
«Trantsizio ekosozialista
eta feminista behar dugu»
FELI INSAUSTI ARTANO LAB SINDIKATUA
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aukera’ lelopean, eskualdeko herritarrak mobilizatzera deitu ditu; zabalik dauden
borrokak aitortzeko eta etorriko direnei indarrez ekiteko baliatuko dute eguna // 3
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Alokagai

Garajea.Garajea alokatzen dugu To-
losako Trianguloa plazan. Garajea
itxia eta ate automatikoarekin da.
Hilean 130 euro. Interesatuek
deitu: 667 32 09 11 (18:00etatik au-
rrera). 

IRAGARKI LABURRAK

Larre irekiera festarik gabe ere,
ganaduak bere bidea egingo du  
Maiatzaren 1arekin batera egin izan dira larreen irekierak, bai Abaltzisketako Larraitzen
eta baita Amasa-Villabonako Komizarren ere, baina aurten ere ez da festarik egingo 

Eneritz Maiz Etxarri

Udaberria eta larreak berde kolo-
rez janztearekin batera, ganadua
larreetara atera ohi da. Anima-
liak mendirako gogoz izaten
dira, eta maiatzaren lehenarekin
batera Aralar Natur Parkeko ze-
laietarako bidea hartu ohi dute. 
Larreen irekitzea festarekin

irudikatu izan dute Abaltziske-
tako Larraitz auzoan. 1997. urte-
an egin zuten lehen aldiz Larrai-
tzen Larre Irekiera festa. Aurten-
goa, berez, 24. festa eguna
zatekeen, baina COVID-19ak za-
puztuta geratuko da. Iaz, festa
ofizialik izan ez bazen ere, konfi-
namendua tarteko, abaltzisketa-
rrek suziria bota eta irekiera sin-
bolikoa egin zuten. Gaur egungo

egoera tarteko, ez da horrelako-
rik egingo eta mankomunitateak
ere esana du ez dela Larre Irekie-
ra festarik egingo. 
Festarik gabe ere, ganaduek la-

rreetarako bidea hartuko dute.
Mankomunitateak jakitera

eman duenez, aurten, 964 behi,
14.382 ardi, 2.551 ahuntz eta 726
behor igoko dira Aralarko larree-
tara. Horretarako, ganaduzaleek
lehenik eta behin Enirio-Aralar
Mankomunitatean baimena es-
katu behar izaten dute.

KOMIZARREN ERE FESTARIK EZ
Amasan ere festa egiteko ohitura
hartua zuten ganaduzaleek
maiatzaren 1ean, baina, aurten,
bigarren urtez jarraian ez da fes-
tarik izango.
Amasa-Villabonako Komiza-

rren dagoeneko hazienda batzuk
larreetara igota dituzte. Aurten,
guztira, eskaera egin duten ga-
naduzaleen artean, 118 behi, 666
ardi, 47 behor eta 47 ahuntzek
erabiliko dituzte udalarenak di-
ren lurrak. 
Beheko larreetan, hilaren

24tik, behiak eta behorrak dago-
eneko larreetan daudela jakina-
razi dute udaletik, eta, aldiz, goi-
ko larreetarako bidea, larunbate-
an, maiatzaren 1ean hartu ahal
izango dute ardiek.

Iaz konfinamendua zela eta, irekiera sinbolikoa egin zuten abaltzisketarrek. I.G.L.

27
POSITIBO BERRI 
Anoetan eta Tolosan zortzina,
Zizurkilen bost, Asteasun eta
Amasa-Villabonan bina eta Ale-
gian eta Iruran positibo bana
atzeman zituzten herenegun.
5.000 biztanletik gorako Tolo-
saldeko herrien kasuan, Amasa-
Villabonan (997) eta Tolosan
(762) kolore gorrian jarraitzen
dute. Osasun eremuei dagokie-
nez, Alegia (729), Ibarra (675),
Tolosa (720) eta Villabonakoa
(970) gorrian daude.
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‘El espacio indecente’
mikro antzerkia
izango da asteburuan
BERROBI // Ester Poveda aktorea-
ren El espacio indecente mikro
antzerkia ikusteko aukera izan-
go da, asteburuan, Berrobiko
gaztetxean. Larunbatean
–19:00, 19:30 eta 20:00–, eta
igandean  –18:00, 18:30 eta
19:00–hiruna saio eskainiko
ditu. Sarrerak Whatsapp bidez
erreserbatu beharko dira, 658
746 364 zenbakira mezua bidali-
ta, eguna eta ordua zehaztuz.
Hiru euro ordaindu beharko da.

Astelehenetik aurrera
goizez ere gimnasioa
erabili ahalko da
ALEGIA // Alegiako Udalak gim-
nasioaren ordutegia zabaldu
egingo du astelehenetik aurrera.
10:00etatik 13:00etara zabaldu-
ko dute, eta ordubeteko txandak
hartu ahal izango dira. Gimna-
sioa erabili nahi dutenek aurrez
hartu beharko dute hitzordua
943 65 46 98 telefono zenbakira
deituta edo kultura@alegia.eus
helbidera idatzita.

