
Giro «lasaia»
nabarmendu
dela inauteri
egunetan esan
du udalak
Herritarren jarrera «ezin hobea» izan
dela azpimarratu du Tolosako Udalak;
ostegunetik asteartera neurriak
«zorrotz» errespetatu direla eta
«arduraz» jokatu dela esan du //3

ARALARPISTEN AUZIAREN EZTABAIDAK JARRAITZEN DU //6

TOLOSALDEA
ERAKUSLEIHOAK IKASLEIHO
Emakumeek zientziaren eta teknologiaren alorrean egin duten ekarpena
ikustarazteko helburuz, Tolosaldeko 34 saltokik euren erakusleihoak 
apaindu dituzte; otsailaren 28ra bitarte izango dira ikusgai //2
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Maialen Muñoz
ibartarra
Euskal Herriko
txapeldun 
izan da krosean

Euskal selekzioa
ordezkatuz Espainiako
Txapelketan lehiatuko da
hilaren 27an; Tolosa CF-ko
atletek emaitza onak 
lortu dituzte jokatutako
azken probetan //7

Komunikazio
arazoarekin
jarraitzen dute
Bedaioko
auzotarrek

Otsailaren 7az geroztik
telefono zerbitzurik gabe
daudela adierazi dute
auzotarrek; «Tolosatik 
17 kilometrora egon arren,
inkomunikatuta gaude»,
salatu dute //4



«Bere bizitzaren
inguruko liburuak
irakurri ditut eta
asko sakondu dut
bere biografian»

CARMEN FUENTE
GALERIAS M.J. DENDA

J. M. Amasa-Villabona

Lehen aldiz parte hartu du Villa-
bonako Galerias M.J. saltokiko
Carmen Fuentek ekimen hone-
tan. Poppy Northcutt matemati-
kari eta NASAko ingeniariari es-
kaini dio dendako erakusleihoa.
Nola jakin zenuen ekimena-
ren berri?
Oria merkatari elkartearen bitar-
tez. Asko gustatzen zait erakus-
leihoak prestatzea eta antola-
tzen diren ekimenetan parte
hartzea. Interesgarria iruditu zi-
tzaidan eta izena eman nuen.
Zein da Poppy Northcutt?
NASAn lan egin zuen lehenengo
emakumea izan zen. Matemati-
kari eta ingeniaria zen eta gero
zuzenbidea ikasi zuen. Oraindik
bizi da, 77 urte ditu. 
Nondik jaso duzu Northcutti
buruzko informazioa?
Elhuyar fundazioak esleitu dio
saltoki bakoitzari dagokion zien-
tzialaria eta esleitzearekin bate-
ra bere inguruko informazioa bi-
dali digu. Gero, nik nire aldetik,
bere bizitzaren inguruko libu-
ruak irakurri ditut eta asko sa-
kondu dut bere biografian.
Nola antolatu duzu erakus-
leihoa?
Apolo programan parte hartu
zuenez, astronauta bat eta espa-
zio-ontzi bat bururatu zitzaizki-
dan aurrena. Planeta batzuk ere
zintzilikatu ditut sabaitik eta iru-
dikatu dut ilargiaren zorua. Kar-
telak Internetetik lortu ditut.
Etorkizuneko emakume eta nes-
ka zientzialariei keinua egiteko
probeta batzuk jarri ditut. 
Denbora asko pasa duzu dena
prestatzen?
Ordu dezente eskaini dizkiot. La-
netik aterata jardun dut dena
prestatzen eta igande batzuk ere
eman ditut lanean.

Emakumeen
Mundu
Martxari 
ongietorria
egingo zaio etzi

Aiztondon, Villabona eta
Zizurkil arteko zubian
aurrena eta gero Tolosako
Trianguloan egingo dira
ekitaldiak larunbatean 

Erredakzioa 

Iazko urrian eman zitzaion hasie-
ra Emakumeen Mundu Martxa-
ren V. Nazioarteko Ekintzari.
Transnazionalak, mugak eta mi-
grazio-politikak ikusgarri egin,
eta aldi berean, salatzeko baliatu
nahi du ekimena mugimendu fe-
ministak. «Transnazionalak sis-
tema arrazista, kolonial, kapita-
lista eta heteropatriarkalaren
tresnak diren aldetik, pertsona
migranteen zein jatorrizko lurral-
deetan daudenen bizitzak zapal-
tzen dituzte».
Ikur gisa zubiak eta zapiak era-

biliko dituzte. «Inoiz jendea ko-
nektatzeko baliagarriak izan zi-
ren zubiak harresi bilakatu dira
askorentzat, eta ez dute pertso-
nen joan-etorria ahalbidetzen;
gune horietan pertsonak zapaldu,
baztertu eta hil egiten dituzte.
Arrakalak sortu nahi ditugu zubi-
harresietan eta horretarako za-
piak erabiliko ditugu, taldearen
eta norbanakoaren konpromisoa
oinarri izango dutenak». 
Egunotan zapi kolektiboak

atontzen aritu dira herriz herri eta
larunbatean Emakumeen Mun-
du Martxako furgoneta eskualde-
tik pasatzen den momenturako
prest izango dituzte. Bilketa
10:00etan egingo dute, Villabona
eta Zizurkil arteko Zubimusun
eta Tolosako Trianguloan –Tolo-
sa, Ibarra eta Altzoko oihalak jaso-
ko dituzte han–. Tolosan, arrazis-
moaren aurkako paperezko mu-
ral bat egingo dute 11:00etan eta
eguerdian egingo diote harrera
furgonetari. 
Martxoaren 6an, bestalde,

Irun-Hendaia arteko mugan
emango diote itxiera ekimenari
alternatiba feministen azokare-
kin. Adierazpen artistiko eta poli-
tiko feministak egingo dira.
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EKITALDIAK
Otsailak 20, larunbata

10:00.Aiztondon Zubimusun eta
Tolosan Trianguloan zapi bilketa. 
11:00.Tolosako Trianguloan murala.
12:00.Emakumeen Mundu Martxari
ongietorria eta ekitaldia Tolosan.

34 saltokik emakume
zientzialariei eskainiko
dizkiete erakusleihoak
Tolosaldea Garatzenek, Elhuyarrekin batera eta eskualdeko
merkatari elkarteekin elkarlanean, #ErakusleihoakO11
egitasmoa izango du martxan, otsailaren 28ra bitartean 

Jon Miranda Asteasu

Emakumeek zientziaren eta tek-
nologiaren arloan egin duten lana
ezagutarazteko euren erakus-
leihoak apaindu dituzte Tolosal-
deko 34 saltokik. Tolosaldea Ga-
ratzenek eta Elhuyar fundazioak
jarri dute martxan ekimena, gaz-
teentzako jarduera zientifiko eta
teknologikoak egiteko Bizilabe
egitasmoaren barruan. Otsaila-
ren 28ra arte izango dira erakus-
leihoak ikusgai.
Tolosaldea Garatzenen admi-

nistrazio kontseiluaren izenean
hitz egin du Pili Legarra Asteasu-
ko alkateak eta nabarmendu du
gazteen artean zientziarekiko bo-
kazioak pizteko estrategia bat be-
harrezkoa dela: «Mundu mailan
zientzia eta teknologiarekiko in-
teresa eta jarrera ona dute gazte-
ek, baina gero gutxik aukeratzen
dituzte ikasketa horiek. Uniber-
tsitatean ikasleen gehiengoa
(%54,4) emakumea izan arren, in-
geniaritza edo arkitektura bezala-
ko ikasketetan kopuru hori %26ra
jaisten da». Erreferente falta aipa-
tu du Legarrak eta  zientzian da-
biltzan emakumeak ikusgarri egi-
teko ekimenak txalotu ditu. 

