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Sakonuneak ezagutzera 
Munduko sakonuneetara bidaiatu zuten duela 20 urte hainbat lagunek, tartean, Joxemi Saizarrek;
Pangea espedizioa nola sortu zen, zer bisitatu zuten eta bizitako esperientziak kontatu ditu. 

Joxemi Saizar Tolosa

D uela 20 urte
hainbat lagu-
nek, tartean
Tolosaldeko
batzuk, egin-
dako bidaia
luze eta bere-
zia gogora-

tzea da artikulu honen helburua.
Pangea izena hartu zuen proiek-
tuak eta munduko kontinente
guztietako sakonune handienak
bisitatzea zuen helburu. Ander
Izagirrek idatzitako Los sotanos
del mundo liburuaren berrargi-
talpenaren aitzakian, esperien-
tzia gogoratzeko aukera izan zen
duela egun batzuk Tolosan egin-
dako aurkezpen publikoan. 
Josu Iztueta bidaiari tolosarra

izan zen egitasmo honen sortzai-
lea eta antolatzaile nagusia. Urte
mordoa darama munduan zehar
jendearekin bidaiatzen, gehie-
nak Nairobitarra autobus ezagu-
nean Anjel Ortiz lagunarekin.
«Herrialdeak klima, geografia,
edota kultura aldetik nolakoak
diren ezagutzeko jakin-mina
izan dut beti. Horretarako ma-
pak, liburuak eta aldizkariak be-
giratzea dut gustuko, National
Geographic adibidez. Hango in-
formazioa kristauentzat Biblia
bezala da guretzat, dena egia.
Mendi gehienak eta basamor-
tuak neurtuta daude. Kontinen-
teetako punturik baxuenak ere
bai, baina Hegoamerikakoan
akatsen bat zegoela susmatzen
nuen. Horren atzetik sortu zi-
tzaidan sakonune horiek bisita-
tzeko ideia. Zehaztu behar da lu-
rrazaleko puntu baxuenak dire-
la, kobazuloetan sartu gabe»,
azaldu du Iztuetak. 

Taldea osatzeko bere lagun eta
ezagun batzuei luzatu zien pro-
posamena eta hauek izan ginen
onartu genuenak: Ander Izagirre
donostiarra, Maialen Lujanbio,
Marijo Arrieta eta Susana Elosegi
hernaniarrak, Miguel Mari Luze
Elosegi eta Aitziber Olano leitza-
rrak eta gainontzekoak Tolosal-
dekoak (Balentin Dorronsoro al-
bizturtarra, Marijuli Azkue aste-
asuarra, Eneko Imaz tolosarra,
Elduainen bizi den Amaia Aska-
sibar elgetarra eta ni neu). Lanbi-
de eta interesgune desberdineko
bidaideak izatea aberasgarria-
goa zela pentsatu zuen: irakasle-
ak, kazetariak, biologoak, musi-
kariak… Aniztasun horrek abe-
rastasuna dakarrela dio Iztuetak:
«Denok astronomoak izango ba-
gina, gauak zeruari begira pasa-
ko genuke, baina kriskitin sugea,
meatzaria edo euskaldunen

arrastoa ere segitzea interesga-
rriagoa iruditzen zitzaigun». 
Pertsonalki, Josuk ideia pro-

posatu zidanean, zalantza ba-
tzuen ondoren, baiezkoa emate-
ko arrazoiak bat baino gehiago
izan ziren: Nairobitarran ibilia
nintzen hainbat aldiz eta bidaia-

tzeko era hori gustukoa izatea,
urruneko herrialdeak tarte luzez
ezagutzeko aukera, proiektua la-
gunartean burutzea, euskal dias-
porako lurraldeak ezagutzea,
urruti bizi diren euskaldunak el-
karrizketatzeko aukera… Lanto-
kian lau hilabeteko baimena lor-
tu eta prestakizunetan hasi nin-
tzen gainontzeko kideekin
batera. 
2000. urtea, mendearen eta

milurtekoaren amaiera izateaz
gain, oso berezia izan zen nire-
tzat: urte erdia bidaiatuz pasatu
nuen. Babeslerik gabe joan gi-
nen, gure kabuz, material pixka
bat lortuz laguntzaile batzuen
partetik. Egitasmoak oihartzun
zabala izan zuen prentsan eta
hainbat komunikabidetan kro-
nikak edo elkarrizketak argitara-
tu genituen, batez ere Ander Iza-

girrek Diario Vasco-ko euskaraz-
ko Zabalik sailean astero, Josu
Iztuetak Egunkarian eta nik
Egunkarian eta Argia eta Gal-
tzaundi aldizkarietan. Duela 20
urte teknologia gaur egungoa be-
zain aurreratua ez zela gogoratu
behar da. Bidaia guztien amaie-

ran proiekzio-hitzaldi ugari egin
ziren, ehun bat, Euskal Herriko
ikastetxe, kultur etxe, mendi el-
karte eta abarretan. 

