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Ikuskatzaileak,
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Tolosako Udalak neurri berriak hartuko ditu, inauterietan
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Soinu ikuskatzaileek kontrolatuko
dute inauteri egunetako bolumena
Tolosako Udalak neurri berriak iragarri ditu, inauterietan elkarbizitza bermatze aldera;
mugatzaile akustikoak eta automatikoki blokeatzen diren sarrailak dira berrikuntza 

Itzea Urkizu Arsuaga

Iazko inauterien ondorena infle-
xio puntu bat izan zen, azken urte-
otan egosten ari zen egonezinari
irtenbide bat emateko. Balorazio
bileran, festaren bueltako eragile
guztiak bat etorri ziren, zaratare-
kin arazo bat zegoela baieztatuz.
Horrela, 2020ko inauterietan neu-
rri zehatzagoak hartzea erabaki
dute udalbatzako alderdi guztiek,
herritarren iritzia bildu eta gero.
Olatz Peon alkateak, Andu Marti-
nez de Rituerto EH Bilduko ordez-
kariak eta Joxe Mari Villanueva
PSE-EEko ordezkariak ezagutzera
eman dituzte segurtasuna berma-
tzeko eta zarata kontrolatzeko
adostutako bideak, eta bolumena-
ri lotutakoa izango da berrikuntza
nabarmenetako bat: inauterieta-
ko egunetan, ikuskatzaileek kon-
trolatuko dute karroza eta konpar-
tsen bolumena.
Elkarbizitza ekarri dute hizpi-

dera hiru udal ordezkariek, Tolo-
sako inauterietako parte hartzea
urtez urte gora doala azalduz, eta
herritar guztien gozatzeko aukera
defendatuz. Bide horretan, Xabier
Cañas festa teknikariak azaldu du,
neurri berriak abiapuntua izango
direla, datozen urteetan aurrera-
pauso handiagoak ematen jarrai-

tzeko. Hala berretsi du Olatz Peon
alkateak ere: «Badakigu, neurri
hauekin guztiekin, inauterietan
ez dela sekulako aldaketarik naba-
rituko bat-batean, baina bide bat
izango da». 
Aholkularitza enpresa baten

egitekoa izan da, kutsadura akus-
tikoari eta segurtasunari buruzko
azterketa bat egitea. Udalak, gero,
azterketa hori baliatu du, neurriak
zehaztu, eta aisialdi taldeekin,
txarangekin, karroza eta konpar-
tsen ordezkariekin eta herritarre-
kin partekatzeko. «Pleno aretoa
bete egin da bilera horietan», Peo-
nek nabarmendu duenez. 
Inauterietako bizikidetza arazo-

en ingurukoa kezka orokorra izan
da bileretan, eta hori izan da ados-
tasunerako giltza: «Bakoitzak bere
inauteriak bizi ditu, baina guk de-
nonak hartu behar ditugu kon-
tuan, neurriokin», dio Cañasek. 

Tolosako udalbatzako alderdiek agerraldi bateratua egin zuten, atzo, neurri berriak ezagutzera emateko. I. URKIZU ARSUAGA
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INAUTERIEN SOINU MAPA 
Zaldunitatik Asteartitara bitarte-
ko zarata protagonista izan da, az-
ken inauterietan, eta horri heltze-
ko bi neurri berri proposatu ditu
udalak. Batetik, mugatzaile akus-
tikoak ezarriko dizkiete soinu eki-
poei eta, bestetik, inauterietako
egunetan ikuskatzaileak arituko
dira bolumena kontrolatzen. 
Proposamen berriaren arabera,

debekatuta egongo da 90 dezibe-
lioko bolumena gainditzea. Ho-
rretarako, bozgorailuak modu ja-
kin batean instalatu beharko di-
tuzte karroza eta konpartsek, eta
adituen laguntza jasoko dute ho-
rretarako; hilaren 17an eta 18an
aholkularitza saioak eskainiko
dizkiete karroza eta konpartseta-
ko kideei, Ferialekuan nahiz Be-
llota pabiloian. Zaldunita bezpe-
ran nahiz Zaldunita goizean, be-
rriz, teknikariak pasatuko dira,

karrozaz karroza, soinu ekipoak
ikuskatzera eta behar bezala dau-
denak zigilatzera. Parte hartzaile-
ek diru laguntzak jasoko dituzte,
soinu mugatzaile horiek ezarri
ahal izateko. 
Inauterietako egunetan ere za-

rata neurtzen ariko dira, udaltzai-
nak eta enpresa aditu bateko lan-

gileak. Guztien artean ziurtatuko
dute, arauak errespetatzen ari di-
rela; kontrara, diru laguntzetan
ondorioak jasoko dituzte parte
hartzaileek. 
Dena den, aipatzekoa da karro-

za eta konpartsen lehiaketan ize-
nik eman ez duten ibilgailuei ere

kontrolatuko dietela bolumena;
soinu ekipo bat kalera ateratzen
duten guztiei. 
Orain arte bezala, txarangak eta

kalejirak uneoro errespetatu be-
harko dira, eta karrozek 01:00ean
amaitu beharko dituzte musika
emankizunak. Konpartsa ibilta-
riek, berriz, ezingo dute denbora
luzez leku berean geldirik egon,
eta emanaldirik eskaintzen ez du-
tenek ez dute diru laguntzarik ja-
soko. 
Iazko moduan, Trianguloa pla-

za eta San Frantzisko ataria zuze-
neko musikaren gune izango dira,
eta musikarik ez dutenek ere ber-
tan kokatzeko aukera izango dute.
«Aurten, inauterien soinu

mapa osatzea izango da helbu-
rua», Xabier Cañasek dioenez:
«Soinua non eta zein ordutan sor-
tzen den ikusiko dugu, etorkizu-
nean, datuen gainean, erabakiak
hartzeko». 

