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Normaltasunera bidean
Bigarren fasean sartu zen, atzo, eskualdea. Aldaketa berri horrek, berekin dakartza zenbait neurri.
Herritarren egunerokoan izango du eragina, bereziki, hezkuntzan, kulturan eta kirolean. 

Josu Artutxa - Eneritz Maiz

F aseka bizitzera
ohitu dira herri-
tarrak, eta biga-
rren fasean sar-
tuta, atzotik,
araudi berria
dago indarrean.
Ordutegiei, sal-

tokiei, taberna eta jatetxeei, hez-
kuntza zentroei, kirol jarduerei,
eta igerileku eta hondartzei era-
gingo die. 
Hezkuntza izan da aldaketa

eman duen alorretako bat, eta
baita zalantza asko eragin ditue-
netako bat ere. Ikastetxe guztiek
erabaki ezberdinak hartu dituz-
te. Hori bai, hasi direnetan, erre-
fortzu lana behar duten ikasleak
baino ez doaz klasera. Guztiek ai-
patu dute, ikasle gutxi izango di-
rela gela bakoitzean eta hartu be-
harreko segurtasun neurriak be-
tez ariko direla.
Alegiako Aralar Institutuan,

eskolak eta gurasoek ez hastea

erabakia bazuten ere, atzera
egin, eta denbora laburra bada
ere, errefortzua behar duten
ikasleak bakarrik hasiko direla
argitu dute, egutegi bat osatuta.
Ikasleen %25 baino ez da joango
klasera, hau da, hamabost ikasle
baino ez dira izango. Ikasle ba-
koitza errefortzua behar duen
ikasgaian baino ez da egongo. 
Amasa-Villabonako Erniobea

ikastetxean ere errefortzua be-
har dutenei laguntzeko irekiko
dituzte gelako ateak. DBH4ko
ikasleetan berreskurapenak di-
tuzten ikasleak baino ez dira jo-
ango, eta azterketak egingo di-
tuzte Organo Gorenean horrela
erabakita. Hilabete amaierako
ezohiko errefortzuko azterkete-
tara ere joango dira, baina ikasle
gutxi batzuk baino ez izatea au-
rreikusten dute. 
Ibarrako Uzturpe ikastolan, al-

diz, geratzen diren bi asterenga-
tik ez hastea erabaki dute, eta
orain arte egin moduan, on line
emango dituzte klaseak.

Herrikiden atzo hasi ziren ba-
txilergoko bigarren mailako
ikasleekin. Selektibitatea presta-
tzen ari dira, eta ikasleek beraiek
erabaki dute zein klasetara joan
behar duten. Bi orduko klaseak
jarri dituzte. Mailaka joango dira
klaseetara batzen, eta ostegune-
an batxilergoko lehen mailakoak
hasiko dira, baina gaindituak ez
dituzte ikasgaiak prestatzeko
izango dira. Aldiz, DBH4ko ikas-
leak ekainaren 1ean hasiko dira,
eta soilik, lehen eta bigarren eba-
luazioak gainditu gabe dituzte-
nak joango dira ikastetxera.
Orixe Institutuan Organo Go-

renean erabakitakoari eutsi dio-
te. Egutegi berezia egin dute, eta
astelehen eta ostegunetan au-
rrez aurre emango dituzte erre-
fortzua behar dutenekin edota
selektibitatea prestatzen ari di-
renekin klaseak. Beste egunetan,
orain bezala, Internet bidez jaso-
ko dituzte klaseak. Aldiz, lehe-
nengo batxilergoko ikasleek edo-
ta DBH4koek etxean jarraituko

dute klaseak hartzen, eta ekaine-
an azterketak egitera baino ez
dira joango.
Laskorain ikastolan ere erre-

fortzua behar duten ikasleak bai-
no ez dira hasiko gaurtik aurrera.
Gaur batxilerreko lehen maila-
koak eta bihar bigarren mailako
ikasleak joango dira. DBH4koak
ekainean hastea aurreikusi dute,
eta gainerako klaseak orain arte
moduan etxetik jasoko dituzte.
EPAri dagokionean, Villabo-

nako egoitza itxita izango dute,
eta Tolosan baino ez dira hasi
klaseekin. Hautazko moduan
utzi diete ikasleei klasera joatea-
rena, ikasle bakoitzak etxean
egoera ezberdina bizi baitu. Di-
tuzten mailen artean, bakarra
baino ez da hasi aurrez aurreko
klaseekin: Gradu 3 modulo 4,
hau da, DBH 4ren baliokidea.
Bestetik, irakasleek ekainaren
5etik aurrera ikastetxetik egin
beharko dutela lana argitu dute.
Tolosaldea Lanbide Heziketa

Institutuaren kasuan, ez dute

aukerarik izan eta atzo hasi be-
har izan zuten errefortzu klasee-
kin. Ez dituzte ebaluaziorako
kontuan hartuko, eta ikasleek ez
dute nahita nahiezkoa klaseeta-
ra joatea. Besteekiko berezitasu-
na tailerreko orduena dute, eta
hori ezin dute telelana bidez
egin. Errefortzuekin ikasleak la-
guntzea dute helburu, eta beha-
rra dutenen kasuan izango da.
Internet bidez egin daitezkeen
irakasgaiei eutsi egingo diete.
Irakasleek erabaki dute zein
ikasle joango den klaseetara, beti
ere, joatea posible badu. Segurta-
sun neurriak betetzeko protoko-
lo oso bat garatu dute ikastetxe-
ak eta ikasleek bete dezaten. 

HAUR ESKOLARIK, EZ
0-3 urteko haurrak irailera arte
ez dira itzuliko haur eskoletara.
Covid-19aren ondorioz, martxo-
aren 13tik etxean daude haurrak.
Atzo Haurreskolak Partzuergoak
gurasoei jakinarazi zienez, iraile-
ra bitarte ez dira itzuliko.

Aire zabaleko eta estalitako igerilekuek irekitzeko aukera dute, atzotik. Eskualdean, ordea, uztailera arte itxaron beharko da horrelako irudiak ikusteko. ATARIA
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KIROL EREMUAK EKAINEAN
Kirol arloan ere aldaketak datoz.
Estalita dauden kirol azpiegitu-
rak ireki ahal izango dira, gehie-
nez edukieraren %30a beteta.
Goi mailako kirolariek, profesio-
nalek eta federatuek erabili ahal
izango dituzte, aurretik txanda
eskatuz. Hala ere, edozein era-
biltzailek izango du txanda eska-
tzeko aukera. Lehiatzen hastear
diren kirol klubetako eta elkarte
anonimoetako kirolariak elka-
rrekin entrenatu ahal izango
dira aurrerantzean, gehienez ha-
malau laguneko taldeetan.
Txandaka aritu beharko dute,
erabiltzen den azpiegituraren
edukieraren erdia gainditu gabe.
Eskualdean, hiru eremuri era-

