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Aralarko egoera
berriaren inguruko
Landarlanen
hausnarketa 

U dal eta Foru hauteskun-
deen ostean, Landarlan
Ingurumen Elkarteak,
erakunde eta alderdi

politiko ezberdinei Aralarko ga-
tazka konpontzeko lanean has-
teko deia luzatzen die. 

Horretarako gogoratu behar
dugu sektore ezberdinen intere-
sen gainetik, Aralar Natur Parke
eta Kontserbazio Bereziko ere-
muaren helburuek iparrorratza
izan behar dutela, besteak beste,
natur baliabideak babestea, kon-
tserbatzea, leheneratzea eta ho-
betzea, bereziki, natur guneak
eta flora eta fauna basatiak. Ho-
rrela, legedian eta ikerketa zien-

tifikoetan oinarrituz eta sektore
ezberdinen kezkak eta iritziak
kontuan izanik, elkarlanean oi-
narritutako kudeaketaren plan-
gintzari heltzea ezinbestekoa da.

Hauteskundeen aurretik adie-
razi genuen moduan, Landarlan
elkartea gatazkaren konponke-
tan parte hartzeko prest dago,
horretarako Kudeaketa proposa-
men bat bidali genuelarik Eni-
rio-Aralar mankomunitate, eta
baita, mankomunitateko udal,
Foru Aldundi eta Eusko Jaurlari-
tzako Ingurumen Sailera ere.
Erakunde ezberdinek abiapuntu
modura erabili dezaketen doku-
mentu aproposa dela uste dugu.
Biodibertsitatearen egoera la-
rriak, lehenbailehen bide zuze-
nari ekitea eskatzen digu!

Edurne Huesa  
Landarlan Ingurumen Elkartea

GUTUNA

Ezpala okupatzeagatik
epaiketa irailean, Gazte
Asanbladaren aurka  
Eraikinaren jabearen salaketa iritsi zaio Tolosako Gazte
Asanbladako kide bati; irailaren 3an izango da epaiketa, eta
asanbladako kideek «Ezpalara hurbiltzeko deia» egin dute 

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Gazte Asanbladak pasa
den urteko abenduan okupatu
zuen Izaskunerako igoeran da-
goen lantegi zahar bat, eta ber-
tan kokatu zuen Ezpala gazte-
txea. Bada, ia hiru aste igaro zire-
nean Ertzaintzak hustu egin
zuen eraikina. Apirilean, ordea,
bigarrenez okupatu zuten eraiki-
na. Okupatu zuten egun berean,
ertzainak identifikazio eske
agertu ziren arren, Tolosako
Gazte Asanbladako kideek ber-
tan jarraitu dute. Eraikinaren ja-
bearekin «harremanetan jarri
eta negoziazio mahai bat ireki-
tzeko asmoa» zuten, baina, sala-
keta iritsi zaie jabearen eskutik,
eta irailaren 3an izango da epai-
keta.

Gazte asanbladako kideek dio-
tenez, duela lau hilabete inguru
batu zen Ezpala «gaztetxeen lo-
raldira». «Hainbeste denbora eta
gero, Tolosako asanbladako ki-
deok lortu genuen gure, zein bes-
te hainbat eragileen jardunbidea
aurrera eramateko langileon
kontrolpeko gune izango zen
gaztetxea okupatzea». Okupatu-
riko eraikina «urte luzez hutsik»
egon dela zehaztu dute, «inolako
funtzionamendurik gabe». «To-
losako gazte langileok, ordea, se-
kulako bizitza eman diogu Ezpa-
lari zein herriari hilabete haue-
tan. Jasandako errepresioa, hala
nola, identifikazioak edota ura-
ren mozketa ez dira aitzakia izan
Ezpala bizirik mantentzeko»,
esan dute.

Hala, azken hilabeteetako jar-
duna nabarmendu dute: «Langi-
leok gure jarduna aurrera erama-
teko gune eroso bilakatu nahian
egindako lana, eta oraindik egi-
teko dagoena, auzolanen bitar-
tez. Hainbat gaitasun beregana-
tzeaz gain, elkarrengandik ikas-
teko tartea izan dugu, eta
hitzaldi, kontzertu, tailer edota
bertso saioek ere izan dute bere
tokia Ezpalan; lan egiteaz hara-
go, aisialdia elkarbanatzeko tar-
tea ere izan baitugu». 

Martxan jarri dituzten dinami-
ken artean Langileen Nazioarte-
ko Eguna eta Borroka Astea azpi-
marratu dituzte: «Immobilismo-
tik ekintzailetasunera igaro gara,
eta Tolosak erakutsi du bere po-
tentzialitatea». Horrekin batera,
jasotako elkartasuna ere gogoan
izan dute gazte asanbladako ki-
deek: «Ezin dugu aipatu gabe
utzi beste herrietatik jaso dugun
elkartasuna edota Errakiko kide-
ek eskainitako laguntza, klase el-
kartasunaz dena baita posible.
Ederra izan da hilabete hauetan
zehar ikasi, bizi eta jaso dugun
guztia». 

UDAL HAUTESKUNDEEN OSTEAN
Bigarrenez okupatu zutenetik,
hainbat aste igaro direnean izan
dute asanbladako kideek eraiki-
naren jabearen salaketaren be-
rri. «Lehen asteetan ez genuen
gure etsaiaren berririk jaso; ez
genuen jabearen edota herria
errepresentatzen duen botere
burgesaren berririk jaso. Ezpala-
ko kideok bagenekien, ordea,
noiz edo noiz izango genuela be-
raien berri». 

Hain justu, udal hauteskunde-
en ondorengo egunean iritsi zi-

tzaion asanbladako kide bati
epaiketarako hitzordua zehaz-
ten duen eskutitza, eta hori eu-
ren ustez, «ez da kasualitatea»:
«Itxuraz, jabeak eraikina okupa-
turiko egun berean jarri zuen sa-
laketa, eta maiatzaren 27an iritsi
zen, Ezpalako kideok okupatu
eta hilabete beranduago. Beraz,
ez da kasualitatea hauteskunde-
en ondorengo egunean iristea
eskutitza, jakina baita interes ze-
hatzak zeudela atzetik». 

