
TOLOSA
FUTBOL FESTA
Espainiako Errege Kopako partida jokatu du Tolosa CF-k Valladolid taldearen 
aurka, eta 0-3ko emaitzarekin galdu; irabazi ez arren, festa giroa gailendu zen 
atzo, Berazubiko estadiora gerturatu ziren zaleen artean //5
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«Inoizko
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sozialena»
onartu dute
2020rako

6,8 milioi euroko
aurrekontua izango du
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«Basamortuan
hiltzea baino hobe
da aberriaren 
alde hiltzea»
SAID BOUSHAD
SAHARARRA

Gaurtik astelehenera 
15. Biltzarra egingo du
Fronte Polisarioak //3

OSTEGUNA
2019/12/19 

7. urtea, 1.163. zenbakia
107.6 fm

www.ataria.eus
URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €



«Inoizko aurrekontu
sozialena» onartu du
Villabonako Udalak
EH Bilduren aldeko eta EAJ eta PSE-EEren kontrako
botoekin onartu da 2020ko aurrekontua; EAJk 26
zuzenketa aurkeztu ditu eta ia denak atzera bota dira

Jon Miranda Amasa-Villabona

Villabonako Udalak 6,8 milioi
euroko aurrekontua izango du
2020an. Aurtengoarekin aldera-
tuta gizarte zerbitzuetako diru
sailean %28ko igoera egongo
dela nabarmendu du udal gober-
nuak eta Xabat Laborde alkate-
ordeak azpimarratu du etxez
etxeko laguntza zerbitzuan ba-
liabide ekonomiko gehiago jarri
behar izan dituztela aurten,
185.000 euro, «2019ko diru saila-
rekin alderatuta, %134 gehiago».
Arantxa Lopez, gizarte zerbi-
tzuetako ardura duen zinego-
tziak arlo honetan egindako aha-
legina azpimarratu du: «Geroz
eta adineko pertsona gehiago
gerturatzen zaigu laguntza eske
eta bakar bat ere ez dugu bazte-
rrean utziko, azpiegiturak beha-
rrean pertsonak jartzen ditugu
guk erdigunean».
Besteak beste, politika femi-

nistak garatzeko 30.000 euro bi-
deratuko dira aurtengo aurre-
kontuan eta Labordek udal sail
batzuetan izango den gorakada
azpimarratu du: «Euskaran
%18a, kirol sailean %5a eta kultu-
ran %3a». Udal gobernuko ekar-
penetan %25eko murrizketa
egin dutela aipatu du alkateor-
deak, besteak beste, aholkulari-
tza orokorrean, alkatetzako die-
tetan eta alderdi politikoetako

ekarpenetan. «Funtsezkoak ez
diren gastuak kendu eta inertzia-
gatik egiten ziren beste hainbat
alboratuta, dezenteko aurrezpe-
na egin ahal izan dugu», gainera-
tu du Labordek. Hauteskunde
programan hartutako konpro-
misoak bete eta aurrekontu «ore-
katu eta aurrerakoia» prestatu
duela aipatu du EH Bilduk. 

HERRITARREK ERABAKITAKOA
Udalak 740.000 euro bideratuko
ditu inbertsioetarako eta beste
400.000 euro zertan gastatu era-
bakiko dute herritarrek, parte
hartze prozesu baten bitartez.
«Herri galdeketa batean amaitu-
ko da prozesu zabal eta sakon
hori eta gerakinetik jasoko da
erabakitako proiektua egiteko
dirua. Herritarren parte hartze
batzordean saiatuko gara oposi-
zioarekin prozesuak izango di-
tuen metodologia eta epeak
adosten».
Oposizioa eta udal gobernua-

ren artean adostasunik ez da
egon, ordea, 2020ko aurrekon-
tua onartzerakoan. 26 zuzenketa
aurkeztu ditu EAJk eta auzitan
jarri ditu EH Bilduren udal go-
bernuak proposatutako inber-
tsioetako asko. Besteak beste, ar-
giteria berriztatzeko jarritako
50.000 euroak, etxebizitza poli-
tikara bideratutako 30.000 euro-
ak edota Amasara joateko oinez-

Asteartean egindako osoko bilkuran, udalbatzako kideak botoa ematen. J. M.
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Lan eskaintzak

Zerbitzari eta sukaldaria.Tolosako
sagardotegi batean, txotx denbo-
raldirako, langilea behar da zerbitzari
eta sukaldari lanak egiteko. Interesa
dutenek dei dezatela 660 65 43 17
telefonora.
Ile apaintzailea.Tolosako Irrika ilea-
paindegiak esperintziadun ile apain-
tzailea behar du, arratsaldeetan lan
egiteko, lanaldi erdian. Interesatuek

deitu 943 50 84 93 telefono zenba-
kira.

Pisukide bila

Irura.Bi pertsonentzako etxebizi-
tzan, gela bat alokagai dut. Argitsua,
berria eta altzariekin. Pertsona ez
erretzailea eta arduratsua izatea
beharrezkoa. 350 euro, eta gastuak
erdibana. Kontakturako, deitu 606
01 15 26 telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK

koentzat bidea egiteko proiektua
idazteko 15.000 euroak. Beste le-
hentasun batzuk aipatu ditu Pa-
txi Agirre jeltzaleak, adibidez,
Etxeondoko plaza berritzearen
beharra. Aurreko legealdian
abiatutako proiektuei heldu eta
aurrekontuan txertatzeko eskae-
ra ere egin du zuzenketen bitar-
tez: Txermingo aparkalekua ego-
kitzea eta Maiatzaren Lehena es-
taltzea daude proiektu horien
artean. 
Azkeneko bi proiektu hauek ez

