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Azken hilabeteetan
lortutakoa ez
zapuzteko deia
Biharko Biodibertsitatearen Egunaren
harira herritarren partaidetza eta asmo
ona eskatu eta eskertu nahi du
Tolosako Udalaren Ingurumen Sailak. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Biodibertsitatearen Nazioarteko
Eguna izango da bihar eta data-
rekin bat eginez, Tolosako Uda-
lak amaitutzat eman du Etxeko
leihotik deituriko egitasmoa.
Balkoietatik eta leihoetatik Tolo-
san ikusi daitezkeen hegaztien
argazki bilduma osatzeko helbu-
ruarekin jarri zen martxan.
Azken bi hilabeteetan, hegaz-

tiak eta natura behatzera eta iku-
sitako txoriei argazkiak egitera
animatu diete herritarrei, herri-
ko espezieen bilduma sortu as-
moz. «Gure muturren aurrean
izan ditugu beti baina orain arte
ez ditugu entzun. Familia giroan
esperimentatzeko ekintza zora-
garria izan da, naturaz gozatzeko
eta ikasteko aukera paregabea».
Oraindik ere, argazkiak

www.tolosa.eus webgunera igo
edo tolosakozentroa@inguru-
menmail.com helbidera bidal-
tzeko aukera dute herritarrek.
Opari modura, Alberto Luengok
egindako Tolosako Fauna: lan-
da-behaketa liburua jasoko dute
parte hartzen duten guztiek.

KEINU TXIKI ASKO
Konfinamendu garaian gizakia
etxean geratu bada ere, naturak
bere zikloa jarraitu du; hala ere,
gizakia kaletik desagertzeak na-
barmen eragin du biodibertsita-
tean. Animalia eta landare askok
kaleak bizitzeko leku seguruak

direla sentitu dute, aldi berean,
kutsadura murriztu egin da, eta
ibaietako ura ere garbiago dago.
Hortaz, gizakiaren kalerako itzu-
leran, azken hilabetetan eman
diren aurrerapausoak ez zapuz-
teko deia egin dute Ingurumen
Sailetik.
Biodibertsitatearen galerak

gainera, gaixotasunak transmiti-
tzeko arriskua areagotzen duela,
eta horregatik, hura babesteak
egungo osasun larrialdiak eta
antzekoak saihesten edo murriz-
ten laguntzen duela zehaztu
dute. «Biodibertsitateak inguru-
menean, osasunean, naturan,
eta azken finean, gizartean duen
eragina izugarria da. Beraz, ga-
rrantzitsua da ondo zaintzea,
baita gizakien ongizatean txerta-
tzea ere», gogorarazi dute.
Hainbat ikerketen arabera,

biodibertsitatearen galerak era-
gin zuzena du gizakien osasune-
an, izurriteen kontrako neurri
gisa hartu izan baita biodibertsi-
tate emankor bat. Egungo egoe-
ra, etorri daitekeenaren atariko
modura hartu dute hainbat adi-
tuk, eta espezieen arteko oreka-
ren garrantziaz ohartarazi dute.
Hala, tolosarren partaidetza eta
asmo ona eskatu eta eskertu
nahi dute sailetik. «Norbanako
bakoitzak keinu txiki asko egin
ditzake, besteak beste, kontsu-
mo arduratsua egin edota ingu-
ruko biodibertsitatea ezagutu
eta zaindu».

Ligatze Jatorraren
Dekalogoa osatuko
dute, gazteekin batera 
Egunerokotasunean naturaltzat hartzen diren jokabideak
aztertuz, parekidetasunean, autonomian, errespetuan eta
bakean oinarritutako harremanak eraikitzea da helburua. 

J. Artutxa Dorronsoro

«Jendartean ematen diren se-
xuen arteko botere harreman hie-
rarkizatuak aisialdi eremuetan
ere ematen direnez», Ligatze Ja-
torraren Dekalogoa osatuko du
Tolosako Udaleko Gazteria Sai-
lak, herriko gazteen parte hartze-
arekin. «Aisialdi eremuetan eta
ikastetxeetan egunerokotasune-
an naturaltzat hartzen diren joka-
bideak, aurreikuspenak eta jarre-
rak aztertuko dituzte, sexuen ar-
teko bereizketari aurre egiteko
nahiz estereotipatutako rolen ba-
naketa zurruna eta hierarkizatua
ekiditeko», esan dute. Parekideta-
sunean, autonomian, errespe-
tuan eta bakean oinarritutako ha-
rremanak eraikitzea eta sustatzea
da helburua, balio pertsonal eta
kolektiboak eraikitzeko.
Arremanitz elkartearekin lan-

kidetzan, Tratu Onen Mugimen-
du Erotikoa (To! Mugimendu
Erotikoa) proiektuaren barruan
ari dira osatzen dekalogoa. Gaitze
prozesuak eta babestutako espe-
rimentaziorako praktika kolekti-

boak jarri ditu martxan udalak,
plataforma digitalen bidez, gazte
lokaletan biltzen diren herritarre-
kin bilerak, dinamikak eta lanke-
ta prozesuak eginez.
«Pertsonen arteko harremane-

tan, maitasunak, erotismoak eta
sedukzioak lekua hartzen duene-

an, sexuen arteko zein pertsonen
arteko desorekak areagotu egiten
dira». Hala, harreman erotikoen
inguruan tratu onak sustatzea
nahi da, hau da, intimitatea eta
konfiantzazko harremanak lehen
mailan kokatzeko aurrerapauso-
ak ematea.

