
Kontuan zuten diru guztia
lapurtu diote Orendaingo bikote
bati, iruzur baten ondorioz
Finantza erakundeak irtenbiderik eman ez dienez, Aimar Agirresarobek eta
Maider Jauregik auzitara eraman dute kasua; Joseba Salegi abokatuak azaldu du,
ezagutzen dituen gisa horretako kasuak bezeroen interesen alde ebatzi direla //2-3
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AMASA-VILLABONA AUKERATZEKO UNEA
Amasa-Villabonako Udalak datorren urtean gauzatuko duena aukeratu ahalko dute 11 proiektuetatik
amasarrek eta billabonatarrek; azaroaren 19tik 28ra bitarte egingo dute herri galdeketa, eta era
telematikoan nahiz presentzialean bozkatu ahalko da; erakusketa ere jarriko dute proiektuak ikusteko //5
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Bizitza berriro zerotik hastea
Aimar Agirresaroberi eta Maider Jauregiri banketxe bateko kontu korronte batean zuten dirua ostu
diete; iruzur egin dietela diote, eta irtenbiderik eskaini ez dietenez, epaitegietara daramate kasua 

Josu Artutxa Dorronsoro

U rriaren 2a
zen, larunba-
ta. Aimar Agi-
rresarobe eta
Maider Jau-
regi ohiko
eragiketa bat
egitear ziren

Laboral Kutxan duten kontu ko-
rrontean. Euren harridurarako,
baina, 23 euro besterik ez dituzte
kontu horretan. Egun batzuk le-
henago hasita, eta bi titular ez-
berdinei egindako lau transfe-
rentzien bitartez, kontuan zuten
ia diru guztia kendu zieten. «Guk
ez genuen ezer agindu; ez genion
inori baimenik eman», adierazi
dute. Iruzur egin zieten. «Inpo-
tentzia handia sentitu genuen
eta behera etorri ginen».
Asteburua zen, eta euren zori-

txarrerako, astelehenera arte
itxaron behar zuten banketxeko
ordezkariekin hitz egiteko. «On-
line bankura deitu eta gertatuta-
koa azaldu ondoren, itxura guz-
tien arabera, iruzur baten aurre-
an geundela esan ziguten»,
azaldu du Agirresarobek. Or-
duan, Ertzaintzarengana jo zu-
ten salaketa jartzera.
Bi egun luzeren ondoren joan

ziren banketxera. Bertan, aipa-
tutako bi titular horien kontuak
existitzen zirela esan zieten.
«Gure harridurarako, oraindik
martxan zeuden. Gerora ziurtatu
ziguten gure dirua ez zegoela
kontu horietan. Litekeena da
kontu korronte horren titularra
faltsua izatea, iruzur honen kal-
tedun berri bat izatea». Orduan,
euren kontu korrontea blokea-
tzeko eskatu zuten. «Hurrengo
egunean, froga bat egitearren,
mugikorretik ordainketa bat egi-
ten saiatu nintzen, eta dirua kar-
gatzea lortu nuen, berez, kontua
blokeatuta zegoenean. Bizum bi-
dez eragiketa bat egitea ere lortu
nuen», azaldu du Agirresarobek.

«Banketxean esan ziguten posi-
ble zela beraiek desblokeatu iza-
na, agiriak ordaintzeko. Kointzi-
dentzia handi samarra».

«SEGURTASUN EZA, AGERIAN»
Agirresarobe eta Jauregi jakitun
ziren iruzur kasuak argitzeak
luze jotzen duela, beraz, «kezka-
tuta» zeuden. «Banketxean, gai-
nera, ez ziguten irtenbideak bila-
tzen saiatuko zirela esaten, eta
ardurak eta susmoak gure gain
jartzen hasi ziren lehen unetik .
Mezu edo dei arraroak jasotzen
ari ote ginen galdetuta, guk ezetz
esan genien. Kreditu bat eskaini
ziguten, baina ez zen onargarria,
ezta etikoa ere. Kasua are gehia-
go zailduko zela ohartu ginen»,
esan du Jauregik. «Banketxeko
langileei edo euren senideei ha-
lakorik gertatuz gero, berdin jo-
katuko al lukete?».

Bere iritziz, horrelako egoera
baten aurrean, «deigarria» da
inongo alarmak ez jotzea,
«ezohiko» hainbat faktorerenga-
tik: diru kantitateak, maiztasu-
na, hartzaile mota... «Moduak
ere ez ziren ohikoak. Premiazko
edo berehalako eragiketa bezala
zeuden izendatuta. Guk ez dugu
sekula halakorik agindu, eta gai-
nera, sistemak detektatzeko mo-
duko ezaugarriak zituzten».
Honi lotuta, honakoa gaineratu
du Jauregik: «Kontu korronte
bat dugu beste banketxe batean,
eta bertan sartzen ere saiatu zi-
ren, baina bertako sistemak,
ezohiko zerbait detektatu zue-
nez, automatikoki blokeatu zuen
kontu hori».
Gisa honetako iruzurrak uga-

riagoak dira gaur egun. «Gure ka-
suak, ordea, berezitasun bat du»,
esan du Jauregik. «Gu ez gaitu
inork engainatu. Banketxean
esan ziguten nire mugikorretik
egin zituztela eragiketak, nire
izenean. Hortaz, nire telefonoak
zibererasoa jasan zuela ondo-
rioztatu genuen. Argi dugu apli-
kazio hori mugikorrean izan ez
bagenu, ez ginatekeela egoera
honetan aurkituko, baina be-

raiek dira bezeroak aplikazio ho-
riek erabiltzera bultzatzen dituz-
tenak».
Biek ere, argi dute hasieratik

jarri zizkiela banketxeari kartak
mahai gainean. «Beraiek, ordea,
ez. Mugikorra goitik behera ara-
katzeko esan genien, ez genuela
ezer ezkutatzeko. Datu informa-
tikoak eskatu genizkien; legez,
momentuan eman behar dizu
banketxeak informazio hori».
Oraindik, ordea, ez dute berririk.
«Dituzten segurtasun-neurriak
ez dira nahikoa iruzur hauen au-
rrean, eta gaur egun iruzurgileak
dira babes mekanismoen aurre-
tik doazenak», gaineratu du Agi-
rresarobek.
Izan ere, kontu horretan zituz-

ten aurrezki guztiak. Lapurreta
egoera egonkor batean eta babes
sozial handiko unean jasan du-
ten arren, «inongo kezkarik gabe
bizitzetik, egunero kontua gain-
begiratzera» igaro direla esan du
Agirresarobek. «Gure bizitza be-
rriro hutsetik hastea izan da. Le-
hen ez genuen ondoko dendan
fruta poltsa bat erosteko ere.
Orain gaitasuna dugu aurrera
egiteko, baina zenbait unetan
pentsatu beharra izaten dugu».