giten diete neurri horiek: Tolosa-
ko Usabal Kiroldegiari eta Bera-
zubi estadioari, eta Amasa-Villa-
bonako Olaederra Kiroldegiari.
Hirurak ere Kirolzer enpresak
kudeatzen ditu, eta Prebentzio
Plana lantzen ari dira, guztiak
ere, segurtasun eta osasun neu-
rri guztiekin irekitzeko. Orain-
goz, Tolosako eremuak ekaina-
ren 15ean irekiko dituztela aurre-
ratu dute. Olaederrari buruz ezer
baieztatu ez badute ere, data ho-
rretan irekitzea aurreikusten da.
Aurreratu dutenez, hasiera ba-

tean soilik bakarkako kirola egi-
teko aukera izango da, oraindik
ere, kontaktua duten kirolak egi-
tea ezinezkoa delako. Halaber,
aurretik hitzordua eskatuta jar-
dungo da, eta horretarako, siste-
mak eta plataformak antolatzen
ari dira.
Datozen egunetan enpresako

zein udaletako ordezkariek ire-
kierari buruzko argibide guztiak
emango dituzte ateak zabaldu
aurretik herritarrek informazio
guztia izan dezaten. Hala ere,
beste askoren artean, ezinbeste-
ko lau neurri nabarmentzen di-
tuzte Usabal Kiroldegitik: zerbi-
tzuen edukiera gutxitzea, garbi-
keta eta desinfekzio neurriak
maiztasunez handitzea, instala-
kuntza barruko igarobideen
kontrola bermatzea eta norbera-
ren segurtasunerako eta zaintza-
rako materiala erabiltzea.

KANPOKO IGERILEKUEN DUDA
Uda gerturatu ahala, kanpoko
igerilekua irekitzea izan ohi da
herritar askoren nahia. Fase be-
rri honetan, kirola egiteko nahiz
aisialdirako ireki ahal izango
dira aire zabaleko eta estalitako
igerilekuak, gehienez leku osoa-
ren %30 beteta.
Usabalen, ordea, Osasun Sai-

lak eman beharreko baimenaren
zain daude. «Uda honetan kan-
poko igerilekuak martxan jarri
ahal izateko ahal dugun guztia

Atzo hasi ziren ikasle batzuk Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuan tailerreko praktikekin. ATARIA

Orain irekitzeko aukera daukaten arren, aretoak ez dira ekaina bukaera arte irekiko. I. GARCIA LANDA

Bi metroko segurtasun distantzia mantendu ezin den egoeratan, nahitaezkoa da maskara erabiltzea. IRATI SAIZAR

JAKIN BEHARREKOAK
Harreman sozialak

Distantzia.Norberaren etxetik kan-
po bizi direnekiko harremanetan bi
metroko segurtasun distantzia gor-
de behar da, eta, eskuak garbitzeaz
gain, distantzia hori mantendu ezin
denean, maskara erabili.
Turismoa.Turismo aktiboa edo
mendi bueltak gehienez hogei per-
tsona arteko taldeetan egin ahal
izango dira, eta aldez aurretik anto-
latuak izan beharko dute.
Elkarte gastronomikoak. Ireki ahal
izango dira gehienez leku osoaren
%50 beteta, segurtasun neurri ba-
tzuk betetzen badira.
Bilerak. Kongresuak, topaketak, bi-
lerak eta konferentziak baimenduta
egongo dira, izan publikoak edo izan
pribatuak. Horietarako aretoak
prestatuko dira.
Ezkontzak. Nahi den tokian egin
ahal izango dira, izan publiko edo pri-
batu, baina lekuaren erdia beteta.
Aire zabalean, gehienez 100 pertso-
na elkartuko dira, eta, toki itxietan,
50. Segurtasun distantzia eta osa-
sun arauak bete behar dira.
Beilatokiak. Aire zabalean 25 per-
tsona arte elkartu ahal izango dira;
leku itxietan, berriz, gehienez 15..

Ordutegi eta mugak

Probintzia barruan.Muga geografi-
korik gabe mugitu ahal izango da,
baita aisialdirako ere, hamabost per-
tsonako taldeetan.
Ordutegia. Desagertu egingo dira,
eta haurrek ez dute izango kalera
ateratzeko ordubeteko muga.
70 urtetik gora. Jarduera fisikoa
10:00etatik 12:00etara eta
19:00etatik 20:00etara egin behar-
ko dute. Gainontzeko herritarrei es-
katu zaie hiru ordu horiek adin tarte
horretan daudenentzat uzteko.

Zahar egoitzak

Bisitak.Baimenduta egongo dira al-
dundiak zehaztutako araudia eta
egutegia betez.

Ostalaritza

Taberna eta jatetxeak. Barruan
zerbitzatu ahal izango dute, gehie-
nez lekuen %50 beteta. Lokalaren
barruan soilik eserita daudenei zer-
bitzatuko zaie, ahal dela –jatetxe-
tan– aurrez txanda eskatuta. Ezin-
go da zuzenean barran eskatu.
Eramateko. Etxera eramateko ja-
naria eta edaria eskatu daiteke.
Terrazak eta materiala. Terrazek
edukieraren erdia izango dute, eta
mahai batean gehienez hamar per-
tsona elkartu ahal izango dira. Beze-
ro bat joan eta beste bezero bat
eseri bitartean,  bezeroek ukitu du-
ten guztia garbitu beharko dute.
Mantelak behin erabiltzekoak izan-
go dira, eta kreditu txartel bidezko
ordainketa sustatuko da. 
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egiten saiatuko gara», diote.
«Hori bai, neurri asko hartu be-
harko ditugu zerbitzu hori modu
seguruan martxan jarri ahal iza-
teko. Guztion artean egin beha-
rreko lana izango da». Zerbitzu
hori irekitzekotan, gainera, oso
neurri zorrotzak hartu beharko
dituztela gogorarazi dute.
Asteasun ere badute aire zaba-

leko igerilekua, nahiz eta orain-
dik ez duten irekitzea pentsa-
tzen. «Uztaila arte ezingo da ire-
ki», dio Pili Legarra alkateak.
«Aurre-prestaketa sakon bat egi-

tea eskatzen du. Ezarritako bal-
dintzekin, gainera, asko muga-
tzen zaigu erabiltzaile kopurua».
Jakitun da zenbait neurri har-

tu beharko dituztela. «Eguneko
sarrerak saldu ezingo direnez,
urteko bonua bakarrik hartu
ahalko da, eta herritarrei soilik
baimenduko zaie sarrera. 
Hori dela eta, galdeketa bat lu-

zatu dute herrian «herritarrak
baldintza horietan joateko prest
egongo liratekeen jakiteko». Os-
tirala bitarte dute erantzuteko
epea. 