Irudian, Tolosako zenbait gazte, iazko Kuadrilla Egunaz gozatzen. I. GARCIA LANDA

‘Etxeko Leihotik’ ekimenerako herritar batek ateratako irudia. BEÑAT GOIKOETXEA

Laguntzak, egoera ahulean
dauden maizterrentzat
J. Artutxa Dorronsoro

Herritarren zalantzak argitzen
eta koronabirusak eragindako
egoeren aurrean dauden lagun-
tzen inguruko informazio es-
kaintzen jarraitzen du Tolosal-
deko Kontsumo Bulegoak. Hala,
Estatuak alokairurako onartu
duen abal-lerro baten berri
eman du, COVID-19aren heda-
penaren ondorioz gizarte- eta
ekonomia-ahultasun egoeran
dauden maizterrei zuzendua.
Ohiko etxebizitzaren alokairuari
aurre egiteko bermatutako eta
diruz lagundutako maileguen
modalitateko finantzaketa-la-
guntza iragankorrak dira.

Kreditu-erakundeek emango
dituzte maileguak. Garraio, Mu-
gikortasun eta Hiri Agenda Mi-
nisterioaren abalaren bidez esta-
liko dira erabat, Kreditu Ofiziale-
ko Institutuaren (KOI) bidez, eta
ez dute inolako gastu eta intere-
sik sortuko eskatzailearentzat.
Errentariek edo familiako ki-

deek eskatu ahal izango dute
abala, beti ere, egoera ekonomi-
ko ahulean badaude, langabezia
egoeran edo aldi baterako enple-
gu-erregulazio espediente baten
eraginpean badaude, edo zain-
ketengatik edo enpresa-jardue-
rarekin lotutako beste egoera ba-
tzuengatik lanaldia murriztu
izan bazaie.

Maileguak KOIren errenta-
mendu-abalen 19 lerroari atxiki-
tako edozein kreditu-erakunde-
tan eskatu ahal dira, irailaren
30a baino lehen. Abaldun maile-
guaren gehieneko zenbatekoa
sei hileko kuoten zenbatekoaren
%100a izango da, gehienez
5.400 euro, hau da, hileko 900
euro. Maileguak amortizatzeko
epea, berriz, sei urtera artekoa
izango da.
Laguntza lerroari buruz gehia-

go jakin nahi dutenek, Tolosal-
deko Kontsumo Bulegoarekin ja-
rri behar dute harremanetan,
616 647 835 telefonora deituz edo
kontsumoa@tolosaldea.eus hel-
bidera mezua bidaliz.
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Segurtasun 
neurriak betez, ohiko
tokietan egingo da
Tolosako Azoka
Zerkausian, Berdura plazan eta Euskal Herria
plazan egongo dira postuak bigarren larunbatez 

Erredakzioa 

Bigarren larunbatez jarraian, To-
losako Azoka ohiko hiru gunee-
tan banatuta egingo da. Beti ere,
segurtasun neurri guztiak hartu-
ta izango da. 08:00etan zabaldu-
ko dituzte ateak eta 13:00ak bi-
tarte izango da erosketak egiteko
aukera.
Zerkausian hamasei postu ja-

rriko dira: Irati Etxeberria, Oia-
ralda, Barazki Bizidunak, Maria
Angeles Estanga, Aritzeta Baraz-
kiak, Edurne Arsuaga, Jose An-
gel Loidi, Mahala, Inaxio Gorosa-
bel, Gregorio Balerdi, Leire Sai-
zar, Larte Gaztak, Amaia
Sorarrain; Jose Antonio Aizpu-
ru; Olatz Aranguren eta Fermin
Legarra.
Berdura plaza lau postuk har-

tuko dute, eta sarrera Korreo ka-
lean izango du: Jose Cecilio In-
sausti Iguategi, Iñigo Azpiazu,

Pio Peña eta Patxi Izagirre Mon-
tes. Euskal Herria plazan ha-
mahiru postu kokatuko dituzte,
eta sarrera Rondilla kaletik izan-
go da, eta irteera Andia kalera.
Hauek izango diren postuak: Ira-
tifrut, Gervasio Perez, Jose Angel
Matias, Jose Ignazio Rueda, Oia-
ralda, Maria Mendizabal, Luis
Rodriguez, Agustin Agirrezabal,
Roberto Ejea, Jose Luis Iriarte,
Teofilo Gomez, Oscar Garcia eta
Constantino Rueda.

Herriko saltokietan
kontsumoa sustatzeko
kanpaina hasi du udalak 
Alegiako Udalak ‘Egin bizia herri bizian’ kanpaina 
abiatu du; kanpainako lehen fase honetan, saltokiek
herriarentzat duten garrantzian egin nahi du azpimarra 

