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AMEZKETA
IKASLEEK EKIN DIOTE
Zumadi eskolako 107 ikasleek astebete beranduago hasi dute ikasturte berria,
irakasle batek positibo eman eta gero;  Ikasle Abertzaleak gaurko deitutako
greba deialdira batu da, «hezkuntzak duen norabidearekin kezkatuta» //5
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Canfranc-en
bigarren 
izan da, Iban
Agirrezabala
berastegiarra //7

Hitanoa
ikasteko
hastapen
ikastaroa,
Larraulen //2

Kontxan laugarren
geratuta, igoera fasea
dute orain jomugan
Laugarren sailkatu da Tolosaldea Kontxako
Banderan, eta «oso gustura» daude
lortutakoarekin; larunbatean eta igandean
jokatuko dute igoera fasea //6
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Larraulen eskaintza
zabala egin dute
ikasturte berrirako 
Irailaren 25era bitartean egongo da ikastaroetan
izena emateko aukera eta udalean eskuragai izango
den orria beteta egin beharko da matrikula 

Jon Miranda Larraul

Urriaren 5ean hasi eta ekainaren
21ean amaituko dute ikasturtea
Larraulen. Esku pilota, euskal
dantza eta zumba ikastaroez
gain, aurten, nobedade gisa,
ikastaro berri bat eskainiko zaie
herriko gaztetxoei. Gorpuz adie-
razpena, antzerkia eta zirkua
landuko dira tailer horretan eta
Iraitz Lizarraga zizurkildarra ari-
ko da irakasle. Zirkuaren artera
hurbilduz, joko akrobatikoetan
oinarrituz, ikasleek prestakun-
tza fisiko egokirako teknika ez-
berdinak landuko dituzte. Bi tal-
detan banatuta, 2004tik 2016ra
bitartean jaiotakoek eman deza-
kete izena. 
Bizi dugun osasun egoera be-

rezia dela eta ikasturte osoa
iraungo duten ikastaro trinkoak
eten beharko balira, Larraulgo

Udalak erabaki du zein neurri
hartuko dituen: Euskal dantza,
eta Gorputz adierazpen, antzerki
eta zirkua ikastaroetan online
emango dira eskolak, beraz, ize-
na ematen dutenei kuota osoa
kobratuko zaie. Esku pilota ikas-
taroa, berriz, hiru astez eteten
bada, ez da hilabetea kobratuko.
Udalak jakinarazi du, parte har-
tzaileen segurtasuna bermatze-
ko, erabiliko diren aretoetan gar-
bitasuna eta aforoa kontuan
izango direla. 

IKASTARO LABURRAK
Larraulgo ikastaro eskaintzaren
barruan, aurten lehen aldiz,
mindfulness hastapen tailer bat
eskainiko da, Ainara Urdapille-
taren eskutik. Egun bakarreko
ikastaroa izango da eta azaroa-
ren 14an egingo dute, 10:00eta-
tik 13:00etara.

Kirolarekin zerikusia duten
beste bi eskaintza ere izango dira
Larraulen: urriaren 10, 11 eta
12an mendiko bizikleta ikastaroa
eta abenduaren 5, 6, 7 eta 8an
irristaketa ikastaroa eskainiko
ditu Beñat Azurmendik. 
Gainera, Olivia Sanchez ira-

kaslea gidari dela, abendura bi-
tartean eskulan tailerrak izango
dira, eta besteak beste, betaurre-
ko eta diru zorroak eta eguberrie-
tarako apaingarriak egiten ikasi-
ko dute parte hartzaileek. Bestal-
de, hiru larunbatetan, hitanoan
hastapen ikastaroa eskainiko du
Iñaki Rezola irakasleak.
Ikastaro hauetan izena emate-

ko, matrikulazio orria behar be-
zala beteta entregatu beharko da
udaletxean. Informazio gehiago-
rako 634 289 327 telefono zenba-
kira deitu ahalko dute interesa-
tuek.
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Alkizako frontoian
eguzki-plakak
jarriko dituzte

Erredakzioa Alkiza

Irailaren 8an Alkizako Udalak
herriko pilotalekuaren teilatuan
eguzki-plakak jartzeko lehiake-
taren baldintza pleguak onartu
zituen ohiko osoko bilkuran. Be-
raz, lanen esleipena abian jarriko
da laster, lehenbailehen eraba-
kia hartu eta obrarekin hasi ahal
izateko. Urtearen amaierarako
lanak bukatuta egotea da udal
arduradunen helburua. Eguzki-
plakak jarrita Alkizako Udalak
udal eraikinen eta ur-ponparen
energia beharraren zati bat esta-
liko du eta elektrizitate soberaki-
nak sare elektrikora salduko
ditu.
Bestetik, 2020-2021 ikasturtea

hasi berria delarik, COVID-
19aren pandemiak sortu duen
egoerari aurre egiteko, eskola eta
eskola umeek erabiltzen dituz-
ten udal instalazioak garbitzeko
berariazko protokoloa onartu

zuen Alkizako Udalak irailaren
8ko bilkuran.

LIBURUTEGIA ERABILGARRI
Alkizako liburutegia berriro
martxan da. Liburuak eskatu
ahal izateko telefonoz deitu be-
harko da, edo mezu bat bidali be-
harko da 688 60 44 66 zenbakira,
16:00etatik 19:00etara. Bestela,
kultura@alkiza.eus helbidera
idatzita egin ahal izango da eska-
era. Eskaera egiten denean, ar-
duradunarekin liburua jasotze-
ko hitzordua adostuko da. 
Bestalde, ikasteko gela erabili

ahal izateko, aurrez egin behar-
ko da baita ere eskaria. Ikasteko
gelan distantzia errespetatu eta
oinarrizko higiene arauak bete
beharko dira. Gela erreserbatze-
ko eskaera egiten denean, libu-
rutegiko arduradunarekin ikas-
teko gela erabiltzeko hitzordua
adostuko da. Salto gela, itxita
egongo da, oraingoz.

Lehiaketaren pleguak onartu dira azken
osoko bilkuran eta urtea amaitzerako lanak
bukatuta egotea espero dute arduradunek

Bi ikastaro eskainiko
dituzte Frairoso
nekazaritza eskolan
ZIZURKIL // Produktu fitosanita-
rioei buruzkoa da eskainiko du-
ten ikastaroetako bat, eta landa-
re basatiekin edota landatuekin
lan egiten irakatsiko dute beste-
an. Ikastaroen inguruko infor-
mazio guztia eta izen emateak
943 69 21 62 zenbakian edota
fraisoro@fraisoroeskola.eushel-
bidean egin beharko dira.

Ikastaroetan izena
emateko epea
zabaldu dute Adunan
ADUNA // Izen ematea berriz za-
baldu eta irailaren 18ra arte luza-
tzea erabaki dute Adunan. Izen
emate orriak bete eta udal bule-
goetan edo liburutegian entre-
gatu beharko dira, edo bestela,
e-postaz bidali kultura@adu-
na.eushelbidera. Ikasturte osoa
ordaintzeko konpromisoa har-
tuko du izena ematen duenak.