ZINEMA ARETOAK
Fase honetan hasiko dira zenbait
kultur jarduera eskaintzen. Es-
kualdean, besteak beste, Tolosa-
ko Leidor eta Amasa-Villabona-
ko Gurea antzokiei eragiten die-
te neurri berriek. Tolosako
Udaletik adierazi dutenez, Gi-
puzkoako aretoek, ekainaren
26an irekitzea adostu dute. San-
joanak direla eta, uztailera arte
atzeratuko da Leidor aretoaren
irekiera. Prebentzio plan bat osa-
tzen dabiltza, itzulera ahalik eta
modu seguruenean gauzatzeko.  
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«Egoitzetako pintaketak
guztiz salagarriak dira»
Erredakzioa Amasa-Villabona

Igandean pintaketak azaldu zi-
ren Amasa-Villabonako EAJ al-
derdiaren egoitzan, eta horren
harira EH Bilduko udal gober-
nuak bere desadostasuna azaldu
nahi izan du. «Alderdien egoi-
tzetan egindako pintaketak le-
kuz kanpo daudela eta guztiz sa-
lagarriak dira», esan du. 
«Amasa-Villabonan bizikide-

tza eta normalizazio demokrati-
koaren alde lanean jarraituko
dugu herritarrek sufritu dituzten
eta sufritzen ari diren eskubide-
en urraketak erabat desagertu
arte», gaineratu du. Horrekin ba-
tera salatu ditu «estatuaren kar-

tzela politikak euskal presoen
osasun eta eskubideetan dituen
ondorioak». «Politika horrek
mina eta sufrimendua ekartzen
jarraitzen du gure herrira», gehi-
tu du.
Horiek horrela, «denon parte

hartzearekin eta elkarrekin»
pausoak ematea beharrezkoa
dela esan du udal gobernuak, eta
bide horretan «memoria eta bizi-
kidetza batzordearen barruan la-
nean jarraitzeko borondatea eta
konpromisoa» berretsi du. 

Ruiz egonkor dago,
«betiere larritasunaren
barruan»  
Patxi Ruiz presoari elkartasuna adierazteko manifestazioa
egin zuten ostiral iluntzean, Tolosan; nafarraren
konfiantzazko medikuak osasun txostena ikusi ahal izan du

Asier Imaz Tolosa

Tolosan 200 lagun inguru irten
ziren ostiralean manifestazioan
gose greban dagoen Patxi Ruiz
presoari elkartasuna adierazte-
ko. Bertan esan zuten nafarrak
egarri greba utzi duela, baina
gose greban jarraitzen duela.
Azken berrien arabera eta egin

dizkioten osasun azterketen
emaitzak kontuan hartuta,
egonkor dago presoa, «betiere
larritasunaren barruan». AEM
Amnistiaren Aldeko eta Erre-
presioaren Aurkako Mugimen-
duak kaleratutako azken oha-
rraren arabera, euskal preso 
politikoaren konfiantzazko me-
dikua Murtzia II espetxeko sen-
dagileekin bildu zen herenegun,
eta ikusi ahal izan zuen haiek
Ruizen osasun egoeraz eginda-
ko txostena.  
Pasa den ostegun gauean

egon zen ospitalean. Arratsalde-
an eskaini zioten Murcia II-ko
espetxeko ardurenek ospitalera
eramatea, baina uko egin zion.
Ordu batzuk beranduago, ordea,

Mulako Epaitegiak igorritako
auto baten ondorioz, presoa Vir-
gen de la Arrixaca-ko ospitalera
eraman zuten, «espetxearen es-
kariari jarraiki, bere bizitza
arriskuan zegoelakoan». Ospita-
lean 2 litro serum sartu zizkio-
ten, eta amaren bisita jaso ahal
izan zuen. «Patxik alta bolunta-
rioa eskatu du eta Murcia II-ko
kartzelan dago berriz. Kasu ho-
netan erizaindegian dago, kar-
tzela kanpotik itzultzean Covid-
19aren prebentziorako berro-
geialdia aplikatu diotelako». 

Patxi Ruizek gose eta egarri
greba hasi zuen duela 16 egun.
Kartzelako osasun baldintzak sa-
latzeko protesta batean parte
hartzeagatik funtzionarioek egi-
niko mehatxuak salatzeko abia-
tu zuen protesta eta egun batzuk
dira jada, egarri greba bertan be-
hera utzi, eta gose grebari eusten
diola. Amnistiaren Aldeko eta
Errepresioaren Kontrako Mugi-
menduak gogorarazi nahi du
egoerak kritikoa izaten jarrai-
tzen duela eta presoaren ondoan
jarraitzea ezinbestekoa dela. 

Ostiralean Tolosan manifestazioa egin zuten Ruizi elkartasuna adierazteko. A.I.

Villabonako EAJren egoitzan azaldutako pintaketak. ATARIA

Ur Kontsortzioak
ez ohiko neurriak
onartu ditu

Erredakzioa Tolosa

Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren
Batzorde Exekutiboak, COVID-
19aren osasun larrialdiak eragin
dituen ondorio ekonomikoei au-
rre egiteko ezohiko neurriak har-
tzea erabaki du aho batez.
Iñigo Elosegi Gipuzkoako Ur

Kontsortzioko Zuzendari Geren-
teak esan duenez, neurrien hel-
burua da «egoera ahulenean
dauden kolektiboak eta osasun-
krisiak gehien erasandako nego-
zioak babestea, bereziki zailta-
sun ekonomikoak dituzten fami-
liak, langile autonomoak eta
enpresak».
Herritar guztiei zuzendutako

neurriak dira onartu dituztenak
eta ordaintzeko moduak erraztu
eta ur-hornidura bermatzea lor-
tu nahi dute. Horiek horrela, ur-

mozketarik ez dela egingo ziur-
tatu nahi dute.
Hori lortu ahal izateko, faktu-

ren ordainketa egiteko boronda-
tezko epea abenduaren 31 arte
luzatu dute. Eta errekargurik eta
interesik gabeko zatikako or-
dainketa egiteko erraztasunak
emango dituzte. 
Era berean, alarma egoerak

irauten duen bitartean, ez dute
ur mozketarik egingo ordainketa
ezagatik. 
Itxita egon diren komertzio eta

ostalaritza negozioei begirako
neurria ere hitzartu dute. Alar-
ma egoeraren ondorioz itxita
egon diren komertzio eta ostala-
ritza negozioentzat, bigarren hi-
ruhilekoari dagokion fakturaren
tarte finkoa %100 hobetsita
egongo da, eta beraz, ez dute or-
daindu beharko. 

Helburua da herritarren zailtasun ekonomikoak
arintzea, bereziki egoera ahulean dauden
familienak, autonomoenak eta enpresenak