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Covid-19 iritsi aurretik ere, herri
askotan egin izan dira herriko
komertzio txikia babestu eta in-
dartzeko ahaleginak, baina,
orain, Alegia Udalak duten ga-
rrantzian jarri nahi du azpima-
rra. Egin bizia herri bizian kan-
paina jarri du martxan eta herri-
ko merkatariek osatzen duten
altxorra nabarmentzearekin ba-
tera, berau osatzen duten ele-
mentuak herritarrei hurbiltzea
du helburu. 
Kanpainak urrats ezberdinak

izango ditu. Gauzak horrela,
«egunotan saltoki inguruetan
merkatariei eskertza adierazten
dieten kartelekin batera, hurren-
go urrats batean bezeroek saltoki
horietan jaso beharreko zerbi-
tzua segurtasun osoz jaso ahal
izateko bete beharreko neurrien
berri emango da», argitu dute. 
Hirugarren urrats batean,

udalak herriko zerbitzuen gida
osatu bat jarriko du herritarren
eskura.  
Koronabirusaren krisialdiak

eragindako itxialdi garaiak
«modu nabarmenean azaleratu
du herrietan zerbitzuak izateak
duen garrantzia», esan dute uda-
letik, eta «behar genuen guztia
herrian bertan erosi beharrean
aurkitu gara, eta ezinbestekoak
diren sektoreetako saltokiek era-
kutsi duten prestutasunak froga-
tu du Alegia bizia duen herria
dela».

SEGURTASUN NEURRIAK
Gogora ekarri dute udaletik,
alarma egoera indarrean jarri ze-
nean bertan hasi zirela merkata-
riak baldintza berrietara egoki-
tzen: «Zerbitzua eskaintzen ja-
rraitzeko aukera izan dutenek
segurtasun eta higiene neurriak
bermatuz lan egiten ikasi behar
izan dute». Neurri berean, kon-
tsumitzaileek ere, arau eta bal-
dintza berrietara egokitu behar
izan dute.
Duela egun gutxi bitarte, ezin-

bestekotzat jo ez diren sektoree-
tako jarduerek ateak itxita egon
behar izan dute, eta batzuk,
gaur, oraindik itxita jarraitzen

dute. Baina ez direla geldirik
egon argi utzi nahi du Alegiako
Udalak: «Egoera berriak eska-
tzen dituen baldintzetara egoki-
tzen aritu dira, berriz ere zerbi-
tzua eskaintzeko modua izaten
dutenerako guztia prest izateko
helburuarekin». 
Alegiako merkatariek herria

bizirik mantendu dutela gogoan
izatea nahi du udalak, eta horre-
tan jarraitzen dutela ezohiko
egoera honetan: «Orain herrita-
rroi dagokigu herria bizirik
mantendu dutenei bizia ema-
tea».
Aldi berean, «beharra izan du-

gunean hor egon dira, eta orain
eskaini diguten zerbitzu hori es-
kertzeko aukera dugu», azpima-
rratu du.
Bukatzeko, Alegiako Udalak

gogoan izatea nahi du: «Gure
esku dago orain bizia eman di-
gutenei bizia ematea. Herri bizi
batean bizia egiten badugu, de-
nok aterako gara irabazten». 
Alegiako Udalarentzat, itxita

ala irekita, herriaren taupada
dira saltoki eta tabernak.

Normaltasun itxura handiagoa hartua du Alegiako alde zaharreko kaleak, herri bizia dela erakutsiz. E. MAIZ

Alkiza, Aduna eta Larraulen,
aurten udaleku irekirik ez
Osasun irizpideak eta Eudelen gomendioak kontuan
hartu dituzte ludoteka eta udaleku irekiak ez egiteko 

Erredakzioa 

Covid-19a dela eta jaso dituzten
osasun irizpideak kontuan har-
tuta, eta Eudelen aholkuak ja-
rraituz, Aduna, Alkiza eta La-
rraulgo udalek ludoteka eta uda-
lekuak ez egitea erabaki dute. 
Aiztondoko ludoteka eta uda-

lekuak aurrera eramateko «osa-

sun baldintza guztiak berma-
tzea» ezinezkoa egiten zaie. Au-
rrera begira, ondorengoa azaldu
dute: «Aurrerantzean, egoerak
aldaketarik izango balu eta iriz-
pideak bermatzea ahalbidetuko
baligu, aztertuko genuke zer
egin». Argi utzi dute hiru udalen
lehentasuna «herrietako umeen
eta begiraleen osasuna dela».
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Pintxo lehiaketako
irabazleak gaur
ezagutaraziko dituzte
AMEZKETA // Amezketako I. Pin-
txo Lehiaketa egin dute, eta gaur
emango dituzte saridunak eza-
gutzera. Epaimahaiaren saria
erabakitzeko nahikoa lan izango
dute adierazi dute udaletik, eta
publikoaren saria, berriz, gaur
13:00ak bitartean Atsegin dut
gehien dituen pintxoaren jabea-
rentzat izango da.

Astelehenean odola
emateko aukera,
Albizturren
ALBIZTUR // Osasun krisi betean
egonagatik osasungintzak odola
behar du, eta odol emaileei dei
egin diete Odol Emaileen elkar-
tetik. Astelehenean, hilak 25, Al-
bizturren izango da odola ema-
teko aukera. Kultur etxean
18:00etatik 20:00etara bitartean
egongo dira odol emaileen zain,
elkarteko kideak.

Berdura plaza, pasa den astean. I.S.



Herria biltzen duten harriak
Zizurkilgo Hernandorena kultur elkarteak, udalarekin lankidetzan, herriko mugarri guztiak aurkitu,
garbitu, dokumentatu eta herritarrei ezagutarazteko lana egingo du 2020an zehar. 