ARDURA SOZIAL BAT
Banketxearen zeregin nagusia
«bezeroei segurtasuna eta kon-
fiantza bermatzea» dela diote.
«Askorentzat airean geratu da
hori. Ahaztu egiten zaie dirua
gurea dela, eta gu garela diru
hori esku onetan egon dadin in-
teresa agertzen duten lehenak».
Orain, eta irtenbiderik eman

ez dietenez, epaitegietara era-
mango dute kasua. «Dena era-
man dutenez, dena dugu berres-
kuratzeko. Amaieraraino joko
dugu gure arrazoi eta egiarekin.
Bakoitzari berea ematea besterik
ez dugu eskatzen. Zaila izan da
hau kontatzea, biluztera behartu
gaituelako, baina ardura sozial
batengatik ere egin dugu. Bide
luzea eta gogorra izango da». Bai
Agirresarobek, baita Jauregik
ere, bi ondorio atera nahi dituz-
te: «Batetik, gurea dena berres-
kuratzea, eta bestetik, gure ka-
suak balio dezala beste inork  ha-
lakorik jasan ez dezan». 
Bitartean, Euskal Herritik, es-

tatutik nahiz diasporatik babesa
jasotzen ari direla aitortu dute.
«Badira kezka azaldu dutenak,
eta batzuek diru sarrerak ere
egin dizkigute». 

Aimar Agirresarobe eta Maider Jauregi, iruzurra jasan duten orendaindarrak, Joseba Salegi abokatuarekin. JOSU ARTUTXA

ENTITATEAK EZ DU
INFORMAZIORIK
EMAN NAHI IZAN

TOLOSALDEKOATARIALaboral Kutxa
finantza erakundearekin jarri da
harremanetan, baina banketxeak
ez du informaziorik eman nahi izan:
«Laboral Kutxak asko errespeta-
tzen du bezeroekin duen harrema-
na, eta konfidentzialtasuna zain-
tzen du, ez du informaziorik eman-
go konfidentzialtasuna tarteko
dagoelako. Segurtasuna bermatu-
ta dago Laboral Kutxan, eta segur-
tasun sistemak neurri zorrotzak
ditu eta betetzen ditu, beraz, beze-
roak lasai egon daitezke. Pedago-
gia lanean sinesten dugu, eta beze-
roei zer ez duten egin behar argi uz-
ten diegu. Egin behar ez dutenaren
inguruko argibideak eta informa-
zioa emateko prest gaude, eta 
gure kudeatzaileak bezeroen es-
kura daude zalantzak argitzeko
helburuz», adierazi du finantza era-
kundeak.
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Salgai

Telebista.Estreinatu gabeko tele-
bista saltzen dugu. Samsung 6 mar-
kakoa da eta 30 hazbete ditu.
UE32P4305 AK erreferentzia du.
Prezioa: 120 euro. Interesdunek dei-

tu ondorengo telefono zenbakira:
657 73 28 06. 
Txerriak.Apotea, zerramak eta sei
hilabete inguruko txerrikumeak. In-
teresdunek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK



tatu zaionaren berri emateko be-
tebeharra du. Eskaerari, ordea,
ezezko erantzuna eman zioten.
Harriduraz jaso genuen erantzu-
na, emandako azalpenak oso
orokorrak direlako.

Hemendik aurrera dugun au-
kera bakarra demanda judizial

bat jartzea da. Behin prestatuta-
koan, epaitegian aurkeztuko
dugu, eta horrek bide emango
dio prozedura arrunt bati.
Zure iritziz, nork urratu du le-
gea edo non egon da arau-
haustea?
Kasu honetan, dirua itzuli ez

dien momentutik banketxeak ez
du legea bete. Lehenago, bere se-
gurtasun-neurriek huts egin
ahal izan dute, baina horrek ez
du esan nahi bankuak arau-
hauste bat egin duenik.
Zeintzuk izan daitezke kasu
honen irtenbide juridiko posi-
bleak?
Cuasi objetivo deritzon erantzu-
kizun baten aurrean gaude. Bai-
mena eman edo ez frogatzearen
ardura banketxearengan jartzea
da; argiago esanda, transferen-
tzia horiek bezeroek baimendu
zituztela egiaztatu behar du. Be-
zeroek ez dute frogatu behar zer
ez duten egin; banketxeak ziur-
tatu behar du martxan jarri di-

J. Artutxa Dorronsoro

Aimar Agirresarobek eta Maider
Jauregik beste oztopo bati egin
beharko diote aurre: epaitegieta-
ra daramate kasua. Horretarako,
Joseba Salegi abokatuaren la-
guntza izango dute. Ikuspuntu
juridikotik, «baloratzen sinplea
den kasua» dela aitortu du.
Zein egoeratan dago kasua?
Epaitegietan nahiko berriak di-
ren ekintza judizialak dira, baina
izan dira kasuak, eta badira sen-
tentziak. Hortaz, epaitegietan
bada ardura bat honen ingu-
ruan. Egia da, ordea, oso poliki
doazela kasu guztiak, larrienek
ere bere denbora eskatzen dute-
lako. Iruzur kasu hau, gainera,
une honetan ez dute lehentasu-
nezkoa edo larria bezala izenda-
tuko. Ikuskatu ditudan kasu guz-
tiak, kontsumitzaileen edo beze-
roen interesen aldekoak dira,
euren intereserako geroz eta sen-
doagoa den sistema bat badago-
elako, iruzur kasu batean erabat
aplikagarria izan daitekeena.

Kasu horietan, phishing (beze-
roak klabeak borondatez banke-
txeari ematen dizkiola pentsa-
tuz, beste norbaiti ematea) edota
pharming (mobila jakeatzea) zi-
bererasoez hitz egiten da. Sen-
tentziek, beraz, aurreikusten di-
tuzte horiek. Ugaritzen ari diren
kasuak dira, eta tendentzia ho-
rretan jarraituz gero, banketxeek
euren posizioa aldatu beharra
izango dute. Hemen, gainera,
bada paradigma bat.
Zein da paradigma hori?
Legea urratzearen ondorioz,
banketxeari oso merke ateratzen
zaio dirua ez itzultzeko posizioa
mantentzea. Izan ere, epaileak
arrazoia ematen ez badio ere, ez
du isunik izango. Hortaz, ikus-
pegi ekonomikotik, denbora ira-
baztea abantaila da beraientzat.
Zuen kasuan, zein urrats
eman dituzue orain arte?
Lehenik, idatzi bat aurkeztu ge-
nuen banketxean. Legeak au-
rreikusten duenez, bezeroak ger-

tuzten segurtasun neurri guztiak
bete direla. Hori egiterik ez badu,
inbertsio karga baten aurrean
egongo ginateke. Kasu horretan,
bankuarena litzateke erantzuki-
zun osoa, eta beraz, dirua itzuli
beharko lieke bezeroei.