Irailaren 3rako zehazten du
Tolosako Gazte Asanbladako ki-
dearen aurkako epaiketa. Ordu-
ra arte zein ordutik aurrera Ezpa-
la «arriskuan» egon arren, argi
dute Ezpalak «bizirik» jarraituko
duela, «tinko eta indartsu».
«Edozein mekanismo errepresi-
bo jarriko dituzte martxan, baina
ez gaituzte indargabeturik utzi-
ko. Bitartean, aho betez aldarri-
katzen dugu, ez diogula utziko
botere burgesari gehiago gain-
jartzen eta sutsuki babestuko du-
gula geurea den espazioa», esan
du Tolosako Gazte Asanbladak.
Hala, Ezpalara hurbiltzeko deia
egin diete herritarrei, «gure au-
zolan zein dinamikek ez baitute
etenik izango». 

Tolosako sanjoanetan Ezpalaren aldeko argazki erraldoia egin zuten. ATARIA

LGTBI EGUNA OSPATU DUTE
Elduaingo ludotekan parte hartzen ari diren herriko 3 eta 14
urte bitarteko gaztetxoek hainbat ekimen izaten dituzte, eta
Harrotasunaren Egunarekin bat eginez, iragan asteartean
LGTBI+ eguna ospatu zuten. Hala, plazara jaisteko eskailerak
ostadarraren kolorez margotu zituzten guztien artean. ATARIA



Aztarnen bila, pausoz pauso
Auzolandegietako kideek, Paco Etxeberria auzi medikua gidari dutela, Saseta Defentsa
Sisteman hildako gorpuak nola aurkitu ikasi dute, Tolosako Olamuino mendian. 

Irati Saizar Artola Urkizu

A uzolandegiak amai-
tzear zirela, pasa den
ostiralean, Albiztur
eta Tolosa artean da-
goen Olamuino

mendian indusketa lanak egin
zituzten boluntarioek. Bereziak
izan ziren, batetik, Paco Etxebe-
rria auzi medikua izan baitzuten
lagun, hasieratik amaieraraino
argibideak ematen, eta, bestetik,
1936ko udan hildako gudari ba-
tzuen gorpuak egongo ote ziren
susmoa zutelako. 
Urkizutik gertu dagoen Ola-

muino mendian egin zituzten
indusketak. Mikel Errazkin iker-
lari anoetarrak, bere lan batean,
hobi horri buruzko informazioa
jasoa du: «Urkizu auzoko zenbait
biztanleren arabera, bertan zu-
maiar batzuk fusilatu zituzten.
Duela urte batzuk, beraien seni-
deek gorpuak atera eta beraien
jaioterrian ehortzi zituzten. Leku
horretan gurutze bat jarri zuten
eta urtero loreak jartzen zituz-
ten».  
Aranzadi Zientzia Elkarteak

ikertutakoaren arabera, Euska-
diko Artxibo Historikoan eta Bi-
daniko erregistro zibilean ager-
tzen dira gerra garaian hildako
hiru gudariren izenak: Sebastian
Etxeberria, Aurelio Sarachaga
eta Luis Manero.
Leku hartan jarraitzen du,

egun, gurutzeak, eta haren buel-
tan egin zituzten lanak. Momen-
tuz, gorpurik ez zuten aurkitu.
Karlos Almorza historialaria eta
Aranzadiko kidea ere bertan
izan zen, eta esan zuen ezer aur-
kituko ez bazuten ere auzolan-
degietara joan ziren ikasleek
gehiago ikas zezatela zutela hel-
buru: «Bagenekien gorpuak era-
man zituztela, baina aztarnaren
bat aurkitzea zen asmoa. Azken
batean, boluntarioek ikastea,
ikustea eta jakitea nahi dugu be-
netan zer, non eta nola gertatu
zen».   
Ez zuten denbora nahikoa

izan gorpuak aurkitzeko. Aurre-
tik, ordea, Etxeberriaren argibi-
deak jaso zituzten, eta gauzak
behar bezala egiteko pausoak
erakutsi zizkieten boluntarioei.
Lehenik, lana egin behar zuten
eremuko hosto, adar eta zabor
guztiak kendu zituzten. Ondo-

ren, hilobia erdian zutela, lauki-
zuzen bat irudikatu zuten, eta
goma batzuen bidez, metroka,
lauki txikiagoak egin zituzten.
Horrela, koordenatu kartesia-
rrak erabiliz, aurkitutakoa nola
dokumentatu ikasi zuten. 
Indusketak egin bitartean,

azalpenak emateko tartea har-
tzen zuen Etxeberriak. Besteak
beste, adibidez, bala bat aurkitu
zutenean bala motak azaltzen
aritu zen. Tartean, plastikozko
loreak ere aurkitu zituzten, non
ziurtatu zuten, loreak jartzen zi-
tuztela gurutzearen ondoan.
Bazkalostean zulatu zuten lurra,
gorpuen aztarnak aurkitzeko as-
motan. Momentuz, plastiko za-
tiak soilik aurkitu zituzten.  
Beste gauzen artean, gehiago

ikasteko balio izan zien egunak
boluntarioei. Hasieratik amaie-
raraino pauso guztiak ikasteko
baliagarria izan zitzaien, Karlos
Almorza historialariaren arabe-
ra. «Azken batean, Etxeberriak
ikastaro bat eman die auzolan-
degietako kideei, eta hori gure-
tzat ere aberasgarria da», esan
zuen. 
Arratsalde erdira arte aritu zi-

ren indusketa lanetan. Eguerdi
aldera, Tolosako Udaleko ordez-
karien bisita izan zuten: Olatz
Peon alkatea eta Patxi Amantegi
zinegotzia izan ziren.      

Auzolandegietan parte hartu duten kideak, Aranzadi elkarteko hainbat kide eta beste hainbat boluntariorekin batera. I. S.

