
Elikadura burujabetza
bultzatzeko elkartea
Eskualdean elikadura burujabetza bultzatzeko helburuarekin sortu
dute Lurtaro elkartea; ekoizpenetik abiatuz elikadura kate osoan
eragingo duen proiektua izan nahi duela diote elkarteko kideek //4-5

Hainbat eremutan aritzen diren Tolosaldeko bederatzi pertsonak sortu dute Lurtaro elkartea. ATARIA

Rolleski igoera
egingo dute
larunbatean
Alpino Uzturre elkarteak
antolatuta, skating edo
klasiko eran lehiatzeko
aukera izango da //7

Estalpe berria egingo
dute Amarozko 
Auzo Etxe ondoan
Erabilera ezberdinetarako gunea egokituko
dute, eta belardian jolas gune berria egingo
dute; datorren urtean gauzatuko dute //2

Kultur ekitaldiz
osatutako egitaraua
prest dute Alegian
Urte eta erdiko etenaren ostean, berriro ere
kultur ekitaldiak antolatu ditu udalak; Dupla
arabarren kontzertua izango da ostiralean //3
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Alkizako Udalak 
herriko hezkuntza
komunitatearekin 
eta herritarrekin 
batera adostuko du 

Jon Miranda Alkiza

Alkizako Udalak genero desber-
dintasunari aurre egiteko pro-
grama bat martxan jartzea era-
baki du. Herriko hezkuntza 
komunitatearekin eta herrita-
rrekin batera berdintasuna lor-
tzea helburu duen prebentzio
proiektua da martxan jarriko
duena. Emagin elkarteko tekni-
kariek kudeatuko dute proze-
sua eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Berdinbidean pro-
gramako teknikarien aholkula-
ritza eta laguntza ekonomikoa
jasoko du udalak egitasmoa au-
rrera eramateko. Bideari ekite-
ko aurkezpena egin zuten atzo.
Bestalde, genero indarkeria

kasuen aurrean jarraitu beha-
rreko protokoloa zein izango
den adostu du Alkizako udal
taldeak. Indarkeria matxista
pairatzen duten emakume eta
nerabeentzat baliagarria izan
daitekeen informazioa biltzen
duten esku orriak banatuko di-
tuzte postontzietan eta infor-
mazio hori udalaren web orrial-
dean ere jarriko dute eskura. 
Azkenik, herriko bi sarrere-

tan genero indarkeria gaitzeste-
ko panelak jarriko dituztela ar-
gitu du udalak. Mezua herriko
emakumeekin batera adostuko
dute datozen asteetan. Azaroa-
ren 25a Indarkeria Matxistaren
Aurkako Nazioarteko eguna da
eta data horren bueltan egingo
dute mezua erabakitzeko parte
hartze prozesua.

Estalpe berria eta jolas gunea
jarriko dituzte Amarotz auzoan 
Erabilera ezberdinetarako gunea egokituko dute, eta Auzo Etxe ondoko
belardian jolas gune berria jarriko dute; datorren urtean egingo dituzte lanak 

Erredakzioa Tolosa

Amarotz auzoan estalpe berria
eta naturan integratutako jolas
gunea eraikitzeko proiektua
prest du Tolosako Udalak. Hexa-
gonoa izenez ezagutzen den ere-
muan jarriko dute estalkia, eta
haren ondoan dagoen belazean
kokatuko dituzte jolas berriak.
Udaletik esan dutenez, azken

urteetan Amarotz auzoan egin
diren lanei jarraipena emanez,
eta Amarozko Auzo Etxe ingu-
rua berrantolatzeko parte hartze
prozesutik ateratako ondorioei
eta eskakizunei erantzuna ema-
nez gauzatu dute proiektua. He-
xagonoko estalpea eraberritzea
eta handitzea aurreikusten du
proiektuak, eta alboko belardian
naturan integratutako jolasak ja-
rriko dituzte. «Auzotarrekin par-
tekatu da proiektua, eta haiekin
adostu dira estalkiaren diseinua
eta jarriko diren jolas berriak»,
esan dute. 
Hexagonoan, erabilera anitze-

ko jolas gune estalia egokituko
dute. «Jolas gune estali baten
premia identifikatzen zen auzo-
an, baina baita erabilera anitze-
ko gune estali batena ere». Hala,
hexagonoan jarriko den estalkia-
rekin bi beharrei erantzungo
zaie. 
Estalkia itxita egongo da ipa-

rraldetik eta mendebaldetik bei-
rateen bidez, eta argi naturala
sartzea ahalbidetuko duten ele-
mentuekin egingo da. Iparralde-
ko itxitura mugikorra izango da,
gune estalia Auzo Etxe inguru-
rantz irekia izateko, premia da-

goenean euritik babesteko auke-
rarekin. 
Euri egunetarako jolas gunea

izango da batez ere eremu berria,
horregatik, haurrek bertan jolas-
tu ahal izateko zoru egokia jarri-
ko dute. Hexagonoa osatzen du-
ten hiru espazioak erabilera ez-
berdinetarako egokituko dira,
erabilera bakoitzera egokitutako
hiri altzariekin: jolas gunea, es-
pazio librea eta mahai gunea.
Elementu horiek guztiak kendu
eta ipini ahal izateko modukoak
izango dira, espazio estaliaren
askotariko erabilera erraztuz.
Horrela, egungo gune estalia
Auzo Etxe alderantz handitu
egingo da.

Auzo Etxeko sarreratik hexa-
gonora bitartean dagoen horma
kendu egingo dute eta estalpe
berriaren azpian babestuta gel-
dituko diren harmailak jarriko
dituzte. Espazio hau Auzo Etxe-
tik gertu dagoen anfiteatro txiki
baten antzerakoa izango da eta
auzoan antolatzen diren jardue-
rak bertan egitea izango da hel-
burua. 

