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Jon Miranda 

2011. urteaz geroztik dago alkate-
tzan eta agintaldi berriak aurretik
egindako lanari segida eman nahi
lioke Pili Legarra Kortajarenak
(Asteasu, 1960). Berekin batera,
bere taldeko zinegotzi gehienek
jarraitzen dute: zazpitik bostek.
Zein harreman nahiko zenuke
oposizioarekin agintaldi hone-
tan?
Asteasu Batuzek zazpi zinegotzi
ditu eta bi EAJk. Nik nahi nukee-
na da, orain arte bezala, gutxiene-
ko errespetuzko harreman bat
izatea haiekin. Elkarlana eskaini
nahi diet, eta eskatu ere bai.
Etxebizitza arloan baduzue
egitasmorik epe motzera?
Lamiategin bigarren etxebizitza
blokeari heldu nahi diogu. Hasi
gara lehen pausoak ematen, ad-
ministrazioaren makinaria mote-
la eta mantsoa da, baina ari gara.
Oso arrakastatsua izan zen lehen
partea, eta bigarrena era berdine-
an atera nahi genuke. Diferentzia
bakarra dago, lehen fasean lurren
%100 udalarena zela, eta orain,
zati bat jabe pribatuena da. Haie-
kin elkarrizketan hasi behar
dugu. Proiektu hau agintaldi ho-
netan bultzatu nahi genuke eta 31

agintaldi honetan. Berdina egin
nahi genuke baserritarrekin.
Hondakinen kudeaketari da-
gokionez, aurrerabiderik egin
al duzue?
Ahalegin dezentekoa egin ge-
nuen. Parte hartze prozesu bat
egin ondoren, bulego bat zabaldu
genuen eta sei hilabetez aritu zi-
ren bertan informazioa partitzen.
Ikusi genuen errefusak kontrola
behar zuela eta orain edukion-
tziak txiparekin zabaltzen dira.
Hala ere, zabor poltsak lurrean
uzten dituzte oraindik ere. Aitor-
tu nahi dut herritar gehienek
ondo kudeatzen dituztela beren
hondakinak. Ez ditut denak zaku
berean sartu nahi, baina multzo

tuenez, plan orokorra berritu be-
har dugu. Lan astuna da, prozesu
luzea da, baino agintaldi honetan
heldu beharko diogu gaiari, bai
ala bai. 
Nolakoa da Asteasuko adin pi-
ramidea?
Nahikoa herri gaztea da Asteasu.
Lamiategiko lehenengo blokeare-
kin azterketa egin genuenean 20
urtetik 35 urtera bitarteko 256
gazte zeuden. Gaur egun ere buel-
ta horretan ibiliko gara. Beren be-
harrei erantzun behar zaie, Astea-
sun bizi nahiko balute aukera
izan dezatela. Etorkizuna gaztee-
na da eta zaindu egin behar ditu-
gu. Haiekin, modu iraunkorrean
biltzeko foro bat osatu nahi dugu

etxebizitza izango dira. Bestalde,
legeak horretara behartzen gai-

nuen; Kudeaketan aritzeko aur-
keztu ginen hauteskundeetara.  

bat badago, %10 dela esango
nuke, ez dituztenak portaera ego-
kiak izaten. Horiekin beste neurri
batzuk hartu beharko ditugu, ger-
tuagotik zaindu beharko ditugu.
Penagarria da horretaraino iris-
tea, baina egin beharra dugu.  
Merkataritza eta turismoa bul-
tzatzeko zein egitasmo duzue
eskuartean?
Turismoari begira, Muskerraren
ibilbidea daukagu eta hainbat
jende gerturatu zaigu horren bi-
tartez. Helburu hori genuen, toki-
ko ekonomia, taberna eta jatetxe-
ak bultzatzea. Landetxeek, adibi-
dez, oso ondo funtzionatzen dute
eta jende asko etortzen da kanpo-
tik. Nire nahia daukaguna man-
tentzea eta ea Asteasu erreferente
den turismoarentzat.  
Pello Errotaren mendeurrena
ospatzeak lagundu al du Astea-
su mapan kokatzen?
Bai. Oso ekitaldi arrakastatsu eta
hunkigarriak izan dira 2018an eta
2019an egindakoak. Ospakizun
hauek ere baliatu dira, Pello Erro-
taren alaba Mikaela Elizegiren fi-
gura gogora ekartzeko. Emakume
bertsolariak baztertuta egon dira,
garai batean batez ere, eta esan-
gura berezia du Mikaela bera ere
gogora ekartzeak.

J. M.

«Etorkizuna gazteena
da, zaindu behar ditugu»

PILI LEGARRA  ASTEASUKO ALKATEA
Asteasu Batuz hautagaitza independentearekin aurkeztu zen

maiatzeko udal hauteskundeetara eta hirugarren aldiz atera da alkate. 

Badu esperientzia udalgintzan.
Bere jaioterrian zinegotzi izan zen
Maite Arana Perez (Santurtzi,
1970) eta ogasuna, enplegua eta
turismoa bezalako sailak kudeatu
zituen. Aitortzen du Larraulgo
martxa oso ezberdina dela.   
Zer moduzkoak izan dira alka-
te gisa eman dituzun lehen as-
teak?
Herria ezagutzeko prozesuan ga-
biltza oraindik ere. Akaso abia-
puntua ez da izan ohikoena gure
kasuan, baina udalean normalta-
sun eta umiltasun guztiarekin
sartu gara. Herritarrek udalarekin
zein harreman duten jakin nahi
dut eta batez ere zein itxaropen
duten aurrera begira. Pixkana ari
gara.  
Zergatik aurkeztu zinen PSE-
EEko zerrendetan?
Aurreko legealdian PSE-EEk ba-
zuen zinegotzi bat, Felix Asensio.
Modu naturalean, beste herri as-
kotan egin izan duen bezala al-
derdiak zerrenda aurkeztu zuen
maiatzean. Orduan ez genekien
hautagaitza bakarra izango gine-
nik. Boto baliodunen %5eko
muga gainditu genuenez ordez-
karitza lortu genuen udalean.
Gauzak horrela, gure eginkizuna
betetzea beste aukerarik ez ge-

tea, udalbatzako kide izan edo ez.
Guztien ahotsa entzun eta kon-
tuan hartuko dugu.  
Garapenerako zein aukera di-
tuzte Larraul bezalako he-
rriek?
Gurea bezalakoetan ez dago in-
dustriagunerik eta beharrik ere
ez. Lehen sektorearekin lotutako
jarduera badago, baina ez dira
asko martxan dauden baserriak.
Ingurumenarekin zerikusia duen
turismoa aukera bezala ikusten
dugu. Museo etnografiko bat ere
badugu eta herriaren historia eta
ofizioen inguruko ondarea dago
bertan. Bizia eman behar diogu
herriari eta ostatua dinamizatzai-
le bezala erabili behar dugu. 