Pazientziarekin eta txukun-txukun egin zituzten lanak gazteek. I. S.

Bala bat aurkitu ostean azalpenak eman zituen Etxeberriak. I. S.

Udaleku irekiei
amaiera emateko, uda
festa egingo dute
IBARRA // Oporretan Euskarazen
eta Gaztezuloko udako eskain-
tzetan parte hartu duten haur
eta gaztetxoentzat, udaleku
amaierako festa antolatu dute.
Bihar izango da 11:00etatik au-
rrera. Ordu horretan, haurrek ur
jolasak egingo dituzte eta gazte-
ek giza kurling erraldoia izango
dute. 12:30ean, denek batera ur
txirristan jolasteko aukera izan-
go dute. 14:00etan bazkaria
izango dute Ibarrako Gaztetxea-
ren eskutik, eta ondoren,
15:30ean, apar festarekin amai-
tuko dute eguna.  

Alzheimerraren
inguruko hitzaldia,
bihar, Berastegin
BERASTEGI // Gaztainondo Erre-
tiratuen elkartean Alzheimerra-
rekin elkar-bizihitzaldia eskai-
niko dute bihar, Afagi elkarteko-
en eskutik. Hizlariak honakoak
izango dira: Antton Elosegi Afa-
giko kudeaketa batzarreko kidea
eta Koldo Aulestia Afagiko presi-
dentea. Bihar, beraz, 17:00etan
hasiko da hitzaldia, Gaztainon-
don. Jardunaldi hori, Berastegi-
ko Udalak antolatu du. 

Ibarrako Kuadrilla
Egunerako txartelak
hiru egunez salgai
IBARRA // Aurtengo San Bartolo-
me festetan Kuadrilla Eguna
igandean ospatuko da. Urteroko
ohiturari jarraituz, kuadrillen
arteko bazkaria egingo da egun
horretan eta bertaratzeko txarte-
lak erosi beharko dira. Zehaztu-
tako hiru egunetan salduko di-
tuzte: bihar, eta abuztuaren
5ean eta 7an. Ibarrako plazan
erosi ahalko dira 19:00etatik
21:00etara.

Pirinioetara irteera
antolatu du Urepele
kirol taldeak
BERASTEGI // Uztailaren 27rako
Pirinioetara irteera antolatu du
Berastegiko Urepele kirol talde-
ak. Euskal Pirinioekin mugan
dagoen Peña Forca mendira jo-
ango dira, Alanoen mendikate-
an zehar. Irteera 06:00etan
egingo dute Sutegi parean dago-
en aparkalekutik. Aurrez, izena
eman beharko da Urepele elkar-
tean edota kirol taldekoren bati
esanda.
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Euskararen aktibatzaileak
Asteartean heldu ziren, Tolosara, EuskarAbentura 2019 espedizioko partaideak. Edukiz
eta sorpresaz beteriko egunak igaro ondoren, kostalderako bidea hartu dute 146 gazteek. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Ez ziren oinez heldu, baina egin-
go balute bezala sartu ziren Las-
korain ikastolako areto nagusira,
asteartean, EuskarAbentura es-
pedizioan parte hartzen ari diren
146 euskaldunak. Aurpegiko
neke zantzuek, herri berri bat
ezagutzeko ilusioarekin egin zu-
ten topo. Bertan, Kike Amona-
rriz soziolinguista tolosarra zu-
ten zain. Ordu eta erdi inguruko
hitzaldia eskaini zien Amonarri-
zek. Bizia bezain interesgarria.
Dinamikoa bezain mamitsua.
Euskararekiko kontzientzia eta
ilusioa pizteko modukoa.
Duela urte batzuk Tolosan

euskararen erabilera nolakoa
zen azaltzen hasi zen: «15-16 urte
nituenean, gazteen artean inork
ez zuen euskaraz egiten». Ondo-
ren, jolasean jarri zien gazteei.
Euskararekiko zein pertzepzio
zuten galdetu zieten, 1etik 10era-
ko eskala eskuetan zuela. Orota-
riko erantzunak jaso zituen. Be-
rak baina, uste baino hizkuntza
handiagoa dela azpimarratu
zuen: «Gure burua oso txiki ikusi
izan dugu». Tarteka, datu esan-
guratsuak helarazi zituen.
«1981ean, 25 urtetik beherako
gazteen %19a zen EAEn euska-
raz hitz egiteko gai. Egun, %81ak
egin dezake euskaraz».

HIZTUN AKTIBOEN BEHARRA
Euskararen ezagutzan emanda-
ko urratsei esker, bidegurutze
baten aurrean gaudela adierazi
zuen Amonarrizek: «Euskararen
normalizazioa lortuko dugu,
ezagutzaren unibertsalizazioan
dagoen gazteen belaunaldiak
erabilera mailan urrats sendoak

ematea lortzen badugu». Gaine-
ra, euskararen alde egiten dugu-
nean, beste hizkuntza eta kultu-
ra txikien alde ere egiten dugula
azaldu zuen. «Kontziente gara,
ordea, erabilera txikia dela, eta
inguruan hizkuntza erraldoiak
ditugula».
Hala ere, hezkuntza sisteman,

esaterako, urrats aurrerakoiak
eman ditugula azpimarratu
zuen. «Zuen belaunaldiak behar-
tu du jendea euskara ikastera;
beraz, etorkizunean erabiltzea
besterik ez zaizue geratzen». Gai
askorekin gertatzen den mo-
duan, informazio eza dagoela
azaldu zuen. «Moda, kontzien-
tzia edota inertzia dira euskara-
ren erabilera gehien oztopatzen
duten faktoreak. Ezagutzatik
erabilerara igaro behar dugu,
Euskaraldian egin bezala».
Norberak bere ingurugiroan

iniziatiba hartzeari eman nahi
izan zion garrantzia Amonarri-
zek. Gorka Urbizu Berri Txarrak
taldeko musikariak Kobetamen-
diko kontzertu entzutetsuaren
amaieran botatako esaldia ekarri
nahi izan zuen gogora: «Ezin
gara geldirik egon, entzule akti-
boak behar ditugu». «Bada, baita
hiztun aktiboak ere», gehitu
zuen Amonarrizek. «Nahi baino
mantsoago, baina aurrera goaz».
Saioaren azken zatian, jolasari

heldu zion berriro. AEBetako
mapa bat hartu, eta behinola
euskaldunek konkistatu zutela
sinetsarazi zien gazteei. Asmatu-
tako istorio baten bitartez, Arizo-
na, Nevada, eta Oregon, besteak
beste, euskaldunek sortutako
izenak direla kontatu zuen,
umorea erabiliz. Barre algara
ederrak egin zituzten denek.