ERAKUSLEIHOAK IKASLEIHO
Egitasmo horietako bat da Bizila-
be. Bertan biltzen dira Tolosalde-
ko gazteak jarduera zientifiko eta
teknologikoak egiteko aisialdian.
Leire Ferro Elhuyar fundazioko
Steam arloko arduradunak azal-
du duenez gazteek zientzialaria
«gizon zuri» bezala identifikatzen
dute eta modu horretara «nekez»
ikusiko dute neska gazteek euren
burua zientzialari bezala.
Horregatik, otsailaren 11 Ema-

kume eta Neska Zientzialarien
Nazioarteko Egunaren bueltan
antolatu du Elhuyarrek, Bizilabe
egitasmoaren barruan, #Erakus-
leihoakO11 kanpaina. «Guztira 12
emakume zientzialari omenduko
ditugu. Zientzialarien ikerketan
inspiratuta saltokiko erakus-
leihoa apaintzeko eskaintza egin
zaie dendariei. Horrela, emaku-

me horien bizitzaren eta lanaren
dibulgatzaile bihurtuko dira mer-
katariak», esan du Ferrok.
Saltokiekin harremana egiteko

Oria merkatari elkartearen eta
Tolosa&Co elkartearen laguntza
izan dute Tolosaldea Garatzenek
eta Elhuyarrek. Dendari «asko»
animatu dira Legarrak nabar-
mendu duenez. Horietako bat da
herriko botikako arduraduna,
Ana Sarasua. Gertrude Belle Elion
biokimikarian oinarrituta apain-
du du botikako erakusleihoa: «Ze-
lula arrunten eta zelula patogeno-
en artean dagoen aldea ikertu
zuen eta sendabide berriak asma-
tu. Gure lanarekin badu zeriku-
sia, botika berrien asmakuntzan
jardun zuelako. Besteak beste,
herpesa edota malaria sendatze-
ko baliagarriak diren erremedio-
ak asmatu eta organoen trans-
plantean erabiltzen diren botika
batzuk deskubritu zituen».
Botikaren atarian Tolosaldeko

Bizilaben parte hartzen duten
Aizpea Lasa eta Sugaar Zapirain
gazteek Belle Ellionen ikerkete-
tan oinarritutako esperimentua
aurkeztu dute: paperezko mi-
kroskopioa nola egiten den era-
kutsi diete bertaratutakoei. «La-
gina hartu eta mikro unibertsoa
dena baino 40 aldiz handiago
ikus dezakegu paperezko mi-
kroskopioarekin», esan dute.

Ferro Elhuyarreko kidea eta Legarra Asteasuko alkatea ekimena aurkezten J. M.

ESKUALDEKO SALTOKIAK.

Otsailaren 28ra arte

Alegian.Aikur
Asteasun.Coviran Asteasu
Javier Iraola harategia
Aneli Ile-apaindegia eta estetika
Mattin liburu denda
Ana Sarasua farmazia
Axun Ileapaindegia
Iruran.Bakarne Arrue
Xare okindegia 
Attonaren denda
Tolosan.Dandaka
Ibañez Gozona gozotegia 
Ubel
Xarma
Beotibar etxetresna elektrikoak 
Ipar Roller
Muñazabal
Josune Ile-apaindegia
Imanna
Taller Merceria Karmele
Aralart dekorazioa
Karmele mertzeria
Berezi Tallas Especiales
Dentieder
Itsasargi izoztuak
Mikel Altzariak
Kirei
Ross lentzeria
Zunzu
Villabonan.Farmazia Berria
Basajaun liburudenda 
Garintza mertzeria
Galerias M.J.
Ifni



GIZARTEA TOLOSALDEA 03www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2021eko otsailaren 18a

Eskerrik asko Tolosa 

G utako inork ez luke
inoiz pentsatuko gure
burua mundu mailako
osasun larrialdi egoera

batean bete betean murgilduta
ikusiko genuenik. Ezta ere etxe-
ratze-ordua izango genuenik,
horrelakoek beste garai batzuk
ekartzen baitizkigute gogora, ez
hain garai positiboak gainera.
Eta ezta egoera honek utzitako
ondorio sanitario, ekonomiko
eta emozional izugarri hauei 
aurre egin beharko genienik 
ere. 
Zoritxarrez, aurten Tolosak

ezin izan du inauteririk ospatu,
nork esango zukeen. Udalak az-
ken asteotan behin eta berriz

adierazi du gure jai parte har-
tzaile eta jendetsuenari uko egi-
tea beharrezkoa zela, elkartasun
keinu gisa, guztion osasuna ba-
besteko eta elkar zaintzeko, ge-
rora deitoratuko genituzkeen
ondorioak saihestu genitzan.
Benetan uste nuen posible zela
indarrak batzen bagenituen eta
hala izan da.
Udalean herrigintzan aritu

naizen urte hauetan guztietan,
ikasi eta ikusi dut (nahiz eta da-
goeneko sumatzen nuen) lurral-
de-eremuak edota nortasun-
ezaugarri zehatz batek baino, 
herri izateko borondateak, elka-
rrekin partekatzen ditugun ba-
lioek egiten gaituztela herri. 
Urtero, Tolosak ilusioz ospa-

tzen du bere jairik handiena,

parte hartzaileena. Aurten, be-
rriz, Tolosako herriak erabaki du
ez dela festarako unea.
Hainbat komunikabidetan

egunak eta egunak eman ondo-
ren erantzukizuna eskatzen,
zuhurtzia eskatzen, eskatzen eta
eskatzen, uste dut eskerrak
emateko unea dela. 
Eskerrik asko, azaldutako ja-

rrera eredugarriagatik eta egin-
dako ahaleginagatik. 
Eskerrik asko, baita ere, eran-

tzunkidetasunerako mezu hori
indartzeko bideoak egin ditu-
zuen pertsona, talde edo kolekti-
boei, egun hauek lasaiak izan zi-
tezen ezinbestekoak izan baitza-
rete.

Olatz Peon Ormazabal 
Tolosako alkatea

Biktimak aitortzeko
eskaerei buruz 

I datzi honen bidez salatu
nahi dut otsailaren 10ean
Tolosako udaletxean gerta-
tutakoa.
Orain dela egun batzuk jaso

nuen Eusko Jaurlaritzatik, idatzi
bat non 12/2016 legearen babese-
an, giza eskubideen urraketaren
biktimak aitortzeko eskaerak
aurkezteko epea ireki zela eta ho-
rretarako nahi izanez gero, eman
behar genituen pausoak zein-
tzuk diren azalduz.
Esan beharra daukat harritu

ninduela, zeren 37 urte igaro dira
lehen aldiz atxilotu nindutene-
tik eta 27 bigarrenetik. Horren-
beste denbora eta gero, Jaurlari-
tzatik ezer jasotzea ez nuen inon-
dik inora espero.
Hala eta guztiz ere, eta jakinda

konfinamendu egoera baten
gaudela, Tolosako udaletxera
deitu nuen jakiteko eskutitzean
esaten zen bezala, ea udaletxean
erregistratu ahal nuen idatzia.
Baiezkoa esan zidatenez, hitzor-
dua eskatu eta otsailaren 10era-
ko, 10:15erako, hartu nuen or-
dua. Argi eta garbi geratu zen
zertarako zen hitzordua.
Otsailaren 10ean beraz, erre-

