egiteko au-
kera izatea espero dugu». Peo-
nek, «bizikidetzaren alde» aurre-
rapauso bat emateko aukera
izango dela uste du.
Aro berri baten hasiera iragarri

du orain arte Tolosako alkate
izan denak, eta Martinez de Ri-

tuertok, bere aldetik, «herrita-
rrentzat onak diren proiektuak»
babestuko dituztela esan du. EH
Bilduko alkategaiaren esanetan,
«gure proiektuarekin bat dato-
zen gauzak babestuko ditugu eta
ados ez gaudenetan, argudioak
mahai gainean jarriz, gure desa-
dostasun eraikitzailea bultzatu-
ko dugu. Hori da dagokiguna.
Oposizioan baldin bagaude, udal
gobernuaren kontrola egingo
dugu».
Lanean hasteko gogoarekin

dagoela azpimarratu du Peonek
eta elkarlanerako «borondate
osoa» agertu du. Martinez de Ri-
tuertok, berriz, aitortu du ez bera
eta ezta EH Bilduren hautagai-
tzan doazen zinegotziak ere ez
direla politiko profesionalak.
«Haien jokoan ez erortzea» espe-
ro duela esan du eta «politika egi-
teko beste era bat» jarriko dutela
mahai gainean. «Tolosa ezkerre-
tik eraikitzeko gogoa», azpima-
rratu du koalizio abertzalearen
alkategaiak.

ZUZENKETA
Ostiralean, maiatzak 24, TOLOSAL-
DEKOATARIA-k publikatutako erre-
portajean, 1979ko udal hauteskun-
deen emaitzak oker zeuden, Tolo-
sako udalerriari dagokionean. Udal
hauteskunde haietan, EAJk 8 zine-
gotzi eskuratu zituen, eta ez 9, eta
Herri Batasunak, berriz, 5 eta ez 4,
artikuluan agertu bezala. Gainerako
datuak zuzen zeuden: Euskadiko
Ezkerrak bi eserleku eskuratu zi-
tuen, PSE-PSOEk bat eta beste bat
EKAk.

«Gai izan gara jende
askorengan ilusioa
pizteko. Bide egokian
goazela adierazten
dute emaitzek»
ANDU MARTINEZ DE RITUERTO
EH BILDU

«Alderdi bat
gobernuan herriak
jartzen du eta ez
zinegotzi bakar bat
duen alderdiak»
OLATZ PEON
EAJ

107
ZINEGOTZI EH BILDUK
Eskualdean zinegotzi gehien lortu
dituena EH Bildu izan da, guztira 107
hemeretzi herritan. EAJk 34 lortu ditu,
zortzi herritan. PSE-EEk 19, hamasei
herritan. Beste 60 zinegotziak hautetsi
zerrenden artean banatu dira. 

7
ALKATETZA INDEPENDENTE
Hautetsi zerrendak hamahiru
udalerritan aurkeztu dira, eta horietatik
zazpitan lortu dute alkatetza
herritarrez osatutako zerrendek:
Abaltzisketa, Albiztur, Alkiza, Asteasu,
Baliarrain, Belauntza eta Hernialde.

%31,04
ABSTENTZIOA TOLOSALDEAN
Orain lau urterekin alderatuta, udal
hauteskundeetan abstentzioa %3,07
jaitsi da, %31,04an geratuz. Abstentzio
altuenak izandako herriak Berrobi
(%41,2), Asteasu (%38,8), Larraul
(%38,2) eta  Elduain (%38) izan dira.

«EH Bildurekin
akordioetara
iristeko urteak
pasa beharko 
dira oraindik»