NATURAN INTEGRATUTA
Era berean, adin ezberdineko
gaztetxoentzat naturan integra-
tutako jolas gune berri bat egoki-
tuko dute Auzo Etxe ondoko 
belardian. Jolas gunea osatuko
duten jolas, eserleku, zein beste-

lakoak egurrez eraikitako ele-
mentuak izango dira, inguru na-
turala ahalik eta gehien errespe-
tatuz, zuhaitzak mantenduz eta
gune berde ahalik eta zabalena
bermatuz.
Hala, eserlekuak, egurrezko

etxola, tirolina, lurrezko muino-
tunel-ezkutalekuak eta txirrista
jarriko dituzte. Jolas hauen az-
pia malgutzeko kautxuzko zorua
jarri ordez harea edota ezpala be-
zalako elementu naturalak era-
biliko dituzte.
Proiektua eginda, lanak dato-

rren urtean gauzatuko dituzte,
obren lizitazioa egin ondoren.
Lanen aurrekontua 428.911 euro-
koa izango da, BEZ barne. 

Amarotzen estalpe berria eta naturan integratutako jolas gunea eraikitzeko proiektua prest duela esan du udalak. ATARIA

Oinkariko
ordezkariak saritu
dituzte Seguran
AMASA-VILLABONA // Urtero
Oinkari dantza taldeko hainbat
dantzarik parte hartzen dute Se-
gurako Euskal Herriko Dantza
Txapelketan eta larunbatean ere
Gorka Granado eta Mattin Etxe-
beste izan zituzten lehian. Gorka
Granadok bereganatu du txape-
la Maren Galvez bikote izanik.
Sopelarra da Granado. 

Aritz Alcainek
Berrobiko zinegotzi
kargua hartu du
BERROBI // Berrobiko Udaleko zi-
negotzi kargua bere gain hartu
berri du Aritz Alcainek, Miren
Loreak «arrazoi pertsonalenga-
tik» uko egin ondoren. Ohar ba-
ten bidez, David De Miguel Be-
rrobiko alkateak ongietorria
eman dio zinegotzi berriari, eta
bere konpromisoa eta lankide-
tza eskertu ditu.
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Komun publikoa non
jarri erabaki ahal
izango dute irurarrek
IRURA // Bi kokagune proposatu
ditu Irurako Udalak: San Migel
plaza eta Loatzo plaza. 
Irurarrek urriaren 18tik 25era
eman ahal izango dute botoa,
udaleko harrera bulegoan, Irura-
ko aplikazioko parte hartze ata-
lean, Kulturuneko postontzian
edo Irura.eus webguneko for-
mularioan.

Buruko gaixotasunen
prebentzioari
buruzko hitzaldia
ASTEASU // Buruko gaixotasu-
nen prebentzioari buruzko hi-
tzaldia antolatu du Xiri-Miri kul-
tur taldeak Asteasuko Udalaren
laguntzarekin. Gurutz Linazasok
eskainiko du gaur, 18:00etatik
aurrera. Gipuzkoako Poliklinika-
ko Alzheimer eta Parkinsonen
Terapia aurreratuen programa-
ren zuzendaria da Linazasoro.

Negozio esku aldaketa

Denda.Neska edo mutil, andre edo
gizon, denda polit bat nahi duenak ez
galdu, ez hitz egitearren. Deitu 639
187 809 telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK



Dupla taldearen rap doinuek
jarriko dute dantzan Alegia 
Udazkeneko kultur egitaraua martxan jarri du Alegiako Udalak; ostiral 
gauean Dupla talde arabarrak kontzertua eskainiko du, herriko plazan 

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegiako Kultura Batzordeak
urte eta erdiko etenaren ostean,
berriz ere, kulturari hauspoa
eman nahian udazkeneko kultur
egitaraua antolatu du. Atseden
egunak tartekatuz, abendura bi-
tartean luzatu dituzte gustu guz-
tietarako moduko ekitaldiak.
Murrizketa ugari bertan behe-

ra geratu ostean, Alegiako kultur
eskaintza ere horren lekuko da.
Pasa den astean ekin zioten egi-
tarauari. Ikasturte berriarekin
batera, Irakurle Taldea ostegu-

nean elkartu zen, eta Mikel Ay-
llon idazlearen Zoriontsuak iza-
tea aukeratu genuen liburu izan
zuten hizketagai. Egitarauko az-
ken ekitaldia ere Irakurle Talde-
arena izango da, eta abenduaren
16an elkartuko dira, liburute-
gian. 
Etzi, 22:00etan, musika izango

da protagonista eta Dupla talde
arabarrak eskainiko du kontzer-
tua plazan. Rap doinuak entzu-
teko aukera izango da. 
Hilaren 26an, berriz,  Gorka

Zubeldia herritarrak hitzaldia
eskainiko die herritarrei. Bere bi-

zipenen berri emango duen hi-
tzaldiari Non gogoa, han zangoa
izena jarri dio. 18:30ean kultur
etxean izango da.
Azaroaren 5a eta 18a haurrei

zuzendutakoak izango dira. Le-
hen egunean haur antzerkia es-
kainiko dute zineman eta biga-
rren egunean, ipuin kontaketa
musikatuaz gozatzeko aukera
izango dute txikienek, liburute-
gian.
Musikariek gorriz markatua

izan ohi dute Xexili eguna, eta
Alegiako musikariek ospatu
egingo dute, eta Loatzo musika

eskolako ikasleek emanaldia es-
kainiko dute.
Azaroaren 26an, Mirari Mar-

tiarena eta Idoia Torregarai igo-
ko dira Alegiako Elizpe zinema
aretoko oholtza gainera. Luze
edo motz ikuskizuna da eskaini-
ko dutena. Azaroko hilabetea
amaitzeko etxeko energia au-
rrezten ikasteko tailerra izango
da ikasi eta praktikan jarri nahi
duten guztientzat.
Abenduaren 10ean, berriz,

