
«Gaiari buruz
naturaltasunez
hitz egitera
heltzea da
helburua»
AINTZANE ARTOLA
LOLA TITI-ZORROEN MODELOA

Mango etxeak titi bakarreko
emakumeentzat titi-zorroak egin ditu,
eta modelo moduan aritu da // 4

BIDANIA-GOIATZUR ZIKINEN SAREKO LANEKIN HASI DIRA // 2

Irisgarritasuna
hobetzeko, Elduaingo
udaletxean igogailua
jartzen ari dira
461.896 euroko aurrekontua onartu dute
2021erako; i gogailuaz gain, pilotalekua 
eta argiteria berritzea aurreikusi dute // 6

IRURA
TALDE FEMINISTA BERRIA
Irura Moretuz talde feminista aurkeztuko dute igande eguerdian San Migel
plazan; emakumeen ikusgaitasuna eta ahalduntzea bultzatzeko eta indarkeria
matxistaren aurka indarrak batzeko sortu dela taldea azaldu dute // 5
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Ur zikinen sareko
lanekin hasita daude
Bidania-Goiatzen 
Urtetan eskatutako proiektua hasi dira egiten, eta lanek
hamaika hilabete irautea aurreikusi dute; ur zikinen
bilketa, bideratzea eta hondakin uren araztegia egingo dira 

Eneritz Maiz Etxarri 
Bidania-Goiatz

Bidania-Goiatzen ur zikinen bil-
keta, bideratzea eta hondakin
uren araztegiaren obrekin hasi
dira. Udalak jakitera eman due-
nez urte askotan egindako eska-
era da egiten hasi direna, eta
proiektua azkenean gauzatua
izango da.
Guztira 2.250.000 euroko au-

rrekontua izango du proiektu
guztia egiteak, eta Gipuzkoako
Foru Aldundia da arduraduna.
Ingurumeneko eta Obra Hidrau-
likoetako Departamentuaren bi-
dez egingo dira lan guztiak. 

Egunen batean lan hauek egin
ahal izateko, 1985. urtetik Bida-
nia-Goiazko Udala urtero-urtero
azpiegitura kanona ordaintzen
egon dela adierazi du udalak.
«Azken hamar urteetan 155.000
euro inguru ordaindu ditu, eta
urtero batez besteko antzekoa
izan denez, gutxi gorabehera
guztira 550.000 euro bideratu
ditu udalak Gipuzkoako Ur Kon-
tsortziora», argitu dute. 
Proiektuari dagokionean, ur

hodi sare bat egingo da Bidania
eta Goiazko biztanle guneetako
isuri nagusiak bildu ahal izateko.
Hondakin Uren Araztegiraino
eramango dira ur zikin horiek,
eta nola ez, araztegiaren erai-
kuntza ere proiektu honen ba-
rruan aurreikusita dago. 
Ur hodi nagusia 1.314 metro lu-

zekoa izango da, Goiaztik Bida-
niraino, eta bigarren mailako
zazpi adar ere diseinatu dituzte,
1.045 metro luze direnak.
Hondakin Uren Araztegia Bi-

dania errekaren ezkerraldean

kokatuko da, eta bertara isuriko
da hango efluentea, arazketa
prozesua bukatu ondoren.

PAZIENTZIA HERRITARREI
Hilabete honetan hasi dira lane-
kin, baina luze joko duten obrak
izango dira. Hamaika hilabeteko
iraupena izatea dute aurreikusi-
ta. Ur zikinen sareko obretan
Hondakin Uren Araztegia joan-
go den lekutik hasi dira, hau da,
industriagunearen azpiko zonal-
detik.  Herrigunerako bidea egi-
ten ari dira, eta berehala herrigu-
nera iritsiko dira. 
«Horrelako obra luze eta han-

diek herritarron egunerokotasu-
na aldatu dezakete. Horregatik,
herritarrei pazientzia eta uler-
mena eskatzen dizuegu», adiera-
zi dute udaletik. Baina, ordaine-
tan gaineratu dute: «Lanak bu-
katzean garbiago izango ditugu
herriko errekak. Ur zikinak kana-
lizatu, tratamendu egokia jaso
eta ur garbiak itzuliko direlako
naturara».

Zulaketa lanekin hasita daude, eta herriguneko zenbait lekutan herritarrek pazientzia izan beharko dute. I. U.

Hiru begirale
kontratatuko ditu
Albizturko Udalak
Erredakzioa Albiztur

Udaleku irekiak egingo dituzte
udan Albizturren. Udalak hiru
begirale kontratatu nahi ditu ho-
rretarako eta izena emateko epea
zabaldu du.
Begirale izateko baldintzen ar-

tean dago 18 urte beteta eduki-
tzea. Euskara egoki menperatzea
baloratuko dute. Hau da, PL 2
gutxienez izatea, eta horrela ez
bada, burutuko den elkarrizke-

tan frogatu beharko du euskara
menperatzen duela. Horrez
gain, herriaren ezagutza izatea
baloratuko dute. 
Begirale ikasketak edota hez-

kuntzarekin zerikusia izatea ere
kontuan izango dute eta puntua-
garri izango dira, eta baita eskar-
mentua izatea ere. Begirale la-
nak egiteko interesa dutenek
maiatzaren 15a izango dute ize-
na emateko azken eguna, eta
Lanbide bidez egin beharko da. 

Udaleku irekien izen
ematea martxan da 
Erredakzioa

2021. urtean udaleku irekiak
egingo dituzte Alkiza, Aduna eta
Larraulen. Aiztondo Zerbitzuen
Mankomunitatetik jakinarazi
duenez, COVID-19ren eraginez
ezberdina izango da antolaketa:
«Bizi dugun egoera aztertuta,
aurtengoan talde bakoitza bere
herrian geratuko da ekintza edo
aktibitate ezberdinak eginez». 
Ludoteka zerbitzua izango

dute hiru eta sei urte artekoek,
09:00etatik 13:00etara. Udale-

kua, berriz, sei eta hamabi urte
artekoek, 09:00etatik 13:00eta-
ra.
Parte hartzeko ume bakoitzak

95 euro ordaindu beharko ditu
eta bigarren senideak merkeago
izango du matrikula, 85 euroan.
Maiatzaren 7a da izen emateko
azken eguna. Informazio gehia-
go Aduna (943 69 26 89 edo kul-
tura@aduna.eus), Larraul
(634289327 edo kultura@la-
rraul.eus) eta Alkizako (688 604
466 edo kultura@alkiza.eus)
udaletara jo daiteke. 
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Alokairua

Garajea.Garajea alokatzen dugu To-
losako Trianguloa plazan. Garajea
itxia eta ate automatikoarekin da.
130€/hilean. Interesatuek deitu:
667 320 911  telefono zenbakira
(18:00etatik aurrera deitu).