Herritarrei deiari jarraituz. 95
boto zuri izan ziren udal hau-
teskundeetan eta herritar ho-
riek udalbatza honetan ordez-
karitza eskatu zizueten. Nola
joan dira negoziazioak?
Elkarrizketa horiek ez genituen
guk izan, alderdiak baizik. Baina
nik dakidana da nahikoa normal
joan zirela. Ondo dago boto zuria
eskatzea baina horrek ez dizu or-
dezkaritza ematen udalbatzan.
Legeak esaten duena esaten du.
Alderdiak eskaintza egin zien he-
rritar horiei pare bat pertsona
gure taldean integra zitezen. Ez
dute egoki ikusi, momentuz
behintzat. Baina gure borondatea
da jendea ahalik eta erosoen ego-

Beste azpiegituraren bat faltan
sumatzen duzue?
Oraingoz moldatzen gara. Kultur
gunean Larraulgo eskola eta uda-
letxeko goiko solairuan liburute-
gia daukagu. Bi gela ere badaude
bertan, bilerak edo bestelako
ikastaroak emateko. 
Bertan  euskara saioak ematen
dira. Eman al duzu izena?
Ez. Larraulgo taldean ez, baina
AEKn nabil euskara ikasten. Egin
beharreko gauza bat da niretzat.
Beti egon naiz euskara ikasteko-
tan eta bizitzak hona ekarri banau
horretarako ere izan da, euskara
ikasteko. Murgiltze linguistiko
ikaragarria egiten ari naiz hemen.  
Eskola herrian mantentzearen
alde zaudete zuek?
Bai. Zerbitzu ona ematen du eta
bizitza ematen dio herriari. Etor-
kizunera begirako apustua da. 
Nolakoa da adin piramidea La-
rraulen?
Ez dut uste bereziki zahartutako
populazioa denik. Duela 10-15
urte egin ziren etxebizitzetara
etorritako familiek izan zituzten
umeak, gaur egun, nerabeak dira.
Gazte horiek epe ertainera he-
rrian geratzeko hautua egin deza-
ten bitartekoak jarri beharko dira
eta hori pentsatzea dagokigu guri. 

J. M. 

«Guztion ahotsa
kontuan hartuko dugu»

MAITE ARANA  LARRAULGO ALKATEA
Udal hauteskundeetan PSE-EEko hautagaitza izan zen herrian

aurkeztutako bakarra; 19 botorekin zazpi eserlekuak eskuratu zituen.

Elkarren ondoan dauden bi herri dira Asteasu eta Larraul, baina elkarrekin zerikusi gutxi dutenak. Udal kudeaketan
esperientzia dute bi herrietako alkateek, Asteasukoak hirugarren legealdia egingo du alkatetzan eta Larraulgoak

lehenengoa, nahiz eta bere jaioterrian aritu izan den aurretik udal kudeaketan.
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Irati Saizar Artola 

Bi urtez bada ere, udala barrutik
ezagutzeko aukera izan zuen Sil-
via Moneok (Belauntza,1994). Az-
ken agintaldia Mariano Lazkano
alkateak hasi zuen, eta bere herio-
tzaren ondotik sartu zen Moneo
alkatetzara, 2016ko abenduan. 
Alkatetza hartu duzu berriro
ere. Zer dela eta?
Pare bat gai bukatu gabe zeuden
aurreko agintalditik, eta ez nituen
ahaztuta utzi nahi. Alde batetik,
etxebizitzen gaia zegoen eta herri
honek etxebizitza berriak behar
dituela oso nabarmena da. Azke-
nak, duela 20 urte eraiki baitzi-
ren. Alde horretatik, bi proiektu
geneuzkan jorratuta, eta pena
ematen zidan horiek ez bukatzea.
Hori eta beste arrazoi batzuk tar-
teko, jarraitzea erabaki nuen. 
Aurreko agintaldian bi urtez
izan zinen alkate. Nola balora-
tzen duzu etapa hori?
Gogorra izan da. Asko ikasi behar
izan dut, eta oraindik ere badau-
kat ikasteko. Alkatetza kargua, li-
teralki, gauetik goizera hartu be-
har izatea ez da inork espero duen
zerbait. Bere garaian alkateorde
ni jartzea Marianoren hautua
izan zen, beti pentsatzen dut zer-

Herriko plaza txukuntzea, bate-
tik. Kontua da, parean dagoen lur

baimen guztiak edukitzea lortzen
dugun eta obra lanekin hasten ga-
ren. Proiektu horietan etxebizitza
berriak izango ditugu, jende be-
rria izango dugu herrian eta ber-
takoek aukera izango dute etxe
bat erosteko. 
Herritarrek badute interesa
etxebizitzak erosteko?
Orokorrean, badakigu badaudela
herritar batzuk interesa dutenak.
Ikastola zaharreko eraikina en-
kantera aterako dugu, eta gero,
promotore batek edo kooperatiba
batek hartuko du. Horraino
behintzat bideratuta utziko ditu-
gu, eta ondoren, ikusi egin behar. 
Beste proiekturik baduzue bu-
ruan?