Antton Telleria tolosarraren Ne-
katutak bakarrizketan barnera-
tzeko aukera izango dute alegia-

Atzo, Bertzaida Urtaza ipuin kontalariak egin zuen ipuin kontaketa, Alegiako kultur etxeko liburutegian. E. MAIZ

Nekazal makineriaren
ikuskapen teknikoa,
gaur eta bihar
AMEZKETA - ALEGIA// Nekazal
makineriaren ikuskapen tekni-
koa eskualdeko herri ezberdine-
tan ari dira egiten. Gaur Amez-
ketan ariko dira, eta bihar Ale-
giako Bazurkan. Inguruko
herrietako baserritarrentzat ere
baliagarria da, eta interesdunek
txanda hartzeko 943 62 63 00 te-
lefono zenbakira deitu beharko
dute. Kostua, 41,88 eurokoa da.

Elena Tuduri eta
Albiztur ehun urte
geroago, hitzaldian
TOLOSA// Albizturko Goikoe-
txea-Laskibar ondareak Elena
Tudurirekin elkartu gaitu berri-
rohitzaldia izango da gaur, To-
losako Casino elkartean. Emilio
Latorre, Mikel Prieto eta Ane Al-
bisu dira hizlariak. Elena Tudu-
rik Goikoetxean egindako bi ar-
gazki utzi zituen. Ehun urteren
buruan, bat egin dute berriro Al-
bizturko baserriko egongelan. 

Euskal emakume
idazleen irakurketa
feminista tailerra
ALTZO// Altzon Irakurketa Tal-
deak martxan jarraitzen du, eta
hilaren 28an, ostegunean, eus-
kal emakume idazleen irakurke-
ta feminista tailerra egingo dute.
18:30ean, Batzarremuñon elkar-
tuko dira, eta Kattalin Minerren
gidaritzapean, Ana Malagon Zal-
dua idazlearen Ez dakit zertaz
ari zaren liburua izango da jo-
rratuko dutena.

Igartubeiti baserrira
irteera egingo dute
hilaren 30ean
AMEZKETA// Amezketako Uda-
lak Ezkio-Itsasoko Igartubeiti
baserrira irteera antolatu du 60
urtetik gorakoentzat. Urriaren
30ean izango da, eta interesa
dutenek izena hilaren 26ra bitar-
tean eman beharko dute izena
udaletxean. Liernin bazkaldu,
eta Zerainen pasako dute arra-
tsaldea. Pertsona bakoitzak 30
euro ordaindu beharko du.Albizturren aurkitutako arropak. I. ROYO
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KULTUR EGITARAUA
Urriak 22, ostirala

22:00.Dupla rap taldeak kontzertua
eskainiko du, plazan.

Urriak 26, asteartea

18:30.Non gogoa, han zangoahi-
tzaldia eskainiko du Gorka Zubeldia,
Makroherritarrak, kultur etxean.

Azaroak 5, ostirala

17:00.Aiokohaur antzerkia ikusteko
aukera izango da Elizpe zinema are-
toan.  

Azaroak 18, osteguna

17:00.Kolorez Jantzia, ipuin konta-
keta musikatua izango da liburute-
gian. 

Azaroak 24, asteazkena

18:30.Xexili ospakizuna egingo
dute, eta  Loatzo musika eskolako
ikasleen emanaldia izango da.

Azaroak 26, ostirala

22:00.Luze edo motz ikuskizuna,
Mirari Martiarena eta Idoia Torrega-
rairekin, Elizpe zinema aretoan. 

Azaroak 30, asteartea

18:30.Argitu tailerra: Etxean ener-
gia aurrez dezakezu erosotasunik
galdu gabe!, kultur etxean.  

Abenduak 10, ostirala

22:00.Antton Telleriaren Nekatu-
takbakarrizketa, zinema aretoan .  

Abenduak 15, asteazkena

18:30.Ameli ipuin kontaketa musi-
katua, liburutegian.

Abenduak 16, osteguna

18:00. Irakurle taldearen saioa izan-
go da, liburutegian. 

rrek. 22:00etan hasiko da baka-
rrizketarekin, eta zinema areto-
an izango da.
Bost egun beranduago, berriz,

Ameli iritsiko da Alegiako libu-
rutegira. Haurrei zuzendutako
ipuin kontaketa musikatua da.



Ekoizpen kolektiborantz
Lurtaro elkartea sortu dute Tolosaldean elikadura burujabetza bultzatzeko; Luze hausnartu eta gero,
proposamen praktiko bat landu dute eta proposamen hori gizarteratzen ariko dira datozen asteetan 

Jon Miranda 

A ro berri bati
ekin nahi dio-
te Tolosalde-
an, elikadura
osasuntsua,
ekoizpen ere-
du duinak eta
lantzen den

lurrarekiko errespetua ardatz
izango dituena: Lurtaro. Izen hori
hartu du elikadura burujabetza
bultzatzeko 2019ko uztailetik es-
kualdean lanean ari den elkarte-
ak. Ekoizleek, kontsumitzaileek
edota herri mugimenduetako ki-
deek, askotariko pertsonek osatu
dute bederatzi laguneko taldea
eta elikadura kateaz bere osotasu-
nean hausnartzeko aukera izan
dute bi urteko prozesuan. Ez dira,
soilik, maila teorikoan geratu
praktikara eramateko proposa-
men bikoitza landu dute: Tokiko
elikadura ardatz izango duen
denda-kooperatiba bat sortzea;
eta Tolosaldeko elikadura buruja-
betza bultzatzeko elikagaien
ekoizpen kolektiboa sustatzea.
Eskualdeko herritarrekin parte-
katu nahi dute orain proposame-
na eta lehen aurkezpena bihar
egingo dute Anoetan, Mikelasa-
gasti auditorioan, 18:30etan hasi-
ta.
Elikadura katea beste modu ba-