IRAGARKI LABURRAK

Topic zentroan
egingo da Aktibatu
jardunaldia 

Erredakzioa Tolosa

Bizibizikik Aktibatu jardunaldia
antolatu du. Maiatzaren 4 eta
5ean Tolosako Topic-en eta
maiatzaren 6an Hernaniko Txi-
llida Leku museoan izango da. 
Tolosako saioak modu presen-

tzialean nahiz online izango dira,
eta Txillida Lekun egingo dena,
aldiz, presentzialean bakarrik.
Aktibatu jardunaldiak natura tu-
rismoaren eta iraunkortasuna-
ren inguruko hogei profesional
inguru bilduko ditu.

Maiatzaren 4an turismo kude-
aketaren, paisaiaren eta ondare-
aren inguruan ariko dira, maia-
tzaren 5ean euskal turismo el-
karteen txanda izango da, eta
maiatzaren 6koa ondarearen in-
terpretazioak eta gidaritza inter-
pretatuak turismo estrategian
duten garrantziaz izango da.
Parte hartzeko aktibatu.eus

webgunean eman behar da ize-
na, eta eremu gorrian dagoen he-
rriren batetik gerturatu beharrez
gero, justifikatua egongo litzate-
ke ekitaldi profesionala delako.  

Turismoaren sektoreko profesionalei zuzendua da, 
eta izena ‘aktibatu.eus’ webgunean eman behar da



Adikzioei aurre
egiten laguntzeko
Erredakzioa Tolosa

Tolosako Udalak, AGIPAD elkar-
teak eta beste hainbat eragilek
Adikzioen Prebentziorako Toki-
ko Plana osatu dute.Txostenak
16 esku-hartzeko ekintza jaso-
tzen ditu eta ekintzak 2021 eta
2025 urteen artean garatuko di-
tuzte. Izan ere, jasotako datuen
arabera, alkohola, tabakoa eta
marihuana dira gehien kontsu-
mitzen diren substantziak, bai
gazteen artean eta baita helduen
artean ere. 
Gazteen artean alkohola da

gehien kontsumitzen den sus-
tantzia, baina marihuanaren,
edari energetikoen eta Vaperren
kontsumoa ugaritzen ari da. Adi-
naren arabera, kontsumitzen
den sustantzia mota ezberdina

da, baina geroz eta gazteago has-
ten dira kontsumitzen. 
20 urtetik gorako gazteen arte-

an kokaina, MDMA, Speed-a eta
ketamina kontsumoa ere ema-
ten da, batez ere asteburuetan
edo jai egunetan. 
Helduen artean alkoholaren

kontsumoa oso normalizatuta
dago, eta bestelako droga mota
batzuen kontsumoa ematen
bada ere, kontsumo hau ezku-
tuagoan dago. 
Sustantziarik gabeko adikzio-

ek ere gora egin dute, tartean
mugikorraren erabilerak eta
apustuek. Bideo jokoen inguru-
ko kezka nabarmena da herriko
ikastetxeetan eta apustuak egi-
ten hasteko adinak behera egin
duela ere nabarmendu dute da-
tuek.

Zizurkilgo Udala 
Uemako kide izango da 
Mankomunitateko 90. kidea izango da; osoko bilkuran 
EH Bilduren aldeko botoekin, EAJren abstentzioarekin eta 
PSE-EEko zinegotziaren kontrako botoarekin hartu dute erabakia 

Erredakzioa Zizurkil

2016an argitaratutako datuen
arabera, euskaldunak %72,6 dira
Zizurkilen. Oro har, euskaraz
bizi dira bertan, baina udalerri
euskaldun gehienetan bezala be-
heranzko joera islatzen dute az-
ken urteotako datuek: 2011tik
(%76) 2016ra (%72,6), esaterako,
3,4 puntu egin zuen behera eus-
kaldunen indizeak. Uemako
kide izanda, egoera iraultzeko
eta euskararen biziberritzeari
hizkuntza politika sendo eta ba-
teratuekin ekiteko asmoa adiera-
zi du Zizurkilgo Udalak.
Udalerri Euskaldunen Manko-

munitateak maiatzaren 29an
egingo du hurrengo batzar nagu-
sia eta, besteak beste, orduan
onartuko ditu udal berrien eska-
erak. Orduan aztertuko ditu
martxoan erabaki bera hartu
zuen Amasa-Villabonako Udala-

ren eskaera eta Zizurkilgo Udala-
rena. 
Batzar nagusiak Amasa-Villa-

bona eta Zizurkil Uemako kide
izatea onartzen duenean, Tolo-
saldeko 28 herrietatik 18 izango
dira mankomunitateko parte. 88
udalek osatzen dute gaur egun
Uema, eta maiatzeko batzar na-
gusiaren ondoren, gure eskual-

deko bi herriak batuko zaizkio
mankomunitateari, 90eko kopu-
rua osatuz.
Euskara nagusi den lurgunea

erabat euskalduntzeaz gain, lur-
gune euskalduna zabaltzea ere
bada Uemaren helburua. Bide
horretan laguntzeko hainbat ba-
liabide eskaintzen dizkie man-
komunitateak udalei. 

Osoko bilkuran erabaki zuten Uemako kide izatea. ATARIA
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Dolua egiteko
gereziondo bat
landatuko dute, bihar
BERROBI // Neguan Pirritx, Po-
rrotx eta Marimototsen bisita
izan zuten Berrobin, eta Amaren
intxaurrak ipuina kontatu zie-
ten herritarrei. Ipuinarekin bate-
ra, gereziondo bat oparitu zieten,
ondoren zuhaitzaren landaketa
egiteko. Bihar egingo dute landa-
keta, 17:00etan, plazan eta erre-
karen ertzeko parkean.