Euskara ikastaroetan
izena emateko aukera
Anoetan 
ANOETA // 2020-2021 ikasturteko
euskara ikastaroak aurki hasiko
dira, eta nahi duenak, Anoetan
bertan aurrez aurreko eskoletara
joateko aukera izango du. Inte-
resatuek ikastaroetan izena
eman dezakete dagokion orria
udaletxean aurkeztuta edoeus-
kara@anoeta.eushelbidera bi-
dalita, irailaren 17a baino lehen.

Hemendik aurrera,
azoka larunbatetan
egingo dute Zizurkilen
ZIZURKIL // Joxe Arregi plazan
orain arte ostegunetan egiten
zuten azoka. «Zizurkildarrenga-
na errazago gerturatzeko helbu-
ruz», egunez aldatu eta larunba-
tetan egingo dute aurrerantze-
an. Beste inork posturik jarri
nahiko balu, Zizurkilgo Udalare-
kin harremanetan jartzeko deia
luzatu dute.

Hitanoa praktikatzeko saioa
Urriaren 17an, urriaren 31n eta
azaroaren 7an, hiru larunbate-
tan, hitanoa ikasteko hastapen
ikastaroa eskainiko da Larraulgo
liburutegian, goizez, 10:00etatik
12:30era. Iñaki Rezola (Ataun,
1958) Maizpide euskaltegiko ira-
kaslea ariko da gidari. «Ohitura
hori piztea polita dela uste dut,
eta interesgarria gainera. Adin
bereko jendearen arteko elka-
rrizketa molde naturala da hita-
noa», esan du Rezolak.
Teoria eta praktika uztartuko

dituzte hiru saioetan. Hasieran
idatzitik abiatuko dira, baina
gero elkarrizketa motzak egin
eta ikasitakoa praktikan jartzeko
aukera izango dute parte har-
tzaileek. «Batutik abiatuko gara,
baina agian ikasleei gehiago in-
teresatuko zaizkie Larraul ingu-
ruko formak ezagutzea. Izena
ematen dutenen artean erabaki-
ko dugu, iruditzen baitzait, hita-

noaz ari garela, merezi duela to-
kian tokikoa jasotzea». Ezjakin-
tasuna baino gehiago, ohitura
falta espero du ikasleen artean
Rezolak. «Gutxitu egin da erabi-
lera, baina herri txikietan bai, ba-
tez ere mutilek erabiltzen dute
neskek baino gehiago».
Hitanoa, noiz, norekin eta zer-

tarako erabiltzen den azaltzen
saiatuko da Rezola eta orokortu-
ta dauden erabilera okerrak zu-
zentzen. «Arazorik ez da sortzen
‘hi’ edo ‘hik’ esaten dugunean,
baina horrek eskatzen du beste
hizketa molde bat ‘ni’, ‘gu’,
‘hura’ eta ‘haiek’ pertsonetan eta
hor askotan sartzen da hanka.
‘Etorri dekela’ eta horrelako for-
mak asko ugaritzen ari dira,
menpeko esaldietan batez ere,
eta baita neskei toka egitearena
ere. Ohiko akats horiek jasota
dauzkat eta saiatuko gara oke-
rrak zuzentzen». 

Larraul ingurune euskaldune-
an dago eta Maizpideko irakasle-
ak ziurtzat du, asko edo gutxi,
denek ezagutzen dutela hitanoa.
«Ziur nago hiztun onak izango
direla eta arazorik ez dutela izan-
go hitanoaren logika ulertzeko».
Gehienbat lagunarteko erre-

gistroetan erabiltzen da hitanoa,
baina horretan aldaketak izan
direla esan du Rezolak: «1812ko
konstituzioa Jose Felix Amonda-
rain zegamar apaizak euskaratu
zuen. Lan hori, alde batetik Jain-
koari eskaini zion, eta bestetik,
Zumalakarregi jeneralaren
anaiari, Migel Antoniori. Jainko-
ari hika hitz egiten dio Amonda-
rainek, eta Zumakalarregiri, be-
rriz, berorika». 
Hitanoak erabilera behar due-

la esanez amaitu du irakasleak
eta ikastaroan parte hartuko du-
tenak animatuko ditu gerora ere
erabili dezaten.



Bermatua du jarraipena

Irailaren 1ean eskualdatu zen 1908an sortutako Orus drogeria;
‘Berriz Enpresa’ programari esker, eta jabez aldatu ondoren, etapa
berri bati ekin dio, esentzia mantenduta, behar berrietara egokituz.

Josu Artutxa Dorronsoro

T olosan oso ezaguna
den drogeria da Orus.
Orain arte, Ana y Ele-
na Orus izena izan du.
1908an sortu zen, eta

familia bereko belaunaldi ezber-
dinek mende bat baino gehiagoz
eraman dute aurrera negozioa.
Orain, ordea, jabe berrien esku
geratu da; etapa berri bati ekin
dio. Irailaren 1az geroztik, Ana
Rosa Tolosa eta Alicia Castillo to-
losarrek dute dendaren ardura.
Aurrerantzean, Aliana izena
izango du dendak.
Ostiralean, Berdura Plazan da-

goen dendan bertan egin zuten
eskualdatze ekitaldia. Bertan
izan ziren, Ana eta Elena Orus
dendari ohiak, Olatz Peon alka-
tea, Amalur Angiozar Gipuzkoa-
ko Merkataritza Bazkundeko Be-
rriz Enpresa programaren ardu-
raduna eta arestian aipatutako
jabe berriak. «Gaurkoa berri poz-
garria da, merkataritza sektore-
ak duen erronka garrantzitsue-
netako bat baita belaunaldi alda-
ketarena», zioen Peonek.
«Bertakoa, gertukoa, bizi guz-

tikoa, belaunaldiz belaunaldi fa-
milia giroan kudeatutakoa, bai-
na garai berrietara ere egokitzen
jakin duena: eskaintza zabala eta
askotarikoa, eta aholkularitza
pertsonalizatua izan dituena».
Horrela deskribatzen du Angio-
zarrek drogeria.

XARMA MANTENTZEKO ILUSIOA
Ziurgabetasunez beteriko une
eta testuinguru batean gauzatu
da eskualdaketa, baina gogotsu
hasi dira jabe berriak. «Ausardia-
rekin eta pozarren hartu dute le-
kukoa, negozioaren esentzia
mantenduz, baina behar, ohitu-
ra eta kontsumo eredu berrietara
egokitzen jarraitzeko asmoz»,
nabarmendu zuen Berriz Enpre-
sa programako arduradunak.
«Eskualdaketa bat ez da lizentzia
baten aldaketa soilik, enpresa
horren filosofia eta balioak man-
tentzea ezinbestekoa da. Kasu
honetan, zerbaitegatik da denda
berezia. Bezeroekin izan duen
erlazio hori mantentzea beha-
rrezkoa izango da».
«Esentzia mantendu nahi

dugu, baita bezeroekiko gertuta-
suna ere, ez ditugu galdu nahi.
Ez dugu erratz bat bera ere ken-
duko», aitortu zuen Tolosak.
«Gauza berriak sartu eta beste
batzuk aldatuko baditugu ere,
saltoki txikiek duten xarma
mantendu nahi dugu, hori izan-
go da helburu nagusia», gainera-
tu zuen. Berritasunen artean,
esaterako, adineko pertsonei la-
guntza berezia eskaintzea aipatu
zuen. «Astean behin edo bitan,
gutxieneko erosketa bat eginez
gero, etxerako doako zerbitzua
jartzeko asmoa dugu».
Berriz programaren helburua