EUSKAL DIASPORA ETA PARKE
NATURALAK
Ipar Amerikan hilabete egin ge-
nuen, iraila-urrian. Death Valley
(Heriotzaren Ibarra) da bertako
sakonune handiena (-86 m) eta
izenak dioen bezala ez da batere
atsegina bizitzeko: beroa, leho-
rra, basamortua, bizi baldintza
gogorrak, baita animalientzat
ere… Baldintza hauek beste kon-
tinenteetako sakonune gehiene-
tan errepikatuko ziren. Han in-
guruan dago Agerreberry Point,
bertan meatzari lanetan bizitu
zen zuberotar bat gogoratuz. 
Baina, hilabete batean, Ameri-

kako Estatu Batuetako Califor-

nia, Nevada, Oregon, Idaho,
Utah eta Arizona estatuetan
egindako 6.000 kilometroetan
beste esperientzia asko bizitzeko
aukera izan genuen, Death Va-
lleyren aitzakian. Artzain bezala
lanera joan ziren euskaldunak,
bere ondorengoak eta euskal
kulturaren arrastoa ezagutu ge-
nuen Renon eta Boisen. Yosemi-
te, Bryce Canyon eta Coloradoko
Gran Cañon parke naturalak iku-
si genituen, baita Whitney men-
dia ere. San Francisco eta Las Ve-
gas bezalako hiri handiak ezagu-
tzeko aukera ere izan genuen.

LURRALDE ZABALA ETA
ANIMALIA EXOTIKOAK
Australiako bidaia izan zen den-
boraz luzeena eta kilometro
gehien egin genituena. Hilabete
eta erdi iraun zuen, urritik aben-
dura, eta irla erdia ezagutuz
12.000 kilometro itzulia egin ge-
nuen erositako furgoneta bate-
an, gero berriz saldu genuena.
Aurretik Balentin Sidneyn izan-
da zegoen Olinpiar Jokoetan eta
hark egin zuen tratua. Bederatzi
lagunok erosoago joan ahal iza-
teko, atzean orga erantsi genion
ekipajea eramateko. Hori presta-
tzen Javier Iriondo legorretarra-
ren etxean izan ginen eta lagun-
tza handia eman zigun. Azukre-
kanabera moztera joan zen
duela 60 urte, beste euskaldun

Australiako sakonunetik gertu ateratako argazkia. JOXEMI SAIZAR

Hegoamerikako
punturik baxuenean
akatsa zegoela uste
zuelako  sortu zitzaion
ideia Josu Iztuetari

Interesgune
desberdineko
bidaideak izatea
aberasgarrigoa izango
zela pentsatu zuen
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Alokairua

Etxea alokagai.Pisua alokatzen da
Tolosako Alde Zaharrean. Egoera
oso onean dago eta altzariekin. In-
teresatuek deitu 677 000 005 zen-
bakira.

Lan eskaintza

Etxeko lanak.Etxeko lanak egiteko
pertsona bat behar da. Interesatuek
deitu 688 760 577  telefonora.

IRAGARKI LABURRAK
Entrenatzailea.Larraun pilota elkar-
teak pilotako entrenatzaile lanpostua
eskeintzen du. Urte osorako pilota
monitorea behar dugu, aste osoko
lanaldiarekin. Interesatuak idatzila-
rraunpe@gmail.comkorreora uztai-
laren 18a baino lehen. Lanpostuari
buruzko xehetasunak emailez. ç
Zerbitzaria.Zerbitzari bat behar da.
Interesatuak deitu647 446 363 te-
lefono zenbakira.



asko bezala, eta han gelditu zen,
baina euskara ederki manten-
duz. 
Kasu honetan gure helburua

Hego Australian zegoen: Eyre la-
kua (-16 m). Nafarroaren neurri-
ko gatzaga batean kokatua dago,
euri gutxi egiten duena, lurrun-
keta handikoa eta putzuak sor-
tzea salbuespena da. Duela 150
urte ezagutu zen lakua eta gizaki
zuriak bost edo sei aldiz bakarrik
ikusi omen du ura bertan. Gu jo-
andako urtean euri pixka bat
egin zuen eta horren ondorioz
lokatz modukoa zegoen. 
Lurralde zabala eta berezia da

Australia. Bidegurutze batean, bi
biztanleko herria topatu genuen,
William Creek. Gasolindegia eta
taberna dago bertan. Oasi modu-
koa da basamortuaren erdian.
Polizia bakarrak 180.000 km2-ko
lurraldearen ardura dauka, Por-
tugal adinakoa, komisaldegia-
ren atean utzitako oharrean
azaltzen duenez. Australiak im-
migrazio handia izan du, 100 he-
rrialdetako jendea bizi da bertan
eta Sidneyn 80 hizkuntza des-
berdinetako egunkariak daude.
Fauna aldetik ere oso berezia da:
ornitorrinkoak, kanguruak, koa-
lak, dingoak… eta arazo handia
den koneju eta katu plaga. XVIII.
mendean Erresuma Batuko kar-
tzeletatik milaka preso eraman
zituzten eta bertako aborigenak
suntsitu zituzten. Gaur egun gu-
txiengo baztertua dira, bere hiz-
kuntza eta kultura galduak di-
tuzte eta askotan alkoholismo
arazoekin. Ipar Ameriketan in-
dioen erreserbetan ezagututako
antzeko egoera bizitu genuen,
baina baldintza okerragoetan. 