baitengatik egin izango zuela, eta
horrek animatu egiten nau.
Aurrera begira zein proiektu
nagusi dituzue eskuartean?
Nagusiena etxebizitzen proiek-
tua da, beharrezkoena dela irudi-
tzen zaigulako. Gazte batek he-
rrian bertan geratzeko lekurik ez
dauka gaur egun; baserriak oso
handiak dira eta etxebizitza asko
ere handiak dira. 
Zein da asmoa?
Ikastola zaharrean lau etxebizitza
egiteko asmoa daukagu, erosoa-
goak izango direnak gazteentzat.
Gero, beste eremu bat ere badugu
eraikigarria dena; eremu hori
Otegi eraikuntzak enpresarena
da, eta tramitazioekin gabiltza, ea

tia zalantzan jartzen. Alde horre-
tatik lasaiago gaude.
Auzibideetan urteak pasa ditu
Gazteluk. Nolakoa da egungo
egoera?
Martxoan atera zen azken epaike-
taren emaitza udaletxearen alde.
Oposizioaren joera, hirigintzara-
ko egiten diren gauzak zalantzan
jartzea izaten da. Argi geratu da
udalak gauzak ondo egiten ditue-
la eta horretan jarraituko dugu.
Herria bi zatitan banatuta da-
goenaren sentsazioa duzue?
Bai, bi zatitan dago. Herri txikiak
izanda, pentsa daiteke lur kon-
tuak edo familiako kontuak izan
daitezkeela. Kasu honetan, ez dut
horrela ikusten. Oposizioaren al-

eremuan etxebizitzak egiteko hi-
rugarren proiektu baten aukera
dagoela. Berez, gure aurrekon-
tuak ez du ematen plaza konpon-
tzeko adina, eta etxebizitzak egi-
teko lur eremua erosten duen ho-
rrek karga bat izango luke eta,
horrekin, plaza konponduko ge-
nuke. Haurrentzako parkea pixka
bat zabaldu nahi dugu. 
Bestetik, udaletxea ere irisga-

rriagoa egiten saiatuko gara. Obra
handia izango litzateke, beraz,
proiektua lantzen hasiko gara, be-
harrak ikusi eta nola enfokatu
ikusteko. Horrek, ordea, ez du
esan nahi obra agintaldi honetan
egingo denik. 
Bestalde, ekitaldi kulturalei in-

dar handiago eman nahi diegu;
herritarrak gehiago elkartzeko ai-
tzakia bat izatea nahi dugu. 
Herritarrak gehiago elkartze
hori faltan botatzen duzu?
Lanagatik dela, eskolagatik dela,
herritar asko lotara bakarrik etor-
tzen dira. Gainera, ostatua ere
itxita daukagu eta hori ere antze-
man egiten da. Ostatua hartu ahal
izateko agiriak esposizio publiko-
an daude dagoeneko, eta ea nor-
bait aurkezten den, jarraipen bat
eman eta agian beste modu bate-
ra enfokatzeko.

I. SAIZAR

«Proiektu nagusiena
etxebizitzena da»
SILVIA MONEO  BELAUNTZAKO ALKATEA

«Pixkanaka martxa hartzen» ari dira Belauntzako Udalean; amaitu
gabeko proiektuak aurrera eraman nahi dituzte, eta berri batzuk egin. 

Zinegotzi izatetik alkate kargua
hartzera pasa da Edurne Gartzia
(Tolosa, 1974). Herriaren alde
gauzak egiteko gogoz daudela
adierazi du. 
Hilabete batzuk badaramatza-
zu alkate karguan. Zer moduz-
ko esperientzia izaten ari da?
Denbora gutxi daramagu, baina
iraila lan gehiagorekin hasi dugu,
uda atzean utzita. Ni ez nago libe-
ratuta, beste lan bat daukat, fami-
lia ere badaukat, eta neurria har-
tzen ari naiz. 
Lau urtean zinegotzi aritu oste-
an, alkate kargua hartu duzu.
Zer dela eta?
Herrian ekintzak egiten ditugu-
nean jendea konprometitzen da,
baina, zailagoa da lau urterako
jendeak udaletxean lan egiteko
konpromiso hori hartzea. Egia
esan, ordea, aurreko lau urteak
udalean egoteak lagundu egiten
du. 
Hauteskundeetan bost zinego-
tzitatik bostak eskuratu zituen
EH Bilduk, estreinakoz. Zer ba-
lorazio egiten duzue?
Alde batetik, oposizio bat egotea
aberasgarria egiten zaigu. Gerta-
tzen dena da, Gazteluk eduki
duen oposizioa oso gogorra izan
dela. Udaletxeak egiten duen guz-

da, gehiengoak lana ez du herrian
bertan egiten. Herriari bizitza

detik estrategia oso gogorra izan
da, etengabeko judizializazio bat
egon da. Gure ustetan, horren
atzetik EAJ dago. Udalean egon
gara berez gazteluarrak ez garen
batzuk, baina Gaztelun bizi gare-
nak. Lana egiterakoan neutralta-
sun hori ematen saiatu gara.
Etorkizunean herria bat egin-
da ikusi nahiko zenuke?
Bai, azkenean, hori da helburua.
Nahiko genuke gure seme-alabak
Gazteluz harro sentitzea, eta nik
ere hala sentitu nahi nuke. 
Gaztelu bizi baten alde lanean
jarraitu nahi duzuela esan du-
zue. Zer da lortu nahi duzuena?
Gaztelun bizi garenok Gaztelun
bizi nahi dugu. Herri txikia izan-

eman nahi diogu: ekintzak egin
nahi ditugu herrian eta harrema-
nak bideratzeko lekuak eta espa-
zioak sortu nahi ditugu. Harre-
manak lantzen baditugu, pixka-
naka bi zati horiek enpatia bila
dezatela nahi dugu. 
Horren baitan, proiektu kon-
kreturik baduzue eskuartean?
Apustu bat daukagu ostatua ireki-
tzearekin. Aurreko agintaldian
ere saiatu ginen eta indarra jarri
nahi dugu honetan ere. Ez da
erraza horrelako herri txiki bate-
an ostatua irekita mantentzea.
Lan asko egin behar da eta herri-
tarrek ekarpena egiteaz gain kan-
poko jendea ere behar duzu. El-
kargune fisiko bat izango litzake-
en zerbait nahi dugu; irekita
egongo dena eta ekintza desber-
dinak egingo direna. 
Biztanleriari begira, zein da ar-
gazki orokorra?
Adin ezberdineko haur asko dau-
de. Eskolatik ateratakoan, adibi-
dez, badago momentu bat haur
gehienak plazan elkartzen dire-
na. Baina, badago adin tarte bat,
Tolosara jaisten hasten direna.
Gaztelun elkartzeko joera hori
galdu egiten da adin tarte horre-
tan, eta buelta batzuk eman nahi
dizkiogu gaiari.