gistrora joan nintzen, ordua zer-
tarako eskatu nuen adieraziz.
Nire harridurarako ondorengo

erantzuna jaso nuen: Tolosako
udaletxean ezin direla horrelako
idatziak erregistratu, udalak ez
duelako hitzarmenik Jaurlari-
tzarekin eta nahi izanez gero,
Ibarrako udaletxean egin neza-
keela erregistroa, edo Internet
bidez. Harrigarria.
Hau dela eta, zera jakin nahiko

nuke: Tolosan atxilotuak eta tor-
turatuak izan garen 100dik gora
herritarrak, Jaurlaritzarekin
edozein gestio egin behar badu-
gu, Ibarra, Orexa, Elduain, Alki-
za edo Albizturko udaletxeetara
joan behar al dugu? Eta hau ho-
rrela bada, zer pintatzen du To-
losako Udalak, eskualdeko uda-
lerri handiena dela kontutan
izanda?
37 urte pasa ondoren horrela-

ko jarrerak pairatu beharrak, argi
eta garbi uzten du, atxilotuak eta
torturatuak izan garenak 4. mai-
lako biktimak garela. Bai EAJ-
rentzat eta baita Jaurlaritzaren-
tzat ere.
Errazagoa da, Kantabriara edo

Mungiara golfera jolastera joatea
(nahiz eta konfinamendu guz-
tiak hanka azpitik pasa), Tolosa-
ko udaletxean erregistro bat  egi-
tea baino.
Bukatzeko, nire esker ona

adierazi nahi diot Ibarrako Uda-
lari eduki duen jarreragatik.

Jose Mari Mujika Ezkurra Mari
Tolosa

GUTUNA

Herritarren jarrera 
«ezin hobea» izan dela
nabarmendu du udalak
«Giro lasaia eta normaltasuna» nagusitu dira azken egunetan;
«izan dira inauteriei keinu txikiak kalean zein etxean egin nahi
izan dizkioten herritarrak, baina neurriak errespetatuz egin dira»

Erredakzioa Tolosa

«Udalak azken asteotan eginda-
ko erantzunkidetasunez jokatze-
ko eskariari ezin hobeto eran-
tzun dio Tolosak», esan du Tolo-
sako Udalak inauteri egunei
buruzko balantzea egiterakoan.
«Jarrera ezin hobea azaldu dute
tolosarrek azken egunotan. Neu-
rriak zorrotz errespetatu dira eta
herritarrek zuhurtziaz, elkarta-
sunez eta arduraz jokatu dute os-
tegunetik asteartera», gaineratu
du.
Horiek horrela, udalak herrita-

rren «jarrera bikaina» azpima-
rratu eta eskertu nahi izan du
«elkarlanaren bideari eutsiz,
egunotan, egoerari eustea eta el-
kar laguntzea lortu dugulako, eta
garrantzitsuena, elkar zaintzea».
Eragileekin batera Leidorren

edota etxean ikusteko hainbat
ikuskizun antolatu dira eta onli-
ne eskainitako emanaldiek «ha-
rrera oso ona» izan dutela eta
5.000 ikustalditik gora izan di-
tuztela esan dute udaletik. Ema-
naldirik ikusiena ostiraleko udal
musika bandaren kontzertua
izan zela ere zehaztu dute. 
Inauterietako egunak «giro la-

saian eta normaltasunean» joan
direla esan du eta tabernak itxi
ondoren jende pilaketa batzuk

eman badira ere, «pertsonak
zailtasunik gabe sakabanatu» di-
rela esan dute. Era berean, herri-
ko sarrera-irteeretan, garraio pu-
blikoko geltoki zein geralekue-
tan eta jende pilaketak eman
zitezkeen guneetan zaintza la-
nak indartu direla esan dute eta
horrek lagundu duela «neurriak
gogorarazten eta betearazten».

HEZITZAILEAK
Bestalde, AiLaket-eko kale hezi-
tzaileak ere aritu dira kalez kalez
gazteekin prebentzio lanketa
egiten ostegun, igande eta aste-
lehenean. «Guztira 55 kuadrilla-
rekin egin dute lan. Guztiek azal-
du dute oso jarrera egokia eta

ezagutzen zituzten arauak, hor-
taz, balorazioa oso ona izan da». 
Udalak nabarmendu du modu

koordinatuan egin dela lan, «el-
kar laguntzeko eta elkarrekin
egoerari eusteko», eta herriko
eragile, merkatari eta ostalariek
egindako lana eta izandako ja-
rrera eskertu eta aitortu nahi
izan du, «indarrak batuta lortu
baitugu Tolosa babestea, elkar
zaintzea, eta elkarrekin egoerari
aurre egiten jarraitzea». «Aur-
tengo egunak igarota, iritsiko
dira 2022ko inauteriak, eta or-
duan bai, ospatuko ditugu, inoiz
baino gogo eta ilusio gehiagore-
kin Tolosako Inauteriak», gaine-
ratu du bukatzeko.

Zaintza lanak areagotu dituzte azken egunetan. ATARIA

Bost positibo berri
azken egunean,
Tolosaldean

Erredakzioa Tolosa

Osasun sailak emandako datuen
arabera, 10.874 test diagnostiko
egin zituzten herenegun, eta ho-
rietatik, 499 positiboak izan zi-
ren. Gipuzkoan, 109 atzeman zi-
tuzten, tartean, 5 Tolosaldean;
bina Amezketan eta Tolosan eta
bakarra Ibarran.
5.000 biztanletik gorako Tolo-

saldeko herrien kasuan, Amasa-
Villabona kolore horian dago,
84ko intzidentzia tasarekin, eta
Tolosa ere horian ageri da, 293ko
tasarekin. Osasun eremuei begi-
ratuta, Ibarrakoa laranjan dago,
432ko tasarekin, eta Alegia (163),
Tolosa (274) eta Villabonakoa
(175) horian ageri dira, baita, To-
losaldeko ESIa (248) ere.

Bestalde, Asuncion klinikatik
adierazi dutenez, atzo hasi ziren
langileen artean COVID-19aren
aurkako txertoa ematen. Hain
justu, zentroko 340 langileetatik
192ri emango diote txertoa lehen
fasean, «Osasun sailak ezarrita-
ko lehentasuneko 1. taldekoei».
Atzo hasi ziren eta bihar jarrai-

tuko dute ematen txertoaren le-
hen dosiak, eta bigarren dosia 21
egun barru jasoko dute langile-
ek. 
Pfizer farmazialariaren txer-

toa izango dela jasoko dutena ze-
haztu dute zentrotik. «Zentroko
gainerako langileei txertoa agin-
tariek hala adierazten dutenean
jarriko zaie, txertaketa-kanpai-
nan zehaztutako irizpideei ja-
rraituz», esan dute.