dituztela baztertzen nabarmen-
du du Beatriz Unzue alkateak eta
parte hartze prozesuan herrita-
rrek horrela erabakitzen badute,
2020an gauzatuko direla gogora-
razi du. Gainerakoan, jeltzaleek
aurkeztutako 26 zuzenketetatik
25 atzera bota ditu EH Bilduren
udal gobernuak, horietako bate-
ren bat PSE-EEko zinegotzi ba-
karraren botoaren laguntzare-
kin.
Maria Luisa Arija zinegotzi so-

zialistak EH Bilduk aurkeztuta-
ko aurrekontu proposamenaren
aurka bozkatu du, «herriarentza-
ko proiekturik ez edukitzeagatik
eta EH Bilduren bueltako elkar-
teak diruz laguntzeagatik».
Udalbiltza bezalako erakundeak
laguntzea, «diru publikoaren
erabilera okerra» egitea dela uste
du Arijak eta bere iritzian horrek
erakusten du «EH Bilduk bere al-
dekoentzat bakarrik goberna-
tzen duela, interes orokorraren
kaltetan». 

Amasa-Villabonarako proiek-
tu eta inbertsioak negoziatzera-
ko orduan, udal gobernuaren bo-
rondate falta iradoki du zinego-
tzi sozialistak, eta are gogorrago
jardun du Agirre jeltzaleak:
«Udal gobernuak ez du hitz egi-
teko ahalmenik erakutsi, ez du
gutxieneko begirunerik izan gai-
nerako alderdiekin». EAJko udal
taldearen esanetan, aurtengo
aurrekontua «atzeragarria da eta
ez ditu kontuan hartzen herrita-
rren benetako beharrak». Aurre-
ko legealdiarekin alderatuta
atzera egin izana egotzi dio EAJk
EH Bilduri.
Nahiz eta alderdi jeltzaleak

aurkeztutako zuzenketen aurka
bozkatu duen EH Bilduk, ekar-
penetako batzuk barneratu ditu
aurrekontuan. EAJk zuzenketa
bakoitza finantzabide jakin bate-
kin lotu du eta zioarekin ados
egonagatik, ekarpena zein diru
poltsatik egin adostu ez dutenez
bi alderdiek, udal gobernuko ki-
deek dagoeneko aurrekontuan
txertatutakoaren aurka bozkatu
dute. Egoera «paradoxikoa» dela
nabarmendu du Unzuek eta me-
zua luzatu die jeltzaleei: «Ez ze-
nuten eztabaidarako giroa nahi
gaurko osoko bilkuran, agerian
geratu da. Guk zuzenketa bakoi-
tzaren aurka bozkatzea bilatu
duzue hasieratik, erreala ez den
irudi bat emateko». 

‘OLENTZAROREN
BIDEA’, LEHEN ALDIZ
Etxeondotik abiatu eta Arantzabira
bitarte, pertsonaia eta ohitura ez-
berdinak irudikatuko dituzte, hiru
ordu laurden iraungo duen ibilbidean.
Euskal usadioak, koplak edo esaera
zaharrak izango dira ardatz nagu-
siak. Olentzero ere agertuko da eta
umeek harentzako prestatutako
gutunak eraman ahal izango dituzte.
40-50 pertsonako txanda ezberdi-
nak antolatu dira abenduaren 22an,
igandean, 17:00etatik aurrera. Ordu
erdiro aterako dira taldeak eta azken
txanda, 19:30ekoa, helduei zuzen-
dutakoa izango da. 
Amasa-Villabonan aurten, aben-

duaren 24an, kantu erronda bakarra
egingo dute. Garazi Bengoetxea
kultur zinegotziak aipatu duenez,
«garrantzitsua iruditzen zitzaigun
ikastetxeen arteko banaketarekin
haustea. Horretarako, goizetako
kantu-erronda horiek alde batera
utzi, eta arratsaldean guztiak batera
ateratzeko proposamena luzatu ge-
nien ikastetxeei. Baiezkoa eman zi-
guten eta aurrera egin genuen». 
Abenduaren 24an, asteartean,

16:15ean jarri dute hitzordua Erre-
bote plazan eta herritar guztiek par-
te hartu ahal izango dute. Plazatik,
Kale Nagusian behera, Iru Aldetarai-
no joan ondoren, Kale Berrian barre-
na, Etxeondoraino joango da kantu
erronda. Han batuko zaizkie Olen-
tzero eta Mari Domingi. Berriz ere,
herrigunera bueltan, Santio egoitzan
geldialdia egin eta Amalurra plazan
amaituko da ekimen herrikoia.



