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Josu Artutxa Dorronsoro

Etxeko lanen sektoreko 10 langi-
leetatik 9 emakumezkoak dira.
Oso feminizatua dagoen lanbi-
dea izanik, zaintza erdigunean
jartzea ezinbestekoa dela dio
Stijn Callens (1958, Belgika) SOS
Arrazakeria elkarteko aholkulari
ohiak. 10 urtez aritu zen lanean,
eta orain hitzaldiak eskaintzen
ditu, aditu modura. Langileak
profesionalak direnez, euren es-
kubideak bermatu behar direla
dio.
Zer dela eta egin duzue
formazio saioa?
Tolosaldea Garatzen garapen
agentziatik etxeko lanen sekto-
reak eskaintzen duen zerbitzuari
buruz hitz egiteko aukera eskai-
ni zidaten, aholkulari modura
saio bat eskaini, eta sektoreko
langileei esku bat botatzeko as-
moz. Ez nuen zalantzarik izan,
behar bat ikusten nuelako.
Nolako erantzuna izan du?
Sektorearekin nahiz migrazioa-
rekin zerikusia duten gizarteko
elkarte ezberdinetatik etorritako
jendea izan dugu. Erantzun ona
izan du, nahiz eta gustura hartu-
ko genituzkeen sektoreko langi-
leak ere, bertaratutakoek ere
beste ikuspegi bat edo errealita-
tea bizi dutenen sentsazioak be-
reganatu zitzaten. Solasaldian
parte hartu zuten guztiek ere lo-
tura zuzena dute sektorearekin,
teknikariak baitira.
Zer da saio honetan lantzen
duzuena?
Zehatzagoak izan nahian, bi zati-
tan banatu dugu formazio proze-
su honen dinamika, hau da, bi
solasaldi ezberdin egingo ditu-
gu. Lehenengoan, alderdi teori-
koari erreparatu genion, eta tal-
de ikuspegiaz aritu gara. Urrian
egingo dugun bigarren saioan al-
derdi praktikoari eta eguneroko
lanari buruz ariko gara.
Eta zertan lagundu dezakete
saio hauek?
Lan mundurako bideratze lanak
egiten laguntzen dute, helburu
hori du, hain justu, Tolosaldea
Garatzen agentziak. Orientatzai-
leek familiekin nahiz langileekin
lan egitean izan ditzaketen za-
lantzak argitzen nahiz erraztasu-
nak bilatzen laguntzen duten
saioak izaten dira. Kanpotik da-
tozen langileak izaten dira, eze-
zagunen etxeetara sartzen dire-

esaterako, berrogeialdia egin be-
har izan dute, eta ez zaie etxetik
ateratzen utzi.
Ondorio larriak izan ditu baita

ere agiririk gabe lanean ari zire-
nentzat. Izan ere, aldi baterako
lanik gabe geratzearen ondorioz,
ezin izan dute beharko luketen
diru-laguntza jaso, gizarte-segu-
rantzaren prestaziorik gabe ge-
ratu direlako. Jaso ahal izan du-
tenek ere berandu jaso dute, pro-
zesu luzea izan delako, asko
zaildu dena. Hori dela eta, egoe-
ra honek agerian utzi du kontra-

nak. Hortaz, askotarikoak izaten
dira horrelako saioetan biltzen
ditugun iritziak. Gure kasuan,
guztientzako onenak izan dai-
tezkeen irtenbideak aurkitzen
saiatzen gara, baina ez da erraza.
Zein da etxeko lanen
sektoreak eskualdean bizi
duen egoera une honetan?
Sektoreak bizi duen egoerari da-
gokionez, ez diogu soilik berta-
koari begiratzen, ezta lurralde-
koari ere, izan ere, begirada oro-
kor batetik interpretatzen dugu.
Oro har, fama txarra duen sekto-
rea da. Lan egiteko baldintzak
nahiko txarrak izaten dira gehie-
netan. «Hau ez dago ondo eta
beste modu batera egin beharko
genuke» edo «hau da egokitu zai-
guna, eta ahal duguna egin be-
har dugu egoera hobetzeko» be-
zalako esaldiak entzutea egokitu
zait behin baino gehiagotan.
Bestetik, lana ondo egin eta

baldintza egokiak lortuz gero,
zein egongo da langileei ordain-
tzeko prest? Prekarietatea geroz
eta handiagoa da, eta beraz, oso
zaila da baldintza duinetan lan
egin dezaketela ziurtatzea. 

Nola eragin du COVID-19aren
pandemiak etxeko lanen
sektorean?
Sekulako inpaktua izan du, ino-
lako zalantzarik gabe. Lehen,
egoera larrian bazegoen sekto-
rea, orain are gehiago. Kontuan
izan behar da lan honetan zuze-
neko kontaktu ugari izaten dela,
eta beraz, kasu askotan ondorio-
ak larriak izan dira. Famili asko-
tan beldurra gailendu da, edota
langile askori osasun eta segur-
tasun neurri zorrotzagoak ezarri
behar izan dizkiete. Batzuek,

turik gabe lanean aritzen diren
langileen zaurgarritasuna.
Ekonomikoki ere eragingo
zuen, noski.
Bai. Pobrezia handia eragin du.
Lanik gabe geratzearekin batera,
etxeko langileak errekurtsorik
gabe geratu dira, hilabete amaie-
rara justu heldu direlarik. Mutu-
rreko egoeran bizitzea egokitu
zaie askori, eta laguntza eske
joan behar izan dute elikagai
bankuetara nahiz udaletxera.
Sektoreak bizi duen egoerari
buruzko lanketa bat egin du
Tolosaldea Garatzenek. Nola
landu da hori?
Sektoreak bizi duen egoera den
bezalakoa zergatik den aztertzen
saiatu gara. Esaterako, Espainia-
ko Estatuan agiridun edo agiririk
gabeko etorkinak dira lan hori
gauzatzen dutenen gehiengoa.
Europar Batasuneko gainerako
herrialdeetan ez da horrelakorik
gertatzen. Egia da sistemak oso
ezberdinak direla, eta bakoitzak
bere abantailak eta desabantai-
lak izango dituela; faktore asko
izan behar dira kontuan. Herrial-
dearen arabera, era guztietako
egoerak ikus daitezke. Guk ber-
takoa aztertu dugu, beste leku
batzuetakoarekin alderatuz, al-
ternatibak eta lan egiteko modu
hobeak aurkitu nahian.
Zer egin daiteke sektorearen
egoera hobetzeko eta nola
egin daiteke hori?
Zaila iruditzen zait honi irtenbi-
de garbi bat aurkitzea, baina uste
dut marraztu daitekeela hartu
nahi den norabidea. Bi maila be-
reiziko nituzke. Batetik, langile-
ari negoziaketarako botere han-
diagoa emango nioke. Horrela,
aldaketak egon daitezke legegin-
tzan nahiz administrazioan.
Horrez gain, ikuskatzaileek