Komunikatu ezinik
jarraitzen dute Bedaion 
Arazoa ez da oraingoa, baina bi aste daramatzate telefono
zerbitzurik gabe Bedaion, eta komunikatu ezinik daude;
«utzikeria eta gehiegikeria» salatu dute auzotarrek  

eta teleasistentziaren gaia ahoz
aho dabil. Ezin dute zerbitzu
hori baliatu, eta gaur-gaurkoz,
larrialdi baten aurrean hanka
motz daude. «Arazo handia da»,
dio Agirrezabalak. «Tolosatik 17
kilometrora gaude, inkomunika-
tuta gaude, eta hori oso larria
da». 
Tolosako kale edo auzo batean

gertatuko balitz arazoa, ziur dira
hurrengo egunerako konpondu-
ta egongo litzatekeela. «Ez da
inor hurbiltzen. Tolosatik ere ez,
ea zer moduz gauden edo zer be-
har dugun galdezka», dio.  
Tolosako herritarren artean

bereizketa egiten dela salatu du:
«Landa eremuan bigarren edo
hirugarren mailako herritarrak
gara. Agintarien utzikeria salatu

nahi dut. Gutxienez keinu bat
egin beharko lukete bertara azal-
duz, eta ea zer egin dezakegun
guztion artean hitz eginez», esan
du Agirrezabalak.

«ADARRA JOTZEN»
«Adarra jotzen» ari zaizkiela sen-
titzen dute bedaiotarrek: «Utzi-
keriarena da adar jotze hau, irai-
narena da adar jotze hau, komu-
nikazio konpainia handi baten
gehiegikeria da». «Gizarte digita-
lizatu honetan bizitza bezain oi-
narri-oinarrizkoa den heriotza-
ren komunikazioa ere kendu
nahi digute bedaiotarroi», dio
Nekane Izagirrek.
Egunero Movistarrera deika

ari dira, baina makinekin hitz
egin behar izaten dute askotan.

Pertsona batekin hitz egitea lor-
tutakoan ere, deituko dietela
esaten diete, baina zain jarraitu
behar izaten dute. 
«Telefonoz mugikorrera dei-

tzen dizute, eta deia hartzen ez
baduzu beraientzako horrek ara-
zoa konpondu dela esan nahi
du», argitu du Izagirrek. «Baina
nola erantzungo dugu mugiko-
rrarentzat estaldurarik ez dago-
en eremuan?». Orduan, «be-
raientzat ez dago matxurarik, eta
berriro sartzen gara irtenbiderik
gabeko gurpil zoroan», dio. 

EGOERA «LARRIA»
Egoera «larria» bizitzen ari direla
kontatu nahi izan dute, eta on-
dorioak jasaten eta bizitzen ari
direla. «Urgentziaz medikuari
deitzeko kotxea hartu behar, bai-
na ezin duenak autoa hartu?».
Adinekoen kasuan adibidez ba-
besik gabe daudela diote: «Gerta-
tu da adinekoa ondoezik suerta-
tu, eta bere larrialdian inorekin
ezin zelako harremanetan jarri
errepidera laguntza eske atera
behar izatea», kontatu du Izagi-
rrek, eta jarraitu du: «medikua
gaixoarekin harremanetan jarri
behar, eta ezin».  
Baina, azken gertaerak «mu-

gak gainditu» dituela salatu
dute. «Amorrazioak eraginda»
Erratzuri bertsoak atera zitzaiz-
kion: «Orain artean gure artean

izan dugun bizilagun baten he-
riotza familiari helarazteko, tele-
fonoz ezin komunikatu, eta me-
dikuak ez du beste irtenbiderik
bilatu ertzainak bideratzea bai-
no», kontatu dute. «Alargundu
berri den emazteari bere sena-
rraren heriotzaren berri ertzai-
nek eman, eta alarguna bere sa-
minean ezin inorekin komuni-
katu», dio Izagirrek, eta Erratzuk
gehitu duenez, «egoera latz ho-
rren aurrean zure anai-arrebei
ere ezin diezu deitu». 
Ate asko jo dituztela diote, eta

Erratzuk «aldarrikapen serioa»
egiten ari direla konturatzea
nahi du jendea. 
Izagirrek ez dela urruneko

egoera salatu du: «Ez dugu urru-
tira joan behar egoera hau gure
artean gertatzen dela sinisteko,
egoera hau Tolosan gertatzen da,
Bedaion».

Eneritz Maiz Etxarri Bedaio

WhatsApp bidez zabaldutako bi-
deoak gai pil-pilean jarri du, eta
lau haizeetara zabaldu da be-
daiotarrak bizitzen ari diren ego-
era. Horixe zuen helburu Miren
Erratzu egileak. Azken bi urtee-
tan etengabekoak dira Bedaion
telefono zerbitzuarekin dituzten
arazoak. Egun telefonorik gabe
eta ia interneteko estaldurarik
gabe daude, eta honenbestez
inorekin ezin dute komunikatu
Bedaion daudenean. 
Otsailaren 7az geroztik telefo-

no zerbitzurik gabe daude, 16 ba-
serritan. «Enpresa bakarra da li-
nearen jabea, Movistar, eta man-
tenu lanak egiten ez direnez
linea lurretik, zuhaitz erorien az-
pian, edozein momentutan ha-
riak etenda dago», azaldu dute
bizilagunek. «Inkomunikatuta
gaude, eta gure arazoaren kon-
ponbidea inork ez du bere gain
hartzeko asmorik».
Miren Erratzu bedaiotarrak

egin ditu bertsoak «tripetatik eta
amorraziotik» idatzita. Konfina-
menduaz geroztik, berak ez du
telefono finkorik, baina bizila-
gun guztien eta ondoko etxean
bizi dituen amaginarreba eta
koinatuaren egoeraren aurrean
egiteko premia sentitu zuen.
Nahita aukeratu du inauteri doi-
nua, eta argazki batzuk atera eta
segituan bideoa egin zuen, batik
bat, Tolosara irits zedin. «Ez naiz
bideoak editatzen aritzen, baina
ahalik eta azkarren zabaldu nahi
nuen, eta horretan jarri nin-
tzen», argitu du. Bideoa bedaio-
tarren whatsapp taldera bidali
zuen nahi zuenak zabaltzeko. 
Josune Agirrezabalak ama bizi

du Bedaion, eta 92 urte ditu.
Ondo dagoela dio, baina orain
ezin zaiola mugikorrik jarri azal-
du du, eta beharrezkoa dutela te-
lefono finkoa: «Belarmuga base-
rrian bizi da ama, eta 200 bat me-
tro gorantza atera beharra
daukazu mugikorrak funtziona
dezan edo estaldura izan dezan». 
Adineko asko bizi da Bedaion,

Telefonoaren zutabeak eta haria oso egoera txarrean daude zati askotan. ATARIA
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BERTSOAK BIDEO
BIDEZ, EGOERA
ZABALTZEKO

Bedaioko bazterrak
ondo baztertuak,
mundu guztiak dauzka
nonbait ahaztuak
hemengoen beharrak
ez daude aztertuak:
telefonoik ez degu,
atera kontuak!

Egin kontu, egin kontu
Telefonorik ez daukagu!
Egin kontu, egin kontu,
Telefonorik ez daukagu!

Movistarrek ez dauka
hemen errentarik,
aspaldian ez baitu
egin inbertsiorik,
poste eta hariak
guztiak zintzilik:
azken bi asteotan
ezin egin deirik!
Egin kontu, egin kontu...

Adinean aurrera
etortzen direnei
teleasistentzia
jartzen zaie denei
SOS botoia sakatuz
egindako deiei
nork erantzungo die
ezpadue egiten dei!
Egin kontu, egin kontu...

Eta mugikorrekin
a ze komeria
adinekoentzako
traste zailegia
koberturatik ere
bada eskasia,
nork konponduko digu
gure aberia?
Egin kontu, egin kontu...