Bihar egingo dute
Tolosako
larunbateroko azoka 
TOLOSA // Larunbata jai eguna
izanik, ez da Tolosako larunba-
teroko azoka egingo. Bihar egin-
go da, eta postuak ohiko tokie-
tan jarriko dituzte. 
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Rebeka Calvo Gonzalez Tolosa

LAB sindikatuak eskualdeko he-
rritarrak mobilizatzera deitu ditu
Maiatzaren Lehenaren bueltan.
Bihar auto karabana egingo du
10:00etan Tolosako Usabal 
industrialdetik irtenda eta larun-
batean bertan manifestazioa
egingo du 12:00etan Trianguloa
plazatik abiatuta. «Norabide al-
daketa» bat behar dela uste du
sindikatuak, «egungo sistema ka-
pitalista, heteropatriarkala eta
ekozidarekin jarraitzea prekariza-
zioan sakontzen jarraitzea» dela
uste baitu.
'Aldaketa da aukera. Zaintza,
lana, bizitza, herria!' da aurten-
gorako aukeratu duzuen leloa.
Momentu erabakigarrian gau-
de eredua iraultzeko?
Maiatzaren Lehena, zabalik dau-
den borrokak aitortzeko ez ezik,
etorriko diren mobilizazio eta
greba berriei indarrez ekiteko ere
baliatu nahi dugu. Egun bat dugu
aldarrikapenerako eta klase ha-
rrotasuna erakusteko, eta inoiz
baino argiago dago norabide al-

daketa bat behar dugula. Sistema
honi ezin zaio eutsi, ez sozialki, ez
ekologikoki. Aldaketak saiheste-
zinak dira eta jokoan dagoena da
aldaketa horiek zein norabidetan
egin behar diren, eta horretara bi-
deratu behar dira politika publi-
koak. Kapitala edo bizitza aukera-
tu behar da. 
Zein norabidetan eman behar
da aldaketa, LABen iritziz?
Trantsizio ekosozialista eta femi-
nista bat behar dugu. Garapen pa-
radigma berri bat behar dugu, de-
mokratikoagoa. Horregatik auke-
ratu dugu Aldaketa da aukera
leloa. Egungo sistema kapitalista,
heteropatriarkala eta ekozidare-
kin jarraitzea prekarizazioan sa-
kontzen jarraitzea da, arrakala so-
zialak areagotuz eta sektore pu-
blikoa eta zerbitzu publikoak
ahulduz. Zaintza-krisia eta klima-
krisia konpontzen ez dituen siste-
ma da.
Aurten ere zaintza jarri nahi
duzue erdigunean, beraz. 
Pandemiak agerian utzi du bizi-
tzari eusteko funtsezko lanak
zeintzuk diren, kasu gehienetan

emakumeek egindako lanak iza-
nik, modu prekarioan gauzatzen
direnak. Ez da hartu enplegu hori
duintzeko neurririk eta lan-erre-
formen ondorioetako bat enple-
gua suntsitzea oso erraza dela
agerian geratu da. Enpleguaren
galera horren aurrean, erakunde-
ek langileak bazterrean utzi di-
tuzte, eta hori salatu nahi dugu
Maiatzaren Lehenean.
Zein da eskualdeko argazkia,
zaintzari dagokionez?
Lehenik esan beharra dago zain-
tzaren barnean dagoen sektore
prekarizatuena dela etxez etxeko
laguntzarena; ez daukate soldata
finkorik, egindako lan orduenga-
tik kobratzen dute, euren kontra-
tuko lan jardunaldiak ez dira
errespetatzen eta zerbitzuen go-
rabeherak markatzen du euren
egunerokoa. 2008tik soldata igo-
era gabe daude eta oinarrizko sol-
data garbitasunekoa baino ba-
xuagoa da, lotsagarria da. Eskual-
deari lotuta, Tolosako egoerari
buruz hitz egin nahiko nuke.
Udalari dagokio langile horien
lan baldintzak duintzeko apustua

egitea, izan ere udalaren eskume-
neko zerbitzu publiko bat da eta
guztiz pribatizatua dago. Honela,
lehiaketa publikoko pleguek ber-
matuko lituzkete lan baldintza
duinak zerbitzuak behar duen
errekonozimendua emanez, ber-
tako langile eta erabiltzaileak er-
digunean jarriaz. Langileriak eta
sindikatuok lan hitzarmen duina
lortzea dugu helburu. Bide horre-
tan herritarron babesa behar
dugu, guztioi eragiten digun ara-
zoa delako. Zaintzak guztioi era-
giten digu orain eta etorkizunean.
Zein irakurketa egiten duzue
pandemiaren inguruan egin
den kudeaketaz?
Sindemia bihurtutako pande-
mian kapital handiaren eta elite
ekonomiko baten interesak lehe-
netsi dira. Ez dago osasun publi-
koan inbertitzearen aldeko apus-
turik eta erantzukizun politikoak
saihestu dira. Zama guztia herri-
tarren erantzukizunean jarri da,

neurriak gogortu eta malgutzea-
ren arteko oreka arriskutsuari
eusten saiatuz, eta orain ikusten
dugu dena fidatu nahi zaiola
txertaketa-estrategiari. 2008ko
krisiari emandako erantzunare-
kin, aldeak daude, hala ere. Izan
ere, kapital transnazionalen be-
harrak desberdinak dira. Aurre-
ko krisian bankuak erreskatatu
ziren eta austeritate politikak na-
gusitu ziren. Oraingoan, diru pu-
blikoa ekonomian sartzea eraba-
ki dute, erreforma fiskalik gabe,
eta murrizketa berriak etorriko
dira. Diru publikoa esku priba-
tuetara bideratzera mugatuko
dira, inolako baldintzarik gabe,
trukean inolako konpromiso so-
zialik eskatu gabe. Diru publikoa
multinazionalen beharretara bi-
deratuz gero, inbertsio publiko
horretatik kanpo geratuko dira
zerbitzu publikoak, zaintza-siste-
ma publikoa eta lan eta bizi bal-
dintza duinak. 
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«Maiatzaren Lehena
borroka guztiak aitortzeko
baliatu nahi dugu»
FELI INSAUSTI ARTANO
LAB SINDIKATUAREN ESKUALDEKO 
SOZIO KOMUNITARIO SAILEKO ARDURADUNA

Langileen Nazioarteko Eguna izango da etzi; bigarren aldiz, pandemia
betean ospatuko da, eta iaz bezala, aurten, LAB sindikatuak 
krisian dagoena sistema bera dela utzi nahi du agerian 

Maiatzaren Lehena, Greba
Orokorra behar dugu! 