IRRATI BIDEZKO ESKOLA
Alice Springsen Aireko eskola
ezagutzeko parada izan genuen:
miloi erdi kilometro karratutan
zabaldutako 5-12 urteko 120 ikas-
leri klaseak irratiz ematen ditue-
na. Horrelako 17 zeuden Austra-
lian, kasu gehienetan arrantxoe-
tan, faroetan eta horrelako leku
urrunetan bizi diren haurrak es-
kolatzeko. Irakasleek urtean
50.000 km egiten dituzte, tarte-
ka ikasleekin egon ahal izateko.
Lanak korreoz bidaltzen dituzte
eta astean hiru aldiz klasea dute
irratiz, eguneroko lana gurasoen
inplikazioarekin ziurtatuz. Urte-
an behin ikasleen arteko topake-
ta izaten dute, elkar ezagutzeko.
12-15 urteko ikasleak barnetegi
batera joaten dira hirietara. 
Ezagutu berri dugun pande-

miaren ondorengo konfinamen-
duan telelanaren bidez funtzio-
natu dugunean, burura etorri
zait maiz haur australiar haien
egoera latza. «Etxean egonda,

Argentinako Laguna del Cabon en akanpatzen. J.S.

Coloradoko Gran Cañon parke naturalean. J.S.

Taldekide batzuk Iguazu ur jauzietan. J.S.
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bitarra hartu eta 6.000 km egin
genituen iparretik hegora, Us-
huaiaraino, Buenos Aires eta
hainbat herri eta probintzia pa-
satuz, Txilera joanez gero. Hila-
betea baino zerbait gehiago
iraun zuen, abendua-urtarrile-
an. Garraiobide erosoena izan
genuen, bertan lo egiteko presta-
tuta dagoelako, baina zorte han-
dirik ez genuen izan matxura eta
zulaketekin. 
Valdes penintsulako Salinas

Chicas agertzen zen mapetan
Hego Amerikako sakonune han-
diena bezala (-42 m), baina Gran

Bajo San Julianeko Laguna del
Carbon (-105 m) baxuago zegoela
konprobatu genuen, Santa Cruz
probintzian, Amerika osoko ba-
xuena izanik. Gainera emakume
euskaldun baten lurretan aurki-
tzen da: Margarita Egiluz Men-
dieta, 10.000 buru zituen gana-
duzalea. Ondoren National Geo-
graphic aldizkarira gutunak
bidali genituen eta datu hori zu-
zenduta agertzen da jada leku
guztietan.  
Argentinan ere euskaldunen

presentzia handia da, garai ba-
ten artzaintzan aritzera joanda-
koen ondorengoak. Haietako ba-
tzuekin izateko eta elkarrizketa-
tzeko zortea izan genuen;
besteak beste, Valdes penintsu-
lako Hotel Tolosako jabeak (gero
hemen izan ziren), birraitona Bi-
danikoa zuen Sebastian Lete-
mendia mendizale eta idazlea
eta aita alegiarra zuen Nicome-
des Iguain, Buenos Airesko Eus-
ko Kultur Etxeko zuzendaria eta
Antropologia katedratikoa. Gur-
di batekin oinez milaka kilome-
tro egin zituen Guillermo Larregi
iruñarraren historia ezagutzea,
Valdes penintsulan baleak eta
Tierra de Fuegon pinguinoak
ikustea, abionetan ibiltzea, Igua-
zuko ur jauziak eta Perito More-
no bisitatzea izan ziren konti-
nente honetan bizitutako beste
esperientziak. 

BESTE HIRU BIDAIA
LABURRAGOAK
Proiektua bukatzeko falta ziren
hiru kontinenteetan taldeko par-
taide gutxiago izan ziren eta den-
bora laburragoa izan zuten bi-
daiek. Europako punturik ba-
xuenera, Kaspiar itsasoa (-28 m)
bost lagun joan ziren maiatzean.
Azpiegitura aldetik konplikatue-
na izan zela azaltzen du Iztuetak:
«Moskura hegazkinez, handik

Astrakanera trenez 30 orduz,
Volga ibaia jaitsi ontziz eta azken
zatia furgoneta bat lortzeko lan-
gile batzuekin tratua eginez».
Hizkuntza errusiarra eta alfabe-
to zirilikoaren zailtasuna erantsi
behar zaizkio. Gainera esperien-
tzia estu, arriskutsua eta umilia-
garria bizitu zuten kabiarra lor-
tzen den esturioien trafikoa kon-
trolatzen zuen militar ustel
mozkor batekin. 
Asiako Itsaso Hilera (-432 m,

munduko sakonena) ere hiru la-
gun joan ziren, Jordania eta Isra-
el artean, maiatza-ekainean.