Jon Miranda Zizurkil

Z ortzi herrirekin egi-
ten du muga Zizurki-
lek: Aia, Usurbil, Zu-
bieta (Donostia), An-
doain, Aduna,
Villabona, Anoeta

eta Asteasurekin. Hernandorena
kultur elkarteak erregistratuta-
ko, gutxienez, 70 mugarriren be-
rri izan du eta falta direnak aurki-
tu, topatutakoak garbitu eta do-
kumentatzen emango ditu
hurrengo hilabeteak, osasun ego-
erak ahalbidetzen badu behin-
tzat. Gero, elkartekoek ohitura
duten bezala, argitalpen batean
herritarren eskura jarriko dute
informazio guztia. 
Dokumentu eta artxibo zaha-

rrak astinduz, barruan egin beha-
rreko sator lana eta herriko mu-
getan barrena egiteko dagoen
landa lana bereizi ditu Joxin Az-
kue Hernandorena kultur elkar-
teko kideak. «Askotan mugarriak
ez dira oso errazak aurkitzen,
leku zailetan egoten baitira, erre-
ka zuloetan edo otez jositako
mendi tontorretan. Lan luzea da,
joan, buelta handia eman, eta as-
kotan ezer aurkitu gabe itzuli be-
har izaten dugu etxera».
Udalerri baten lur eremua no-

raino iristen den mugatzeko,
maiz, elementu naturalak erabil-
tzen dira. Horrela gertatzen da,
adibidez, Villabona eta Zizurkil
artean Oria ibaiarekin edo Salo-
bieta errekarekin, Aduna eta Zi-
zurkil artean. Ohikoenak muga-
rriak izaten dira, ordea, «harri be-
rezi eta nabarmenak, garai
batean bezala, orain ere, garran-
tzia handia dutenak». Mugarri
zaharrak aurkitu ez, betirako gal-
dutzat eman eta berriak jarri izan
badira ere, orain arteko bilketan
Hernandorena elkarteko kideek
mota askotakoak topatu dituzte.
«Mugarri zahar askok gurutze bat
zizelkatuta daramate; oso ohikoa
da, baita ere, mugarrien gainean
muga-lerroa adieraztea eta uda-
lerri mugakide bakoitzaren ini-
zialak zizelkatzea».
Zizurkil, Aia eta Usurbilen lur

eremuen muga adierazteko An-
datza mendiaren magalean jarri-
takoak, esate baterako, hiru he-
rriren artekoa adierazten du, bai-
na Zizurkilen bada lau udalerri

mugatzen dituen mugarria ere:
Laumugarrieta. «Zizurkilgo he-
goaldeen dagoen puntuan leku-
tuta, Zizurkilek, Asteasuk, Villa-
bonak eta Anoetak egiten dute
bat toki horretan». 
Zizurkil herri berezia dela dio

Azkuek: «Luzea da eta biztanle
denak hegoaldean bizi gara. El-
barrena oso hegoaldean dago eta
herrigunea bera ere bai, herria-
ren beheko partean dago. Hortik
gora dago udalerriaren %70a. Pa-
raje ederrak dira, zoragarriak,
baina jende gehienak ez ditu eza-
gutzen. Toki horiek aparte dau-
de, oinez joan beharra dago, eta
ordubetetik gora behar izaten da
bidea egiteko. Inguru horretan
daude mugarri gehienak eta zai-
lak dira aurkitzen, besteak beste,
baserriak gutxituta daudenetik
ingurune horiek basoak eta sa-
siak hartuta daudelako».

ORREAGAREKIN GATAZKA
Mugarrien proiektuaren inguru-
ko ikerketa abiatzerako orduan,
Erdi Aroko informazioarekin
egin dute topo Hernandorenako
kideek. XIV. mendera arte zaba-
lagoak ziren Zizurkilgo lur ere-
muak, eta iparraldean, Andatza
mendiko herri lurrak abeltzain-
tzarako erabiltzen zituzten herri-
tarrek. XIII. mendean Fernando
Blancafort izeneko zaldunak, do-

haintzan eman zizkion Andatza
inguruko lurrak Orreagako Santa
Maria errege kolegiatari. Lurra
ustiatzen zuen komunitatearen
eta Orreagako komentuaren arte-
ko gatazkak hasi ziren orduan:
«Andatza mendiaren iparralde-
ko isurian oso harrobi preziatuak
zeuden, errotarriak egiteko apro-
posa zen harria ateratzen balio
zutenak. Horrela ulertu daiteke
Orreagak inguru horren jabetzari
eusteko erakutsi zuen interesa».
Gatazka ebazteko dokumen-

tua ere topatu dute Hernandore-
nakoek Zizurkilgo artxiboan.
1389. urteko pergamino ikusgarri
bat da, Azkueren esanetan: «Ze-
hatz-mehatz jasota dago muga-
rrien kokapena, toponimo eta
guzti, eta sinestezina bada ere,
oraindik ere zutik diraute muga-
rri horietako gutxi batzuk, hiruz-
palauk. Orreagako monasterioa-
ren ikurra zizelkatuta daramate». 
Hernandorena elkarteak Javi

Castro eta Yoseba Alonso adituen
laguntza jasoko du proiektu ho-
netan. Biak ere, aurrez, Usurbilgo
udalerriarentzat lanean aritu
izan dira eta lankidetzan jardun-
go dute, orain, zizurkildarrekin.
Haien eskutik etorri zaien ezuste-
ko baten berri eman du Azkuek:
«Uste genuen Zizurkilgo artxibo-
an topatutako pergamino zaha-
rra agiri bakarra zela, baina, hara
non, Orreagan bertan, Castrok
eta Alonsok bigarren bat topatu
duten, hemen herrian duguna
osatzera datorrena. Dokumen-
tuari falta zitzaion zatia aurkitu
dute».
Zizurkilgo kultura batzordeak,

aurten, gai honen bueltan anto-
latua zuen Maiatza Saltsan eki-
mena, baina osasun larrialdiaga-
tik bertan behera geratu dira eki-
taldiak. 
Hala ere, egoerak baimentzen

duen neurrian, lan honekin ja-
rraitzeko konpromisoa agertu
dute Hernandorena elkarteko ki-
deek. 