Ohiko jarduera
Asuncionen
Erredakzioa Tolosa

Asuncion klinikan pandemia
baino lehenagoko egoerara itzuli
direla esan dute. Asistentzia nor-
malizazioari ekiteko, test immu-
nologikoak egin zaizkie klinika-
ko langile guztiei, eta egoera be-
rri horren aurrean nola jokatu
jakinarazi zaie. Osasun-langile-
ak dagozkien lanpostuetan bir-
kokatu dira. Era berean, pazien-
tearen eta osasun-langileen se-
gurtasuna bermatzen duten
zirkuituak eta denborak aurrez
definitu dira. 
Horiek horrela, kanpoko kon-

tsultetarako sarrerako zirkuitu
fisikoa aldatu eta behar bezala
seinaleztatu dutela esan dute;
zuzenean kontsulta-solairuan
kokatu dira sarrera eta irteera, al-
boko sarrera zaharretik. Mugi-
kortasun urriko pertsonak orain
arte bezala sartuko dira. Kon-
tsulta horietara aurrez aurre joan
ahal izango da soilik lehen bisita

eta berrikuspenetarako. Gaine-
rako kontsultak telefonoz edo bi-
deokonferentziaz egingo dituz-
te. Zentrora joaten diren pazien-
teek arau batzuk bete beharko
dituzte: puntualtasuna; lagun-
duta ez joatea (18 urtetik behera-
koak edo mendekoak izan ezik);
klinikan sartzean eskuak garbi-
tzea; maskararekin joatea; eta
distantzia soziala une oro man-
tentzea. Gainera, harrerako lan-
gileek tenperatura digitalki har-
tuko diete bai pazienteei, baita
haien laguntzaileei ere.
Kanpoko kontsulten eta proba

diagnostikoen eremu guztietan,
garbiketa eta desinfekzio irizpi-
deei eutsiko diete, COVID-
19aren aurka ezarritako protoko-
loen arabera. Ospitaleratu beha-
rra duten pazienteei PCR testa
egingo zaie, ospitaleratu baino
48 ordu lehenago. Senide bate-
kin bakarrik joan beharko dute,
eta senide hori izango da bisite-
tara joan ahal izango dena.



Oinatz garaikideak
Tolosatik Izaskunera oinez igotzeko ohitura oso zabalduta dago herritarren artean; bide zaharra
ordea, hondatuta dago eta sastrakek estaltzen dituzte bideko gurutze eta ikur desberdinak. 

Izaskun Egilegor
Historian graduatua eta
paisaiaren kudeaketa
masterrean lizentziatua 

I biliaren urratsaz egiten
omen dira bideak, hala
egin ere ondorengo
hau: Tolosatik Izaskunera
doan bidea, bide zaharra
bezala ezagutzen dena.

Erreferentzia puntuez gidatua,
puntu batetik bestera ibilbide
baten eredu da. Honek batzen
dituen bi gune nagusiak ibilbi-
dean markatutako mugarriez 
lotuak diraute. Historian zehar
garapen bat izan du. Ibilbideen
eredu eta oinarri da, eta kripto-
paisaian ezarri da. Esparruaren
banaketa baten barruan, Erro-
matar garaian eta Erdi Aroan
adibidez, lurraldekotasuna ze-
hazteko elementuak ziren. Aipa-
tzekoa da, Erromatar garaian
behintzat, zuinak edo ibilbideak
modu sakratu batean erabili eta
kokatzen zirela. Mugak zehazte-
ko termini delakoak ezartzen zi-
tuzten, hauek ordea, modu sin-
bolikoan inauguratzen ziren sig-
na-k ezarriz bere oinarrian, hala
nola, hautsak, ikatzak, teilak
zein ontziak, beira zatiak, txan-
ponak, karea edota igeltsua.
Erromanizazioa aldaketa eta
kultur arteko elkartrukean oina-
rritu zen garaia da. Hartara, zui-
nak markatzearena indigenen
ohitura bat dela ondoriozta dai-
teke. Lurralde markatzaile gisara
ezagutzen dira eta horiek era ba-
daude gure artean. 

KRISTAUTASUNA
Kristautasunak ere eredu hori
hartu zuen mugarri eta ibilbide-
en arteko erlazioan. Gurutzea-
ren bidea deritzonaren barruan
murgiltzen da. Hamalau geldial-
diz osatua dago eta kristautasu-
naren oinarri sinbolikoan 
kokatu behar da, heriotzaren bi-
derantz sufrimenduaren irudi-
kapena litzateke. 
Tolosatik Izaskungo ermita-

raino doan bidean daude puntu
sakratu horiek, errepide be-
rrian. Errosarioaren hamabost
misterioen bidea bestetik, bide
zaharrean dago. Bidea nahiko
hondatua dago eta jada gutxi ba-
tzuk bakarrik gogoratzen dira bi-

dearekin; maiatzero errepika-
tzen dute, goizeko ordu txikitan.
Ohiturak bizkar gainean hartuz,
oraindik mantentzen diren har-
landuz eginiko estela horien pa-
rada gozatzeko unea izaten da
maiatzean, beraz. Askorentzat
paisaian barneratuta egongo da,
eta ohitura eta bokazioaren par-
te izango da, beste askorentzat. 
Berrogeialdiaz geroztik bideak

bere sena jarraitu du, sastrakak
inguru asko jan ditu, batez ere
eguzkiak bete-betean jotzen
duen inguruetan. Bitxia ordea
sastraka hitzak hartzen duen
konnotazioa, sastraka inguruak,
moztu beharrekoak, alegia.
Egongo da horrek bideari xarma
berezia ematen diola pentsatzen
duenik ere. Denborak naturari
eskaintzen dio eskua, paisaian
eraldaketa bortitzak jasanez. 
1917ko maiatzean hasi ziren

bide honen lehen harriak lerro-
katzen, orden berezi batean jar-
tzen, alegia. Komunikazio bide
baten erabilerak geroz eta han-
diagoak izateko, bide hura aton-
tzeko aukerak handitu ziren eta
beraz, bide berdinetik jarraiki
hauek jendeztatu egin dira, egun
espaloien bidea gisara ezagutzen
dena adibidez, aurretiaz zegoen
bide kaskarra ordezkatzeko erai-
ki zen. 80ko hamarkadatik au-
rrera ordea, bidearen zenbait
zati apurtu eta birmoldatu egin
ziren N-1 errepidearen eraikun-
tza zuzenean bidearen erditik

zioak XX. mendearen erdialdera
(1949ko irailaren 11), tolosar as-
koren artean festa sortarazi
zuen. Hala aipatzen dute garaiko
agiriek. Debozioa eta Izaskungo
Amaren arteko lotura espirituala
areagotzea bultzatu zuen. Kano-
nizazioaren ondorengoak dira
bai Gurutzearen bidea eta Erro-
sarioko hamabost misterioen bi-
dea ere. Askorentzako paisaian
ezarria dagoen zerbait da Errosa-
rioko hamabost misterioen bide
hori, beste askorentzat berriz,

debozioz osatzen den mugarriz
betetako bide bat. Hondatuta
dago, egun, eta bertatik joatea
galtzear dagoen ohitura dela
esan daiteke. Hain aspaldikoa ez
den garai batekoa, alegia. XX.
mendeko Errosarioaren gurtzak
nagusitu ziren parrokien kultu-
rak Errosarioaren gurtzan oina-
rritzen ziren, hala egin ere herri
askotako santuei begira. 
Sare erlijioso horretan, Tolosa-

tik Izaskun bitartean sortutako
bideak, mugarri gisara jokatzen
duten puntuez gozatzeko aukera
dago, askorentzat esan modura,
paisaiaren parte direnak baka-
rrik. Puntu zehatzak, bateratasu-
naren irudikapen batek azaldu-
ta, helmugara iristeko helburu
izanik. Puntu horretan bertan,
eta horrekiko gertutasuna man-
tenduz, hain markatuta dirauten
ospakizun horien barruan, herri-
tarren arteko premian oinarri-
tzen dira. Birmoldaketa, edota
hauekiko jabetasun bati begira,
alegia. Garai bateko eta gaurko
ohiturak bat egin dezaten ga-
rrantzia eman beharko litzaioke
horri guztiari, ikuspuntu guztiak
kontuan izanda noski. Hika-
mika sortu dezake, noski. Histo-
riako gertakari guztiek bezala,
ordea, gaurdaino iritsi zaigun
hura da aspaldikoa. Oraina, ira-
ganetik datorrenaren konposi-
zioa da, eta gaurkotasuna, atzo-
koaren oihartzuna ez ezik, gaur-
koaren oinarri dela ulertzea
premiazkoa. 