Tolosaldeko 
Ataria Tokikom-eko
bazkide
TOLOSALDEA // Tokikom Plata-
forma digitalaren erabiltzaile zen
2016tik eta orain bazkide oso iza-
tera pasatu da. Tokikom-eko ur-
teko Batzar Orokorrean 2020aren
errepasoa egin eta 2021eko kude-
aketa plana onartzeaz gain, baz-
kide berriak (ATARIAeta Begitu)
onartu eta Iban Arantzabal presi-
dente berri izendatu zuten.

17
POSITIBO BERRI
Osasun sailak emandako datuen
arabera, 12.562 test diagnostiko
egin zituzten herenegun, eta ho-
rietatik 774 (%6,2) positiboak
izan ziren. 341 Gipuzkoan izan
ziren, tartean,17 Tolosaldean:
Amasa-Villabonan eta Tolosan
launa, Anoetan 3, Ibarran eta
Iruran bina eta Altzon eta Zizur-
kilen positibo bana.

Dantzaren astea,
Alurren eskutik 
Erredakzioa Ibarra

Dantzaren Nazioarteko Eguna
ospatzeko aste osoan zehar Dan-
tzaren astea antolatu du Alurr
dantza taldeak. 
Aurreko astean haur eta gazte-

ak dantzako jantziekin kalera
atera ziren, eta aste honetan, os-
tirala bitarte, dantza entsegua
egokitzen den taldeen bideo
muntaiak igoko ditu bere sare
sozialetara.
Ostiralean gainera, Alurren 25.

urteurrenerako prestatua zuen
bideoa proiektatuko dute kultur

etxean. Bost pase egingo dituzte:
16:00etan, 17:00etan, 18:00etan,
19:00etan eta 20:00etan. Bideo
horretan historikoki Alurren
parte hartu dutenen kontakizu-
nak entzun ahalko dira.
Dantza taldeak gogorarazi du

25. urteurreneko ospakizuna
bete-betean harrapatu duela
pandemiak, baina, hala ere, ze-
haztu dute dantza talde batek ez
duela helburutzat soilik eskain-
tza kulturala egitea: «Dantza tal-
de batek ez du oholtzara begira
soilik lan egiten; komunitatea
gara, lagunartea».

Jose Antonio Fernández de
Antona Arregui

(Zinegotzi ohia)

Tolosako 
Udala

TOLOSAN, 2021eko apirilaren 28an

Karmen Alberdi "Traki"

Ez nau izutzen negu hurbilak
uda betezko beroan dakidalako

irauten duela orainak ere geroan.

Zure alaba 
Rosaren lankideak

AZKOITIAN, 2021eko apirilaren 28an



Asier Imaz / Josu Artutxa

Bartzelona aldean ibili da mode-
lo lanetan Aintzane Artola (Tolo-
sa, 1985). Profesionalki, lehen al-
dia izan da, eta une batez, «izar
bat bezala» sentitu zela dio. «Po-
lita izan da ohituta ez gauden
glamour mundu hori bertatik
bertara ezagutzea».
Nondik iritsi zitzaizun auke-
ra?
Teta & teta elkartearen bitartez.
Titi bakarreko emakumeak bila-
tzen ari ziren Mango etxeak atera
behar zuen bilduma berrirako
modelo lanak egiteko. Izena
eman nuen, eta gero heldu zen
euren deia. Egun gutxitara Bar-
tzelonan nintzen, argazkiak egi-
teko prest.
Lehen pausoa, ordea, zuk
eman zenuen.
Titi bakarra duten eta Europan
bizi diren emakumeen bila zebil-
tzan. Kanpaina abian jarri zene-

tik banekien elkartasun ekimen
batean parte hartzeko aukera
nuela. Mundu berri hau proba-
tzeko gogoa ere banuen, eta ize-
na eman nuen, badaezpada, beti
baitago aukera atzera botatzeko. 
Noiz ibili zara gertuen atzera
botatzeko?
Hegaldi bat hartu eta Bartzelo-
nara joan behar nuela esan zida-
tenean, mila gauza etorri zitzaiz-
kidan burura: lana, familia…
Guztia antolatu beharraren pre-
sioa nuen. Hala ere, konbentzi-
tuta joan nintzen. Ez pentsa den-
bora asko behar izan nuenik
baietz esateko.
Gustura zaude emaitzarekin?
Bai. Mimo handiz egindako ar-
gazkiak dira. Bazekiten ez dela
erraza norberaren gorputza ho-
rrenbeste erakustea, eta oso
ondo zaindu gintuzten. Gerora
sekulako oihartzuna izan du;
ikaragarria izan da mugimen-
dua. Nik helburu bera izan dut

beti, mastektomia igaro eta bular
berriak jartzeari ezetz esan dio-
gun emakumeon errealitatea,
guztiz bestelakoa dena, ezaguta-
raztea; titi bakarrarekin bizitzea
posible dela ikusaraztea. Hori
dela eta, multinazional batek
bere bildumarako modelo izate-
ko zu hautatzea eta errealitate
honi gizarterako erakusleiho bat
ematea urrats handia da.
Zer suposatzen du honek?
Behar handi bat zegoen, eta as-
korentzat ate berri bat zabaltzea
bezalakoa da. Emakumeon bula-
rrekin egiten diren mitifikazio
horiekin hausten du Teta & te-
tak, bular guztiak ezberdinak di-
rela eta guztiak onargarriak dire-
la esaten duena. 2019an, crow-
founding kanpaina bat abiatu
zuten, Lola izeneko titi-zorroen

ekoizpena bultzatzeko. Arrakas-
ta handia izan zuen, eta produk-
tuak merkaturatzean, parte-har-
tzaileok titi-zorro bana jaso ge-
nuen. Abiapuntu moduko bat
izan zen. Ondoren, enpresei he-
larazi zitzaien asmoa: «Zuek
ikusten ez duzuen merkatu bat
dago hemen, produktu hauek es-
katzen dituena; mesedez heldu
erronka honi eta atera itzazue
mota honetako titi-zorroak». 
Espainiako Zirujia Plastikoko

Elkarteak emandako datuen ara-
bera, 16.000 mastektomia egiten
dira, urtean, espainiar estatuan.
Horietatik 4.800 inguruk titi be-
rriak jartzen dituzte; 2.000k,
unean bertan. Hortaz, urtean
14.000 emakume gara titi baka-
rrarekin geratzen garenak edo
protesia erabiltzen dugunak.