Leyre Carrasco Irura

Mendebaldeko Sahara Maroko-
ren menpe jartzeko helburuare-
kin, 1975. urtean, Ibilaldi Berdea
gauzatu zen. Bost urte geroago,
Hassan II.a Marokoko erregea
Lotsaren horma izenekoa eraiki-
tzen hasi zen. Geroztik Sahara
hiru zatitan banatuta geratu da:
alde batetik, Sahara okupatua
deritzona dago, bestalde askea
eta azkenik, Aljerian kokatutako
errefuxiatuen kanpalekuak. Said
Boushadek 16 urte zituenean Ibi-
laldi Berdea gertatu zen, eta bere
lurraldea utzi eta errefuxiatuen
kanpalekuetara joan behar izan
zuen. Duela 16 urte kanpalekuak
utzi eta bere familiarekin batera
Espainiara joan zen. Bertako
hainbat herritan bizi ostean,
duela 6 urte Euskal Herrira etorri
zen, eta gaur egun Iruran bizi da.
Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ko kide izatearekin batera, Gi-
puzkoako Saharar Kolektibo El-
karteko Lehendakaria da.
Espainiako Gobernuak Saha-
rako errefuxiatuen kanpale-
kuetara ez hurbiltzea gomen-
datu du, segurtasun falta ar-
gudiatuta. Zergatik?
Sahararrok ez dugu Espainiako
Gobernutik ezer onik espero,
Marokoren konplizea baita. Es-
painiako Gobernuak errefuxia-
tuen kanpalekuetan eraso terro-
rista izateko arriskua zegoela
esan zuen, baina, ez da horrela.
Sahararrak ez gara terroristak,
eta errefuxiatuen kanpalekue-
tan ez dago segurtasun faltarik.
Sahararrak estatu terrorismoa
jasaten ari dira, eta Espainiako
Gobernuak ez du ezer esaten. Ve-
nezuelako eta Kubako giza esku-
bideak defendatzen ditu, baita
inguruko beste hainbat herrita-
koak ere, baina, sahararrenak ez.
Hori bai, segurtasun ezaren me-
zua zabaldu nahi izan badute
ere, jendea lehen baino indar

handiagoz joan da kanpalekue-
tara. Eta, orain Espainiako Go-
bernuaren zain gaude, ezkerreko
gobernua izango dela esaten bai-
tute, beraz, ikusiko da betetzen
den ala ez.
Fronte Polisarioak 15. Biltza-
rra  egingo du gaurtik astele-
henera. Zer erabaki hartuko
dituztela uste duzu?
Saharar guztiok itxaropen han-
dia dugu irtenbideren bat adostu
dezaten. Elkartetik bi ordezkari
izendatu ditugu kongresuan
parte hartzeko, eta egin behar
dutenari buruz gure iritzia ema-
teko. Espero dugu konponbidea
ez geratzea NBEren eskuetan,
gaia berrikusteko ordua baita.
Egoera honetatik ateratzen la-
gunduko digun irtenbidea behar
dugu, bakea sinatuz, erreferen-
duma egiteko eguna zehaztuz.
Hori ez bada ematen, gerrara
itzultzea aurreikusten dugu, ino-
ri mesederik egiten ez dion
arren. Gainerakoan, eskuak gu-
rutzatuta izango gaituzte basa-
mortuan, eta hobe da aberriaren
alde hiltzea, basamortuan hil-
tzea baino. 
Non burutuko da biltzarra?
Tifaritin egingo da, Mendebal-
deko Saharan dagoen lurralde
askean. Biltzarra Fronte Polisa-
rioak duen indarra erakusteko

edo presioa egiteko modua da.
Aipatu moduan, aske dagoen
eremua da, eta sahararrak bizi
dira bertan, baina, Marokok ez
du nahi eremu horretan bertako-
ak finkatzea, pixkana beregana-
tu egin nahi dituztelako. Une ho-
netan, beraz, Tifariti Saharako
hiriburua izango litzateke, aske-
en dagoen eremua hori baita.
Oraingo Saharako egoera poli-
tikoa nola azalduko zenuke?
16 urteko gerra bizitzea egokitu
zitzaigun. Horren ostean, NBE
sartu eta bake-su-etena adostu
zuen 1991. urtean. Baina gataz-
kak jarraitu du eta konponbide
baketsuaren bila aritu gara. Bai-
na pazientzia agortzen ari zaigu.
Izan ere, 28 urte eta gero, NBEk
ez du irtenbiderik aurkitu, eta
Fronte Polisarioak, erbestean
hezitako belaunaldiak ditugula
kontuan hartuta, irtenbidea
nahi du. Gureak diren lurrak
itzultzeko eskatzen ari gara.

Zer baldintzatan bizi dira
errefuxiatuen kanpalekue-
tan?
Oso baldintza zailak dira. Hutsu-
neak asko dira, eta batik bat, eli-
kagaiei eta hezkuntzari dagoz-
kionak. Basamortuan, inor bizi
ezin daitekeen basamortuan,
egoera txarrean bizi da jendea.
Gizarte antolaketagatik ez balitz,

inork ezingo luke hor bizi. Pen-
tsa, urik gabe, udan 50 gradura
iristen den lekuan, edota neguko
tenperatura gogorretan haime-
tan edo adobezko etxeetan. Neu-
rri handi batean nazioartetik
iristen den laguntzarekin bizi da
jendea, bertan ezin baita ezer
ekoiztu. Kanpotik bidaltzen di-
tuzten laguntzetatik jaten du
jendeak. Hezkuntzari dagokio-
nez, inguruko herrialdeetara joa-
ten dira bertan ikasi eta titulu bat
izan dezaten. Baina ikasketak
amaitu eta itzultzen direnean,
konturatzen dira kanpalekuetan
horrek ez diela ezertarako balio.
Egoera, alderdi guztietatik, etsi-
garria da.
Zure kasuan, hona  bizitzera
etortzea erabaki zenuen.
Hainbat urte hemen bizi ostean,
hemengo bizimodua Saharan
daukaguna baino hobea dela
ikusi nuen. Batez ere, haurren
hezkuntzari dagokionez. Errefu-
xiatuen kanpalekuetan bizi oste-
an, gainerako guztia oso erraza
egiten zaizu. Emigratzea zaila
da, baina emigrazio batetik bes-
tera gabiltza, errefuxiatuak gare-
lako. Aurreko emigrazio batetik
gatoz; gure etxea eta lurraldea
okupatutako eremuetan utzi os-
tean, errefuxiatuen kanpalekue-
tara joan behar izan genuen, eta
urte askoan bertan bizitzea ego-
kitu zaigu. Egoera oso zaila da
han, eta horregatik etorri gara
hona, gure ondorengoek bizitza
hobea izan dezaten.