Orreagaren jabetzako lurren eta Zizurkilgoen arteko muga adierazten duen XIV. mendeko mugarria. HERNANDORENA

Erregistratuta dauden 70 mugarrien mapa egin du elkarteak. HERNANDORENA
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«Askotan mugarriak
ez dira errazak
aurkitzen, leku
zailetan aurkitzen
baitira»
JOXIN AZKUE
HERNANDORENA ELKARTEA



Hi, ba al hator gurekin?

Amasa-Villabonako Fleming herri eskolak 50 urte bete ditu aurten eta urtemuga
ospatzeko ‘Geroa pasaka’ kantua osatu dute, ikasle ohien laguntzaz. 

Jon Miranda Amasa-Villabona

B errogeita hamar ur-
tean geroa pasaka,
elkarren eskutik bi-
dea egin. Hemen
denok berdin: Hi!?
Ba al hator gure-

kin? Beraz, hator gurekin». Oiha-
na Iguaran Fleming herri eskola-
ko ikasle ohi eta bertsolariak osa-
tu ditu ikastetxearen 50.
urteurreneko kantuaren hitzak.
Musika jartzeko lana, umetan
bertan ibilitako Iñaki Lizaso eta
Yerai Gasconek hartu dute. Eta
abestia osatzeko gaur egungo
ikasleek, garai batekoek, irakas-
leek eta gurasoek parte hartu
dute. Komunitate osoa bat egin-
da, «eutsiko gaituen hesola baita
Fleming herri eskola».  
Ikasturte hasieran abiatu zu-

ten 50. urteurrena ospatzeko egi-
tasmoa Amasa-Villabonako es-
kola publikoan. Aizpea Zabala,

irakasle eta urteurrena antola-
tzeko batzordeko kideak aipatu
duenez, zehatz-mehatz ez dakite
noiz sortu zen eskola, baina 50
urte inguru dira Fleming izena
darabilela: «Hasiera batean 50+
bezala izendatu genuen urtemu-
ga eta azkenean egi bihurtuko
zaigu, osasun egoeragatik ekital-
diak atzeratu egin zaizkigulako
eta hurrengo ikasturtera ere za-
balduko dugulako ospakizuna». 
Iazko urrian ospatu zuten

aniztasunaren festan jarri zuten
abiapuntua. Orduan aurkeztu zi-
tuzten urtemugarako aukeratu-
tako leloa eta irudia eta batzor-
dean parte hartzen duen Iyuya
Urrutiak azaldu duenez, herrian
errebotearen jokoak izan duen
ibilbideari keinu bat egin nahi
izan zioten. «Batzordean galde-
tegi bat pasa ondoren jasotako
proposamenekin osatu genuen
50 urtez geroa pasaka leloa. Iru-
dian ere hori islatzen saiatu gara,

herri eskolatik pasa garen guz-
tiok osatzen dugula Fleming, eta
aniztasun hori, kolore ezberdi-
netako pilotekin adierazi nahi
izan dugu». 
Eskolatik pasa diren ikasle eta

irakasleekin argazki saio bat egi-
tea izan da urtemugaren ba-
rruan antolatutako beste ekitaldi
garrantzitsu bat. Pertsona jakin
batzuei luzatu zitzaien parte ha-
tzeko gonbita, baina berehala za-
baldu zen asmoa herrian. Zaba-
lak azaldu duenez, horrek adie-
razten du ikas-komunitatean
«gogoa eta ilusioa» bazeudela
zerbait berezia egiteko. «Honen-
bestez gu ere indartu eta motiba-
tu egin gara, iruditzen zaigulako
erantzun bat eman behar zaiola
gogo horri». 
Asmo horretan zebiltzan ur-

teurrena antolatzeko batzorde-
an COVID-19aren krisia iritsi ze-
nean. Asmo guztiak zapuztu
zaizkiela adierazi du Gotzone

Bernabe, guraso eta batzordeko
kideak. Ekaineko bigarren la-
runbatean ospatu ohi duten fes-
ta, modu berezian zetorren aur-
ten: «Normalean umeek dan-
tzaldi egiten dute eta gero
bazkaria izaten da, baina aurten,
ikasle ohiak, irakasle izandako-
ak, herritarrak, eta oro har, fle-
ming-kide guztiak gonbidatu
nahi genituen. Zoritxarrez ez da
posible izango eta aurten ez
bada, beste okasio baterako utzi-
ko dugu ospakizuna». 
Festa horretan aurkezteko as-

motan ziren Fleming herri esko-
laren inguruan osatu den batu-
kada. Maider Pazosek parte har-
tzen du taldean eta bera
bezalako guraso gehiago, irakas-
le eta ikasleek osatzen dute 30-35
laguneko taldea. «Penaz» hitz
egin du Pazosek, baina iragarri
du datorren ikasturtean taldea-
rekin jarraitzeko asmoa dutela
eta bertara batu nahi direnak

«gustu handiz» jasoko dituztela
batukadan. 