Euskal Herrian etenik gabe
eztanda egiten ari dira lan-
gile borroka gogorrak, mo-
bilizazio handiak eta gre-

bak azken hilabeteetan. Indus-
trian, patronalaren ofentsibak
lanpostu suntsiketa ikaragarria
hartu du helburutzat. ERTEak
ERE  bihurtzen dira eta kaleratze
kolektiboak izurrite gisa zabal-
tzen dira, bai enpresa nagusietan
bai hornitzaileetan ere. Patrona-
lek terrorezko giroa sortu nahi
dute banan banako erasoaldi ba-
teratuan, baita oraindik kaleratze
asmoen berri ez duten enprese-

tan ere, langileek mehatxua senti-
tu eta burua makur dezaten, fun-
tsezko eskubideak erasotuz, azpi-
kontratazioa, prekaritatea edota
langabezia zabalduz, batez ere
gazteetara.
Langile klaseak argi utzi du ge-

rra honetan ez duela borrokatu
gabe amore emango. Oinarritik
hasita, langile asko esperientzia
eta ikasgai handiak eta garrantzi-
tsuak ateratzen ari dira, hots,
ezinbestekoa dela langile klasea-
ren indarrak batzea eta elkarturik
borrokatzea. Horren erakusle ar-
gienak izan dira, aurtengo urtarri-
laren 30ean Gasteizen 50 enpresa
batzorderen babesarekin egin
zen manifestazio jendetsua edota

Tubacexeko greba mugagabea es-
kaintzen ari den eskola.
Urkullu buru duen patronala-

ren Jaurlaritzak argi dauka: diru
publikotik beste 430 milioi euro
oparituko dizkie lanpostuak sun-
tsitzen buru belarri dabiltzan en-
presari handiei, gero murrizketa
eta pribatizazio gehiagorekin or-
daindu ditzagun. Aldi berean er-
tzainak bidaltzen ditu Tubacexe-
koa bezalako langile borrokak
modu bortitzenean jazartzera,
zuzenean borrekin eta gomazko
pilotekin kargatuz. Hori da siste-
ma kapitalistan egon daitekeen
polizia eredu posible bakarra: pa-
tronalaren interesak defendatze-
ko indar armatuak dira.

Krisi ekonomikoa benetakoa
eta sakona da. Luzerako doan gai-
nekoizpen krisiaren kolpe gogor
baten aurrean gaude. Zalantzarik
gabe langile klaseak eta gazteriak
badugu indarra sistema kapitalis-
taren logika hiltzaile honekin
amaitzeko. Badago alternatiba:
banku eta enpresa handiak bur-
gesiaren eskuetatik desjabetzea
eta horiek langile kontrolpe de-
mokratikoan ezarriz, ekonomia
giza beharren arabera planifika-
tzea. Eta hori guztiz posible da,
baldin eta helburu argi horrekin
uztartzen badugu mobilizazio so-
ziala, lanpostu, bizi baldintza eta
zerbitzu publiko duinen alde, es-
kubide demokratikoen alde, erre-

presioaren eta faxismoaren aur-
ka.
Horregatik, funtsezkoa da lan-

gile borrokak bateratzea, ahalik
eta maila zabalenean eta irmota-
sun handienarekin. Ez gara neka-
tuko hori azpimarratzen, jokoan
dagoena oso garrantzitsua baita.
Hori da patronalen mehatxuari
aurre egiteko eta langile klaseak
duen indar geldiezina mahai gai-
nean jartzeko bide bakarra. Ikusi-
takoak ikusita, nork jar dezake za-
lantzan greba orokorren dinami-
ka jarraitu bat berehala martxan
jartzeko beharra?  Greba Orokorra
behar dugu!

Iker Otermin, Ezker Iraultzailea-
Euskal Herria Sozialista

GUTUNA
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INTXAURRONDOA, OPARI
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek, Amaren intxau-
rrak ikuskizuna eskaini zuten, Leidor aretoan. Bertan, Tolo-
sako herriari oparitutako intxaurrondoa jaso zuten Patxi
Amantegi eta Izarne Iglesias zinegotziek, eta datozen egune-
tako batean landatuko dute Elosegi parkean. TOLOSAKO UDALA

Santa Luzia-Guadalupe eremua
garatzeko oinarriak landu dituzte 
Eremuaren garapena ahalbideratzeko diagnostikoa egiteaz gain, ekintza plana
ere idatzi du Tolosako Udalak; jasotako proposamenak biltzen dituen lan bat da 

Josu Artutxa Dorronsoro

Tolosako Udalaren 2019-2023
Legealdirako Kudeaketa Plana
programan jasotako lan lerro es-
trategikoetako bat da hiri birsor-
kuntza integratua bultzatzea.
Bada, horren baitan kokatzen da
Santa Luzia eta Guadalupe auzo-
en arteko eremuaren birsortzea.
«Degradatutako gunea da, zail-
tasun handikoa, baina aldi bere-
an, kokapenagatik garrantzitsua
eta aukera ezberdin asko eskain-
tzen dituena», azaldu dute uda-
letik.

Gauzak horrela, eremu honen
garapena ahalbidetzeko lehen
urratsak egin dituztela adierazi
dute udaletik. «Eusko Jaurlari-

tzaren diru laguntzak baliatuta,
eremuaren azterketa egin ahal
izan dugu. Egungo egoeraren
deskribapena egitearekin bate-
ra, paisaia-balioengatik babestu
beharreko eremuak zehaztu
dira». Diagnostiko horretatik
abiatuta, Paisaiaren Ekintza Pla-
na ere garatu dute, eremua era-
berritzeko ekintza txikiak nahiz
eraldaketa handikoak jasotzen
dituena.

Besteak beste, bide ardatzei
eta konexioei, bertako hormari,
landarediari, ibai ertzeko oinez-
koen ardatzari, mugikortasuna-
ri, irisgarritasunari, aisialdirako
eremuei eta eraikigarritasunari
lotutako helburu orokorrak eta
zehatzak, irizpideak eta ekintza

ildo nagusiak zehazten ditu
ekintza planak. «Proposatutako
neurri batzuk xumeagoak dira,
eta beste batzuk, berriz, etorki-
zunera begira pentsatutakoak,
zailtasun eta anbizio handiko-
ak».