ELAk beste bi greba
egun iragarri ditu
Gipuzkoako egoitzetan 
246 eguneko grebaren ostean, egoitzetako langileek
borrokan jarrituko dute; langile gehiago kontratatzeko eta
prekaritatearekin amaitzeko eskatu dute, besteak beste.

Irati Saizar Artola 

Otsailaren 25erako eta martxoa-
ren 30erako bi greba egun deitu
ditu ELAk Gipuzkoako egoitze-
tan, «langile gehiago eskatzeko,
prekarietatea desagerrarazteko
eta langileei emozioak konpon-
tzeko». Horren berri eman zuten
Tolosako Trianguloan egin zu-
ten elkarretaratzean.
Pandemia garaian egiturazko

arazoak handitu egin zaizkiela
salatu dute: «Beharrezkoa da ra-
tioak handitzea, eta beharrezkoa
da ere langileen erreparazio
emozionala egitea eta eredu so-
ziosanitarioen eredu aldaketa,
pertsonengan zentratutako ere-
duan aurrera egiteko».
ELAk adierazi duenez, «Gi-

puzkoako Foru Aldundiak bere
propaganda instituzionalarekin
jarraitzen du egoitza askotan ba-
jak eta lizentziak betetzen ez di-
ren bitartean, eta horrekin bate-
ra, pandemiaren ondorioz lana
berrantolatzeak erabiltzaileen-

tzat denbora gutxiago izatea era-
giten du, eta gaur egun erabil-
tzaile bakoitzari eskatzen zaion
denbora, osasun krisia hasi ze-
nekoaren berdina edo txikiagoa
da».
Aste hauetan foru aldundia-

ren aurrekontua eztabaidatzen
ari direla ere esan dute. ELAk az-
pimarratu du agintari politikoek
adinekoei arreta emateko erabi-
liko den diruaz gain, errealitatea
«oso bestelakoa» dela. «Aldun-
diak egoitzetako hitzarmena be-
rritzea eta 1.000.000 euroko par-

tida bideratzea aurreikusten du,
baina horrek 14 euroko igoera
ekarriko lieke, gehienez, 2017tik
hitzarmenik gabe eta 246 greba
egun daramatzaten langileei.
Probokazio hutsa iruditzen zai-
gu», gaineratu du sindikatuak.
Hori horrela, ELAk aldundiari

exijitu dio berriro ere bilera bate-
ra dei ditzatela. Era berean au-
rreratu dute Batzar Nagusietan
ordezkaritza duten alderdi poli-
tikoekin erronda bat hasiko du-
tela hausnarketak eta proposa-
menak trukatzeko.

ELA sindikatuak deituta, elkarretaratzea egin zuten atzo goizean Tolosan. I. S. A.
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Eskubideen alde,
borrokak elkartuko gaitu
greba orokorraren bidean

Pasa den urtea greba oro-
korrarekin hasi genuen
Hego Euskal Herrian.
Langile mugimendua

ilusioz eta konfiantzaz bete
zuen mobilizazioa izan zen.
Arrakasta itzela eman genion
eta aurrerapauso benetan ga-
rrantzitsua izan zen, azken ha-
markadan kendutako eskubide-
ak berreskuratzeko borroka ba-
teratzea planteatzen baitzuen.
Ilusioa eztabaidarekin elkar-

tu zen: «Greba ondoren zer?».
Gure planteamendua oso kon-
kretua izan zen: ezin dugu atze-
rapausorik eman, bide honeta-
tik jarraitu behar dugu, greba
komiteak zabalduz eta indar-
tuz, greba orokor gehiago egi-
nez eta horri eutsi behar diogu
gure aldarrikapenak lortu arte.
Osasun krisiaren oztopoen

gainetik, greba orokorra altxa
zuten borrokek, funtsean, au-
rrera jarraitzen dute, ez baitago
beste alternatibarik. Pentsio-
nistak, hezkuntzako eta Osaki-
detzako langileak, zerbitzuen
sektore pribatizatuak (jantoki,
erresidentzia, etxez etxeko la-
guntza…), administrazioan pre-
karietatean dauden 50 mila lan-
gileak… eta baita itxierak eta ka-
leratzeak egiten ari diren
enpresetako langileak ere. Bai-
na borroka guzti horiek banan
bana zatiturik planteatu dira. 
2020a oso urte mingarria izan

da langileentzat. Pandemiaren
ondorioak oso gogorrak izaten
ari dira milaka eta milaka kutsa-
tze eta heriotzekin. Baita ERTE
zaparradarekin eta horien esku-
tik datozen ERE eta kaleratzee-
kin, batez ere kontratu prekario-
an zeuden gazteen artean. Bista-
koa da gobernu zentralaren zein
EAEko eta Nafarroako gober-
nuen neurri eta politikek porrot
egin dutela. Arrazoia oso kon-
kretua da: ukatzen jarraitzen
dute osasun sistema publikoak
blindatzeko behar dituen milaka
milioi euroak, ez dute hezkuntza
publikoa erreskatatzen eta gele-
tako ratioak murrizten, erresi-
dentzien eta beste hainbat zerbi-
tzuren pribatizazioarekin nego-
zio handia egiten jarraitzen dute.
Argi dago, benetan mantendu
nahi dutena enpresarien irabazi
ekonomiko izugarriak direla, en-
plegua suntsituz, zor publikoa
handituz eta murrizketa gehiago
eginez.
Borrokaren gorakada berri bat

gertatu da azken hilabete haue-
tan Tolosaldean: pentsio duinen

aldeko elkarretaratzeak eta ma-
nifestazioak jarraipena izan
dute; emakumeen eskubideen
alde eta indarkeria matxistaren
aurkako ekintzak egin dira; pre-
soen eskubideen alde eta eskubi-
de demokratikoen alde mobili-
zazioak egin dira; hainbat gazte
antolakundek okupatutako gu-
neen defentsan jardun dute; sa-
harar eta palestinar herrien alde-
ko elkarretaratzeak egin dira.
Gaur inoiz baino gehiago arrazoi
gehiago ditugu eskualderako os-
pitale publiko bat aldarrikatze-
ko. Botikinaren garaipenak era-
kusten du borrokak fruituak
ematen dituela.
Sobera baldintza eta arrazoi

daude greba orokorraren bideari
berriro eutsi eta borrokak batera-
tzeko. Haserrea langile klasea-
ren zainetan bor-bor egiten ari
da. Argi dago bide bakarra langi-
le klasearen kaleko borroka dela.
Konfiantza eduki behar dugu
gauzak aldatzeko dugun indar
ikaragarrian. Egoera larria bada,
are sendoagoa izan behar du bo-
rroka horrek. Beharrezkoa da bo-
rrokak koordinatzea eta kaleko
mugimendu sozial guztiarekin
bateratzea, greba orokorraren bi-
deari berriro helduz.
Urtarrilaren 30ean manifesta-

zio benetan garrantzitsua egin
zen Gasteizen. 7.000 pertsonatik
gora izan ziren enplegu duina-
ren alde kaleak bete zituztenak,
borrokan ari diren 50 bat enpre-
sa-batzorderen eta kolektiboen
deiari erantzunez. Jarraitu be-
har dugun bidea erakusten du.
Hori posible da, eta horren era-
kusgarri da Gasteizen egin zen
mobilizazio ikusgarria. Greba
orokorra behar dugu Euskal He-
rrian eta estatu osoan. Langileok
gizartea eraldatzeko boterea eta
indarra baitugu.
Batu ditzagun indarrak! Gora

langileen borroka! .
Jesus Mari Arancegui eta Manu

Odriozola, Ezker Iraultzailea-Euskal
Herria Sozialista 

GUTUNA

Datorren astean hiru greba
egun dituzte haur eskoletan

I. S. A. 

Urtarrilean bi greba egun egin zi-
tuzten Haurreskolen partzuer-
goan, eta beste hiru egun dituzte
aurretik: otsailaren 22a, 23a eta
24a. Akordioak betetzea, lan hi-
tzarmen berria negoziatzea, lan-
gileak egonkortzea, doakotasu-
nak eta hezkuntzan integratzea
eskatzen ari dira, besteak beste. 
Azken egunetan langileak

zain egon dira ea aurreko bi gre-
ba egunek eraginik izango ote
zuten ikusteko, baina Ainize

