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«Gogo handiarekin 
eta saio oso on bat
egiteko gosez nago»
OIHANA IGUARAN BERTSOLARIA

Tolosako finalaurrekoan sentitu zuen ezin horri buelta eman nahi dio amasarrak
larunbateko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalean; Inoizko finalik
parekideenera joateko Tolosaldetik autobusak antolatu ditu Harituzek  // 4-5
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Olentzerori eta Mari
Domingiri gutuna
bidalita, saria lortzeko
aukera Ibarran
Gabonetako kanpaina jarri dute martxan; 
Gure Zirkurako sarrerak eskuratu daitezke
gutuna idatziz gero, eta dendetan erosita, 
hiru sari «potolo» eskuratu ahalko dira // 3

Eskolako ordutegi
aldaketaren inguruan
bozkatuko dute
Alegiako Herri Eskolako irakasleek «ikasleen
onurarako» proposatu duten aldaketaren
inguruan bozkatuko dute gaur eta bihar // 6

Ibarrako Merkatarien Elkarteko kideak, atzoko aurkezpenean. IRATI SAIZAR
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Lan eskaintzak

Ile apaintzailea.Tolosako IRRIKA Ile-
apaindegiak esperintziadun ile
apaintzaile bat behar du, arratsalde-
tan lan egiteko, lanaldi erdian. Intere-
sa dutenek, dei dezatela 943 50 84
93 telefonora.
Zerbitzari eta sukaldaria.Tolosako
sagardotegi batean langilea behar
da zerbitzari eta sukaldari lanak egi-

teko, txotx denboraldian. Interesa
dutenek dei dezatela 660 65 43 17
telefonora.
Zaintza lanak eta etxeko lanak.
Adineko pertsona bat zaindu eta
etxeko lanak egiteko pertsona bat
behar da, Tolosa erdigunean. Aste-
lehenetik larunbatera egin beharko
luke lan, 40 orduz. Interesa dutenek
dei dezatela 600 56 20 73 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK

Ibarrako merkatariek
prest dute Gabonen
bueltako kanpaina
Olentzero eta Mari Domingiri gutuna idazten dionak
aukera izango du Gure Zirkurako sarrerak irabazteko;
bestalde, «hiru sari potolo» ere zozkatuko dituzte 

Irati Saizar Artola Ibarra

Gabonen bueltan, Ibarrako mer-
katariek tratua egin dute Olen-
tzero eta Mari Domingirekin.
Zaku bana utzi dute herriko den-
detan, eta umeentzako gutunak
ere banatu dituzte. Hori horrela,
herriko haurrek gutunak idatzi
beharko dituzte eta saltokietan
aurkitzen diren zakuetan utzi,
abenduaren 24a baino lehen. 
Izan ere, egun horretan, Olen-

tzero eta Mari Domingi plazara
iristean, bakoitzak gutun bat
hartuko du, eta gutun horiek ida-
tzi dituzten bi lagunei abendua-
ren 28an izango den Gure Zir-
kuaren saiorako launa sarrera
oparituko dizkiote. 
Ibarrako Merkatarien Elkarte-

ak atzo eguerdian egindako age-
rraldian gogorarazi nahi izan

zuen gutun azalean izen abize-
nak eta telefono zenbaki bat jarri
behar direla.

ZOZKETA KANPAINA
Bestalde, urtarrilaren 3a bitarte
Ibarrako saltokietan erosten du-
tenek zozketa batean sartzeko
aukera izango dute, eta honako

«hiru sari potolo» zozkatuko di-
tuzte egun horretan bertan,
20:00etan: Disneylanderako bi-
daia 4 lagunentzat, bizikleta
elektriko eta tolesgarria, eta ur-
daiazpiko iberikoa, gazta, ardoa
eta xanpaina. 
Sari horiek ikusgai daude Zu-

gasti dendako erakusleihoan.

Ibarrako Zugasti dendan egin zuten prentsaurrekoa, atzo eguerdian . I. S. 

Elkartasun azoka egingo
dute asteburuan Berastegin
I. S. A. Berastegi

Erabilpenik eman ez eta egoera
onean dauden materialei eteki-
na ateratzeko helburuarekin
egin ohi dute elkartasun azoka,
urtero, Berastegin. Ostiraletik

igandera aparkaleku azpiko lo-
kalean egongo dira bigarren es-
kuko materialak saltzen.
Ostiralean 16:15etik 19:00etara

izango da zabalik; eta larunbate-
an eta igandean 11:30etik
13:00etara.

Azoka horretan materiala sal-
du ahal izateko, gaur eta bihar
egingo dute material bilketa
16:00etatik 18:00etara, aparkale-
ku azpiko lokalean. Besteak bes-
te, arropa, jostailuak, liburuak
eta altzariak bildu nahi dituzte
eta prezio sinboliko bat jarriko
diete. Aurten ere, lortzen den di-
rua Etiopiako Wukro herrira bi-
daliko dute.

Euskal jantzien
erakusketa jarriko
dute Lizartzan
LIZARTZA //Otsolar Dantza Tal-
deak antolatuta, euskal jantzien
erakusketa zabalduko dute hu-
rrengo astelehenean, 18:00etan.
Udaletxean bertan egongo dira
jantziak ikusgai, abenduaren
19ra bitarte. Arratsaldeetan, bi
orduz irekiko dute publikoaren-
tzat, 18:00etatik 20:00etara. Az-
ken egun horretan, hitzaldi-tai-
ler bat eskainiko dute udaletxe-
an, 18:30ean.

Lizartzako kirolari
bultzada emateko
bilera egingo dute 
LIZARTZA // Lizartza «bizi baten
alde» lanean ari dira herriko era-
gile ezberdinak. Otsabio Kirol
Taldeak ere kirolari bultzada bat
eman nahi dio, eta horretarako,
herritarrekin bildu nahi du ideia
eta ekimen berrien proposame-
nak jaso eta aurrera begirako
egitasmoak martxan jartzeko.
Bihar izango da bilera,
20:00etan, udaletxean.

Galtzakomikeko sari
banaketa ekitaldia
ostiralean izango da
IBARRA //Epaimahaiak aukeratu
ditu dagoeneko XII. Galtzako-
mik lehiaketako irabazleak nor-
tzuk izango diren. Sari horiek
banatzeko ekitaldia ostiralean
egingo dute, Ibarrako kultur
etxean, 19:00etan. Aurtengo edi-
zioa, 2019a Hizkuntza Indige-
nen Nazioarteko urtea dela kon-
tuan hartuz, desagertzeko arris-
kuan dauden munduko
jatorrizko hizkuntzen aldarrika-
pena egiteko baliatu dute. 