ILARAK ETA SARRAILAK
Zezen plazako sarrera uneetan bi
berrikuntza izango dira aurten,
segurtasuna bermatzeko: herrita-
rrek eta txarangek ilara banatan
sartu beharko dute. 
Azkenik, asteotan Ferialekuan

izandako kalteen ondorioz, Tolo-
sako Udalak sarraila bereziak jarri
ditu, bai Ferialekuan, bai Bellota
pabiloian: 23:00etatik aurrera blo-
keatuta geratuko dira bi espazioe-
tako sarrera-irteerak. «Ohiko bila-
katu da, prestakuntza egunetan bi
guneak lokal moduan erabiltzea,
baina debekatuta dago bertan ja-
tea, edatea eta erretzea». 

Pregoi kontzertuan
parte hartzeko
bandaren entsegua
INAUTERIAK // Urteroko moduan,
Tolosako Musika Bandak inau-
terietako pregoi konzertua es-
kainiko du, kalderero biharamu-
nean, Tolosako Udal Txistulari
Bandarekin batera. Kontzertu
horretan kide ohiek ere parte
hartzen dute, eta gaur izango
dute azken entsegua, 20:15etik
aurrera, musika eskolan.

Inauteri kontzertua
izango da, igandean,
Iurreamendi egoitzan
INAUTERIAK // Berdura plazan
baino lehenago, Iurreamendi
egoitzan entzungai izaten dira,
inauteri doinuak. Datorren igan-
dean izango da, beste behin,
musika bandaren eta txistulari
bandaren inauteri kontzertua,
11:30ean hasita. Ohiko erreper-
torioa eta zenbait elkartetako
doinuak eskainiko dituzte. 

Bihar itxiko dute
karroza eta konpartsen
izen ematea
INAUTERIAK // 2020ko inauterie-
tako karroza eta konpartsen
lehiaketan parte hartzeko epea
bihar amaituko da. Izen emate-
ak eta diru laguntza eskaerak
Udateko bulegoan egin ahal
izango dira: 07:15etik 14:15era,
eta bihar 07:15etik 19:00etara.
Bestela, www.tolosa.eus/inaute-
riakatarian ere bai. 

Sarraila bereziak
ezarri dituzte
Ferialekuan eta
Bellotan; bakarrik
blokeatuko dira



Herritar guztiak gara inaute-
rietan pixka bat pailazo, ezta?
Bai, eta uste dut horrela behar
duela. Ezin da inauterietara ar-
pegi tristearekin joan. Barruan
dugun alaitasun puntu hori ate-
ratzea da garrantzitsuena. Gai-
nera, hori oso osasungarria dela
diote. 
Zuri gustatzen al zaizkizu
inauteriak ?
Bai. Asko. Hori bai, azken urtee-
tan lanean egotea egokitu zait,
eta orduan ezin izan ditut asko
gozatu. Gainera, bereziki inaute-
rien bezperan, eta inauterietako
lehen egunetan izaten dugu la-
nik gehien, eta oso nekatuta bu-
katzen dugu, baina, hala ere, beti
hartzen dut tarteren bat inaute-
riez gozatzeko.
Aurten Jaiak dendan duzue-
netik zer azpimarratuko ze-
nuke ?
Hainbeste ditugu, ez dakit zer
nabarmenduko nukeen. Zerbait
aipatzekotan oso politak diren
dragoien isatsak esango nuke.
Zenbat mozorro dituzue?
Ez ditugu zenbatuta, baina, mi-
laka izango dira. Ileordeetan ere
sekulako aukera dago. 
Eta ileordeez gain, osagarriak
ere funtsezko izaten dira mo-
zorro batean.
Bai. Betaurrekoa, lepokoak, ez-
patak... pentsaezinezko osaga-
rriak topa daitezke mozorroa bo-
robiltzeko.
Dendan ez ezik  internet bidez
erosteko aukera ere bada.
Bai, gainera, aurten berritu egin
dugu jaiakdenda.com ataria.
Bertan eskaintza zabala ikusi eta
eros daiteke.
Nongo inauteriak aukeratuko
zenituzke?
Munduko leku askotako inaute-
rietan egona naiz, Dallasen, Lon-
dresen... Rio de Janeirokoak iku-
si nahi izan ditut beti. Euskal He-
rrikoen kasuan, Iturengoak,
Lantzekoak, Donostiakoak eta,
noski, Tolosakoak ezagutzen di-
tut, azken horietan askotan egon
naiz gaztetatik, eta gaur egun ere
Zaldunitan joan ohi naiz.

GOIERRIKO HITZA

«Barruan dugun
alaitasun hori
ateratzea da
garrantzitsuena»
AGUSTIN MUJIKA
JAIAK MOZORRO DENDA

Munduko txoko askotako inauterietan egona
da, eta Euskal Herriko hainbatetan ere izan da;
Tolosakoetan urtero errepikatzen du.