Lasa Amezketako haur eskolako
hezitzaileak azaldu duenez, zain
jarraitzen dute. Esan du ez dituz-
tela mahai negoziaketarako dei-
tu. Izan ere, horixe da eskatzen
dutena: «Eseri daitezela eta lan-
gileriarekin hitz egin dezatela es-
katzen dugu». Salatu du, ordea,
kasurik ez dietela egiten, eta be-
raz, borrokan jarraituko dutela.   

ELKARRETARATZE DEIALDIA
Datorren asterako deitu dituzten
greba egun bakoitzerako mobili-
zazio ezberdinak antolatu dituz-

te. Astelehenean, EAEko hiribu-
ruetan elkarretaratzeak egingo
dituzte eta eskualdekoen ka-
suan, Donostiara joateko deia
egin dute. Udaletxetik hezkun-
tza delegaziora egingo dute ma-
nifestazioa, 11:30ean hasita. As-
teartean, kotxe karabana bat
egingo dute Eibarren goizean,
eta arratsaldean, Tolosaldeko
haur eskoletako langileek elka-
rretaratzea egingo dute,
18:00etan, Trianguloan. Asteaz-
ken goizean, berriz, Lakua ata-
rian egingo dute elkarretaratzea.

Tolosaldeko haur eskoletako langileek elkarretaratzea egingo
dute otsailaren 23an, 18:00etan, Tolosako Trianguloan



Aralarko
pisten auziak,
beste behin,
hautsak
harrotu ditu
Tolosako Epaitegiak artxibatzea
erabaki du, behin-behinean, 
Eguzkik eta Landarlanek Aralarko
pisten aurka jarritako salaketa

Erredakzioa 

Aralar Natur Parkeko pistek de-
sadostasun handiak sortu dituz-
te azken urteetan, eta gaia epai-
tegietara eramana dute Eguzki
Erakunde Ekologista eta Antinu-
klearrak eta Landarlan Inguru-
men Elkarteak. Orain, pista ho-
rien aurka jarritako salaketa, To-
losako Lehen Auzialdiko eta
Instrukzioko 3. Epaitegiak
behin-behinean artxibatzea
agindu du.
Gipuzkoako Foru Aldundiak

ontzat eman du autoa. «Intzan-
sao eta Goroskintxu arteko saroi-
tik txaboletarako sarbideak an-
tolatzeko eta zaharberritzeko»
proiektuan egindako lanak dire-
la argitu dute, eta «inguruko ar-
tzainen baldintzak hobetzea hel-
burutzat» dutela. Jabier La-
rrañaga Ekonomia Sustapeneko,
Turismoko eta Landa Ingurune-
ko diputatuak autoak departa-
mentuak joan den legealdian
egindako jarduerak «legezko bal-

dintza guztiak bete zituela» dio,
eta naturaguneak babesteko in-
darrean dauden «arau guztiak
errespetatu zituela».
Autoak dioena kontuan izan-

da, hartutako erabakiak ezin di-
rela arbitrariotzat jo dio Larraña-
gak, eta proiektua onartzeko
prozedura «indarrean zegoen le-
gedira» egokitu zela esan du. «In-
gurumena zaintzeko plan bate-
kin batera egin zen beti», gaine-
ratu du. Era berean, gogorarazi
du Enirio-Aralar Mankomunita-
tean, «onartu aurretik, batzar na-
gusi ugari egin ziren», eta hain-
bat kontsulta egin zitzaizkiela
«sozietate ekologistei». Horrez
gain, «azalpen ugari eman ziren
iritzi publikoaren aurrean».
Epaitegiak autoan berretsi

duenez, Aralarko Natura Balia-
bideen Antolamendurako Pla-
nak «bide jakin batzuk egiteko
aukera ematen du». Beti ere, foru
aldundiko Mendietako eta Natu-
ra Inguruneko Zuzendaritzak
baimentzen baditu. Larrañagak

azpimarratu du pistak «giltza-
rriak» direla Aralar inguruan bizi
diren eta lan egiten duten per-
tsonen baldintzak duintzeko,
«horien bidez irtenbide bat ema-
ten baitzaie lehendik zituzten
irisgarritasun zailtasun han-
diei».
Bukatzeko, justiziak Arantxa

Ariztimuño zuzendariaren «ku-
deaketa ona eta zuzentasuna»
babestu dituela adierazi du di-
putatuak, eta «tamalgarria» dela
«modu demokratikoan hartuta-
ko erabakiak nola judizializatu
eta helburu politiko gisa erabili
diren».
Gipuzkoako Enba nekazarien

sindikatuak poza azaldu du
emandako autoaren aurrean.
Aralarko pistaren aurkako sala-
keta artxibatzea erabaki dutela-
eta, gainontzeko salaketak ken-
tzeko eskatu die Landarlan eta
Eguzki taldeei: «Abeltzainentzat
lan eta bizi baldintzak duintzeko
erabakiak epaitegi bitartez ez oz-
topatu, eta Eniriotik Igaratzara-
ko bidea egokitzeko lanen aurka-
ko salaketa berehala kendu».

BESTE ALDEAN
Salaketa egina duten elkarteek,
hau da, Eguzkik eta Landarla-
nek, diote, artxibo hori ez dela
behin betikoa; «errekurtsoa sar-

tu dugu, orain arte ebatzi ez de-
nean»», argitu dute. Horrez gain,
azpimarra jarri dute: «Bigarren
pista, Eniriotik Doniturrieta Iga-
ratzara eraikitakoak, epaitegiko
bidean jarraitzen du».
2016ko udazkenean salatuta-

ko pista erdiraino eraiki zela
esan dute salaketa jarria dute-
nek, «hiru txaboletarako da, eta
gainerakoak, hau da, eraiki gabe-
ak, bi txabola gehiagotara iritsi
nahi du».  Pista horiekin, horrez
gain, «ibilgailu motordunak
errazago sartu ahal izango dira,
goiko larreetara, Saltarri larre
eremu batean amaitu arte», argi-
tu dute. 
Han ez dagoela artzain-txabo-

larik adierazi dute, «bai aldiz
behi eta behorrentzako harrapa-
lekua». «Artzainei ez, baino ga-
naduzaleei zerbitzua emateko»
dela nabarmendu dute, eta ho-
rietatik gehienak ez direla profe-
sionalak, «aisialdiko abeltzain-
tzarekin lotutako pertsonak bai-
zik».
2016. urtean pista berri hori

eraiki izana salatu zuten Inguru-
men Fiskaltzan; prozesu judizia-
lean, oraindik ere delitu ekologi-
koaren zantzuak daudela adiera-
zi du berorrek», esan dute.
Horregatik, deigarria egin zaie,
«behin-behineko artxiboa gerta-

tzea», Ministerio Fiskalak adie-
razitako «delitu-zantzuak alde
batera utzita». 
«Guk delitu ekologikoa izan

dela baloratzen jarraitzen dugu»,
adierazi dute. «Aralarko Parke
Naturalean indarrean dagoen
araudia betearazteko ardura
duen erakundeak, Gipuzkoako
Foru Aldundiak, ez baitu erres-
petatu». Horrela, «ibilgailu-trafi-
korako pistak eraikitzea sustatu
du, parke naturalean bide be-
rriak eraiki ezin direnean».
Halaber, Enirio-Aralarko