Dokumentuan jaso eta deskri-
batzen diren ekintzak, berriz,
bost multzotan daude banatuta.
Batetik, eremuaren konektibita-
tea eta bide-egitura aurkitzen da.
«Horretarako, besteak beste, ere-
mura sartzeko korapilo berria
egitea edota Donostia hiribidea
eraberritzea proposatzen da».
Bestetik, Oria ibaiaren eskuinal-
dea berreskuratzeko eta erabil-
tzeko asmoa du udalak. «Bertako
landaredia berreskuratzea eta le-

Santa Luzia-Guadalupe eremuaren egungo itxura; plana abian jartzeko, HAPOaren berrikuspena falta da. TOLOSAKO UDALA

hengoratzea proposatzen da»,
adierazi dute udaletik.

Aipatutako ekintzez gain, ere-
muaren antolamendu eta erabi-
lerari dagokionez, zonifikazio
berria egin, antolamenduz kan-
poko eraikinen balorazioa eta ze-
haztapena prestatu eta egun
daudenen apaindura hobetu
nahi da. «Halaber, espazio libre
publikoak sortzea eta tratatzea
da helburua. Horretarako, AP-1
errepideko hormaren paisaia-
tratamendua egitea, aisiarako
eta jardueretarako espazio libre-
ak sortzea, eremuko landare tra-
tamendua egin eta hiri-argiteria
hobetzea proposatzen da». Azke-
nik, dagoen ondare arkitektoni-
koaren kudeaketan ere jarri nahi

dute fokua. Besteak beste, bide-
zainen Herri Lanen Etxea, hilte-
giaren eraikina eta Guadalupeko
paper-fabrika zaharra aipatzen
dira ekintza honetan.

BERRIKUSPENAREN ZAIN
Beraz, dokumentu honen bitar-
tez, etorkizunean eremu horre-
tan aurrera eraman beharreko
lan ildoen oinarriak zehaztu eta
landu dituzte. «HAPOaren berri-
kuspena egiten denean, Plan
Orokorrean jasoko ditugu», au-
rreratu dute udaletik. «Oinarriak
baino ez dira landu, baina, aurre-
ra begira eta ingurumen ikuspe-
gitik, plan garrantzitsua da, gu-
nearen garapena errazteaz gain,
bertako ondarearen, naturaren,
ekologiaren eta paisaiaren balio-
ak berreskuratzen ere lagundu-
ko duelako», gaineratu dute.

Ikuspegia etorkizunean jarrita
garatutako ekintza plana denez,
hura abiapuntu izanik, datozen
urteetan, eremua txukuntzeko
neurriak hartu ahalko ditu uda-
lak. «Berrikuspenaren ondoren,
epe ertain eta luzera begira lan-
dutako proposamen horiek bide-
ratzeko aukera izango dugu».  



Oihan Txiki kooperatibaren
bigarren fasea hasiko dute Orexan
Udalarekin elkarlanean egingo dute proiektua: eguzki panelak jarriko dituzte eta eraikin
berri bat egingo dute, gaztandegia eta turismoari begirako gune bat izango dituena

Irati Saizar Artola Orexa

Orexako Udalak iazko urtea
amaitzerako onartua zuen
2021erako aurrekontua. Aurten,
zehazki, 200.000 euro izango di-
tuzte urtean zehar erabili ahal
izateko, iaz baino 25.000 euro
gutxiago. Iaztik aurrekontuak
jaitsiera izan duen arren, inber-
tsioetara bideratu duten partida
iazkoa baino handiagoa izan da;
25.000 euro bideratuko dituzte
proiektu berrietara, Eneko
Maioz Orexako alkateak azaldu
duenez.  

«Urtea amaitzerako ohitura
dugu aurreneko aurreikuspen
bat egiteko; gero, hala ere, urtean
zehar asko aldatzen da aurre-
kontua, diru laguntzen arabera
lan asko egiten baitugu», adiera-
zi du Maiozek. 

PROIEKTU BERRIAK
Orexako Oihan Txiki kooperati-
barekin batera proiektu bat jarri-
ko du udalak martxan: koopera-
tibaren bigarren fasea. «Oihan
Txiki duela ia 30 urte sortu zen
eta azpiegiturak zaharkitzen ari
zaizkio; produktu oso ona egiten
duenez merkatua ere ona dauka,
eta ikusi dugu buelta bat eman
behar zaiola», azaldu du alkate-
ak. Orexako Udala, beste herritar
askoren moduan, kooperatibako
bazkidea da, eta Oihan Txikik
herriarekin «lotura estua» duela
azpimarratu du Maiozek. 

Bigarren fase horretan, bate-
tik, energiaren inguruko lanketa
bat egingo dute, eta, bestetik,
eraikin berri bat eraikiko dute,
non gaztandegia jarriko duten
eta baita ere turismoari begirako
gune bat atonduko duten. Alka-
teak esan duenez, Orexa Bizirik
herri proiektuan kokatuta dituz-
ten bi lerrotan egingo dute lan
horrela: energiaren lanketan eta
turismoaren ingurukoan. 

Energiaren bide horretan,
Oihan Txikiko teilatuan eguzki
panelak jarriko dituzte, eta prin-
tzipioz, hiru erabiltzaile ezber-
din izango ditu: kooperatiba
bera, turismoari bideratuko
zaion gunea eta ondoan dagoen
baserri bat. Hiru gune horien ar-

tean banatuko dute eguzki panel
horien bidez sortutako energia.
Hala ere, asmo nagusia, «herri
guztiarekin energia partekatzea»
da. Baina, Maiozek azaldu due-
nez, herri gunean duten trans-
formadoretik Oihan Txikin jarri-
ko duten transformadore berrira
gehienez 500 metroko distantzia
eskatzen du legeak, eta Orexako
kasuan 600 metro inguru daude.
Beraz, legea aldatu arte itxaron
beharko dute, baina, bitartean,
«herriari begirako sorkuntzako
leku eraginkor bat» martxan ja-
rriko dutela dio alkateak, eta ho-
rrela, «kooperatiba errentagarri
egiteko aukera bat izango da».  