Iñigo Terradillos Gaztañaga 

Inauterizalea da Agustin Mujika,
eta ederki ezagutzen du oraindik
ere gustukoena duen pailazo
mozorroa. Egun hauetan, mozo-
rro eta osagarriekin ari da lanean
topera, Zaldibiako Jaiak dendan.
Aurten zer ari da jendea bere-
ziki eskatzen?
Ez dago zerbait zehatza. Egia da,
sona izan duten pelikuletatik
asko jotzen duela jendeak. Geroz
eta eskaintza zabalagoa dago
mozorroetan, ideia berri asko
agertzen dira urtetik urtera.
Mozorro klasikoek indarra

izaten jarraitzen al dute gaur
egun?
Bai. Gertatu dena da, pailazoen,
piraten, indioen eta horrelakoen
mozorroak ugaritu egin direla,
hau da, lehen pailazo bakarra
baldin bazegoen, gaur egun des-
berdin ugari daude aukeran.
Zure gogokoena pailazoarena
al da?
Beti izan da pailazo mozorroa
nire gustukoena. Lehen begira-
da beti mozorro horretara bide-
ratzen dut katalogoak begiratzen
ari naizenean. Gustatzen zait
ikustea urtetik urtera ze pailazo
mota egin duten.
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Elkarretaratzea egin zuten Landarlan eta Eguzki talde ekologistek. REBEKA CALVO

«Artzaintzak 
eta abeltzaintzak
naturarekiko orekan
egon behar dute» 
Tolosako epaitegian deklarazioak 
hartzeko azken eguna izan zen atzo, 
Enirio-Doniturrieta pistaren auziaren harira

Rebeka Calvo 

Landarlan eta Eguzki talde eko-
logistek elkarretaratzea egin zu-
ten atzo, Tolosako epaitegiaren
aurrean. Izan ere, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Jose Ignacio
Asensio Ingurumen diputatuak,
Monica Pedreira Ingurumen zu-
zendariak eta Arantxa Arizti-
muño Mendietako eta Natura in-
guruneko zuzendariak deklara-
tu zuten bertan. Atzo zen, hain
justu, deklarazioak hartzeko az-
ken eguna eta epaiketa ez da
hasi, Enirio-Doniturrieta pista-
ren auzia instrukzioan baitago.

Talde ekologistek epaileari es-
katu diote kontuan hartzeko
Enirio-Doniturrieta pistaren
ebaluazioa egin zenean Eusko
Jaurlaritzako Natur Inguruneko
zuzendaritzak eta Aranzadi
Zientzia Elkarteak egindako
txostenak. «Beste txosten batzuk
ere egon ziren, baina horiek ez
dute maila tekniko bera. Inguru-
men sailak pistak egiteko baime-
na eman zuenean ez zituzten
txosten horiek aintzat hartu»,
esan zuen Edurne Huesa Lan-
darlan eta Eguzkiko kideak.

Huesak salatu zuen, era bere-
an, Gipuzkoako Foru Aldundiak
komunikabideetan egindako
adierazpenetan bi talde ekolo-
gistak ezker abertzalearekin lotu
dituela. «Esan nahi dugu ez du-
gula inongo alderdi politikoren
babesik. Hemen gaude herrita-
rron babesa dugulako. Iruditzen
zaigu errespetu falta bat dela, ez
guganako soilik, baita herrita-
rrenganakoa ere. Gure ustez era-

kundeek kontuan hartu behar
dute Gipuzkoan eta Gipuzkoatik
kanpo jendea kezkatuta dagoela
Aralarren egiten ari diren piste-
kin».

Aralar Natur Parkea defenda-
tzen dutela esan zuen Huesak
eta euren ustez Aralarren ar-
tzaintzak eta abeltzaintzak egon
behar duela: «Baina naturareki-
ko orekan egon behar du eta hori
da gaur egun ziurtatzen ez dena.
Lanean jarraituko dugu, inguru-
men elkarteen helburua inguru-
mena zaintzea eta defendatzea
baita, eta tamalez ez  dugu ikus-
ten Foru Aldundiak eta Enirio-
Aralar Mankomunitateak orain
arte, hori egin dutenik. Guk Ara-
lar Natur Parkea defendatuko
dugu».

Atzo deklaratu zuten Gipuzko-
ako Foru Aldundiko Jose Ignacio
Asensio Ingurumen diputatuak,
Monica Pedreira Ingurumen zu-
zendariak eta Arantxa Arizti-
muño Mendietako eta Natura in-
guruneko zuzendariak Tolosako
epaitegian, Eguzki eta Landarla-
nen salaketa medio. Talde ekolo-
gistek jarri zuten salaketa Ingu-
rugiroaren eta Lurralde Antola-
ketaren aurkako ustezko delitu
batengatik Enirio-Igaratza arte-
ko bidea egokitzeko lanak egin
izanagatik, eta 16 pertsona pasa
dira epaitegitik azken asteetan
deklaratzera, tartean Abaltziske-
tako Jon Zubizarreta eta Amez-
ketako Ainhoa Zuriarrain, eta
Enirio-Aralar Mankomunitate-
ko idazkaria, lau teknikari eta
Foru Aldundiko hainbat politi-
kari ere.