dendak ez ixtea eta lanpostuak
ez galtzea dela jakinarazi zuen

Angiozarrek. Eskualdaketarako
prozesua luzea baina ona izan
dela aitortu zuen. «Kasu hone-
tan, abuztuan zehar, jabe ohiak
nahiz berriak batera aritu dira la-
nean. Erosleek eta hornitzaileek
jabe berriak ezagutu dituzte, eta
alderantziz. Horrek asko erraztu
ditu gauzak».
Aspaldiko lagunak dira jabe

berriak. «Orain arte aritu izan ga-
ren lanetan publikoarekin eten-
gabeko harremanetan egon gara,
eta beraz, alde horretatik ez da
zerbait berria izango. Gainera,
urte asko generamatzan elkarre-
kin lan egin nahian». Orain «au-
kera eder baten aurrean» aurki-
tzen direla adierazi zuten aur-
kezpenean. «Irakasle apartak
izan ditugu», zioten jabe ohiei
erreferentzia eginez. «Ederra
izan da, pozgarria baita lan egite-
ko eta zure negozioa mantentze-
ko gogo eta ilusio handia duen
norbaitekin aritzea», erantzun
zuten Anak eta Elenak.

ESPERIENTZIAREN LEZIOA
Eskarmentu handia duten den-
dariak dira Orus ahizpak. Azken
hilabetean aholkulari bezala ere
aritu dira jabe berriekin. «Hasie-
ra guztiak dira zailak, baina ikas-
teko grina dute. Bezeroak ere be-
raiek ezagutzera gerturatu dira».
Saltoki txikietan, bertako komer-
tzioan, balioan gehien jartzen
den ezaugarria bezeroekiko ger-
tutasuna eta konpromisoa direla

Pasa den ostiralean egin zuten eskualdaketaren ekitaldia, Tolosako Orus drogategian. JOSU ARTUTXA

adierazi zuten. «Landa eremuko
erosle asko izan ditugu; horiei
ezinbestekoa da etortzen diren
bakoitzean konfiantza transmi-
titzea. Beraiek ere eskertzen dute
hori eta nabaritzen da zurekin
izaten duten trataeran».
Alkateak, berriz, eskerrak

eman zizkien jabe ohiei, progra-
man parte hartzeagatik, baita be-
rriei ere, egindako apustuagatik.
«Tokikoaren aldeko apustua egi-
tea da egoera honi aurre egiteko
gakoetako bat, guztiok jarri be-
har dugu gure aletxoa, erakun-
deok, merkatari eta ostalariek,
eta baita kontsumitzaile eta he-
rritarrok ere», gaineratu zuen.
Jabe ohiek ere eskerrak eman
nahi izan zizkien udalari, «gure-
tzako ezezaguna zen lan eta pro-
zesua asko errazteagatik».

13 ESKUALDAKETA, 5 URTETAN
Eusko Jaurlaritzako Turismo,
Merkataritza eta Kontsumo Sai-
lak, tokiko merkataritza eta osta-
laritzan belaunaldi aldaketa ber-
matu eta negozioen jarraipena
errazteko sortu zuen Berriz En-
presa programa. «Bi sektoreak
Tolosaren herri izaeraren parte
direnez, programa martxan jarri
zenetik, udala lankidetza estuan
aritu da Tolosa&Co merkatarien
elkartearekin eta Gipuzkoako
Merkataritza Bazkundearekin»,
adierazi zuen Peonek. «Tolosan
nahiz eskualde mailan, gainera,
geroz eta garrantzi handiagoa
dute sektore horiek».
Hain justu, Berriz Enpresa

programa osatzen duen Euskal
Herriko udalerri bakarra da To-
losa. «Urteak daramatzagu pro-
grama sustatzen, eta ekintzaileei
laguntzeko helburuarekin, le-
hen 3 urtetan alokairua ordain-
tzeko diru laguntza batekin pro-
grama osatzen. Merkataritza
sendoa duen hiri-eredu baten
eta ekintzailetzaren aldeko
apustua egiten dugulako, mer-
kataritzarekiko konpromisoa be-
rresteko lanean jarraituko dugu,
are gehiago egun bizi dugun tes-
tuinguruan», nabarmendu zuen
alkateak.
Egungo egoerak eragin zuzena

izan du sektore guztiengan. Hori
dela eta, COVID-19ak utzitako
ondorioak arintzera ahalegin eta
baliabide guztiak bideratzen ari
da udala. «Ildo horretatik, tokiko
negozioen jarraipena bermatze-
ko,  30.150 euro bideratu dira
aurten gauzatutako 3 eskualda-
ketetara, hartutako konpromi-
soa berretsiz». Beste bi eskualda-
ketak larrialdi egoeraren aurre-
tik gauzatu ziren. «2015etik 13
negozio eskualdatu dira Tolosan
programa horren baitan», gaine-
ratu zuen Angiozarrek.

Heldu da
Tolosako
egutegiko azala
aukeratzeko
unea  
Josu Artutxa Dorronsoro

Jada jarri da martxan Tolosako
Udalak urtero argitaratzen duen
udal egutegiko azaleko argazkia
aukeratzeko bozketa, eta iraila-
ren 20ra arte izango da aukera.
Herritarrek aurkeztu dituzten
argazki guztien artetik 40 argaz-
ki aukeratu ditu epaimahaiak,
eta ohi bezala, herritarrek argaz-
kirik gustukoena bozkatzeko au-
kera dute orain.
Bozka gehien jasotzen duen

argazkia izango da egutegiko
azalean erakutsiko dena. Epai-
mahaiak hilabete bakoitzeko
gainerako argazkiak erabakiko
ditu. Bozketa www.tolosa.eus
webgunean egin daiteke, eta
irailaren 25ean jakinaraziko da
irabazlearen izena. Bozka ema-
ten dutenen artean tablet bat
zozkatuko da. Argazki irabazlea-
ren egileak 600 euroko saria ja-
soko du, eta gainerako 12 finalis-
tek 200 euro bakoitzak.

Esku-hartze
familiarra eta
lagun egite
zerbitzuak
ebaluatuko dira  
Josu Artutxa Dorronsoro

Datozen asteetan egingo du eba-
luazioa Tolosako Udalak. Zerbi-
tzuen erabiltzaileei bi galdetegi
bidali zaizkie etxera, programa
bakoitzeko bat; nahi izanez gero,
telematikoki ere bete ditzakete
www.tolosa.euswebgunean.
Galdetegiak fisikoki betetzen

dituztenek udaletxean utzi di-
tzakete ostirala baino lehen, Gi-
zarte Zerbitzuen bulegoan jarri
den kaxan, astelehen, astearte
eta asteazkenetan 10:00etatik
11:00etara. Telematikoki eginez
gero, gizartezerbitzuak@tolo-
sa.eus-era bidali behar dira.
Udaleko zerbitzuen ebalua-

zioa egiten ari da aurten udala,
eta marko horretan kokatzen
dira galdetegi hauek. Uztailean
egin zen etxez etxeko laguntza
zerbitzuaren ebaluazioa, eta
etorkizunean zerbitzu gehiago
ebaluatzea aurreikusten da.
Oraingoan, irailaren 21etik au-
rrera aztertuko ditu erantzunak,
ondorioak ateratzeko.
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Murala margotzen,
Zumetaren omenez
Hamabost bat artista aritu dira mural bat margotzen Zarateko lepoan;
bitartean, Rukula musika taldeak kontzertua eskaini du 