Ez bada arduragabekeriaz jo-
katu, edo maularik edo iruzurrik
egin nahi izan ez bada, kasu guz-
tietan, automatikoki banketxea-
rengan ezartzen da erantzuki-
zun cuasi objetivo hori. Hala ere,
badira salbuespenak edo eran-
tzukizun hori bezeroarengan
ezartzeko aukerak, hala nola, be-
zeroak berak arduragabekeriaz
jokatzea (esate baterako, bere
datuak edota pasahitzak publiko
egitea), edo banketxeari maula
edo iruzur egiteko asmoa izatea. 
Baduzu dirua itzuliko diete-
naren esperantza?
Zintzoki esanda, nire bezero bati
ez diot sekula esango senten-
tziak aurrez idatziak daudenik,
baina bai esan diezaioket, arau-
dia ikusita, nahiko argi dudala
zer geratuko den. Badira iruzur
kasuak aztertu dituzten epaike-
tak, eta aurrez esan bezala, eza-
gutzen ditudan guztiak bezero-
en interesen alde ebatzi dira.

Ikusi beharko da zein den
emaitza. Nire ustez, argia izan
beharko litzateke; bankuak de-
mostratu dezake pasahitzak zu-
zen sartu zirela, baina ezinezkoa
izango du eragiketen aginduak
adostasunez eman zirela froga-
tzea. Orduan, banketxearen gain
geratuko da erantzukizuna, eta
berak egin beharko dio aurre kal-
te honi.

Kasu hau iragarri den unetik,
banketxeetako bezero askok
azaldu dute kezka, denek ikusi
dutelako arriskuan euren egoe-
ra, baina ez dira horiek bakarrik.
Izan ere, guztiok gaude arris-
kuan, bai herritarrak, bai banke-
txeetako langileak, baita kasua
ebatziko duen epailea bera ere.
Horregatik, ezinbestekoa irudi-
tzen zait iruzur kasuen inguruan
kontzientzia hori zabaltzea.

JOSU ARTUTXA

«Banketxeak ezingo du
frogatu eragiketak
adostasunez egin zirela»
JOSEBA SALEGI
ABOKATUA

Agirresarobek eta Jauregik epaitegietara
daramate jasan berri duten iruzur kasua;
araudiari erreparatuz gero, Joseba Salegi
euren abokatuak argi du zer gertatuko den

Ezer egin edo esan aurretik, ondo pentsatzea
J. Artutxa Dorronsoro

Digitalizazioak erabat irentsi du
gizartearen bizimodua. Mugiko-
rren edota ordenagailuen men-
pe bizi gara, eta egunerokoan
erabiltzen ditugun gailuek era-
ginda hartzen ditugu erabakiak.

Azkenaldian, iruzur kasuen
harira, etengabe entzuten ari
gara zibersegurtasuna hitza. Bai-
na, ba al dakigu benetan zer ger-

ta daitekeen, mugikorrera nahiz
ordenagailura gozokiak balira
bezala heltzen zaizkigun mezue-
tan klik eginez gero? «Kontuz ibi-
li behar da, posible delako zure
aurrezkiak arriskuan jartzea»,
esan du Maria Penilla Ziur en-
presako langileak. «Hala ere,
gaur egun ez dago ehuneko ehu-
nean segurua den ezer», gainera-
tu du.

Penillaren iritziz, «dirua gor-

detzeko lekurik onenak» dira
banketxeak. «Zibersegurtasuna-
ri dagokionez, entitate garatue-
nak dira, sistema onenak dituz-
tenak. Online bankuan edozein
eragiketa egiteko, guztiek dute
baimentze bikoitza; bi pasahitz
ezberdin eskatzen dizkigute».

Askotan, mugikorrera edo or-
denagailura heltzen zaizkigun
mezu arriskutsuetan, adinekoak
izan ohi dira ondorio larriak izan

ditzaketenak. Hala ere, azkarregi
klikatzeko ohitura guztiok dugu-
la esan du Penillak eta datuak
eman aurretik, beharrezkoa dela
bi aldiz pentsatzea. «Mezu arris-
kutsuak iristen zaizkigunean,
zein mezu mota den aztertu be-
har da, eta askotan, berehala eza-
batzea da onena. Zerbait larria
izanez gero, jarriko dira berriro
zurekin kontaktuan».

Zibererasoak ekiditeko, bi

aholku eman ditu: «Batetik, hau-
rrentzako jolasak, sare sozialak
edo bestelako aplikazioak eta
banketxeetako aplikazioak mu-
gikor berean ez izatea. Bestetik,
sarbide guztietarako pasahitz
bera ez erabiltzea, edo pasahi-
tzak automatikoki ez gordetzea.
Badira pasahitzak gordetzeko fi-
txategiak; horrela, nahikoa iza-
ten da dokumentu horretara sar-
tzeko gakoa jakitea».
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Urtero
iristen da
San Martin  
San Martin eguna izango da bihar, 
eta eskualdean Alkizan, Amezketan
eta Amasan ospatuko dute; Amasan,
ordea, gaurkoa dute egun handia

Eneritz Maiz Etxarri 
Alkiza / Amasa /Amezketa

Urtero iristen da San Martin egu-
na, eta aurten ere ez du hutsik
egingo. Bihar, Martina, Martin
edo Mattin izena dutenen eguna
izango da. Esaera zaharrak txerri
guztiei heltzen zaiela sanmartin
dio, baina ohitura horiek atzean
geratzen ari dira. Festa da nagusi
San Martin egunaren bueltan,
eta nahiz eta, Koronabirusaren
garaietan ibili, aurten, ospatu
egingo dute Alkizan, Amezketan
eta Amasan. 
Amezketan jai eguna izanik,

haurrei zuzendutako eskaintza
izango da egun guztian zehar,
eta usadio zaharrei eutsiz, meza
nagusia izango dute elizkoiek
San Martin ermitan. Nola ez,

erretirodun guztien gozamene-
rako bazkaria egingo dute. 
Alkizan ere ildo bertsutik os-

patuko dute San Martin. Heldue-
nentzat bazkaria, eta gaztetxoe-
nentzat txotxongilo emanaldia.
Alkizan, ordea, ostiralean eta la-
runbatean ere izango dute zer
ospatua.