Inauteria hartzeko
mozorroak prestatu
dituzte lizartzarrek  
Gibela dastatuz hasiko dituzte inauteriak, larunbatean,
lizartzarrek; ekitaldi gehien dituzten asteburua, ordea,
hurrengo astekoa izango da eta «prest» dira dagoeneko 

Irati Saizar Artola Lizartza

Aurtengo inauteriei ongietorria
larunbatean emango diete Lizar-
tzan. Garazi Esnaola antolatzai-
leak azaldu duenez «gogotsu»
daude festa egunak iristeko.  
Urteroko hitzorduak manten-

du egingo dituztela esan du Es-
naolak. Baina aurten badute be-
rritasun bat: otsailaren 16an
egingo dituzten Lizartzako Inau-
teri Dantzetan talde bat gonbi-
datu dute: «Astigarragako Asti-
gar Dantza Taldeko kideak datoz
aurten, gure herriko dantzak ika-
si baitituzte azken urte hauetan,
eta denok elkarrekin dantzatzea
da asmoa». Txaranga Lizartzako kaleetan zehar, iaz, bazkaltzera eseri aurretik. I. URDALLETA

Pailazoak eta
txotx irekiera,
astebururako
I. S. A.Ibarra

Hutsik egiten ez duten bi hitzor-
du izango dituzte ibartarrek as-
teburuan. Batetik, Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots pailazoek
Bizi Dantza ikuskizuna eskaini-
ko dute bihar arratsaldean, eta
bestetik, etzi, larunbata, Sendi
Ekintza elkartearen eguna ospa-
tuko dute, txotx irekierarekin, el-
kartean bertan.    
Sendi Ekintzaren egunerako,

urtero legez, txotx irekierarako
jarri dute hitzordua. 19:00etan
izango da, eta aurten, Alurr dan-
tza taldeko eta Uzturpe ikastola-
ko ordezkariak gonbidatu dituz-
te sagardo berriaren txotxaren
irekiera egin dezaten. 

Horrez gain, elkartearen aur-
tengo batzar nagusia bihar egin-
go dute; 18:30ean lehen deial-
dian eta 19:00etan bigarren
deialdia. 

‘BIZI DANTZA’ IKUSKIZUNA
Alurr Dantza taldearen 25. urteu-
rrena dela eta, Pirritx, Porrotx eta
Marimototsek Bizi Dantza ikus-
kizuna eskainiko dute, bihar,
Ibarrako Belabieta kiroldegian.
Saioa 18:30ean hasiko da. 
Emanaldian zehar, Alurren

presentzia nabarituko da. Dan-
tza taldeko kideek parte hartuko
dute dantza batzuk eginez. Bi-
deo baten bitartez, bertaratzeko
gonbidapena luzatu dute hiru
pailazoek. 

ESTALPE BERRITUA
Ibarrako Udalak mantentze lanak egin ditu Arane iturriko es-
talpean:  «Pipiaren aurkako tratamendua eman diogu egurra-
ri». Pilare eta habe guztiak lixatu dituzte  eta egurra bistaratu
dute «estetikoki politago jartzeko» eta barnizatu ere egin dute
«denbora luzez irauteko». ATARIA
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EGITARAUA

Otsailak 8, larunbata

12:00. Inauteriei hasiera emango
zaie gibela dastatuz.
Ondoren.Antzerkia eta Otsolar
Dantza Taldearen emanaldia.

Otsailak 14, ostirala

14:15.Eskolak antolatuta mozorro
festa. ondoren, kalejira. 
Ondoren.kalejira. 

Otsailak 15, larunbata

07:00.Plazan elkartu eta kalejira
Uetako zubitik, dantzari, txantxo eta
txistulariekin. Dianaabestuz hasiko
dute inauteria. 

07:30.Puska biltzea, dantzari eta
txantxoak elkarrekin, ospeletik. 
10:00.Etxe-zahar baserrian gel-
dialdia gosaltzeko. 
12:00.Mozorro, gurdi eta txarangen
irteera Joxe Mariko aparkalekutik. 
13:00. Inauteri partaide guztien ka-
lejira, Arrateko zubitik irtenda. 
Ondoren.Elkarrekin bazkalduko
dute frontoian. 
18:00.Gurdi eta mozorroak Joxe
Mariko aparkalekuan bilduko dira ka-
lejira eginez plazara jaisteko. Bertan,
sagardotegi ezberdinetako sagar-
doa dastatzeko eta Lizartzako talo-
gileek egindako taloak jateko auke-
ra izango da. 

Otsailak 16, igandea

11:00.Meza nagusia. 
Ondoren.Hamaiketakoa plazan. 
12:00.Dantzariak kalean ibiliko dira
puska biltzen, gurdi mozorro eta gai-
nerakoekin batera. 
Ondoren.Lizartzako Inauteri Dan-
tzak, plazan. Talde gonbidatua: Asti-
garragako Astigar Dantza Taldea. 
14:00. Inauteri bazkaria herriko pilo-
talekuan txarangaz alaiturik. 
Ondoren.Zozketak eta herri kirol
erakustaldia: Karmele Gisasola 
Zelai III, Jon Gisasola Zelai IVeta Mikel
Agirreren eskutik. 
19:30. Ijitoaerrez, inauteri amaiera. 