Nahiko leku turistikoa da, iriste-
ko erraza eta bertako urak duen
dentsitateagatik eta gatz kopu-
ruagatik (300 g/l) ur gainean flo-
tatu egiten da. Auto alokatu ba-
tekin Jordania iparretik hegora
(Petra hiria, Wadi Rum basamor-
tua), Egiptoko Sinai mendia eta
Israel ezagutu zituzten eta Jeru-
salemeko bisita bertan behera
utzi behar izan zuten, israelda-
rren eta palestinarren arteko ga-
tazka oso nahasia zegoelako.
Afrika gelditzen zitzaien, Dji-

boutiko Assal lakua (-157 m).
«Ander eta biok bakarrik geldi-
tzen ginen. Nahiko nekatuta
geunden hainbeste bidaiaren
ondoren eta alde horretatik nire
lehengusua Marijuli (duela sei
urte hil zen) pizgarria izan zen,
asko animatzeko balio izan zue-
lako», aitortu du Iztuetak. Ekai-
nean joan ziren hiruak. Hara joa-
teko bisa eta txerto ugari behar
izan zituzten. Lurralde osoa da
beroa (48 gradu itzalean) eta kat
izeneko belarra mastekatzen
dute etengabe. Gerra zibila bu-
katu berria zen eta bakea lortu
zuen lehen ministroa elkarrizke-
tatzeko aukera izan zuten. Moja
batekin Afar tribuko herri txiki
bat ere ezagutu zuten. 
Bederatzi hilabete (2020ko

irailetik 2021eko ekainera) iraun
zuen egitasmoaren ondoren An-
der Izagirrek Los sotanos del
mundo liburua osatu zuen. «Ez
da txarra bizitutako esperien-
tziak kontatu ahal izatea, espe-
rientzia onak badira. Nahi ge-
nuelako joan ginen, guk hala era-
bakita, ez errefuxiatuta edo
derrigorrez. Ez da beharrezkoa
bidaiatzea. Baina lekuak ezagu-
tzeko eta jendea nola bizi den ja-
kiteko interesa genuelako joan
ginen. Eta hori besteentzat ere
interesgarria izan daiteke», esan
du bukatzeko Josu Iztuetak.

erosotasun guztiekin, kosta egi-
ten da haien egoeran jartzea. Bai-
na, basamortuan zehar gindoa-
zela, ikusten genituen arrantxo-
etan horrela ikasten zuten
haurrak zeudela konturatzea
errazagoa zen, bere adineko inor
gabe, bere ilusioekin, bere
proiektuekin…», dio Josu Iztue-
tak. Hogei urtetan, aurrerapen
teknologikoei esker, egoera ho-
betuko zela pentsatu nahi dut.   
Bidaia honetan beste hainbat

leku eta jende ezagutzeko aukera
izan genuen baita ere: Sidney,
Canberra, Melbourne, Adelaida,

Port Augusta, Townsville, Bris-
bane, Newcastle, koral-hesi han-
dia Queenslanden, azukre-kana-
bera moztera joandako euskal-
dunak Inghamen, Newcastlen
bizi zen Emilio Dendaluze tolo-
sarra, artile moztaileen lehiake-
ta, rodeo ikuskizuna, Kosciuszko
mendia…

AMERIKA OSOKO PUNTU
BAXUENA
Nire azken bidaia, Hego Ameri-
kara izan zen. Iguazuko ur-jau-
zietan, Brasil eta Argentina arte-
ko mugan, bertan zegoen Nairo-

Laguna del carbon
Amerikako baxuena
dela konprobatu
genuen, eta datu hori
aldatu egin zuten

Lekuak ezagutzeko 
eta jendea nola 
bizi den jakiteko
interesa genuelako
joan ginen



Erraldoia,
Insalus 
eta Orixe

Tolosatik abiatuta, Altzo, Lizartza eta
Orexa ezagutzeko aukera ematen du
bizikletaz egiteko ibilbideak;
Altzorako eta Orexarako igoerak
gainditu beharko ditugu. 

Joxemi Saizar Tolosa

N afarroako bidean
aurkitzen diren
Tolosaldeko beste
hiru herri ezagu-
tuko ditugu bizi-
kleta txango ho-

netan: erraldoiarena, Insalus
urarena eta Orixe idazlearena. 
Altzora igotzeko hiru bide

daude: bi Alegiatik eta bestea
Txaramatik. Azken hau gogorre-
na denez, jaitsierarako utziko
dugu. Beraz, Tolosatik abiatuta
N-1 errepidearen parean doan
bidegorria erabiliko dugu Ale-
giaraino joateko, bost kilometro
erabat lauak izanik. Esan bezala,
bi aukera daude bertatik: Altzo
Azpitik (GI-3071) edo Alegiako
errotatik (GI-3620). Bietatik
ehun metroko desnibela gaindi-
tzeko aldapa igo behar da, baina
ez da izango Txaramatik bezain
gogorra. Altzo azpitik abiatuz
gero, hiru kilometro daude Al-
tzoko plazaraino, bidean Bene-
ditarren komentutik pasatuz eta
azken kilometro eta erdia, Txara-
mara jaisteko bidegurutzetik au-
rrera, leunagoa izanik. Alegiako

errotatik bi kilometro daude eta
zuzenean plazara agertuko gara.
Migel Joakin Eleizegi erraldoia-
ren irudia Ipintza haundi bere
jaiotetxean edo frontoiaren on-
doan ikus daiteke. Altzo Muñon
Jasokunde Amabirjinaren eliza,
udaletxea eta Santa Barbara er-
mita aurki ditzakegu eta Altzo
Azpin San Salbador eliza.