Auzoz auzoko
bilera saioei
hasiera emango
diete, gaur,
Ibarran 

Azkue auzoko bizilagunen
proposamen, iritzi eta
kezkak jasoko dituzte,
gaur, 19:00etan, gizarte
zerbitzuetako lokalean 

I. S. A. Ibarra

Ibarrako Udalak herriko auzoe-
tara bisitak egingo ditu bertako
bizilagunekin elkartu, auzoaren
beharrak ezagutu eta udalak di-
tuen asmoak partekatzeko. Gaur
izango da lehen bilera Azkue au-
zoko bizilagunekin, 19:00etan,
gizarte zerbitzuetako lokalean.
Azkue kaleko 1 eta 12 zenbaki

arteko bizilagunak eta Etxanizko
68 zenbakikoak gonbidatu nahi
ditu Ibarrako Udalak bilera ho-
rretara. Beharrezko ikusten dute
auzotarrekin biltzea: «Herria
ibartarrek osatzen dute eta ga-
rrantzitsua ikusten dugu herrita-
rrek esateko dutena entzutea».
Bilkura horietan, auzoaz aritu-

ko dira, eta norbaitek behar edo
eskaera pertsonalak hitz egin
nahiko balitu, udaletxera gertu-
ratu beharko du; bertan, alkatea,
zinegotziak eta teknikariak he-
rritarrekin elkartzeko prest dau-
dela azaldu baitute.
«Auzoan bizi direnek ezagu-

tzen dute hobetoen bertako ego-
era eta, beraz, bertakoek dakite
auzoak zer behar dituen», adie-
razi du udalak. Honen jakitun,
auzotarren ideiak entzuteko «go-
goz» dago Ibarrako Udala, bilera
saio horietan. 
Lehenik eta behin, udalak es-

kuartean dituen proposamenak
luzatuko dizkie auzotarrei; epe
laburrera zein luzera begira di-
tuztenak. Horren ondoren, pro-
posamen horien inguruan auzo-
tarrek dituzten iritziak jasoko di-
tuzte, eta amaitzeko, auzoaren
beharrak, kezkak eta nahiak eza-
gutu ahal izateko tartea hartuko
dute. 

Gabonsariak hartzeko
epea zabaldu du 
Bizi Nahi elkarteak
IBARRA //Ibarrako Bizi Nahi el-
karteak bazkideentzat jartzen
dituen gabonsariak hartzeko
epea zabaldu du. Abenduaren
20ra bitarte astegunetan hartu
daitezke, 10:45etik 12:45era bi-
tarte.



Bentaldea industrialdean
hirigintza lanak egingo
ditu Anoetako Udalak
Industrialdeko lantegietako arduradunen iritzia entzun
ondoren, lurzorua berritzeko lanei ekin die udalak eta
argiteria egokituko du laster Gipuzkoako Foru Aldundiak

Jon Miranda Anoeta

Anoetako Bentaldea industrial-
dean 20 enpresa inguruk dute
egoitza gaur egun. Lantegi hauei
babesa emateko eta ahal den
neurrian laguntza emateko kon-
promisoa du udalak. Pello Estan-
ga alkateak argitu duenez, berta-
tik pasatzen den bidegorria egi-
ten ari zirela izan zuen udalak
lehen hartu-emana enpresetako
arduradunekin eta ordutik ha-
rremana mantendu dute. «Gal-
detegi bat pasa genien, herrian
zer moduz sentitzen ziren jakin
eta zein behar dituzten jakite-
ko». 
Lurzorua berritzeko beharra

azpimarratu zuten gehienek, eta
honenbestez, lan horiei ekitea
erabaki du udalak. Hasita daude
obrak eta urtea amaitzerako as-
faltatze lanak amaituta egongo
direla aurreikusten du alkateak.
120.000 euro inguruko kostua
dute lanek, baina kopuru horren
erdia ordaintzeko laguntza jaso
dute: «Industrialdeak berritzeko
laguntzak ematen ditu Spri En-
presa garapenerako euskal agen-
tziak eta deialdira aurkeztu on-
doren baiezkoa eman digute.

Bestela ere lurzorua berritzeko
lanak egiteko asmoa genuen bai-
na laguntza honi esker eraman-
garriagoa izango da udal altxor-
tegiarentzat».

KONPROMISOA ENPRESEKIN
Enpresei egindako kontsultaren
ondoren hartu du erabakia Ano-
etako Udalak, Estangaren hitze-
tan, «dauden enpresak egonkor-
tzeko eta berriak erakartzeko as-
motan, nahiz eta lokal gehienak
okupatuta dauden». Alkatearen-

tzat garrantzitsua da bertan ko-
katuta dauden lantegiak «zain-
duta» daudela sentitzea. 
Gaur egun bidegorri aldera

ematen duen led sistemako argi-
teria egokitu egingo dute egube-
rrien ondoren. Bentaldean koka-
tuta dauden enpresek egindako
eskaera izan da hori ere, indus-
trialde inguruan sortzen den
iluntasuna konpontze aldera.
Foru Aldundiak hartuko ditu lan
horiek bere gain, gaur egun dau-
den argi posteak egokituz.

PLAKA FOTOVOLTAIKOAK KIROLDEGIAN
Klima larrialdia izendatuz mozioa onartu zuen urrian Anoetako Udalak. Hartutako konpro-
misoekin jarraituz, plaka fotovoltaikoak jarri dituzte kiroldegiko teilatuan. Bertatik sortuta-
ko energia kiroldegian eta ikastolan baliatuko dute. 22.000 euroko inbertsioa egin du udalak
plakak jartzeko eta Energiaren Euskal Erakundeak 4.000 euroko laguntza eman du aurten,
lanen zati bat estaltzeko. J. M.

Kirol astea
abiatuko dute
Zizurkilen,
ostegunean
Hemendik aurrera, Ibontxo Gonzalez
memoriala izena eramango du Gau
Krosak, hil berria den korrikalariaren
omenez; larunbatean egingo dute

J. M. Zizurkil

Irailaren 16an hil zen Ibontxo
Gonzalez korrikalari zizurkilda-
rra. Iban Lizarraga kirol zinego-
tziak aipatu duenez, «korri egitea
maite zuen eta aitortza gisa pro-
bak bere izena hartuko du aurre-
rantzean». Korri egitea maite
zuen Gonzalezek eta askotan
hartu zuen parte Gau Krosean. 
XXXIII. aldia izango da aurten

krosa antolatzen dutena eta
2006. urtetik aurrera jaiotakoak
22:00etan hasiko dira lasterka.
«Kilometro bateko distantzia ko-
rritu beharko dute, 850 metro
kontrolatuta eta 150 metro libre»,
esan du Lizarragak. Helduek be-
rriz, 22:30ean izango dute irteera
ordua. 2004 eta 2006 urteen arte-
an jaiotakoek 2,5 kilometro egin
beharko dituzte eta 2002a baino
lehen jaiotakoek 7 kilometro. 