Aiztondoko bertsolaritza ikertzeko beka

Jon Miranda Amasa-Villabona

Pello Mari Otaño izena eraman-
go du bekak eta Aiztondoko ber-
tsolaritzaren ikerketa eta haren
dibulgazioa egitea izango du hel-
buru. Bertsolaritza eta emaku-
mea Aiztondon ikergaia duten
proiektuak lehenetsiko dira bai-
na bestelako proiektu eta mono-
grafikoak onartuko dira, bailara-
ko ahozkotasunari eta ahozko
kultur sorkuntzari buruzko ja-
kintza ikertzen badute, beti ere. 
Eskariak apirilaren 2ra arte

aurkeztu ahal izango dira eta
deialdiari buruzko informazioa
Zubimusu ikastolaren, Kilome-
troak jaialdiaren eta Mintzola
Ahozko Lantegiaren atarietan
argitaratuko da. Hala ere, deial-
diaren inguruko gorabeherei bu-
ruzko galderak honako helbide-
an erantzungo dituzte: adminis-
trazioa@mintzola.eus. Ikerketa
beka irabazten duenari 3.000 eu-
roko diru laguntza esleituko zaio
eta 2021eko maiatzaren 1a baino
lehen idatzita entregatu beharko
du ikerketa-lana.
Mintzola Ahozko lantegiaren

izenean Beñat Gaztelumendik
elkarlanerako proposamenaga-
tik eskerrak eman nahi izan diz-
kie gainerako eragileei. Esan
duenez, Mintzola Ahozko Lante-
giaren izateko arrazoietako bat
ikerketa eragitea eta ikerketa
ezagutzera ematea da, aurrera
egiteko «motor eragilea» baita.
«Ezinbestekoa da ezagutzan sa-
kontzeko, ikertutako alorrean
hobekuntzak proposatzeko eta
garapen bat planifikatu ahal iza-
teko», esan du Gaztelumendik.
Mintzolarekin batera ikerketa

beka deitu duen Kilometroak
kultur elkartearen izenean Mikel
Egibarrek azterketa, ikerketa eta

analisiaren beharra azpimarratu
du: «Bertsolaritzak fenomeno
berrietara eta garaikideetara
egokitzen jakin du eta hortik da-
torkio, ziurrenik, gaur egun duen
indarra. Modu berean, hortaz,
euskararen herriak belaunaldi
berriak erakartzeko ekimen ga-
raikideak izan behar ditu». Mar-
ko horretan kokatu du Egibarrek
ikerketa beka.
Bide batez, nabarmendu du,

euskal jendartea euskaldunduz,
herri honen zerbitzura lan egin
izan duela Kilometroak jaiak eta
berritze fase batean murgilduta
dagoen honetan, bere proiektua
herri onurarako ere antolatzen
duela. «Herritik sortua eta he-
rriari eskainia». Baieztapen ho-
rrekin bat egin du Nerea Zumea-
gak, aurten Kilometroak festa
antolatuko duen Zubimusu ikas-
tolako zuzendari kudeatzaileak
eta azpimarratu du Pello Mari
Otañok inork gutxik bezala isla-
tzen dituela ikastolaren balioak:
«Euskaltzaletasuna, eraldaketa,
herriarekiko maitasuna...». 
Zubimusuk ikerketa beka hau

babestea erabaki du, besteak bes-
te, deialdia aurrera eramateko
moduagatik, «herri eragile ezber-
dinak batera jardunik, elkarlan
eta auzolanaren adibide delako».
Deialdi «xumea» dela aitortu du
Zumeagak, baina esan du ikasto-
latik «biziki» sinesten dutela egin
dezaketen ekarpentxoan, «Aiz-
tondo bailara, bertsolaritza eta
emakumeek bertan izan duten
papera ardatz hartuta».
Gaztelumendik gogoratu du

Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Kutxa Fundazioak, Euskal Herri-
ko Unibertsitateak, Bertsozale
Elkarteak eta Amasa-Villabona-
ko Udalak sortu zutela ahozko
lantegia 2008an eta Euskal Herri

mailako proiektua izanik ere, Vi-
llabonako herriarentzat ere abe-
rasgarri izan asmoz, «lan han-
dia» egin dutela azkeneko 12 ur-
teetan. «Hazia erein eta erein
aritu gara eragile ezberdinekin
elkarlanean, hainbat ikerketa
proiektu eta tesi bultzatu ditugu
eta jada hasiak gara uzta bil-
tzen».

OTAÑOREN IBILBIDEA GOGOAN
Pello Mari Otaño izena eraman-
go du ikerketa bekak, Aiztondo
bailarak inoiz eman duen bertso-
lari eta poeta onena izan baita
Errekalde baserrian jaiotako gi-
zasemea. Bere irudia sakon iker-
tu du urtetan Zizurkilgo Hernan-
dorena kultur elkarteak eta ho-
rregatik erabaki du, orain,
Mintzola lantegiak eta Kilome-
troak elkarteak egiten duten
ikerketa beka babestea. Hernan-
dorena elkarteko Joxin Azkuek
Otañoren pentsaeraren bilakae-
ra azpimarratu nahi izan du:
«Etxean liberalen iturritik edan
ondoren, errepublikazale eta fo-
ruzale agertu zen gero. Azken ur-
teetan, berriz, mezu erabat aber-
tzaleak zabaldu zituen, hitzaldi
nahiz bertsoen bidez». 
Otañori euskararen egoerak

sortzen zizkion «kezka handiak»
ere ekarri ditu gogora Azkuek.
«Euskal Herriaren batasunaz ari-
tu zen, mugaren bi aldeetako
euskaldunez, bitan banatzen
gaituen Bidasoa ibaiaz...». 1900.
urtean idatziriko Zazpiak Bat
sortako bertso batzuk aipatu zi-
tuen adibidetzat: Zazpi ahizpa-
ren gai dan oihala / ebakirikan
erditik, / alde batera hiru soineko
/ utzirikan lau bestetik /Goraizie-
kin bereizi arren / bakoitza bere
aldetik / ezagutzen da jantzi di-
rala / zazpiak oihal batetik.