lan handiagoa egin beharko lu-
kete, eta neurriak zorroztu. Zaila
da etxebizitzetan sartzea, jabe-
dunak direlako, baina kontuan
izan behar da langile horiek ez
dutela euren bizitza aurrera ate-
ratzeko beste aukerarik. Oso ga-
rrantzitsua da ere etxeko langile-
ak kolektibizatzea, loturak bila-
tzea, eta askotan aurre egin
behar izaten dioten bakardade
egoerari talde bezala heltzea.
Bitartekotzarako formulak bi-

latzea ere ezinbestekoa iruditzen
zait. Hori enpresa baten bitartez
izan daiteke adibidez, horrela,
lan-hitzarmen bat izango lukete.
Gizartearen ikuspegia ere aldatu
beharra dago, oso feminizatua
baitago lanpostu hau. Eta azke-
nik, Espainiako Estatuak ere
badu lana, berez izan beharko lu-
keenarekin alderatuta, oso eska-
sa baita zaintza lanetan egiten
den inbertsio publikoa.

JOSU ARTUTXA DORRONSORO

Pasa den ostiralean Lehiberrin egin zuten saioko irudi bat. J. ARTUTXA

«Oso zaila da baldintza
duinetan lan egin
dezaketela ziurtatzea»
STIJN CALLENS
SOS ARRAZAKERIA ELKARTEKO AHOLKULARI OHIA
Tolosaldea Garatzeneko Migrazio eta Aniztasun Sailak, etxeko lanen
sektorearen egoera aztertzeko solasaldia antolatu zuen, ostiralean,
Lehiberrin; zenbait teknikari izan ziren Callensen aholkuak entzuten
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Martxan da 
VII. Pello Mari
Otaño bertso-
paper lehiaketa
Lanak urriaren 11ra arte aurkeztu
daitezke; aurten ere lau mailatan parte
hartu ahal izango da; maila guztietan
gaia, neurria eta doinua libreak dira 

Erredakzioa Zizurkil

Teodoro Hernandorena Kultur
Elkarteak eta Harituz Tolosalde-
ko Bertsozale Taldeak elkarlane-
an antolatu dute Pello Mari
Otaño bertso-paper lehiaketaren
zazpigarren edizioa. 
Aurten ere, lau maila desber-

dinetan parte hartu ahal izango
dute parte-hartzaileek: gelen ar-
teko mailan, gaztetxoen mailan,
gazteen mailan eta helduen mai-
lan.
Maila guztietan, gaia, neurria

eta doinua libreak izango dira,
baina ez bertso kopurua: gelen
arteko mailan bertso-paper ba-
koitzak hiru bertso edo sei kopla
izan ditzake. Gaztetxoen mailan,
hiru bertso edo sei kopla. 
Gazteen mailan, berriz, gu-

txienez sei bertso idatzi beharko

dira eta azkenik, helduen mai-
lan, gutxienez zortzi bertso. 
Parte-hartzaile bakoitzak au-

rrez argitaratu gabeko nahi adi-
na bertso-paper bidali ahal izan-
go ditu. Bertso-paperak urriaren
11 baino lehen aurkeztu beharko
dira e-posta bidez. Sorta irabaz-
leak aukeratuko dituen epaima-
haia Harituz Tolosaldeko Bertso-
zaleen Elkarguneko kideek osa-
tuko dute eta sariren bat hutsik
gera liteke epaimahaiko kideek
horrela erabakiz gero. Sari bana-
keta ekitaldia abenduaren 4an
izango da, Zizurkilgo Herrigune-
an.

HARITUZEKO BERTSO ESKOLAK 
Bestalde, Harituzek abiarazi du
bertso eskoletan izena emateko
epea. Irailaren 25era arte zabalik
egongo da Tolosaldeko bertso es-

koletako izen-emate epea. Deial-
dia 10 eta 16 urte bitarteko ume
eta gaztetxoei bideratuta dago
bereziki, baina bertsolaritzareki-
ko interes handia duten beste
adinetako ikasleak ere izena
ematera gonbidatu nahi ditu Ha-
rituzek. 
Izena emateko bi modu dau-

de: bata, mezu bat bidaltzea 
harituz.bzt@gmail.com helbide
elektronikora. Bestea, ataria.eus
webguneko Komunitatean Hari-
tuzek duen tartean aurkitu dai-
tezkeen izen-emate dokumen-
tuak beteta. 
Izena ematen duten ikaslee-

kin Harituzeko arduraduna jarri-
ko da harremanetan irailaren az-
ken astean, taldeak antolatu eta
ordutegiak ikasleen eguneroko-
ra egokitu ahal izateko. Bertso
eskola saioei, berriz, urriaren
1ean emango zaie hasiera.

2019-2020 ikasturtean, Covid-
19ak eragindako alarma egoera-
ren ondorioz, martxotik aurrera-
ko bertso eskola saioak onlinebi-
dez egin behar izan zituzten.
Aurten, ordea, aurrez aurreko
saioak eginez emango diote ha-
siera ikasturteari eta urte guz-
tian zehar modu horretan jarrai-
tzea espero dute antolatzaileek.
Hala ere, osasun egoeraren la-

rritasunaz jakitun, bertso eskola
saioetan segurtasun neurri guz-
tiak bermatuta egongo direla
adierazi nahi izan dute.