Herriko eragileekin elkarlane-
an antolatu dute kirol astea Iker
Urruzola alkateak nabarmendu
duenez. «Kirol modalitate ezber-
dinek izango dute tokia eta kirol-
zale guztiei aukera eman nahi
diegu». Aurten, gainera, toki ez-
berdinetara zabalduko dute as-
tea. Hala, ostiralean, Izabako
Ukerdi Mendi Film Festibaleko
filmak botako dituzte herrigune-
ko elizan. Bi saio izango dira eta
atsedenean txokolatea eta pastak
banatuko dituzte Zimiterioan.
Berrikuntzak ere azpimarratu

ditu alkateak. Igandean, Ecuavo-
ley familientzat ekimena izango
da Otañoko frontoian, Tungu-
rahua elkartearen eskutik. Ekua-
dorren egiten duten kirola ezagu-
tzeko aukera izango dute 10 urte-
tik gorako gaztetxoek eta
bukaeran merienda banatuko
diete.
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KIROL ASTEA 2019
Abenduak 12, osteguna

19:00. Mens sana in corpore sano
mahai ingurua. Iñaki Artola (pilota-
ria), Lurdes Gorostegi (pultsularia),
Iñaki Perurena (harri jasotzailea),
Nadeth Agirre (arraunlaria), Aritz
Bagues (txirrindularia) eta Iraia Ipa-
rragirre (futbolaria). Jon Ander de la
Hoz kirol kazetariak moderatuko du
saioa.

Abenduak 13, ostirala

19:00.Herrigunean Isabako Ukerdi
Mendi Film Festibaleko pelikulak
ikusgai elizan. Lehen saioa.
20:00.Atsedena. Zimiterioan txo-
kolatea eta pastak.  
20:30.Bigarren saioa. 
18:30 - 20:00.Umeentzat Zizurkil-
go rokodromoa irekiko da eta fron-
toia erabilgarri egongo da. 

Abenduak 14, larunbata

11:00.Haurrentzat kirol eta jokoak.

Intxaur frontoian eta ondoren, ha-
maiketakoa eta opari banaketa. 
16:00 - 19:00.Halterofiliako talde-
kako Gipuzkoako txapelketa. Intxaur
frontoian. 
22:00.Haurren gau krosa. 
22:30.Zizurkil XXIII. Gau Krosa.
Ibontxo Gonzalez memoriala.

Abenduak 15, igandea

10:30.Ziotza pilota eskolak antola-
tutako umeen Pilota Txapelketa In-
txaur frontoian. Bukaeran, Emaku-
meak Paletaz taldeko emakume pi-
lotariek partida jokatuko dute.
16:00. Ecuavoley familientzat.
Otaño frontoian, Tungurahua elkar-
tearen eskutik. 10 urtetik gorako
ume, nerabe, gazte eta helduentzat.
Bukaeran merienda banatuko da
parte hartzaile guztientzat.
16:45.Danena-Villabona futbol par-
tida, Danena kirol elkartearen futbol
zelaian.

Hasi dituzte Bentaldea industrialdean lurzorua berritzeko lanak. J. M.



Bertsoaren errotak
Donostian egingo du
azken geldialdia 
Larunbatean, 17:00etan hasita, Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketako finala jokatuko da Donostia Arenan. Zortzi
bertsolarien artean izango da Oihana Iguaran amasarra,
eta Xabier Gaztelumendik jantziko dio txapela irabazleari.

da. Bi bertsolariek, gaia emanda,
nahi den doinu eta neurrian, hi-
runa bertso bota beharko dituz-
te. Amaieran, saio guztiko pun-
tuazioak batuko dira txapelduna
erabakitzeko. 
Aurtengo irabazleari Xabier

Gaztelumendik jantziko dio txa-
pela, borondatez egindako lana-
gatik. Gipuzkoako Bertsozale El-
karteak omenaldi berezi hau
egin nahi izan dio finalean, me-
rezimenduaren aitortza gisa.

SARRERAK SALGAI, ORAINDIK
Finaleko sarrerak larunbat
eguerdiko 13:00a arte erosi ahal
izango dira www.bertsosarre-
rak.euswebgunean. Ordurako
sarrera guztiak agortzen ez badi-
ra, 15:00etan irekiko da txartel-
degia, larunbatean. Ohi bezala,
Bertsozale Elkarteko bazkideek
prezio berezia dute: 18 euro. Gaz-
tetxoen sarrerak (6-16 urte) 12
euro balio ditu, eta sarrera arrun-
tak, berriz, 24 euro.

FINALERAKO ZENBAIT OHAR
Larunbatean, 16:00etatik aurre-
ra, Reale Arena (Anoeta) futbol
zelaian, Realaren eta Bartzelona-
ren arteko futbol partida jokatu-
ko da, eta Amaran eta Illunbe in-
guruetan jendetza handia eta au-
toak aparkatzeko zailtasun
handiak izango direla aurreikus-
ten dute antolatzaileek. Horre-
gatik, Donostia Arenara garaiz
eta garraio publikoan gertura-
tzea aholkatzen die bertsozaleei.

15:30ean irekiko dira Donostia
Arenako ateak. Inguruan, sarbi-
de eremu bat kokatuko du anto-
lakuntzak. Aretoaren bi aldeeta-
tik sartu ahal izango dute bertso-
zaleek, eta, behin barruan,
aretora sartzeko 2, 1, 10 ateak eta
10 atearen inguruko eskailerak
erabili ahal izango dituzte; 2, 1
eta 10 ateak harmailetara joate-
ko, eta 10 atearen bi aldeetara
dauden eskailerak, berriz, pista-
ra joateko. Behin sartuta, nahi
duten lekuan kokatu ahal izango
dute bertsozaleek.
Mugikortasun arazoak dituz-

ten pertsonen beharrak (irisme-
na, aretoko kokapena...) behar
bezala kudeatzeko, pertsona ho-
riek finalera joango direla aurrez
abisatzeko eskaria egiten dute
antolakuntzatik. Horretarako,
gipuzkoakotxapelketa@bertso-
zale.eus helbidera mezua bidali
edota 943 670 575 telefono zen-
bakira deitu behar da.
Harituz Tolosaldeko Bertsoza-

le Taldeak autobusak antolatu
ditu finalera joateko. Joaneko
autobusak 15:00etan aterako
dira, Alegiatik eta Asteasutik. Le-
hena, Tolosan, Anoetan eta Iru-
ran geldituko da; bestea, berriz,
Zizurkilen, Amasa-Villabonan
eta Andoainen. Itzulerako auto-
busak finala amaitu eta ordu er-
dira abiatuko dira. Autobusetan
izena eman nahi dutenek ohiko
lekuetara jo behar dute. 628 912
230 telefono zenbakira deituz
edo harituz.bzt@gmail.comhel-
bide elektronikora mezu bat ida-
tziz ere eman daiteke izena.

TELEBISTAN ETA SAREAN ERE
Finalera joateko aukerarik ez
duenak ere, zuzenean jarraitze-
ko aukera izango du, ETB4 kate-
ak osorik eskainiko duelako.
Euskal Telebistako lehen kateak,
berriz, gaueko albistegiaren on-
doren egingo du bat finalarekin.
Internet bidez, www.eitb.eus eta
www.bertsoa.eus atarietan ere
eskainiko dute finala, Ilaski Se-
rranok eta Martin Aramendik
aurkeztuta.