GOIZ BATEZ, ANTOLATZAILE
Atzo, berriz, kultur etxera gertu-
ratu ziren, dutxa bat hartu ondo-
ren. Ekonomia sozialaren ingu-
ruko saio didaktikoa egin zuten,
Enekoitz Etxezarreta eta Ion Mo-
randeira GEZKIko ikertzaileen
laguntzaz. Batez ere, esperientzia
praktikoetatik abiatu ziren, eta
«Nola antolatzen da EuskarA-
bentura?» galdera botaz, taldeka
lanean jarri zituzten gazteak.
Zerbitzuen kontratazioaz ari-

tu ziren, eta adituek, udaleku
ibiltari erraldoi bat antolatzeko
orduan, elkarte bat beharrezkoa
dela azpimarratu zuten, baita la-
nerako motibazioa ere. Bazkal
aurretik, Tolosa ezagutzeko au-
kera izan zuten, Brian Cullenek
gidatutako bisitei esker. Lasko-
rain ikastolan igaro dute gaua,
eta Berria-ren Andoaingo egoi-
tza bisitatuko dute gaur goizean.

‘EuskarAbentura 2019’ espedizioan parte hartzen ari diren eskualdeko gazteak, Kike Amonarrizekin. JOSU ARTUTXA

Amonarrizek, soziolinguistikaren inguruko argibideak eman zizkien gazteei. J. A.
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Atzo, ekonomia sozialari buruzko dinamika eta bisita gidatuak izan zituzten. J. A.

Eskaerarekin batera lan bat bi-
dali zuten. Horrek, ezberdindu
egiten ditu gazteak. Bidean ze-
har, gainera, eduki ezberdinak
azaltzen zaizkie, eta hor euska-
rak pisu garrantzitsua du. Gaine-
rako lurraldeetako euskararen
egoerak harritzen ditu gehienak.
Errealitate ezberdinak ezagutze-
ak, kontzientzia piztea dakar.
Kike Amonarrizek azaldu zien
moduan, gazteek euskararen
normalizazioaren parte izan be-
har dute, baita prozesuaren era-
gile ere. Ekonomia sozialaz hitz
egitean, gauza bera aipatzen zie-
ten: «Mugitu egin behar gara».
Oso gazteak dira, baina eduki
askok heldutasunera begira
jarriko diete, ezta?
Atzo, GEZKIko ikertzaileek gau-
za bera aipatzen zidaten. «Adin
berezia da, eta ikusten da gai ez-
berdinekiko interesa pizten zaie-
la, kontzientzia badutela.
Bi egun igaro dituzue Tolo-
san. Zer moduz?
Oso berezia izan da niretzat. Pla-
zera izan da hezi naizen herrian
horrelako babesa izatea. Partai-
deek eskerrak ematen zizkida-
ten, baina nik beraiei ematen
dizkiet, Tolosatik igarotzeagatik.
Soziolinguistikaz eta ekono-
mia sozialaz gain, zer ikasi zu-
ten atzo arratsaldean?
Gazteak teknologia berrien ingu-
ruan nola mugitzen diren jaki-
tea, eta euskarak bertan zein toki
duen ikustea izan zen helburua.
Interesgarria izan zen, eta batez
ere, gazteek hartu zuten hitza. 
Astearteko gaubeilan sorpre-
sa ederra izan zenuten.
Bai. Zuriñe Hidalgoren bisita
jaso genuen. Galdera ugari eran-
tzun zituen, eta luzeago aritzeko
gogoz geratu ginen, oso gustura
baitzeuden. Bidean zehar, baina,
sorpresa gehiago izango dira.
Egia esan, Euskal Herrian, hobe-
tu beharreko gauza txar asko di-
tugu. Hala ere, badu ezaugarri
positibo bat: jendea asko inplika-
tzen dela, eta hori luxu bat da. Iaz
hunkitu egin nintzen, eta aurten
ere hunkituko naiz, seguru.

JOSU ARTUTXA

«Luxua da Euskal
Herrian jendea
asko inplikatzea»
IRATI LABAIEN
EUSKARABENTURA ELKARTEKO KIDEA

Bera izan zen EuskarAbentura espedizioaren
sortzaileetako bat, iaz. Aurten, esperientzia
errepikatzea erabaki dute, eta oso gustura
dago jendeak emandako erantzunarekin.

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Euskaldun gazte sortzaileen sare
erraldoi bat osatzea du helburu
EuskarAbentura 2019 espedizio-
ak. Edo behintzat, hori lortzeko
bidean erraztasunak ematen
saiatzen dira. Zortzi lagunek osa-
tutako EuskarAbentura Elkarte-
ari dagokio guztia antolatzea.
Euskarari ekarpen txiki bat egin
nahian, boluntario modura lane-
an aritzen den kideetako bat da
Irati Labaien tolosarra. 
Zertan datza EuskarAbentura
espedizioa antolatzeak?
Guzti hau uztailean ospatzen
bada ere, urte guztian zehar ari-
tzen gara lanean. Hori bai dela

abentura bat. Hala ere, aitortu
beharra dut, iaz baino errazagoa
izan dela. Izan ere, joan den urte-
an, burutuko zen ala ez jakin
gabe aritu ginen antolatzen.
Aurten, baina, esperientzia posi-
tibo hori aintzat hartuta, berma-
tuta genuen egingo zela.
Euskarari ekarpen txiki bat
egin nahi diozue. Hala ere, 140
lagunetik gora batu dituzue. 
Guztira, 267 eskaera jaso geni-
tuen. Horietatik erdia baino gu-
txiago aukeratu ahal izan dugu.
Ondorioz, iazkoa arrakastatsua
izan zenaren seinale da hori.
Nabaritzen al duzue gazteek
euskararekiko konpromisoa
badutela?