Irati Saizar Tolosa

Artistak bildu ohi ditu Azken
Mugak eta larunbatean ere ez
zen artistarik falta izan Zarateko
lepoan, Gipuzkoak eta Nafarro-
ak muga egiten duten lekuan.
Goizean goizetik, mural zuri
handi bat zuten parez pare mar-
golariek, eta hura margotzen ari-
tu ziren, harik eta hutsune zuri
guztiak koloreek hartu zituzten
arte. 
Oraingoan ere Josu Luis Zu-

meta izan dute gogoan, eta hari
omenaldia egiteko margotu zu-
ten murala. Aurtengo ekimene-
ko inaugurazio ekitaldian ere
omendu zuten Zumeta. 
Eguerdi aldean, musikaren

doinuen artean jarraitu zuten
margolariek haien lanetan.
Usurbilgo Rukula musika talde-
ak eskaini zuen kontzertua, eta
musikak iraun zuen bitartean,

parrila piztu, eta pintxo-potea
egin zuten. Arratsaldean Euskal
Barrokesenbleren kontzertuaz
gozatzeko aukera ere izan zen. 
Bestalde, Azken Mugako anto-

latzaileek esan dute Xabier Kere-

xeta ostiralean eskaintzekoa zen
hitzaldia aurrerago egingo dute-
la eta jakinaraziko dutela data.
Oraindik ere, irailaren 26a bitar-
te, egitarau zabalaz gozatzeko
aukera izango baita. 

Zumetaren omenezko murala margotu zuten. IRATI SAIZAR

Saharara bidaltzeko
Saharako Gazte Aktiboak
taldeak osasun materiala 
bildu du errefuxiatuen
kanpalekuetarako

Erredakzioa Ikaztegieta 

Saharako Gazte Aktiboak plata-
formako kideak osasun materia-
la biltzen aritu ziren larunbate-
an, Ikaztegietan. Bildutako guz-
tia Saharara bidali nahi dute
mugak irekitzean.
Osasun materiala bildu zuten

goizean zehar, Saharako errefu-
xiatuen kanpalekuetara erama-
teko. Pandemiaren aurretik kan-
palekuetako egoera «zaila» ba-
zen, «orain are gehiago» dela
esan du Fatimetu Zenan Sahara-
ko Gazte Aktiboak plataformako
kideak. «Ahal den laguntza jaso-
tzen ari gara, mugak irekitzen di-
tuztenean bidali ahal izateko»,
gaineratu du. 
Erantzun «positiboa» jaso

dute herritarrengandik, eta po-
zik agertu da Zenan. «Beharrak
asko dira, baina, batez ere, CO-

VID-19a prebenitzeko osasun
materialean zentratu gara».
Maskarak, gel hidroalkoholikoa,
eskularruak eta parazetamol bo-
tika jaso dituzte. Irailaren 7an ere
gauza bera egin zuten herriko
plazan.
Osasun materiala biltzeaz

gain, hainbat produktu jarri zi-

tuzten salgai. Saharar emaku-
meen jantzi tradizionalarekin,
melhfa deiturikoarekin, moto-
tsekoak, buruzko zintak, maska-
rak eta poltsak egiten ditu Zeu-
gaz instagrameko kontua dara-
manak. Lortutako diruarekin ere
osasun materiala erosiko dutela
azaldu du. 

Ikaztegietako plazan bildu zuten materiala. IRATI SAIZAR

BERRIRO KALEAN
Eskualdeko pentsiodunen aldeko mugimenduak deituta,
manifestazioa egin zuten atzo, Tolosan. Astelehenero egingo
dute mobilizazioa, Villabonan eta Tolosan, txandakatuz. J. A. 

BARRURA SARTU DIRA
Amasa-Villabonako Udalak gogor salatu ditu asteburuan
Arratzaingo kiroldegian izandako txikizioak. Ateak puskatu
eta barrura sartu ziren. Norbaitek informazio baliagarria iza-
nez gero Udaltzaingoari deitzeko eskatu du udalak.  ATARIA
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33 positibo 
azken egunetan
Erredakzioa Tolosa

Asteburuan zehar 33 pertsonak
eman dute positibo COVID-
19an. Tolosa eta Villabonan izan
dira kasu gehienak; Tolosan 10
eta 9 Villabonan. 
Osasun Sailaren arabera, la-

runbatean 9.976 PCR egin ziren
EAEn eta 669 positiboetatik, 184
izan ziren gipuzkoarrak. Igande-
an PCR proba gutxiago egin zi-
ren, 7.629 zehazki, eta 514 positi-
boetatik 162 izan ziren Gipuzko-
an. Atzoko datarekin 5.990 PCR
proba egin zirela esan du eta po-
sitiboak 290 izan zirela, horieta-
ko 117 Gipuzkoan.
Herriz herriko datuei errepa-

ratuta, eskualdean Tolosan eta
Villabonan izan dira positibo
gehien ostiraleko, larunbateko

eta igandeko datuak kontuan
hartuta. Tolosan 10 positibo
egon dira, launa ostiral eta larun-
batean, eta bi igandean. Villabo-
nan 9 positibo egon dira; lau osti-
ralean, 3 larunbatean eta 2 igan-
dean. 
Beste positiboak Amezketan,

Asteasun, Berastegin, Berrobin,
Bidania-Goitzen, Elduainen,
Hernialden eta Ibarran egon
dira. Berrobin aurreko egunetan
igoera eman bazen ere oraingo
honetan positibo bakarra izan
zuten larunbatean. Hernialden
eta Ikaztegietan ere gora egin zu-
ten positiboek pasa den astean,
baina asteburuan zehar Ikazte-
gietan ez da positiborik egon eta
Hernialden bakarra, larunbate-
an. 



Amezketan
ere hasi dute
ikasturtea 
Astebete beranduago bada ere,
Zumadi eskolako 107 ikasleek atzo
izan zuten eskolako lehen eguna

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Amezketako Zumadi eskolako
107 ikasleek hasi dute ikasturte
berria. Koronabirusean emanda-
ko positibo bat tarteko astebete
atzeratu zaie eskolarako itzulera.
Eskolako lehen egunean,
gehiengoa maskararen atzean
irribarre bat marraztuta sartu da
jolaslekura.  
Euskal musika doinuek egin

zieten atzo ongietorria ikasle, eta
baita zenbait gurasori ere. Ba-
tzuk goiztiarrak izan ziren. Gela
bakoitzak bere lerroa osatu zuen

hasteko, eta irakaslearekin hitz
egiteko aukera izan zuten; edota
irakasle berria ezagutzekoa. 
Zuzendaritzatik lanerako «go-

goz», eta batik bat «martxa har-
tzeko» gogoarekin daudela na-
barmendu dute. Era berean, ego-
eraren aurrean, gurasoek
«erantzun ezin hobea» eman du-
tela azpimarratu dute. Protokolo
guztia prest zuten etxean konfi-
natu aurretik, eta ez ditu esku
hutsik harrapatu. Atzo, ordea,
azken prestaketak egin, eta ikas-
leei harrera egiteko prest zeuden
irakasleak. 