Kilometroak kultur elkarteak eta Mintzola lantegiak deitu dute,
Zubimusu ikastolaren eta Hernandorena elkartearen babesarekin
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Hernandorena, Mintzola, Zubimusu eta Kilometroetako kideak atzo. J. M.



Puntu erdi jaitsi da urtebetean
Tolosaldeko langabezia tasa 
Guztira 1.935 herritar daude langabezian, %8,4ko tasa osatuz, eta Aduna da tasa baxuena
duen herria; Gipuzkoan, Tolosaldeak beste bost eskualde ditu aurretik tasa altuagoarekin.

Irati Saizar Artola 

Urteak pasa ahala beheranzko
joeran jarraitzen du langabezia
tasak Tolosaldean. Azken urteei
begira, 2017tik hona 1,42 puntu
jaitsi da tasa. Urte amaierako da-
tuei erreparatuta, gaur egun,
1.935 langabe daude eskualdea
osatzen duten 28 herrietan. Ale-
gia da, momentuz, tasarik han-
diena duen herria eta Adunak du
txikiena. Datu horiek eman ditu
urtea amaieran Espainiako En-
pleguaren Zerbitzu Publikoak.  
Duela bi urte puntu bateko jai-

tsiera izan zuen langabezia tasak
Tolosaldean; aurten, puntu erdi-
koa izan du. 2018. urtea 2.179 lan-
gabeturekin amaitu zen eta 1.935
langabeturekin itxi da 2019.a.
Beraz, 8,93ko tasa izatetik,
8,40koa izatera iritsi da. 
Aipatzekoa da, ordea, 2019ko

ekainean erregistratu zela langa-
bezia tasarik baxuena eskualde-
an: 1.856 langabeturekin 8,06
puntutara jaitsi zen tasa. 
Tolosaldeko 28 herriak kon-

tuan hartuta iaztik tasa jaitsi
bada ere, ez du esan nahi herri
guztiek joera hori izan dutenik.
Hamabi herritan igo egin da lan-
gabetuen kopurua: Abaltzisketa,
Aduna, Albiztur, Altzo, Balia-
rrain, Berastegi, Bidania-Goiatz,
Gaztelu, Orendain, Orexa, Villa-
bona eta Zizurkil. Herri horieta-
ko tasei begira, Orendain da lan-
gabezia tasa gehien hazi zaion
herria: 4 puntuko igoera izan du,

Apatta industriaguneko irudia, aparkalekuak langileen autoz beteta daudela. I. GARCIA

eta langabetu bat izatetik bost
langabetu izatera iritsi dira; ja-
rraian dator Albiztur, eta honek
ere bost langabetu gehiago ditu
iaztik, baina biztanle aktiboak
kontuan hartuta, 3,34ko igoera
izan du tasan. 
Iazko egoera berean manten-

du diren herriak Alegia, Anoeta
eta Larraul izan dira. Egun, 93
langabetu ditu Alegiak, 95 Anoe-

tak eta 10 Larraulek. Gainerako
herriek beheranzko joera eraku-
tsi dute, nola langabetu kopu-
ruetan, hala tasetan. 
Langabezia tasarik baxuenen

artean dira Aduna (%2,44; 6 lan-
gabetu), Orexa (%3,57; 2 langabe-
tu), Gaztelu (%3,57; 3 langabetu),
Belauntza (%3,68; 5 langabetu)
eta Abaltzisketa (%3,97; 6 langa-
betu). 

GIPUZKOAKO SEIGARRENA
Gipuzkoako hamaika eskualde-
tatik seigarren langabezia tasa
baxuena du Tolosaldeak. Aurre-
tik ditu Urola Kosta, Goierri, De-
bagoiena, Donostia eta Donos-
tialdea. 2018. urte amaierako da-
tuekin alderatuta, bi eskualderi
hartu die aurre, iaz zortzigarren
postuan baitzegoen Tolosaldea.
Bere atzetik ditu, ordenean, Uro-

la Erdia, Urola Garaia, Oarsoal-
dea, Debabarrena eta Bidasoal-
dea.   
Gipuzkoako datu orokorrei

erreferentzia eginez, 2019. urtea
8,69 punturekin itxi dute; 30.323
gipuzkoarrek amaitu dute urtea
langabezian. Iaztik, 0,39 puntu-
ko jaitsiera izan du, hau da, 1.355
langabetu gutxiagorekin hasi du
urtea Gipuzkoak.  

06 TOLOSALDEA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.eus 
OSTEGUNA, 2020ko otsailaren 6a

BOSGARREN  URTEURRENA

Haritz Bastarrika
Larrañaga

Neguaren edertasunean joan zinen
baina zure izaeraren edertasuna gurekin

gelditu da

Etxekoak

AZPEITIA, 2020ko otsailaren 6a
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Imanol Rojo
garaile, 41.
Beret Martxan
Tolosarrak, Aran bailaran jokatutako
42 kilometroko lasterketa irabazi du.
Alpino Uzturre klubeko eskiatzaileek
oso emaitza onak lortu dituzte. 