Eguzki panelez gain, eraikin
berri bat egingo dute egun koo-
peratiba kokatuta dagoen gune-
an: «Erdia gaztandegia izango
da, berria, modernoa, oraingoa-
rekin zerikusirik ez duena, eta,
beste zatia, turismoari lotutako
gunea izango litzateke». Mo-
mentuz, indarrak eraikuntzara
bideratuko dituztela zehaztu du
alkateak. Bien bitartean, Bizibi-
ziki enpresarekin proiektu bat
lantzen ari dira, bisitariei begira
zer egin dezaketen, egokiena zer

izan daitekeen zehazteko. «Pen-
tsatzen ari gara; mendi aldean
dagoen gune bat izango da, as-
moa, kristalera moduko bat jar-
tzea da, leku lasai bat izatea».
Hala ere, lehenik eraiki egingo
dute, eta ondorenean zehaztuko
dute gehiago nora bideratuko
duten. Eraikin honen kasuan,
gastuak erdibana ordainduko di-
tuzte kooperatibak eta udalak.

Egun, turismoari begirako
diru laguntzak eskatuak ditu
Orexako Udalak Eusko Jaurlari-
tzan. «Urtea trantsizio urtetzat
hartu dugu, diru laguntzak ku-
deatzen denbora joango zaigu,
baina, urte amaierarako eran-
tzun baikorrak baditugu, egiten
hasteko moduan izango gara». 

OSTATUAREN ARDURA
Proiektu horrekin Ostatuari bes-
te  negozio osagarri bat erantsiko
zaio, izan ere, martxan jartzen
denean, turismoari begirako ku-
deaketa ere Ostatuak eramango
du. Gainera, udarari begira,
apartamentu turistikoak ere
martxan jarriko dituztela argitu
du Maiozek, eta hori ere Osta-
tuak kudeatuko du. 

Segoretxe eraikinean prestatu
dituzte apartamentuak. Eraiki-
nak lau solairu dauzka eta uda-
lak, momentuz, hiru solairu
atonduko ditu. Sei lagunentzako
prestatu dute bat eta bi lagunen-
tzako prestatuko dute bestea.

«Ostatuari plus txiki bat ematen
dio, eta herri bezala ere beste zer-
bitzu bat da. Bisitariei begirakoa
da berez, baina, herrian bertan
sor daitezkeen edozein ezbeha-
rren aurrean prest gaude familiei
ere uzteko», esan du Maiozek. 

Oihan Txiki kooperatibako teilatuan eguzki panelak jarriko dituzte, eta eraikin berri bat ere egingo dute gaztandegia jarri eta turismoari begira jartzeko. I. S. A.
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Parte hartze prozesu bat jarriko
dute abian Amasa-Villabonan
Aurtengo aurrekontuko 400.000 euro zertan inbertitu erabaki ahal izango dute
herritarrek; azaroan herri galdeketa bat egin asmo dute, prozesua ixteko

Jon Miranda Amasa-Villabona

Asteartean egindako osoko bil-
kuran Amasa-Villabonako udal-
batzak aho batez berretsi zuen
aurrez Herritarren parte hartze
batzordean adostutako eraba-
kia: udalak 400.000 euro bidera-
tuko ditu amasarrek eta billabo-
natarrek proposatu eta bozkatu-
tako proiektuetara. Hori
erabakitzeko partaidetza proze-
sua jarriko da martxan eta alder-
di guztien artean lortu den «kon-
tsentsu politikoa» nabarmendu
du Xabat Laborde alkateordeak:
«Erabaki garrantzitsua da hau
eta pozik gaude adostasun politi-
koarekin abiatuko delako proze-
sua. Lan emankorra izatea espe-
ro dugu».
Iaz otsaila eta martxoa artean

abiatutako herritarren parte har-
tze prozesua behin behinean
bertan behera utzi behar izan zu-
ten COVID-19ak sortutako osa-
sun larrialdiagatik. Aurten be-
rreskuratu dute egitasmoa eta
hurrengo hilabeteetan egoerak
hobera egin eta prozesua buru-
raino eraman ahal izatea espero
dute udal ordezkariek. «Nahiz
eta iazko urtea gogorra izan,
2020ko aurrekontuaren likida-
zioa egin ondoren, udalaren al-
txortegiko gerakinean diru ko-
puru nahikoa dagoela ikusi
dugu, eta iaz pentsatuta geneu-
kan bezala, 400.000 euro jarriko
ditugu, BEZa barne, herritarren
erabakiaren esku», esan du La-
bordek.

Udalean eratuta dagoen Herri-
tarren parte hartze batzordeak
finkatuko ditu prozesuaren non-
dik norakoak. «Batzorde hori
izango da organo erabakitzailea
eta bertan erabakiko dira proze-
suaren ezaugarriak, beti ere,
Amasa-Villabonako Udalak
2014an onartutako Herritarren
parte hartzeari buruzko araudia
jarraituz».
Udalak berak dituen bitarte-

koekin horrelako dimentsioa
duen parte hartze prozesu bat
aurrera eramatea «oso zaila»
dela irizten diote udal ordezka-
riek eta horregatik Herritarren
parte hartze batzordean erabaki
dute kanpo aholkularitza eta la-
guntza zerbitzu bat kontrata-
tzea. Emun kooperatibak aur-
keztutako proposamena onartu
du udalak eta haiek gidatuko
dute parte hartze prozesua.