KOMUNITATE GUZTIA KANTUAN
50. urtemugak bere kantua be-
har zuela argi ikusi zuten batzor-
dean, hasiera hasieratik. «Esko-
lan musikak garrantzia handia
du, umeek kantuak eta dantzak
gustukoak dituzte, beraz pentsa-
tu genuen polita izan zitekeela.
Eta zer egokiagoa, zeregin horre-
tarako Flemingetik pasa diren
ikasle ohiak gonbidatzea bai-
no?», esan du Urrutiak.
Iñaki Lizaso eta Yerai Gascon

herri eskolan ibilitakoak dira.
Biak dira musikariak, lehena
Bihozkada taldean, bigarrena
Habin. Entsegu lokalak elkarren
aldamenean dauzkate, eta beraz,
elkarrekin abiatu zuten kantua-
ren oinarria izango zena osatze-
ko lana. «Rock taldeetan ibiltzen
gara biak eta ez gaude horrelako
lanetara ohituta, baina hasiera-
tik argi ikusi genuen kantuak
alaia behar zuela, dantzagarria,
umeentzako egina eta erraz kan-
tatzeko hitzak izango zituena»,
aipatu du Gasconek. «Oihanari
gauzak ahalik eta errazen jartzen
saiatu ginen, maketa horretan si-
labak grabatu genituen, gero be-
rak letraz bete zitzan»
Akorde sekuentziak sortu eta

melodia batzuk gehitu zizkioten
kantuari, Lizasok azaldu due-
nez. Kantua «nahikoa esponta-
neoki» sortu dutela aipatu dute
bi musikariek. Berez, ikasle ohi
gehiago gonbidatu nahi zituzten
abestian parte hartzera, baina
alde hori «sakrifikatu» eta abesti
«polita eta ahalik eta txukunena»
egiten saiatu direla aitortu du
Gasconek, «zaila baita hainbeste
jende aldi berean elkartzea».
Hala eta guztiz ere, Sin mala in-
tención taldeko Gorka Lizasok
parte hartu du ahotsa jarriz, Javi
Rivero sukaldariak baxuarekin
lagundu du eta gaur egun guraso
den Zigor Lamprek ere egin du
bere ekarpena. Gaur egungo
ikasleak ere kantuan aritu dira
Geroa pasaka abestian eta Elkar
estudioetan egindako grabazio-
an parte hartu ahal izan dute. 
Emaitzarekin «oso gustura»

daudela aitortu dute bi musika-
riek eta helburuak bete dituztela
uste dute. Abestia bera entzute-
ko aukera dago www.fleminges-
kola.eus helbidean. Baliabide
guztiak jarri dituzte herritarren
eskura, baita Eneritz Ugarte-
mendiak eta Oier Labordek osa-
tu duten koreografia ere. Konfi-
namendua hasi aurretik grabatu
asmo zuten bideoklip jendetsu-
rako prestatua zituzten pausoak.
Oraingoz, gerora pasatu dute as-
moa.

Ikasle ohi, guraso, irakasle eta gaur egungo ikasleek hartu dute parte urteurreneko kantua osatzen; argazkian urteurreneko batzorde kideak eta musikariak. J. M.
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Mikroipuin
onenak saritu
dituzte Berastegin

Erredakzioa Berastegi

Hirugarren urtez jarraian antola-
tu du Mikroipuin Lehiaketa Be-
rastegiko udal liburutegiak. Api-
rilaren 26an zen ospatzekoa sari
banaketa, baina egoerak eragin-
da, irabazleak sare sozialen bi-
tartez zabaldu dituzte. 
Epaimahaiak «nahikoa lan»

izan duela azaldu dute antola-
tzaileek, eta izandako «maila al-
tua» nabarmendu dute. Maila
guztietan 42 parte hartzailek ida-
tzi dute mikroipuinen bat. 
Lehenengo mailan, 12 urte bi-

tartekoetan, Maitane Ugarte-
mendiak jaso du lehen saria eta
Jon Lasak bigarrena. Bigarren
mailan, berriz, 12 eta 16 urte arte-
koetan Miren Aranalderen mi-
kroipuina izan da lehen saria
jaso duena eta Uxue Garmen-
diak jaso du bigarren saria. Eta
azkenik, hirugarren mailan, hel-
duetan, Alazne Saizar izan da
irabazlea eta Amaia Azkue gera-
tu da bigarren. Maila horretan,
aipamen berezia jaso du Irati Sai-
zarren lanak. 
Ipuin sarituak Aidanen urte-

karian argitaratuko dituzte. 

Guztira 42 herritarrek hartu dute parte III.
Mikroipuin Lehiaketan; egoera aldatzen
denean egingo dute sari banaketa ekitaldia 

Izaskungo festak
bertan behera
geratu dira
Erredakzioa Ibarra

Maiatzaren 30etik ekainaren
1era ospatzekoak ziren Izaskun
auzoko jaiak. Auzoko festa ba-
tzordeak, ordea, jaiak ospatzeko
baldintzarik ematen ez dela iku-
sita, bertan behera uztea erabaki
du. Beraz, datorren urtera arte ez
da festarik ospatuko Izaskun au-
zoan. 