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Pasa den asteburuan, iraupen
eskiko zenbait proba jokatu zi-
ren Aran bailaran. Denboraldiko
helburu nagusietako bat zen Al-
pino Uzturre taldeko eskiatzaile-
entzat. Larunbatean, Espainiako
Txapelketa jokatu zen, sprint
modalitatean. 16 urtez azpiko
kategorian, nesketan, Alaia Jua-
risti izan zen txapeldun. Irati Az-
pilgain laugarren izan zen; Na-
roa Amantegi, zazpigarren; eta
Laia Arakama, zortzigarren. Gi-
zonezkoen senior mailan, Mikel
Plazasek meritu handiko biga-
rren postua lortu zuen.
Igandean, bestalde, 41. Beret

Martxa jokatu zen. 42 kilometro-
ko lasterketan, Imanol Rojok lor-
tu zuen garaipena, bigarren sail-
katuari, zazpi minutu baino
gehiagoko aldea aterata. 21 kilo-
metrotako proban, berriz, nabar-
mentzeko emaitzak lortu zituz-
ten Alpino Uzturreko eskiatzai-
leek. Mikel Plazas zazpigarren
izan zen; Olaia Plazas, hamarga-

rren; Ainara Lakuntza, hamaika-
garren sailkatu zen; Ane Goros-
tegi, hamazazpigarren; eta Irene
Amantegi, hemezortzigarren.
Proba horiez gain, 10 kilome-

trokoa ere jokatu zen. Lasterketa
horretan, Alaia Juaristi bigarren
izan zen; Naroa Amantegi, bos-
garren; Laia Arakama, bederatzi-
garren; eta Irati Azpilgain, ha-
maikagarren. «700 parte hartzai-
le inguru helmugaratu zirela
kontuan izanda, lortutako pos-
tuak azpimarragarriak dira»,
adierazi dute Alpino Uzturre
klubeko ordezkariek.
Imanol Rojo eskiatzaile tolosa-

rraren hurrengo erronkak Es-
kandinavian kokatzen dira, ber-
tan jokatuko baita Munduko Ko-
pan. Igande honetan, hilak 9,
Suediako Falunen lehiatuko da,
eta otsailaren 15etik 23ra bitarte-
an, lehen aldiz burutuko den Ski
Tourreko sei lasterketetan har-
tuko du parte. Taldeko beste es-
kiatzaileak Estatu mailako las-
terketetan lehiatuko dira, betie-
re, elurrak irauten badu.

Imanol Rojo, podiumeko lehen postuan, garaipena eskuratu ondoren. ATARIA

Gozatzeko helburuari
eutsiz, lehiakorrak
izateari utzi gabe 
Areto futboleko emakumezkoen Laskorain taldeak, senior
mailako Gipuzkoako Ligan jokatzen du. Hirugarrenak dira,
16 punturekin; gainera, azken hiru partidak irabazi dituzte. 

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Areto futbolean eskarmentu
handia du David Pradosek. Lau-
buru Ibarra taldearen garai one-
netan, jokalari modura aritu zen.
«Oso garai onak» izan zirela ai-
tortzen du. Orain, ordea, bestela-
ko zereginetan dabil. Senior mai-
lako Gipuzkoako Ligan lehiatzen
ari den emakumezkoen Lasko-
rain taldeko prestatzailea da.
Ibarran jokatzen zuen bitartean
ere aritu zen nesken Laskorain
taldea entrenatzen. «Asko goza-
tzen nuen, jokatzen bezain bes-
te. Sekulako giroa genuen, eta
emaitzak ere oso onak ziren».
Udan berriz eskaini zioten auke-
ra, eta ezin izan zuen ezezkorik
eman, «nostalgiak bultzatuta».
Jada 11 jardunaldi jokatu di-

tuzte aurtengo denboraldian.
Horietako bietan, atseden har-
tzea egokitu zaie Laskoraingo
neskei. 9 partidatan, bost garai-
pen, berdinketa bat eta hiru po-
rrot bereganatu dituzte. Hiruga-
rren postuan daude sailkapene-
an, 16 punturekin, eta lehen bi
postuetan dauden Ordizia eta
Sanpedrotarra talde indartsuen-
gandik nahiko urrun. «Hasieran
beldur apur bat nuen, lagun tal-
de izaeraren eta partidak irabazi
nahiaren arteko oreka manten-
tzerik izango ote nuen ala ez, bai-
na lehen partidarako, hori lortu
ahalko nuela ohartu nintzen.
Baina, egia esan, oso gustura
nago lortutako emaitzekin, eta
Jorge Ballesteros, gure taldeko
animatzaileak dioen bezala,
orain dinamika onean gaude».
Helburuei buruz galdetzen de-

nean, batzuetan, «gaizki uler-
tuak» ere izaten direla dio. «Ba-
tez ere, helburua ondo pasatzea
dela esan, eta gero, ez irabazteak
jokalariengan amorrua edo ha-
serrea sortzen duela ikusten du-
zunean. Hala ere, emaitzak onak
izaten ari direla ikusita, helburu
nagusiena areto futbolaz goza-
tzea da, lehiakorrak izateari utzi
gabe, eta ahalik eta neurketa
gehien irabazteko asmoz».