TXARAMA
Txaramara jaisteko, Altzo azpi-
tik igo bagara, atzera bide beretik
egingo dugu (GI-3620) eta han-
dik behera kilometro eta erdiko
aldapa gogorra izango dugu.
Behin Nafarroako errepidea (N-
130) hartuta lau kilometro ditu-
gu Lizartzaraino, nahiko lauak,

Orexako plazan, udaletxea eta ostatua topatuko ditugu. JOXEMI SAIZAR

Altzora igotzeko hiru
bide daude, bi
Alegiatik eta bestea
Txaramatik; azken
hau da gogorrena

Orexara igotzeko lau
kilometro eta erdi
izango ditugu 
eta ia hirurehun
metroko desnibela
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eta handik beste lau kilometro
eta erdi Orexara igotzeko (GI-
3601), ia hirurehun metroko
desnibela gaindituz. Lehen biak
errazago egingo zaizkigu txirrin-
gan azken biak baino. Santa
Krutz eliza eta ondoan Tomas
Ugartemendiak egindako Orixe-

ren oroitarria, San Markos ermi-
ta Intxaurpe auzoan, Errebote
atze pilotalekua eta udaletxea-
elkarte-taberna ikus daitezke
bertan. 
Lizartzara bide beretik jaitsiz,

Araxes ibaiaren ondoan eta
Otsabio mendiaren azpian, be-

rehala Sagrarioko Andre Maria-
ren ermita topatuko dugu eta
aurreraxeago, plazan, Santa Ka-
talina eliza, pilotalekua, eskola
eta udaletxea. 
Tolosara itzultzeko maldarik

gabeko zazpi kilometro geldi-
tzen zaizkigu. 



Errefusaren
edukiontziaz
akordioa
lortu dute bi
alderdiek
Anoetako EH Bildu eta EAJko udal
taldeek errefusarako edukiontziak
sei hilabetez mantentzea adostu
dute, tasa igotzeko baldintzapean

Jon Miranda Anoeta

Bizi izan dugun salbuespen egoe-
ra honek hondakinen gaiarekin
sortu izan diren elkarbizitza eta
osasun arazoak bideratzeko au-
kera ematen diela uste dute Ano-
etako Udala osatzen duten bi al-
derdiek. Horregatik errefusaren
edukiontziekin jarraitzea erabaki
dute 2020ko abendura arte. Sei
hilabete horietan hondakinen
sentsibilizazio kanpainak indar-
tzea eta jarraipen zorrotza egitea
adostu dute EH Bilduk eta EAJk. 
Aitzol Esnaola zinegotziak

azaldu duenez, alde batetik, edu-
kiontzietako hondakinak behar
bezala sailkatuta dauden jakiteko
azterketak egitea adostu dute;
«bestetik, tokiz kanpo agertzen
diren poltsei zuzeneko jarraipena
egingo zaie». Errefusaren edu-
kiontziak jarrita gaikako bilketa-
ren datuak okertzen badira, birzi-
klatze tasa %74tik jaisten bada,

errefusa atez ate biltzera buelta-
tuko dira Anoetan. 
EAJko zinegotzi Agurtzane

Nuñezek adierazi du azken urtee-
tako gaikako bilketaren datuak
onak izan direla eta datu horiei
eutsi eta tasa hobetzeak izan be-
har duela denen helburua: «Aha-
lik eta daturik onenak lortzea da
guztion helburua eta helburu
hori lortu ahal izateko konpromi-
soa hartu behar du udalak eta bai-
ta herritar bakoitzak ere». Kezka
agertu dute zinegotziek gaikako
bilketaren azken bi hilabeteetako
datuak ez direlako onak eta arreta
jarri dute kalean zabor poltsak uz-
teko joera egonkortu egin delako,
«honek elkarbizitza, garbitasun
eta osasun arazoak ekarri ditu».
Behar ez den lekuan eta behar be-
zala sailkatu gabe agertzen diren
zabor poltsa horiek desagerraraz-
tea «lehentasunezkoa» dela uste
dute EH Bilduko eta EAJko udal
taldeek.

Ezkerretik eskuinera Nuñez, Estanga, Uribarren eta Esnaola zinegotziak eta Maddi Sarasola ingurumen teknikaria. J. M.

«Geldiune hau
baliatu behar dugu
tren honetara
herritar gehiago
igotzeko»

PELLO ESTANGA
ALKATEA

J. M. 

Itxaropentsu eta baikor agertu da
Pello Estanga (Tolosa, 1962).
Adostasunaren bidean, Anoetan
aurrerapausoak emango dituzte-
la uste du.
Zergatik erabaki duzue errefu-
sa biltzeko edukiontziak kale-
an mantentzea?

Duela zazpi urte tren bat jarri ge-
nuen martxan, bere gorabehera
eta oztopoekin, eta orain geldiu-
ne bat egitea tokatu zaigu. Kon-
tziente gara geldiune hau baliatu
behar dugula tren horretara he-
rritar gehiago igotzeko. Gure hel-
burua ez da gaikako bilketa siste-
ma jakin bat. Herritarren kon-
tzientzian eragin nahi genuke
gero emaitzak lortzeko. 
Kontsentsua zabaldu duzue
udal taldeen artean. 
Bai. Pozten naiz EAJko udal tal-
dea tren honetara igo delako.
Haiek kontziente dira emaitza
onak dauzkagula herrian eta sei
hilabeteetan edukiontzi grisekin
proba egin ondoren emaitzak ez
badira lehengoak, konforme dau-
de, berriz ere, errefusa atez ate bil-
tzeko.
Alarma egoerak iraun duen bi-
tartean behera egin du birzi-
klatze tasak Anoetan. 
Bai. Ikusi besterik ez dago, 11-12
puntu jaitsi gara bi hilabeteetan.
Dena den, apirila eta maiatzeko
hilabeteak ez dira, akaso, esangu-
ratsuenak, jendea berrogeialdian
egon delako eta herritar batzuk
sortu dituzten hondakinak, osa-
sun arrazoiengatik, errefusara
bota behar izan dituztelako. Ho-