29
WIKIPEDIAN EUSKARAK
DUEN POSTUA
Wikipediak euskarazko 336.000
artikulu ditu gaur egun eta joan
den urtean 30 milioi bisita izan
zituzten, 2017an baino 5 milioi
gehiago. Modu honetan, artikulu
kopuruaren arabera, Euskarazko
Wikipedia 29. postuan dago, ma-
laysiera, turkiera eta armeniera-
ren aurretik, duela bi urte 31. pos-
tuan zegoen bitartean. Datu ho-
riek gogorarazteko aukera baliatu
nahi izan zuen, Kike Amonarri-
zek, astearteko hitzaldian. 

226
OINEZ EGINDAKO KILOMETROAK
Aurtengo ibilbideak, 798 kilo-
metro hartzen ditu. Horietako
asko, oinez egiten ari dira gazte-
ak. Besteak, berriz, autobusez
edo trenez. Atzoko egunera arte,
226 kilometro pilatuta zituzten,
12 etapetan. Eguna Tolosan pasa
eta gero, datozen egunetan, kos-
taldea zeharkatuko dute. Anto-
latzaileek dibertigarriagoa eta
ikusgarriagoa izango dela uste
dute. Ibilbidea amaitzeko, ia
400 kilometro geratzen zaizkie;
horietatik 195, oinez.



Etxebizitza
politika
burujabe bat
abiatzeko
aukera 
Anoetan, etxebizitzen inguruko
prozesua gidatu du Dunak taldeak
martxotik hona; Diagnostikoa egin
eta emaitzak ezagutarazi ditu orain

Jon Miranda Anoeta

Anoetak, beste herri askok ez be-
zala, lur publiko asko du etxebi-
zitza politika propio bat aurrera
eraman ahal izateko. Udalek
etxebizitza tasatuak edo babes
ofizialekoak sustatu ohi dituzte
horrelakoetan, eta Anoetako
Udalak bestelako aukera batzuk
esploratzeko asmoz, azterketa
bat bultzatu du aurten. Dunak
taldeak gidatu du prozesua eta
herrian dauden etxebizitza au-
kera ezberdinen analisia egin
ondoren ateratako ondorioen
aurkezpena egin zuen astearte-
an, udal liburutegian.
Koldo Telleria Dunak taldeko

kideak azaldu duenez, gizartea-
rekin harremanetan jartzeko
ahalegina egin dute prozesuan
zehar eta bilerak izan dituzte
etxejabeekin, etxe bila dabiltza-
nekin edota herriko gazteekin.
Horrekin batera, lanketa tekniko

batzuk egin dituzte, etxebizitza-
rekin loturiko ahalik eta gai
gehien ukituz.
«Anoetako behe solairuak az-

tertu ditugu eta ikusi dugu he-
rrian aukera dezente dagoela;
Gune batzuk badaude etxebizi-
tza erabilera izan dezaketenak,
irisgarritasun, aireztapen eta es-
pazio aldetik baldintzak bete-
tzen dituztenak», esan du Telle-
riak. Herritarren artean hilabete-
otan zabaldutako inkesta eta
egindako elkarrizketen bitartez
ondorioztatu dute, Anoetan
dauden etxebizitzak, gaur egun,
jendeak nahi dituenak baino
handiagoak direla. «Etxebizitza
handiak bitan zatitzeko aukera
baloratu daiteke, gaur egungo
beharretara egokitutakoak edu-
kitzeko». 
12 etxe jaberekin bildu dira Du-

nak taldeko kideak eta hutsik
duten etxebizitzaz galdetu diete.
«Trasteleku bezala erabiltzen

Asteartean liburutegian aurkeztu zituzten diagnostikoaren emaitzak. ATARIA
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dutelako, edo baserrien kasuan,
baratze kozkor bat dutelako edo
asteburutan erabiltzen dutelako,
jabeek ez dute etxebizitza hutsik
dutenaren kontzientziarik». Alo-
katzeko aukeraz galdetuta, erdia
prest agertu da horretarako
nahiz eta beldurra adierazi du-
ten: «Esperientzia txarra izan
dutelako askok, edo besterik
gabe, kulturalki alokatzeari mes-
fidantza diotelako. Jende ezagu-
na izatea eta ordainduko zaiena-
ren bermea eskatzen dute etxe
jabeek». 
Telleriak nabarmendu duenez

azken urteetan etxebizitza eska-
erak gora egin du Anoetan. Etxe-
bidek emandako datuei begira-
tuta, Tolosa edota Villabona be-
zalako herri handietan behera
egin du eskaerak eta gora berriz
Anoeta bezalako herri ertaine-
tan. Kontrara, Interneten etxebi-
zitza eskaintza egiten duten
webguneetan begiratuta, Tolo-
saldean zazpi etxebizitza baino
ez dira azaltzen alokatzeko, Ano-
etan bakar bat ere ez. 
Hori ikusita, martxoan egin

zen aurkezpenaren ondoren he-
rriko gazteek Dunak taldeari es-
katu zioten etxebizitza eredu be-
rrien inguruko tailer bat antola-

tzeko, salmentarako etxebizitza
babestu eta libreetatik edota ohi-
ko alokairutik aparte beste auke-
ra batzuk aztertzeko. 