Sastrakek eta landaretzak bideko elementu asko estali dituzte. I.E.

Bide zaharra; egokitzapenek bat egin dute bide zaharrarekin. ATARIA

Ibilbideko hondatze
prozesuek 
mende bateko
arrastoak 
estaltzen dituzte
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igarotzen baitzen. Egun dagoen
bidea ezagutu arte. Bide zaharra
deitzen zaio horri. Lehen harria
ezarri zenetik egin bide diren
birmoldaketa eta berrikuntza
guztiak, eraikuntza zaharrarekin
nahasten dira, eta magia berezia
eskaintzen diote tokiari.

BIDEAK ETA SAREAK
Bideek, ordea, sare gisa jokatzen
dute, sare sozial, politiko, ekono-
miko edota biologiko gisa. 20ko
hamarkadan hasi ziren ekologo,
geografo zein matematikariak

sare horien inguruan plantea-
mendu ezberdinak plazaratzen,
azken finean abstrakzioan oina-
rritzen diren planteamenduak
dira, eta guregana, zentzume-
nen bitartez iristen dira, mate-
rialtasunak garrantzia handia
duelarik horietan. Honek guz-
tiak beraz, sare osatu batera era-
maten du, atzokoaren eta gaur-
koaren arteko erlazioa bilatzera.
Kasu zehatz honetan ohiturak ja-
rraituta, erlijiozko sare bat dela
esan daiteke. 
Izaskungo amaren kanoniza-
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Denboraldi berrira begira  
Datorren denboraldia prestatzeko lanetan hasi da Bigarren B mailako Laskorain taldea;
klub bereko Gipuzkoako Ligako taldeak hirugarren amaitu du bere lehen denboraldian

Imanol Garcia Landa  Tolosa

Laskorain areto futboleko bi tal-
de nagusiek bukatutzat eman
dute denboraldia. Bigarren B
mailan lehiatzen den gizonezko-
en taldeak maila mantentzea
zuen helburu, eta gustura daude
bete ahal izan dutelako. Emaku-
mezkoen taldeak bere lehen
denboraldia izan du, eta hiruga-
rren egin dute sailkapenean.

Gizonezkoen taldeko kapitai-
na den Beñat Balerdi gustura
azaldu da denboraldian lortuta-
koarekin: «Ligako lehen itzulia
hartu dute kontuan, modu ho-
rretara talde guztiek behin
behintzat elkarren aurka jokatu-
ta zeudelako. Une horretan be-
deratzigarren postuan geunden
eta, beraz, mailan mantentzea
lortu dugu». Balerdik garbi du
Laskorainek indartsu hasi behar
duela liga, lehenbailehen pun-
tuak eskuratzeko: «Ez gara goian
ibiltzeko taldeetako bat, eta, be-
raz, denboraldia pixka bat indar-
tsu hastea komeni zaigu, eta
kasu honetan ondo atera zaigu».
Espero baino puntu gehiago lor-
tu zituzten ligaren hasieran, eta
horri eskerrak sailkapeneko pos-
tu on batean bukatu zuten lehen
itzulia.

Bigarren urtea izan da Lasko-
rainentzat Bigarren B mailan.
«Eskarmentu pixka bat bage-
nuen, eta denboraldi honetara-
ko zerri aurre egin behar genion
bagenekien», esan du Balerdik.
Denboraldia indartsu hastearen
taktika horrekin puntuak pilatu
zituzten, baina gero, bigarren
itzuliaren hasieran  ez zituzten
oso emaitza onak lortu. «Partida
zailenak orduan genituen, sail-
kapeneko goiko taldeen aurka.
Baina orokorrean, ikusita jokatu
ditugun partidak eta egin dugun
denboraldia, gure taldearen
ezaugarriekin eta jende gaztea-
rekin, nahiko borobila izan dela
esango nuke». 

Etenaldiaren hasieran, ligare-
kin oraindik zer gertatuko zen ja-
kin gabe, entrenatzaileak eta
prestatzaile fisikoak bidalitako
ariketak egiten aritu ziren, sasoia
mantentzeko helburuz. Behin
erabakia hartu denetik, jokalari
bakoitza bere aldetik ari da ari-
keta fisikoa egiten. Talde giroa

ere mantendu ahal izan dute:
«Talde bat osatzeko garaian ga-
rrantzitsua da bat eginda egotea,
eta bideo dei batzuk egin ditugu,
behintzat elkar ikusi eta elkarre-
kin ariketa batzuk egiteko, elkar
pixka bat zirikatu eta barre pixka
bat egiteko. Jolas batzuk ere egin
ditugu konfinamendua errazago
eraman ahal izateko». 

Aurrera begira ere jarri dira,
hurrengo denboraldian pentsa-
tzen hasi baitira. Izan ere, baja
batzuk izango dituzte, bi atezain
eta bi jokalari, eta horien ordez-
koak topatu beharrean daude.
Balerdik dioenez, «ez da erraza
maila honetan jolastu nahi duen

jendea bilatzea. Nahiko konpro-
miso eskatzen du, bidaia luzeak
askotan, eta ez da erraza jendea
bilatzea eremu honetan». Bestal-
de, klub xumea dela gaineratu
du: «Ezin dugu asko eskaini, bai-
na saiatuko gara beste urtebetez
talde lehiakor bat osatzen». 

Egun planifikazioa egitea oso
zaila dela gaineratu du Balerdik,
ez baitakite entrenatzen noiz
hasi ahal izango duten, ezta liga
bera ere noiz eta nola hasiko den.
Abuztuan denboraldi-aurrea
hasi ohi dute, eta irailaren erdi
aldean denboraldia hasten da.
«Egoera berri honekin dirudie-
nez planteatzen ari dira multzo-

Bigarren B mailako Laskorain taldea. ATARIA

ak beste modu batera egitea, eta
agian 20 taldeetako multzoak
osatuko dituzte. Orduan, ez da-
kigu lehenago hasi beharko du-
gun, edo data berdinetan hasita
balioko duen. Baina, dena airean
dagoenez, zain egon beharko
dugu», zehaztu du Balerdik. Bi-
tartean, jokalari bakoitza sasoia
mantentzen saiatuko da. 