Harituzek abiarazi du
jada bertso eskoletan
izena emateko epea;
irailaren 25a izango da
azken eguna
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IDAZKARI POSTURAKO AZTERKETA 
Anoeta, Irura eta Zizurkilgo udaletxeetako idazkariak aukeratzeko azterketa egin zuten atzo
goizean Anoetako kiroldegian. Guztira 83 pertsona izan ziren lanpostuetarako izena eman
zutenak eta atzoko azterketara 30 lagun agertu ziren, erdiak emakumezkoak. ATARIA

Ura eta hondakinen
tasak ordaintzeko
diru laguntzak
AMASA-VILLABONA // Zabalik da
ura eta hondakinen tasak or-
daintzeko diru laguntzak eska-
tzeko epea. Irailaren 18ra arte
egin daitezke eskaerak Herrita-
rren Arreta Zerbitzuan. Diru la-
guntzak zailtasun ekonomikoak
dituztenei zuzenduta daude eta
eskaera udaletxeko beheko so-
lairuko Herritarren Arreta Zerbi-
tzuaren bulegoan egin behar da.

Olaederra kiroldegiko
neguko kanpaina,
abian
AMASA-VILLABONA // Olaederra
kiroldegiko arduradunek jakina-
razi dute dagoeneko eskuragarri
jarri dela kiroldegiko harreran
neguko kanpainaren informa-
zioa. Ahalegin berezia egin dute
ikastaro gehienak mantentzeko.
Aurreko kanpainako jarduere-
tan edo 3. hiruhileko ikastaroe-
tarako izena eman zuten bazki-
deei telefonoz deituko diete.

Irrintzi elkartearen
azoka berezia
Errebote plazan
AMASA-VILLABONA // 25. aldia
izango du Villabonako Irrintzi
elkarteak antolatzen duen elika-
gai eta artisautza azokak. Iraila-
ren 12an egingo dute Errebote
plazan. Orain arte Zubimusu
ikastolaren Txermingo egoitzan
egin ohi izan da azoka berezia,
baina aurten Covid-19ak eragin-
dako egoeragatik Errebote pla-
zan jarriko dira postuak.
09:30etik aurrera egongo dira
zabalik. Ohi bezala, isats gisatu
lehiaketa ere egingo da azoka
bereziarekin batera.

Kultur ikastaroak
atzeratzea 
erabaki dute
AMASA-VILLABONA //Villabona-
ko kultur ikastaroetako matriku-
lazioa eta ikasturtearen hasiera
atzeratu egingo dituzte. Apirila-
ren 30ean iraungitzen ziren zi-
nema bonuak abenduaren 31ra
arte erabili ahal izango dira. Bes-
talde, kultura saila lanean ari da
zinema eta ikuskizunetarako sa-
rrerak modu telematikoan (Gu-
reako leihatilan eta online) erosi
ahal izateko. Momentuz, iraile-
an dauden antzezlanetarako 
sarrerak betiko moduan erosi
ahal izango dira.

Eskualdeko 14
pertsonak eman dute
positibo Covid-19an 
TOLOSALDEA // Eusko Jaurlari-
tzako Osasun Sailaren txostena-
ren arabera, 6.836 PCR proba
egin dira azken orduetan, eta
horietatik 397 pertsona izan dira
Covid-19an positibo eman dute-
nak EAEn. Gipuzkoan 146 posi-
tibo izan dira eta horietako 14 es-
kualdeko positiboak dira. Ze-
hazki bana egon dira Alkiza,
Berrobi eta Villabonan, bi Her-
nialden, eta hiruna Ibarra, Ikaz-
tegieta eta Tolosan. 

Tolosako musika
eskolak gaur hasiko
du ikasturtea
TOLOSA // Gaur irekiko ditu ate-
ak Eduardo Mokoroa Udal Musi-
ka Eskolak ikasturte berriari eki-
teko. Egungo egoerara egokitu
dituzte musika eskola eta bertan
ematen diren ikastaroak, eta
hala, «segurtasun berme guztie-
kin» hasiko dira aurrez aurreko
eskolak. Lau urtetik aurrera, ins-
trumentu bat jotzen eta taldean
musika egiten ikasi daiteke eta
profesionalki musika ikasteko
prestakuntza ere egin daiteke.

Aranburu eta
Larretako produktuak,
kiroldegian
IKAZTEGIETA // Ikaztegietarrek
Larreta baserriko eta Aranburu-
ko produktuak herrian bertan ja-
sotzeko aukera izango dute au-
rrerantzean. Herritarrak udale-
txera zuzendu beharko dira
zerbitzuan parte hartu nahi du-
tela esateko, eta irailean zehar
hasiko dira banaketa egiten. Eli-
kagaiak kiroldegiko gela batean
jaso ahal izango dira eta aurrez
izena ematen dutenek kiroldegi-
ko gelako giltza jasoko dute.

Osasun materiala
bilduko dute 
Saharara bidaltzeko
IKAZTEGIETA // Saharako Gazte-
ria Aktiboa elkarteak osasun
materiala bilduko du larunbate-
an Saharako errefuxiatuen kan-
palekuetara eramateko. Plazan
egongo dira 10:00etatik
12:00etara eta maskarak, gel hi-
droalkoholikoak, eskularruak
edota parazetamol botikak bil-
duko dituzte. Informazio gehia-
gorako idatzi honako helbidera,
juventudactiva.free.sh@gmail.
com, edo deitu631 136 515ra. 