rregatik proba bezala, abendura
arte edukiontzi grisarekin jarrai-
tzea erabaki dugu. 
Herria garbiagoa dagoela su-
matu duzue azken hilabetee-
tan?
Berrogeialdia hasi aurretik baze-
goen herrian jendea poltsak lurre-
an uzten zituena. Alarma egoera-
rekin batera, errefusarentzat edu-
kiontziak jarri ditugunean,
lurrean uzten ziren poltsa horiek
desagertu egin dira, %90ean bai,
behintzat. Kaleak garbiago dau-
de. Begien bistatik desagertu da
arazoa, baina edukiontzi grisean
amaitu dute sailkatu gabeko hon-
dakinek.
Zizurkilen errefusa atez ate bil-
tzea erabaki dute.
Pausoa elkarrekin emateko as-
moa genuen, baina Zizurkilen ez
da hemen bezala gertatu, lurrean
agertzen den poltsa kopurua ez
da desagertu eta argumentu gutxi
daukate edukiontziari eusteko. 
Nolako emaitzak espero ditu-
zue urte amaierarako?
Nahiago nuke emaitza onak lor-
tuko bagenitu. Horrek esan nahi-
ko luke, kontrolaren beharrik ez
duela jendeak eta beren kabuz,
kontzientziatuta, etxeetan hon-
dakinak sailkatzen dituztela.
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Laubururen
ohorezko
jubeniletarako
hautaketa
proba 

Erredakzioa Ibarra

Ohorezko Jubenil Mailako talde-
an jokatzeko saio bakarreko hau-
taketa proba antolatu du Laubu-
ru Ibarra areto futboleko klubak
gaurkorako. Estatu mailako oi-
narrizko areto-futbolaren adie-
razle nagusia izanik, iaz Lauburu
izan zen maila horretako 3. mul-
tzoan presentzia izan zuen talde
gipuzkoar bakarra. 
Herrialdeko jokalari orori zu-

zenduta egongo da saioa eta jada
taldeko kide diren jokalariez
gain, lurraldekako jubenilen eta
kadeteen taldeko beste gazte ba-
tzuek ere hartuko dute parte ber-
tan. 
Probak 19:00etatik 20:30ak bi-

tarte iraungo du eta Ibarrako Be-
labieta kiroldegian egingo da.
Instalaziora sartzeko beharrez-
koa izango da musukoaren era-
bilera. Era berean, klubak beha-
rrezko prebentzio-neurri guztiak
hartuko ditu.

Artola-Rezusta bikoteak hirutik hiru
partida irabazi ditu udako torneoan
Erredakzioa 

CaixaBank Masters torneoaren
hirugarren jardunaldia izan dute
jokoan eta Artola alegiarrak eta
Rezustak osatzen duten bikotea
da oraingoz indartsuena, hiru
partidetatik hirurak irabazi di-
tuztelako. Azkena, hain justu,
Tolosako Beotibar frontoian jo-
katutakoa, astelehenean. Lau hi-
labetez profesionalen partidarik
hartu gabe zegoen pilotalekua
eta Artola-Rezustak 22-10 irabazi
zien Peña II.a tolosarrari eta
Martijari. Abiadura handiko nor-
gehiagoka jokatu zuten, amaie-
rako emaitzak adierazten duena
baino parekatuagoa izan zena.
Eskualdeko pilotarien arteko

neurketa ere izan da hirugarren
jardunaldi horretan. Jaka lizar-
tzarrak eta Albisuk 22-16 irabazi
zien Altuna III.a amezketarrari

eta Imazi, Ceniceron jokatutako
partidan. Tanto onak eta ikusga-
rriak izan ziren neurketan.
Hiru jardunaldi jokatuta, be-

raz, Artola-Rezusta torneoko
buru da hiru garaipenekin. Jaka-
Albisu bigarren doaz, bi garaipe-
nekin, Ezkurdia-Aranguren (bi
partida jokatuta) eta Bengoetxea
VI-Martija bezala. Garaipen ba-
karra dute Altuna III-Imazek
(hauek bi partida jokatuta) eta
Olaizola II-Zabaletak. Ez dute ga-
raipenik lortu oraindik Elezkano
II-Aretxabaletak eta Urrutikoe-
txea-Irribarriak.

