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Alkizako ur biltegia
birgaitzeko lanak
hasiko dituzte
Hamaika asteko iraupena izango dute, eta 35.000 euroko kostua
dute; pitzadurak konpondu, paretak sendotu eta altuera gehiago
emango diote, eta biltegiratze ahalmena handitu egingo da //3
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Osasun etxeko eta
Santiago egoitzako
langileak, eskertuta
egindako aitortzagatik
Santio jaiei hasiera emango dien txupinazoa
botatuko dute igandean; «harrotasunez» jaso
dute ardura, eta errekonozimenduak «lanean
jarraitzeko gogoa» ematen diela esan dute //4

Diru laguntzarik 
ez dutela jaso diote
Rondilla 29ko jabeek
2019an hasi ziren etxearen aurrealdea
birgaitzeko obrekin, eta Tolosako Udalaren diru
laguntza jasotzeko zain daudela salatu dute //5

Maria Moliner
saria jaso du
bigarrengoz
Plazida Otaño
liburutegiak

2.777 euro lortu ditu
liburuak erosteko;
irakurzaletasuna
bultzatzeko proiektuari
esker jaso dute saria //2

«Hobetzeko
gauza asko izan
arren, pozik nago
egindakoarekin»
PATXI PLAZAOLA
TXIRRINDULARIA

Orendaindarrak
Transpyrenees proba ezin
izan du amaitu; uztailean
beste erronka bat du //7



Eskertuta daude Maria
Moliner saria bigarren
aldiz jaso ondoren 
Aiztondoko Plazida Otaño liburutegiak 2.777 euro jaso ditu
liburuetan gastatzeko, irakurzaletasuna bultzatzeko
‘Plazida, oihartzunaren plaza' proiektuarengatik 

Jon Miranda Zizurkil

Maria Moliner sariak Espainiako
Kultura eta Kirola Ministerioak
banatzen ditu urtero, 50.000
biztanle baino gutxiago dituzten

herrietako liburutegien artean.
Irakurketa sustatzen egindako
lana aitortzen dute sariarekin eta
300 aipamen inguru banatzen
dituzte. Bada, bigarren urtez
Aiztondoko Plazida Otaño libu-
rutegiak sari horietako bat jaso
du. 2.777 euro izango dituzte li-
buruetan gastatzeko.
Bigarren urtea da jarraian sa-

ria jasotzen dutena, Plazida,
oihartzunaren plaza proiektua-
rekin. «Bertan azaltzen dira az-
ken urtean egindako jarduera
guztiak, liburutegian eskaintzen
diren zerbitzuak eta liburutegiko
lan ildoak», esan dute Arantxa

Zabala eta Irene Urruzola liburu-
zainek. «Ekintza guzti hauetan
parte hartzen duten herriko era-
gile eta erabiltzaileekin elkarla-
nean burututako proiektuak ere
azaltzen dira».
Gipuzkoan Aiztondoko libu-

rutegiarekin batera Eibarkoak
ere jaso du aipamena Maria Mo-
liner sariketaren barruan. Plazi-
da Otaño 122. postuan sailkatu
da 60 punturekin. Lehen saria
eskuratu duenak 78 puntu esku-
ratu ditu eta azkenak 17.
«Sari hau ilusio handiz jaso

dugu bide onetik goazela erakus-
ten digulako», esan dute liburu-
zainek. «Egia esan indar handia
ematen digu proiektu berrietan
pentsatzeko». Aipatu dute hau
guztia ez litzatekeela posible
izango herriko eragile eta erabil-
tzaileen parte hartzerik gabe:
«Proposatzen dizkiegun guztiei
baiezkoa ematen digute eta par-
te hartzeko prest agertzen dira». 