LEYRE CARRASCO

«Hobe da aberriaren alde hiltzea
basamortuan hiltzea baino»
SAID BOUSHAD
GIPUZKOAKO SAHARAR KOLEKTIBO
ELKARTEKO LEHENDAKARIA
Fronte Polisarioak Saharako askapen
mugimenduaren 15. Biltzarra egingo du
gaurtik astelehenera; erreferendumerako
data zehaztean dagoela konponbidea dio
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Arriarango langileek borrokari
ekin diote, itun propioa lortzeko
Langileen ustez, 1.000 euroko soldatak ez du bat egiten gasolindegiko lan
baldintzekin; lehen bilerak eginda, enpresak ez die hitzarmen propioa onartu

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

N-1 errepideko noranzkoaren
arabera, Tolosako azken edo le-
hen sarreran dago Arriaran gaso-
lindegia. 1949an jardunari ekin-
da, gaur egun sei langile aritzen
dira bertan: bost kontratu finko-
arekin, eta bat errelebo kontra-
tuarekin. Bada, azken asteotan,
langile horien protestaz eta alda-
rriz bete dira eskualdeko hainbat
txoko. 

«Soldata duinago bat nahi du-
gulako hasi gara protestan. 1.000
euroko soldata dugu, eta astebu-
ru eta jai egunetan ere lan egin
behar izaten dugu». Xabi La-
baien ELAko ordezkari sindika-
laren ustez, ordainsari hori ez da
nahikoa gaur egungo beharrei
erantzuteko, eta horrek mugitu
ditu. 

Dena den, abiapuntua soldata
igoeraren eskaria izanagatik,
Arriaran gasolindegiko langileek
helburu zehatz bat jarri diote,
hasi berria duten borrokari: en-
presako itun propioa lortzea.
Momentuz, bi bilera egin dituzte
gasolindegiko enpresaburuekin,
eta haiek ez diete enpresa hitzar-
mena sortzeko aukera onartu:
«Bigarren bileran beren propo-
samena jarri ziguten mahai gai-
nean, ustez baldintzak hobetze-

ko, baina barregarria da eman
diguten aukera». 

Horrela, beraz, borrokari eus-
tea erabaki dute. Aldarrikapen
pankartak zintzilikatzea izan da
lehen pausoa, eta Facebook sare
sozialean ere zabaldu dute profi-
la –Arriaran Avia Lagileak– , in-
formazioa zabaltzeko. «Azken fi-
nean, Arriaran herriko gasolin-
degia da, eta denek ezagutzen
gaituzte. Zentzu horretan, elkar-
tasun izugarria jasotzen ari gara
bezeroen, herritarren eta auzoko
bizilagunen aldetik; oso eskertu-
ta gaude». 

Momentuz, beren protestekin
jarraituko dute Arriarango langi-
leek, enpresa hitzarmen propioa
lortzeko. Inguruan badituzte

erreferentziazko borrokak, Tolo-
saldea Buseko langileena, kasu.
«Argi dago, borroka eginez gero,

helburuak lortu egiten direla». 
Bide horretan, Xabi Labaien

ELAko ordezkari sindikalak
azaldu du, lan talde osoa ados
dagoela, aurrera begira balizko
lanuzte edo greba egiteko: «En-
presak neurri gogorrak hartuko
lituzke kasu horretan, baina pre-
sioa egin beharra dago gure hel-
burua lortzeko». 

Horrenbestez, martxan jarrai-
tzeko asmoa dute, enpresabu-
ruen mugimendu berri baten
zain: «Beraiek badakite zertan
ari diren, eta gu zertan ari garen
ere bai. Haiena da azken hitza». 

Badira aste batzuk, Tolosako Arriaran gasolindegiko langileak protestan hasi zirenetik. ITZEA URKIZU
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Langileen
«potentzia
kolektiboa»
sortzeko sarea
aurkeztuko dute

Bihar izango da
Tolosaldeko Autodefentsa
Laboraleko Sarearen lehen
bilera, 19:00etan, 
Tolosako kultur etxean

I. Urkizu

Krisiarekin batera «ofentsiba ka-
pitalista» hazi egin dela argudia-
tuz, etorkizuna «ilun» ikusten
dute egitasmoaren sustatzaile-
ek: «Lan eta bizi baldintza gordi-
nagoak datozkigu». Horrela, au-
rreikuspen horri eutsi, eta foro
berri baten plazaratzea izango
da, bihar, 19:00etan, Tolosako
kultur etxean: Tolosaldeko Au-
todefentsa Laboraleko Sarea
aurkeztuko dute.

«Langabezia handia, kontratu
prekarioak, engainuak, ordain-
du gabeko soldatak, ordutegi eta
erritmo bidegabeak edota zapal-
kuntzak eguneroko ogia bihur-
tzen ari dira», autodefentsa labo-
raleko sareko kideen arabera.
Baldintza horien bidez langileak
«esaneko eta bananduta» nahi
dituztela salatu dute, elkarren
artean lehiatuz. 

Eta, hain justu, hori iraultzeko
asmoz sortu dute sare berria:
«Badakigu bateratuta indar han-
diagoa dugula». Potentzia kolek-
tiboa sortu nahi dute, eta borro-
ka taldean egiteko gaitasunik ez
duten sektore eta langile norba-
nakoei ere tresna bat eskaini bo-
rrokarako. 