EGUN HANDIA, AMASAN
Bezpera izanagatik gaur dute
egun handia Amasan. Goizean
goiz jaikita ibiliko dira gazteak
baserriz baserri. Eta bazkari eta
afari, egun betea izango dute jo-
koak tarteko. 
Festek ez dute etenik izango,

eta larunbata bitartean haur,
gazte eta helduek gustukoa den
horretaz gozatzeko aukera izan-
go dute. 

Atzo jaitsi zen Martina sorgina Amasako festei hasiera emateko. JON MIRANDA

ADUNAKO KULTUR EGITARAUA

Azaroak 13, larunbata

15:00. Adunako Mendi Duatloia jo-
katuko da..

Azaroak 14, igandea

Bizilagunak 2021 elkartasun ekime-
na.

Azaroak 15, astelehena

17:30.Hari batetik zintzilik ipuin kon-
taketa izango da, elizan. Di Filippo
Marionette (Italia).

Azaroak 16, asteartea

19:00.Panderoa Euskal Herrian. 160
urteko ibilbideahitzaldia emango du,
Xabier Leturia herritarrak, kultur
aretoan

Azaroak 17, asteazkena

19:00.Lurtaro, Tolosaldean elikadura
burujabetza bultzatzeko elkartea-

ren aurkezpena izango da. Maddi
Sarasola Eizmendik aurkeztuko du.

Azaroak 18, osteguna

17:30.Solasaldia egingo dute Jokin
Altuna amezketar pilotariarekin, eli-
zan.

Azaroak 19, ostirala

12:30.Elkartasun ekitaldia egingo
dute, plazan. Herriko furgoneta za-
harraren eskaintza Saharar Errefu-
xiatu Kanpamenduetako biztanleei. 
21:30.Luze edo motzumorezko
emanaldia. Mirari Martiarena eta
Idoia Torregarairen eskutik. Herriko
plazan, baina euria eginez gero eli-
zan.

Azaroak 20, larunbata

09:30.Adunako mugarriak mendi
ibilaldia, Jabier Zabalaren eskutik.
Herriko plazatik abiatuta. 

SAN MARTIN JAIAK
AMEZKETA

Azaroak 11, osteguna.
10:00-13:00. Haurrentzat puzgarria
Larrunarri frontoian.
12:30. Meza nagusia, San Martinen.
14:00. Bazkaria, Beartzana jatetxe-
an. Bertsolari eta trikitilariak bertan
izango dira.
16:30.Haurrentzat jolasak Larruna-
rri frontoian, Gaztelekuaren eskutik.
18:00. Haurrentzat merienda, gura-
so elkartearen eskutik.

ALKIZA

Azaroak 11, osteguna.
14:00. Erretirodunen bazkaria, Alki-
zako herri ostatuan. 
17:00. Erreka Mari txotxongilo ema-
naldia, kultur etxean.
Azaroak 12, ostirala.
17:00. Haur jolasak, ginkana (bizikle-

tan), musika dantza... frontoian eta
ondoren, haur zein helduentzako
txokolatea eta pintxoak guraso el-
kartearen kontura, frontoian. 
21:00. Herri afaria Ostatu jatetxean.
Ondoren. Kontzertu akustikoa Iker
Lauroba eta Leire Berasaluzeren
eskutik.
Azaroak 13, larunbata.
17:30. Ianire Aranzaberen kantaldia.
Ondoren. Musika Bassagain soinu
sistemaren eskutik.

AMASA

Gaur, azaroak 10.
06:00. Gazteen gosaria Amasa ka-
fetegian, trikitilariek alaiturik. 
14:30.Gazteen bazkaria Uxo-Toki
elkartean. 
17:00. Sokadantza eta aurreskua
plazan. 

21:00.Gazteen afaria Iturri-Goxo
jatetxean.
Azaroak 11, osteguna.
10:00. Meza santua. 
Azaroak 12, ostirala.
17:00-19:00. Puzgarriak,frontoian. 
Ondoren. Txokolate beroa. 
17:30. Dudik-P taldearen kontzer-
tua.
19:30. Amasako XVIV. Bakailu
Lehiaketa Iturrigoxon. 
23:30.Distopia elektrotxaranga.
Azaroak 13, larunbata.
11:00. Umekrosa (6. maila arteko
umeentzat). 
12:00. Herriko proba. 
18:30. Bertso saioa, elizan. Bertso-
lariak: Unai Mendizabal, Onintza En-
beita, Sebastian Lizaso eta Oihana
Iguaran. Gai-jartzailea: Imanol Artola,
felix.

Aisia, kirolarekin eta kulturarekin uztartuz

E. Maiz Aduna

Adunako Udalak ez du atsedenik
hartu, eta ekitaldi ezberdinez
osatutako eskaintza prestatu die
herritarrei azarorako. Ekitaldi
guztiz ezberdinak aukeratu di-
tuzte gustu ezberdinetako per-
tsonengana iristeko. 
Hasi, larunbatean bertan hasi-

ko dira, eta III. Adunako Mendi
Duatloia jokatuko da. Igandean,
aldiz, Bizilagunak ekimenarekin
bat egingo dute. 
Astelehenetik aurrera, berriz,

atsedenerako tarterik gabe, egu-
nez egun, ekitaldi ezberdinak
izango dituzte: ipuin kontaketa,
hitzaldia, Lurtaroren aurkezpe-
na, Jokin Altuna pilotariarekin

solasaldia, elkartasun ekitaldia
edota Luze eta Motz umorezko
emanaldia.

ARDO DASTAKETA
Hilaren 20an egun osoko egita-
raua dute. Adunako mugarrien
mendi ibilaldiarekin hasi, eta
arratsaldean Mus Txapelketa Az-
karrean parte hartzeko aukera
edo magia gustukoago dutenek
Eriz magoa izango dute. Eguna
GenEroadantza emanaldiarekin
amaituko dute. 
Igandean ardo dastaketa ko-

mentatua egingo dute Mikel Ga-
raiazabalekin, eta interesatuek
izena hilaren 17a baino lehen
eman beharko dute udaletxean.
30entzat baino ez dago lekua.

Adunako Udalak azaroa bete ekitaldi antolatu
du; larunbatean mendi duatloiarekin hasiko
dira, eta Xexili egunarekin amaituko dute 
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16:00. Adunako Mus Txapelketa az-
karra. Euskal Herriko mus federazio-
ak antolatuta. Txulobi elkartean.
16:30. Magia ikuskizuna, Eriz Mago-
arekin, elizan. 
18:30.Kimua dantza kolektiboaren
GenEroa dantza emanaldia. Herriko
plazan, baina euria eginez gero fron-
toian.