I. SAIZAR

«Herriari bizitza eman
nahi diogu»

EDURNE GARTZIA  GAZTELUKO ALKATEA
Gazteluko EH Bilduk bost zinegotzitatik bostak eskuratu ditu udal
hauteskundeetan; alde horretatik «lasaiago» hasi dute agintaldia.

Biek ezagutzen dute udaleko jarduna, kargu ezberdinetatik; Silvia Moneok alkate karguan jarraitzea erabaki du
Belauntzan eta etxebizitzak egiteko proiektua amaitzea du helburu; Gazteluko alkate den Edurne Gartzia, aldiz, lau

urtean zinegotzi izatetik alkate izatera pasa da eta uda ostean, neurria hartzen ari zaio karguari.
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Jatekoa neurtzea, bizi estilo
Elikagaien xahutzea murrizteko helburuz, ‘Egin on-On egin’ kanpaina aurkeztu dute;
besteak beste, jatetxeetan platerean utzitako jakiak etxera eramateko proposamena da. 

Itzea Urkizu Arsuaga

Tolosaldeko herritar bakoitzak,
urtean 179 kilo elikagai galtzen du,
kontsumitu gabe; orotara, 8.500
tona dira eskualdean. Elikagaien
xahutzea arazo bat gehiago da
kontsumo ohituren, kutsadura-
ren eta, finean, berotze globalaren
auzian, eta eskualdeko hainbat
eragilek bat egin dute Egin on-On
egin kanpainan, jatekoa neurtu
eta elikagaien alferrikako xahu-
tzea murrizte bidean.
Lehiberri zentroan eman dute

ezagutzera egitasmoa, eta bertan
izan dira, besteak beste, Gurutze
Etxezabal Tolosaldea Garatzene-
ko lehendakaria, Josu Amilibia
Tolosaldeko Mankomunitateko
jarduneko lehendakaria eta es-
kualdeko hainbat ostalari. Guz-
tiek ere bat egin dute Gurutze
Etxezabalen hitzekin, egungo
kontsumo eredua gizartearen
funtsezko kezketako bat dela azpi-
marratzerakoan: «Gaur egun, na-
tura babestea ez da hautu bat, be-
tebehar bat baizik». 
Bide horretan batu dira, bada,

Tolosaldea Garatzen, Tolosa
Gourmet, eta Tolosaldeko turis-
mo enograstronomikoko klubeko
ostalari zenbait, eta dinamika sin-
ple bezain esanguratsua abiarazi-
ko dute, Tolosaldeko Mankomu-
nitatearen, Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren laguntzaz: taberna
eta jatetxeetako plateretan janaria
uzten duten bezeroek, janari hori
etxera eraman ahal izango dute,
soberakinak erabiltzeko.
Helbururik behinena janari

hondakinen inguruko hausnarke-

ta sustatzea izango da, kontsumo
ohituretan eraginez; 2030. urtera-
ko, Tolosaldeko elikagaien xahu-
tzea erdira jaitsi nahiko lukete, he-
rritar bakoitzaren batez bestekoa
urteko 89 kilora murriztuz. Horre-
tarako, bi egitasmo izango dira
Egin on-On eginproiektuaren ar-
datz: Ez utzi ezer platerean, jate-
txeetako soberakinak etxera era-
mateko proposamena, batetik, eta
herritar nahiz ostalariek janaria
behar bezala aprobetxatzeko ikas-
taroak, bestetik. 

JAN GABEKOA, ETXERA
Elikagaiak neurriz kontsumitzeko
helburura hamasei taberna eta ja-

Felix Belauntzaran, Gurutze Etxezabal, Josu Amilibia eta Patxi Amantegi, egitasmoaren aurkezpenean. . I. URKIZU
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tetxe batu dira, momentuz, eta
horien ardura izango da, bezeroek
platerean utzitakoa ontzietan sar-
tu eta bezeroei ematea. 
Aipatu dutenez, Euskal Herrian

hain ohikoa ez den ohitura hori
erabat normala da hainbat he-
rrialdetan, eta bide hori plastiko-
rik gabe hartzeko hautua egin
dute, kasu honetan: ostalariek
PLA material %100 konpostaga-
rriz eta biodegradagarriz eginiko
ontzietan sartuko dituzte jan ga-
beko elikagaiak. Itxuraz plastikoz-
ko ontziak diruditen arren, erre-
kurtso berriztagarriekin ekoitzita-
ko landareetatik eratorritako
materiala da PLA deiturikoa. 

Horrela, beraz, ostalariek on-
tziak eskaintzeko ohituraren jabe
egingo diren modu berean, herri-
tarrak ere deitu dituzte, janaria
ontzian jartzeko eskaera egiten
ohitzera. Halaber, Egin on eta on
egin kanpaina baliatu dute, kon-
tsumitzaileei gomendio praktiko
batzuk emateko: taberna eta jate-
txeetan janaria neurrian eskatzea
eta ahal den guztietan platereko
guztia jatea.
Kontsumo ohiturak aldatzeko

saiakera honetara atxiki diren es-
tablezimenduak honakoak dira:
Aburuza sagardotegia, Alkizako
ostatua, Astelena, Beti Alai, Bota-
rri, Iriarte, Larraitz gain, Orexako
ostatua, Route 33, Casa Julian,
Casa Nicolas, Burruntzi, Ama, Ika-
tza, Orbela eta Lur-lan. 

JANARIA ERE 
BERRERABILTZEN DA
Kanpainaren bigarren zutabea
izango da pedagogiarena: ostala-
riei eta herritarrei jan gabeko so-
berakinekin plater berriak presta-
tzen irakastea. 
Imanol Zubelzu sukaldariak es-

kainiko ditu bi ikastaroak, eta he-
rritarrei bideratutako tailerreko
izen-ematea zabalik da jada, 688
84 07 76an edo ugalde@tolosal-
dea.eus-en. Urriaren 30ean izan-
go da, asteazkenez, Tolosako Zer-
kausi kaleko Sukal Talka espazio-
an, 18:00etatik 19:30era; 5 euroko
prezioa izango du. 