Orain arte ezkutuan egon diren
zenbakiak dira, baina beharra,
noski, izugarria da.
Lola titi-zorroak, ordea, akats
batzuk izan zituen, ezta?
Egia da titi-zorroa oso polita
dela, baina bular handiko ema-
kumeek duten titi bakarra ondo
helduta sentitu nahi zuten. «Ez
da egunerokotasunean ibiltzeko
titi-zorro bat, zerbait praktikoa-
goa behar dugu», diote askok.
Akatsa onartu eta hori konpon-
tzeko moduak bazirela, baina
baliabideak ez zituztela esan zu-
ten. Hortik heldu zen marka
handientzako erronka. «Hemen
merkatu bat dago, guk abian jarri
duguna, baina orain zuen esku
uzten dugu jarraipena ematea.
Ausartu zaitezte», esan zitzaien. 
Izen bera du orain?
Bi mota atera dituzte: Lola eta
Lolita. Bular bakarra duten ema-
kumeentzako titi-zorroak, bai-
nujantziak eta bikiniak dira. Ho-
rrez gain, paraleloan doan bildu-
ma txiki bat ere argitaratu dute,
protesia erabiltzen duten ema-
kumeei begira.
Nolakoak dira titi-zorroak?
Oro har, erosoagoak direla esan-
go nuke. Hala ere, bular handia
duten emakumeak oraindik ere
deseroso sentitu daitezke. Bai-
nujantzia eta bikinia erosoagoak
dira, baina titi-zorroa hobetzeko
zerbait falta zaie oraindik. Eredu
bat bakarrik da, eta datozen urta-
roetan bilduma berriak ateratze-
ko asmoa dute.  Gainera, bildu-
ma horiekin lortutako dirua
%100ean bideratuko dute Teta &
teta elkartera.
Jaso al duzu gainerako ema-
kumeen erantzuna?
Oso pozik nago proiektuak izan-
dako ibilbidea eta hedapena iku-
sita. Ezer ez izatetik, honi buruz
hitz egitera behintzat iritsi gara,
eta aurrerantzean, naturaltasu-
nez hitz egitera heltzea da as-
moa. Izan ere, tabu bat bihurtzen
den guztiak beldurra sortarazten
du, eta zure errealitatea edonori
kontatzeko gai baldin bazara, lo-
tsa guztiak galtzen dituzu.

VOGUE

«Errealitate
honi gizarterako
erakusleiho bat
ematea urrats
handia da»
AINTZANE ARTOLA
LOLA TITI-ZORROEN MODELOA
Aintzane Artola tolosarra Vogue aldizkarian
atera da modelo lanetan;  Mango markak titi
bakarreko emakumeentzat titi-zorroak eta
bainu jantziak aurkeztu ditu, eta elkartasun
kanpaina horren barruan parte hartu du
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Irura Moretuz
taldea sortu dute
Igande eguerdian aurkeztuko dute San Migel plazan
herriko talde feminista berria; ikusgaitasuna,
ahalduntzea eta sentsibilizazioa dituzte helburu gisa 

Jon Miranda Irura

Emakumeen ikusgaitasuna eta
ahalduntzea bultzatzeko eta in-
darkeria matxistaren aurka in-
darrak batzeko sortu da Irura
Moretuz talde feminista. Igande-
an egingo dute aurkezpen ekital-
dia San Migel plazan, 12:00etan,
eta hemendik aurrera Iruran gi-
zon eta emakumeen arteko pare-
kidetasunaren alde borrokatze-
ko tresna izango da taldea. Aur-
kezpen ekitaldian parte
hartzeko, eta segurtasun neurri
guztiak bete ahal izateko, aurrez
eskatu beharko da gonbidapena
www.irura.eus web gunean edo-
ta Irura Eskura aplikazioan.
Irura Moretuz taldearen hasta-

penak 2019ko azaroan kokatzen
dira. Indarkeria matxistaren aur-
kako egunaren bueltan udalak
antolatutako mahai inguru bate-
an sortu zitzaien elkarrekin an-
tolatzeko gogoa, Garazi Karrera
taldeko kideak azaldu duenez:
«Herriko hainbat emakume pro-
tagonista izan ziren solasaldi
hartan, eta behin saioa amaituta,
bertaratu ginen emakumeon ar-

tean tertulia moduko bat sortu
zen. Ikusi genuen bazegoela zer-
bait egiteko gogoa eta indarra».
Gogo horri tiraka 2020ko Ema-
kumeen Nazioarteko Egunaren
egitaraua antolatzeko hainbat
bilera antolatu zituzten. «Oso
jendetsuak izan ziren eta ondo-
rioz egitarau mamitsua osatu ge-
nuen Martxoaren 8rako», esan
du Begoña Vazquez, Irura More-
tuzeko kideak.
Handik gutxira, ordea, pande-

miaren etorrerak «geldialdian»
utzi zituen emakume taldearen
asmoak. Dena den, Irurako ema-

kumeek, itxialdian ere, hainbat
jarduera egin zituzten, elkarri
babesa emateko bideoak graba-
tuz eta laguntza sarean parte
hartuz. Karreraren ustez, etxean
geldi eta isolatuta egon beharrak
oraindik ere gehiago nabarmen-
du zuen herriko emakumeek el-
kartzeko zuten beharra. «Indarra
badagoela ikusi genuen baina
antolatzea falta zitzaigun», esan
du Irura Moretuz taldeko kideak. 
Itxialdiaren gogorrenean, el-

karren arteko harremana ez gal-
tzeko Whatsapp taldea osatu zu-
ten. Herriko 62 emakumek har-
tzen dute parte bertan.
«Askotariko emakumeak gara,