ERABILERA KOOPERATIBAK
Eta ereduak egon badaude. Eu-
ropa iparraldean edota Herrial-
de Katalanetan etxebizitzen era-
bilera-lagapeneko kooperatibak
sortu dira. «Udalak politika ba-
tzuk bideratu ditzake, behe so-
lairuetan edo baserrietan etxebi-
zitzak egiteko edo etxebizitza
handiak bitan banatzeko. Horre-
tarako araudiak moldatzea ondo
dago, baina gizarteari jarrera al-
daketa bat eskatu nahi diogu, ak-
tiboki parte hartu dezan etxebi-
zitza ereduak zehazten eta ados-
ten. Orain arte, zain egotea beste
erremediorik ez dugu izan: mer-
katu bat dago eta alokatu edo
erostea da guri esku hartzeko uz-
ten diguten zirrikitu bakarra».
Anoetan, badago bestelako

eredu bat garatzeko aukera. Bes-
te herri askotan ez bezala udalak
etxebizitza babestuak eraiki ahal
izateko lurrak ditu. «Administra-
zioak lur horiek herritarren esku
utzi nahi ditu eta etxebizitzara
sarbidea ziurtatu nahi die anoe-
tarrei, baina horretarako gizarte-

ak antolatu egin behar du», azpi-
marratu du Telleriak. 
Erabilera-lagapeneko koope-

ratiba osatzea da ereduetako bat.
Donostian, adibidez, ari dira lan-
keta hori egiten Abaraska talde-
an. «Prozesua hasieratik bukae-
rara kooperatibako kideen esku
geratzen da. Funtsean, etxebizi-
tza nola eraiki behar den, bizigu-
ne bakoitzak zenbateko azalera
behar duen, nolako espazio ko-
munak eraiki behar diren...
adosten dute denen artean. Ur-
tebete edo bi urteko prozesua
izan daiteke eta bidean komuni-
tatea osatzen dute. Ikasketa pro-
zesu garrantzitsua izaten da, el-
kar ezagutzeko eta bizi eredu bu-
rujabeak eraikitzeko».
Lan dezente dakarren proze-

sua da, baina Telleriak ikusten
du horrelako dinamika bat abia-
tzeko aukera badagoela Anoe-
tan: «Guk orain udalari ikerketa-
ren ondorioak aurkeztuko diz-
kiogu eta kooperatibaren bat
sortzeko aukera planteatuko ba-
litz, prest geundeke laguntzeko,
formazioa eskaintzeko eta beste
lekuetako esperientziak hona
ekartzeko». Beste etxebizitza
eredu baten alde lanean hasteko
prest dagoen masa kritikoa osa-
tzeko, Tolosaldera zabaltzeko
aukera aipatu dute Dunak talde-
koek, «promozio hauek etxebizi-
tza kopuru dezentea behar bai-
tute errentagarriak izateko».
Euskal Herrian ere badaude

esperientzia interesgarriak. «Ko-
munean bizi nahi duten komu-
nitateak osatzen ari dira Gastei-
zen edota Usurbilen, esate bate-
rako. Jende askok galdetzen dio
bere buruari nola zahartu nahi
duen. Erresidentzia batean?
Etxean bakarrik? Zahartze akti-
bo baterako komunitateak osa-
tzeko lanketak egiten ari dira, bi-
ziguneak jende gazteagoarekin
partekatuz. Anoetan sumatzen
ditugu sinergia interesgarriak
horretarako», nabarmendu du
Telleriak.



Imanol Garcia Landa Irura

Denboraldi benetan zaila bizi-
tzen ari da Maria Lasa (Irura,
2000) atleta. Irailean lesio bat
izan ondoren, eta horren ondo-
rioz sortutako beste baten eragi-
nez, ezin izan du korrika aritu.
Eta hori guztia, gainera, Playas
de Castellon klubarekin fitxatu
duen denboraldian gertatu zaio.  
Azaroan fitxatu zenuen Pla-
yas de Castellon klubarekin.
Zer suposatu zuen horrek?
Sekulako ilusioa egin zidan. Go-
goan dut gelan nengoela eta en-
trenatzaileak deitu zidala, fitxa-
tu egin nahi zidatela esanez.
Gero hitz egin nuen klubarekin,
eta hainbat eskaintza konpara-
tzen aritu nintzen, eta azkenean
baietz esan nien. Niri ilusioa egi-
ten zidan. Krosean Europa mai-
lan lehiatzen dira, eta junior
mailan ere bai, eta Espainia mai-
lan ere maila altuan aritzen dira.
Beraz, ondo iruditu zitzaidan eta
gustura. Gero ez dira gauzak
nahi bezala atera. 
Lehen lesioa aurretik izan ze-
nuen. 
Berez lesionatuta nengoen fitxa-
tzerakoan. Korrika hasteko nen-
goen, eta fisikoki ondo nengoen,
ez nintzelako inongo unean gel-
dirik egon. Bizikleta, ariketak,
gimnasioa... denetik aritu nin-
tzen egiten, eta fisikoki oso ondo
nengoen. Lehiaketak azaroan ez
dira izaten, urtarrila inguruan
hasten dira, eta denbora nuen
prestatzeko. Baina berreskura-
tzea ez zen ona izan, eta oker za-
paltzeagatik, alde bat babestea-
gatik, belauna izorratu nuen, eta
oraindik horrekin nabil. 
Hasierako lesioa non izan
zen?
Bosgarren metatartsoa puskatu
nuen, eskuineko oineko behatz
txikia. Korrika hasi nintzen, bai-
na oinbularrak mina egiten zi-
dan. Ez nuen ondo egiten korri-
ka, eta egun batean aldakan
mina, bestean ipurmasailean,
bestean iskionean... Beti nonbait
nuen mina, ez nuelako ondo in-
dartuta aldea. Gero, abenduan
hasi ziren belauneko ziztadak,
eta ezin izan nuen korrika egin.
Beste molestiekin ahal nuen,
baina belaunekoarekin ezinez-
koa zen. Mediku batetik bestera
ibili naiz Euskal Herri osotik: ba-
tetik meniskoa puskatuta nuela,
beste batzuek esaten zidaten
pixka bat ukituta, beste batzuek
ez nuela ezer, beste batzuek erro-
tulak ez nituela ondo, beste ba-
tzuk iskionak gogorrak nituela...
Abenduan hasi zitzaidan mina
belaunean, eta maiatzean detek-
tatu zidaten korrikalariaren sin-
dromea nuela, eta edema bat