tean antolatzea ahalbidetuko du-
ten proiektu zehatz eta praktiko-
ak martxan jartzeko sortu dute
Lurtaro elkartea. «Badakigu ho-
rrelako egitasmoak sortzen dire-
nean maiz eztabaidarako eremu
hutsean geratzen direla, baina
aurrean ditugun erronkek ordea,
ekitea eskatzen dute, ekimenak
martxan jartzea eta balore haue-
tan gizartea heztea», esan dute
taldekideek. Premia nabari da ki-
deen hitzetan: «Krisi sakon bate-
an murgilduta dago elikadura ka-
tea eta ereduak agortuta daudela
ikusten dugu. Ekoizten duguna-
ren eta ondorioz jaten dugunaren
kontrola ez dago gure esku. Elika-
duraren barruan egon litezkeen
arazoak elkarri lotuta daude eta
beraz arazo horiei erantzun inte-
grala eman behar zaiela uste
dugu. Osoa den arazoari, osotasu-
netik erantzun nahi diogu». 

Ekoizpena eta kontsumoa bi
alor ezberdin balira bezala ulertu
da, eta eten hori josten jardun
nahi du Lurtarok. «Kontsumoa
soilik antolatuta argi dugu ez goa-
zela inora. Eskualdeko ekoizpena
urrun dago kontsumo beharrak
asetzetik eta etorkizunean ekoiz-

pena handitu nahi badugu beste
giltzarri batzuekin handitu be-
harko dugu. Orain arte ezagutu
ditugun ekoizpen moduak agor-
tzen ari direla uste dugu. Zein
etorkizun dute familian kudea-
tzen diren baserriek? Edota eska-
kizun geroz eta gogorragoei eran-
tzunez eredu industriala jarraituz
antolatzen direnek? Uste dugu
ekoizpena merkatuaren lehiakor-
tasunetik atera eta modu antola-
tuan eta elkarren arteko sareak
sortuz hastea dela gainbehera
honi iskin egiteko modua». 
Hutsetik abiatu gabe, hainbat

puntu indartu eta beste zenbait

eraldatzeko borondatez osatu du
Lurtarok proposamena. Horreta-
rako agroekologia hartu dute oi-
narri, «elikadura eredutik garatu
daitekeen herri ereduaz ari gare-
lako; hautu politiko bat ere bada
elikadura eta bide ematen digu
lurralde antolamenduaz, gizarte
kohesioaz edota ekologiaz hitz
egiteko». Hain zuzen, ekoizpena-
ren dimentsio ekologikoaz gaine-
ra, sozio-kulturala, ekonomikoa,
politikoa eta pertsonala hartu di-
tuzte kontuan proiektua taxutze-
rako orduan: «Garrantzitsua iru-
ditzen zaigu ekoizpenen dibertsi-
tatea, ziklo naturalak zaintzea eta
tokiko lurraldeari eta eskaerei
egokitutako ekoizpenak lantzea.
Baina guretzat hori bezain ga-
rrantzitsua da genero, jatorri edo
belaunaldi ezberdinetako jende-
ek irisgarritasun parekidea izatea
natura baliabideekiko».  
Lurtaroko kideek Talaios Koo-

peratibaren laguntza izan dute
hilabete hauetan, eztabaidak bi-
deratu eta edukiak ordenatzeko.
«Ekoizpenak dibertsifikatua, he-
rriko beharretara egokitua eta ja-
sangarria behar zuela adostu ge-
nuen gure artean eta horrek eko-

nomia sozial eraldatzailearen oi-
narrietara eraman gintuen bere-
hala. Agroekologiarekin batera,
landu dugun proposamenaren
beste zutabeetako bat da». Koop-
Fabrikako formakuntza saioetan
ere parte hartu dute kideek eta
ondorioz, Lakari kooperatibako
kide bat izan dute prozesuan bi-
delagun. «Eskualdez eskualde
horrelako proiektuak sortzen ari
dira azkenaldian eta zorionez
ikusten dugu tokiko elikadura
ekosistemak indartu eta sustatuz
doazela». 

GEHIAGO EKOITZI BEHARRA
Euskal Herrian kontsumitzen di-
ren elikagaien %10 baino ez da
ekoizten bertan. Azkenaldian sor-
tzen ari diren kooperatibek egoe-
ra horri buelta eman nahi diote.
Eskualdean ere, beharrezko ditu-
gun elikagaiak bertan ekoiztetik
urrun gaude eta helburu hori lor-
tu bitartean, kooperatiba hauen
saretzearen alde agertu dira el-
karteko kideak. «Gure helburua
Tolosaldeko elikadura beharrak
asetzea da, horretarako ekoizpe-
na modu duin, ekologiko eta ko-
lektiboan antolatuz. Herritarrei

elikadura osasuntsua eskura jar-
tzea da asmoa eta ekoizpena in-
dartzea». 
Kontsumoaz gain, ekoizpena-

ren antolaketa kooperatiboa jarri
du mahai gainean Lurtarok landu
duen proposamenean: planifika-
zioa eta elkarlana. «Beste molde
batzuk lantzeko garaia dela uste
dugu. Ekoizleen arteko komuni-
kazioa erraztu eta eskualdeari es-
kainiko diotena adostu daiteke.
Gauden egoeran, bakarka nekez
animatuko da ekoizle berri bat
langintza honetan hastera. Alter-
natibak bestelakoa behar du.
Ekoizleari ekoizten duen horrek
irteera bat izango duela berma-
tzen badiogu errazago hasiko da
jarduerarekin. Indarrak ekoizpen
hori antolatzen eta kolektibiza-
tzen jarri behar dugu. Momentu
honetan oso oso gutxi ekoizten da
eskualdean, eta daudenek oso
gaitasun txikia dute gehiago pro-
duzitzeko. Gure konpromiso ko-
lektiboa da, dauden ekoizle ho-
riek saretzea eta ahal dela gehiago
erakartzea. Hasteko, ordea, bal-
dintza egokiak beharko dituzte
eta uste dugu kooperatiba batek
eman diezaiekeela aukera». 