«1.000 euroko soldata
dugu, eta asteburu 
eta jai egunetan
ere lan egin behar
izaten dugu»
XABI LABAIEN
ELA SINDIKATUA
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Festa nagusitu da 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Tolosa CF-ren historiarako gera-
tuko den partida izan zen atzo bi-
zitakoa Berazubin. Valladoliden
aurka Errege Kopako kanpora-
keta jokatu zuen, lehenengo al-
dia zen Lehen Mailako talde ba-
ten aurka partida ofizial bat joka-
tzen duena. 1.600 zale elkartu
ziren Berazubi estadioan, eta fes-
ta izan zen nagusi, etxekoek kon-
trako emaitza jaso arren. 
Azkenean 0-3 galdu zuen To-

losa CF-k, baina lehen zatian eu-
tsi zion norgehiagokari. Hain
justu, 20. minutuan jaso zuten
lehen gola urdinek, baina atse-
denaldira joan aurretik ondo ari-
tu ziren zelaian. Bigarren zatia-
ren hasieran, 11. minutuan, iritsi
zen bigarren gola eta partida ia
erabakita geratu zen, hortik au-
rrera Valladolidek neurketa kon-
trolatu baitzuen baloia mugitze-
ko bere kalitatea erakutsiz. 19.
minutuan sartu zuten aurkariek
hirugarrena eta partidari buelta
ematea ia ezinezkoa bihurtuz. 
Ez du posible izan Tolosa CF-k

aurrerago egitea Kopan, baina
denboraldi hasieran ametsa
zena egi bihurtu zen atzo. Lehen
Mailako talde baten aurka joka-
tzea, eta Berazubi estadioa ho-
rrelako jendetzarekin ikustea.
Orain ligan arreta osoa jartzeko
ordua iritsiko zaio talde urdinari,
Hirugarren Maila ez baita nola-
nahikoa. 
Atzoko partidaren aurretik, bi

taldeetako ordezkariak eta hain-
bat gonbidatu, tartean Tolosa
CF-ko lehendakari ohiak, elkartu
ziren Iurre elkartean, solasean
aritu eta ondoren elkarrekin par-
tidara joateko.

Bigarren itzulian, egurra

U rteko azken partida
zen eta gainera zuze-
neko aurkari baten
etxean jolasten ge-
nuen. Oiartzun 3

puntura geneukan, irabaziz gero
harrapatu egiten genituen. Az-
ken emaitzek eta zulotik atera-
tzeko beharrak motibaturik,
inoiz baino gogotsuago geunden

partidurako, ahaztu gabe Oiar-
tzunek azken 5 partiduetan pun-
tuatzea lortu zuela.
Partida hasiera mugitua izan

zen, hasi bezain laster aurretik
jartzeko aukera izan genuen,
baina langa jo zuen baloiak. Hor-
tik gutxira aurkako penaltia ere
izan genuen, baina Oiartzungo
jokalariak atetik gora jaurti zuen.

Aulkitik
Ainhitze Aranalde
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

Lehen zatian dezente sufritu ge-
nuen baina atsedenaldira hutse-
an joatea lortu genuen.
Bigarren zatia hasi eta segi-

tuan etorri zen aurkarien lehen
gola, joko aldaketa azkar batek
ezustean harrapatu gintuen.
Markagailua kontra izan arren
borrokan jarraitu genuen eta ho-
rrela banakoa lortu genuen. Poz-
tasunak ez zigun gehiegi iraun,
ordea, izan ere segidan iritsi zen
beraien bigarrena, zelai erdian
izandako falta baten ostean. Par-

tida amaieran berdintzeko auke-
rak izan genituen baina ez zen
gola iritsi eta 2 eta 1ekoarekin
amaitu zen partida.
Golpe gogorra izan zen, azken

asteotan ondo entrenatzen aritu
gara eta emaitzak ekarri dizkigu,
baina, hala ere, ez dugu lehen
buelta jaitsiera postuetatik kan-
po bukatzea lortu. Orain ia hila-
bete dugu ligako hurrengo parti-
darako, gogor lan egingo dugu
bigarren buelta honetan egurra
emateko. Eutsi neskak!

Tolosa CF-k galdu egin du Lehen Mailako Valladoliden aurkako Errege Kopako kanporaketa, 0-3,
Berazubi futbol zelaian; 1.600 zale elkartu dira bertan eta jai giroan bizitu dute partida historikoa

Partida hasi zuten Tolosa CF-ko taldekideak.  I.G.L.

Ander Avellaneda Tolosa CF-ko entrenatzailea partidaren une batean.  I.G.L.

Harmaila nagusia beteta egon zen.  I.G.L.

Ikusmina sortu zuen Tolosa CF eta Valladolid arteko partidak.  I.G.L.

Jende ugari elkartu zen futbol zelaiaren inguruan .  I.G.L.

Bi taldeetako ordezkariak eta gonbidatuak, Iurre elkartean.  I.G.L.