Egin on-On eginproba pilotu bat
izango da, eta, proiektuaren emai-
tzak baloratutakoan, Tolosa Gour-
met-eko ostalariekin abiarazita-
koa eskualde osora zabaltzeko
moduak aztertuko dituzte. 

Bilera irekia, karroza
eta konpartsen
ordenantza berriaz
TOLOSA // Tolosako Udalak bile-
ra antolatu du, datorren urria-
ren 10erako. Karroza eta konpar-
tsen diru laguntzak arautzeko
udal ordenantza berria presta-
tzen ari direla eta, herritarren
iritziak bildu nahi dituzte, eta
hori izango da blikuraren helbu-
ru nagusia. Ostegunean, beraz,
20:00etan elkartuko dira, kultur
etxeko areto nagusian.

‘Arte Kalea’, 2020ko
egutegia jantziko
duen argazkia
TOLOSA // TolosanKlisk lehiake-
tak eman ditu aurten eman be-
harreko fruituak, eta Miren
Amorrorturen Arte Kaleaargaz-
kiak jaso ditu herritarren boto
gehien, azala eta 600 euro iraba-
ziz. Gainerako hamabi argazkiak
Ura Iturraldek eta Javier Zurutu-
zak aukeratu dituzte, eta laster
izango dira ikusgai, udalak ba-
natuko dituen egutegietan. 

Larunbateroko azoka
ostiralean izango da
aste honetan
TOLOSA // Datorren larunbata,
urriaren 12a, jai eguna izaki, as-
teroko Zerkausiko ekoizleek os-
tiralean jarriko dituzte postuak,
bezperan. Hala jakinarazi du To-
losako Udalak, halako kasuetan
ohikoa den moduan. Azoka osti-
ralera aldatuta ere, ekoizleak
ohiko tokietan izango dira: Zer-
kausian, Berdura plazan eta
Euskal Herria plazan.

1/3
ELIKAGAIEN HERENA,
ZABORRONTZIRA
Nazio Batuen Elikadura eta Ne-
kazaritza Erakundeak emanda-
ko datua da honakoa: herrita-
rren kontsumorako ekoitzitako
elikagaien herena ez da sekula
kontsumitzen, eta alferrik gal-
tzen da. Janaria elikagaien pro-
zesuaren etapa guztietan gerta-
tzen da, gainera: ekoizterakoan,
kontsumitzerakoan, banatzera-
koan, saltzerakoan edo sukalde-
an prestatzerakoan. 

Izarne Iglesias zinegotzia eta Miren Amorrortu irabazlea. TOLOSAKO UDALA



Gaztelun, «elkarbizitzaren alde»
lanean jarraitu nahi du EH Bilduk
Erbian Errekako proiektuaren aurkako auzian, martxoan absolbitu zituen Gipuzkoako
Auzitegiak Gazteluko lau hautetsi ohi. Auzibidearen kaltea salatu dute, besteak beste.

Irati Saizar Artola Gaztelu

Zazpi urteko auzibidea aldeko
ebazpen irmoarekin amaituta,
Gazteluko EH Bilduk herrian ja-
san duten «etengabeko judiziali-
zazioa» salatu du, koalizioko es-
kualdeko ordezkariekin batera
egindako agerraldian.

1998ko Gazteluko Udalak kul-
tur etxea itxi zuenetik, epaiketa
askori aurre egin behar izan die-
te. Harrobiaren inguruko auziko
«kostu ekonomiko izugarriak»
ekarri zituen gogora, besteak
beste, Eider Olazar herritarrak.
Administrazio bidetik kudeatu
beharreko arazoak epaitegietara
iritsi izana gaitzetsi dute, baita
horrek eragindako «isun han-
diak, herritar askoren aurkako
salaketak, eta hainbat komuni-
kabideren desinformazioa» ere.

Gazteluko Udaleko oposizioko
Udaberri taldea egin dute «auzi-
bide horien guztien arduradun»,

eta EAJren erantzukizuna ere
salatu dute: «Jakin badakigu
EAJren babesa eta bultzada izan
dutela. Hemerotekara jo besterik
ez dago». Mikel Belloso Gaztelu-
ko alkate ohiak gogora ekarri du
Udaberrik Erbian Errekako etxe-
en eraikuntza salatu zuela 2011n:
«Neu, eta Aitziber Barandiaran,
Patxi Iturriaga eta Joana Mendez
zinegotziak salatu gintuzten pre-
barikazioa eta funts publikoak
bidegabe erabiltzea leporatuta.
Xabier Otaegi idazkariari doku-
mentuak faltsutzea egotzi zio-
ten, eta etxeak egin zituen Otegi
eraikuntzak enpresako buru
Juan Joxe Otegi gazteluarrari
funts publikoak bidegabe erabil-
tzea». Batzuen aurka 12 urte arte-
ko espetxe zigorra eta inhabilita-
zioa eskatu zuten.

Martxoko ebazpen irmoa, or-
dea, auzipetuen aldekoa izan
zen: «Epaileak argi esan du Gaz-
teluko Udalak, orduko ardura-

dun politikoek nahiz udal langi-
leek, baita eraikuntza enpresak
ere, ongi jokatu zutela. Are
gehiago, herritarrak herrian bizi-
tzen geratzeko helburuz Erbian
Errekan egindako urratsak beste
herri askotako berdinak direla
nabarmendu zuen fiskalak».

Zazpi urteko auzia «luzea eta
mingarria» egin zaie Gazteluko
hautetsi ohiei, baina baikor dau-

de, epaitegiak arrazoia eman iza-
na horretarako motiboa irudi-
tzen zaie. hala ere, etengabeko
auzipetzeen ondorioz, azken ha-
mabost urteotan, Gazteluko
Udalak 200.000 euro baino
gehiago xahutu behar izan di-
tuela salatu dute: «Diru horrekin
herriko behar asko bidera zitez-
keen. Erbien Errekako auzia ez
da lehenengoa, ezta azkena ere,

Udaberri taldeak ildo beretik ja-
rraitzen baitu».

Aurrera begira jarri nahi dute
orain gazteluarrek: «Argi dugu
gure herriak ez duela merezi ha-
lako etorkizunik. Udalaren ku-
deaketa zintzoa eta garbia izan
da, eta hala izaten jarraituko du.
Elkarbizitzaren alde lanean ja-
rraituko dugu. Gaztelu bizi bate-
an sinesten dugulako».