adin eta jatorri ezberdinekoak.
Badira, ni bezala, feminismoa-
ren kontu hauetan hasi berriak
direnak eta badira esperientzia
gehiago dutenak. Elkarrengan-
dik ikasteko gaude hemen eta
aukera bat bezala ikusten dut
nik. Guztion ahotsa entzungo
duen taldea izango da, guztion
nahi eta beharrei erantzungo
diena».
Hileko azkeneko astean bil-

tzen dira Irurako emakumeak
asanbladan eta aurrera begirako
ildoak zehazten dituzte. Lau
emakumez osatutako talde era-

gile batek gidatu du jarduna
orain arte eta tartean dira Karre-
ra eta Vazquez. Azken honek ai-
patu duenez, hilabeteotan eta
osasun egoerak ahalbidetu duen
neurrian, herrian hainbat ekital-
di antolatzen segitu dute: «Iazko
Azaroaren 25a eta aurtengo Mar-
txoaren 8a antolatzen jardun
dugu eta lan ildo batzuk markatu
ditugu. Jabekuntza Eskolaren
barruan, autodefentsa tailerra
antolatu dugu eta feminismoari
buruzko hitzaldiak izan ditugu.
Erakusketak eta antzerkiak ere
izan dira».
Orain talde feminista bezala

eratzeko garaia iritsi zaie. Karre-
rak azaldu du zein helbururekin
antolatuko diren: «Gurea ema-
kume taldea da, feminismoa ar-
datz duena eta ahalduntzean la-
nean jarraituko duena. Jatorri
guztietako emakumeak bilduko
nahi ditugu eta sentsibilizazio
eta aldarrikapenak uztartuko di-
tugu. Feminista den orok izango
ditu gure ateak zabalik». Ikusgai-
tasun eta ahalduntzearekin ba-
tera erronka gehiago ere aipatu
ditu Vazquezek: «Indarkeri ma-
txistari aurre nola egin pentsatu
beharko dugu, adibidez, eta ba-
dugu herriko emakumeen histo-
ria jasoko duen ibilbide bat sor-
tzeko asmoa».

IGANDEKO FESTA
Irura Moretuzek herriko emaku-
meentzako espazio segurua izan
nahi du, «elkar ezagutu, lagundu
eta babesteko gunea». Eta horre-
la, elkarrekin erabaki dituzte he-
rriko talde feministaren izena
eta logoa. «Aukera ezberdinak
planteatu genituen eta bakoi-
tzak bere botoa eman ondoren
erabaki da gure ikurra». Ainhoa
Ugalde herritarrak egindako lo-
goa da aukeratu dutena, nahiz
eta gero, taldeko kideek euren
ekarpena egin ahal izan duten
aukeratutako irudia osatzeko.
Taldearen sorrera elkarrekin

ospatuko dute datorren igande-
an. Karrerak eta Vazquezek ez

Ezkerrean Karrera eta eskuinean Vazquez, Irura Moretuz taldeko kideak. J. M.

AURKEZPEN EKITALDIA
Maiatzak 2, igandea

12:00. Irurako San Migel plazan aur-
keztuko dute Irura Moretuz taldea.
Musika eta dantza saioak izango dira
eta  elkarrekin talde berriaren alde
topa egingo dute. 
Ekitaldian parte hartzeko gonbida-
pena eskatu beharko da www.iru-
ra.euswebgunean edo Irura Eskura
aplikazioan. 

«Gurea emakume
taldea da, feminismoa
ardatz duena eta
ahalduntzean lanean
jarraituko duena»
GARAZI KARRERA
IRURA MORETUZ

«Guztion ahotsa
entzungo duen taldea
izango da, guztion
nahi eta beharrei
erantzungo diena»
BEGOÑA VAZQUEZ
IRURA MORETUZ

dute ekitaldiaren inguruko xe-
hetasun handirik eman nahi
izan. Aurreratu dutenez, kan-
tuak, dantzak eta antzezlan txiki
bat egongo dira. Bukaeran Irura
Moretuzen aldeko topa egingo
dute. 
Ospakizunen ondotik lanean

jarraituko dute herriko feminis-

tek, Irura Moretuz eragile «egon-
kortua» izan dadin eta herriko
bizitzari ekarpena egin diezaion.
Karrerak aipatu duenez, eskual-
deko mugimendu feministare-
kin elkarlanean egingo dute lan
hori: «Sareari gure hari mataza
gehitzera gatoz eta herrian zego-
en hutsunea betetzera».



Elduaingo udaletxean igogailua
jarriko dute, irisgarriagoa izateko
Udaletxean obrak egiten ari dira, elkartea dagoen solairutik udal zerbitzua dagoen
solairuraino igogailua jartzeko; 2021eko aurrekontuko proiektu nagusiena da

Irati Saizar Artola Elduain

Elduaingo Udalak 2021erako au-
rrekontua iazko azaroko osoko
bilkuran onartu zuen. Guztira,
461.896 euro izango dute aurten.
«Nahiko erraz» itxi dute aurre-
kontua, hala azaldu du Oihana
Amundarain alkateak: «Egin be-
har genituen inbertsioen ideiak
buruan genituen, lehendik lan-
duta zeuden proiektuak izan bai-
tira batzuk, berri batzuk ere ba-
diren arren». 
Iazko aurrekontutik aurtengo-

ak igoera izan duela zehaztu du
alkateak. «Iaz egitekoak geni-
tuen inbertsio batzuk bertan be-
hera geratu zaizkigu pandemia-
gatik, eta aurten egiteko bidera-
tu dugu dirua». Gainera,
nabarmendu du 10 urte direla
Elduainen etxebizitza berririk
eraikitzen ez dela, eta momentu
honetan, hiru etxebizitza egitear
daudela. Diru sarrera horiek
udalarentzat «ongietorriak»
dira, eta zintzilik zeuden proiek-
tuak egiteko «bideragarritasu-
na» ikusi dutela esan du.  
Momentu honetan, udaletxe-