Mankomunitateak, «aurreko le-
gegintzaldian pista hori parke
naturalaren araudiaren aurka
egitea» onartu zuela esan dute.
Izan ere, «pista horren %80 Men-
di Babesleko Zonabatean proiek-
tatu zen, eta bertan zuhaiztiak
egotea gomendatzen da», diote
elkarteek. 
Horren ondorioz, araudiak

besteak beste, «artzaintza muga-
tzea» ezartzen duela ekarri dute
gogora, eta «hori ez zen aurreko
legegintzaldian egin». Manko-
munitateak berak onetsitako or-
denantza bete gabe geratu zela
salatu dute. Azkenik, mendia eta
haien kudeaketa arduratsua, eta
ingurumena babesten eta haien
alde lanean jarraituko dutela
esan dute.

Aralar Natur Parkean dagoen Saltarri deitzen zaion eremua da. ATARIA
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Elena Medrano Iturri
Iruñea (1945-08-18) - Girona (2021-01-21)

Seme-alabak: Iñigo, Arturo, Aida; ahizpa: Txaro (Martin Mantxoren alarguna); 
gainerako ahaideak eta lagunak: Pascual, Miryam. 

Nafarroara eramango da gorpua egoerak ahalbidetzen duenean, eta horren berri emango da.

Zure hutsuneak min ematen digu
Beti egongo zara gurekin
OSOR, AMER, ANGLES

TOLOSA, 2021eko otsailaren 18a

Martin Mantxo Uriz
Iruñea (1942-03-27) - Tolosa (2016-02-19)

Bere emaztea: Txaro Medrano Iturri; seme-alabak, ilobak, 
gainerako ahaideak eta lagunak.

Bost urte igaro dira, baina, zure oroitzapenak gugan 
jarraitzen du, betirako.

Eskerrik asko zure eskuzabaltasunagatik

TOLOSA, 2021eko otsailaren 18a



Maialen Muñoz, 
Euskal Herriko
txapeldun, krosean  
Tolosa CF Atletismo klubeko korrikalaria izan zen azkarrena,
igandean, Getxoko lasterketan; hilaren 27an, Espainiako
Txapelketan izango da ibartarra, euskal selekzioa ordezkatuz

letik gertu ibili zen, 60 metroko
(hesiekin) proban. «Irteera oso
ona izan ez bazen ere, hirugarren
hesitik aurrera oso ondo aritu
zen, aurkariak harrapatzen joan
zelarik». Azkenean, 9:05eko
denbora egin zuen.
200 metroko proban, Ander

Uranga anoetarrak ez zuen fina-
lera sailkatzea lortu. «Hasiera
txarra izan zuen finalerdietako
kanporaketan, motel abiatuz.

Erreferentziarik gabe zihoanez,
aurkariek aurre hartu zioten, eta
gero ezinezkoa izan zen egoerari
buelta ematea», diote klubetik.
Azkenean, bederatzigarren izan
zen, 22:24ko markarekin, finale-
ra sartzetik postu bakarrera.
Bestalde, Playas de Castellon

klubeko Maria Lasa irurarra, 800
metroko proban aritu zen. Fina-
lerdietako kanporaketan, lauga-
rren izan zen bere lasterketan,

2:12:89ko markarekin, baina ez
zuen finalean sartzea lortu; 21
ehunenekotara geratu zen.

2 MINUTU BIZKORRAGO
Igandean, bestalde, Espainiako
Errepideko Ibilketa Txapelketak
jokatu ziren Sevillan. Hodei Ca-
ballero ordiziarra izan zen Tolo-
sako klubeko ordezkari bakarra;
10 kilometroko proban hartu
zuen parte. Lasterketa abiatu au-

rretik, hamabosgarrena zen sail-
kapen orokorrean, 48:50eko
denborarekin, baina lasterketa
bikaina egin ondoren, 20 urtez
azpiko mailan, estatuko hamar-
garren izatea lortu zuen. 46:52ko
marka ezarri zuen, bere marka ia
bi minutuan hobetuz. «Emaitza
izugarria da, azken hilabeteetan
Josu Gomez prestatzailearekin
egindako lan bikainaren erakus-
garri, zalantzarik gabe».

JAURTITZAILEAK, LANEAN
Asteburu berean, jaurtiketa pro-
betako bi lehiaketa izan dira.
Iruñean, Euskal Herriko eta Na-
farroako Txapelketak ospatu zi-
ren. Tolosako klubeko Ainhoa
Toledo zumarragarra bosgarren
izan zen mailu jaurtiketan, 36,32
metroko jaurtiketarekin. Beste-
tik, Espainiako Federazioak Le-
ongo errendimendu altuko zen-
troan antolatu zuen 20 urtez az-
piko atleten kontzentrazioan
izan zen Maria Felisa Okomo
pisu jaurtitzaile tolosarra.
Azkenik, klubeko 58 kide, au-

kera askeko azken frogetan aritu
dira Donostiako belodromoan,
marka onak lortuz. Asteburuan,
lasterketa eta proba ezberdine-
tan eskualdeko atletek erakutsi-
tako maila goraipatu dute klube-
tik, guztiak zorionduz.

Josu Artutxa Dorronsoro

Igandean, Espainiako Kros Txa-
pelketara sailkatzeko lasterketa
jokatu zen Getxon. Emakumez-
koen mailan, lasterketa irabazi
eta Euskal Herriko txapeldun
izatea lortu zuten Maialen Mu-
ñoz ibartarrak, 38:47ko denbora-
rekin. «Sekulako emaitza lortu
du. Lasterketa izugarria egin
zuen, amaiera aldera erritmoa
bizkortuz eta helmugara baka-
rrik helduz», azaldu dute Tolosa
CF Atletismo klubetik. Emaitza
honi esker, hilaren 27an eta eus-
kal selekzioa ordezkatuz, Geta-
fen jokatuko den Espainiako
Kros Txapelketan parte hartzeko
txartela lortu du Muñozek.
Muñozekin batera, klubeko

lau gizonezkok hartu zuten parte
Getxoko lasterketan. Aitor Regi-
llaga hogeita hirugarren izan
zen, Ibai Madina hogeita bosga-
rren, Andoni Saldias hogeita ha-
mahirugarren, eta Iker Manso
hogeita hamazazpigarren. Regi-
llaga, gainera, azkarrena izan
zen beteranoen mailan.