Pasa den ostegunean egin zuten prentsaurrekoa Gazteluko plazan, eskualdeko hautetsi eta herritarren aurrean. I. SAIZAR

Harpidetu zaitez 
JARRERA berrira.

Haurrak
47€ - tik

Gazteak
63€ - tik

Helduak
147€ - tik

Familiak
337€ - tik

Federatuak
47€

Gazte 
Harmaila

40€

Autobus ilaran
aurreratzea
BLOKEO bidez 
galarazten baduzu,
Saskizalea zara.

INFO GEHIAGO

www.gipuzkoabasket.com
@gipuzkoabasket

Babesleak:

#JarreraBerria
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Txinako ordezkaritza bat,
hondakinen sistema ikusten
I. S. A. Berastegi

Berastegiko hondakinen kudea-
keta sistema bisitatu zuen, pasa
den ostegunean, Txinako ordez-
karitza batek. Landaguneetan,
hondakin organikoaren trataera
nolakoa izaten den ezagutu nahi
zuten, izan ere, gaur egun, Txi-
nan arazoa daukate organikoa-
ren bilketarekin, eta irtenbide
bila egin dute bidaia, Espainiar
Estatuko eta Euskal Herriko
hainbat herrietara. 

Txinako gobernuko hainbat
ordezkari, unibertsitateko iker-
keta zuzendari, Gobernuz Kan-
poko Erakundeetako eta funda-
zio desberdinetako hainbat or-
dezkari, ingurumen aditu eta
aholkulariak Berastegin barrena
ibili ziren hondakin organikoa
biltzeko ezarrita dauden auzo-
konpostagailuak ezagutzen.

Bide batez, beste hondakinen bil-
keta sistema ezagutzeko tartea
ere hartu zuten. Amaia Azkue Be-
rastegiko alkatea aritu zen argibi-

de guztiak ematen, eta honek,
Josu Amilibia Adunako alkatea
eta Mankomunitateko lehenda-
karia  ere gonbidatu zuen bisitara.

Errefuxa biltzeko sistemaren aurrean talde argazkia atera zuten. I. SAIZAR



Haur eskola
berriak aukera
berriak eskaini
dizkie haurrei
Irurako haur eskolak urtebete egin du
egoitza berrian eta lekualdaketarekin
«pozik» agertu dira zerbitzuaren
erabiltzaile diren familia eta umeak

Jon Miranda Irura

Haurrak jolasaren eta mugimen-
duaren bitartez deskubritzen du
mundua eta bere neurrira egoki-
tutako ingurune aberats bat edu-
kitzeak laguntzen dio bere gaita-
sunak garatzen. Bizitzako lehe-
nengo urteetako bizipenek eta
harremanek eragina izango dute
etorkizunean. Irurako haur es-
kolak iazko irailean aldatu zuen
kokalekua eta lekualdatze honek
hainbat abantaila fisiko eta arki-
tektoniko ekarri dizkie, bai zerbi-
tzuaren erabiltzaile diren hau-
rrei, baita bertan lan egiten du-
ten profesionalei. 

Espazio argitsuak eta goxoak
ditu haur eskolak. Zoru erradia-
tzailea, umea utzi edo jasotzeko
kotxea uzteko lekua, inguruan
duen kanpo espazioa eta eskola
aldamenean dagoen parke esta-
lia aipatu dituzte hezitzaileek:
«Kanpora ateratzeari garrantzia
handia ematen diogu eta ahal
dugun guztietan kanpo espazio-
ra ateratzen gara. Eguraldiak ez
du zertan baldintza izan behar,
haurrak babesteko petoak era-

biltzen baititugu, lurra bustia
edo hezea dagoenean». Hezitzai-
leak saiatzen dira umeek kanpo-
ko elementu natural ezberdine-
kin, urarekin, lurrarekin, harrie-
kin, hondarrarekin
esperimentatu dezaten, «lasaita-
sunean eta norbere erritmora». 

Kanpoko espazioaz gainera, bi
gela ere badituzte eta mugimen-
durako, esperientaziorako eta
atseden hartzeko altzariak eta
materialak daude, guztiak adin
hauetako haurrei egokitutakoak.
«Errespetuzko metodologia har-
tzen dugu oinarritzat, haur ba-
koitzaren beharrak eta nahiak
modu indibidualean asetuz. Ka-
litatezko zaintzari berebiziko ga-
rrantzia ematen diogu, bakarka-
ko hartu emanak bultzatuz». 

Haurra ardatz hartuta egiten
dute lan Irurako haur eskolan,
familiari eta inguruari irekita,
baina umea protagonistatzat
hartuta. Mugimendu aske eta
jarduera autonomoa lehenetsiz,
segurtasun emozionala bermatu
eta gozamena balioesten duen
haur eskola ekintzailea da Irura-
koa. Ateak zabalik dituzte. 

Irurako Haurreskolaren  barruko espazioaren irudia. J. M.

Lan eskaintza

Etxeko lanak eta zaintza. Adineko
pertsona bat zaindu eta etxeko la-
nak egiteko norbait behar da. Deitu
666 73 90 44 telefonora.

IRAGARKI LABURRAK
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HERRITARRENTZAT BILGUNE BERRIA
Anoetako kulturgunean, liburutegi ondoan kokatuta dago lokal berria. Udan egin dira lanak,
eta oraindik erabat atonduta ez badago ere, aurreko astetik zabalik ditu ateak, yogako klase-
ak bertan ematen baitira. Anoetako Udalaren asmoa da espazio berri hau herritarren bilgu-
nea izatea eta bertan herri bizitza suspertzeko jarduerak gauzatzea: ikastaroak, bilerak, sola-
saldiak... Herriko eragileen zerbitzura ere egongo da ekipamendua. J. M. 

Martxan da VI. Pello Mari
Otaño bertso paper lehiaketa
Erredakzioa Zizurkil

Zizurkilgo bertsolari handiaren
oroimenez Hernandorena kul-
tur elkarteak bertso paper lehia-
keta antolatzea erabaki du Hari-
tuz bertsozale taldearen lankide-
tzarekin. Azaroaren 17a baino
lehen bidali behar dira lanak
posta elektronikoz info@her-
nandorena.eus helbidera edo
posta arruntez helbide honetara:
P.K. 22. Iriarte etxea. Pello Mari
Otaño plaza 1. 20159. Zizurkil.