JOXE MARI VILLANUEVA
PSE-EE

I. Terradillos Tolosa

Lortutako emaitzaren ondorioz,
zinegotzi bat izango du legealdi
berrian PSE-EEk Tolosan:  Joxe
Mari Villanueva.
Giltza izango zarete Tolosa-
ko Udala osatzeko. 
Bai bai. Erabakigarri gainera.
Egia da, hartu behar dudan ar-
dura garrantzia handikoa da,
eta egia esanda, zenbait mo-
mentutan urduri jartzen naiz.
Ilusio handiarekin nago, guri
botoa eman digutenei eskerrak
eman nahi dizkiet. Ez zen oso
kanpaina erraza guretzat. Lehia
ikaragarria, eta bi alderdi hauen
artean gure esparrua markatzea
ez zen erraza.
752 boto lortu dituzue.
Kontuan hartu behar da duela
lau urte Podemos ez zegoela.
Pozik gaude, eta emaitza txuku-
nak izan dira. 
Erabakigarria zara. 
Bai Olatz eta bai Andu, biak
asko baloratzen ditut. Jatorrak
eta apalak dira, eta ez dut arazo-
rik izango hainbat akordioetara
iristeko. Konplexua da, ez dago
jokoan Tolosa bakarrik, Gipuz-
koa eta Euskal Herria mailakoa
ere bada. Nire apustua beti izan
da Tolosaren alde egitea, eta
ildo horretatik jarraituko dut. 
Hitz egiteko garaia da orain. 
Bai, eseriko gara eta hitz egingo
dugu. Gure historia hor dago,
eta kontuan hartu behar. Eta
errepublika garaitik hasita, on-
doen funtzionatu duena alderdi
sozialista, nazionalistekin  izan
da. Alde horretatik ez daukat
inolako dudarik, eta tradizio bat
dugu. Noiz arte? Ez dakit. Baina
nik uste dut, EH Bilduren mun-
duarekin akordio batera iriste-
ko hainbat urte pasa beharko
direla.

«Kalean egongo
gara, eta gure
programa kaletik
ere aurrera 
eramango dugu»

IÑIGO CABIECES
ELKARREKIN PODEMOS

I. Terradillos Tolosa

Elkarrekin Podemosek ez du zi-
negotzirik lortu Tolosan. Iñigo
Cabieces alkategaiak, hala eta
guztiz ere, lanean jarraitzeko
konpromisoa azaldu du.
Zein da egin duzuen lehen ba-
lorazioa?
Irakurketa sakonik egin gabe ere,
emaitza oso txarrak izan dira.
Uste dut Tolosan beste testuin-
guru bat geneukala buruan. Eta
lehenik eta behin, eskerrak
eman nahi nizkieke gugan kon-
fiantza jarri duten 530 pertsona
horiei. Badakitelako, gu udale-
txean egon gabe ere, kalean
egongo garela eta gure programa
kaletik ere aurrera eramango du-
gula.
Duela hilabeteko hauteskun-
deetatik jaitsiera izan duzue. 
Bai, 1000 botoko jaitsiera egon
da. Nik uste dut hauteskunde ez-
berdinak direla. Orain arte ez ge-
neukan Tolosako udal hautes-
kunde batzuekin alderatzeko au-
kerarik. Orokorretan edota
erkidegokoan ere aldeak izan di-
tugu. Hala ere, sentsazioak ez-
berdinak ziren, eta beste emaitza
bat espero genuen. Hala ere,
gure izaera eta pentsatzeko mo-
dua ez dira aldatzen, eta lanean
jarraituko dugu. Guk argi dauka-
gu herritarrak eta auzokideak er-
digunean jarri nahi ditugula.
Udaletxe barrutik egiteko auke-
rarik ez dugu izango, baina uda-
letxe kanpotik jarraituko dugu
egiten. Lehen proposamena, hu-
rrengo hilabetean bertan sartu-
ko dugu udaletxean: Usabalgo
bonu familiarra.
Lanean jarraitzeko gogoz, be-
raz. 
Hori beti. Tolosak gauza asko al-
datu behar ditu, eta beti hobe-
rantz.
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Zapore gazi-gozoa
bi indar nagusientzat

I gandeko hauteskundeetan
argi gelditu da berriz Tolo-
saldeak bi indar politikoren
artean grabitatzen duela:
EH Bildu eta EAJ. Biak za-

pore gazi-gozoarekin geldituko
ziren, alaitzeko eta tristatzeko
arrazoiak izan baitituzte. Ezker
abertzalea 2011ko kopuru histo-
rikoetara itzuli da, Villabona eta
Irurako udalak berreskuratuz,
lehendik zituen beste 16 herrire-
kin batera. Herri guztietan boto
gehiago lortu dituzte, Bidania-
Goiatz eta Gaztelun izan ezik
(hemen abstentzioa asko igo da,
zerrenda bakarra aurkezten zen
oraingoan). Gainera Ibarran,
Ikaztegietan, Leaburun eta Zi-
zurkilen zuen tartea handitu
egin du. Alegian aldiz, abantaila
txikitu egin da aurten aurkeztu
den talde independente berria-
rekiko. Pena bakarra Tolosako
alkatetza ez berreskuratzea izan-
go du (zerrenda aurkeztu duen
beste guztietan irabazi du),
nahiz eta igoera nabarmena
izan, 4.200 botoen langa gaindi-
tuz. Jeltzaleek boto galera izan
dute, lehen aipatutako bi udalak
galduz, baina Tolosakoari eutsi
diote, nahiz eta tartea dezente
gutxitu. 
Ez da erraza aldaketa horien