Arantxa Zabala eta Irene Urruzola liburuzainak saria eskuetan dutela. ATARIA

Kontsumo
bonuen
kanpaina
berria irailean
Komertzio bakoitzean eskuratu ahal
izango dira kontsumo bonuak irailaren
14tik abenduaren 3ra bitartean eta data
horien barruan erabili beharko dira 

J. Miranda Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udalak,
Oria merkatari elkartearekin
lankidetzan, kontsumo bonuen
laugarren kanpaina jarriko du
abian irailaren 14tik abenduaren
3ra. Horrela, tokiko merkatari-
tzan erosketak sustatu nahi di-
tuzte, sektorea biziberritu eta,
bide batez, herriko kaleak bizirik
mantendu. Udalak, guztira,
54.000 euroko inbertsioa egingo
du bonuen kanpaina berri hone-
tan.
Kontsumo bonuen laugarren

kanpainan parte hartu nahi du-
ten establezimenduek uztaila-
ren 20tik abuztuaren 1era izena
eman beharko dute udalaren
webgunean jarriko den formula-
rioa betez.
Kanpaina baliatu nahi duten

herritarrei dagokienez, saltokie-
tan bertan erosi beharko dira bo-
nuak irailaren 14tik aurrera. Es-
tablezimendu bakoitzak bere
bonu propioak izango ditu, eta

dendaren izenarekin identifika-
tuta egongo dira, beraz, erosita-
ko establezimendu horretan ba-
karrik erabili ahalko dira.

BONUEK 10 EUROKO BALIOA
Bonu bakoitzak hamar euroko
balioa izango dute, eta udalak
erosketa bonu bakoitza %33,3an
diruz lagunduko du. Hala, esate-
rako,     20 euro jarrita, hiru bonu
(30 euro) jasoko dira, 40 euro ja-
rrita sei bonu (60 euro) edota 60
euro jarrita bederatzi bonu (90
euro).
Kontsumo bonuak 2022ko

irailaren 14tik abenduaren 3ra
bitartean (biak barne), edo ko-
mertzio bakoitzean agortu arte,
eskuratu ahal izango dira. Ho-
rien erabilera ere data berdinean
egin beharko da, irailaren 14tik
abenduaren 3ra. 
Udalak herriko denda eta sal-

tokietan kontsumitzeko deia egi-
ten die herritarrei, «herria bizirik
mantentzeko ezinbestekoa baita
tokiko merkataritza».
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Lan eskaintza

Garbiketa lanak.Tolosaldean, 
garbiketan esperientzia duen per-
tsona baten bila gabiltza. Villabonako
zentro baten garbiketarako, oste-
gunetik asteartera, astean 24 ordu
(05:30etatik aurrera). 943 67 06 26.

IRAGARKI LABURRAK

Irailaren 14tik aurrera erosi ahalko dira bonuak dendetan. J. MIRANDA



Ur hornidura
hobetzeko
lanak egingo
dituzte
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
30.000 euroko laguntza 
emango dio Alkizako Udalari, 
ur biltegia eraberritzeko

Jon Miranda 

Alkizako hirigunea eta Sakami-
dra, Azaldegi eta Aldapa bailare-
tarako etxebizitzak edateko urez
hornitzen dituen goiko biltegia
hondatuta dago eta birgaitu be-
harra dago. Horrela azaldu du
Inaki Irazabalbeitia herriko alka-
teak. «Garrantzitsua da proiek-
tua udalarentzat eta herritarren-
tzat. Herritarren %75, gutxi gora
behera hornitzen da biltegi ho-
rretatik». 
Ura galtzen du biltegiak arra-

kala handiak dituelako. «Horrek
berekin dakar, ez berehalakoan,
baina etorkizunean biltegia le-
hertzeko arriskua». Pitzadurak
konpondu, paretak sendotu eta
altuera gehiago emango diote
deposituari, biltegiratze ahalme-
na handitzeko eta hornidura ins-
talazio «jasangarriagoa eta era-
ginkorragoa» lortzeko. «Ur 
hornikuntza seguruagoa eta osa-
suntsuagoa eskaini ahal izango
diegu herritarrei».
Lanak egiteko 35.000 euro in-