Fase ezberdinetan gauzatuko
da. Maiatzaren 1etik ekainaren
15era Amasa-Villabonan errol-
datuta dagoen edozein bizilagu-
nek proposamena egin ahal
izango du, norbanako bezala edo
talde edo elkarteren baten ordez-
kari moduan. Egindako propo-
samena ahalik eta zehatzena iza-
tea eskatu dute udaletik eta pro-
posamenarekin batera
aurrekontu bat luzatzea. «Bide-
ragarria izan beharko du egitas-
moak, egun indarrean dauden
araudiak bete beharko ditu eta ez
du 400.000 euro baino aurre-
kontu handiagoa izango». Uda-
lak inprimaki bat osatu du, tele-
matikoki edo Herritarren Arreta
Zerbitzuan presentzialki, propo-
samenak aurkezteko.
Behin aurkeztutako guztiak

bilduta ekaina eta uztaila bitar-
tean horien bideragarritasun

ekonomiko eta teknikoa aztertu-
ko du udalak, dagokion teknika-
rien iritziak bilduta. Behin azter-
keta horien emaitzak eskuartean
dituztela, Herritarren parte har-
tze batzordeko kideek erabakiko
dute horietako zeintzuk pasako
diren hurrengo fasera. Uztaila
amaitzerako herritarrei bozka-
tzeko aurkeztuko zaizkien egi-
tasmoen behin betiko zerrenda
osatuta egotea espero dute ardu-
radunek. 

GALDEKETA AZARO AMAIERAN
Amasa-Villabonako herritarrek
proposatutako proiektuen arte-
an erabaki beharko dute udazke-
nean, herri galdeketa baten bi-
tartez. Horretarako egitasmo ba-
koitzaren inguruko informazioa
zabalduko du udalak ohiko bide-
ak erabilita eta aldizkari berezi
bat argitaratuta. Herritarrek in-
formazio «objektibo, garden eta
ulerterraza» jasotzea da helbu-
rua, udal ordezkarien esanetan.
Azaroaren 1etik 15era bozkatze-
ko aukeren artean egongo diren
proiektu guztiekin erakusketa
bat antolatuko du udalak, jende-
ak asmo bakoitzaren xehetasu-
nak bertatik bertara kontsultatu
ditzan. 
Parte hartze prozesua amai-

tzeko herri galdeketa bat antola-
tuko dute. Data zehatzik eman
ez duten arren, azaro amaieran
izango dela aurreikusi dute. Au-
rrez, galdeketan parte hartzeko
informazio praktikoa emango
zaie herritarrei.

Astearteko osoko bilkuran eman zitzaion oniritzia parte hartze prozesuari. J. M.

Maitane
Perezek egingo
du egonaldia
Amasa-
Villabonan 

Udalbiltzaren Geuretik
Sortuak bekarekin egingo
duen egonaldia literatur
lan bat sortzeko baliatuko
du sortzaile nafarrak

Erredakzioa Amasa-Villabona

Geuretik Sortuak proiektua jarri
du martxan Udalbiltzak, Euskal
Herriko udaletxe eta hautetsiak
batzen dituen erakundeak. Eus-
karaz sortutako literatura, zine-
magintza eta antzerkia sustatzea
da proiektuaren helburua, eta,
horretarako, sormen lanak egite-
ko egonaldiak antolatu ditu sor-
tzaileentzat Euskal Herri osoko
hainbat herritan.
Denera, 26 udalerri eta beste

hainbeste sortzaile hautatu di-
tuzte: hamasei idazle, bost zine-
magile eta bost antzerki konpai-
nia. Euskal kulturgintzako izen
ezagunak dira horietako batzuk;
izen berriak edota horren ezagu-
nak ez direnak, beste batzuk.
Amasa-Villabonako Udalak ere
parte hartu du ekimenean eta
Udalbiltzak jakinarazi duenez,
Maitane Perez idazle eta aktore
iruindarrak egingo du egonaldia
herrian. Hiru astera bitarteko
egonaldian, literatur lan bat sor-
tzea izango du helburu. Udalak
«poztasuna» adierazi du kultur
sortzailea euren artean edukiko
dutelako eta udal ordezkariek
esan dute berekin batera proze-
su «aberasgarri eta emankor» bat
garatzeko gogoz daudela.
Sortutako kultur lan horiek

erakusteko, gerora, Udalbiltzak
zirkuitu bat osatuko du egonal-
dia egin duten herri horietan
guztietan.
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Davila eta Alvarez,
Gipuzkoako txapeldun
Danok Danena
taldeko pultsulariek
«emaitza onak» lortu
dituzte Gipuzkoako
Txapelketan 

Imanol Garcia Landa  

Halterofilia saioa izan zen aurre-
ko larunbatean Villabonako Ola-
ederra kiroldegian eta bertan
parte hartu zuten Danok Danena
taldeko pultsulariek. Batetik, Gi-
puzkoako Txapelketa zegoen jo-
koan, eta, bestetik, Espainiako
Ligako bigarren jardunaldia. 
Pultsulariek «emaitza onak»

lortu zituztela azaldu du Batis
Kortajarena entrenatzaileak.
Emakumezkoetan, 55 kiloko
mailan, Naiara Madrid izan zen
irabazlea; 59 kilokoan, Amaia
Blanco izan zen garaile; 64 kilo-
koan, lehenengoa Susana Davila
izan zen eta bigarrena Daniela
Perez; 71 kilokoan, lehen pos-
tuan Elena Mangas, bigarrenean
Nalu Herranz eta hirugarren Sa-
loa Iturbe sailkatu ziren; eta 76
kilokoan Allison Riverak biga-
rren postua lortu zuen. Sailka-
pen orokorrean, lehenengo Su-
sana Davila izan zen, bigarren
Elena Mangas eta hirugarren Da-
niela Perez. 
Gizonezkoetan, 61 kilokoan