Zumeta
izango da
protagonista
aurtengo
Azken Mugan
Tolosaldearen eta Nafarroaren
artean bere lekua egiten ari den
jaialdia bosgarrenez egingo dute;
irailean izango dira ekitaldiak

Erredakzioa 

Natura eta artea oinarri hartuta,
musika, zinea, dantza, arte plas-
tikoak, herri kirolak eta herri kul-
tura nahasten dituen Azken
Muga ekimena antolatu dute,
bosgarrenez. Hori guztia, Nafa-
rroa eta Gipuzkoaren artean, Za-
rateko lepoan. Larunbatean egin
zuten jaialdiaren inaugurazio
ekitaldia, eta irailaren amaierara
arte luzatuko dira ekitaldiak.
Normalean, hiru hilabete irau-

ten duen egitaraua antolatu ohi
dute, baina, aurten, pandemia
dela eta, hilabete bakarrera mu-
gatu dute. Antolatzaileak belau-
naldi ezberdinekin konektatzen
saiatu dira egitaraua antolatze-
rako orduan: «Artea eta kultura
askotarikoa eta erakargarria izan
behar du jende guztiarentzat».
Segurtasun neurriak hartzea

ezinbesteko ikusi dute, eta eki-
taldi nagusietara joateko jende-
ak izena eman beharko duela az-
kenmugaproiektua@gmail.com

helbide elektronikoan adierazi
dute antolatzaileek.

ZUMETA GOGOAN
Artista askoren sorgunea izan da
Araizko bailara, eta besteak bes-
te, urte askoan aritu izan zen ber-
tan Jose Luis Zumeta artista.
Aurten, Zumetari tarte bat es-
kaintzea «ezinbestekoa» zela
ikusi dute sustatzaileek, «gogo-
an» izateko. Hori bai, bere filoso-
fiatik abiatuta izan nahi dute go-
goan: «Gauza xume eta intimoak
zituen gogoko, eta horrela egin
nahi dugu, partaidetza emanez
gogoko izan dezaketen artista,
lagun eta ezagun guztiei».
Bi egunetan izango da prota-

gonista Zumeta. Batetik, iragan
larunbatean eginiko jaialdiaren
inaugurazio ekitaldian, Zumeta-
ri omenaldia egiteko erakusketa
zabaldu zuten Zaratetxean. 30
artisten lanak bildu dituzte ber-
tan, eta ikusgai izango da iraila-
ren 26a bitarte. Txitxi Orbegozo
artistak Zumetaren hiru ezauga-

Iragan larunbatean egin zuten aurtengo Azken Muga jaialdiaren inaugurazio ekitaldia. JON MIRANDA
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EGITARAUA

Irailaren 5etik 26ra.Erakusketa Za-
ratetxean, Jose Luis Zumeta artista
omenduz, 30 artistek lan bat eraku-
tsi dute. 
Irailak 11.Xabier Kerexeta Gipuzko-
ako Gordailuaren historialariaren hi-
tzaldia, 19:00etan.
Irailak 12.Azken Mugako artistek
mural bat egingo dute, Zumetari
omenaldia eginez, 12:00etan. Bitar-
tean, Rukula taldeak kontzertua es-
kainiko du. 18:00etan, Euskal Barro-
kesemble taldearen kontzertua:
Juan Sebastian Elkano.
Irailak 18. Jon Tolosa Nikotina rapero

gaztea eta Martintxo Arakama Little
Martinen emanaldia, 18:00etan.
Irailak 19.12:00. Gipuzkoa eta Nafa-
rroako gazteen arteko herri kirolak
eta jarraian, II. Gazta Txapelketa.
16:30ean, Zarateko bosgarren ber-
tso saioa: Maialen Lujanbio, Amets
Arzallus, Xabat Illarregi, Haritz Mujika
eta Jone Uria.
Irailak 25.Paul Urkijo zuzendariaren
Errementarifilma, 21:00etan.
Irailak 26.Et Incarnatusen kontzer-
tua. Hainbat gonbidaturekin propo-
saturiko egitarau berezia Zarateko
basoan, 12:30ean.

rri gogokoenak zeintzuk ziren
azaldu du: «Lagunartea, pintzela
eta ardo kopa bat». 
Artista protagonista izango

den beste eguna  datorren larun-
bata, irailaren 12a izango da. Az-
ken Mugako artistek mural bat
pintatuko dutela azaldu du Or-
begozok: «Bost artista hasiko
gara pintatzen, eta txandaka
nahi duen edonork hartu ahalko
du parte».
Hori guztia Zumetari dagokio-

nez. Gainerakoan, irailaren 26a
bitarte, egitarau oparoa osatu
dute, hitzaldi, kontzertu, txapel-
keta eta abarrekin.



Karearen sorlekua bistan
Karobi bat berreskuratu du Burdina taldeak Elduainen; sua hauspotzeko lekua
aurkitu dute lehen aldiz, eta atzo eman zituzten bere inguruko xehetasunak 

Irati Saizar Artola Elduain

A zken urteetan he-
rriko ondarea be-
rreskuratzeko la-
netan ari dira El-
duainen. Hamar
urte daramatzate

Burdina taldekoekin elkarlane-
an herriko errota zein karobiak
berreskuratzen, eta Allanegiko
karobia da txukundu duten az-
kena. Berez, duela urte batzuk
egin zituzten berreskuratze la-
nak, baina zuhaitz bat gainera
erori zitzaionez, berriro atondu
behar izan dute. Lan horietan,
karobia hauspotzeko elementua
aurkitu du Burdinak, lehen al-
diz. Atzo goizean eman zituzten
karobi horren inguruko xeheta-
sunak , Joseba Urrutia eta Ander
Otaño Burdina taldeko kideek,
eta Oihana Amundarain El-
duaingo alkateak.
Urte asko egin behar dira atze-

ra karobi bat ketan ikusteko. Ize-
nak dioen moduan, karea atera-
tzen zuten bertatik. Begetazioak
azkar estaltzen duela eta, «ahaz-
tuta» geratutako elementuak di-
rela zioen Urrutiak: «Jendeak ez
daki garai batean zeinen garran-

tzitsuak ziren karobiak». Azken
urteetan zabortegi moduan era-
bili izan direla azaldu dute.
Mendi aldean, baserritik gertu