Eremu ezberdinetan aritzen diren eskualdeko 9 lagunek elikadura burujabetza bultzatzeko Lurtaro elkartea sortu dute . ATARIA
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«Elikadura beharrak
asetzea da helburua,
ekoizpena modu duin,
ekologiko eta
kolektiboan antolatuz»



Pasa den astean Lurtaro elkartekoek Anoetako eragileen lokalean egin zuten bileran jasotako irudia. ATARIA

ELIKADURA TOLOSALDEA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2021eko urriaren 20a

da, kontsumitzaileen erreferen-
tzia gunea. Supermerkatuen ere-
dutik harago, eskualdeko denda
txikiak, nahiz zenbait tokitan sor-
tu diren ekonomatuak hornitze-
ko gune bat izango da, biltoki gisa
funtzionatuko duen gune parte-
katua». Tokikotasuna, gertutasu-
na, lurrarekiko harremana, kali-
tatea, pertsonen zaintza, zero za-
bor filosofia edota euskara dira,
besteak beste, denda-kooperatiba
hori ardaztuko duten gidalerroak.
«Ez dugu gourmet edo delicates-
senproduktuen saltoki bat bezala
irudikatzen, horrelakoak egon
behar badute egongo dira, baina
egunero kontsumitzen diren pro-
duktuetan jarri nahi dugu inda-
rra». 

Hemendik aurrera eta urtea
amaitu bitartean proiektuaren
sozializazioan jardungo dute Lur-
tarokoek. Izan dituzte lehenengo
harremanak erakundeekin eta
orain aurkezpen herritarrak egin-
go dituzte eskualdeko herrietan.
«Orain arteko prozesua oso herri-
tarra izan da eta izaera horri eutsi-
ko diogu. Kooperatiba sortuko

Praktikan, ekoizleak mahai ba-
ten bueltan antolatzea proposatu
dute Lurtarokoek. «Egunero eu-
ren lana zailtzen duten arazo ho-
riei modu kolektiboan nola eran-
tzun aztertu ahal izango dute ber-
tan. Kooperatibako gainerako
kideok ere erraztu dezakegu bide
hori, bitartekari lanak eginez, lur
bila dabilen ekoizlea lur-jabe ba-
tekin harremanetan jarriz, adibi-
dez». 

Kooperatiba integrala sortzea
dute buruan eta ekoizleekin bate-
ra, kontsumitzaileek, herritarrek,
eskualdeko eragileek eta tokiko
erakundeek parte hartzea. «Ikus-
pegi zabala eta partaidetza zabala
duen kooperatiba bat izatea da
aurreikusten duguna, baina hori
hastera goazen sozializazio pro-
zesuaren emaitza izango da,
orain ehuntzen hasiko garen ha-
rreman sarearen ondorio».

KULTURA ALDAKETA
Norabide berean arraun egiteko
beharra azpimarratu dute Lurta-
roko kideek eta horretarako bide
berriak jorratzea proposatzen

dute. «Orain arte, baserria eta ka-
lea aparteko bi mundu bezala iku-
si dira. Ekoizleek ere, bere gisara
jardun dute modu independente-
an. Guk kooperatibako kide eta
kooperatibarentzat ekoizten
ikusten ditugu proiektu honetan,
berdinetik berdinera. Gero ekoiz-
le profesionalak diren edo ez? Ez-
tabaida antzua iruditzen zaigu,
eskualde honek behar duena da
elikadura ekoizten hastea. Gabe-
zia ikaragarria dago, 49.000 biz-
tanle gara eta ia ez da ezer ekoiz-
ten hemen». 

Balizko kooperatiba, gainera,
ez litzateke etorriko inoren lekua
okupatzera. «Baserritarrei beste
aukera bat eskaini nahi diegu,
segi dezakete azoketara joaten
edo kontsumo taldeentzat sas-
kiak prestatzen. Guk beste aukera
bat zabaldu nahi diegu kooperati-
barekin». 

Horretarako, tokiko elikadura
ardatz izango duen denda-koope-
ratiba, biltoki, «edo logistika gune
bat» irudikatzen dute Lurtaroko-
ek. «Tokiko elikadura osasuntsua
antolatuko duen gunea izango

AURKEZPENAK

Anoeta.Urriaren 21ean, Mikelasa-
gasti auditorioan, 18:30ean  egingo
dute aurkezpena.
Villabona.Urriaren 31ko azokan in-
formazio postua jarriko du Lurtarok
eta aurkezpena azaroaren 3an
egingo du.
Berastegi.Azaroaren 7ko azokan
informazio postua jarriko dute Lur-
taroko kideek.
Baliarrain.Azaroaren 11n, 19:00etan
egingo dute aurkezpena.
Alkiza.Azaroaren 12an egingo dute
aurkezpena,  tokia eta ordua zehaz-
teke daude.
Aduna.Azaroaren 17an kultur are-
toan, 19:00etan egingo dute saioa.
Larraul.Antton Amonarriz kultur
etxean 19:00etan aurkeztuko dute
ekimena.