Ekaitz Kortajarena izan lehena,
eta Jon Kepa Kortajarena biga-
rren; 67 kilokoan, Andres Rubiñ-
os bigarren izan zen; 73 kilokoan,
Pablo Ucerok lehen postua lortu
zuen; 81 kilotan, lehenengoa Mi-
kel Alvarez izan zen, bigarren
David Rubio eta laugarren Eki
Lizaso; 89 kilokoan, Gorka Endji-
lo izan zen lehenengoa, bigarren
Asier Gallego, hirugarren Jon
Rodriguez eta laugarren Aras
Karakus; 96 kilokoan, lehen pos-
tua sailkatu zen Jon Ander Iriar-
te; eta 102 kilokoan Aitor Tece-
dor izan zen irabazle. Sailkapen
orokorrean, Mikel Alvarez izan
zen lehenengo, bigarren Ekaitz
Kortajarena eta hirugarren Da-
vid Rubio. Bestetik, Ekaitz Kor-
tajarenak Gipuzkoako bi marka
hobetu zituen, arrankadan 100

kilo altxatuz eta total olinpikoan
221 kilo altxatuz. 
Absolutu mailako Espainiako

Txapelketara joateko gutxiene-
koa sei pultsularik lortu dute: Su-
sana Davila, Naiara Madrid, Ele-
na Mangas, Mikel Alvarez,
Ekaitz Kortajarena eta David Ru-
bio. Ekainean da txapelketa, eta
bertara joateko lehen bost marka
onenetan sartu behar dute. 
Espainiako Ligako bigarren

jardunaldia egin zuten, eta la-
runbateko saioari dagokionez,
gizonezkoetan ondorengoa izan
zen sailkapena: Danok Danena
A, Danok Danena B, Argitrans
Irun eta Zarautz. Emakumezko-
etan sailkapena ondorengoa
izan zen: Danok Danena A, Da-
nok Danena B, Zarautz eta Argi-
trans Irun. 

Danok Danenako emakumezko pultsulariak, Batis Kortajarenarekin. ENERITZ MAIZ

Garaiburu eta
Zabala, Urrezko
Banakako
Aizkolari
Txapelketan  

Erredakzioa  Berastegi

Herri kirol saioa izango da larun-
batean, maiatzak 1, Berastegiko
frontoian, 12:00etan hasita. Ba-
tetik, Urrezko Banakako Aizko-
lari Txapelketaren kanporaketa
izango da jokoan, eta bertan par-
te hartuko dute Ibon Garaiburu
berastegiarrak eta Unai Zabala
leaburuarrak. 
Bertan aurkari izango dituzte

beste hamar aizkolari: Jokin
Urretabaizkaia Basozabal do-
nostiarra, Hodei Ezpeleta men-
daroarra, Endika Goia beratarra,
Iker Ibarrondo arrankudiagarra,
Xuban Kañamares arostegiarra,
Axel Larrañaga oiartzuarra, Oier
Larretxea beratarra, Miguel Mar-
tin segoviarra, Suharri Rodri-
guez hernaniarra eta Markel Za-
piain astigarragarra. Hamabi
aizkolarietatik lehen hiruak sail-
katuko dira aurrera egiteko. 
Bestetik, Hiru Hamarreko Ha-

rri-jasotze Txapelketan Mikel
Lopategi Urra eta Iñigo Eizagirre
Eiza ariko dira lehian. Hiru harri
erabiliko dituzte: 125 kiloko zilin-
dro zaharra, 125 kiloko kubikoa
eta 125 kiloko bola. Azkenik,
Emakumezkoen Harri-jasotze
Txapelketan, Karmele Gisasola
Zelai III.a ariko dira. 

TAKetik Espainiako Txapelketara joan ziren arraunlari eta ordezkariak. ATARIA

Bertso
kronika 

Igandean Iruñean jokatu
genuen guk partidua
Berriozar taldea aurkari
partida borrokatua
aldagelan argi utzi zigun
entrenadorek mezua
irabaztea garrantzitsua
eginez gure jokua.

Partida hasi ta segituan
Intzak egin zuen gola
baina berdinketa lortu zuten
horrela baita futbola
azkenean bigarrena egin
ta etsi gabe inola
3 puntuak etxeratuta
aurre egin geniola.

Zazpi final gelditzen zaizkigu
gure maila mantentzeko
eta gogor lanean segita
garena demostratzeko
larunbatean aukera ona
berriro irabazteko
goazen neskak eta eutsi horri
guk balio dugulako.

Doinua: Badira 3 aste

Aulkitik
Naroa Jauregi 
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

Ibon Garaiburu aizkolaria. IBON ERRAZU

Infantil mailako mutilek, bigarren
postuan Espainiako Txapelketan
I. Garcia Landa  

TAK klubeko bi ontzik parte har-
tu dute asteburuan Galizian jo-
katu den Espainiako Batel Txa-
pelketan. Infantil mailako muti-
lek bigarren egin zuten, eta
kadete mailako neskek kontsola-
zio finala irabazi zuten, oroko-
rrean seigarren geratuz. Lortuta-
ko emaitzak «bikainetik gora»
izan direla dio Jon Jauregi TAK
klubeko entrenatzaileak: «Has-
teko, TAK bezalako klub txiki ba-
tentzat bi batel Espainiako Txa-
pelketara eramatea asko da, eta
gainera bat finalean sartu zen eta
ia bandera irabazi zuen. Pena da

neskak finaletik kanpo geratu
izana segundo batengatik baka-
rrik». 
Infantil mutilak, hain justu, ez

ziren banderatik oso urruti aritu.
«Lehenengo luzean ez ziren
ondo hasi, eta hiru-lau segundo
galdu zituzten, baina gero gai
izan ziren itzulerako luzean bi
segundo berreskuratu eta gau-
zak asko estutzeko», esan du
Jauregik. «Azkenean bi segundo
eskasengatik Galiziako talde ba-
tek irabazi zuen estropada». 
Txapelketei dagokionez batel

denboraldia bukatu da. «Astebe-
te edo bi aste atseden hartu eta
berriro itzuliko dira neska-muti-

lak uretara», azaldu du Jauregik.
«Aurten koronabirusarengatik
gutxi ibiltzeko aukera izan dute,
eta horregatik klubak aukera

eman die arraunlariei maiatza
eta ekainean arraunean segitze-
ko, datorren urteari begira gehie-
gi ez galtzeko». 