Josu Artutxa Dorronsoro
Amasa-Villabona

Larunbatean beteko dira hiru hi-
labete 2019ko Gipuzkoako Ber-
tsolari Txapelketa Oñatin abiatu
zela. 15 saioren ondoren, Donos-
tian jokatuko den finalarekin
amaituko da. Atzo aurkeztu zen
finala, Gipuzkoako hiriburuko
San Telmo museoan; bertan izan
ziren Saroi Jauregi Gipuzkoako
Bertsozale Elkarteko lehendaka-
ria, Jon Insausti Donostiako
Udaleko Kultura eta Euskara Zi-
negotzia eta zortzi finalistak:
Agin Laburu, Alaia Martin, Ane
Labaka, Beñat Gaztelumendi,
Beñat Lizaso, Jon Maia, Nerea
Elustondo eta Oihana Iguaran.
17:00etan hasiko da finala, Do-

nostia Arenan (Illunbe). Ion Zal-
dua billabonatarrak eta Itziar
Etxezarreta ezkiotarrak egingo
dituzte aurkezle eta gai jartzaile
lanak. Bestetik, Amaia Otxotore-
na, Eneritz Azkue, Maite Sukia,
Mikel Beloki, Mikel Lersundi eta
Zigor Leunda ariko dira epaile la-
netan. Idazkariak, berriz, Joxe-
mari Altuna, Silvia Etxaniz eta
Gorka Segurola izango dira.
Bi zati izango ditu finalak. Le-

henengoan, zortzi bertsolariek,
hamabosna bertso puntuagarri
abestu beharko dituzte. Lehenik,
binaka, gaia emanda, zortziko
handian, hiruna bertso, eta zor-
tziko txikian, beste hiruna ber-
tso. Gero, bakarka, lehen puntua
emanda, zortziko txikian, hiruna
bertso. Berriro binaka, gaia
emanda, hamarreko txikian, hi-
runa bertso. Eta azkenik, bakar-
ka, gaia emanda, nahi den doinu
eta neurrian, hiruna bertso.
Lehen zati horretan puntuazio

altuena lortzen duten bi bertso-
lariak pasako dira buruz buruko-
ra, eta beste hamar bertso pun-
tuagarri abestu beharko dituzte.
Batetik, binaka, gaia emanda, sei
puntuko motzean, hiruna ber-
tso. Bestetik, binaka, gaia eman-
da, zortziko txikian puntutan,
zortzi bertso osatu arte. Azkenik,
kartzelakoaren txanda izango

Xabier Gaztelumendi, finaleko zortzikotearen erdian. Berak jantziko dio txapela aurtengo irabazleari. JOSU ARTUTXA
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J. Artutxa Dorronsoro
Amasa-Villabona

2011n hartu zuen parte lehenen-
goz Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketan. 2015ean finalera iritsi
zen, eta gero, 2017ko Bertsolari
Txapelketa Nagusian aritu zen,
finalaurrekoraino iritsiz. Aurten
ere, Gipuzkoako zortzi bertsolari
onenen artean izango da Oihana
Iguaran (1991, Amasa-Villabo-
na). Duela lau urte, bera zen be-
rritasunetako bat, eta orain, do-
zenaka aldiz plaza partekatu
duen bertsolariekin ariko da
oholtzan. Helburuari buruz gal-
detuta, bertsotan egitea nahi du,
beste edozeren gainetik.
Zein sentsazio dituzu finala
aurkeztu berritan?
Ondo aurkitzen naiz, eta pozik
nago. Gaurko eguna (atzokoa),
ospakizun eguna izaten da ber-
tsolariontzat, zortzikotea elkar-
tzeko. Jada larunbateko finala
irudikatzen hasi naiz, nire burua
egun berezirako prest kokatzen. 

Irailean aipatu zenuen, finale-
an kantatu nahi zenuela, eta
egokiena gosetuta iristea
izango litzatekeela. 
Bai. Halabeharrez, gosetuta iritsi
naiz, Tolosan egin nuen saioare-
kin ez nintzelako aseta geratu,
inolaz ere. Gogo handia dut,
behintzat egunen batean saio on
bat egiteko, eta geratzen zaidan
aukera bakarra finala denez,
ahalegin guztia egingo dut egun
hori larunbata izan dadin. 
Hain justu, Tolosako saioaren
ondoren, ezina sentitu zenue-
la eta zerbait erakusteko go-
goa zenuela esan zenuen. Zer
da erakutsi nahi duzun hori?
Batetik, bertsotan egin nahiko
nuke. Oso sinplea dirudi, baina
beti ez da lortzen, tentsioak ez
duelako asko laguntzen.  Tolosa-
ko finalaurrekoan blokeatuta
sentitu nintzen, bai gaiekin, bai-
ta beste zenbait konturekin ere.
Normalean, guzti horren gaine-
tik egoteko gai izan behar dugu.
Zentzu horretan, sentitu nuen

ezin horri buelta eman nahi diot.
Gure bertsoekin, zerbait esatea,
zerbait gogoangarria uztea, jolas
egitea, eta oro har, gozatzea me-
rezi duelako bertsozaleak.
Nola ari zara prestatzen finala
eta zein helbururekin igoko
zara oholtzara?
Esan bezala, nire burua kokatu,
eta saio oso on bat egiteko gosez
igoko naiz. Lehenik, egun batzuk
behar izan ditut Tolosako kapi-
tulua itxi, orriari buelta eman eta
Donostiako finalera begira jar-
tzeko. Une honetan, gogotsu
nago. Denbora aldetik ez da tarte
handirik izaten eskuartean
erronka handirik hartzeko. Doi-
nuei buelta bat emango diet, eta
aukera berriak planteatuko diz-
kiot neure buruari. Saioko arike-
tei erreparatuko diet, nahiz eta
ez dugun lehen bezala entrena-
tzen. Gainera, lehen zatiko kar-
tzelako saioa desberdina izango
da aurten, guztiok gainerako
bertsolarien bertsoak entzuteko
aukera izango dugulako.

Duela hiru hilabete, txapela
lortzeko lehian, lau izen zeni-
tuen buruan. nortzuk ikusten
dituzu faborito etiketarekin?
Orain hiru bertsolari ikusten di-
tut, oso ondo prestatuta, eta se-
kulako mailan. Gainera, eta beti
esaten dugunez, topiko bat diru-
di, baina guztia egun batean jo-
katzen denean, bertsolari horien
erregulartasuna handia izaten
da. Hala ere, edonork eman de-
zake sorpresaren bat. Hamabost
bertso puntuagarri dira, eta ho-
rietan asmatzen duenak, aukera
izango du. 
Nolakoa izango da Oihanaren
larunbata? Zer egingo duzu 
finalaren atariko orduetan?
Ahalik eta gehien deskantsatze-
ko ohitura dut. Beti izaten da
egonezin bat goizean. Jaiki eta
saiorako patxadaz prestatu on-
doren, Donostiara joango naiz,
Beñat Iguaran lehengusuarekin,
txapelketako saio guztietara be-
zala. Horrelako uneetan, ditu-
dan gogo, kezka eta gorabeherak

ulertuko nauen norbaitekin par-
tekatzea gustatzen zait. Kasu ho-
netan, berezia izango da, lehena-
go joan beharko dugulako. Baz-
kaldu ondoren, 15:00etarako
zozketan egongo naiz. 
Final berezia izango da aur-
ten, oholtza gainean izango
den parekidetasunagatik. Biz-
kaiko Txapelketako finalean
ere gauza bera gertatu zen...
Garrantzi handia izango du, ber-
tso eskoletako ikasleek, pentsae-
zina zirudiena, eredu normal-
tzat ikus dezaten. Baina, Beñatek
(Gaztelumendi) aurkezpenean
esan bezala, finalak ezin du pare-
kidea izan, txapelketa parekidea
ez bada. Hortaz, oraindik lan
handia dugu egiteko.