Festa batzordeak duela hilabe-
te inguru adierazi zuen jaiak os-
patzeko baldintzak kolokan zeu-
dela. Zain egon dira denborak
gauzak aldatu zitzakeen azter-
tzen, baina erabaki bat hartu be-
harrean ikusi dira eta hartu dute
dagoeneko: «Egoeraren garape-
na ikusirik, bertan behera utziko
ditugu aurtengoan, datorren ur-
tera arte».

Behin behinean hartuko duzu
kargu hori.
Juan Luis Ibarrak erretiroa har-
tuko du ekainaren 21ean eta bere
postua betetzeko deialdia egingo
dute, eta bitartean arituko naiz
ni. Ez dakigu, ordea, postua noiz
beteko den. Izan ere, epeak bete
behar izaten dira eta hautagai
guztiek agerraldi bat egin behar
izaten dute kontseilu nagusiaren
aurrean. Gutxienez hori guztia
egiterako uztaila iritsiko da, eta
abuztuan oporrak direnez, nik
uste urrian bete daitekeela postu
hori beste bost urtetarako.
Nolatan hautatu zaituzte zu?
Nire postuan beste bi aretoetako
presidenterik zaharrena naizela-
ko tokatu zait ordezkapena. Or-
dezkatu izan dut Ibarra gehiago-
tan ere, bajan egon izan denean
edota oporretan zegoenean. Bai-
na, orain desberdina izango da,
Ibarraren figura desagertu egin-
go delako erretiroagatik, eta hor
bakarrik geratuko naiz.
Orain behin behinean hasiko
zara, baina hautagaien artean
izango zara?
Ez dut pentsatu oraindik, ez da-
kit zer egingo dudan. Ni orain
betetzen ari naizen postuaren
deialdia ere egingo dute, eta pen-
tsatu behar dut berriro horra
aurkeztuko dudan nire eskaera
edo Auzitegi Nagusiko presi-
dente izateko aurkeztuko nai-
zen. 
EAEko Auzitegi Nagusiko
presidentea, EAEko hautes-
kunde batzordeko presiden-
tea ere bada.
Bai, horrela da. Eta kasualitatez
hauteskundeak egongo direnez,
niri tokatuko zait. Lan horretan,
alde batetik, hautagaien zerren-
dak onartu behar dira, koalizio-
ak ere begiratu behar dira. 
Bestetik, hedabide publikoetan
alderdiei ematen zaien denbora
banaketa neurtu behar da ere.
Eta gero, emaitzak publikatzen
dira eta emaitzen aurkako hele-
giteak ere ebazten ditugu. 

MIKEL IRAOLA

«Oraindik ez dakit
kargurako behin
betiko aurkeztuko
naizen»
GARBIÑE BIURRUN
EPAILEA

Ekainaren 21ean hartuko du EAEko Auzitegi
Nagusiko presidente kargua, behin behinean,
Juan Luis Ibarra ordezkatuz; hauteskunde
batzordeko presidente izango da ere

Iñigo Terradillos / Irati Saizar 

Juan Luis Ibarra egungo EAEko
Auzitegi Nagusiko presidenteak
72 urte betetzen dituen egunean
hartuko du bere kargua, behin
behinean, Garbiñe Biurrun (To-
losa, 1960) epaileak. 
Zein da beteko duzun kargua?
EAEn justiziak daukan ordezka-

ritzarik nagusiena da. Egiteko bi-
koitza du: alde batetik, gobernu
kontuak ditu, hau da, Euskadiko
justiziaren egunerokotasuna
mantentzea edota gobernu ara-
zoak konpontzea, eta bestetik,
jurisdikzio edo epailetza lana
dago; zibil eta penal arloko sala
presiditzea dagokigu eta auzie-
tan sartzea.
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ATARIA IRRATIA
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OSTEGUNA 21
ATARIA IRRATIA

09:00-11:00.Pasahitza. Eguraldi
iragarpena Iker Ibarluzearekin, es-
kualdeko berrietan Mikel Prieto
historialaria ariko da Baliarraingo
historiari buruz egin duen ikerke-
tari buruz eta eguneko elkarrizke-
ta (Eneko Maioz, Orexako alkatea
eta Gipuzkoako EH Bilduko koordi-
natzailea, foru funtsa %20 murriz-
teari buruz). 
11:00-12:00.Eutsi Goiari. Kirol
saioa.
14:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa.
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Mestibull. Musika saioa DJ
Bullek gidatuta. 

28 KANALA

OSTEGUNA
11:00.Ane Lore sukaldean
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30. 1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Adinberri
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Spinning klasea
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik

OSTIRALA
11:00.Elkarrizkettap
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30. 1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Adinberri
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Amets yoga estudioa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Jesus Mari
Etxebeste Elosegi. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.
Telefono zenbakia: 
943 65 10 40. 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpi-
roz Galarza. Larramendi kalea, 6. 
Telefono zenbakia: 
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsuak ja-
rraipena izango du. Egun
osoz zerua erabat urdin

mantenduko da, nahiz eta, lehen
orduetan hodeiren bat edo beste
azal litekeen. Haizeak aldakor joko
du eta tenperatura altua izaten ja-
rraituko du, maximoak 27-29 gra-
duan joko duelarik goia.

Bihar.Hodei gehiago izan-
go dira. Goizean giro polita
izango da, non zerua nahi-

ko urdin egongo den. Eguerditik
aurrera haizeak ipar-mendebal-
deko ukitua hartuko du eta horre-
kin hodeiak ugarituko dira, batez
ere, egun amaieran, non zerua
nahiko zikin geratuko den. Tenpe-
raturak behera egingo du eta ma-
ximoa ez da 24-25 gradutik pasa-
ko.