ONENEAN, ETENALDIA
Egoerak hala eskatuta, liga buka-
tu dela azaldu du Ane Artutxa
Laskorain taldeko jokalariak. Gi-
puzkoako Ligan lehiatzen dira
eta hirugarren postua lortu dute
sailkapenean. «Orokorrean ba-

lantze ona egiten dugu», esan du
Artutxak. «Kontuan izan behar
da lehenengo urtea dela Lasko-
rain bezala. Talde bezala gehie-
nak Lauburun aritzen ginen, eta
aurten bi jokalari berri etorri
dira. Entrenatzailea ere berria
izan da taldearentzat, nahiz eta
jokalari batzuekin harremana
izan aurretik. Ezagutze prozesu
hori kosta egin zitzaigun hasie-
ran». 

Urte hasiera honetan «martxa
on bat» hartuta zutela eta etenal-
dia beraien unerik onenean iritsi
zela dio Artutxak. «Emaitza ho-
beagoak lortzen ari ginen, jokoa-
ren aldetik askoz hobeto ari gi-
nen, eta denboraldia ondo buka-
tzeko gogoa geneukan». Giro
aldetik «oso talde ona» dutela
azaldu du, eta denboraldi hone-
tan hasi diren bi taldekide be-
rrientzako ez dela batera zaila
izan egokitzea. «Agian joko alde-
tik izan da zailagoa, jokatzeko
modura egokitzea. Orokorrean
oso gustura aritu gara».

Konfinamenduan zehar ez
dute talde bezala ezer berezirik
egin entrenamenduei dagokio-
nez. «Whatsapp bitartez komu-
nikatzen jarraitu dugu, baina
ikusten genuen denbora aurrera
joan ahala bueltatzeko aukerarik
ez zela egongo», esan du Artu-
txak. 

Datorren denboraldiari begira
oraindik ez dute hitz egin talde-
an. «Nik neuk ez dakit jarraituko
dudan jokatzen, baina oraingo-
an izan duguna ez da nahi duzun
bukaera mota», azaldu du Artu-
txak. «Ez dakigu datorren den-
boraldian jende nahikoa izango
den taldea ateratzeko, eta horre-
la bukatzeak pena ematen dit». 

Bestalde, liga berak ere jarrai-
pena izateko aukera izango duen
ikusi egin beharko dela gainera-
tu du: «Urtero uste dut ibiltzen
garela ezjakintasun horrekin,
liga osatzeko nahiko talde izan-
go ote diren. Hori ere denborare-
kin ikusten joango garen zerbait
izango da». Denboraldi honetan
Gipuzkoako Ligan eskualdeko
lau talde izan dira: Laskorain,
Tolosala, Anoeta eta TEEP Ori-
xe-Samaniego. «Ez dakit zer
asmo izango duten talde horie-
tan ere datorren denboraldira-
ko», zehaztu du Artutxak. 

Gipuzkoako Ligako Laskorain taldea. ATARIA
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Segatik hasita, egoera tristea da 

Beste kiroletan gertatu den mo-
duan, herri kirolei ere eragin die
COVID-19a dela-eta ezarri den
alarma egoerak. Tolosaldean,
esaterako, Adunan egiten den
Gorostidi Harriaren Txapelketa
bertan behera geratu da. Santa
Kruz jaiak ez dira ospatu, ezta
San Isidro Eguna ere, eta horie-
tan eskualdeko zenbait herritan
egin ohi diren saioak ez dira bu-
rutu. 
Herri kirolen egoeraren berri

jakiteko, Ataria Irratiko Desafioa
saiora Jose Inazio Saizar Luxar-
be gonbidatu genuen. Hainbat
urte daramatza Herri Kirolen Gi-
puzkoako Federazioaren lehen-
dakari moduan, eta bere garaian
harri-jasotzaile izandakoa da.
Eta ez nolanahikoa, bere pisua
hiru aldiz jasotzen izan den ba-
karra, 66 kiloko pisuarekin 202,5
kiloko harria jaso baitzuen. Jar-
duneko lehendakaria da egun
Luxarbe, herri kirol saioez gain,
bertan behera geratu baitira fe-
derazioko hauteskundeak. Be-
rak ez duela jarraituko azaldu
du: «Lekua uzteko prest nago.
Urte asko daramatzat hor, pixka
bat nekatuta ere banago, adina
ere badut, eta azkenean meta
handi samarra pilatzen da». 
Herri kiroletan egoera okerre-

nean sega ikusten du Luxarbek:
«Martxoan hasten gara kirolari

guztiei deitzen. Modalitate ba-
koitzarekin bilerak egiten ditu-
gu, eta gero erabakiak hartu. Bai-
na egoera berri hau etorri da eta
denok ipurdia airean dugula
gaude. Normalean sega izaten
da aurrena, eta egoera oso beltza
ikusten dut. Batik bat, aurretik
baserritarrekin egon behar iza-
ten dugu, belardiak-eta presta-
tzeko. Oraindik ez dakigunez
egoera hau nola konponduko
den, ez gara ezertan mugitu».

BELARDIAK PRESTATZEKO LANA
Segak, izan ere, berezitasun bat
badu, belardiak prest egon behar
direla saioa egiteko. «Data bat
jartzen da eta baserritarrak bere
ahalegina egiten du belardia
prest izateko», esan du Luxar-
bek. «Askotan patrikatik dirua
galduta prestatzen du. Ez badau-
kazu data bat, baserritarrak bere
martxa jarraitu behar du, eta ho-
rrela egin dezala». Asteasun Bu-
lano baserriko belardietan egin
ohi dira txapelketak. «Bulanoko-
ekin, beste baserrikoekin bezala,
sekulako zortea dugu. Beraiei
gustatzen zaie eta eskua bota-
tzen digute, eta aspertu egingo
ginateke beraiei eskerrak ema-
ten», gaineratu du. «Horiek ez
bagenitu, nora joan? Eta horien-
gana ezin dugu joan, ezer ez bai-
tugu oraindik zehaztuta». Ho-
rrez gain, kontuan izan behar da
saioetan segalariek talde bat iza-
ten dutela ondoan, eta bertako-
en parte hartzea ze baldintzetan
onartuko luketen ez dagoela ze-
haztuta.
Harri-jasotzeari dagokionez,

Gipuzkoako Harri Txikien Txa-
pelketa Usurbilen dute progra-
matuta, uztailaren hasierarako,

Santa Isabel jaien inguruan.
«Orain gutxi hitz egin genuen eta
aurrera eramateko asmotan dau-
de. Beti ere atzera ez badu egiten
egoerak», esan du federazioko le-
hendakariak. Dirudienez, ikusle
kopurua murriztu nahi dute,
hau da, berez sartzen den ikusle
kopuruaren herena egotea.
Usurbilen posible izan daite-

ke, baina Donostiako probak egi-
tea zailagoa ikusten da. Aste Na-
gusian Igeldo Harria Txapelketa
eta aizkorako Urrezko Kopa egi-
ten dira. «Donostiako jaiak ber-
tan behera geratu direla esan
dute. Ez naiz egon jai batzorde-
koekin eta ez dakit azkenean egi-
teko aukerarik izango dugun ala
ez», zehaztu du Luxarbek. «Gai-
nontzeko txapelketekin ez dakit
zer gertatuko den. Nik galdutzat
jotzen ditut. Ea egoerak buelta
ematen duen, baina ni arduratu-
ta nago».
Hain justu, Gipuzkoako Aizko-

lari Txapelketa Mendaron izan

Iaz egindako Gipuzkoako Segalari Txapelketaren sari banaketa, Zizurkilen. 
Zutik, eskuinean, Jose Inazio Saizar ‘Luxarbe’. A. IMAZ

da azken urteetan eta han zego-
en programatuta aurtengorako
ere. 300 lagun izan ohi dira, eta
hirutik bat joaten bada, 100 ikus-
le izango ziren. «Etxean entrena-
mendu bat grabatu eta erakustea
bezalatsu jotzen dut. Ez diot es-
perantzarik kendu nahi, baina ni
nahiko etsita nago, eta nire sus-
moa da oso txapelketa gutxi
izango dela aurten», esan du Lu-
xarbek. 