arrazoiak definitzea. Duela lau
urte hondakinen gaiak eragin

handia izan bazuen, oraingoan
ez da gai izar argirik izan kanpai-
nan, eskualdeko ospitalearena
dezente aipatu bada ere. EH Bil-
duk zerrendak erabat berritu
ditu duela lau urte galdu zituen
hiru herri horietan, alkategai in-
dependenteak eta hautagai gaz-
teekin osatuz. Beharbada horrek
herritarren artean sortutako ilu-
sioa izan daiteke gorakadaren
motiboa. EAJk aldiz, hiru alkate-
gai horiek errepikatu ditu eta To-
losaren kasuan zinegotzi gehie-
nak ere bai. 
Herritar talde independente-

ek bere lekuari eutsi diote lehen-
dik agintean zeuden zazpi he-
rrietan, aldaketa handirik izan
gabe. Eskualdean bere presen-
tzia mantentzen dute, hiruga-
rren indarra irudikatuz nolabait. 
PSE-EEk bere emaitzak hobe-

tu egin ditu zertxobait eskualde-
an, lehendik zituen Tolosa eta
Villabonako zinegotzi bana
mantenduz, eta Ibarran eta Zi-
zurkilen bana irabaziz. Berrobin
eta Larraulen aurkeztu den ze-
rrenda bakarra izan da eta boto-
en % 5a lortu dutenez, alkatetza
eta zinegotzi guztiak sozialistei

Iritzia
Joxemi Saizar
Irakaslea

dagozkie, baina duela lau urte
Albizturren gertatu zen bezala,
ez zait iruditzen kargu horiek
hartuko dituztenik, Foru Aldun-
diaren esku utziz, honek kudea-
keta batzordeak sor ditzan herri
horietan. 
Elkarrekin Podemos lehen al-

diz aurkeztu da gure eskualdean,
Tolosan eta Villabonan bakarrik,
baina ez du ordezkaritzarik es-
kuratu, nahiz eta Tolosan zine-
gotzia lortzetik boto gutxira gel-
ditu. PPk ere ez du zinegotzirik
lortu, baina ez du jaitsiera handi-
rik izan aurreko hauteskundee-
kiko. 
Aurpegi eta pertsonei begira-

tuz, alkate izanda berriz aurkez-
ten ziren 12etatik 10ek errepika-
tu egingo dute. Badira laugarren
agintaldia beteko dutenak, hiru
alkate gisa: Abaltzisketan Jon
Zubizarreta eta Adunako Josu
Amilibia. Hiru urte alkate gisa:
Amezketako Iñaki Amundarain,
Anoetako Pello Estanga, Astea-
suko Pili Legarra, Berastegiko
Amaia Azkue (lehen agintaldian
zinegotzi izan zen) eta Orexako
Eneko Maioz. Silvia Moneok Be-
launtzan, Bakarne Otegik Ikazte-
gietan eta Olatz Peonek Tolosan
bigarren aldiz errepikatuko dute
(hau ere bi agintaldiz zinegotzi
izan zen lehenago, bata gober-
nuan eta bestea oposizioan). Ha-
mar emakume izango ditugu al-
katetzan (orain arte 12 izan dira),
Baliarrainen zein izango den
erabakitzearen faltan. 
Foru hauteskundeei begirada

bat botaz, aipatu behar da Tolo-
san eta Ibarran adibidez, EAJk
eta EH Bilduk (honen kasuan Vi-
llabonan eta Zizurkilen ere bai)
udalerako baino boto gutxiago
eskuratu dituztela. Eta PSE-EEk
eta Podemosek berriz, boto
gehiago.

PSE-EEk karguak
hartuko ditu,
Larraulen eta
Berrobin
Jose Antonio Rodriguez eta Benjamin
Felix Atutxa izango dira, hurrenez
hurren, Larraul eta Berrobiko alkateak;
boto zuriak ez dira iritsi %95era  

Erredakzioa Berrobi / Larraul

Igandeko udal hauteskundee-
tan, jakina den moduan, PSE-
EEko zerrenda baino ez zuten
aukeratzeko Berrobiko eta La-
rraulgo herritarrek. Horren au-
rrean, boto zuriaren aldeko eska-
era eginagatik, PSE-EErentzat
izango dira bi udalak, boto zu-
riak ez baitira iritsi %95era. 
Duela lau urte Albizturren

egoera berdina zen: zerrenda ba-
karra aurkeztu zen, PSE-EErena,
baina alderdiak uko egin zion al-
katetza hartzeari. Oraingoan or-
dea, PSE-EEk Larraulen eta Be-
rrobin udal gobernua osatuko
duela iragarri du, «gure baloree-
kin bat datorrelako, herri horie-
tako biztanleen bizitza hobetze-
ko lan egingo dugu». Eneko An-
dueza Gipuzkoako PSE-EEren
idazkari nagusiak egin zuen ira-
garpena hauteskunde gauean.