Azaroak 21, igandea

12:00.HAZIren laguntzarekin ardo
dastaketa komentatua egingo dute,
Mikel Garaizabalekin, frontoian. Udal
bulegoan edo liburutegian izena
emango duten 30 lagunentzat dago
tokia.

Azaroak 25, osteguna

Loatzo musika eskolak Xexili musika
kontzertua eskainiko du. Frontoi Za-
harrean, baina euria eginez gero eli-
zan izango da.



Azaroaren 19tik 28ra bozkatu ahal
izango dute herritarrek galdeketan
Aurkeztutako 11 proiektuetatik udalak 2022an gauzatuko duena aukeratuko dute 16
urtetik gorako herritarrek; telematikoki eta presentzialki eman ahal izango da botoa

Jon Miranda 

Amasarrek eta billabonatarrek
azaroaren 19tik 28ra gauzatuko
den herri galdeketan parte har-
tzeko aukera izango dute. 16 urte
beteta dituzten eta Amasa-Villa-
bonan erroldatuta dauden herri-
tar guztiek izango dute bozkatze-
ko eskubidea eta horretarako bi
aukera izango dituzte: azaroaren
19tik 26ra Villabona.eus webgu-
neko azalean jarriko duten bozke-
ta gunean; eta azaroaren 27an eta
28an Gurea zinema aretoko sarre-
ran jarriko duten hautetsontzian,
larunbatean 10:00etatik
20:00etara eta igandean
10:00etatik 15:00etara. «11 proiek-
tu hauetatik, 2022. urtean udalak
zein gauzatzea gustatuko litzai-
zuke?» galderari erantzun behar-
ko diote herritarrek. 
Amasa-Villabonan apirilean

abiatu zuten herritarren parte
hartze prozesuaren lehen fasea
amaituta, herritarrek edo herriko
taldeek proposatutako 11 proiek-
tuk parte hartuko dute herri gal-
deketan. Dagoeneko proiektu
hauetako bakoitzaren ezaugarri
nagusiak biltzen dituen aldizkari
informatiboa kaleratu eta zabal-
du du udalak, baina horrez gain,
proiektuaren inguruan gehiago
jakiteko aukera izango dute herri-
tarrek, erakusketa baten bidez.
Azaroaren 19tik 21era Gurea zine-
ma aretoko erakusketa gelan
egingo dute. Proiektu bakoitzak
bere espazioa izango du eta
proiektu horietako bakoitzaren
proposatzaileak izan diren herri-
tarrek eta taldeetako kideek, be-
ren egitasmoari buruzko azalpe-
nak eman ahal izango dizkiete
gerturatzen diren herritarrei.
Amasa-Villabonako Udaleko

Herritarren Parte Hartze batzor-
de bereziko ordezkari politikoek
eman dituzte galdeketaren ingu-
ruko xehetasunak. Patxi Agirre
EAJko ordezkariak azaldu du
bozketa sistema: «Gehien gusta-
tzen zaien proiektuari hiru puntu
eman beharko dizkiote, bigarre-
nari bi puntu eta hirugarrenari
puntu bakarra. Gehien gustatzen
zaiena aukeratu beharko dute
behintzat, eta hautazkoa izango

Ezkerretik eskuinera, EH Bilduko Xabat Laborde, Beatriz Unzue alkatea, EAJko Patxi Agirre, eta PSE-EEko Maria Luisa Arija, herri galdeketaren aurkezpenean. J. M.

da bigarren edo hirugarren
proiektuak markatzea». 
Puntu gehien jasoko dituen

proiektua galdeketaren «irabaz-
le» gisa izendatuko dute eta
proiektu hori 2022an gauzatzeko
konpromisoa hartu du Amasa-Vi-
llabonako Udalak. Beatriz Unzue
alkateak azaldu ditu hortik aurre-
rakoak: «Puntu gehien jasotzen
dituen bigarren proiektuaren au-
rrekontua, irabazle izan den
proiektuaren aurrekontuari batu-
ko zaio. Baturaren emaitza
400.000 euro baino txikiagoa
bada, udalak proiektu hori gauza-
tzeko konpromisoa hartuko du.
Emaitzak 400.000 euroko kopu-
rua gainditzen badu udaleko He-
rritarren Parte Hartze batzorde
berezian erabakiko da udalak
proiektua gauzatzeko konpromi-
soa hartuko duen ala ez». 
Puntu gehien jasoko dituen hi-

rugarren proiektuari buruz ere
hitz egin du alkateak eta esan du
hiru aurrekontuen gehikuntza-
ren emaitza 400.000 euro baino

txikiagoa bada, udalak hiru
proiektuak gauzatzeko konpro-
misoa hartuko duela. 
Xehetasunak ere eman dituzte

bozketa moduen inguruan. Aza-
roaren 19tik 26ra Villabona.eus
webguneko azalean jarriko dute
bozketa-gunea eta bertan sartu
eta bozkatu ahal izateko NAN
zenbakia, jaiotze data eta telefono
zenbakia jarri beharko ditu herri-
tarrak. Bestalde, azaroaren 27an
10:00etatik 20:00etara, eta azaro-
aren 28an 10:00etatik 15:00etara
Gurea zineko sarreran jarriko
dute bozketa mahaia hautetson-
tzi batekin. Mahai batean bozka
paperak eta boligrafoak egongo
dira eta sekretuki bozkatzeko ere-
mu bat jarriko dutela ere esan
dute udal ordezkariek. 

PARTE HARTZEKO DEIA
Alkatearekin batera, EH Bilduko
Xabat Laborde, EAJko Patxi Agi-
rre eta PSE-EEko Maria Luisa Ari-
jak hartu dute parte, herri galde-
ketaren aurkezpen agerraldian.

Udalean ordezkaritza duten al-
derdi politikoetako ordezkariek
parte hartzeko deia egin diete he-
rritar guztiei. «Prozesu honek
arrakasta izan dezan, oso garran-
tzitsua izango da parte hartze
maila handia lortzea», esan du al-
kateak. 
Unzueren esanetan udalak an-

tolatu duen prozesu parte har-
tzailea, «mugarri garrantzitsua»
izango da, «herritarrak ahaldun-
tzeko eta udal politiketan herrita-
rren hitza eta erabakia kontuan
izateko». Demokrazia eredu «zu-
zen eta parte hartzaileago» bat
eraikitzeko pauso esanguratsua
izatea nahi dute Amasa-Villabo-
nako udal ordezkariek: «Konben-
tzituta gaude, aurrerantzean,
udal honen gobernantza ere-
duan, hartu beharreko erabaki
garrantzitsuak herritarren zuze-
neko erabakiaren esku utziko di-
rela, eta prozesu parte hartzaile
honek norabide horretan aurre-
rapauso sendoa izateko bokazioa
du».
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HERRI GALDEKETA
Erakusketa

Azaroaren 19tik 21era.Gurea zine-
ma aretoko erakusketa gelan auke-
ran izango diren 11 proiektuen era-
kusketa jarriko dute.