Bertsolari gazteen
hitzordua Asteasun  

Erredakzioa 

Pasa den ostiralean hasi zen Gi-
puzkoako Eskolarteko Txapelke-
ta Oiartzunen. Kantuan Oibar
Olano asteasuarra, Hodei Mun-
duate, Ekain Tolaretxipi eta Joar
Garate aritu ziren, eta azken ho-
nek eskuratu zuen maiatzaren
28an ospatuko den finalerako
txartela Oiartzungo saioa iraba-
zita. Gainontzekoek beste kan-
poraketetako emaitzen zain
egon beharko dute.

Hain justu, bihar izango da bi-
garren kanporaketa Asteasuko
udaletxeko aretoan, 19:00etan
hasita. Kantuan Nerea Isusi, Mi-
kel Ostolaza, Aratz Arzelus, Irati
Arakistain eta Ane Zubia ibarta-
rra ariko dira. Saiora joan ahal
izateko gonbidapenak dagoene-
ko agortu dira.

BAZKARIA, BERTAN BEHERA
Bestalde, larunbat honetarako,
maiatzaren 1erako, bertso bazka-
ria zuen antolatua Harituz Ber-
tsozale Taldeak Adunako Abu-
ruza Sagardotegian, baina ber-
tan behera uztea erabaki du,
osasun egoeragatik: «Aduna ere-
mu gorrian egon ez arren, es-
kualdeko herri asko daude egoe-
ra horretan, itxiera perimetrala
ezarrita. Hori dela eta, une hone-
tan ez du zentzurik eskualdetik
eta eskualdearentzat antolatuta-

Gipuzkoako Eskolarteko txapelketaren bigarren kanporaketa
izango da bihar, Asteasuko udaletxean, 19:00etan hasita

Oibar Olano asteasuarra, ezkerretik bigarrena, lehen kanporaketan. ATARIA
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Deialdiak

Anoeta.Hankaz gora! ipuin konta-
keta saioa, liburutegian, 18:00etan,
HH2-HH3 bitarteko haurrei zuzen-
durik.    
Anoeta.Narco Oasis Vasco liburua-
ren aurkezpena, Ahoztar Zelaieta
idazlearekin, gaztetxean, 18:00etan.
Ibarra. Cuerdasdokumentalaren
proiekzioa, egileetako baten partai-
detzarekin, kultur etxean, 18:30ean. 

Ikus-entzunezkoak

Amasa-Villabona.Villabona.dok-
en barruanCanela dokumentala,
gurea antzokian, 19:00etan.
Tolosa. Zine forumaren barruan:
Una semanaeta El navegante. Lei-
dorren, 19:00etan    

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina. 
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. Musikasi. Musika klasikoa.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Cecilia Bronte
Posada. Korreo kalea, 20.  
943 67 60 13.  

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi kaskarrarekin
jarraituko dugu. Zerua egun
osoz estalirik mantenduko

da eta euri zaparrada batzuk izango
ditugu. Goizean eta arratsaldeko le-
hen orduak arte, tartekatuak 
eta nahiko ahulak izango dira. 
Arratsalde erditik aurrera ugariago
eta mardulago egingo du. Haizeak
ipar-ekialdetik joko du eta tenpera-
tura maximoak ez dira 13-15 gradu-
tik pasako.  

Bihar.Sosegatu ezinik ibiliko
da eguraldia. Goizean, nahiz
eta, tarteka euri pixka bat

egin, eguraldi lasaia izango dugu.
Arratsaldean, ordea, hodeitza trin-
kotu eta euritarako joera handiagoa
hartuko du. Zaparradak sarriago
egingo ditu, eta tarteka mardul bo-
tako du gainera. Haizeak iparraldetik
joko du, eta tenperatura zertxobait
igoko da, 14-16 graduan joko duela-
rik goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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ko bertso bazkaria egiteak», esan
dute Harituzetik. 

Bertso bazkarira joateko txar-
tela erosi dutenei, datozen egu-
netan egingo die diru itzulketa
bertsozale taldeak. Dagoeneko
ehun sarrera baino gehiago sal-
duta zeuden Oihana Iguaran eta
Amets Arzallus kantuan ariko zi-
ren bertso bazkarirako. Haritu-
zeko koordinatzaileak adierazi
duenez, «horrek erakusten du
bertsozaleak gogoz daudela ma-
hai inguruan bildu eta bertso
saio batez gozatzeko».

Osasun egoera hobetzean, ber-
tso bazkaria berriz antolatzeko
asmoa azaldu dute antolatzaile-
ek: «uda aurretik bertso bazkaria
antolatzea da gure helburua bai-

na osasun egoerak baldintzatu-
ko du hori guztia».

BERTSOLARITZA TAILERRAK
Haurrei eta gazteei zuzenduriko
bertso eskolez gain, helduentza-
ko tailerrak ere antolatzen ditu
urtero Harituz Bertsozale Talde-
ak. «Helduek bertsolaritzaren oi-
narrizko ezagutza lortzea eta
bertsotan ikastea da helburua».
Aurten Iruran eta Lizartzan 
osatu dituzte taldeak, maiatzean
ekingo diete, eta lau asteko 
iraupena izango dute.
harituz.bzt@gmail.comhelbide-
ra mezua bidali beharko dute tai-
lerrean parte hartu nahi dute-
nek, eta horretarako bihar da az-
ken eguna.

ZORION AGURRAK

Zorionak
Espero dugu azken 

txanpa ere ondo joatea!!!!