guruko aurrekontua du udalak

eta Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumeneko eta Obra Hidrau-
likoetako departamenduarekin
hitzarmena sinatu du obrak fi-
nantzatu ahal izateko. Aldundi-
tik egin dieten harrera ona eta
beroa eskertu ditu alkateak;
«prest agertu dira hasiera-hasie-
ratik ur deposituarekin dugun
arazoa konpontzeko», esan du
Irazabalbeitiak.
Aldundiak 30.000 euro bide-

ratuko ditu birgaitze lanen gas-
tua ordaintzeko eta sarbidea

egokitzeko. Jose Ignacio Asensio
diputatuak azaldu duenez ura
galtzea saihestu nahi dute lan
hauekin: «Alde batetik, ura, on-
dasun preziatu hori, alferrik gal-
tzea ekidingo dugu, eta bestetik,
bizilagunen bizi kalitatea hobe-

Jose Ignacio Asensio diputatua eta Inaki Irazabalbeitia Alkizako alkatea, hitzarmena sinatzen. J.M.
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tuko dugu». Lanek hamaika as-
teko iraupena izango dute, baina
ez dira aipatutako birgaitzera
mugatuko; aitzitik, sarbidea ego-
kitzeko lanak egingo dituzte. 
Hitzarmenean jasotakoaren

arabera, bihar-etzi azpiegitura
modu jasangarrian optimizatzea
aurreikusten dute, inguruan
eguzki plakak instalatuz. Horre-
gatik egokituko dute bertarako
sarbidea. Enrique Ramos Obra
Hidraulikoetako zuzendaria ere
Alkizan izan da eta harentzako
esker hitzak izan ditu diputa-
tuak. «Elkarlanean jardun beha-
rra dugu, Gipuzkoako azpiegitu-
rak garatzen eta hobetzen jarrai-
tzeko eta lurralde barruko

hornidura sarearen saneamen-
duan eta optimizazioan sakon-
tzeko. Ingurumena zaintzea ere
bada gure ardura, eta ura ondo
kudeatu beharra dago. Alkizan
biodibertsitatea eta ekosistema
zaintzeko esperientzia dute»,
esan du Asensiok.
Ur biltegian egingo diren lan

hauekin aurrerapauso handi bat
egingo du udalak, kalitatezko
edateko uraren kontsumoa he-
rritarrei bermatzeko. Alkateak
nabarmendu duenez, azpiegitu-
ra hidraulikoak hobetzeko udal
planaren testuinguruan koka-
tzen da deposituaren birgaitzea.
Alkizako etxeetara iristen den

edateko ura Ilunbe errekaren

iturburuan sortzen da, Hernio
magalean. Beheko biltegian le-
hen biltegiratzea egiten da, eta

bertan egiten da kloratze proze-
sua. Biltegi horretatik Arana au-
zoa hornitzen da zuzenean, eta
aldi berean, ura ponpatzen da
goiko biltegira, handik udalerri-
ko gainerako auzoetara ura era-
mateko.

«Garrantzitsua da
proiektua; herritarren
%75, gutxi gora behera
hornitzen da biltegi
horretatik»
INAKI IRAZABALBEITIA
ALKIZAKO ALKATEA

«Alde batetik, ura
alferrik galtzea
ekidingo dugu, eta
bestetik, bizi kalitatea
hobetuko dugu»
JOSE IGNACIO ASENSIO
FORU DIPUTATUA



Osasun publikoa indartzeko eskaera

Uztaileko osoko bilkuran osasun publikoari buruzko bi mozio onartu dituzte; osasun
langileen enplegua egonkortzea, eta udan ere, zerbitzu guztiak eskaintzea eskatu dute 