Larraulen, 19 boto lortu zituen
igandean PSE-EEk. Boto zuriak,
aldiz, 95 izan ziren, %83,3a.
Emaitza horiekin ondorengo
agintaldian 7 zinegotzi izango
dituzte PSE-EEkoek. Alkatea,
berriz, Jose Antonio Rodriguez
izango da. Berrobin, PSE-EEk 30
boto bildu zituen, eta zuriak 218
izan ziren, %87,9. Zazpi zinego-
tziak eta alkatetza, beraz, PSE-
EEren esku geratu dira. Kasu ho-
netan, alkatea, Benjamin Felix
Atutxa izango da.%41,89ko abs-
tentzioa izan da.
Berrobin azken lau urteetan

EH Bilduk izan ditu alkatetza eta
zazpi zinegotziak, 223 botorekin.
PSE-EEk sei boto jaso zituen or-
duan. 
Aldiz, Larraulen, Larraulgo

Herritarrak taldearen esku zego-
en udala, 69 botorekin, eta PSE-
EEk zinegotzi bat zuen 12 boto ja-
sota.

Jose Antonio Rodriguez eta Benjamin Felix Atutxa izango dira alkateak. ATARIA
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Ziklo politikoak
jarraitzen du

A rgitu du egunak eta
iritsi da datozen lau
urteetako lehen aste-
lehena. Tolosaldean
zein Gipuzkoan

2015ean hasitako ziklo politikoa-
ri jarraipena eman zaio atzoko
udal eta foru hauteskundeetan.
Alderdi abertzaleen arteko indar
korrelazioak antzera jarraituko
du eta salbuespen batzuk kendu-
ta, ez da pisuzko aldaketarik au-
rreikusten Tolosaldea eta Gipuz-
koako erakunde nagusietan.
Hona hemen atzoko emaitzek

utzitako bost ondorio nagusi:
Lehena. EAJ bigarren indarra

da eskualdean, baina jaun eta
jabe da Gipuzkoan eta EAEn: al-
derdi bozkatuena hiru herrialde
eta hiriburuetan. Eskualdean
zuen helburu nagusia bete du,
eutsi egin baitio Tolosako alkate-
tzari. Bertako alderdirik bozka-
tuena izateaz gain, ez du arazo-
rik izango udalbatzarrean
gehiengoa osatzeko. Batzar Na-
gusietarako hauteskundeetan,
berriz, bigarren geratu da Tolo-
saldean, baina Oriako barrutian
lau batzarkide eskuratu ditu, EH
Bilduk adina. EAJ indartsu dago
eta sustraituta dauka boterea.
Batetik, boto emaile anitzetatik
jasotzen duelako babesa eta, bes-
tetik, erdigune politikoan egote-
ak alderdi batarekin zein bestea-
rekin akordioetara iristeko ahal-
mena ematen diolako.
Bigarrena. Eskualdeko herri

gehienei EH Bilduren berde ar-
giak ematen die kolore. Tolosal-
dean alderdirik bozkatuena izan
da udal eta foru hauteskundee-
tan. Aipatzekoak, azken legegin-
tzaldian jeltzaleen esku egon zi-
ren Amasa-Villabona eta Irura,
EH Bilduk berreskuratuko baitu
bietan alkatetza. Nolanahi ere,
oinarrizko erronkak ditu EH Bil-
duk. Tolosaldea bezalako es-
kualde euskaldun eta abertzale-
etan soilik erakutsi du EAJri au-
rre egiteko behar adinako
indarra. Ongi errotutako alder-

dia da, oposizio-buru argia, bai-
na datuek erakusten diote etor-
kizunean alternatiba garailea
izateko bere ohiko soziologiatik
haratago konkistatu beharko
duela. Politika publikoetan,
aniztasunean eta komunikazio-
an dauka non jorratua.
Hirugarrena. PSE-EEk eutsi

egin dio. Udal eta foru gobernue-
tan edukitako presentziak eta
Sanchezen indarrak ez-abertza-
leen erreferentzia nagusia izatea
ahalbideratu dio. Dena den,
bada berezitasunik oraingo ho-
netan: Berrobi eta Larraulgo
udalak. Aurkeztutako hautagai-
tza bakarra izanda, Idoia Men-
diak harro aipatu zituen Bilbo
urrunetik eskualdeko bi udale-
rriak; beraz, alkatetzak bere gain
hartuko dituela aurreikusi daite-
ke. Elkarrekin Podemos zinego-
tzirik eta batzarkiderik gabe ge-
ratu da eskualdean. 
Laugarrena. Urtoko zubitik