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

Aurrera pausoak, beti
ere maskara jarrita
Asteburuan kontrakorik iragartzen ez badute eta gauzak
ondo, bigarren fasean sartuko da Tolosaldea 
astelehenean; gaurtik, gainera, maskara erabili behar da

Erredakzioa Tolosa

Pixkana-pixkana eskualdea bi-
garren fasera gerturatzen ari da
eta honenbestez, zerbitzu gehia-
go hasiko dira martxan, muge-
kin beti ere. Horrekin batera, Es-
painiako Gobernuak kendu egin
ditu herritarrek kalera ateratze-
ko dituzten ordutegiak 10.000
biztanletik beherako herrietan.
Neurria ez dute Estatuko Aldiz-
kari Ofizialean iragarri oraindik,
hala ere. 
Horiek horrela, Amasa-Villa-

bonan ere aurki ordutegirik gabe
ibili ahalko dira, eta ondorioz es-
kualdean Tolosa izango litzateke
kirola egiteko eta paseorako or-
dutegiak dituen herri bakarra.
Ordutegiak moldatu dituzte hala
ere: helduentzako (14 urtez gora-
koak) ordutegiak malgutu egin-
go dira, eta 70 urtetik gorakoen-
tzat gordetako tarteetan (10:00-
12:00 eta 19:00-20:00) ez beste
guztietan atera ahal izango dira
kalera paseatzera edo kirola egi-
tera: 06:00etatik 10:00etara,
12:00etatik 19:00etara eta
20:00etatik 23:00etara. 
Eusko Jaurlaritzak bi orduz

aurreratu edo atzeratu ditzake
tarte horiek, hala ere. Hamabost
lagun arteko taldeak atera ahal-
ko dira elkarrekin kalera, beti se-
gurtasun tartea eta arauak gor-
dez.

BERRIKUNTZAK
Berritasun gehiago ekarriko ditu
bigarren faseak. Jatetxeek ateak
ireki ahal izango dituzte, eta ta-
bernek ere barruan hartu ahal
izango dituzte bezeroak, edukie-
raren %40 gehienez. Eserita
egon beharko dute bezeroek, eta
ezingo dute barran kontsumitu.
Kultur azpiegiturei dagokienez,
zinema aretoak, antzokiak eta
monumentu multzoak ere ireki
ahal izango dira  bigarren fasean.
Areto itxietan, ikusleek aldez au-

rretik izan beharko dute euren
eserlekua gordeta (Internetez
erostea gomendatu dute) eta
ezingo da edukieraren %30 gain-
ditu, ezta 50 pertsona baino
gehiago bildu ere. 
Aire zabaleko kultur ekitaldie-

tan, ikusleek eserita egon behar-
ko dute, segurtasun tarteak
mantenduz, eta horietan ere
ezingo da edukieraren %30 gain-
ditu, ezta 400 pertsona baino
gehiago elkartu ere. Monumen-
tu multzoetako bisiten kasuan,
ohi duten edukieraren herena
izango dute. Kultur azpiegitura
guztiak, ireki aurretik, garbitu
egin beharko dira, eta garbiketa
horrek ondare kulturala arris-
kuan jartzen duen kasuetan,
ezingo dira ireki.
Erakusketa aretoei dagokie-

nez, bisitariek bi metroko distan-
tzia gordetzen dutela ziurtatu
beharko dute, eta inaugurazioak
saihestu beharko dira, jendea ez
pilatzeko.
Liburutegiak edukieraren

%30arekin ireki ahal izango dira,
eta bigarren fasean dauden libu-
rutegien artean liburuak uztea
posible izango da. Haurrentzako
guneak itxita egongo dira aurre-
rantzean ere.
Kirol azpiegiturak eta igerile-

kuak ireki ahal izango dira maia-
tzaren 25etik aurrera, baina
txanda hartu beharko da horie-
tarako; jolaserako igerilekuak
ere bigarren fasean irekitzea au-
rreikusten dute. Jaunartzeak eta
ezkontzak ere ospatu ahal izan-
go dira, baina hainbat baldintza-
rekin: ezkontzen kasuan, gehie-
nez 100 pertsona elkartu ahal
izango dira aire zabalean, eta 50
leku itxietan. Hildakoen beiletan
egoteko kopuru gehienezkoa ere
handitu egingo dute: 25 leku ire-
kietan, eta hamabost leku itxie-
tan.

MASKARAK, GAURTIK
Horrekin batera, gaurtik, 6 urte-
tik gorako pertsonek maskarak
erabili beharko dituzte, derrigor.
Erabilera publikoa duten espa-
zio itxi guztietan eta aire zabale-
an izango da derrigorrezkoa, bi
metroko segurtasun tartea gorde
ezin den tokietan. Arnasa har-
tzeko arazoak dituztenak salbue-
tsita daude, baita beren osasun
egoeragatik edo mendekotasu-
nen bat dutelako maskaren era-
bilerak kalte egin diezaiekeen
pertsonak ere. 3 eta 5 urte bitar-
teko haurrentzat, beharrezkoa
ez, gomendagarria izango da,
arau horren arabera.

Amasa-Villabonan ordutegirik gabe ibili ahal izango dira aurki. JON MIRANDA