Altzoko
Ostatuaren
ustiapena
lehiaketara
atera du udalak  
Interesatuek urtarrilaren
13a izango dute eskaintzak
aurkezteko azken eguna;
hamar urteko kontratua
egingo zaio esleipendunari

E. Maiz Altzo

Altzoko Udalak herriko ostatua-
ren ustiapena lehiaketara atera
du. Altzoko ostatuan taberna, ja-
tetxea, denda eta informazio
puntua eskaintzeko zerbitzuak
ustiatu beharko ditu esleituak,
eta kudeatzeaz gain, instalazio-
ak mantendu beharko ditu. 
Lehiaketa bidez aukeratua

izango da ustiapena aurrera era-
mango duena, eta kontratuaren
iraupena 10 urtekoa izango litza-
teke. Pertsona fisiko eta juridiko-
ek parte hartu ahal izango dute,
eta esleipendunak 2.000 euroko
bermea jarri beharko du. Intere-
satuek urtarrilaren 13a izango
dute beraien eskaintzak aurkez-
teko azken eguna.
Proposamenak Altzoko udale-

txean aurkeztu beharko dira, as-
telehenetik ostiralera, 09:00eta-
tik 14:00etara. Udaletik adierazi
dute, kontuan hartzeko udal bu-
legoak itxita egongo direla aben-
duaren 24tik urtarrilaren 1era bi-
tarte, biak barne.
Aurkeztu beharreko doku-

mentazioa bi kartazaletan bana-
tu beharko da. A kartazalean, I.
eranskina, kontratatzeko gaita-
suna eta kaudimena aurkeztu
beharko dira. B kartazalean, II.
eranskina eta Lan Memoria, es-
leitzeko irizpideak eta lan propo-
samena. Informazio guztia Al-
tzoko udaletxean edo 943 65 24
13 zenbakira deituta lor daiteke.

proiektua da, baina gero zuzene-
koetan banda bat daramagu eta
baterian Jon Ander Artola billa-
bonatarra, eta Beñat Atorrasa-
gasti lesakarra aritzen dira.
‘After Egon’ da zuen bigarren
lana, egotearen ondorena.
Hori da. Egotearen ondorena da
egiten ari garena. Guk musika
egiten disfrutatzen dugu. Fer eta
biok etxean geratzen gara, eta
ideiak biltzen ditugu eta nahiko
azkar egiten dugu lan. Atera
dugu lan hori, baina dagoeneko
kantu berri bat egin dugu. Eten-
gabe gaude gauzak egiten.
Etengabe sortzea gustatzen
zaizue?
Bai. Pila bat gainera.
Lehen lanean errefuxiatuak
izan zenituzten hizpide. Zer
jaso duzue bigarrenean?
Lau kantu daude, eta Dafne
abestia da singlea.  «Jada ezer ez
dut nahi» esaten dugu errepi-
kan, eta bizi garen etsipen hone-
tan kokatzen da. Gauzak ez doaz
hobera, eta bakoitzak abestia en-
tzuterakoan bere interpretazioa
egin dezake. Nahia azken abes-
tia, esaterako, Txile edota Kata-
luniako borrokez ari da, eta ho-
riei eskainia da. Guretzat musika
arma bat da. Guk egin nahi ditu-
gun aldarrikapenak komunika-
tzeko, eta baita sentimenduak
ere. Bi alde horiek jorratzen ditu-
gu.
Gaur egungo gaiak bildu nahi
izaten dituzue?
Gaur egungo gaiak betiko gaiak
dira. Ematen du ez dugula alda-
tzen. Kantu zahar bat hartzen
duzu, eta  gaur egun ere gaurko-
tua dago. 
Bihar Alegian ariko zarete, za-
paldua duzu inoiz oholtza
hori?
Bai, oso aspaldi. Selektah Kolek-
tiboarekin, ez naiz gogoratzen
ezta urtea ere. Hemezortzi urte
edo izango dira, eta geroztik,
egona naiz musika jartzen. Gaz-
tetxe aktiboa da, ezagunak ditu-
gu eta gogoz nago.  

ONKI XIN

«Guretzat musika
arma bat da,
aldarrikapenak
komunikatzeko»
ZIGOR DZ
MUSIKARIA

Alegiako Gaztetxean kontzertua eskainiko 
du Onki Xin taldeak, bihar, 22:30etik aurrera,
Dupla eta Xatiro taldeekin batera.

Irati Saizar / Eneritz Maiz
Alegia

Alegiako Gaztetxeko 32. urteu-
rreneko ekitaldiak azken txan-
pan sartu dira, eta bihar, kon-
tzertuak izango dituzte. Onki
Xin, Dupla eta Xatiro igoko dira
gaztetxeko oholtza gainera,
22:30ean. Onki Xin taldeko kidea
da Zigor Lampre Zigor DZeta Fer

Apoarekin batera sortu zuen
proiektua.
Guztia prest kontzerturako?
Bai, dena prest. Jada entsegu
guztiak eginda ditugu, eta kantu
berriak sartuta. 
Fer Apoarekin batera sortu
duzun proiektua da, baina zu-
zenekoetan beste batzuen la-
guntza ere izaten duzue. 
Onki Xin, Fer eta nik osatutako
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Amezketako
gimnasioko
erabiltzaileek
izena eman
beharko dute  
2020. urtean bazkide
izaten jarraitu behar ez
dutenek urtarrilaren 10a
baino lehen giltza 
itzuli behar dute 

E. Maiz Alegia

Amezketako Udala dagoeneko
urte berrira begira jarri da, eta
herritarrak kirola egitera bultza-
tu nahi ditu. 2020ko erabiltzaile-
ei dei egin die; erabiltzen jarrai-
tu, hasi edota utzi nahi dutenei. 
Hasteko, erabiltzen jarraitu

nahi ez dutenek giltza itzuli be-
harko dute udaletxean urtarrila-
ren 10a baino lehen. Bazkide iza-
ten jarraitu nahi dutenek, berriz,
dagokion kuota urtarrilaren 2tik
31ra bitartean ordaindu beharko
dute, eta agiria udaletxean aur-
keztu. Bi aukera jarri dituzte era-
bilerarako: urte osoko kuota or-
dainduta edo lau hiruhileko au-
keran. 16 urtetik 65 urtera
bitartekoek urte osoa 60 euro
edo hiruhilekoa 20 euro ordain-
du beharko dute; aldiz,65 urtetik
gorakoek, urtea 30 euro eta hi-
ruhileko bakoitza 10 euro. 
Aurten jarri dute gimnasio be-

rria martxan, eta herritarrei ez
ezik, Amezketan erroldatuta ez
daudenei ere erabiltzeko aukera
eskaintzen die udalak. Amezke-
tan erroldatuta ez daudenen ka-
suan, urte osoak 100 euroko kos-
tua du, eta hiruhilekoak 30 euro.
Ordainketa udaleko kontu zen-
bakira egin beharko da.
Giltza adimenduna ematen

diete bazkideei, eta lehena do-
hainik da. Hori bai, norbaitek gil-
tza galtzen badu, berria egitea 10
euro kobratuko zaio.