MARTINEZ DE RITUERTOREN
ERREKOR BERRIA
Bestetik, asteburuan ere, pista
estaliko 23 urtez azpiko Espai-
niako Txapelketa jokatu zen Va-
lentziako Luis Puig pabiloian.
Eunate Martinez de Rituerto to-
losarrak lortu zuen emaitzarik
aipagarriena, altuera jauzian.
1,69 metroko jauziarekin, bosga-
rren sailkatzea lortu zuen, po-
diumetik oso gertu. Martinez de
Rituertok ezarritako marka, gai-
nera, klubeko errekor berria da,
berak aurretik ezarrita zuena
baino zentimetro bat altuagoa.
Izaro Perurena herrikidea ere

oso ondo aritu zen, 1.500 metro-
ko proban. 4:47ko denborari es-
ker, finalean sartzea lortu eta
zortzigarren izan zen. Ainhoa Gi-
belalde, berriz, marka pertsona-

Eunate Martinez de Rituertok, Tolosa CF-ko errekor berria ezarri zuen (1,69 metro), altuera jauzian. MOMENTO DEPORTE
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Urtebetetze eta agurren asteburua 

Aulkitik
June Osinaga Perez
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

nolen urtebetetzea zela eta, Zo-
rionak kantatu genion. Bestalde,
Iratik eta Saioak Erasmus egonal-
dia egingo dutenez, merezitako
omenaldia egin genien bertso
bana abestuz eta opari bat ema-
nez. Eskerrik asko emandako mo-
mentuengatik eta taldean izan-
dako konpromisoagatik. Ondo
pasa eta faltan botako zaituztegu! 
Orain, bi aste ditugu Aurrera

Vitoriaren aurkako partida pres-
tatu eta pilak kargatzeko. Animo
neskak, ez etsi eta segi orain arte
bezala lanean. Horrela jarraituz
gero, ziur naiz merezi dugun ga-
raipena iritsiko dela!

B agenekien Bizkerre-
ren aurkako partida
ez zela erraza izango,
eta garaipena lortu
ahal izateko, gure ber-

tsiorik onena eman beharko ge-
nuela.  Beste alde batetik, oso par-
tida berezia zen, Iratiren eta Saio-
aren azken partida zelako.
Partidari dagokionez, lehen za-

tian ez ginen fin ibili, izan ere,
hasi eta berehala, Bizkerrekoak
aurretik jarri ziren markagailuan
(0-1) eta atsedenaldira arte be-

raiek izan ziren nagusi. Nahiz eta
gure bertsio onena ez erakutsi,
borrokatzen jarraitu genuen, eta
atsedenaldira 0-1eko emaitzare-
kin joatea lortu genuen.
Bigarren zatian, berriz, nor-

gehiagokaren jabe egin ginen.
Beste talde bat genirudien, auke-
ra gehiago izan genituen eta ba-
loiaren jabe egin ginen, joko ona
eginez. Berdinketa ere merezi ge-
nuen, baina zoritxarrez ez ge-
nuen zorterik izan. Alabaina,
markagailuan atzetik izan arren,

ez genuen etsi, eta azken minutu-
ra arte borrokan segi genuen.
Hala ere, orain arte bezala lanean
segi behar dugu eta seguru nago
garaipena iritsiko dela.
Halaber, aipatzekoak dira, min

hartutakoek eta deialdian ez zeu-
denek harmailetatik helarazitako
nerbioak, tentsioak eta bidalitako
animoak. Izarok ezki-ur baten be-
harra zuela esaten zuen; Zuriñek,
berriz, urduritasunaren eta ten-
tsioaren ondorioz, marrazainak
zelaian baino kilometro gehiago
egin zituen harmailetan, alde ba-
tetik bestera oinez.
Partida amaitu ondoren, Ima-
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AGENDA

Deialdiak

Berastegi.Berastegiko irakurle tal-
deak Amets Arzallus Antia eta
Ibrahima Balderen Miñan liburua az-
tertuko du, 18:00etan liburutegian. 

Zinema

Tolosa.Sin señas particularesfilma,
zine forumean, 19:00etan Leidorren.
Amasa-Villabona.Caminho Longe
dokumentala, Gurea antzokian,
19:00etan.

Erakusketak

Amasa-Villabona.Zientzian esan-
guratsuak izan diren emakumeak,
udaletxeko arkupeetan. 
Tolosa.Jeiki Jeiki 2021 erakusketa,
Aranburun. Inauteriei buruzko ma-
terial eta bildumarekin egina.
Tolosa.Gizonak, emakumeak eta
txotxongiloak, Topic-en.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Elkarrizkettap (Ylenia Baglie-
tto)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
18:00.Lehen lerroan
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik  

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina, Asier
Imazek gidatuta. 
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. Musikasi. Musika klasikoa,
Karmen Sanzekin.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio Ola-
rreaga Aranburu. Korreo kalea, 2.
943 67 0128.  

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6. 
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro kaxkarragoa.
Goizean hodeiak ugariak
izanagatik, nahiko giro lasaia

izango dugu. Eguerditik aurrera or-
dea, fronte baten eskutik euritarako
joera handiagoa izango du egural-
diak. Zaparrada batzuk botako ditu,
orokorrean indar handirik gabeak.
Haizeak goizean hego-mendebal-
detik joko du. Arratsaldean aldiz
ipar-mendebaldetik kokatuko da.
Tenperatura jaitsi eta ez da 14-16
gradutik.  

Bihar.Giro ederra bueltan
izango dugu. Egun osoan
zehar erdi eta goi-mailako

hodeiak eta ostarteak tartekatuko
dira, baina giro argia eta polita izango
dugu. Haizeak hego-mendebaldetik
joko du, non tarteka bolada zakar
batzuk utziko dituen. Tenperatura
igo egingo da zertxobait, eta 
maximoak 17-18 graduan kokatuko
dira.

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

www.ataria.eusOSTEGUNA, 2021EKO OTSAILAK 18 
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 
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Topic-en ikastetxeekin
hasiko dira berriro

Erredakzioa 

Topic Txotxongiloen Nazioarte-
ko zentroak ikastetxeekin buru-
tzen duen kanpainari ekingo dio
berriro, eta kasu honetan, aurrez
aurreko aukeraz gain, online egi-
teko modua ere jarriko dute es-
kura. 

Aurrez aurreko aukerari dago-
kionez, bost eskaintza antolatu
ditu Tolosako zentroak: tailerra,
museora bisita, titiritero baten
bisita eta jolasa tailerrean (5 ordu
denera); ikuskizuna, tailerra eta

Aurrez aurreko eskaintzaz gain, ‘online’ modua ere jarri dute
aukeran; museora bisita edota tailerrak izango dituzte ikasleek

Askotariko tailerrak eskainiko dizkie ikasleei, eta Topic-en bertan nahiz ‘online’ izango dira. JOSU ARTUTXA

museora bisita (5 ordu); ikuski-
zuna eta lantegia (2 ordu); ikus-
kizuna eta museora bisita (2
ordu); edota tailerra eta museora
bisita (2 ordu).

Online eskaintzak, berriz, hiru
modalitate ditu: Formak eta ko-
loreak, Haur Hezkuntzako 5.
mailako eta Lehen Hezkuntzako
1. eta 2. mailako ikasleei zuzen-
dua; Letrak, Haur Hezkuntzako
5. mailarako eta Lehen Hezkun-
tzako 1. eta 2. mailetarako; eta
Txotxongilorako hurbilketa Le-
hen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6.

mailetako ikasleei zuzenduta-
koa. 

Topic zentrotik azaldu dute-
nez, egungo egoera kontuan har-
tuta, ez dituzte ikastetxe desber-
dinetako ikasleak nahastuko:
«barruko burbuila taldeak erres-
petatuko ditugu eskaintza guz-
tietan, beharrezkoak diren se-
gurtasun neurriak hartuz», esan
dute. Interesa duten ikastetxeek
Topic zentroarekin harremane-
tan jarri beharko dute hautatu
duten eskaintzaren berri emate-
ko.