Leitzaran igarota, Nafarroan ger-
tatutakoak abertzale guztien jaia
ozpindu beharko luke. Nafar gi-
zartearen soziologia gailendu da
foru erkidegoan eta aldaketa
momentu jakin bateko pasarte
historiko izatera mugatu da. 
Bosgarrena. Zer urrun dagoen

Brusela. Tokiko erreferentziekin
bozkatzen jarraitzen dugu Euro-
pako Parlamenturako hautes-
kundeetan. Eskualdean bozka-
tuenak izan diren bi hautagaitza
abertzaleek ordezkari bana izan-
go dute Europan. Dena den, hori
baino garrantzitsuagoa irudi-
tzen zait azken azterketa Euro-
pako panorama politikoari bu-
ruz egitea. Popular eta sozialde-
mokraten akordio historikoa
motz geratu da eta liberal eta
berdeen igoerak mantenduko du
egonkor parlamentua. Europar
proiektuaren aurkariek gorako
joera dute eta, besteak beste, Ita-
lia eta Frantzian bozkatuenak
izan dira. Nolanahi ere, orain-
goz, ez dute Europako hiru era-
kunde nagusietako baten jardu-
na oztopatzeko adina indarrik
lortu.

Iritzia
Joseba Bergaretxe
Politologoa

15 alkate berri izango
dira Tolosaldean
Albizturren eta Baliarrainen oraindik ez dute erabaki zein
izendatu alkate; aurpegi berri ugari izango da udaletan

Erredakzioa

Ekainaren 15ean hartuko dute
kargua udal hautetsi berriek.
Horietako askok lehen aldia
izango dute herritarren ordezka-
ri gisa eta hamabostek gainera,
alkate bezala zin egingo dute.
Postu horretan errepikatuko
dute zenbait hautetsik: hiruga-
rren agintaldia abiatuko dute
Abaltzisketako, Adunako,
Amezketako, Anoetako, Astea-
suko eta Orexako alkateek eta bi-
garrena berriz, Belauntza, Beras-
tegi eta Ikaztegietakoak.
Oraindik ere udal gobernua

osatzeko elkarrizketak abiatu
gabe daudela, EAJko Olatz Peo-
nek alkate postuan errepikatuko
balu, 2019 - 2023 agintaldian, ha-
mar emakume izango lirateke al-
kate Tolosaldean. Bukatzear den

legealdian hamahiru ziren kargu
horretan ari ziren emakumeak.

ERABAKITZEKO DAUDENAK
Albiztur eta Baliarrainen haute-
tsi zerrendak aurkeztu dira udal
hauteskundeetan eta haiek lortu
dituzte boto gehien. 
Igandeko udal hauteskundee-

tan PSE-EEk hautagaitza aur-
keztu zuen Albizturren baina bi
boto baino ez zituen eskuratu.
Honenbestez, Albiztur Bizituz

taldeko zazpi kideek lortu dute
zinegotzi postua. Hautagaitzako
kideek aipatu dutenez, oraindik
ez dute zehaztu zein hautetsik
hartuko duen alkate kargua.
Baliarrainen, berriz, Auzola-

nean Bizirik zerrenda aurkeztu
dute eta bost zinegotziak zerren-
da irekiaren bidez hautatu dira.
Oraindik ere ez dute erabaki, or-
dea, ekainaren 15ean zeinek har-
tuko duen alkate kargua, udalba-
tza osatzeko osoko bilkuran.

ALKATEAK
Alkate berriak

Alegia.Arantxa Irazusta.
Alkiza. Inaki Irazabalbeitia.
Altzo.Txomin Rezola.
Amasa-Villabona. Beatriz Unzue.
Berrobi.Benjamin Felix Atutxa.
Bidania-Goiatz.Agurtzane Zelaia.
Elduain.Oihana Amundarain.
Gaztelu.Edurne Gartzia.
Hernialde.Aitor Zubillaga.
Ibarra. Igor Zapirain.
Irura.Gorka Murua.
Larraul. Jose Antonio Rodriguez.
Leaburu-Txarama. Joxe Ramon Ei-
zagirre.
Lizartza. Iñaki Azpiroz.
Orendain.Migel Angel Arsuaga.
Zizurkil. Iker Urruzola.