KIROLARIEN DILEMA
Eta egoera honen aurrean, zer
egin dezakete kirolariek? Zen-
bait herri kirolari ari dira presta-
keta lanak egiten, baina jakin
gabe saiorik edo txapelketarik
egingo den, zaila da motibazioa
bilatzea. «Aizkolariek gastu ika-
ragarria izaten dute», esan du
Luxarbek, «eta gero zerbait izan-
go den ala ez jakin gabe, egoera
horretan ez dakit inork ere serio
entrenatuko duenik. Herriko eta
auzoko festetan izaten dira saio

eta erakustaldi asko, eta horiek
hankaz gora daude. Beraz, ez
daukate inongo diru iturririk, eta
entrenatzeko ze pozarekin egin
behar dute?».
Egoera tristea da, airean dau-

delako saioak eta txapelketak,
eta baita jaso daitezkeen diru la-
guntzak ere. Horixe azaldu du
Luxarbek: «Guk diru laguntza
bat izaten dugu urtero, eta hori
onartu ziguten. Baina txapelke-
tarik ez bada egiten, atzera itzuli
egin beharko dugu». Telebistatik
behin ere ez dutela dirurik ikusi
gaineratu du federazioko lehen-
dakariak. «Ea nire ondorengoek
asmatzen duten hori negozia-
tzen». 
Diru laguntza gehiago eska-

tzean jaso izan duten erantzuna
ere nabarmendu du: «Txapelke-
tetarako jasotzen dugun diru la-
guntzarekin ez digu ematen gas-
tuen laurdenerako. Eta joan ga-
renean gehiago eskatzera, herri
kiroletako jendea gaizki ohituta
gaudela erantzun izan digute.
Behobia-Donostian korrika egi-
teko kirolariak ordaindu egiten
duela jartzen digute segituan
adibide moduan, eta orduan he-
rri kiroletan kirolariak ez duela
zertan kobratu beharrik. Horrek
muturreko bat ematen dizu eta
ezer egiteko gogorik gabe geldi-
tzen zara. Baina gu egoskorrak
gara, eta segi egin dugu». 
Tristea da egoera, eta baita

egoeraren inguruan dagoen ez-
jakintasuna ere. Luxarbek,
behintzat, gauza bat argi du:
«Zerbait dakigunean lehenbaile-
hen pasako diegu abisua kirola-
riei. Ezer ez dakigun bitartean,
ez dugu esperantza tontorik
eman nahi». 

Herri Kiroletatik...

JOXE ANJEL SARASOLA

Izena eta Abizena
jauna / andrea
Atzo hil zen, 94 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena
hartu ondoren.

- Goian bego -

Ilobak: Mikel, M. Dolores, Joxean, Jose Luis(†), Mertxe Azkue Idiakez,
Pakita, Miren, Pedro M., Iñigo eta Arrate Azkue Berasaluze eta gaine-

rako ahaideak.
Arren eskatzen dizuete otoitz bat haren alde, eta etor zaiteztela

hiletara. ASTEARTEAN izango da, hilak 2
3, gorpua bertan dela, arratsaldeko SEI ETA ERDIETAN, Iurretako

San Migel parroki elizan. Aldez aurretimi

BEASAINen, 2020ko maiatzaren 26an

Juanma Garmendia
Arandia

Eguneroko umiltasuna
amaigabeko irrifarra 

beharko dira derrigor gure 
bihotzetara amarra 

berdin gabeko bibote horrek 
ematen zizun indarra 

parrillen usain onenen gisan 
goruntz zoaz ttarra ttarra 

eztegu utziko bela itzaltzen
zure argi ta sugarra

Anderren lagunak,
Goian Bego Juanma

Jagoba Aldalur Korta
‘Santxo’

Atzo hil zen, 47 urte zituela

Maite huen horretan
haizean, hegan, askatasunean,

beti gogoan izango haugu.
Ez agurrik, ez adiorik,

muxu bat

Hire kuadrillie

AZPEITIAN, 2020ko maiatzaren 26an

Iagoba Aldalur Korta
Atzo hil zen, 47 urte zituela

Ez nau izutzen negu hurbilak
uda betezko beroan

badakidalako irauten duela
orainak ere geroan

Azpeitiko Ikastola Ikasberriko guraso,
langile eta ikasleek familiari elkartasuna 

adierazi nahi die une zail honetan

AZPEITIAN, 2020ko maiatzaren 26an



Pandemiak ez ditu
isilarazi erretirodunak

Josu Artutxa Tolosa

Eskualdeko adineko pertsonek
deituta, erretirodunek elkarreta-
ratzeak egin zituzten atzo eguer-
dian, Tolosako Plaza Zaharrean
eta Villabonako Berdura Plazan.
«Bizitza duin baterako eskubi-
dea» aldarrikatzeaz gain, larun-
bat batez manifestazio bat egite-
ko deia luzatu diete eskualde
osoko herritar guztiei, «alor ba-
koitzak bere eskaerak defenda
ditzan».

«Ekitaldi xumea bezain indar-
tsua, sinbolikoa bezain eragin-
korra». Horrela deskribatu zuten
pentsionistek, atzo Tolosako Pla-
za Zaharrean egin zuten elkarre-
taratzea. Kalitatezko bizitza eta
pentsio duin baten aldeko esku-
bidea gauzatzea eskatzen jarrai-
tzen dute, era guztietako aldarri-
kapenekin. Beharrezko segurta-
sun neurriak errespetatuz egin
zuten agerraldia atzokoan. Mi-
nutu bateko isilunearekin hasi
ziren, eta ondoren aldarrikape-
nerako tartea izan zuten.

«Gizartea igarotzen ari den
uneak oso larriak izan arren, guk
lehengo arazo berdinekin jarrai-
tzen dugu», esan zuten. «Jasaten
ari garen pandemia honen sor-
burua salatu nahi dugu, baita bi-
rusak eragindako hildakoak
oroitu eta bere familiei elkarta-
suna adierazi ere. Bestetik, eske-
rrak eman nahi dizkiegu, zahar
etxeetan, ospitaleetan nahiz
etxeetan boluntario modura lan
egin duten eta oraindik lanean
jarraitzen dutenei. Azkenik, Osa-
sun —eta menpekotasun— zer-
bitzu publikoei benetako eran-
tzuna exijitu nahi diegu, eginda-
ko zoritxarreko kudeaketaren
ondorio larriak zuzentzeko».