zeuden elementuak direla esan
zuen Otañok. Elduaingoaren ka-
suan, Allanegi baserritik gertu
dago kokatuta, eta horregatik du
izen hori. «Monumentu bat, gure
izaera esplikatzen duen elemen-
tua da karobia», azaldu zuen.  Ur-
tean behin pizten omen zituzten
karobiak, guztiak momentu ber-
tsuan, apirila maiatza aldera.
«Astebeteko jardunaldia izaten
zen, konstantea», argitu zuen
Otañok. «Inguruko baserrietako
kideek hartzen zuten parte, au-
zolanean elkartzen ziren gero
beharrak asetzeko erabiliko zu-
ten karea ateratzera». Gaur egun,
ondare moduan ikusi arren, «ga-
rai bateko industria» modura
deskribatu zuten. 
Milaka kilo egur bildu behar

izaten zuten lehenik, sua egin
eta astebetean piztuta manten-
du ahal izateko. «Karobi zuloa-
ren behe aldean egurra jarri eta
harriekin kupula moduko bat
osatzen zuten, ondoren goiko
alde guztia harriz bete eta tenpe-
ratura altuan karea sor zedin»,

azaldu zuen Otañok. «Garai ba-
teko karegileak artisauak ziren,
ezagutza handia zuten». Belau-
naldiz belaunaldi transmititu
zen ezagutza izan zela argitu
zuen, galdu zen arte. 

KAROBIA ETA KAREA
Karobien egitura harearrizkoa
izan ohi dela azaldu zuen Ota-
ñok, «tenperatura altuak hobeto
jasateko». Inguruko mendietako

harriak erabiltzen zituztela ere
esan zuen. Allanegiko karobia-
ren kasuan, 3,5 metroko altuera
du. Eta badu ezaugarri berezi
bat: Burdina taldeak estreinakoz
aurkitu du karobiaren hauspo le-
kua, «suak arnasa hartzen duen
lekua». 5,5 metroko luzera du,
eta bistara atera dute.
Kareak berak zuen garrantziaz

ere mintzatu ziren. Behin karea
aterata, alde batetik, lurrean eta
baratzeetan botatzeko erabil-
tzen zela argitu zuten, «lurrari
kaltzioa ematen zion eta uzta ho-
betzea ekartzen zuen horrek».
Etxeak eta fatxadak margotzeko
ere erabiltzen zutela esan zuten,
eta horregatik direla gaur egun-
go inguruko baserriak fatxada
zurikoak. «Gaur egun hormigoia
ezagutzen den moduan, garai
batean, eraikuntzarako ere era-
biltzen zen karea, harri bat beste-
arekin itsasteko». Horrez gain,
abereentzat ere erabiltzen omen
zuten, hemorragiak mozteko.
Orokorrean, «ongizatea» ekarri
zuen.

EZAGUTZEKO AUKERA
Oihana Amundarain Elduaingo
alkateak azaldu zuenez, aurrera-
go triptiko bat egiteko asmoa
dute. «Ondare historikoa diren
hainbat elementu ditugu he-
rrian berreskuratuta, eta ezagu-
tzera eraman nahiko genituzke». 
Elduaingo mendietan barrena

sakabanatuta aurkitzen dira
errota zein karobia, eta mapa
moduko bat osatu nahi dute,
ibilbide moduko batzuk diseina-
tu eta denentzat ikusgai jartzeko. 
Era berean, Burdina taldeak

urtero piztu ohi du karobia An-
doainen duten gotorlekuan, eta
urriaren 3an izango da hori ikus-
teko aukera. 

Allanegiko karobiko irudia, sarreran arkua duela eta eskuinaldeko paretean erramintak eta jakiak uzteko leiho txiki bat duela. I. SAIZAR

Karobia hauspotzeko zuloa edo tiroa bistan jarri dute. I. SAIZAR

Karobiko zuloa, harriekin estaltzen zutena.  I. SAIZAR

Karea baratzeetarako,
eraikuntzarako eta
abereen zauriak
sendatzeko erabiltzen
zuten garai batean

Urtean behin piztu ohi
zen karobia, eta
astebetean zehar
piztuta izaten zen sua
gero karea ateratzeko
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Lehiaketa ofizialetan
parte hartzeko hainbat
neurri jarri dizkiete
Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak ohar bidez
jakinarazi die pilota elkarteei zein izango diren neurriak;
euskal pilotako beste federazioekin batera finkatu dituzte 

Erredakzioa 

«Denon nahia denez 2020-21
denboraldiari ekitea eta ahalik
eta ondoen burutzea, eta egungo
osasun-egoeraren jakitun, hain-
bat neurri hartzea ezinbestekoa
izango da aurten», zehaztu dute
Gipuzkoako Euskal Pilota Fede-
raziotik. 
Hain justu, lehiaketa ofiziale-

tan parte hartu ahal izateko neu-
rri berezi batzuk bete beharko di-
tuzte pilota elkarteek. Besteak
beste, ondorengo agiriak aurkez-
tu beharko dituzte:

Batetik, etxeko partidak joka-
tuko diren frontoia erabiltzeko
baimena aurkeztu behar dute.
Gainera, frontoiaren jabearekin
bere erabilerarako adostutako
osasun protokoloa beharko dute.
Era berean, klub bakoitzak, in-

darrean dagoen COVID-19ak era-
gindako osasun-krisiari aurre
egiteko beharrezkoa den preben-
tzioari buruz, Eusko Jaurlaritzak
emandako aginduek eskatzen di-
tuzten osasun arloko eta osasun
segurtasuneko prebentzio-neu-
rri guztiak zorrozteko konpromi-
soa aurkeztu beharko du. 

COVID-19 arduradun bat ere
izendatu beharko dute elkarte-
ek, protokolo eta neurri ezberdi-
nak betetzen direla bermatuko
duena eta federazioekin COVID
gaietarako solaskidea izango
dena.

ESKOLA ADINEKOAK
Orain arte aipatutako guztia ere-
mu federatuari dagokio, hau da,
kadete kategoriatik gorakoen-
tzat zuzenduak izango dira neu-
rri horiek. Eskola adineko ere-
murako, errendimenduko ibilbi-
dea barne, Gipuzkoako Foru

Erabakiak eskualdeko pilota elkarteei eragiten die. Argazkian, Intxurre Pilota Elkarteko kideak. IMANOL GARCIA LANDA
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Aldundiak jakinarazten dutena-
ren zain daudela azaldu dute fe-
deraziotik: «Oraingoz, jakinarazi
diguten gauza bakarra da orain-
dik ezin dela ez jarduerarik ez
lehiaketarik antolatu. Hau da,
ezin da ez entrenatu, ez lehiatu».
Bide batez, klubei beraien

«ulermena eta esfortzua» esker-
tu nahi dietela adierazi dute fe-
deraziotik.