Gurasoek ez dute beste erre-
mediorik izan, eta egoerara mol-
datu behar izan dute. Txikienak
izan ziren gurasoen eskuetatik
banatzea gehien kosta zitzaie-
nak. Hala ere, ikasleen gehien-
goa eskolan hasteko gogoz azal-
du zen,  «pozik eta gogotsu».
Hamabi urte bitarteko ikasle-

ak hartzen ditu Zumadi eskolak,

eta nagusienetatik hasi, eta ikas-
le lerro bakoitzak eskola barrura-
ko bidea hartu zuen atzokoan.
Musukoak soinean. Hasi da ikas-
turtea Amezketan.

UZTURPEN, HIRU  POSITIBO
Positiboek sortzen dituzten etxe-
ratzeak eguneroko ogia izango
dira datozen asteetan eta hilabe-

teetan ikastetxeetan. Ibarrako
Uzturpe ikastola da kasu horieta-
ko bat. Pasa den ostiralean eman
zen lehen positiboa, eta orain
hiru gela dituzte etxeratuta, gela
bakoitzeko positibo bana dela
eta. Lau urteko ikasleen bi gelak,
eta bost urtekoen gela bat dira
dagokien konfinamendua etxe-
an betetzen ari direnak. 

Ikasleek lehen unetik barneratu zituzten irakasleen esanak, eta lerroetan jarri ziren geletara sartzeko. E. MAIZ

izan ditu. Martxoan, salbuespen
egoerak, ikasle langileon ongiza-
tea ahalik eta gutxien kolpatzea
helburu zuen programa politi-
koa egin genuen publiko, Ondo-
rioak ez ditzala langile klaseak
ordaindu lelopean, sei puntu
barnebiltzen zituen: online ikas-
keta plana bertan behera uztea
eta ikasgaien gainditze automa-
tikoa ematea, besteak beste. Ho-
nen ostean, Finean, uste dugu
iazko ikasturte amaieratik egoe-
ra ez dela aldatu; horregatik dei-
tzen dugu greba hau ere. Hez-
kuntza komunitateko langileria-
ren osasuna bermatzen ez den

bitartean, klase presentzialen
etetea exijitzen dugu, bigarren
hezkuntzan, Lanbide Heziketan
eta unibertsitatean deitu dugu-
larik greba eguna.
Zein dira helburuak?
Helburua hezkuntza komunita-
tearen osasuna bermatzen ez
den bitartean, aurrean izango
gaituztela argi uztea da. Osasun
berme batzuk emango dituen
gutxieneko neurri batzuk exiji-
tzea eta ezartzea nahiko genuke.
Egoerari eusteko eskaera batzuk
egitea ez dela nahikoa uste dugu,
arazoaren erroa ez baita institu-
zioen kudeaketa penagarria,
hezkuntza sistemaren izaera ka-
pitalista baizik.  
Zein beste aldarrikapen egi-
ten duzue?
Salbuespen egoera hasi zenean
bezala, aldarrikatu nahi duguna
ondorengoa da: hezkuntzaren
gaineko langile kontrola, kalita-

tezkoa, doakoa eta unibertsala
izatea. Salbuespen egoerak hez-
kuntza sistemak berezkoak di-
tuen arazo batzuk areagotu ditu,
eta berezkoa duen izaera kapita-
lista azaleratu du: krisi garaian
ezinbestekoak diren hezkuntza-
erreformak eta esperimentazio-
ak, hezkuntza komunitatearen
osasunaren gainetik jarri izana
da honen adibide garbia. 
Ikasleek parte hartzea beha-
rrezkoa al da?
Hezkuntza komunitateko beste
sektoreekin batera, ikasleok gre-
ban parte hartzea guztiz beha-
rrezkoa dela uste dugu.Hezkun-
tza erreforma prozesu batean
murgilduta dagoela gure azalean
bizi dugu ikasleok, zenbait alda-
keta pairatu ditugularik azken

Irati Saizar Artola

Tolosaldeko Ikasle Abertzaleak
antolakundeko kideak dira Leire
Romero eta Axier Gurrutxaga.
Kezkatuta daude hezkuntzak
duen norabidearekin eta gaur
11:00etan Donostian egingo den
mobilizaziora joateko deia luza-
tu diete ikasleei.
Gaurko grebara gehitu da IA.
Zer dela eta?
Pasa den ikasturtean hasi zen
COVID-19aren ondorioz etorrita-
ko salbuespen egoera, eta honek,
beste arlo guztietan bezala, hez-
kuntzan ondorio nabarmenak

hilabeteotan. Zehazki, digitali-
zazio prozesua nabarmentzen
dugu.
Mobilizazio ezberdinak anto-
latu dituzue?
EAEko hiru hiriburuetan
11:00etan burutuko ditugu On-
dorioak ez ditzala langile klaseak
ordaindu! lelopean. Mobilizazio-
ra deitzen ditugu ikasle guztiak,
11:00etan Donostiako Ibaetako
kanpuseko Aulariopetik abiatu-
ko den manifestazioan parte
hartzera. Ezinbestekotzat jotzen
dugu hezkuntza komunitatea-
ren osasuna bermatzen ez duten
klase presentzialei planto egitea,
eta kalitatezkoa, doakoa eta uni-
bertsala izango den langileon
kontrolpeko hezkuntza eredua-
ren alde borrokatzea.

ATARIA

«Ezinbestekotzat jotzen
dugu klase presentzialei
planto egitea»
LEIRE ROMERO ETA AXIER GURRUTXAGA
IKASLE ABERTZALEAK
Ikasle Abertzaleek egun osoko greba deialdia
egin dute gaurko, bigarren hezkuntzan,
Lanbide Heziketan eta unibertsitatean
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Onenen
pare
Laugarren sailkatu da Tolosaldea
Kontxako Banderan; ezustekorik
ez da izan eta emakumezkoetan
Orio izan da irabazlea eta
gizonezkoetan Hondarribia

Imanol Garcia Landa 

Kontxako Banderaren bigarren
jardunaldian eta sailkapen oro-
korrean laugarren postuan
amaitu du Tolosaldeak. Hiruga-
rren postuaren bila atera ziren
Tolosaldeakoak baina ezin izan
zuten Arraun Lagunak gainditu.
Halere «oso gustura» azaldu zi-
ren egindako bi jardunaldiekin,
eta ohorezko txandan aritzeaga-
tik. Oriok bere nagusitasuna era-
kutsi zuen eta abantaila on bate-
kin irabazi zuen bigarren jardu-
naldia, bandera ere bereganatuz.
Donostiarra eta Arraun Lagunak
izan ziren helmugan ondoren.
Aiora Sorozabal Tolosaldea

traineruko patroiak gustura hitz
egin zuen estropadaz: «Gozatu
egin dugu, eta ikusi da borrokatu
egin dugula. Orokorrean oso
gustura geratu gera egindako es-
tropadarekin eta arraunean nola
aritu garen ikusita. Hirugarrena
beti hobea da, baina ondo joka-
tutako laugarren postua izan
da». Lehenengo luzean ondo ari-
tuko zirela bazekiten. «Bagene-
kien borroka bueltan etorriko
zela, eta joaterakoan eusten ba-
genien, buelta oraindik eta
gehiago errematatu behar ge-
nuela. Itzulerakoan Donostiarra
denbora guztian aurrean izan
dugu, eta gure kalera ere sartzen
hasten zen. Arraun Lagunaki ez
diogu hainbeste begiratu, baina
begiratzean hor zegoela ikusten
genuen. Azkenean itzulera nahi-
ko gogorra izan da». 
Itsasoan ez dagoela erreferen-

tzi garbirik esan zuen Sorozaba-
lek, baina ikusten zuen Donos-
tiarra bigarren kalera sartzen
zela eta beraiek hirugarren kale
aldera joaten zirela. «Kexatzen
hasi naiz epaileei, eta hauek Do-
nostiarrari zerbait esan die, bai-
na... Gure brankako arraunlariak
Donostiarrakoen popakoen kon-
tra zihoazen ia-ia, eta epaileek