JOSU ARTUTXA DORRONSORO

«Tolosan sentitu
nuen ezin horri
buelta eman nahi
diot finalean»
OIHANA IGUARAN BARANDIARAN
BERTSOLARIA

Inoizko final parekideena izango denak,
bertso eskoletan eragina izatea nahi du
Iguaranek. «Gogo handiarekin eta saio oso
on bat egiteko gosez» igoko da oholtzara.
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BIDEOA
Harituz Tolosaldeko Bertsozale-
en Bilguneak Oihana Iguaran
animatuz bideoa ikusgai
www.ataria.euswebgunean al-
biste honekin batera. 

Ebarista Arrate Luluaga
(Pedro Arrospide Iraetaren alarguna)   Abenduaren 10ean hil zen, 88 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

- Goian Bego –
Bere arimaren zuzendaria: Joxe Mª Garmendia; seme-alabak: Malentxo eta Xanti Olaetxea, Aran-
txa eta Joxe Mª Gorostidi, Pili eta Jexux Sorazu, Begoña eta Iñaki Urbistondo, Luis Mari eta Ana
Goikoetxeaundia; senideak: Pedro Joxe(†), Migel Joxe(†) eta Maruca Lekunberri, Joxe(†) eta Axun
Mugika(†), Bixente(†) eta Dora Txintxurreta, Simona(†) eta Timoteo Gabirondo(†),María Milagros(†)
eta Luis Arrospide(†), Joxepa(†) eta Sabino Nabarro(†), María Luisa eta Paulo Mintegi(†); bilobak:
Maialen eta Ioritz, Beñat eta Janire, Irati eta Aitor, Mireia eta Unai, Saioa, Irune; birlobak: Maddi,

June, Laia; ezkon senideak,  ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.
Haren animaren alde, otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela, ASTEAZKENA arra-

tsaldeko BOSTETAN, LIZARTZAKO SANTA KATALINA parroki elizan, GORPUA BERTAN DELA, 
egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

LIZARTZA, 2019ko abenduaren 10ean. HELBIDEA:Beasane baserria OHARRA:Gorputz beila Tolosako
FUNERARIA ORIA TANATORIOAN egongo da, ASTEAZKENEAN, goizeko 9:30-13:30etara eta 15:30-16:30ak arte.

Ebarista Arrate
Luluaga

(Pedro Arrospide Iraetaren alarguna)

- Goian Bego –

Amona, hain maite izan zaitugun
zure bilobak beti gogoan izango

dugu gureganako izan duzun
goxotasun, borondatea eta maitasuna.

Agur eta muxu haundi bat.

Zure bilobak: Maialen eta Ioritz, Beñat eta Janire, Irati eta 
Aitor, Mireia eta Unai, Saioa, Irune. Birlobak: Maddi, June,

Laia.

LIZARTZA, 2019ko abenduaren 11an
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Eskolako ordutegi
aldaketa parte hartze
bidez lortu nahi dute 
Alegiako Herri Eskolak gaur eta bihar bozka ematera deitu 
ditu gurasoak; ordutegi aldaketa irakasleen, eta batez er e, 
ikasleen hobekuntzarako izango dela adierazi dute  

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegiako Herri Eskolak duela 30
urte jarritako ereduarekin egiten
du lan. Gizartea asko aldatu da,
eta beharrak ere ezberdinak di-
tuzte, eta ordutegi aldaketa gau-
zatzeko bozkatzeko egunak di-
tuzte gaur eta bihar. Bi gurasoek
izango dute bozka emateko es-
kubidea, eta 07:30etik 19:30era
bozka kutxa gurasoen eskura
egongo da eskolan. Proposatzen
duten eta martxan jarri nahi du-
ten ordutegi berria 09:00etatik
12:30era eta 14:30etik 16:00eta-
rakoa izango da.
Hezkuntzak urtero ateratzen

duen ebazpenak, irakasleek
ikasleekin pasa beharreko irakas
orduak bost direla zehazten du.
Alegiako eskolaren kasuan,
gaur egun duten ordutegia dela
eta, bost ordu eta 35 minutu es-
kaintzen dizkiete ikasleei. «Egu-
nean ikasleekin pasatzen ditu-
gun 35 minutu gehiago horiek,
irakasleen koordinaketarako eta
formakuntzarako ondorioak di-
tuzte», azaldu du Nekane Lopez
eskolako zuzendariak. Hain jus-
tu, minutu horiek bileretara es-
kaini nahi dituzte. 
«Zuzen-zuzenean irakasleria-

ren prestaketari eragiten die»,
azpimarratu du Regina Sora-
rrain eskolako idazkariak. «Guk
astean gutxienez 25 ordu sartu
behar ditugu umeekin, eta ia 28
sartzen ditugu». Lan ordu berdi-
nak sartu behar dituztela diote,
baina lan ordu horien berrikus-
keta eta antolaketa da eskatzen
dutena. «Beste eskola publiko
guztietan bezala, 25 ordu sartuko
ditugu ikasleekin, eta beste ordu
guztiak gure formakuntzarako
erabiliko ditugu. Gure arteko ha-
rremanak eta komunikazioa ho-
betzeko». 
Garbi dute, ordutegi aldake-

tak, batez ere, onura ikasleei
emango diela: «Beste ezer baino
lehen gure ikasleen onura dau-
kagu kontuan. Gure ikasleei kali-
tatezko denbora eta espazioa
eman nahi dizkiegu». 
Gurasoen parte hartzea nahi

eta behar dute, eta erabat esker-
tuta daude Iturri Zahar guraso
elkarteak egin duen lanarekin,
«beraiek gabe ezingo baitzen au-
rrera eraman». Ordutegi aldake-
ta eman ahal izateko nahitaez-
koa dute ikas komunitatearen,
hau da, gurasoen ahalik eta parte
hartzerik handiena. «Parte har-
tzea bultzatu nahi dugu. Dato-
zen urteetan zein eskola mota
izatea nahi dugun erabakitzera
goaz». 143 familia dira deituak,
eta beraien iritzia ematea nahi
dute, baietza edota ezetza izan.