Harremanetarako:
lurtaroelkartea@gmail.com

bada, izango da indar metaketa
baten emaitza. Oinarri zabala be-
har du gisa honetako proiektu ba-
tek». 

Bihar egingo dute Anoetan le-
hen aurkezpena. Hemendik au-
rrera eskualdean egingo diren
azoketan eskuorriak banatu eta
herritarren datuak bilduko dituz-
te. Herriz herri egingo diren aur-
kezpenetara gonbidatu eta
proiektua azaldu ondoren, urta-
rriletik aurrera dute bazkidetza
kanpainarekin hasteko asmoa.
Azken urteetan antolatutako
kontsumo kooperatibak sortu
dira Euskal Herrian, baina Lurta-
roren proposamenak buelta berri
bat ematen dio ereduari: «Tokiko
elikadura osasuntsu baten aldeko
apustua egiten dugunez, ekoizpe-
netik eraikitako proiektua izan
behar duela uste dugu, ekoizpe-
netik abiatuz elikadura kate oso-
an eragingo duena». Lurraren
aroa hasi besterik ez da egin, eli-
kadura burujabetzaren aldeko
borroka luzea baina emankorra
izatea espero dute Lurtaroko ki-
deek.

GAKOAK

1 Planifikazioa eta elkarlana.
Kooperatibarentzat egindako
ekoizpenak lehenetsiko dira. 

2 Gertutasuna. Ezagutza eta
kontrola errazteko, ekoizpe-
na ahalik eta gertukoena

izango da.  

3 Tokikotasuna. Euskal Herri-
tik kanpoko elikagaiei baiez-
koa ematen bazaie, oinarriz-

ko produktuak soilik izango dira.

4 Lurrarekiko harremana.
Errespetuzkoa eta agroe-
kologiaren oinarriekin bat.

5 Kalitatea Lantaldeak 
kalitatearen jarraipena egin-
go du.

6 Pertsonen zaintza. Ekoiz-
pen katean parte hartzen
duten pertsonen duintasu-

na bermatuko da. Ikuspegi feminista
garatuko da eta pertsona arraziali-
zatuen duintasuna bermatuko da.

7 Zero zabor. Ahalik eta hon-
dakin gutxien sortuko da eta
birziklatutako materiala era-

biliko da.

8 Prezioaren duintasuna.
Prezioa ekoizpenaren tra-
zabilitateari egokitua eta

duina izango da, bai ekoizlearentzat
bai eroslearentzat.

9 Euskara. Etiketen hizkun-
tzan, fakturetan eta beste-
lakoetan lehentasunezkoa

izango da euskara.

10 Txikitasuna. Le-
hentasuna izango
dute ekoizle txikiek,

enpresa handien aurrean.

11 Kolektibotasuna. Ho-
rretarako prestutasuna
dutenak edo jada anto-

latuta dauden ekoizleak lehenetsiko
dira. 



Autodefentsa
feministaren
inguruko tailerra,
bi egunetan
Udazkenerako prestatu duten Jabetze
Eskolako jarduerek aurrera jarraitzen
dute;  abenduaren 4ra bitartean
hainbat tailerretara joan daiteke  

I. S. A. Tolosa

Abendura bitartean martxan
dira Jabetze Eskolako jarduerak.
Gehienak hasita badaude ere,
oraindik badira datozen egune-
tan hasiko direnak. Esaterako,
ostiralean bertan izango da Au-
todefentsa feminista jaietan eta
gure bizitzetan tailerreko lehen
saioa, 16:00etatik 20:00etara,
Tolosako kultur etxean, Maitena
Monroyk gidatuta. Bigarren
saioa, berriz, hurrengo egunean,
larunbatean izango da, kasu ho-
netan, 10:00etatik 14:00etara.
Izena online eman daiteke jar-
duera guztietarako, Tolosakou-
dala.org/berdintasunawebgu-
nean. 
Beste tailer bat ere oraindik

hasi gabe dago: Emakume mar-
golariak itzalean: Piztu ditzagun
argiak!. Azaroaren 8an, 15ean,
22an eta 29an izango dira saioak,
15:30etik 17:30era, Leire Marki-
nezen eskutik. Bi tailer hauetako
prezioa bost eurokoa da. 

GURETZAKO GUNEA
Tolosako Berdintasun sailak,
aurten ere, Guretzako gunea jarri
du martxan, jatorri ezberdineko
emakumeentzako aisialdi, la-

guntza eta elkartasun espazioa,
Tolosaldea Garatzeneko Migra-
zio eta Aniztasun sailarekin el-
karlanean garatu dena.
Lau tailer eskainiko dituzte

abendura bitartean eta doan dira
guztiak. Batetik, rap tailerra, ja-
bekuntza feminista lantzeko.
Urriaren 26an eta azaroaren 2an,
9an, 16an eta 30ean izango dira
saioak, 18:00etatik 20:00etara,
Bonberenean, Nerea Loron La
Furiak gidatuta.
Bestetik, xaboi naturalak egi-

ten ikasteko aukera izango da.
Kasu honetan, urriaren 30ean
izango da, Ereite elkartean,
16:00etatik 19:30era, Bidatz Sa-
siainek zuzenduta. 
Azaroaren 13an, berriz, Migra-

tzen dugunean atzean uzten du-
guna, esperientziak partekatze-
ko tailerra eskainiko du Norma
Vazquezek kultur etxean,
17:00etatik 19:00etara. 
Eta azkenik, abenduaren 4an,

Erromantikoa politikoa ere
bada: Maitasunagatik jada su-
fritzen ez duten emakumeak,
norbere burua zaintzen ikasteko.
Kultur etxean izango da,
17:00etatik 20:00etara, Coral
Herrerak gidatuta. Aurrez izena
eman beharko da guztietarako.