Tolosaldea trainerua, igandeko estropadaren une batean. I.G.L.

gehiago agindu izan balie, gure-
tzako hobeto izango zen».
Patxi Frances entrenatzaileak

azaldu zuenez, «neskek maila
eman dute, hasieratik bukaera
arte, eta borrokatu egin dute.
Oso ondo egin dute arraun, gure
gaitasunaren ehuneko ehunean,
eta oso gustura gaude». Donos-
tiarrak Tolosaldeari egin ahal
izan zion eraginaz ezin zuela
asko hitz egin esan zuen: «Aur-
ten geldirik eta aparte utzi gai-
tuzte, eta ni badiaren barruan
nengoen. Nire lekutik ezin izan
nuen ikusi. Bai sartu direla gure
kaletik, eta noski, ez digute la-
gundu. Gurea polemikan sartu
nahi ez duen taldea da, guk nahi
duguna arraun egitea da, eta
gure lana egiten uztea, eta horre-
la jarraituko dugu hurrengo
igandera arte». Laugarren pos-
tua «historikoa» dela taldearen-
tzat gaineratu du Francesek, eta
taldea bi jardunaldietan lehiatu
den modua nabarmendu du:
«Hiru selekzio diren taldeen aur-
ka lehiatu gara, eta guk etxekoe-

kin aurpegia eman dugu, eta be-
raien mailan aritu gara».
Igandekoa opari bat bezala

izan zela esan zuen Sabino Ali-
jostes TAK klubeko lehendaka-
riak. «Gaur zailtasun bakarra ze-
goen, Hondarribiaren aurretik
sartzea. Beraiek lehen txandan
aritzen ziren, eta azkenean zortzi
segundo inguru atera dizkiogu.
Laugarren postua mantendu
dugu, baina bi segundora Do-
nostiarratik, eta 70 ehunenekora
Arraun Lagunaketik». Arraunla-
riek «meritu izugarria» dutela
gaineratu du: «Etxekoak izateaz
gain, kontuan izan behar dugu
gaurkoan batez beste 19,1 urte zi-
tuztela arraunlariek».

ESKUALDEKO BI, IRABAZLE
Ohiane Iraola Orioko arraunlari
tolosarra gustura azaldu zen bi-
garren Kontxako Bandera ja-
rraian irabazita: «Aurreko urte-
koa berezia izan zen, lehenengoa
izan zelako. Baina aurtengoak
ere bere puntu berezia du bizi
dugun egoerarengatik. Taldeak
erakutsi du egoskorrak garela,
lana ondo dakigula egiten, eta
azkenean emaitzak etortzen di-
rela». Estropadaren hasieratik
beraien lekua hartzera joan dire-
la esan du Iraolak: «Hasieran bo-
rrokatu gara beraiekin, eta gero
itsaso aldera sartu garenean pix-
ka bat lasaitu gara eta gure lana
egiten jarraitu dugu».
Jon Lizarralde tolosarrak hiru-

garren bandera irabazi du ja-
rraian Hondarribiarekin, eta lau-
garrena orotara, 2013koarekin.
«Gu gure lana egitera joan gara,
kalearen kontuak-eta ahaztuta,
eta esan dezakegu dena ondo
egin dugula eta gure aukerak
aprobetxatu ditugula», esan
zuen. Arraunlari bloke berak lor-
tu dituela azken lau banderak
nabarmendu zuen Lizarraldek:
«Urte asko daramatzagu batera
lan egiten, eta gero fruituak hor
daude». Ez zuen arraun egin
Kontxako Banderaren bi jardu-
naldietan, baina kanpotik urdu-

ritasun gehiagorekin bizitzen
dela esan zuen. «Daramagun ur-
tea ikusita, gorabehera batzue-
kin, bukaeran sasoi aldetik maila
altuan gaudela erakustea oso
pozgarria da»,  gaineratu zuen.

DATORRENARI BEGIRA
Igoera fasea dute hurrengo hel-
burua Tolosaldea trainerukoek,
datorren larunbatean eta igan-
dean. Sorazabalek zioenez,
«lehian ariko garen lau traine-
ruetatik Kontxan lehenengo ge-
ratu gara, eta uste dut horrek la-
saitasun puntu bat emango di-
gula. Baina ezin gara fidatu,
Hondarribiak gaur ere estropada
txukuna egin du, eta bai beraiek
eta bai Hibaika gutxien espero
duzuenean susto bat emateko
gai dira. Beraz, gaur etorri garen
mentalitate berarekin joango
gara gu, sinistuz gauzak ondo

egiten baditugu emaitza politak
lortzeko aukera dugula».
Estropada bukatu bezain las-

ter arraunlariek datorren astebu-
rua buruan zutela nabarmendu
zuen Francesek: «Gozatzen duen
taldea gara, baina baita lehiako-
rra ere. Estropada bukatu ondo-
ren zoriondu eta besarkatu gara,
baina automatikoki esan dugu
igoera fasean gaurtik pentsatzen
hasi behar dugula». Alijostesek
gaineratu zuenez, «bi urte aurre-
ratu dira neska hauek. Hain gaz-
teak izan eta igoera faserako sail-
katzea..., ez genuen pentsatzen
horren azkar iristea. Hori bai,
oso ondo iritsi dira, eta igotzen
bagara igoko gara. Gainera, gogo
biziz daude igoera fasean parte
hartzeko». Bide batez, Tolosal-
deko 28 udalerriei zein babesleei
ematen duten laguntza eskertu
zien.

SAILKAPENAK
EMAKUMEZKOAK
TALDEAK                     DENBORA OROKORRA
1. Orio 21.59,80
2. Donostiarra 22.13,84
3. Arraun Lagunak 22.27,26
4. Tolosaldea 22.31,92
5. Hondarribia 22.40,38
6. Hibaika 22.51,72
7. Zumaia 23.03,82
8. San Juan 23.22,20

GIZONEZKOAK
TALDEAK                     DENBORA OROKORRA
1. Hondarribia 39.26,52
2. Zierbena 39.39,74
3. Santurtzi 40.02,40
4. Orio 40.02,66
5. Urdaibai 40.09,70
6. Donostiarra 40.16,48
7. Cabo 40.38,66
8. Zarautz 41.22,66

Ohiane Iraola, Kontxako Banderarekin. I.G.L.