JANGELA ARAZO «LARRITZAT»
Egunero 2 urtetik 16 urtera bitar-
teko 210 ikaslek bazkaltzen dute
Alegiako eskolan. Herri eskolako
ikasleez gain, Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzako ikasleek ere
jaten dute. Gai «odoltsua» bila-
katu zaie, eta «asko zaindu beha-
rreko espaziotzat» dute: «Leku
gehiago ez dauka jangelak, eta
dagoeneko familiei ezezkoa esa-
ten hasi gara». 
Irtenbidea badu honek langi-

leentzat, eta hori ordutegi alda-
ketak ekarriko luke: «Eguerdian
bi orduko tartea egitea, eta bi
txanda izatea bazkaltzeko. Bi
txandek baliatuko dute inor ez
gelditzea jangelako plazarik
gabe». Gaur egun, 70 bat ikasle
dituzte etxera joaten direnak
bazkaltzera.
Horrez gain, jantokia elkarbi-

zitzarako toki garrantzitsutzat
dute, eta bitan banatuta, elkarbi-
zitza asko hobetuko litzatekeela-

koan daude. Hezkuntzak Bizika-
siprograma bultzatu du, eskolan
gertatzen diren jazarpen egoerak
azalerazi eta konpontze bidean
jartzeko. «Honelakoak badakigu,
askotan, ikasleak gelaz kanpo
dauden espazio eta denboretan
ematen direla, eta horietako bat
da jangela», kontatu du Sorarrai-
nek. 
Gaur egun bi ordutegi ezberdi-

nekin funtzionatzen dutela argi-
tu du Lopezek: «Haur Hezkun-
tzako ikasleak 09:00etan sartu
eta 12:30ean ateratzen dira, bai-
na Lehen Hezkuntzakoak
12:50ean ateratzen dira. Arra-
tsaldean ordutegi bera dugu,
14:15ean sartu eta 16:00etan ate-
ratzen dira». Arazoak sortzen di-
rela dio: «Irakasleen artean ordu-
tegi ezberdinak ditugu, eta
HHko eta LHkoek irakasle berdi-
nak partekatzen ditugu, eta zaila
suertatzen da irakasle horiek ko-
katzeko orduak aurkitzea». Gai-
nera, «goizeko ordutegia ezber-
dina izateak, eta gurasoak edota
aitona-amonak haurren bila
etortzean, HHn eta LHn badituz-
te haurrak, 20 minutuz zain
egon behar izaten dute».
Azken batean, laburbilduz, or-

dutegi aldaketak onura hauek
ekarriko lituzke: Jantokian bi
txanda egitea ahalbidetuko du;
irakasleentzat bilerak egiteko
tarte gehiago izatea; ordutegi
bera izatea bai ikasle eta irakas-
leek; eta espezialistak sartzeko
eta koordinatzeko erraztasun
gehiago izatea.

Gaur eta bihar hautestontzia 07:30etik 19:00etara egongo da zabalik. E. MAIZ

Aralarko pistak, gaiak
eta epaiketak 

A benduaren 3an, Amez-
keta Etorkizun udal tal-
deak bilera ireki bat os-
patu zuen Amezketako

ganaduzaleekin Aralarko gaien
inguruko berri eman, beraien
kezkak jaso eta aurrera begira zer
egin erabakitzeko. 
Bileran gai desberdinak hitz

egin zituzten: Enirio-Aralar Man-
komunitatearen azken urteetako
ibilbidea, legealdi berriko man-
komunitateko dinamikak, Ara-
larko larre plana, eta abar, baina
bileraren gai nagusia zera izan
zen: Goroskintxu eta Enirio-Iga-
ratza pistak direla eta, irekita dau-
den bi epaiketa prozesu penalak.
Goroskintxu eta Enirioko bi-

dea egokitzeko lanetan beha-
rrezkoak izan diren pertsonen
kontrako epaiketa izaten ari da:
GFAko ordezkariak, ordezkari
teknikoak eta mankomunitate-
an pistaren alde azaldu diren
udal ordezkariak (Abaltzisketa,
Altzaga, Amezketa, Arama, Bea-
sain, Lazkao, Ordizia).
Enirioko bidearen inguruko

deklarazioak epaitegietan
2020ko urtarrilaren amaieran
hasiko dira.
Deklaratzera deituak izan di-

ren mankomunitateko ordezka-
riek, beraien defentsa prestatu
ahal izateko, abokatuen lagun-
tza beharrezkoa dute. Abokatu
hauen zerbitzuak ordaindu egin

behar direnez, mankomunitate-
ko zazpi ordezkariek laguntza
ekonomikoa eskatu diote man-
komunitateko lehendakariari. 
Gaia presazkoa eta garrantziz-

koa izanik ere, gaur da eguna
oraindik mankomunitateko le-
hendakariak zazpi ordezkariei
erantzunik eman ez diena.
Honek auzipetuak babesgabe

egoera batean jartzen ditu eta
mankomunitateko lehendaka-
riaren jarrera agerian uzten du
oraindik erantzunaren zain dau-
delako.
Egoera larri honen aurrean,

Amezketa Etorkizun udal talde-
ak uste du, ganaduzale zein gai-
nerako erakunde eta ordezka-
riek ezin dutela geldirik egon.
Horregatik herriko ganaduzalee-
kin bilera egin zuen eta epaite-
gietan salaketak jarri zituzten
Landarlan eta Eguzkiri epaike-
ten prozesua bertan behera uzte-
ko eskatuz. Baita ere, mankomu-
nitateko lehendakariari eskari
bat luzatzen zaio auzipetuen
aholkularitza juridikoko kostuak
mankomunitateak bere gain
hartu ditzan eta kaltetuei ahalik
eta azkarren erantzun diezaien.
Bukatzeko, mankomunitateari,
udal ordezkariei, nekazaritza
eragileei eta gainontzeko eragi-
leei eskatzen diete bakoitzak
bere lekutik ahalegina egin deza-
la epaiketetako prozesu hau ber-
tan behera uzteko eta auzipetuei
behar den babesa emateko.

Amezketa Etorkizun  Amezketa

GUTUNA

‘Bakean dagoena,
bakean utzi’
bihar, Alegian
E. Maiz Alegia

Alegiako Gaztetxeko XXXII. ur-
teurreneko ekitaldiek aurrera ja-
rraitzen dute. Bihar, 21:00etan,
antzerkia izango da. Bakean da-
goena, bakean utzi bakarrizke-
tak eskainiko dituzte Mirari Mar-
tiarena eta Idoia Torregaraik.
Sei bakarrizketa aurkezten di-

tuzte, euskara eta generoa umo-
re gai hartuta, euskalkiak, ono-
matopeiak, amatasuna, gorpuz-
tasuna eta kristalezko sabaia
izango dituzte hizpide. Sarrera bi
euro ordaindu beharko da. 
Abenduaren 18a, asteazkena,

zinema gaua moduan definitu
dute gaztetxeko kideek eta

20:30ean, Gartxot filma ikuste-
ko aukera eskainiko dute. 