Bozketa telematikoa

Azaroaren 19tik 26ra.Villabona.eus
atarian eman ahal izango dute botoa
herritarrek NAN zenbakia, jaiotze
data eta telefono zenbakia adierazi-
ta. 16 urtetik gorakoek parte hartu
ahal izango dute. 

Bozketa presentziala

Azaroaren 27an eta 28an.Larun-
batez 10:00etatik 20:00etara; eta
igandez 10:00etatik 15:00etara Gu-
rea zinema aretoko sarreran jarriko
dute bozketa mahaia eta haute-
tsontzia.
Kontaketa.Botoen kontaketa
15:00etan hasiko da Gurea aretoan
bertan eta ekitaldi publikoa izango
da, edonork jarraitu ahal izango du
zuzenean. 



Herritarren iradokizunak biltzen
ari da Ibarrako Udala, auzoz auzo
Udala auzotarrengana gerturatu da auzoetan dituzten behar eta proposamenak jaso eta
kontuan hartzeko; azaro amaieran Euskal Herria kaleko bizilagunekin jarraituko dute

Asier Imaz / Irati Saizar 

Legealdi hasieran ekin zioten
Ibarran Auzoz Auzo ekimenari,
eta pandemian geldialdia egin
ostean, berriro ere martxan jarri
dute. Auzoka bilerak egiten ari
dira herritarrekin, auzoetan
dauden beharrak, kezkak edota
iradokizunak jaso, eta horiei
erantzun bat eman ahal izateko.
Igor Zapirain Ibarrako alkateak
esan duenez, «auzotarrek dakite
inork baino hobeto auzoaren
egoera nolakoa den».  
«Zinegotziok auzo batzuetan

bizi gara, baina beste auzoetako
errealitatea jakiteko, auzoz auzo
elkartzea erabaki genuen», azal-
du du. Esaterako, urri amaieran,
Euskal Herria kaleko 1. zenbaki-
tik 17. zenbakira bitarte bizi di-
ren herritarrak elkartu zituzten.
Azaro amaieran, kale bereko 52-
64 bikoitietako eta 63-75 bakoi-
tietako bizilagunekin egingo di-
tuzte bilerak. 
Zapirainek esan du, bilerak

prestatzerako garaian, irizpide
batzuk zehazten dituztela udale-
tik ere, zertan hobetu daitekeen
edo gaizki dagoena identifika-
tzeko. «%80an eskariak kontuan
hartzen ditugu, eta beste %20a
ere garrantzitsua da guretzat, au-
rrekontuetan sartzeko». Beha-
rrak beti joango direla sortzen
dio alkateak. «Askotan ez da diru
kontua soilik, gauza xumeekin
egin daitezkeenak izaten dira»,
gehitu du. 

ko du», esan du alkateak. Bidera-
garritasunari begira daude eta
kalkuluak egiten ari dira gaur
egun. «Zenbakiak ikusi ditugun
garaian, ordea, beldurtu egin
gara», aitortu du. Gainera, azal-
du du, Araba, Bizkaia eta Gipuz-
koan ateratzekotan diren txartel
baten berri izan dutela, kirolde-
gietan erabiltzekoa. «Kiroldegi

guztietan txartel hori erabiliko
balitz, Ibarrako Belabieta kirol-
degiko bazkide izanda, beste
edozein kiroldegitan sartzeko
aukera izango luke, baina ez da-
kigunez txartel hori aterako du-
ten edo ez, ezin dugu ezer aurre-
ratu; hala balitz, ordea, gauzak
erabat aldatuko lirateke».

KILOMETROETAN ERE GERTU
Datorren urtean beste erronka
garrantzitsu bat hartuko dute
Ibarran: Kilometroak. «Guretzat
ere erronka handia da, auzolana
eskatzen duelako antolatzeak,
eta ditugun baliabideak, bai eko-
nomikoak eta baita ere azpiegi-
turenak jarriko ditugu antola-
kuntzarako», esan du alkateak.
«Ilusioz» hartu dute euskararen
aldeko festa herrian antolatzeko
ardura. 

Urri amaieran hasi ziren Euskal Herria kaleko bizilagunekin elkartzen eta azaroan jarraituko dute. I. S. A.
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Egitasmo horrez gain, herri
programan txertatuta zituzten
proiektu gehienekin ere aurrera
doazela esan du Zapirainek.
Apatta industriaguneko biga-
rren fasearekin datorren urtean
hastekoak dira. Tolosako hilerri
azpian, AHTko lurrekin betelan
bat egin zuten, eta bertan eraiki-
ko dute bigarren fase hori. Bitan
egingo dute: lehenik urbanizatu
egingo dute. «Behin urbanizatu-
ta, jendeak partzela erosiko du

eta bertan eraikitzeko eskubidea
izango luke». Proiektu hori,  Tail-
sa entitateak kudeatzen du, eta
entitate horretan Tolosaldeko 17
udaletxek dute %24,5, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak beste %24,5
eta gainerako %51 SPRI taldeare-
na da.  

IGERILEKUAREN GAIA
Ez da gai berria igerilekuarena
Ibarran. Urteak dira ibartarrak
herrian igerileku bat jartzea es-

katzen ari direla, «aspaldiko es-
karia» da. Eta momentu honetan
gaia lantzen ari dira udalean, Za-
pirainek esan duenez. Epe labur
batean, gainera, urtea amaitze-
rako, herritarrekin partekatu
nahi dituzte atera dituzten on-
dorioak eta hortik, herritarrek
erabakiko dute gauzatu daiteke-
en edo ez, edo, behintzat, zer
egin daitekeen.  «Guk ideia ba-
tzuk jarriko ditugu mahai gaine-
an eta ondoren, herriak erabaki-

««Auzotarrek beraiek
dakite inork baino
hobeto auzoaren
egoera nolakoa den»
IGOR ZAPIRAIN
IBARRAKO ALKATEA



Jokin Urkizu pilotuak Kopa
Toyota Kobe irabazi du 
Gidari amasarrak Espainiako Txapelketa eskuratu du lur gaineko rallyetako
maila horretan debuta eginda, eta talde lana nabarmendu du garaipena lortzeko