Jon Lizarralde, ezkerretik bigarrena, taldeko kide batzuekin. I.G.L.
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Iban Agirrezabala, bere bigarren postua ospatzen. CARRERAS DE MONTAÑA

Altuna III.a ere
finalerdietarako
sailkatu da
Erredakzioa 

CaixaBank Masterseko hamahi-
ru jardunalditan hamaika garai-
pen lortu ditu Artola-Rezusta bi-
kote gipuzkoarrak, azkena aste-
buru honetan Tolosako Beotibar
pilotalekuan, 9-22 garaituz Ez-
kurdia eta Aranguren. Azken
hauek ia aukera gabe geratu dira
finalerdietan sailkatzeko. Atzo
gauean, Bengoetxea VI-Martijak
Villamediana de Ireguan garai-
pena lortzen bazuten, nafarrek
jokoan zegoen laugarren eta az-
ken txartela eskuratuko zuten.
Artolak konfinamendutik atera
berritan jokatu zuen Beotibarko
partida.
Bere aldetik Altuna III-Imazek

15-22 garaitu zituzten Urrutikoe-
txea-Bikuña Igorren jokatutako
partidan, era bederatzi garaipe-

nekin sailkatu dira finalerdieta-
ra. Norgehiagoka erraz hasi zu-
ten 0-7 aurretik jarri ondoren.
Urrutikoetxeak eta Bikuñak hala
ere ez zuten etsi eta 11-15 hurbil-
du ziren markagailuan. Gora-
behera handirik egin gabe, urdi-
nek abantailari eutsi zioten eta
azkenean 15-22 gailendu ziren. 
Jaka-Albisuk 22-16 galdu zu-

ten Olaizola II-Zabaletaren aur-
ka. Partidan ez ziren abantaila
handiak izan inoren alde eta tan-
to ederrak eskaini zituzten lau
pilotariek ikusleen gozamenera-
ko. Azkenean, garaipena eta fi-
nalerdietarako txartela bikote
nafarrarentzat izan zen. Jaka-Al-
bisuk Bengoetxea VI-Martijak
atzo gauean lortzen zuten emai-
tzaren zain egon beharko zuten,
finalerdietara sailkatzeko auke-
rarik duten jakiteko.

Iban Agirrezabala bigarren
izan da Canfranc-en

Erredakzioa Berastegi

Iban Agirrezabala berastegiarrak
bigarren postua lortu du astebu-
ru honetan jokatu den Canfranc-
Canfranc Ultra Trail proban.
Lasterketak 75 kilometro ditu eta
guztira 6.500 metroko desnibel
positiboa du. Pirinioetako hain-
bat tontor zeharkatzen ditu. Ho-
rien artean daude Porron, Ana-
yet, Larraca eta Aspe, baita Ipko
bailarak ere: Canal Roya, Astun
eta Aspe. 
Goizeko 05:00etan, oraindik

gauez eta tenperatura freskoare-
kin, abiatu ziren 104 parte har-
tzaileak. Jordi Gamito izan zen

helmugara iristen lehena, 12
ordu eta 19 minuturekin, atzetik
Iban Agirrezabala berastegiarra
zuela, 12 ordu eta 30 minuture-

kin. Emakumezkoetan azkarre-
na Silvia Trigueiros euskalduna
izan da, 15 ordu eta 17 minutuko
denbora eginez.

Jordi Gamito izan
da berastegiarraren
aurretik iritsi dena
75 kilometroko 
ultra trailean

Karrikaburu-Lopetegi eta Larronde-Algaranondo, partidaren aurretik. ATARIA

Lopetegi-Karrikaburu eta
Borteyru III- Sistiage, irabazle 
Ametsa Pilota Elkartea Irura

II. San Migel Xare Irekiaren biga-
rren jardunaldia jokatu da, eta
lehen partidan, Lopetegi-Karri-
kaburu bikoak ez dio finalerdie-
tarako sailkatzeko lehen aukera-
ri pasatzen utzi, eta Larronde-Al-
garanondo bikoari 40-24 erraz
irabazi dio, eta finalerdietarako
sailkatu da. Hala ere, emaitzak
erakusten duena baino gogorra-
goa izan da partida, eta tanto

ikusgarriak eta harrigarriak ikusi
ditu Ametsa trinketera bildu den
jendeak. Larronde-Algaranondo
bikoa Xare Irekitik kanpo geratu
da, eta, Lopetegi-Karrikaburu,
berriz, finalerdietarako sailkatu
dira.
Bigarren partidan, Borteyru

III-Sistiage bikoak irabazi beha-
rra zeukan Xare Irekian jarraitze-
ko aukerekin jarraitu nahi ba-
zuen, eta ez zuen hutsik egin.
Etxeberri-Funosas bikoari 40-31

irabazi zion. Partidaren lehen za-
tia estua eta parekatua izan zen,
berdinketa askorekin, azkena,
20nakoa. 
Multzo honetan, B multzoan,

alegia, finalerdietarako sailkape-
na azken jardunaldian, De Pare-
des-Borteyru II eta Etxeberri-Fu-
nosasen arteko partidan, eraba-
kiko da. A multzoko partidan,
berriz, multzoko 1. eta 2. postuak
izango dira jokoan, Lopetegi-Ka-
rrikaburu eta Driolet-Moncada

bikoen artean, hain justu. Azken
jardunaldi interesgarria eta era-
bakigarria, datorren larunbate-

an, hilak 19, 17:00etatik aurrera
jokatuko da Irurako Ametsa trin-
ketean.

Francisco Ayestaran Lerchundi
(Cristina Machinandiarena-ren alarguna) 

Irailaren 14an hil zen 96 urte zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

- Goian Bego -

Seme-alabak: Jose Fermin(†), Francisco Javier(†), Nieves, Jose Luis eta Axun Cipitria, Pello
eta Ana Zelaia, Isabel eta Josu Mardones; bilobak: Iban eta Stephanie, Nerea, Kristina, Irati eta
Jon, Marta, Patricia eta Jon; birloba: Amaia; arreba: Sofia; ilobak: Lurdes Ayestaran eta Isidoro

Gabari; ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.
Haren arimaren alde, otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela, ASTEARTEAN
arratsaldeko ZAZPIETAN, Tolosako SANTA MARIA parroki elizan egingo den hiletara. 

Aldez aurretik, mila esker.

TOLOSAN, 2020ko irailaren 15ean
OHARRA:Gorputz beila Tolosako ORIA TANATORIOAN egongo da, ASTEARTEA eguerdiko 12:15ak arte.



Feminismotik sormenera
Sormenetik egitasmoaren ikasturteko lehendabiziko saioa eskaini du Galtzaundi Euskara
Taldeak; Uxue Alberdi eta Eider Rodriguez idazleek feminismoa izan dute ardatz. 

Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosa

G altzaundi Euskara
Taldeak larunbatean
egin zuen Sormene-
tik egitasmoko ikas-
turte berriko lehen

saioa. Uxue Alberdi eta Eider Ro-
driguez idazleak izan ziren gon-
bidatuak. Feminismoa erdigu-
nean jarrita, euren bizipenez,
sormen prozesuez, bizitzan ze-
har ezarritako mugez edota as-
katasunaz aritu ziren, beste gai
askoren artean.
Alberdik eta Rodriguezek lan

bana idatzi dute Susa argitale-
txeak saiakera feministez osatu-
tako Lisipe bilduman: Kontrako
eztarritik (2019) Alberdik eta
Idazleen gorputzak (2019) Rodri-
guezek. Erronka politiko, sozial,
ekonomiko eta kulturalak azter-
tzen ditu Lisipe bildumak, eta
emakumezko idazleen lanak
barne biltzen ditu. Larunbateko
saioan, hain justu, bi idazlan ho-
riek izan zituzten ardatz, eta Ane
Urkola anoetarraren galderei eta
ekarpenei tiraka, ordubete ingu-
ruko solasaldi entretenigarria es-
kaini zuten. 