BUKATZEKO, MUSIKA
Azken bi ekitaldiak musikari es-
kainiak izango dira. Abenduaren
20an, ostiralean, Onki Xin, Zigor
DZ eta Fer Apoaren taldea, Du-
pla Aguraingo bikotea eta Xatiro
bakarlaria igoko dira gaztetxeko
oholtza gainera. 22:30etik aurre-
ra izango da, eta sarrera 8 euro
ordaindu beharko da. 
Eta ordu berean, hilaren 27an,

ostiralean, Rodeo talde zestoarra
eta Pelax donostiar bakarlaria-
ren kontzertuak izango dira. Sa-
rrerak bost euroko kostua izango
du.
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Sarah Ugartek
hirugarren egin
du Espainiakoan,
txakur krosean

I. Garcia Landa Tolosa

Lehenengo denboraldia du Sa-
rah Ugarte tolosarrak txakur kro-
setan, eta lur gaineko Espainiako
Txapelketan hirugarren postua
eskuratu du Kross txakurrarekin.
Aurretik Espainiako Kopako bi
lasterketetan parte hartu zuen,
eta horietako batean hirugarren
eta bestean laugarren egin zuen,
baina bazekien txapelketan par-
te hartze zabalagoa izango zela
eta maila handiagokoa. «Ez ge-
nuen espero hirugarren postua
lortzea, eta oso pozik gaude
emaitzarekin», esan du Ugartek. 
Larunbatean zein igandean

egin zituzten probak, egun ba-
koitzean lasterketa bat eginez.
Lehen egunean 4,2 kilometroko
ibilbidea zuten, eta bigarren egu-
nean luzeagoa egitea egokitzen
zitzaien, baina epaileek erabaki
zuten aurreko eguneko berdina
egitea. «Berez 6 kilometroko ibil-
bidea egin behar genuen, baina
hezetasun handia zegoen, eta
tenperatura 9-10 gradutakoa
zen. Txakurrentzat hezetasun
handiegia zegoela erabaki zuten
epaileek eta motza egin ge-
nuen», esan du Ugartek. Lehe-
nengo eguna bukatu eta gero hi-
rugarren postuan zegoen eta
igandekoan ere postu horri eutsi
zion. «Minutu bat ateratzen ge-

nion laugarrenari igandeko pro-
ba baino lehen, baina behin ere
ez dakizu zer gertatu daitekeen
hurrengo egunean. Hasieran oso
urduri nengoen, dena oso ondo
ateratzea nahi genuelako, baina
korrika hasi ginenean ikusi nuen
erritmo ona geneukala eta horre-
la mantenduz gero, hirugarren
postuari eutsiko geniola», esan
du tolosarrak. 
Denboraldia bukatzeko Nafa-

rroako Kopako bi lasterketa eta
Espainiako Kopako beste bi las-
terketa falta zaizkio. Kopako lau
lasterketekin eta Espainiako
Txapelketarekin batez bestekoa
egiten da, eta hiru lehenengoak
datorren urtean Europako Txa-
pelketara joango lirateke. «Euro-
pako Txapelketarako sailkatzea
da gure helburua, eta hori lor-
tzea sekulakoa izango litzateke»,
azaldu du Ugartek.

Lehenengo aldiz
lehiatu da Espainiako
Txapelketan eta
podiumera igotzea
lortu du tolosarrak

Imanol Garcia Landa Berastegi

Bi urte eta erdi egon da lesiona-
tuta Oihana Ugartemendia (Be-
rastegi, 1997) Tolosa CF-ko fut-
bol jokalaria. Pixkana ari da par-
tidetan parte hartzen, eta azken
bi norgehiagoketan zenbait mi-
nutu jokatu ditu.
Nolakoa izan da berriro parti-
da ofizial batean jokatzea?
Berezia, hainbeste denbora eta
gero. Orandik lan handia gera-
tzen da, eta aurrera begira gehie-
gi hunkitu gabe, baina berezia
izan da. Minutu gutxi batzuk jo-
katu ditut azken bi partidetako
bukaeretan, eta ikusiko da nola
joango den dena. Momentuz ilu-
sioz, eta ea pixkana minutuak pi-
latzen joaten garen eta batez ere
hanka erantzuten doan.
Nola eramaten da bi urte eta
erdi lesionatuta egotea?
Azkenean, denbora pasatzen
doan heinean, pazientziarekin
eta asko pentsatu gabe zer etorri
daitekeen. Gero, atzera begiratu-
ta, ikusten duzu zenbat denbora
pasa den eta zenbateko indarra
eta pazientzia behar den. Zaila
da, baina gauza okerragoak ere
badaude.
Fisikoki zein psikologikoki
izango da gogorra. Zein da bie-
tan zailena eramaten?
Nik uste dut psikologikoki zaila-
goa dela. Futbola disfrutatzeko
erabiltzen dugu, egunerokotasu-
netik deskonektatzeko, eta hori
kentzerakoan beste gauza ba-
tzuetan eragiten dizu, baina psi-
kologikoki gehiago kostatu da. 
Eta nola egin diozu aurre?
Pixka bat epe motzera begiratuz.
Epe luzera begiratzen badiozu,
gehiago zailtzen da. Eta pazien-
tziarekin, zurea eta ingurukoe-
na. 
Lesio bakarra edo bat baino
gehiago izan dituzu?

Lesio batetik atera eta beste bate-
an sartu nintzen. Hasieran be-
launeko minarekin hasi nintzen,
eta urtebete pasa zen diagnosti-
ko bat zehazteko. Gero, hortik
berreskuratzen ari nintzela, bes-
te hankan beste arazo bat izan
nuen, eta egia esan kostatzen ari
da egoerari buelta ematea.
Taldean beste bi jokalari dau-
de lesio larri bat izan dutena,
Maddi Garikano eta June Osi-
naga.
Denbora luzerako lesioa dute,
eta horrelakoetan, esandakoa, fi-
sikoki zein psikologikoki lan
asko egin behar izaten da. Baina
seguru nago hortik aterako dire-
la, eta berandu baino lehen gure-
kin izango ditugula.
Aholkuren bat eman diezu?
Aholkua baino gehiago, horrela-
koetan pasa egin behar izaten
da. Ezagutzen ditut, eta biak bu-
rugogorrak dira. Maddi gurekin

dago prestatzaile fisiko bezala,
eta asko laguntzen digu. June
ere badakigu oso borrokalaria
dela, eta seguru nago segituan
bueltan izango ditugula. 
Lesionatuta zeunden bitarte-
an, taldea mailaz igo zen au-
rreko denboraldian. Nola bizi-
tu zenuen?
Zelaitik kanpo bizitu nuen, poz
handiz. Aurreko bi denboraldie-
tan goian egon da taldea, parti-
dak irabaziz eta irabaziz, oso giro
onean, eta beraiengatik oso po-
zik eta hunkituta. Balio duena da
hor barruan egotea laguntzen;
ezin izan dut, baina horrek ez du
kentzen ze lortu den, zenbat ba-
loratu behar den eta ze poza
ematen duen horrelako maila
batean jokatzeko aukera eduki-
tzea. 
Itzuli zarenean, beraz, 1. Maila
Nazionalean jokatzea egokitu
zaizu. Nola ikusi duzu zure
burua maila berri horretan?
Nabaritzen da saltoa, zentzu
guztietan. Kalitate handiko jen-
dea dago, fisikoki ere beste salto
bat dago, eta dagoeneko zaila
bada hainbeste denbora geldirik
egon ondoren, oraindik eta pa-
zientzia gehiagorekin eta batez
ere lasai hartu behar dira gauzak.
Entrenatzen egotea bakarrik poz
handia da, eta gero taldeari ze-
laian laguntzerik baldin badago,
ahal dudan ondoen egingo dut
eta seinalea izango da gauzak
ondo ateratzen ari direla. 
Eta dagoeneko guztiz osatuta
zaudela sentitu zara?
Min aldetik ondo sentitu naiz.
Hori bai, beldur pixka batekin
eta prekauzioak hartuz. Momen-
tuz min eta molestia aldetik
nahiko ondo, hori da garrantzi-
tsuena eta ea horrela eusten dio-
gun. 
Taldea bera nola ikusten ari
zara?
Golak sartzea pixka bat kosta-
tzen ari zaigu, eta huts egiteak
oso garesti ordaintzen dira. Jai-
tsiera markatzen ari gara egun,
baina azkeneko bi partidetan tal-
deak puntu garrantzitsuak lortu
ditu. Aste honetan bukatzen
dugu lehen itzulia, partida ga-
rrantzitsua dugu, eta ea hiru
puntuak lortzen ditugun eta
atsedenaldira pixka bat lasai joa-
ten garen. 