LAUGARREN JARDUNALDIA
Asteburu honetan laugarren jar-
dunaldia jokatuko da, eta Altuna
III-Imaz bikoteak bi partida joka-
tuko ditu, lehen jardunaldian
bertan behera geratu zitzaiena
ere jokatuko baitute. Hain justu,

Elola-Etxeberria bikoteak
jantzi ditu Santioko txapelak
Partida estuagoa espero bazen ere, Tolosa Aurrera elkarteko bikoak 
22-8 irabazi zion Behar Zana elkarteko Urbieta II-Ormazabal bikoteari   

Imanol Garcia Landa 
Amasa-Villabona

Tolosa Aurrera elkarteko Elola
bidaniarrak eta Etxeberria albiz-
turtarrak osatutako bikoak 22-8
irabazi zion larunbatean jokatu
zen Behar Zana elkarteko Urbie-
ta II.a asteasuarrak eta Ormaza-
bal billabonatarrak osatutako bi-
koari Santio Pilota Txapelketako
finala. Urbieta eta Ormazabal 4-
0 hasi ziren irabazten, baina gero
Elola koska bat gorago egon zen.
Beste hirurek partida ona egin
zuten, baina Elolaren jokoa era-
bakigarria izan zen txapelak zei-
nen buruetara joango ziren jaki-
teko. Ehundik gora ikusle izan
ziren Bearzana frontoian, guz-
tiak maskara jarrita. 
Elola berak ez zuen espero ho-

rrelako abantailarik lortuko zu-
tenik azken markagailuan, are
eta gehiago galtzen hasi ondo-
ren. «Behin tanto egin genuene-

an, gure pilota hartu genuen, eta
saketik min handia egin ge-
nuen», zehaztu du bidaniarrak.
«Joko aldetik nire bikotekidea,
Etxeberria, ondo aritu zen, eta
beraiek ez zuten izan nire ustez
beren egunik onena. Finalerdia
erraz irabazi zuten eta guk tanto
batengatik, eta finala askoz zai-

Santio Txapelketako sari banaketa. OLATZ LASA/AIURRI

Intxurre Pilota
Elkartean izena
emateko aukera
datorren
denboraldirako

Erredakzioa 

Alegia, Altzo eta Ikaztegietako
herrietan dagoen Intxurre Pilota
Elkartea ari da 2020-2021 ekital-
dia prestatzen eta, horretarako,
pilotariek izena emateko epea
ireki du. Bi aukera dituzte: eskuz
(mutil eta neskak) eta paletaz
(neskak). 
Izena eman nahi duenak, on-

dorengo telefono zenbakietara
deitu behar du, bere aukeraren
arabera: 637 161 307 zenbakira,
eskuz, errendimendua (alebin 2.
urtea eta infantilak) eta federa-
tuak (kadete mailatik gora); eta
619 689 358 zenbakira, paletaz,
federatuak (kadete mailatik
gora).

Gaur izango da saioa,
Belabieta kiroldegian,
19:00etatik 20:30era;
herrialde osoari begirako
deialdia egin du klubak

Ezkurdia-Arangurenen aurkako
partida hori, ostiralean jokatuko
dute, Azpeitiko Izarraitz pilota-
lekuan, 22:15ean. Laugarren jar-
dunaldiari dagokiona igandean
jokatuko dute, Artola-Rezusta-
ren aurka, Zarauzko Aritzbatal-
de frontoian, 17:00etan hasita. 
Partida berezia jokatuko du

Jakak asteburu honetan, bere
herriko frontoian, Lizartzako
Aztinondon, jokatuko baitu. Al-
bisurekin batera, Bengoetxea VI-
Martijaren aurka jokatuko dute,
larunbatean, 22:15ean hasita.
Peña II.a orain arte Bengoetxea
VI.a ordezkatzen aritu da, baina
leitzarra osatu denez, berak joka-
tuko du Lizartzako partida. 
Jardunaldiko beste norgehia-

gokak Olaizola II-Zabaleta eta
Elezkano II-Aretxabaleta, eta
Urrutikoetxea-Irribarria eta Ez-
kurdia-Aranguren izango dira.

lagoa izango zela espero ge-
nuen». 
Santio Txapelketako lehen

txapela jantzi zuen Elolak, eta la-
runbat honetan berriro ere
lehian ariko da. Egiako lau eta er-
diko txapelketa jokatuko du. Be-
rez, Urbieta II.a zen jokatzekoa,
baina eskuko minez dagoenez,

bere ordez jokatuko du Elolak.
Lau eta erdia gustuko modalita-
tea du bidaniarrak eta finaler-
dietara pasatzen saiatuko da.
Santio Txapelketaren finala-

ren aurretik Behar Zanako jube-
nilek jokatu zuten, eta Eñaut
Aranburu eta Koldo Jauregi bi-
koteak 22-20 irabazi zion Endika
Aburuza eta Aimar Iraola bikoa-
ri.

ERREBOTE PARTIDA
Behar Zana Pilota Elkartearen
beste ekitaldi bat izango da uz-
taila bukaeran. Hain justu, urte-
ro legez, errebote partida jokatu-
ko dute San Inazio egunean, uz-
tailaren 31n, Behar Zana eta
Hazparne taldeek. Villabonako
Errebote plazan jokatuko da, eta
91. aldia izango da. Bestalde, uz-
tailaren 18rako aurreikusita ze-
goen Emakumezkoen Pala Txa-
pelketa Azkarra bertan behera
geratu da.