Imanol Garcia Landa 
Amasa-Villabona

Jokin Urkizu pilotu amasarrak
Espainiako Txapelketa lortu du
Kopa Toyota Kobe mailan. Lur
gaineko rallyan lehiatzen dira,
eta maila horretan debuta egin-
da lortu du garaipena. «Oso gus-
tura gaude lortutakoarekin»,
esan du Urkizuk, eta garaipena
talde osoarena dela nabarmen-
du du: «Ikusten ez den lan han-
dia dago. Kotxe barruan egiten
dena parte bat da, baina astebu-
rua luzea izaten da eta lan han-
dia egin beharra dago bai karrera
aurretik, han bertan eta ondo-
ren, eta beraiek gabe ezinezkoa
izango litzateke irabaztea». Gi-
dari laguntzaile moduan Debora
Frutos andoaindarra izan du, eta
mekaniko lanetan Jokin Zen-
doia billabonatarra, eta Julen
Corrochano, Ander Martinez eta
Eneko Lazcoz andoaindarrak. 
Bost probatan banatzen da

kopa eta horietatik lehenengoan
bigarren geratu ziren eta lehe-
nengo postua lortu zuten hu-
rrengoetan. «Oso urte ona egin

dugu, oso erregularrak izan gara
eta karrera guztietan puntuatu
dugunez, azkeneko karrera egin
aurretik txapelketa itxita utzi ge-
nuen», esan du Urkizuk. 
Ez zuten espero txapelketa ira-

baztea. «Berriak ginen, aurrene-
ko urtea, Euskal Herri mailan
parte hartu izan dugu, eta ondo
atera zaigu, baina Espainiakora
salto egiten duzunean ez dakizu
ondo nola izango diren gauzak.

Uste baino hobeto atera zaigu,
eta oso gustura gaude», esan du
Urkizuk. 2016an hasi zen rallye-
tan, asfaltoan. Lau urtez horre-
tan aritu zen, Nafarroan egiten
den kopa batean lehiatzeko au-
kera izan zuten, eta bigarren ur-
tean txapeldun izan ziren. 
Emaitza horiek ikusita, mailaz

igotzeko aukera ikusi zuten, bai-
na ekonomikoki noraino iritsi zi-
tezkeen pentsatuz. «Kopa Toyo-

ta Koben kotxea txikia da, eta
ikusi genuen aukera genuela.
Guk aurrekontu txikia darabilki-
gu eta arriskua hartu genuen»,
esan du Urkizuk. Berez, iaz nahi
izan zuten parte hartu, baina
COVID-19a dela eta bertan behe-
ra geratu zen eta aurten animatu
dira. Hurrengo urteari begira
mailaz igo nahiko lukete, Kopa
Kumho N3 izeneko txapelketan
parte hartuz.

Talde osoa eta senideak, Kopa Toyota Kobeko garaipena ospatzen. ATARIA

Hiru podium eta bosgarren postua
Euskadiko Judo Txapelketan
Erredakzioa Tolosa

Judo Klub Tolosako lau judokek
lan bikaina egin zuten larunba-
tean jokatu zen senior mailako
Euskadiko Txapelketan. Ruben
Lekuona tolosarrak irabazi egin
zuen -81 kiloko mailan, Zuriñe
Tardio txaramarra bigarren izan
zen -63 kiloko mailan, Lur Zaba-
la tolosarra hirugarren -57 kiloko
mailan eta Markel Caballero to-
losarra bosgarren -81 kilokoan. 
Caballerok ezin izan zuen po-

diumera igo, baina, hala ere,
bere lehen borroka afizioa egiten
duten horietakoa izan zen, des-
kantsurik gabekoa, eta bi lehia-
kideek tatami gainean dena utzi
zuten. Caballerok bigarren auke-

ra eduki zuen, baina eginda zuen
lanaren ondorioz ezin izan zuen
brontzezko domina eskuratu.

Zabalak hirugarren postuan
amaitu zuen geroz eta erritmo
hobea duela erakutsiz eta judoka

bezala segurtasun puntua lor-
tuz. Finalera pasatzeko gertu
egon bazen ere, lan bikaina izan
zen Zabalak egindakoa. 
Tardio eta Lekuona finalerako

sailkatu ziren emaitza desberdi-
nekin. Tardio finalera iritsi zen
borroka oso onak eginez eta mu-
gimendu ikusgarriak burutuz,
eta urrezko domina eskuratzerik
izan ez bazuen ere, goraipatze-
koa izan zen egindako lana. 
Lekuonak, bere aldetik, egun

ezin hobea izan zuen, Euskadiko
txapeldun bihurtuz. Lehia 
guztiak irabazi zituen, borroka
gogorrak eginez gainera, 
teknika eta fisikoaz gain zerbait
gehiago eskatzen duten horieta-
koak. 
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Izugarrizko
jokoa eta
jarrera
erakusten
du taldeak

A urreko asteburuko
garaipenaren ondo-
ren, gogo eta ilusio
handiz ekin genion
aste berri honi. Parti-

da honetan, hiru puntuak etxean
geratzea ezinbestekoa zen, pau-
soz pauso sailkapenean gorantz
joan ahal izateko. Irabazi beha-
rreko partida zen asteburuan au-
rrean izango zen Mutilvera tal-
dearen aurkakoa. 
Azken hilabete hauek, izuga-

rrizko jokoa eta jarrera erakutsi
dugunaren adibide argiak izan
dira, pixkana talde polit bat 
osatzen ari garelako eta atzetik
egiten den lan gogorraren emai-
tzak zelaian azaleratzen direna-
ren eredu garbia delako talde
hau.
Partidari helduz, lehenengo

minututik Tolosako neskak ba-
loiaren jabe izan ginen jokoaz
disfrutatuz. Baloia sare artean
sartzeko hainbat saiakeraren os-
tean, azkenean iritsi zen Loreren
izugarrizko gola. Nahiz eta aur-
kariak ere beraien jokoari heldu
eta hainbat aukera sorrarazi, ez
zuten lortu markagailua mugi-
tzea. Aldiz, guk gure lana egiten
jarraitu genuen azken minutura
arte eta egindako esfortzuak
bere fruituak eman zituen, Ire-
neren golarekin markagailua
itxiz. Partida bi eta hutsekoare-
kin bukatu zen, bi ahizpa golegi-
leei esker. Hori da bikiek duten
xarma, batak zerbait egin ostean,
bestea ez da gutxiago izango
ezta?
Datorren astean berriro ere Be-

razubin ikusiko dugu elkar, la-
runbatean, 16:30ean, Racing-en
aurka. Pixkana eraikitzen ari den
hau da bide egokia, jarraitu deza-
gun horrela neskak!