JOSU ARTUTXA

«Epe motzera begiratuz 
eta  pazientziarekin 
egin diot aurre lesioei»
OIHANA UGARTEMENDIA
FUTBOL JOKALARIA

Denbora luzez lesionatuta egon ondoren,
ilusioz itzuli da futbol zelaira futbolari
berastegiarra. Maila berrian hasi du berriro
ibilbidea, eta saltoa nabaritzen dela azaldu du.

Sarah Ugarte ‘Kross’-ekin. ATARIA



Konpromisoa, giza
eskubide «ororekiko» 

Asier Imaz Tolosa

Giza Eskubideen Nazioarteko
egunaren harira, Tolosako Uda-
lak, bertan ordezkaritza duten
alderdi politikoen adostasunare-
kin, giza eskubide «ororekiko»
konpromisoa azaldu zuen atzo-
koan. Era berean, Eusko Legebil-
tzarrak uztailak 28ko, 12/2016
Legea onartu zuen, Polizia abu-
suen biktimei buruzko legemo-
duan ezagutzen dena, eta horren
babesean giza eskubide larriak
pairatu eta oraindik biktima iza-
era aitortua ikusi ez duten herri-
tarrei euren eskaerak bideratze-
ko aukeraren berri eman du.
Hala, urte honetan egindako

azken zuzenketen ondoren, lege
honen babesean biktimak aitor-
tzeko eskaerak aurkezteko epea
ireki dela azaldu dute Tolosako
Udaletik. Bi dira eskaerak aur-
kezteko irekitako epeak urrake-
tak pairaturiko garaien arabera:
1979 eta 1999 urteen artean ger-
tatutako kasuetarako bi urteko
epea ireki da, eta 1960 eta 1978
urteen artean gertatutako kasue-
tarako, epe gehigarria zabaldu
da, 2020ko apirilaren 16ra arte.
Beren eskaera bideratu nahi

duten herritarrek Tolosako Uda-
leko webgunean honako hau
aurkituko dute: legearen edu-
kiak, legearen hartzaileak nor-
tzuk direnen inguruko zehazta-

sun guztiak bai eta eskaerak bi-
deratzeko moduak. Horrez gain,
informazio guztia udaletxera
bertara joanda jaso daiteke. 
Bestalde, egiaren eskubidea

bermatze aldera, Tolosako Uda-
lak dagoeneko bide bat ireki due-
la azaldu dute, eta Aranzadire-
kin egindako hitzarmenaren on-
dorioz, dagoeneko bi lan
argitaratu dira: Memoriaren ize-
nak. Errepresioa eta giza eskubi-
deen urraketa Tolosan, Gerra Zi-
bilean eta Lehen Frankismo ga-
raian (1936-1945) eta Tolosa
1945-1975. Giza eskubideen
urraketak eta errepresioa dikta-
dorea hil artean. Hurrengo urra-
tsa ere aurreratu dute: «Dagoe-
neko martxan den eta gertuko
memoria bilduko duen azken
lana».
«Gizon-emakume guztiak

aske jaiotzen dira, duintasun eta
eskubide berberak dituztela; eta
ezaguera eta kontzientzia dute-
nez gero, elkarren artean senide
legez jokatu beharra dute». Giza
Eskubideen Aldarrikapen Uni-
bertsalaren Itunaren lehenengo
artikulua gogoan izan dute or-
dezkari politikoek eta giza esku-
bideak babesten Tolosako Uda-
lak «eredu» izan nahi duela azal-
du dute. Hala, pertsona guztien
giza eskubideak errespetatuak
izan daitezen lan egingo dutela
aitortu dute, «bereziki, indarke-
ria, gerra, pobrezia, arrazakeria,
bazterkeria, bidegabekeria jasan
dituztenak babestuz. Errefuxia-
tuak, baztertuak, jatorri edo erli-
jio ezberdinekoak, presoak, 
txiroak, biktimak baitira gure
jendarteko pertsona zaurgarrie-
nak».

Giza Eskubideen Nazioarteko Egunaren harira, adierazpen
bateratua onartu dute Tolosako Udaleko ordezkariek

Andu Martinez de Rituerto, Olatz Peon eta Joxe Mari Villanueva, atzo. ASIER IMAZ
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Deialdiak

Amasa-Villabona.2020ko udal au-
rrekontu proposamenaren aurkez-
pen publikoa, Gurea antzokian,
19:00etan.
Amasa-Villabona.Haurrek Olen-
tzaroren Bidea egiteko aukera izan-
go dute.  Izen ematea, Zunbeltz el-
kartean, 16:30etik 18:30era.
Alkiza.Alkiza eta bere ingurua his-
toriaurreanhitzaldia, Fagus Inter-
pretazio zentroan, 19:00etan. Jesus
Tapia arkeologoak historiaurrean
Alkiza ingurua nolakoa zen eta ber-
tako gizakia nola bizi zen azalduko
du.
Berastegi.Guraso eskola udaletxe-
ko erabilera anitzeko gelan,
18:00etan.
Tolosa.Olentzaroren Basoaren bisi-
tetan izena eman daiteke www.zu-
mardia.eus-en. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, Tolosal-
dea Garatzenen tartea, Joseba Lan-
da Bartzelonatik eta amaitzeko es-
kualdeko musikari baten proposa-
mena.
11:00.Desafioa. Herri kirolak, Joxe
Angel Sarasolarekin.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa, Imanol Artola Felix-
ekin.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Hautsi bolumena
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Denbora da poligrafo bakarra
22:30.Ajoarrieroa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.E.Mujika. Eus-
kal Herria kalea, 3. 943 67 09 15 . 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz.
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18. 

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro kaskarra bueltan.
Goizean helduko den fronte
batek euri zaparrada mardul

xamarrak eta giro hotza utziko dizki-
gu. Euri gehien goiz erditik arratsal-
deko lehen orduetara espero da.
Termometroak dezente jeitsi, eta
maximoak 10-12 graduan izango di-
tugu. Elur-maila 1.000 metroan.

Bihar.Giro kaskarrarekin ja-
rraituko dugu. Goizean eta
arratsaldeko lehen ordue-

tan, lasaialdi bat izango dugun arren,
arratsalde erditik zaparrada mardu-
lak ia etengabe izango ditugu. Ter-
mometroek gora egingo dute.

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