an obrak egiten ari dira. Irisgarri-
tasuna bermatzea helburu, igo-
gailua jarriko dute elkartea koka-
tuta dagoen solairutik, udal
zerbitzuak dauden solairuraino.
120.000 euro bideratu dituzte
proiektu horretarako. Igogailua
jarri ahal izateko, udaletxe ba-
rruan moldaketak egin behar
izan dituzte, eta momentu hone-
tan, lehen solairua egokitzen ari
dira. «Udal zerbitzua kokatuta
dagoen solairuan, artxiboa eta
harrera birgaitzen ari gara eta
ondoren etorriko da igogailua»,
azaldu du Amundarainek. Igo-
gailu hori, errepidearen alturan,
Kontzeju taberna dagoen solai-
ruan ere geratuko da, eta horrela,
aparkalekutik pilotalekura eta
haur eskolara joan nahi dutenek
ere erabiltzeko aukera izango
dute. 
Igogailua jartzean, Kontzeju

tabernarentzat terraza bat egoki-
tuko da aparkaleku aldera, izan
ere, igogailu ondoan, plataforma
bat jartzeko asmoa dutela esan
du alkateak: «Bertan, tabernako

mahaiak jartzeko aukera izango
da».  Irisgarritasunarekin amai-
tzeko, hurrengo urtean, aparka-
lekutik igogailua egongo den le-
kura arrapala bat jarriko dute,
«gaur egun dagoen bidexkak tar-
tean eskailera batzuk baititu».
Horrela, aparkalekutik udale-
txea dagoen ingurua «guztiz iris-
garria» izango da. 

INBERTSIO GEHIAGO
Urtea bukatu baino lehen pilota-
lekua berritzeko tartea ere hartu
nahi du Elduaingo Udalak. Ingu-
ruan egurrezko itxitura bat du
metakrilatozko panel batzuekin
eta Amundarainek argitu du
«egoera txarrean» dagoela, eta
tarteka zatiak «erori» egiten dire-
la. Beraz, egurrezko egitura be-
rritu eta panel berriak jarriko di-
tuzte. Era berean, «txukun uzte-
ko», pintatu ere egingo dute. 
Frontoi ondoan, plazan, lurre-

ko lauza berriak jarriko dituzte,
puskatuta daudenak ordezka-
tuz. «Gune hori txukundu nahi
dugu, izan ere, haurrek gune ho-
rretan egiten dute bizitza, eta
arriskuak ekidin nahi ditugu»,

esan du Amundarainek.  Pilota-
lekua berritu eta plaza txukun-
tzeko lanetarako 45.000 euroko
partida aurreikusi dute. 
Era berean, herri gunean argi-

teria publikoa berritu eta gehitu
nahi dute. Gipuzkoako Foru Al-
dundiarekin jarri dira dagoene-
ko harremanetan, zer eta nola
egin dezaketen aztertzeko. Bi
gune dituzte begiz jota: batetik,

herri gunean dauden hutsunee-
tan argiteria gehituko dute, eta
bestetik, herritik Sales baserrira
dagoen ibilbidea argiztatuko
dute. «Sales baserrirainoko bide-
an jende asko ibiltzen da oinez,
eta orain pandemiarekin askoz
gehiago; beraz, inguru horietan
bizi direnentzat eta paseatzera
ateratzen denarentzat egoki ar-
giztatu nahiko genuke», dio al-
kateak. 
Horrez gain, Kontzeju taber-

nari ere «buelta bat» eman nahi
diote. Itxita dago egun, eta parte
hartze prozesu bat egitea aurrei-
kusi dute herritarrek zer nolako
zerbitzua jaso nahiko luketen
erabaki dezaten. «Herritarrei
galdegin nahi diegu ea nola iru-
dikatzen duten, eta inbertsiorik
egin beharko balitz, datorren ur-
tera begira buruan izango genu-
ke». 

AURRERA BEGIRA
Aurten egiteko dituzten inber-
tsioak aurrera eramaten dituzte-
nean datorren urtekoei begira ja-
rriko da udala, eta dagoeneko ba-
dituzte buruan hurrengo

urteetan zehar egin daitezkeen
hainbat proiektu. «Ideia faltarik
ez dugu, horrelako herri txikie-
tan, ordea, arazoa dirua izaten
da», dio Amundarainek. 
Esaterako herriko gaztetxoen-

tzako skate parke bat egin nahi-
ko lukete plaza zaharraren ingu-
ruan. «Lursail txiki bat du uda-
lak, eta beste erabilera bat eman
nahiko genioke, izan ere, haur
txikientzat parkea daukagu, bai-
na gaztetxoei begira skate parke
bat egitea egokia izan daiteke».
Skate parkearen ondoan, hel-
duek gimnasia egin dezaten ma-
kina batzuk jartzea ere aztertuko
dute. Plaza zaharrari «bizi gehia-
go» eman nahi zaio horrela: «Oso
toki polita da, udan haurrak as-
kan bustitzera eta jolastera joa-
ten dira, baina bestela ez zaio
erailera berezirik ematen». 
Bestetik, plazan dagoen parke-

ari aterpe bat jartzea ere aztertu-
ko dute. Eta udalaren jabetzako-
ak diren eraikinak energiaz hor-
nitzeko eguzki panelak jartzea
ere buruan darabilten beste
proiektu bat dela aurreratu du al-
kateak. 

Udal eraikinetara joateko irisgarritasuna bermatzea du helburu Elduaingo Udalak; aparkalekutik hasi eta udaletxerako bidea irisgarria izatea nahi dute. I. S. A. 