Errepikatzen duten alkateak

Abaltzisketa. Jon Zubizarreta.
Aduna.Josu Amilibia.
Amezketa. Iñaki Amundarain.
Anoeta.Pello Estanga.
Asteasu.Pili Legarra.
Belauntza.Silvia Moneo.
Berastegi.Amaia Azkue.
Ikaztegieta.Bakarne Otegi.
Orexa.Eneko Maioz.

Alkatetza ziurtatu gabe

Tolosa.

Erabakitzeke

Albiztur.
Baliarrain.
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Jaia nonahi, Ibarraldean
Txaraman jaiak ospatu dituzte, Lizartzan Estratako festak, Berastegin
Euskal Jaia egin dute eta Gaztelun Udaberri Festa izan dute.

Estratako festak egin zituzten Lizartzan, lehen aldiz. A. IMAZ

MUSIKARI ESKAINITAKO EGUNA
VI. Musikherria jaia ospatu zuten larunbatean, Tolosan.
Egun guztian zehar musikariek euren emankizunak eskai-
ni zituzten musikari eskainitako jaialdiaren laugarren 
edizioan. ASIER IMAZ

EZ DAGOELAKO BELAR TXARRIK
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ARDOEN AZOKA
VI. Ardo Azoka egin zuten Villabonan, larun-
batean. Zortzi ardo mota eta hainbat pintxo
dastatzeko aukera egon zen, eta zozketa be-
reziak ere egin zituzten. ASIER IMAZ

BELAUNALDI FESTA
Anoetako gaztetxean ospakizuna izan zuten
asteburuan. Bertatik pasatako belaunaldi
desberdinak elkartu eta jaia izan zuten. Baz-
kaltzeko bildu ziren denak. ASIER IMAZ

Txaramako jaiak ere asteburuan ospatu zituzten. IRATI SAIZAR

Gaztelun Udaberri Festa egin zuten eta Berastegin Euskal Jaia. IRATI SAIZAR

Ikastaro teoriko eta praktikoak egin zituzten Bedaion,
Belar txarrik ez do! lelopean. Cesar Lema eta Sofia Armente-
rosek eskaini zuten ikastaroa eta besteak beste, kosmetika
naturalaz aritu ziren. ASIER IMAZ

Erredakzioa 

Jaiak izan dituzte Ibarraldeko
hainbat txokotan, asteburuan.
Gaztelun bigarren aldiz egin zu-
ten Udaberri Festa. Iaz musika
kubatarra izan zuten, eta aurten
doinu mexikarrak entzun ahal
izan ziren. 
Lizartzan Estratako festak os-

patu zituzten larunbatean, lehen
aldiz. Estrata herriko lehen kale
gunea izan zen; egungo plazan
eliza, udaletxea, eskolako eraiki-
na eta soroa zeudenean, kale na-
gusia Estratan zegoen. Bertako bi-
zilagun batek, beti esaten zuen
Estratako Festak egin behar zire-
la, eta hil ondoren auzotarrek
bere ideia hartu eta lehen aldiz
egin dituzte jaiak.
Txaraman ere jaiak izan zituz-

ten, eta Berastegin Euskal Jaia
egin zuten larunbatean. Ez dira
Ibarraldeko jaiak bukatu dena
den, ekaineko bigarren astebu-
ruan izango baitituzte ibartarrek,
Gazte Festak.
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«Gogo gehiagorekin»
datorren urterako 

I. Garcia Landa Ibarra

Azkenean ez da posible izan are-
to futboleko Lauburu Ibarra tal-
dearentzat. Bere lanak egin zi-
tuen, larunbatean partida iraba-
zita, baina Alzira liderrak ere
irabazi zuen, eta beraz, horiek jo-

Lauburu Ibarrak ez du
lehen postua lortu,
azken jardunaldiko
partida irabazi arren

Tolosa CF, hirugarren mailara 

A. Imaz/I. Garcia Landa Tolosa

Tolosa CF futboleko mutilen tal-
de nagusiak hirugarren mailara
igotzea lortu du. Bere partida ira-
bazi zuen larunbatean Berazu-
bin Añorgaren kontra, eta Anai-
tasunak Eibarren aurka galdu
zuen. 
Mikel Arribillaga Tolosa CFko

zuzendaritzako kideak azaldu
duenez, «Anaitasunaren aurka
Azkoitian jokatu ondoren bi
puntura geratu ginen, baina gero
bolada txar bat izan genuen, eta
Anaitasuna Eibarrekin batera
oso ondo zihoazen, eta hamabi
puntura egon ginen hamar parti-