MANIFESTAZIORAKO DEIA
Elkarretaratzeak eskualde mai-
lan antolatzen dituzte, bertako
adineko pertsonen zenbait tal-
dek. Atzokoan, baina, proposa-
men berri bat jaso zuten talde

Elkarretaratzeei ekin diete erretirodunek, eta manifestaziorako
deia luzatu diete herritarrei, «alor bakoitzak berea defendatuz»

Atzo elkarretaratzea egin zuten Tolosako Plaza Zaharrean. J. A.
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ASTEARTEA 26
AGENDA

Deialdiak
Tolosa.Tolosan Euskaraldia antola-
tzeko bilera telematiko irekia,
18:00etan. Bilerara sartzeko esteka
lortzeko: euskaraldia@galtzaun-
di.eus-era idatzi behar da.
Tolosa.Gure Eskuk antolatutako
Gelditu. Hausnartu. Erabaki solasaldi
digitalen barruan Euskara: etxealdi-
tik etorkizunera begira hitzaldia,
19:00etan. Kike Amonarriz soziolin-
guista eta Euskaltzaleon Topagune-
ko lehendakaria eta Mertxe Mujika
AEK-ko kide eta koordinatzaile ohia
ariko dira.
Amasa-Villabona.Kontsumo bo-
noak udaletxeko erabilera anitzeko
gelaren sarreran erosi ahalko dira,
10:00etatik 19:30era. Ekainaren
30era, edo agortu arte. 

Erakusketak
Tolosa.Erraldoien bildumazaleaal-
dizkako erakusketa Topic-en. Aste-
artetik ostiralera, 10:00etatik
13:00etara eta 16:00etatik
19:00etara. Larunbat eta igandetan,
10:00etatik 14:00etara eta
15:00etatik 19:00etara.
Tolosa.Formosako Txotxongilo An-
tzerkiaerakusketa, Topic zentroan. 
Ordutegia: asteartetik ostiralera,
10:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 19:00etara. Larunbat
eta igandetan, 10:00etatik
14:00etara eta 15:00etatik
19:00etara. Taiwanek teatro tradi-
zionala mantendu du oso modernoa
den gizarte batean; tenpluekin ba-
tera txotxongiloen irudikapena ego-
ten da txotxongiloentzako telebis-
tako kanalean eta munduko 
txotxongiloen film estudio handie-
nean.

ATARIA IRRATIA
09:00-12:00.Pasahitza. Eguraldi
iragarpena Iker Ibarluzearen esku-
tik, eskualdeko berriak, ekonomiari
buruzko tartea Mari Jose Aranguren
ekonomilariarekin eta Alain Rekon-
doren telesail eta zinema gomen-
dioak.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa.
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.

20:00.Kantazgora. Eskualdeko
musikarien proposamenekin osatu-
tako musika saioa.

28 KANALA
11:00.Ane Lore sukaldean
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:00. Hiri baratzea
12:30. 1, 2, 3 Hemen da Miru!
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik
17:00. Adinberri
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Leihotik Begira

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa. Leyre Lejeune
Maet.  Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74 .
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6. 
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaia izango
dugu. Goizean hodei dezen-
te agertuko da zeruan, bai-

na garrantziarik gabeko hodeiak
izango dira. Eguerditik aurrera os-
tarteak irekiko dira eta arratsaldea
giro nahiko eguzkitsuarekin eman-
go dugu. Haizeak ipar-mendebalde-
tik joko du eta tenperatura maximo-
ak 20 eta 21 gradu artean joko du
goia.i

Bihar.Giro eguzkitsu eta
epela izango dugu. Goizeko
behe-lainoa desegin oste-

an, giro eguzkitsua nagusituko da
egun osoz, nahiz eta, uneren batean
goi-hodeiren bat edo beste ikusi eta
arratsalde erditik aurrera bero-ho-
deiren bat garatu. Bero-hodei hauek
ez dute ekaitzik utziko. Haizeak 
ipar-ekialdera egingo du eta tenpe-
ratura maximoak nabarmen gora
egingo du, 24 eta 25 gradu artean
joz goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

horiek. «Egoera larri eta gordin
honetan, argi eta garbi ikusi
dugu egungo sistemak zer nola-
ko gabeziak ekarri dizkigun. He-
men, behin eta berriro elkartu
garen moduan, deialdia eskual-
de osoko herritar guztiei zabal-
tzea nahi dugu, eta ez adineko
pertsonei bakarrik». 

Eskualdean gauzatzea nahi
duten mobilizazio orokor bat
izango dela diote. «Larunbat ba-
tean manifestazio bat egitea da
proposamena. Sindikatuak, al-
derdi politikoak, mota guztieta-
ko langileak, borrokan zeuden
eta hala jarraituko duten zaha-
rren egoitzetakoak, irakasleak,
ikasleak… guztiak elkartzea nahi
dugu. Alor bakoitzak bere eskae-
rak defenda ditzala, pribatiza-
zioa noraino eramaten ari diren,
nola kudeatzen ari diren eta ho-
rrek zer nolako eragina duen sa-
latzeko. Hemendik aurrera lana
dugu egiteko, eta ekimen hori
antolatu beharko dugu». Propo-
samen hori mahai gainean jarri
eta erabaki bat hartzeko konpro-
misoa adierazi dute taldeek. 

«POZIK», LAN ERREFORMAREN
HITZARMENAREKIN 
Guztiak, baina ez dira albiste txa-
rrak erretirodunentzat. «Tristura
eta egoera mingarriak ematen
ari diren aldi berean, balioan ja-
rri behar dira beste hainbat kon-

tu, esaterako, borrokatzeak me-
rezi duela eta emaitza justuak
lortzeko beti borrokatu behar
dela». 

Izan ere, «pozik» daude Madri-
len hartu den erabakiarekin, lan
erreformari buruz adostutako
hitzarmenarekin. «Langile kla-
seari azken urteetan aplikatu
zaizkion murrizketa guztiak in-
dargabetzea oso garrantzitsua
da. Azken bi urteetako borroka-
ren eta azken greba orokorraren
fruitua da hitzarmena. Errefe-
rentzia modura hartu behar da.
Horrek, ordea, ez du esan nahi
lan guztia eginda dagoenik; hi-
tzarmen hori aplikatzeko, borro-
kan jarraitu beharko dugu».

ASTELEHENEAN, BERRIRO
Datorren astelehenean izango
da hurrengo elkarretaratzea.
Atzo bezala egingo dute, be-
raientzat «garrantzitsua» delako,
ekitaldiak eskatzen dituen se-
gurtasun eta distantzia neurriak
«behar bezala betetzea». Horre-
la, agerraldian emandako eran-
tzuna eskertu nahi diete herrita-
rrei». Datozen asteetan ere, ahal
duten neurrian, elkarretaratzeak
egiten jarraituko dutela adierazi
dute, beren eskubideak defenda-
tzeko. Gauzatuko dituzten eki-
taldietan, gainera, aipatutako
gaien inguruan ere hitz egin eta
eztabaidatuko dute.