nuela oinbularrean. Lehenbizi
edema tratatu zidaten eta orain
belaunarekin nabil bueltaka.
Hobeto dauzkat, baina bi lesio
hauek osatzeak lan handia ema-
ten du. 
Esan behar dut guztiek ondo

tratatu didatela, izan naizen me-
diku, fisioterapeuta eta podolo-
goek. Bereziki eskertuta nago
Juanma Morales fisioterapeuta-
rekin, belauneko lesioarena de-
tektatu zidalako, eta Juan Anto-
nio Gandia medikuarekin, ede-
marena ikusi zuelako. 
Une honetan nola zaude?
Orain arte dena eman dut gim-
nasioan, bizikletarekin, eliptiko-

arekin, igeri egiten... Nire adine-
koek denboraldia bukatu dute
eta nik normalean uztailetik
abuztu bukaera arte atsedena
hartzen dut, ez dut korrika egi-
ten, ez dut entrenatzen. Aurten,
nola horrela tokatu den, erabaki
dugu bi hilabete hauek ere lasai
hartzea: ibili pixka bat, igeri egin
pixka bat, baina konpromisorik
gabe eta burua hautsi gabe. Atse-
dena ondo etorriko zait bai men-
talki eta baita fisikoki ere, ondo
berreskuratzeko. Gero, gauzak
ondo badoaz, irailean hasiko
nintzateke entrenatzen. 
Beraz, ez zaude osatuta orain-
dik.

Ezin dut korrika egin oraindik.
Lehen, oinez ibiltzerakoan mina
hartzen nuen, eta orain ez. Iraile-
tik, jarraian hiru aste-edo izan
dira korrika egin dudanak, aben-
duan belaunekoa gertatu aurre-
tik. Saiatzen nintzen hamar bat
minutu korrika egiten eta hiru-
garren minuturako minez nen-
goen. Beraz, luzaroan korrika
egin ez dudala denbora pila bat
pasa da. 
Nola daramazu hau guztia?
Oso gogorra izaten ari da. Zure
taldekoak ikusten dituzu beti en-
trenatzen daudela. Astean
behin-edo joaten nintzen, arike-
taren bat egitera, eta gogorra da
ikustea zure taldeko guztiak eta
ingurukoak pistan entrenatzen.
Sare sozialak ondo daude, baina
atletismoan dena publikatzen
da, zeinek egiten duen marka,
emaitzak..., eta orain izango da
nire adineko Europako Txapel-
keta. Ikusten ari zara jendeak zer
egin duen, nola ari den hobe-
tzen, eta zuk ezin duzula ezta ha-
mar minutu korrika egin. 
Bestalde, batez ere oso gogorra

egin zaidana da jendeak esatea
hau dela mediku onena, beste
hori fisioterapeuta onena, eta
toki batetik bestera joaten zara
sekulako esperantzarekin, eta
esaten dizuna egin ondoren, ko-
rrika egitera joan eta ezinean
sentitu. Azkenean, Berazubin iz-
kina batean negarrez. Sekulako
ezintasuna izan da maiatza arte
zer nuen ez jakitea. Gero, burua
ere jaten duzu, korrika egiten
agian azaroa baino beranduago
hasi behar izan nuela pentsatuz.
Baina horrela gertatu da, eta ho-
rrela hartu beharko.   
Azkenean, proba psikologiko
handia izaten ari da, ezta?
Psikologikoki kaka bat izan da
hau dena. Hori bai, orain korrika
egiteko dudan gogoa ez da nor-
mala. Ez dakit nola itzuliko nai-
zen, baina behintzat gogoarekin
eta mentalki dena ematera joan-
go naiz. Ez dut beldurrik izango
txakalaldiren bat-edo etorriko
ote zaidan lasterketa honetan
edo zenbat sufrituko dudan.
Amorru puntu bat badut. 
Lehen izaten zen uztaila iritsi

eta ez nuela ezer jakin nahi atle-

I.G.L.

«Orain korrika 
egiteko dudan 
gogoa ez da normala»
MARIA LASA
ATLETA
«Oso gogorrak» izaten ari dira irurarrarentzat
azken hilabeteak. Lesionatuta eman du
bukatzen ari den denboraldia, eta egun bere
nahia da iraila lehenbailehen iristea, ikusteko
nola sentitzen den eta korrika hasteko.
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tismoaz. Uda nahi nuela, lagune-
kin egon, hondartza eta parran-
da, eta gero iraila iritsiko zela.
Eta aurten iraila iristea nahi dut
ondo nagoen edo ez jakiteko.
Kirolariaren alde hori, hau da,
lesio batek eragiten duena, as-
kotan ez da ikusten.  
Ondo zaudenean dena oso polita
da, lortutako emaitzen eta mar-
ken berri komunikabideetan eta
sare sozialetan azaltzen da. Bai-
na horrelako gauzak pasatzen di-
renean, justu kontrakoa izaten
da. Nire kasuan, aurreko uztaile-
an Finlandian Munduko Txapel-
ketan izatetik, irailean makulue-
kin egotera. Bestalde, horrelako
lesio batekin ezin zara beti buru-
makur egon. Etapak daude. Ha-
sieran sekulako esperantzak di-
tuzu, gero behean sentitzen
zara... Azkenean, etxekoek eta
ingurukoek ere jasaten dute ego-
era, eta laguntzen dizute.  
Zein txapelketa galdu dituzu
bereziki denboraldian?
20 urte azpiko Europako Txapel-
keta dago jokoan aurten. Iaz
Munduko Txapelketan izan nin-
tzen, eta gutxienekoak berdinak
direlako, pentsatzen dut, ondo
bidean, bertan izango nintzela.
Bestalde, bereziki prestatzen
dena Espainiako Txapelketa iza-
ten da. Hori izaten da buruan
izaten duzun data, eta entrena-
menduak ere horretara bidera-
tzen dira. Espainiako Txapelketa
garrantzitsuagoa da Europakoa
edo Mundukoa baino: zuk zure
paper ona Espainiako Txapelke-
tan egin behar duzu batez ere,
bestela ez zoaz besteetara. Nire
kasuan aurreko urtean Espainia-
ko Txapelketara joan nintzen
nire maila altuenetan. Gero
Munduko Txapelketara sasoi
oso onean joan nintzen, baina
mentalki lasaiago joan nintzen;
urduriago nengoen Espainiako
Txapelketarako Mundukorako
baino; presio gutxiago nuen az-
ken horretarako. 
Aurrera begira, beraz, lasai
hartu eta gero irailean korrika
hasterakoan minik ez izatea.
Minik ez izateko une horren zain
nago. Behintzat belauneko mi-
nik izan gabe. Korrika hasten
naizenean, egun batean bizka-
rrak emango dit mina, bestean
aldakak, bestean behatz pun-
tak... Baina horiek jasangarriak
izaten dira. Belaunekoa, ez. 
Eta datorren denboraldian
Playas de Castellon klubare-
kin jarraituko duzu? 
Ez dakit. Jendeak komentatzen
dit, beraiek ohituta daudela ho-
rrelako kontuekin, atletak lesio-
natu egiten direla... Fitxatu nuen
denboraldi honetarako, eta ez
dakit zer gertatuko den.
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Deialdiak