MUTILEN ESKUKO TEKNIFIKAZIO
PROIEKTUA
2020-21 denboraldian ere muti-
len eskuko teknifikazio proiek-
tuarekin jarraitu nahi du Gipuz-
koako Euskal Pilota Federazio-
ak. Pilotariei entrenamendu
tekniko pertsonalizatua eskain-
tzea du xede egitasmoak. Eta ize-
na emateko epea zabaldu berri
dute. 
Aurreko urteetan bezala, es-

kuz aritzen diren Gipuzkoako in-
fantil eta kadete kategorietako
mutil pilotariei dago zuzenduta
deialdia. Klubek irailaren 10era
arte dute beraien pilotarien ize-
na emateko aukera.
Izena emandako pilotariek

hautaketa entrenamenduak
izango dituzte. Honelaxe aurrei-
kusten dira: irailaren 16an Goie-
rri-Tolosaldea-Aiztondokoak,
irailaren 23an Deba-Urola Kosta-
koak, eta irailaren 30ean Bida-
soa-Oarso-Burruntzakoak.
Ondo bidean, aukeratutakoek

urrian ekingo liekete entrena-
menduei. Donostiako Atano III.a
pilotalekuan izango lirateke ka-
dete kategoriako pilotarien en-
trenamenduak, eta eskualdee-
tan infantilenak.
Besteak beste, Iraitz Olaetxea

GEPFko teknikaria eta Iñaki Es-
nal, Andoni Ugalde eta Beñat Re-
zusta pilotari gipuzkoarrak izan-
go dira prestatzaileak.
Egungo egoerak baldintzatu-

ta, eta osasun agintarien ahol-
kuak jarraituz, bai hautaketa en-
trenamenduetan eta baita den-
boraldiko entrenamenduetan
ere protokolo bat bete beharko
da. Infantilei dagokienez, gaine-
ra, erakundeen baimenaren zain
daude federaziotik, gaur gaur-
koz eskola adinekoek ezin baitu-
te ez partidak jokatu, ez eta en-
trenatu ere. 

Bi larrauldar bote
luzeko txapelketan 
Euskal Herriko Bote Luzeko Txa-
pelketa joan den asteburuan hasi
zen jokatzen. Guztira zazpi talde
ariko dira lehian, bi multzotan
banatuta. Horien artean Gipuz-
koa dago, eta bertan, eskualdeko
bi pilotari. Hain zuzen ere bi la-
rrauldar: Iñaki Esnal eta Jon Ur-
bieta. 
Gipuzkoa A Multzoan egongo

da, Bizkaia 1, Iparralde-Senpere
2 (Lapurdi) eta Iparralde-Amiku-
zerekin batera (Behe Nafarroa).
B Multzoan Bizkaia 2, Iparralde-
Senpere 1 (Lapurdi) eta Iparral-

de-Itxasuarrak (Lapurdi) ariko
dira lehian. 
Txapelketa ligaxka moduan

jokatuko da, hau da, multzo ba-
koitzeko taldeen artean izango
dira lehen partidak. Irailaren
20ra arte iraungo du ligaxka ho-
rrek. 
Ondoren, multzo bakoitzean

lehen bi postuetan sailkatutako
taldeek finalerdiak jokatuko di-
tuzte, partida bakarrera, iraila-
ren 27an. Azkenik, finala urria-
ren hasiera aldean jokatuko dela
iragarri dute. 
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Paula Del Pozo 11. izan da  Europako Kopan
Triatloilari alegiarraren lehen Europa mailako proba 
izan da eta «gustura» dago lortu duen emaitzarekin

I. Garcia Landa Alegia

Banyolesen (Katalunia) jokatu
zen igande goizean junior maila-
ko Europako Kopako proba, es-
print modalitatean. Paula Del
Pozo 11. postuan helmugaratu
zen, 1.02.12ko denbora eginez,
irabazlearengandik minutu bat
eta 57 segundora. «Gustura»
azaldu da alegiarra lortutako
emaitzarekin, eta proba «azka-
rra» izan zela gaineratu du. 
Igeriketako zatiaren ondoren,

bigarren multzoan atera zen, le-
henengotik oso gertu. «Bizikleta-
ko zatian, nahiko gertu zegoen

Paula Del Pozo, Europako Kopan, ige-
riketa zatiaren ondoren. ATARIA

lehenengo multzoa. Nik egin dut
tira, eta buelta eta erdi ondoren
bi multzoak elkartzea lortu dut».
Del Pozo aurrera egiten saiatu
zen: «Ikusi dut nire inguruan ko-
rrikalariak zeudela, eta ez zela
batere erraza izango lehenengo
postuetan sartzea; ihes egiten
saiatu naiz bi edo hiru aldiz, bai-
na ez didate utzi. Denak oso adi
zeuden».
Korrikako zatia iristerakoan,

ondoen moldatzen zirenak au-
rrera egin zuten. «Saiatu naiz be-
raien atzean jartzen, baina biga-
rren itzulian asko kostatzen ari
zitzaidan, eta hortik aurrera go-

zatzera joango nintzela erabaki
dut», zehaztu du. Azken astea fi-
sikoki «pixka bat zaila» izan zela
azaldu du alegiarrak: «Entrena-
menduetan ikusten nuen negu-
ko denboraldiko denborak egi-
ten ari nintzela, baina gorputza
ez nuen aurrekoekin lehiatzeko.
Bizikletako zatian ikusi dut au-
kera gorputzari gehiago eskatze-
ko, eta hor gustura aritu naiz, eta
indartsu sentitu naiz. Igeri eta
korrika egiten pixka bat gehiago
kostatu zait, eta korrika norma-
lean baino askoz gehiago kostatu
zait». 
Sailkapenean aurrerago hel-