PROMOZIO TXAPELKETA
Bestalde, Binakako Promozio
Txapelketari dagokionez, fina-
lerdietako ligaxkako partida era-
bakigarria jokatzea falta zitzaion
Peña II.a tolosarrari. Bere biko-
tea Aranguren izan da, baina
atzelaria CaixaBank Mastersa jo-
katzen ari da Ezkurdiarekin, eta
uko egin dio binakako txapelke-
tari. Hori horrela, Erasun zizur-
kildarra izango da Peña II.aren
bikotekidea uztailaren 24an jo-
katuko duten partidan. Medra-
non (Errioxa) izango da eta Za-
bala-Ruiz izango dituzte aurkari.
Peña II-Erasun bikoak partida
hori irabaziz gero finalerako sail-
katuko da, eta Erasunek ere par-
tida hori jokatuko luke. Labriten
izango da finala, abuztuaren
1ean, eta bertan zain egongo da
dagoeneko sailkatuta dauden
Agirre-Eskiroz bikotea.



ASTEAZKENA 15
AGENDA

Deialdiak

Tolosa. Auzolandegiak 09:30etik
13:30era. Gazteak Uzturre azpiko
Miserikordia zaharreko lursailean
ariko dira aurten, Tolosako Udalak
bultzatuta.
Ikaztegieta. Furgobaratza 
Baratze parkean, 18:00etatik
19:30era.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motela eta fres-
koa. Fronte txiki batek giro
estalia utziko digu eta gai-

nera euri pixka bat ere izango
dugu. Euri zaparradak ahulak izan-
go dira, baina egun osoan zehar
emango dira eta giro bustia izango
dugu. Haizeak ipar-mendebaldetik
jotzen jarraituko du eta termome-
troek beste koskatxo bat egingo
dute behera, maximoa 19-20 gra-
duan geratuz.i

Bihar.Zertxobait altxatuko
da eguraldia. Goizean
oraindik laino tapaki handia

izango dugu eta euri-langar pixka
bat ere izango da. Hala ere, eguer-
dirako erabat ateri geratuko da eta
egunaren bigarren zatian giro ar-
giagoa izango da, ostarte batzue-
kin. Egun amaieran berriz ere es-
taltzera egingo du, euri-langar pix-
ka bat baztertu gabe. Haizeak
iparraldetik joko du eta tenperatu-
rak koskatxo bat gora egingo du,
maximoak 21-22 gradura iritsiko
direlarik.

28 KANALA
11:00.Martaren eskulanak
11:30.Gaurkoan 
Tolosaldetik
12:30.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Adinberri
17:30.Gaurkoan 
Tolosaldetik
22:00. Ireki Kaxa (Ibon Mugerza)
22:30.Errezeta beganoak

ATARIA IRRATIA
09:00-12:00. Pasahitza. Denboral-
dian zehar izan diren kolaboratzaile-
en tarteen eta elkarrizketen auke-
raketa.
14:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa.
16:00.Zebrabidea. Arrosa 
sareko irratien artean eginiko 
magazina.
20:00.Kantazgora. Musikarien 
proposamenekin osatutako 
saioa.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Edurne 
Bengoetxea Aiestaran. 
Kale Nagusia, 7. 
Telefono zenbakia: 
943 67 06 48.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6. 
Telefono zenbakia: 
943 67 51 18.

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

Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

Prezioa
15,50€
31€
45€
51€

Atarikideek
12€
23€
33€
38€

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

‘Tolosaldeko Ataria’
babesteko beste modu bat
Erredakzioa Tolosa

ATARIA-k eskaintza berezia
prestatu du uda honetarako.
Kantinplora zuri eta beltzak ate-
ra ditu eta salgai daude jada, To-
losako San Esteban auzoko bule-
goan. 800 mililitroko edukiera
duten aluminiozko botilak dira
eta tapoi hermetikoa eta moske-
toia dituzte. 

Egarri bazaude edan Atariako
iturritik da aukeratutako leloa
eta eskaintza berezi honekin
proiektua babesteko beste modu
bat jarri nahi du eskura. 

Izan ere, Covid-19-ak eragin-
dako pandemiak gogor jo ditu
euskarazko komunikabideak eta
proiektua aurrera ateratzeko la-
guntza behar du. TOLOSALDE-
KO ATARIA-k lanean jarraitzen
du eta pandemiaren unerik go-
gorrenean ere lanean egon da.
Argi baitu kalitatezko euskaraz-
ko informazioa inoiz baino ga-
rrantzitsuagoa dela. Baina lan
egitea ez da nahikoa eta finan-
tzazio modu berriak bilatu behar
izan ditu. 

ESKURATZEKO MODUAK
Kantinplorekin proiektua babes-
teko beste modu bat eskaini nahi
die eskualdeko herritarrei. Atari-
kideek 6 euro ordaindu beharko
dute botila bakoitzeko, eta 10
euro bi erosiz gero. Atarikide ez
direnek, aldiz, 8 euroan eskura-
tu ahal izango dute kantinplora
bat, eta bi erosiz gero 14 euro or-
daindu beharko dute. 

Kantinplorak eskuratzeko

943 65 56 95 telefono zenbakian
egin daiteke eskaera edota
emailez ataria@ataria.eus hel-
bidean. Informazio gehiago
ataria.eus/denda loturan aurki-
tu daiteke.

Pandemia honek ohitura ba-

tzuk berrikustera behartu du gi-
zartea, eta horretan ere pentsatu
du ATARIA-k. Bakoitzak bere ur
botila ematea komeni den hone-
tan, eskualdeko euskarazko ko-
munikabideak bidelagun izan
nahi du.

Bi kantinplora atera ditu ‘Ataria’-k, beltza eta zuria. I.L.