Txotxongilolaritza 
eta emakumeak lotzen
dituen bisita gidatua  
Tolosako Topic zentroan bisita gidatuak egingo dituzte
larunbatean, txotxongiloen munduan emakumeek 
izan duten eta gaur egun daukaten lekua azaleratzeko 

Irati saizar Artola Tolosa

Atzo izan zen Bularreko Minbi-
ziaren Aurkako Nazioarteko
Eguna. Eta horri lotuta, larunba-
terako, txotxongilolaritza eta
emakumeak lotzen dituen bisita
gidatua prestatu dute Topic zen-
troan. Bi saio izango dira, bakoi-
tza hiru ordu laurdenekoa:
11:30ean euskaraz eta 12:30ean
gaztelaniaz. Ostiral arratsaldea
baino lehen eman beharko da
izena museo@cittolosa.com hel-
bidean edo 943 650 414 zenbaki-
ra deituta.  
Emakumea eta txotxongiloa,

gutxi hitz egin den eta gehiago
hitz egitea merezi duen gaia 
dela esan du Iñigo Aginagalde
Topic-eko museo saileko eta do-
kumentazio arloko arduradu-
nak. Berak gidatuko ditu bisitak.
Emakumeak txotxongiloen
munduan zer paper izan duen
eta gaur egun zein leku duen
azalduko du bereziki. «Bisita
hauekin, omenaldi moduko bat
egin nahi diegu emakume txo-
txongilolari guztiei, eman ez
zaien garrantzia azpimarratu
nahiko genuke», zehaztu du Agi-
nagaldek.  

EMAKUMEEN INGURUAN
Gainerako bisitetan bezala,
oraingoan ere museoko ezauga-
rriak azaltzen joango dira, baina

kasu honetan emakumeetan ja-
rriko dute azpimarra. «Txotxon-
giloen munduan aurpegia ema-
ten duten gehienak gizonezkoak
dira, baina emakumeak asko
daude eta ikusgarritasuna eman
nahi diegu». Kultura horretan
izan duten eraginaz arituko da
Aginagalde, «eragin zuzena izan
duelako emakumeak arlo horre-
tan, baina beti itzalean geratu
izan direlako». 
Atzera begira jarrita, eta txo-

txongiloei beraiei begiratuz, Agi-
nagaldek dio beti jarraitzen zela
linea berdina garai batean: «Beti
daude printzesa eta printze bat,

gaiztoa den bat, zintzoa dena,
dragoia ere bai...». Esan du Asia-
ko kulturan emakume txotxon-
giloen presentzia handia dela,
baina, esaterako, Indonesiako
txotxongiloek ezaugarri berezi-
turik ez dutela. «Gure museora
etortzen denak bertatik bertara
ikusteko aukera izango du jasota
dugun guztia». 
Larunbateko bi saioak fami-

lian egiteko modukoak direla go-
gorarazi du museoko arduradu-
nak, haur zein helduentzat. Ha-
mabi urte arteko haurrek bost
euro ordaindu beharko dute eta
hortik gorakoek sei euro.  

Topic zentroko museoan egingo dute bisita gidatua larunbatean. I. S. A.
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Hernialdeko Rolleski
igoera 20. aldira 
iritsiko da aurten 
Alpino Uzturre klubak antolatzen duen proba larunbat
arratsaldean egingo dute, eta ohi bezala, skating edo
klasiko eran lehiatzeko aukera izango dute kirolariek  

Imanol Garcia Landa Hernialde

Aurten posible izan da Hernial-
deko Rolleski Igoera antolatzea.
Zeregin horretan aritzen da Alpi-
no Uzturre kluba eta aurtengoan
20. aldia izango du probak.
«Oraindik horrelako proba oso
gutxi antolatu dira, baina nola-
bait hasi behar zela eta pausoa
ematea erabaki dugu», esan du
Xanti Saizar antolakuntzako ki-
deak.
Larunbat honetan, hilaren

23an, egingo dute proba eta hel-
duen mailan ohi bezala bi moda-
litate izango ditu. 16:00etan
emango zaio irteera skating esti-
loan Tolosako Belate auzotik, eta
16:05ean hasiko da estilo klasi-
koan Hernialdeko Bentatik. Bien
helmuga Hernialdeko plazan
izango da. Bestalde, txikien irte-
era 16:10ean izango da, Hernial-
deko errepidean dagoen Anoeta-
rako bidegurutzean.
Parte hartzaile ugari izaten

ditu probak, eta Euskal Herri
kanpotik ere etortzen dira rolles-

kilariak. Halere, aurtengoan par-
te hartzaile gutxiago izatea au-
rreikusten dute antolatzaileek.
«COVID-19a dela eta, pixka bat
motelago dago dena, baina bes-
tela iraupen eskian aritzen diren
hainbat eremuetatik etorri ohi
dira: Kataluniatik etorri izan dira
noizbait, Madrildik eta Aragoitik
ere, eta zenbaitetan Asturias al-
detik ere bai», esan du Saizarrek.
«Bestalde, Nafarroatik eta Gi-
puzkoatik etortzen dira». Izan

ere rolleskian aritzen direnak ne-
guan iraupen eskian edo mendi
eskian lehiatzen direnak izan
ohi dira. 
Izen ematea doan da eta hain-

bat modu daude horretarako:  te-
lefonoz 685 776 504 zenbakira
deituz (arratsaldez), posta elek-
tronikoaren bidez uzturre@hot-
mail.es edota info@alpinouztu-
rre.eus helbideetara idatziz, eta
Internetez Alpinouzturre.eus
webgunean sartuz. 