Irati Saizar ArtolaTolosa

Tolosako Karmele mertzeriak
tailerrak eskaintzen ditu 2014az
geroztik, eta tailer horietan egin-
dako lanak ikusgai jarri dituzte,
egunotan, Aranburu Jauregian.
Urtarrilaren 4a bitarte egongo da
zabalik, arratsaldeetan, 17:30etik
20:30era bitarte. 
Irakasle lanetan, besteak bes-

te, Eva Garmendia tolosarra ari-
tzen da bere ahizparekin batera,
eta teknika ezberdinak lantzen
dituzte.
Zer aurki daiteke Aranburu
Jauregian?
Gehienbat, ikasleek egindako
patchwork-eko lanak daude; bai-
ta puntuzko batzuk ere. Tailerra
martxan jarri genuenetik hona
egindako lanak dira. Izan ere,
tailerretan parte hartzen duen
jende asko lehen urtean hasi zen.
Ideia polita iruditu zitzaidan lan
horiek erakustea, eta jendeak
ikustea zer egiten dugun.    
‘Patchwork’ teknika aipatu
duzu. Zer da zehazki?
Tela zati txikiak elkartuz man-
tak, alfonbrak, poltsak, motxi-
lak... osatzen dira. Lan oso des-
berdinak egin daitezke: piktori-
koak edota paisaiak;
artistikoagoa da. 
Hori guztia tela zati
ezberdinak josiz?
Koloretako tela zati txiki desber-
dinak moztu eta berriro josten
ditugu, diseinu oso ezberdinak
eginez. 
Josteko ze modu erabiltzen
duzue?
Modu tradizionalean eskuz jos-
ten da, eta lehenengo horrela ira-
kasten dugu. Baina makina ere
erabili daiteke. 
Mantak egiterako orduan,
ordea, tela zati handiagoak
behar dira?
Ez du zertan. Zati txikiekin ere
moldatzen gara. Diseinuaren
arabera, patroiak egiten ditugu,
eta patroi horren arabera tela
mozten dugu, eta elkartzen joa-
ten gara. 

kolore desberdinak erabilita,
gauza oso ezberdinak ateratzen
dira.  
Zein tela mota erabiltzen
duzue?
Normalean, kotoia erabiltzen
dugu, eta gehienbat tela ameri-
karrak dira. Egin behar dugun
produktuaren arabera, ordea,
motxilak egiteko, adibidez, larru

Sormena ere lantzen duzue?
Bai oso ondo dator, bai sormena
lantzeko, baina baita eskuak lan-
tzeko ere. Gainera, tailerretara
datozen horiek denbora bat pa-
satzen dutenez bertan, beste
gauzak ahazteko tartea hartzen
dugu.  
Terapia modukoa ere bada,
beraz?

Bai, noski. Taldeak elkartzen
dira tailerrean, eta pertsonen ar-
tean oso giro ona sortzen da az-
ken batean. 
Tela zati ezberdinak josteak,
koloreekin jolasteko aukera
zabalagoa ematen du?
Bai, kolorea asko erabiltzen da.
Gero, bakoitzaren gustuen ara-
bera, lan berdina eginez baina

sintetikoak edota kortxoak ere
erabiltzen ditugu. 
2014an ireki zenuten tailerra.
Zer dela eta hasi zineten?
Duela 35 urte ireki genuen mer-
tzeria. Lehendabizi nire ahizpa
hasi zen, eta ni 1992 inguruan
batu nintzaion. Beti gustatu izan
zaigu eskulana, jostea. Teknika
berriak ateratzen ziren eta beti
ikasten ari ginen. Ikusi genuen
jendeak interesa bazuela tailer
moduko batean edo hasteko.
Horrela hasi ginen eta hemen ja-
rraitzen dugu. 
Arrakasta izan zuen lehen
unetik?
Jendeari ideia asko gustatu zi-
tzaion eta gaur egun, guztira,
80tik gora pertsona inguru etor-
tzen dira klaseetara. Talde des-
berdinak ditugu, goizez zein
arratsaldez etortzen direnak, as-
telehenetik ostiralera bitarte.
Noizean behin, larunbatetan,
tailer bereziren bat edo egiten
dugu.
Zein da ikasle horien profila
orokorrean?
Normalean, gehienbat emaku-
mezkoak dira, 30 urtetik gorako-
ak. 
Kuriositatea badago sormena
landuz gauza bereziak
egiteko?
Bai. orain arte ez zen oso ezagu-
na patchwork teknika hemen.
Hasiera batean, jendeak soilik
josteko ematen zuen izena, ez
zuten imajinatzen noraino iritsi
zitezkeen. Ni beti formatzen ari
naiz, eta jendeari  berritasun
guztiak asko gustatzen zaizkio. 
‘Patchwork’-az gain, zein
beste teknika lantzen
dituzue?
Puntua eta kakorratza ere egiten
ditugu. Talde txikiak izaten dira,
bakoitzak bere maila du, eta ba-
koitzari bere lanarekin lagun-
tzen diogu. Antolatzen ditugun
egun berezietan, lan zehatz bat
proposatzen dugu, eta interesa
duena soilik apuntatzen da.
Egun horretan bai, egun horre-
tan esandakoa egiten dugu.