Denboraldi hasieratik man-
tendu ditu taldearekiko nahiz
lehiarekiko poztasuna eta grina
Pradosek. Astean behin entrena-
tzen dute Usabal kiroldegian, eta
bi asteburuz behin, bertan joka-
tzen dituzte etxeko partidak.
«Astean behin bakarrik biltzen
garenez, eta taldean jokalari
asko ez garenez ere, zaila izaten
da dinamika on bati eustea, eta
behar bezalako entrenamendu
saioak egitea. Horrek ematen zi-
dan beldur gehien, guztientzako
bihurtzen delako karga moduko
bat. Hala ere, jokalarien esfor-
tzuari esker, oso ondo ari gara
aurrera eramaten».

DERBIETAKO BAT, LARUNBATEAN
Eguzki, Eskoriatza eta Idiazabal
taldeen aurka jokatutako azken
hiru partidak irabazi ondoren,
pasa den asteburuan, atseden
hartzea egokitu zitzaien. Larun-
batean itzuliko dira lehiara,
TEEP Samaniego-Orixe taldea-
ren aurka jokatuko duten der-
bian. Partidarik gabeko asteak ez
ditu oso gogoko Pradosek. «En-
trenatzera joaten zara, baina hu-
rrengo astera arte ez zara berriro
jokalariekin elkartzen. Eta ka-
sualitatez, norbaitek azaltzerik
ez badu, lehiaren haria galtzeko
arriskua izaten du».
Aipatutako TEEP Samaniego-

Orixe taldeaz gain, eskualdeko
beste bi talde ere liga berean ari

dira lehiatzen: Anoeta eta Tolo-
sala. Hauez gain, Ordiziako tal-
dean, eskualdeko zenbait jokala-
ri daude. «Jokalari asko ezagu-
nak eta lagunak dira, gainera.
Hortaz, partida guztiek dute xar-
ma berezia. Ordiziako taldea,
gure ligako selekzio moduko bat
da, baina egia esan, beraiei ira-
bazteko gai ikusten dut taldea».
Gaur egungo emakumezkoen

areto futbolaren egoerari buruz
galdetuta, ordea, Prados ez da
poztasun berarekin azaltzen.
«Urte batzuk atzera eginda, ego-
era berean geunden, edo agian,
hobeto. Ez da ezer aldatu. Pare-
kidetasunaren alde lan handia
egiten ari den gizartea gara, bai-
na oraindik ere, federazioaren
aldetik, desberdintasunak han-
diak dira trataeran. Esate batera-
ko, partiden ordutegietan». 

Laskorain taldeko jokalari batzuk, Uzturpen jokatutako partida aurretik. ATARIA

TALDEKIDEAK

Lorena Iribarren. Atezaina.
Amaia Olazabal. Atzelaria.
Edurne Martinez. Atzelaria.
Marta Garcia. Atzelaria, hegalekoa.
Nerea Ayestaran. Hegalekoa.
Ane Artutxa. Hegalekoa.
Maite Laca. Hegalekoa, pibota.
Nekane Altuna. Pibota.
Olatz Artola. Pibota.
Alaitz Zabala. Pibota.
Lucia Zumeta. Pibota.
David Prados. Prestatzailea.
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Deialdiak

Tolosa.Zientzia hezkuntzaren ga-
rrantzia gaur egungo gizartean, hi-
tzaldia, 17:30ean, Topic-en.
Ikaztegieta.Azoka eguna antola-
tzeko bilera, udaletxean, 18:00etan. 
Amezketa.Amezketa kantari,
Akaitzpetik, 19:00etan.
Zizurkil.El Salvador-Menaguera /
Aiztondo bailara senidetzea proiektu
artistikoaren aurkezpena, Plazida
Otaño liburutegian, 19:00etan.
Larraul.2019ko Kultur Astearen ba-
lorazio bilera, udaletxean, 19:00etan.
Tolosa.Zine forum saioa, 19:15 eta
21:45ean, Leidorren: Fortuna.
Tolosa.3 tabernaren lehen urteu-
rrena: Maialen Lujanbio, Unai Agirre
eta Jexux Mari Irazu bertsolariak eta
Nokonoren musika, 19:30ean.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio Ola-
rreaga. Korreo kalea, 2. 943 67 01 28. 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz.
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, solasaldia hel-
duekin, Letren errepublika, eskual-
deko musikarien proposamena.
11:00.Eutsi goiari. Kirolak.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika . 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
21:00.Mestibull. DJ Bullekin, mun-
duko musika.

28 KANALA

13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe
22:30.Ezetz asmatu (San Fidel)
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsu eta sa-
noa. Goizean hotz eta behe
lainoa, eta ondoren, giro ur-

dina nagusi. Maximoak, 11-13 gradu.
eguna 00

Bihar.Giro lasaiarekin jarrai-
tuko dugu. Haizeak hegotik
joko du, eta tenperaturak

igo egingo dira, 13-15 gradu bitarte-
an joz goia.

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

AHOZKOTASUNAREN TRANSMISIOA 
Ama hizkuntzaren kantuak eta kontuak erakusketa dago ikusgai Zizurkilgo Plazida Otaño libu-
rutegian larunbata bitarte. Motxila Ibiltaria ekimenaren fruitua da erakusketa. Parte hartzen
duten familiei eskatu zaie, aiton-amonei ahozkotasunarekin lotutako ipuinen bat, kanturen bat
edota esku jolasen bat kontatzeko eta jasotakoarekin osatu dute erakusketa. Motxila Ibiltaria-
ren hurrengo misioa ere zehaztu dute liburuzainek. Bi zomorroren nahasketatik sortzen den
izaki berri bat asmatu beharko dute familiek eta eskulan batean irudikatu. ATARIA