Eki Lizaso, Euskadiko Txapelketan lortutako garaikurrekin. ATARIA

Eki Lizaso, irabazle 17 urtez
azpiko Euskadiko Txapelketan
Erredakzioa 

Zarauzko Aritzbatalde kirolde-
gian egin berri dute 17 urtez azpi-
ko Euskadiko Txapelketa, eta
bertan Danok Danena taldeko
Eki Lizaso pultsulariak lehen
postua lortu zuen.
Lan bikaina egin zuen Lizasok,

egindako sei altxaldiak balekoak
izan baitziren eta bere marka 15
kilotan hobetzea lortu baitzuen.
Pozik dago Lizaso, Euskadiko
Txapelketa irabazi eta gero. Kon-
tuan hartzekoa da gainera, urte-
bete baino ez daramala kirol hori
egiten.
Asteburu honetan, urriaren

23an, Cadizen (Espainia) izango
da Lizaso, 17 urtez azpiko Espai-
niako Txapelketan parte har-

tzen, Batis Kortajarena entrena-
tzailearekin batera.
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EZ DA POSIBLE IZAN
58. Enrike Abril Errebote Txapelketaren finala jokatu zen
igandean, Oiartzunen, eta Villabonako Behar Zana elkarteak
ezin izan zuen garaipena lortu, Luzean taldearen aurka 13-2
galdu eta gero. KARLIS MEDRANO

HIRUGARREN GASTEIZEN
Gasteizko udazkeneko torneoa egin zen larunbatean San An-
dres kiroldegian, eta bertan Belabietako oinarrizko jubenil
taldeak hirugarren postua eskuratu zuen. ATARIA

Monge eta
Mancisidor
igerilarien
lorpenak
Europan  

Erredakzioa Tolosa

Igarondo Urpekoak taldeko Pa-
txi Monge eta Gregorio Mancisi-
dor igerilariek Lignano Sabbia-
doron (Italia) egindako Hegats
Igeriketako Europako Master
Txapelketan parte hartu dute.
Master 50 kategorian lehiatu
dira, emaitza ezin hobea lortuz.
50 metro apneako proban urrea
Mongerentzat izan zen eta zila-
rra Mancisidorrentzat, izugarriz-
ko lorpena izanik taldearentzat.
Gainera, Mongek zilarra lortu
zuen 50 eta 100 metro ur gaineko
probetan, Mancisidor 4. eta 5.
izanik proba horietan. Lorpene-
tan Jon Espina entrenatzailea-
ren laguntza nabarmendu dute.

Munduko
Txapelketan
parte hartuko
du Eukene
Larrartek  

Erredakzioa Tolosa

Pistako txirrindularitzako elite
mailako Munduko Txapelketa
egingo dute gaurtik igandera bi-
tartean, Roubaixeko (Frantzia)
Stab belodromoan. Espainiako
selekzioarekin parte hartuko du
Eukene Larrarte tolosarrak, eta
hiru probatan ariko da: omniu-
mean, kanporaketan eta madi-
sonean. Azken honetan Ziortza
Isasirekin parte hartuko du, ohi-
ko bikotekidea izan duen Tania
Calvoren ordez. 
Larrartek orain gutxi Europa-

ko Txapelketan parte hartu
zuen, eta orduan kanporaketa
proban lortu zuen posturik one-
na, bosgarren amaituz.

Orain bi urte egin zen azken probaren une bat. ATARIA
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Deialdiak  

Asteasu.Buruko gaixotasunen pre-
bentzioa hitzaldia, ikus-entzunezko
aretoan, 18:00etan.
Lizartza.12-17 urtekoentzat saioak:
Nola sentitzen zara herrian?,
18:30ean.
Tolosa.Txakurren jabeen eta gaine-
rako herritarren arteko bizikidetza
sustatzeko egingo den lanketa
azaltzeko hitzaldia, kultur etxean,
18:30ean. 
Tolosa.Albizturko Goikoetxea-Las-
kibar ondareak Elena Tudurirekin el-
kartu gaitu berrirohitzaldia, .Casino
elkartean, 19:00etan.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina.
15:00. Desafioa. Herri kirolak, Joxe
Angel Sarasolarekin.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. (H)ari Naizela. Bertsolaritza
saioa, Imanol Artola Felix-ekin.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Harri saldak

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.E. Mujika. Eus-
kal Herria kalea, 3. 943 67 09 15.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6. 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Aldaketa nabarituko
dugu. Goizean erdi eta goi-
mailako hodei dezente

agertuko da, baina eguraldi lasaia
izango dugu. Arratsaldean, ordea,
hodei baxuak ugaritzen joango dira
eta azken orduetan euri pixka bat
ere izango dugu. Tenperatura jaitsi
eta 24-25 graduan joko du goia.

Bihar.Udazkeneko eguraldi
fresko eta tristea. Egun oso-
an zerua estalita mantendu-

ko da eta euri pixka bat egingo du
egunean zehar. Zaparradak oroko-
rrean ahulak izango dira. Haizeak
ipar-mendebaldetik zakar joko du
eta tenperaturak nabarmen egingo
du behera, 17-18 graduan joz goia.

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

ALDARRIKAPENEK JARRAITZEN DUTE 
Pentsiodunen mugimenduak lanean jarraitzen du 1.080 euroko gutxieneko pentsioen eta siste-
ma duin baten aldeko borrokan. Hala, astelehenero bezala herenegun elkartu ziren berriz ere,
eta kasu honetan, hitzaldia ere izan zuten. Txomin Lorca Bizkaiko Pentsiodunen Mugimendu-
ko kideak pentsio sistema publikoaren inguruko hitzaldia eskaini zuen Tolosako Zerkausian,
eta herritar ugari gerturatu zen hura jarraitzera. PATXI RENOBALES

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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