ASKATASUNA, NEURTU
EZINEZKO TRESNA
Askatasuna izan zen solasaldian
zehar gehien errepikatu zen kon-
tzeptuetako bat. Alberdik aipatu
zuen idazle nahiz bertsolari be-
zala, sortzerako garaian, «kontu
handiz» ibili behar izaten dela,
esatera edo idaztera zoazen hori
bota aurretik buelta batzuk
eman behar zaizkiola. «Are
gehiago, emakumea zarenean».
«Zenbateraino garen aske?

Neurtzen oso zaila den zerbait
da. Askatasun ariketa modura
hartzen dugu sortze prozesu oro,
idazterakoan nahiz kantatzera-
koan. Zer esan eta nondik esan
nahi duzun bilatzen hasten
zara». Ariketa edo prozesu horre-
tan, baina, kolpeak jaso daitez-
keela ere aitortu zuen. «Ez du
esan nahi beldurrik ez duzunik.
Ikusten ez dituzun kolpe horien

aurrean ere autodefentsa meka-
nismo batzuk aktibatzen zaizki-
gu».

SORTZEAREN SENTIMENDU
KONTRAJARRIAK
Mugak ere izan zituzten hizketa-
gai. Gizonezkoen ondoan duten
ahalmena ez dela berdina, edo
gizonek pentsatu dezaketena
emakumezkoek ezin dutela pen-
tsatu ere esan izan dietela nabar-
mendu zuten biek. Muga horiek
ezarrita, gainera, feminismoa-
ren gaiari tiraka sortzea beha-
rrezkoa dela aitortu zuten. Hala
ere, prozesua nekeza dela ere na-
barmendu zuten. «Azpiratze sis-
tema guztiak iraultzeko ariketa
da nekeza. Nekeza, eta aldi bere-
an, askatzailea, konplizeak bila-
tzera, zure pentsamendua zo-
rroztera, edota zure burua eta in-
gurua ulertzera eramaten
zaituelako», zioen Alberdik.
«Euskaldun bezala euskaraz

idazteari uko egiten ez diogun
moduan, batzuetan gizon izan
nahiko genuke, behintzat pribi-
legiodun sentitzeko edo borroka
batzuk egin behar ez izateko,
kuestionatuak ez izateko. Horri
buruz pentsatzeak, beraz, lagun-
tzen du», jarraitu zuen bertsolari
eta idazleak. Rodriguezek, gai-
nera, «sentimendu anbiguoak»
sortzen dizkiola aipatu zuen.

«Agian nahiago genuke idatziko
duguna zein egituratan idatziko
genukeen pentsatzen egon, bai-
na hau egitea ere egokitzen da.
Gainera, askatzailea denez, bide-
an ere hazi egiten zara, eta poz-
garria da».
Feminismoari buruz behin eta

berriz lan egiteak «sortzeko bide
berriak ere ematen dituela» gai-
neratu zuen Alberdik. «Horretaz
idazten duzunean pentsatzen

duzu bizimoduaren alderdi uga-
ri ez direla marraztuak izan. As-
kotan, zuk zure esperientziatik
edo pentsatu duzunetik, neutro-
tzat hartu den gorputz edo buru
horrek baino gehiago duzu ema-
teko, leku horretatik gehiago
idatzi, gehiago pentsatu eta
gehiago kantatu izan delako».

EMAKUMEZKOEN PRESENTZIA
Solasaldiko lehen zatian, gorpu-
tzaren figuraz eta gizartean ema-
kumezkoek duten presentziaz
aritu ziren. Emakumezko idazle
nahiz sortzaileek «zorionez ge-

roz eta pisu handiagoa» dutela
adierazi zuen Rodriguezek.
«Hala ere, ez da esaten duten be-
zain handia. Orain idazle guztiak
emakumezkoak direla esaten da,
baina hori ez da horrela. Orain-
dik ere, bide handia eta luzea ge-
ratzen da egiteko».
Alberdik, bere kasuan, idazle

figuratik baino gehiago, bertso-
lari modura heldu nahi izan zion
gai horri. «Bertsolarien artean,

emakumezkoak %20 edo gara,
eta nahiz eta kontraesankorra di-
rudien, txapelketen garaian gora
egiten du kopuru horrek. Meri-
tuak objektiboki epaitzen dire-
nean, eta hori sariketetan ere
gertatzen da, emakumezkoek
sari gehiago lortzen dituzte. Hala
ere, emakumezkoen esku-izkri-
bu gutxiago heltzen dira argita-
letxeetara. Badirudi behar bat
dugula, epaimahai neutro batek,
egiten dugun horrek balio bat
duela esan dezan. Ez diogu au-
rrez ematen balio hori gure bu-
ruari».

Ane Urkola saioko gidaria, Eider Rodriguez eta Uxue alberdi, larunbatean, Zerkausian. JOSU ARTUTXA

ASTEARTEA 15
AGENDA

Deialdiak

Ikaztegieta.Furgobaratza. Udaz-
ken-neguko baratzerako aholkuak
eskainiko dituzte, 18:00etan.

ATARIA IRRATIA
Egun osoan. Euskal musika.

28 KANALA
11:00.Elkarrizkettap (Joli Pascuare-
na)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:00.Zarauzko Euskal Asteko Bi-
kote Gazteen Dantza Txapelketa
17:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Leihotik Begira
22:30.Zer jana

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.E. Bengoe-
txea. Kale Nagusia, 7.  943 67 06 48.
TOLOSA. Gauekoa. L.Azpiroz. Larra-
mendi, 6. 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro nahiko lasaia eta
beroa. Goizaldean eta goi-
zeko lehen orduetan zapa-

rradaxkaren bat edo beste egin de-
zakeen arren, gainontzeko ordue-
tan giro ateria izango da, nahiz eta,
zeruan hodeigune asko ikusi. Haize-
ak goizean hegotik joko du, baina
arratsaldean iparraldetik finkatuko
da. Tenperatura maximoa 30-31
gradu artean mugituko da.
ihar, eguna 00

Bihar.Egun beroa. Zeruan
hodeiak eta ostarteak izan-
go ditugu tartekatuta egun

guztian zehar, baina orokorrean gi-
roa nahiko argia izango da eta ateri
eutsiko dio. Haizeak hego-ekialdeko
ukitua hartuko du eta termometro-
ak igo egingo dira, maximoak 32-33
graduan errendituz.

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

www.ataria.eusASTEARTEA, 2020KO IRAILAK 15 
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.eus 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

«Zenbateraino gara
aske? Askatasun
ariketa modura
hartzen dugu sortze 
prozesu oro»
UXUE ALBERDI
IDAZLEA

«Orain idazle guztiak
emakumeak direla
esaten da, baina hori
ez da horrela; bide
luzea dago egiteko»
EIDER RODRIGUEZ
IDAZLEA