ZENBAKITAN
SARRERAK EUROAK
Zuzeneko zergak 115.000
Zeharkako zergak 35.000
Tasak eta beste sarrerak 48.569
Transferentzia arruntak 263.327

GASTUAK EUROAK
Pertsonal gastuak 169.398
Gastu arrunt eta
zerbitzuetan 72.030
Transferentzia arruntak 21.728
Inbertsio errealak 193.550
Kapital transferentzia 2.190
Finantza pasiboak 3.000

GUZTIRA 461.896
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Kopan hirugarren 
izan da Tolosaldea IKT 
Gizonezkoetan zein
emakumezkoetan
hirugarren postua
lortu dute igerilariek
Euskadiko Kopan

Imanol Garcia Landa  Tolosa

Tolosaldea IKT igeriketa taldeak
hirugarren postu orokorra lortu
du asteburuan jokatu den Eus-
kadiko Kopan, eta postu bera lor-
tu du ere gizonezkoetan zein
emakumezkoetan. «Pozik gaude
lortu ditugun emaitzekin», azal-
du du Joseba Zubeldia teknika-
riak. «Emakumezkoetan noiz-
bait hirugarren izan gara, eta
aurten ere lortu dugu. Gainera,
horrelako txapelketetan eskar-
mentu txikia duen talde gazte
batekin. Horrez gain, kontuan
hartu behar da igerilari betera-
noetakoa den Maddi Barriola fal-
ta zela, konfinatuta baitzegoen».
Gizonezkoetan eskarmentu han-
diagoa dute, gehienak aurretik

koparen batean parte hartutako-
ak, eta «maila oso ona» eman du-
tela azaldu du Zubeldiak: «Inoiz
baino maila altuagoa lortu dugu,
bigarren geratu zenari postua
lehiatuz». 
Emakumezkoetan Bidasoa eta

Getxo izan zituzten aurretik, gi-
zonezkoetan Bidasoa eta Judiz-
mendi, eta sailkapen orokorrean
Bidasoa eta Getxo. Markei dago-
kionez, Zubeldiak gizonezkoe-
tan 18 eta 22 urte arteko igerila-
riek egindakoa nabarmendu du:

«Oraindik bere markak hobetzen
ari dira, eta hori ez da erraza iza-
ten. Gure ustez horrek erakusten
du aurretik, orain dela urte ba-
tzuetatik, lan ona egin dela».
Eneko Barriolak 200 metro biz-
kar proban egindako 2.02ko
marka edota 4x100 libre errele-
boetan lortutako 3.26koa aipatu
ditu. Emakumezkoetan nabar-
mentzekoa da Nahia Garridok 14
urtekoen Euskadiko errekorra
egin zuela 100 metro bizkar pro-
ban, 1.02,11 markarekin.  

Euskadiko Kopan parte hartu zuten Tolosaldea IKTko igerilariak. ATARIA  

Unai Iribar, berriz ere
protagonista Lazkaon
I. Garcia Landa  

Unai Iribar Laboral Kutxako txi-
rrindulari ibartarra berriro izan
da protagonista lasterketa bate-
an. Bigarren postua eskuratu
zuen asteburuan Lazkaoko pro-
ban, Xabier Murias bere taldeki-
dearekin batera helmugaratuz.
Argazki bera ikusi ahal izan zen
Gorlako Igoerako proban: Iribar
taldekide batekin iritsi zen hel-
mugara eta orduan ere ofizialki
bigarren egin zuen. 
Lazkaomendin bukatzen zen

Lazkaoko proba, azken aldapa
piko batekin eta hori baliatu zu-
ten bi taldekideek azken 500 me-
troetan ihes egin eta helmugara
iristeko. «Ez genuen hitz egin
zeinek lehenengo gurutzatu ma-
rra, baina aurreko asteburuan
Duranako proba irabazi nuene-
an, Muriasek erritmo indartsu

bat jarri zuen tropela hausteko
nik ihes egin aurretik. Beraz, au-
rrekoan nik irabazi nuen eta
oraingoan berari tokatzen zi-
tzaion», esan du Iribarrek. 

LARRARTE ETA AMONDARAIN 
Espainiako Kopako proba bat jo-
katu zen igandean, Beasainen, I.

Igartza Sari Nagusia izenarekin,
eta bertan maila nagusian parte
hartu zuten Eukene Larrarte La-
boral Kutxako tolosarrak eta
Naia Amondarain Sopela Wo-
men's Team taldeko ibartarrak.
Larrarte zortzigarren izan zen
helmugan eta Amondarain  ha-
maseigarren.

Murias eta Iribar Lazkaoko probaren helmuga zeharkatzen. KARLIS  

Okomok marka
berri bat lortu du
Erredakzioa Tolosa

Tolosa CF-ko lau atletek parte
hartu zuten Iberdrola Ligan,
Atletiko San Sebastian kluba or-
dezkatuz asteburu honetan. Jar-
dunaldi horretan, Maria Felisa
Okomok pisu jaurtiketako Eus-
kadiko 20 urtez azpiko errekor
berria lortu zuen. 13,71 metrota-
raino jaurti zuen 4 kiloko bola
Peio Etxabek entrenatzen duen
atleta tolosarrak. Jaurtiketa ho-
rrekin gainera, lehiaketan lehen
postua lortu zuen. Pisuaz aparte,
diskoan ere aritu zen 34 metrotik
gora botaz. 
Izaro Perurenak Tolosako CF-

ko errekor berria ezarri zuen
3.000 metro oztopoen proban,

11.16ko denborarekin. Maila bi-
kaina erakutsi zuen Ignacio San-
tamariak entrenatutako atletak,
lasterketan lehen postua lortuz
eta talde donostiarrari puntu
guztiak emanez.
Paula De Juan eta Iratxe Marti-

nek ere emaitza oso onak lortu
zituzten, kasu honetan 400 me-
tro hesietan. Atleta ordiziarra 3.
sailkatu zen 1.01ko markarekin
eta tolosarra 6. izan zen 1.03re-
kin, aurreko asteko markari 3 se-
gundoko koska eginaz. Marka
hauek bai 23 urtez azpiko Espai-
niako Txapelketarako eta agian
absolutu mailako txapelketara-
ko txartela emango dizkiete Ivan
Gallegok entrenaturiko atleta
gazteei.