Aulkitik
Nahia Alkorta
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

Oskar Gibelalde Judo Klub Tolosako arduraduna, Caballero, Zabala, Tardio eta
Lekuona, Euskadiko Txapelketan. ATARIA
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AGENDA

Deialdiak  

Amasa.Sanmartinak: 06:00. Gaz-
teen gosaria trikitilariekin. 14:30.
Gazteen bazkaria Uxo-Toki elkarte-
an. 17:00. Sokadantza eta aurreskua
plazan. 21:00. Gazteen afaria.
Lizartza.Gazteentzako saioak 12-
17 urtekoentzako dinamizatzaile ba-
tekin, 18:30ean.
Tolosa.Pobreziaren aurkako jardu-
naldiak: Janaria ez da zaborramahai
ingurua, 19:00etan, Inmakuladan.Z

Erakusketak

Tolosa.Mikel Remak-en Ezin dena
maite, GKo galerin.
Tolosa.Pepe Ezeizaren Atzerako
begirada, 3 tabernan.
Tolosa.Adar lotuak, Aranburun.
Tolosa.Norena da isiltasuna?, Topic-
en.
Tolosa.Gor komunitatearen astea:
erakusleihoetan oztopoak irudika-
tzen dituzten ilustrazioak.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina.
15:00. Desafioa. Herri kirolak.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. (H)ari Naizela. Bertsolaritza .

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean (Iker Lauro-
ba eta Jon Tolosa).
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Harri salda.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Edurne Mujika
Martinez. Euskal Herria, 3. 
943 67 09 15.

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsua izan-
go dugu. Goizean hotz han-
dia egingo du eta behe-lai-

noa agertuko da, baina behe-lainoa
altxatu ostean eguraldi eguzkitsua
izango dugu egun osoan, non hodei
solteren bat salbu, zeruan urdina
nagusituko den. Haizeak aldakor
joko du, ipar ukitu batekin eta ten-
peratura zertxobait igoko da. Maxi-
moak 14-15 gradu artean kokatuko
dira.

Bihar.Eguraldi ederrak ja-
rraipena izango du. Goizean
hodei batzuk ikusiko ditugu,

baina, goizak aurrera egin ahala, de-
sagertzeko joera hartuko dute eta
eguraldi eguzkitsua izango dugu gai-
nontzeko orduetan. Haizeak hegotik
joko du, orokorrean ahul eta tenpera-
turak beste koska bat egingo du gora.
Maximoak 15-16 graduan kokatuko
dira.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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Hainbat ekitaldi
A25ari begira
Kontzientziatzea helburu duten ekitaldiak antolatu ditu
Tolosako Udalak; indarkeria sexistaren aurrean irmoki
erantzun beharra dagoela esan du Olatz Peon alkateak  

Erredakzioa Tolosa

Emakumeenganako Indarkeria-
ren Aurkako Egunaren harira
hainbat ekitaldi antolatu ditu
Tolosako Udalak, hainbat elkar-
terekin elkarlanean. Kontzien-
tziazioa eta sentsibilizazioa izan-
go dute oinarri, eta indarkeria
matxistaren aurrean konpromi-
so kolektiboa eta indibiduala
sustatu nahi direla adierazi dute
udaletik. Bada, datozen egune-
tarako antzerki saioa, erakuske-
tak eta hitzaldiak izango dira.
Olatz Peon, Tolosako alkateak

gogorarazi duenez, «herritarren
kontzientziazioa eta sentsibili-
zazioa ezinbestekoa dira indar-
keria sexistari aurre egiteko, eta
horretan lanean dihardu urtez
urte Tolosako Udalak. Indarke-
ria matxistaren aurrean ezin
gara ikusle hutsak izan, irmoki
erantzun behar dugu». Hala,
Berdintasun sailak «ahalegin be-
rezia» egin duela esan du alkate-
ak, pandemia garaiaren ondo-
ren, azaroaren 25aren harira,
«egitarau indartsua antolatzeko,

mezua tolosar guztiengana za-
baltzeko».
Ekitaldietan lehena, atzo izan

zen, Adineko Emakumea eta Ge-
nero Indarkeria Foroa. Pasa den
urtean Oneka Euskal Emakume
Pentsionisten plataformak anto-
latu zuen estreinakoz foroa Tolo-
san, baina, azkenean bertan be-
hera geratu zen. Bada, azkenean
atzo egin zuten, Tolosako udale-
txeko batzar aretoan. Nerea Al-
mazan (Matia fundazioa), Mari
Luz Esteban (EHUko antropolo-
gia irakaslea), Ruth Iturbide (UP-
NAko gizarte langintza irakas-
lea), Miren Aranguren (Emagin)
eta Isabel Pizarro (Itxaropenaren
telefonoa) izan ziren hizlariak,
eta Nekane Berriotxoa Oneka
plataformako bozeramailea izan
zen moderatzailea. Olatz Peon
Tolosako alkateak ere hartu zuen
parte foroan. Jende ugari gertu-
ratu zen Onekaren deialdira, ba-
tzar aretoa betez.
Horretaz gain, haurtzaroko

sexu abusuen inguruko erakus-
keta ikusgai dago Topic-en, eta
errezitaldi musikatua ere egingo

dute gai beraren inguruan azaro-
aren 18an. Indarkeria matxista-
ren prebentzioa antzerki bidez
egingo dute azaroaren 19an, eta
Jabetze Eskolako ikasleen lanak
jarriko dituzte abenduan Aran-
buru jauregian.

Jende ugari elkartu zen atzo Tolosan egin zen Adineko Emakumea eta Genero Indarkeria foroan. IRATI SAIZAR

EGITARAUA

Azaroak 2 - 19.Norena da isiltasu-
na?erakusketa Topic-en. Haurtza-
roko sexu-abusuen inguruan.
Azaroak 18. Palabras dislocadas
errezitaldi musikatua sexu-abu-
suen inguruan. 18:00etan, kultur
etxean. Susanna Minguell-ek gida-
tuta, Begi Galarza gitarrajolearen la-
guntzarekin.
Azaroak 19. Indarkeria matxistaren
prebentzioa antzerki tradizionalaren
bitartez. Kultur etxean, 18:00etan.
Azaroak 25etik aurrera.Gainditu
indarkeria matxista liburuak iraku-
rriz gida digitala.
Abenduak 3 - urtarrilak 8. Jabetze
Eskolako ikasleen lanekin osatutako
Emakumeartean erakusketa Aran-
buru jauregian.