den faltan. Oso gutxik sinesten
zuten lortutakoa, eta esan behar
da horietako bat Ander Avella-
neda entrenatzailea zela. Be-
raien aurka etxean genuen parti-
da hiru jardunaldiren faltan, eta
nahi genuen hori irabazi eta pre-
sioa sartu. Azkenean kontuak
atera zaizkigu». 
Ohorezko erregional mailan,

berez lehen postuan geratzen
dena zuzenean igotzen da eta bi-
garrenak igoera fasea jokatzen
du. Vitoria, Eibarren bigarren
taldea, bigarren B mailatik hiru-
garren mailara jaitsi da, eta Tolo-
saren ligan jokatu duen Eiba-
rrek, hirugarren taldea izanik, li-
gan lehen sailkatu arren, ezin du
mailaz igo. Beraz, ligan bigarren
geratu dena mailaz igotzen da
eta hirugarrenak igoera fasea jo-
katzen du. 
Azken astea «tentsioarekin»

bizitu dutela esan du Arribilla-
gak, baina baita «konfiantzare-
kin» ere: «Bagenekien Eibarrek
Anaitasunari irabazteko aukera
zuela. Beste maila bateko jokala-
riak dira, eta bagenekien etxean
irabaziz gero, aukerak genituela
igotzeko». 

Egun berean Berazubin ospa-
tu zuten jokalariek eta klubeko
kideek lorpena. Ondoren, afaria
egin zuten ospakizunekin jarrai-
tzeko. Klubaren aldetik «segi-
tuan» datorren urtera begira ja-
rriko direla esan du zuzendari-
tzako kideak. «Adinagatik

Tolosa CF-ko jokalariak igoera ospatzen zaletuekin.  A. IMAZ

jokalariren batek utziko du, eta
ikusi egin beharko da zein gazte
datozen azpitik», esan du. «Dato-
rren urtean hirugarren maila oso
indartsua izango da. Oraingoz
sei talde jaitsiko dira bigarren B
mailatik, eta agian zazpigarren
bat ere bai, beraz, maila pila bat
igoko da». 
Historikoki Tolosari hiruga-

rren maila dagokiola esan du
Arribillagak. «Gero kontuan izan
behar da garaiak ere ezberdinak
direla eta ikusten da Gipuzkoan
bigarren B mailan bakarra dago-
ela, Real Union, eta hirugarren
mailan Beasain eta Lagun Onak
nahiko finkoak direla, eta gero
igotzen den taldea egoten da.
Baina, gaur egun, bizkaitarrak
ekonomikoki beste maila batean
daude. Saiatuko gara datorren
denboraldian maila manten-
tzen, baina ez da erraza izango».  

katuko dute igoera fasea. Laubu-
ru bigarren postuarekin konfor-
matu beharko da. Aitzol Oiarbi-
de kapitainak azaldu duenez,
«momentuan pena izan genuen,
igoera fasea jokatzeko aukera
horren gertu izanik. Gero, den-
boraldi osoko balantzea eginik,
urte ikaragarria egin dugula iku-
si dugu eta oso pozik gaude. Da-
torren denboraldirako gogo
gehiagorekin uzten gaitu, eta
hori ere pozgarria da taldearen-
tzat». Iaz hirugarren postua lortu

zuten, eta aurten azken unera
arte egon dira lehen postuaren
lehian. «Ikusi dugu lehen postua
gertu egon daitekeela, eta dato-
rren denboraldiari begira helbu-
ru nagusienetakoa hori izango
da», esan du Oiarbidek. «Saiatu,
behintzat, egingo gara». 
Zierbenaren aurka 5-4 irabazi

zuten Belabietan larunbateko
partidan. «Oso indartsu atera gi-
nen eta segituan 3-0 jarri ginen.
Taldea oso motibatuta zegoen.
Esfortzu fisiko handia suposatu

Lauburu Ibarra taldeko eta Euskadiko txapelketa irabazi duten kadete mailako 
jokalariak, elkarrekin, larunbateko neurketaren ondoren.  LAUBURU IBARRA

ziguten aurkariek, eta partidan
zehar 5-0 irabazten joan arren,
bukaeran sufritu egin genuen». 
Alzira liderrak Laskorainen

aurka zuen, Tolosan, eta 1-4 ira-

bazi zuten. Ibartarrak partida
horri begira ere izan ziren, eta le-
hen zatian 1-2ko markagailuare-
kin bukatu bazen ere, bigarren
zatian liderrak nagusitu ziren. 