Porrotarekin hasi
dute igoera fasea
I. Garcia Landa Tolosa

Redline Mekanika Take saskiba-
loi taldeak asteburuan jokatu
zuen igoera faseko lehen partida,
eta 51-47 galdu zuen Getxo talde-
aren aurka. Goar Artetxe entre-
natzaileak azaldu duenez, «oso
partida gogorra izan zen. Getxo
da gure mailako talde indartsue-
na, eta lehen itzulian lehen pos-
tuan sailkatu ziren. Oso talde fi-
sikoa da, kontaktu askorekin, de-
fentsa gogorra dute, eta
bagenekien oso puntu gutxiko
partida izango zela». Partidan
zehar atzetik joan ziren Takeko-
ak, eta azkeneko laurdenean lor-
tu zuten pixka bat bere jokoa egi-
tea eta partida berdintzea. «20
segundoren faltan berdinduta
geunden eta azkeneko bi jokal-

dietan beraiek asmatu zuten eta
guk ez», zehaztu du Artetxek.
«Galdu egin dugu, baina beste
jardunaldi batzuk geratzen dira,
eta hor segituko dugu». 
Lau talde daude lehian igoera

fasean eta lehen biak igotzen
dira mailaz. Datorren larunbate-
an, etxean jokatuko dute Funda-
cion Bilbao Basket taldearen
aurka. «Ziurrenik Getxo izango
da igoko den taldeetako bat eta
guk borrokatuko dugu igoko den
beste taldea izateko», esan du Ar-
tetxek. «Behin egoera honetan
gaudela, anbiziotsuak izango
gara. Igoera lortzen badugu, ezin
hobe, baina ez badugu lortzen ez
dut nahi taldea edo zaleak sen-
tsazio gazi-gozoarekin geratzea,
oso denboraldi ona egiten ari
baikara».

Peio Etxabe eta Maria Felisa Okomo, azken honek egindako markarekin. ATARIA 



Museoa barnetik
ezagutzeko gonbita

Erredakzioa Tolosa

Museoen Nazioarteko Egunaren
harira,Topic Tolosako Txotxon-
giloen Nazioarteko Zentroak he-
rritarrak gonbidatu ditu museo-
ra gerturatu eta argazkiak atera-
tzera. Gainera, sariak eskuratu
ahalko dira, zozketa egingo bai-
tute parte hartzaile guztien arte-
an.
Topic zentrotik gogoratu dute-

nez, 1977. urtetik ospatzen da
maiatzaren 18an Museoen Na-
zioarteko Eguna mundu osoan.
«Aukera paregabea da museoek
gure gizartearen eta kulturaren

garapenean duten zereginaz
kontzientziatzeko», esan dute.
Bada, Topic-etik txotxongiloak
eta argazkilaritza maite duen
edonor gonbidatu dute museoan
argazkiak egitera. Parte hartu
nahi dutenek maiatzaren 14ra
bitarte museoan dohainik sartu
ahal izango dute, sarreran iden-
tifikatuz. Parte hartzen dutenek
egiten dituzten argazkien auke-
raketa bidali beharko dute maia-
tzaren 14a baino lehen cit@cito-
losa.com edota maria@cittolo-
sa.comhelbidera.
Parte hartzaile guztien argaz-

kiak Topic zentroaren webgune-

an (www.topictolosa.com) jarriko
dituzte ikusgai. Horrekin batera,
Topic zentroan argazki erakus-
keta jarriko dute maiatzean.

SARIAK ESKURATZEKO AUKERA
Argazkiak ateraz parte hartzen
duten herritar guztien artean bi
sari zozkatuko dituzte: Topic-
eko txotxongilo bat, txotxongilo-
en ikuskizunak ikusteko bi
bonu, eta Leidor zinemarako,
iraileko bi zinema bonu. Topic
zentrotik azaldu dutenez, maia-
tzaren 15ean egingo dute zozke-
ta, eta egun horretan banatuko
dituzte sariak.

Museoen Egunaren harira, Topic zentroak herritarrak museora
argazkiak egitera gonbidatu ditu; sariak eskuratu ahalko dituzte

Txotxongiloak eta argazkilaritza maite duen oro gonbidatu dute ekimenean parte hartzera. ATARIA
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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

ASTEAZKENA 28
AGENDA

Deialdiak

Berrobi.Gereziondoa landatzeko
ekitaldia, plazan eta ibaiaren ertzeko
parkean, 17:00etan. Pirritx, Porrotx
eta Marimototsek Amaren intxau-
rrak ikuskizunean herriari oparitu-
tako gereziondoa landatuko dute.   

Erakusketak

Zizurkil. Plazida Otaño liburutegia-
ren 5. urteurrena. Nekeetan, irria
ezpainetanmotxila ibiltariko era-
kusketa.  
Tolosa.1970-2020 Burgosko Pro-
zesua, Aranburu jauregian.
Tolosa.Gizonak, emakumeak eta
txotxongiloak, Topic-en.  
Tolosa.Pili Aguado ilustratzailearen
lanen erakusketa, 3 tabernan.n.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean (EraBatera
eta Sergio Ibarrola)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Guka magazina
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lehen lerroan   

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina Asier
Imazek gidatuta: eguraldia, albisteak,
kolaboratzaileak... 
15:00. Desafioa. Herri kirolak Joxe
angel Sarasolarekin.
16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00. (H)ari naizela. Bertsolaritza,
Imanol Artola Felix-ekin.

FARMAZIAK

Gaur

VILLABONA.Egunekoa. Juana Ma-
ria Sanchez Alias. Kale Berria, 34.
943 69 11 30.  
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6.  
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motelarekin ja-
rraituko dugu. Goizean ze-
ruan hodei asko izanagatik,

nahiko ateri eutsiko dio eta tarteka
ostarteren bat ere agertuko da.
Arratsaldean ordea, zerua erabat
estali eta euritara joko du. Zaparra-
dak orokorrean ahulak izango dira,
baina ez da baztertzen barnealdetik
zaparrada mardulagoren bat sar-
tzea. Haizeak ipar/ipar-mendebal-
detik joko du eta tenperatura maxi-
moak ez dira 13-15 gradutik pasako.  

Bihar.Eguraldi kaskarrare-
kin jarraituko dugu. Zerua
egun osoz estalita manten-

duko da eta euri zaparrada batzuk
izango ditugu. Goizean eta arratsal-
deko lehen orduak arte, tartekatuak
eta nahiko ahulak izango dira. Arra-
tsalde erditik aurrera ugariago eta
mardulago egingo du. Haizeak ipar-
ekialdetik joko du eta tenperatura
maximoak ez dira 13-15 gradutik
pasako.

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