Asteasu. Santamañako festak
10:30. Txupinazoa.
 11:00. Meza nagusia.
Ondoren. Hamaiketakoa. 
 13:00. Herri kirolak (bertako gazteak)
Ondoren. Bertsolariak: Irazu eta
Peñagarikano eta trikitilariak: Izer,
Alabier eta Lutxurdio.
 17:30. Kalejira. 
Gauean. Izer, Alabier eta Lutxurdio
trikitilariak.

Tolosa. Dúo Kimbara kubatar bikote-
ak kontzertua eskainiko du, Ikatza
tabernan, 20:00etan.

Tolosa. 3 tabernan, 19:00/21:30.
Joao Gilbertori omenaldia, DJ Mikeli-
rekin. 23:00etan, Belmez, J. B. Pedra-
dasen ikuskizuna izango da.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30. Hiri Baratzea.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15.Urrutiajunbe.
22:45.Ajoarrieroa.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

ATARIA IRRATIA
Egun guztian zehar euskal 
musika entzungai.

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

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
J. M. Etxebeste Elosegi. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefono zenbakia: 943 65 10 40.
Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.
Giro motelarekin jarraituko
dugu. Beste egun batez

ipar-haizea nagusituko da eta ho-
rrekin hodei-tapakia handia izango
da. Goizaldean gainera hodei hauek
euri langar pixka bat utziko digute.
Eguerditik aurrera erabat ateri gera-
tuko da eta eguna amaitzerako ze-
rua zertxobait saretu eta ostarte
batzuk ikusiko ditugu. Termometro-
ak koskatxo bat behera egingo du,
22-24 gradutan joaz goia.
.

Bihar.
Giro lasaia. Ipar-ekialdeko
haizeari esker zerua 

argiago agertuko zaigu aurreko egu-
nekin alderatuta. Goizean oraindik
hodei gune dexente agertuko dira,
baina eguerditik aurrera zeruan ho-
dei gutxi ikusiko dugu eta urdina
izango da nagusi. Termometroak
zertxobait gora egingo du eta neurri-
ko beroa izango dugu, maximoak
23-25 gradu bitartean
errendituz.

ZORION
AGURRAK

943 65 56 95 • ataria@ataria.eus

Bedaio eta Zarate
arteko basoan, kultura
Hilaren 25ean inauguratuko dute aurtengo Azken Muga
edizioa, eta irailaren 22ra bitarte luzatuko dira ekitaldiak 

Erredakzioa

Osatu dute Azken Mugako egita-
raua. Astebete barru egingo dute
inaugurazio ekitaldia, txondorra
piztuz, basoan erakusketa jarriz,
bidean txorimaloen erakusketa,
bertsoak, pintxoak eta perfo-
manzea izango dira.
Behin bidea martxan jarrita,

bata bestearen atzetik etorriko
dira eskaintzak. Uztailaren
25etik abuztuaren 11ra bitarte,
Paul Montagueren erakusketa
egongo da Zaratetxean. Abuz-
tuaren 2an, Radio Evolucion-en
kontzertua izango da, eta 6an,
Eskultoreen II. Topagunea.
Abuztuaren 9an, Harria, mai-

tasun istorioa izango da, Iñaki
Perurenaren eskutik. Abuztua-
ren 10ean, Azken Muga kantuz
ekitaldia egingo dute. Abuztua-
ren 15etik irailaren 1era, Ganbara
erakusketa izango da, hau da,
baserriko tresnen erakusketa ja-
rriko dute Zaratetxean. Abuz-
tuak 16an Dantza filma ikusteko
aukera izango da, eta hitzaldia
Telmo Esnal, Koldibika Jauregi
eta Urbeltzerekin izango da. 
Abuztuaren 18an, igandean,

Erromeria izango da Udaberri,
Muthiko Alaiak eta Kupela talde-
arekin. 25ean, berriz, Zumetaren
murala pintatuko dute umeekin.
Hilabetea bukatzeko, 30ean,

Erraiak dokumentala eta Altzo-
ko irrintzilariak izango dira.

Abuztua albo batera utzi, eta
irailaren 6tik 22ra, Euskal Herri-
ko ilustradoreak erakusketa
egongo da, Zaratetxean. Irailak
13, ostiralak, Jazz kontzertua
hartuko du, Crazzy Jazzers tal-
dearekin. 
Irailaren 14an, larunbata, ber-

tso eguna, herri kirolak eta gazta
txapelketa egingo dituzte. Iraila-
ren 21ean, Et Incarnatus orkes-
trak kontzertua eskainiko du, eta
22an, berriz, Ortensia izan nahi
dut lana ikusteko aukera izango
da Abarka Antzerki Taldearen
eskutik.

Et Incarnatus taldeak 2016ean ere eskaini zuen kontzertua basoan. A. IMAZ