Aurtengoan, Asturiasen soilik
Lau itsas zeharkalditan parte hartzeko asmoa dute aurtengo denboraldian 
Erika Amundarain eta Ioseba Mateos igerilariek, eta dagoeneko bi egin dituzte

Imanol Garcia Landa 

Denboraldi berezi honetan, itsas
zeharkaldiak egiten dituzten
Erika Amundarain billabonata-
rra eta Ioseba Mateos ibartarra
Asturiasen lehiatzen ari dira,
bertan ari baitira antolatzen soi-
lik aurten probak. Guztira lau
itsas zeharkalditan parte hartu-
ko dute, eta dagoeneko bi egin
dituzte. Abuztu hasieran I. Tra-
vesia de el Cerro proban hiruga-
rren postua lortu zuen bakoi-
tzak, nagusien mailan, eta abuz-
tuaren bukaeran egindako
XXVI. Travesia a Nado Playa de
Poniente proban bigarren pos-
tua lortu zuen bakoitzak, maila
berean.
Mateosek azaldu duenez, «go-

goz» zeuden lehiatzeko. «Konfi-
namendua bukatu zenetik hasi
gara itsasoan entrenatzen, eta
Euskal Herrian ez denez proba-
rik antolatu, Asturiasera joan
gara». Gustura  daude orain arte
lortutako emaitzekin. «Uste bai-
no hobeto joan dira», esan du
Mateosek, eta Amundarainek
gaineratu: «Gustura gaude, mo-
tibazio pixka bat behar genuen
eta. Ez noa postu baten bila, go-
zatzera baizik. Gero emaitza

Amundarain eta Mateos, lehen planoan, proba bat hasteko zain. ATARIA

onak etortzen badira, ongi eto-
rriak izango dira».
Normalean 20 proba inguru

egiten dituzte denboraldi bate-
an. «Gaizki ari naiz eramaten
aurtengo denboraldia», esan du
Amundarainek. «Azkenean egu-
nero gogor entrenatu behar
dugu, eta lehiaketa falta horrek
niri asko eragiten dit. Kosta egi-
ten zait igeri egitera joatea, baina

denak bezala, ahal dugun mo-
duan moldatzen ari gara». Hori
bai, probak egiterakoan «lehia-
ketaren sentsazio hori, urdurita-
suna, sentitu nuen, eta gustura
aritu ginen», gaineratu du.
Proben falta hori konpentsa-

tzeko, asteburuetan beste zen-
bait igerilarirekin elkartzen dira,
hamabost bat inguru, lagunarte-
ko zeharkaldiak egiteko. «Zortzi-

hamar kilometro ingurukoak
izaten dira», esan du Mateosek.
«Batzuetan lagunen bat etortzen
zaigu piraguarekin edo ontziren
batekin laguntzera. Zeharkaldi
horiek motibatu egiten gaituzte
sasoian egoteko». Asteburu ho-
netan, esaterako, Mutriku eta
Zumaia artean hamabi kilome-
troko zeharkaldia egingo dute.
Igerilariei bereziki zaila egin

zaie konfinamendua, uretan en-
trenatu behar baitute. «Etxean
geunden ariketak egiten, eta ez
genekien zer gertatuko zen den-
boraldiarekin. Guk ura behar
dugu, eta hori gabe egotea oso
zaila egin zaigu. Bereziki itsaso-
an igeri egitea gustatzen zaigu»,
azaldu dute. 
Denboraldiari bukaera iraila-

ren amaieran emango diote,
26an eta 27an proba bana egingo
baitute Gijonen. «Gero ikusiko
dugu zer gertatzen den COVID-
19aren gaiarekin», esan du Mate-
osek. «Igerilekuan Master mailan
lehiatzen gara, hilabetean proba
bat eginez, eta espero dugu lehia-
keta horiek egin ahal izatea».
Hain justu, Amundarainek eska-
era garbi bat egin du, Mateosek
berretsi duena: «Mesedez, ez di-
tzatela berriro igerilekuak itxi».

Lauburuko 2. B
mailako taldea
Belabietara
itzuli da
entrenatzera  

Erredakzioa Ibarra

Ia sei hilabete baloi batekin goza-
tu ezinik egon ondoren, Laubu-
ruko 2. B mailako taldea atzo
itzuli zen pistetara. Jota Arre-
guik zuzentzen duen taldea,
Eusko Jaurlaritzako edo Ibarra-
ko Udaleko protokoloek ezarrita-
ko prebentzio-neurriak betez
bueltatuko da Belabietara.
Horrekin lotuta, zehazteke da-

goen denbora tarte batean zehar,
saioak kirol-maskarekin egingo
dira. Gainera, lehen egunetan le-
siorik ez izateko, oso garrantzi-
tsua izango da arreta eta kontu
handiz jokatzea. Hortaz, berezi-
ki, jokalarien arteko kontaktua
landuko da lehen entrenamen-
duetan.
Jokalariek hilabete luze haue-

tan zehar banakako saioak egin
dituzten arren, horietan motiba-
zioa mantentzea zaila dela azal-
du du Arreguik eta, horregatik,
orain «jokalariak pistan ikustea
eta denboraldi-aurreko lehen
une horiek bideratzea» izango da
helburua.
Horrela, aste hauetan guztie-

tan bizitako zalantza ugarien os-
tean, lanean hasteko gogo eta
ilusio handia zutela ekin zioten
aurre-denboraldiari jokalariek. 

rentzat, eta igandean ezin izan
zuen goragoko postuetan buka-
tu. Bide batez, proba horretan
parte hartzeko Iñaki Arratibel
Medikuntza eta AlegiSport ba-
besleen laguntza eskertu du.