Lehen Hezkuntzako taldeen-

tzat gelen arteko maila prestatu
dute. Beste hiru maila ere bereizi
ditu antolakuntzak: 15 urte arte-
ko gaztetxoentzat maila; 18 urte
arteko gazteentzat maila; eta
helduen maila, 2000n edo aurre-
tik jaiotakoentzat. Maila bakoi-
tzeko bertso paper kopuru jakin
bat bidali beharko da eta sariak
ere, adin tartearen arabera alda-
tuko dira. Maila guztietan, hori
bai, gaia, neurria eta doinua li-
break izango dira, bakoitzaren
aukerakoak. Lanak jatorrizkoak
izatea eskatzen dute antolatzai-

leek, aurretik aurkeztu ez dire-
nak. Oinarriak kontsultatzeko,
www.hernandorena.eus helbi-
dera jo beharko da, edo bestela,
656 743 741 telefono zenbakira.

Epaimahai lanak Harituz ber-
tsozale elkarteak egingo ditu eta
Hernandorena kultur elkartea
jarriko da irabazleekin harrema-
netan, sarien berri emateko. Sari
banaketa ekitaldia abenduaren
5ean izango da Zizurkilgo Iriarte
jatetxean. Sariak jasotzerakoan,
irabazleek beraien bertsoak kan-
tatzeko aukera izango dute. 
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Irene Caminos,
bosgarren Europakoan 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Trialean goi mailan lehiatzen ja-
rraitzen du Irene Caminos tolo-
sarrak. Aurreko asteburuan, bos-
garren egin zuen Europako Txa-
pelketan, Italian. «Gustura nago
lortutakoarekin, aurretik jokatu-
tako Munduko Kopako bi probe-
tan finaletatik kanpo geratu nin-
tzelako», esan du Caminosek.
«Horixe zen helburua, finalera
sartzea, aurten maila dezente igo
delako,eta  jende berria dator
atzetik. Gero, azkenean, bosga-
rren egin nuen. Pozik nago lortu-
takoarekin». 
Finalerako sei sailkatzen dira,

bai Munduko Kopan eta baita
Europako Txapelketan ere.
«Maila antzekoa izaten da bate-
tik bestera, horregatik nahi nuen
finalera sartu», esan du tolosa-
rrak. «Europatik kanpo Austra-
liako bi kirolari aritzen dira goi
mailan. Baina, beno, ez gara
hainbeste neska, eta beti antze-
koak ibiltzen gara lehian». 
Finala goizeko bederatzietan

jokatu zuten, eta dena «oso bus-
tia» zegoela esan du Caminosek.
«Horrek eragin zuen dena askoz
zailagoa bihurtzea. Eremuak ez
ziren oso gustukoak, eta bane-
kien ez zela guztiz ondo joango.
Azkenean, ahal nuena egin
nuen, eta pare bat gauza ondo
atera ziren, baina orokorrean ez
zen oso ondo atera». 
Europako txapelketa jokatu

baino astebete lehenago Espai-

niako Koparen azken proba izan
zuen Caminosek. Bigarren egin
zuen bertan eta baita sailkapen
orokorrean ere. «Oso pozik buka-
tu nuen», esan du tolosarrak.
«Vera Baron izan da irabazi due-
na Espainiako Kopa,  eta Europa-
ko Txapelketan hirugarren gera-
tu da. Hamabost urte ditu eta oso
indartsu dator».  

ORAIN, MUNDUKO KOPA
Caminos aste guzti hau ere Ita-
lian igarotzen ari da, asteburu
honetan Munduko Koparen az-
ken proba jokatuko baita bertan.
Aurreko bi probetan lortutako
puntuak ez dira nahiko izango
podiumaren borrokan sartzeko
tolosarrarentzat. Beraz, helburu

nagusia finalera pasatzea izango
da oraingoan ere. 
Asteburuko jarduna, Mundu-

ko Txapelketa prestatzeko balia-
tu nahi du ere. Azaroko lehen as-
tean jokatuko dute, Txinan. Ber-
tan, emakumeen proban
bakarrik parte hartuko du Cami-
nosek. Taldekako proba ere iza-
ten da, baina horretan parte har-
tzeko Baron aukeratu du Espai-
niako selekzioak. «Munduko
Txapelketa beti izaten da proba
garrantzitsuena, bertan lortzen
baituzu ostadardun maillot fa-
matua», esan du tolosarrak.
«Proba batera izaten da txapel-
keta, bertan dena jokatzen da eta
ea zerbait politarekin itzultzeko
aukera dugun».

Unai Arroyo, txapelarekin, podiumeko lehen postuan.  BIDASOA ATLETISMO TALDEA

Unai Arroyok,
garaipena eta
marka Txingudin
Erredakzioa 

Hendaian hasi eta Hondarribian
bukatzen den 10 kilometroko
proba da Txingudi Korrika, eta
asteburuan jokatu zen XXI. al-
diz. Korrika, irristaka eta hand-
bike modalitatean aritu ziren ki-
rolariak, eta eskualdeko ordez-
kariek postu nabarmenak lortu
zituzten. Guztira 535 korrikalari
iritsi ziren helmugara, eta gizo-
nezkoetan azkarrena Unai Arro-
yo tolosarra izan zen, Apalategi
Kirolak taldeko kidea. 31.25eko
denborarekin marka berria eza-
rri zuen, aurrekoa zazpi segun-
dotan hobetuz. Bigarrena Jose
Antonio Gomez de Arriba irun-
darra izan zen, 32.14 denborare-
kin, eta hirugarrena Raul Gomez
lasartearra 32.39rekin.
Emakumezkoetan Sara Villa-

sante donostiarra izan zen azka-
rrena, 37.10ko denborarekin,
marka berria ezarriz. Bigarrena
Maite Arraiza lazkaotarra izan
zen, 38.05ko denborarekin, eta
hirugarrena Nerea Egia donos-
tiarra, 39.53rekin. Zarautzen bizi