IRATI SAIZAR

«Koloretako tela zati
txikiak moztu eta
berriro josten ditugu»
EVA GARMENDIA
KARMELE MERTZERIA TAILERREKO IRAKASLEA
‘Patchwork’ teknika erabiltzen dute Karmele mertzeriako tailerretan,
besteak beste; mantak, alfonbrak, motxilak eta bestelakoak egiten
dituzte, eta egun, erakusketan jarri dituzte Aranburu Jauregian.
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Noiztik ari zarete gozogin-
tzan?
Gure aiton-amonak 1925ean eto-
rri ziren Zegamatik, eta Plaza Za-
harrean gozotegia eta txokolate-
gia bat hartu zuten. Aitonarena
izan zen lehen belaunaldia, aita-
rena bigarrena, nirea hirugarre-
na eta laugarrena ere indartsu
dator; seme batek lau urte egin
ditu Basque Culinary Center-en
eta bestea ere pastelgintza ikas-
ten ari da.
Zein produktu eskaintzen di-
tuzue? 
Udazkenetik aurrera, gozoen
kontsumoa biderkatu egiten da.
Salmenten ia %70 irailetik aurre-
ra egiten dugu. Udaberrian, esa-
terako, ezkontzetarako pastelak
egiten ditugu, eta bertako hain-
bat hotel eta txakolindegirekin

egiten dugu lan. Gainera, ba-
tzuetan gertatzen da Tolosako
jendea kanpora ezkondu arren,
Rafa Gorrotxategiren postrea
nahi izatea. Sektorearen barruan
ezagunak gara eta gure produk-
tuak El Corte Ingles saltokietan
ere badaude.
Gabonetarako zer daukazue?
Guk betiko turroiak dauzkagu.
Gainera, saiatzen gara beti pro-
duktu berriak ateratzen. Aurre-
ko urtean lehenengoak izan gi-
nen ruby txokolatezko turroia
ateratzen (arrosa kolore natura-
larekin). Aurten, berriz, gertuko
produktu bat egin dugu: ardi la-
txaren esnearekin, eztiarekin eta
intxaurrekin egindako trufazko
turroia. Ardi latxaren esnea oso
krematsua da, eta zapore berezia
dauka. Indarra hartzen ari den

beste produktu bat panetonea
da. Hiru urte daramatzagu egi-
ten, eta gero eta gehiago saltzen
da. 
Beste berrikuntza bat ere egin

dugu, urte osora begira. Lehengo
urtean hamasei txokolate tableta
egin genituen, eta aurten, 60 gra-
moko lau lata atera ditugu txoko-
latezko 24 txapel txikirekin. Tu-
ristek bertako produktuak nahi
dituzte, eta nahiz eta hemen ez
dugun kakaorik, kakaoaren his-
toria luzea dugu. Keinu bat egin
nahi izan diogu txapelari ere.
Horrela, herria eta aberria egiten
dugu eta jendeari gauza horiek
gustatzen zaizkio.
Bisiguaren pasadizoa ere kon-

tatu nahiko nuke. Garai batean,
oso ohikoa zen Gabonetan bisi-

gua jatea. Duela 50 urte inguru
arazoren bat egon zen itsasoan
eta arrandegietan ez zegoen bisi-
gurik. Jendea arduratuta zego-
en, eta nire aitak esan zuen bisi-
gua egingo zuela. Hostopilezko
bisigu bat egin zuen, eta oso mo-
dan jarri zen Tolosaldean. Orain-
dik ere jende askok turroiaz gain,
bisiguaren tarta eramaten du.
Jendeak zer eskatzen du
gehienbat? 
Txokolatezko turroiak. Batetik,
klasikoak dauzkagu: gogorra, go-
rringoarekin egina eta biguna.
Bestetik, txokolateko zazpi ere
badauzkagu: azukre gabekoa,
trufa ronarekin, mandarinare-
kin... Mozteko turroiak ere egiten
ditugu. Hor gehien intxaur sal-
tsarena saltzen da. 

Zein alde dago Rafa Gorrotxa-
tegi turroien eta supermerka-
tu batekoen artean? 
Turroi gogorrean eta bigunean
almendraren ehunekoan eta ka-
litatean aldea egoten da. Gureek
%65 almendra edukitzen dute,
eta azukrearekin eta eztiarekin
egiten ditugu. Beraz, turroiak ka-
litatezkoak dira. Supermerkatue-
tako turroiek almendren ehune-
ko txikiagoa dute, eta eztiaren or-
dez azukre kopuru handia izaten
dute. Trufazko turroiak gurinare-
kin eta esnegainarekin egiten di-
tugu. Aldiz, industria handiek
margarinak eta beste koipe mota
batzuk erabiltzen dituzte. Pro-
duktu horiek merkeagoak dira,
baina ez dira hain osasunga-
rriak.

IRATI URDALLETA LETE

«Betiko turroiak
dauzkagu, eta urtero
produktu berriak
ateratzen ditugu»
RAFA GORROTXATEGI
GOZOGILEA
Rafa Gorrotxategi prest dago 
Gabonetan mahaiak postrez betetzeko.
Aurten, berrikuntza modura, ardi latxaren
esnearekin, eztiarekin eta intxaurrekin
egindako turroia atera dute.