Bigarren geratu da
futboleko mutilen
talde nagusia, eta
igoera lortu du
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Tolosaldea
LHII eta
berrikuntza
Gaur egun bizi garen mundu
globalizatu honetan distantzia-
rik ez dagoela esan daiteke, eta
noski, begien bistakoa da en-
presek munduko beste mutu-
rrean dagoen enpresa bat izan
dezaketela lehiakide bezero
bati bere produktua edo lan ja-
kin bat saltzeko. 
Hori dela eta, enpresen arra-

kasta lehiakorra izatean datza,
eta horretarako ezinbestekoa da
teknika, tresneria eta jakindu-
rian aurreratua izatea; berri-
kuntzan murgilduta egotea, az-
ken finean.
Garai hauetan modan jarri

den INDUSTRIA 4.0 gaiari hel-
duz gero, Tolosaldea bailarako 
enpresek zenbait gaietan eten-
gabeko berrikuntzan eta hobe-
kuntzan murgilduta egon be-
har dutela esan dezakegu, eta
momentu honetako gai izarren
artean zibersegurtasuna, maki-
nen mantenu adimendua, fa-
brikazio aditiboa, sensorika eta
big data (datuen kudeaketa) di-
tugu. 
Gainera, orain arte aipatuta-

koez gain, garai hauetako beste
gai garrantzitsuak ditugu ener-
gia berriztagarriak eta elektro-
mugikortasuna.

BALIABIDEEN 
ELKARBANATZEA
Bailarako enpresen gehiengoa
txiki edo ertainak da tamainari
dagokionez. 
Hori dela eta, askotan, hone-

lako gaietan murgiltzeko balia-
bide falta izaten dute, eta ho-
rrexegatik Tolosaldea LHko
Ikastetxe Integratuak bere ba-
liabide tekniko nahiz giza ba-
liabideak eskaintzen dizkie.
Horretarako, batzuetan, Lehi-
berri zentroaren, udalen, Foru
Aldundiaren eta Eusko Jaurla-
ritzaren laguntza programak
ezagutarazten zaizkie enpresei,
beraiek ere baliatu ditzaten.
Beste hainbat kasutan, ikaste-
txeak laguntzen die guztia ku-
deatzen.

ELKARLANEKO 
BOST PAUSOAK
Guztia kudeatzen laguntzeko
bost pauso nagusi ematen di-
tuzte elkarlanean: enpresaren
diagnosi bat egiten dute; ahu-
lezi, beharren edota hobe-
kuntza aukerak antzematen
dituzte; hobekuntzak egite-
ko aukerak batera garatzen
dituzte; proiektuaren exeku-
zioa edota inplantatzea egi-

ten laguntzen dute; eta emai-
tzen neurketa egiten dute. 
Urtero, Tolosaldea LHko

Ikastetxe Integratuak 25 eta 30
lan kolaborazio inguru egiten
ditu berrikuntzaren esparruan,
eta gehienbat enpresa indus-
trialetan aritzen da.
Lanen gehiengoa prototipo-

ak garatuz, ekoizpenaren hobe-
tzeko tekniken ezarpena eginez
edo formakuntza eskainiz egi-
ten da. Baita soldadura eta gal-
daragintza,mekanika, prozesu
industrialak, mantentze indus-
triala, elektrizitatea eta big
data arloetan ere.
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ADI ,  lege aldaketa: Aurrematrikula egitea beharrezkoa

 da matrikulatu ahal izateko!
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KOLABORAZIO ADIBIDE ESANGURATSUAK
Cadinox.Kupearen soldagarrita-
suna.
Teleadin. Tolosako Inmakulada
ikastetxearekin batera, adineko
pertsonen zaintzarako kamera bi-
dezko urrutirako sistema.
RL Conponents.Pieza baten ber-
diseinatzea, eta fabrikazio modua-
ren azterketa eta balizko 
aldaketa.
Panelfisa.Sensore bitarteko ber-
tako bulegoen isolatze monitoriza-
tzea eta klimatizazio berria.
Tekener.Galdara baten injektore-
aren diseinu berria zenbait arazo

eta matxurari aurre egin ahal 
izateko.
Etenpuntuak.Eraikin baten 
diseinu berriaren simulazioa 3D
programa bidez, bezeroari erakus-
teko.
Boinas Elosegui.Txapelak egiten
laguntzeko tresneriaren diseinu
eta eraikuntza.
Manitek.Hainbat pieza bereziren
neurketa metrologikoak ardatz
anitzeko makina bidez.
Arsuaga Bizikletak.Pieza berezi
batzuen diseinu eta eraikuntza 3D
inprimagailu bidez.