BLUME ZENTRORA
Madrilera joango da orain ikaste-
ra Del Pozo, errendimendu altu-
ko Blume zentroaren beka jaso
baitu triatloian. Beste pauso «ga-
rrantzitsu» bat egingo du, beraz,
bere kirol ibilbidean. Europa
mailan dagoen triatloiko presta-
keta gune garrantzitsuena dela
azaldu du Del Pozok, bertatik
hainbat Munduko txapeldun
atera baitira. «Etorkizuneko ki-
rolari bat izatetik errendimendu
altuko kirolari izatera igaroko
naiz», esan du.

mugaratu direnen pare aritzen
da Espainiako txapelketetan,
baina aurreko asteko sentsazio-
ak ez dira izan ohikoak alegiarra-
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Erakusketak

Bedaio.Azken Muga: Zumeta biho-
tzean.  30 artisten lana Zaratetxean.
Tolosa.Topic-eko anbiguan, kale-
ikuskizunei buruzko erakusketa.
Tolosa.Tolosako begirada berezia,
Ana Amigoren 15 oleo, 3 Tabernan. 

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.J.M. Etxebes-
te. Gernikako Arbola , 3. 943 651040. 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz.
Larramendi kalea, 6.  943 67 51 18.

28 KANALA
11:00.Ajoarrieroa; 11:30. Gaurkoan
Tolosaldetik; 12:00.Helduen Binaka-
ko Dantza Txapelketa (Zarautz Eus-
kal Astea); 17:00.1, 2, 3 hemen da
Miru!; 17:30.Gaurkoan Tolosaldetik;
22:00.Alos Quartet, Urmaran.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsua eta
are beroagoa. Goizean goi-
zetik zeru urdina nagusitu-

ko da eta egun osoz horrela man-
tenduko zaigu. Haizeak ipar/ipar-
ekialdeko ukitua izango du eta
tenperatura maximoa koska pare
bat igoko da, eguneko erdiko ordue-
tan 26-27 graduan joz goia.

Bihar.Giro eguzkitsu eta
egonkorra. Goizean hodei
batzuk agertuko dira eta

zerua ez da aurreko egunetan be-
zain argi agertuko. Eguerdi, arratsal-
deko lehen ordurako garbitu eta
arratsaldean giro eguzkitsua nagu-
situko da. Haizeak iparraldetik joko
du eta tenperatura antzeko balioe-
tan mugituko da. Maximoak: 26-27.

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

Getariatik Sanlucar de
Barramedara bizikletaz

Erredakzioa 

Lehen mundu-biratik 500 urte
betetzen diren honetan, Maga-
llanes-Elkano espedizioa abiatu-
ko da gaur Getariatik, hamaika
egun igarota, irailaren 19an, San-
lucar de Barramedatik igaroz Se-
villara iristeko. Euskal Herritik
Andaluziara bitarteko bizikleta-
ibilaldiak 1.605 kilometro izango
ditu, eta lehen zirkumnabigazio-
aren historiaren parte izan ziren
Gaztela eta Leongo eta Gaztela
Mantxako herrietatik igaroko da.
Elkano Fundazioak eta Anda-

luziako turismo sailak elkarlane-
an garatu duten ekimenean lau
abenturazalek hartuko dute par-
te, eta tartean da Iosu Iztueta to-
losarra. Nacho Dean, Emilio
Martin eta Ana Zamoranok osa-
tuko dute taldea, eta haiekin ba-
tera Elkano Fundazioko zuzen-
dari Ion Irurzun ere izango da.
Era berean, ibilbidean zehar, iga-
roko dituzten erkidegoetako bes-
te hainbat abenturazale ere gehi-
tuko zaizkio taldeari.
Elkano Fundazioak pasa den

urtean sustatutako Getaria-Sevi-
lla bela-itsasaldian bezala, Ma-
gallanes-Elkano Espedizioko 
taldeak ere ibilaldian gogoeta
egingo du lehen zirkumnabiga-
zioarekin lotura duten gaur
egungo gaiei buruz. Bestalde,
taldeak ibilaldian izandako bizi-
penetan oinarrituta, historia eta
kultura ibilbide pilotu bat disei-
natuko da, lehen mundu-bira
jendarteratzeko, baina formatu
berrien bidez eta gertatutakoari
buruzko hainbat ikuspegi eta
kontakizun uztartuz.

EGUNEAN 100 KILOMETRO
Bada, Getariako frontoitik irten-
go da gaur taldea, 10:00etan, eta
egunean 100 kilometro eginez,
ondorengo herriak zeharkatu
asmo dituzte: Zumaia, Itziar,
Deba, Ondarroa, Lekeitio, Ber-
meo, Erandio, Barakaldo, Bilbo
eta Balmaseda, Euskal Herrian;

Magallanes-Elkano espedizioa abiatuko da gaur, eta 11 egunetan
1.605 kilometro egingo ditu; Iosu Iztuetak ere hartuko du parte

Proiektuaren bultzatzaile eta parte hartzaileak aurkezpenean. ATARIA

Valle de Mena, Espinosa de los
Monteros, Burgos, Palentzia, Va-
lladolid, Simancas, Tordesillas,
Medina del Campo eta Avila
Gaztela eta Leonen; Toledo, Ta-
lavera eta Viso del Marques, Gaz-
tela-Mantxan; eta Linares, Mon-
toro, Kordoba, Palma del Rio, Je-
rez de la Frontera, Cadiz,
Sanlucar de Barrameda eta Sevi-
lla, Andaluzian. 
Euskal Herrian zehar egingo

duten bideak itsas historian ja-
rriko duela azpimarra azaldu
dute sustatzaileek: batetik, itsa-
sontzietan, eta bestetik, espezie-
en uharteetara ontziratu zirenen

artean euskal jatorrikoak zire-
nen kopuru izugarrian.
Gaztela eta Leonen eta Gazte-

la-Mantxan, merkataritza-bide-
ek eta garrantzi historikoko le-
kuek osatuko dute ibilbidea, eta
Andaluzian, merkataritza-bide-
ekin batera, berriro ere garran-
tzia hartuko dute lehen mundu-
bira bihurtu zen espedizioarekin
eta Indietako bidearekin lotura
zuzena duten lekuek. Ibilaldi
guztia dokumentatu egingo
dute, eta dibulgazio-dokumen-
tal bat egin  asmo dute, ondoren
ekimenaren emaitzak gizartea-
rekin partekatzeko.