den Lourdes Colomo zizurkilda-
rra izan zen laugarren, hiruga-
rrenetik 8 segundora.
Bestalde, 58 irristalarik parte

hartu zuten, eta bi podiumetan
eskualdekoak izan ziren. Gizo-
nezkoetan Ilazki Zalakain tolo-
sarra bigarren izan zen, 17.57ko
denborarekin. Bere aurretik Mi-
kel Solas gasteiztarra sailkatu
zen, segundo bat lehenago. Hi-
rugarren Nicolas Alonso donos-
tiarra izan zen, 18.35 eginez.
Emakumezkoetan, Nere Karrera
tolosarra izan zen bigarrena,
21.50rekin. Nagore Montes do-
nostiarra izan zen azkarragoa,
minutu bat baino gehiago aurre-
ratuz, eta 20.40 eginez. Hiruga-
rren Sindy Santiago hernaniarra
izan zen, 22.20ko denborarekin.
Azkenik hiru parte hartzaile

izan ziren handbike modalitate-
an eta guztiak eskualdekoak. Ion
Galarraga goiaztarra izan zen
irabazlea, 22.45eko denborare-
kin. Bigarren Mikel Goikoetxe
amezketarra izan zen, 25.30re-
kin, eta hirugarren Aingeru Sen-
perena goiaztarra, 29.10 eginez.

Finalera sartuta
helburua lortu zuela
esan du trialeko
kirolari tolosarrak

Irene Caminos, aurreko asteburuko Europako Txapelketan.  MARCO PATRIZI
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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:
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gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
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ASTEAZKENA 09
AGENDA

Deialdiak

Amezketa.Odol ateratzea
Kultur etxeko aretoan, 18:30ean.
Berastegi.Elikadura eta nutrizioari
buruzko hitzaldia Gaztainondo el-
kartean, 17:00etan. 
Irura.Galtzaundik antolatuta, Eus-
karaz bizi ahal gara! hitzaldi zikloa.
Gaurkoan, kulturunean, 19:30ean.
Egitasmoak jomugan du herritarrak
kontzientziatzea, eta euskara hu-
tsean bizitzeko aukera horren buel-
tan ahalduntzea.
Tolosa. Juanan Requenaren proiek-
tua: La insula nomada. Bi talde osa-
tuko dira: 11:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 20:00etara. Box.a elkar-
tean. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, egune-
ko berriak, eskualdeko alkateei elka-
rrizketa (gaurkoan, Pili Legarra As-
teasuko alkatea), Tolosaldea Gara-
tzenen tartea eta eskualdeko
musikariek eginiko proposamen
musikala.
11:00.Desafioa. Herri kirolak, Asier
Imazek gidatuta, Joxe Angel Sara-
solarekin.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioetan izan dugu-
narekin eginiko aukeraketa.
16:00.(H)ari naizela. Imanol Artola
Felix-ekin, bertsolaritzari buruzko
saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Gipuzkoako Bertsolati Txa-
pelketa (Lasarte)
22:30.Zer jan
23:30.Gaurkoan Tolosaldetiktik

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Tesus Mari
Etxebeste Elosegi. Gernikako Arbo-
laren lorategiak, 3. 943 65 10 40. 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi tristea eta
bustia izango dugu gaurko-
an. Ipar mendebaldeko hai-

ze zakarrak eta frontexka ahul ba-
tek hodeitza handia utziko digute
eta euria ere izango dugu. 16-18.i

eguna 00

Bihar.Eguraldiak altxatzeko
joera hartuko du. Haizeak

ipar ekialdeko ukitua hartuko du,
nahiz eta goizean ipar ukitua izango
duen hodei dezente eta euri pixka
batekin. 20 gradura iritsiko dira ten-
peratura maximoak.

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

Ulertzeko errazagoa
den mundua eraiki
nahi du Atzegik
Herritarrak desgaitasun intelektualaren «betaurrekoak»
janztera gonbidatu du Atzegi elkarteak, «eguneroko 
bizitza beste ikuspuntu batetik ikus dezaten»

Leyre Carrasco Tolosa

Atzegi elkarteak sentsibilizazio
kanpaina berria aurkeztu du.
Nire errealitate intelektuala bizi
eta mugak hautsi lelopean, iris-
garritasun kognitiboaren gaian
indarra jarri nahi dute aurtengo-
an. Herenegun egin zuten Tolo-
san aurkezpena, eta urriaren
11ra arte Gipuzkoako beste hain-
bat herritan izango dira kanpai-
naren nondik norakoen berri
ematen.

Atzegitik azaldu dutenez,
kanpainaren helburua da «adi-
men desgaitasuna duten pertso-
nek egunerokoan bizi dituzten
zailtasunak ulertaraztea». Hala,
«ingurune irisgarriagoa eraiki-
tzeko» gonbita eskaini dute.

Aloña Agirre Atzegi elkartea-
ren eskualdeko arduraduna,
Idoia Zapirain Atzegiko fami-
lien ordezkaria eta Haritz Olano
elkarteko kidea izan ziren here-
negungo aurkezpenean. Irisga-
rritasunaz mintzatu zen Agirre,
eta azaldu zuen, ez dela soilik fi-
sikoa: «kognitiboa ere bada.
«Adimen desgaitasuna duten
pertsonentzat ulertzeko erraza-
goa den mundu bat lortzea da

xedea». Gehitu zuenez, «haur,
heldu eta etorkinentzat ere me-
sedegarria izango litzateke».

ALDAKETAK
Bestalde, Atzegiko eskualdeko
arduradunak esan zuenez, «al-
daketak» eskatzen dituzte.
«Gure helburua aldaketa horiek
egitea da pertsona horrek bere
ingurunea hobeto ulertu de-

zan». Aldaketa horiek, Agirreren
esanetan, «beren bizi kalitatean
zuzenean eragin eta autonomia
maila handituko luke». Baina,
ez hori bakarrik, izan ere, «guz-
tiontzat mundu ulergarriago bat
egiten» lagunduko luke bere us-
tez. Horretarako, mezuak argi
idazteko eskatu dute aurten, tes-
tuak irudiekin lagunduz eta ko-
loreak erabiliz, besteak beste.

Atzegiko kideek herenegun egin zuten aurkezpena, Tolosan. LEYRE CARRASCO