Amasa-Villabonako
Udalak Osasun sailari
eskatu dio, osasun
sistema publikoak es-
kaintzen dituen zer-

bitzu guztiak bermatu ditzala,
baita uda sasoian ere. Horrekin
batera, Osakidetzako profesiona-
len belaunaldi aldaketari eran-
tzun ahal izateko, prestakuntza
eskaintza guztia bermatu dezala
eskatu dio, eta behin aldi hori iga-
rota, sistema indartzen jarraitze-
ko beharrezkoa diren langile guz-
tiei lan kontratu bat eskaini die-
zaiela, kalitatezko enpleguaren
aldeko parametroen barruan. 
EAJk eta PSE-EEk elkarrekin

aurkeztutako mozioaren alde

egin du udalbatza osoak eta au-
rreko eskakizunei beste bat gehi-
tu diote udal ordezkariek: Osaki-
detzako plantilla berritzeko,
egonkortzeko, eta beharrezkoa
bada, hura handitzeko politikare-
kin jarraitzeko. Lan deialdi publi-
koen prozesuekin amaitu dadin
nahi dute, plantillen jarraikorta-
suna eta egonkortasuna bermatu,
behin-behinekotasuna murriztu
eta enplegu egonkor eta kalitatez-
koa lortzeko konpromisoan au-
rrera egiteko. «Lehen mailako
arretako estrategian aurreikusita-
ko profil profesional berriak in-
plementatzen jarraitzeko eska-
tzen dugu, osasunaren zaintza in-
tegrala hobetzeko».

EH Bilduk ere, anbulatorioen
itxieraren aurkako eta osasun sis-
tema publikoa indartzeko mozioa
aurkeztu du osoko bilkuran.
Udalbatzak onartu egin du biga-
rren testu hau ere, EAJ eta PSE-
EEren abstentzioarekin. «Eskae-
rekin bat etorri gaitezke baina ez
dugu mozioaren erredakzioa
konpartitzen», esan du Patxi Agi-
rre zinegotzi jeltzaleak.
Koalizio abertzalearen izenean

Xabat Labordek esan du, osasun
sistema publikoa pribatuaren
mesedetan ahultzeko estrategia
pandemiaren aurretikoa dela eta
geroz eta atzerapauso nabarme-
nagoak antzematen direla siste-
ma publikoan.

Udal gobernuak gertutik jarrai-
tzen du eskualdeko, bailarako eta
herriko osasun arreta. EH Bilduk
mozioan dio, Villabonako Osasun
etxearen egoera ez dela egokiena.
«Hainbat lanpostu dagokion lan-
gileekin hornitu gabe daude eta
ondorioz langile faltarekin aurki-
tzen dira. Aiztondoko eta Amasa-
Villabonako herritarrek jasotzen
duten osasun arreta, beraz, ez da
izan beharko lukeena».
Honenbestez, EH Bilduk aur-

keztutako mozioarekin, Amasa-
Villabonako Udalak, besteak bes-
te, mediku egoiliarren kontrata-
zio-eredua aldatu eta osasun
profesionalen kopurua handitu
dezala eskatu dio Osasun Sailari.
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Egia, justizia,
errekonozimendua eta
erreparazioa 

B adator uztailak 31. Egun
seinalatua billabonatar
askorentzat. Eta zer esa-
nik ez Remiren etxeko

eta lagunentzat.
2009ko egun hartan gertatu

zena ez dugu inoiz ahaztuko.
Herriak aukeratuta, udal or-

dezkari gisa lanean ari zela, biho-
tza leherrarazi zioten. Ertzain-
tzaren presio eta probokazioen
aurrean, Santio jaiak istilu gabe
amaitzea. Horixe baino ez zuen
nahi, baina ez zuten bakean utzi.
13 urte igaro dira, eta oraindik

inork ez du azalpenik eman.
Inork ez du ertzainak festa gune-
ra bidali izanaren eta haiek izan
zuten jokabidearen ardura bere
gain hartu.
Horregatik, egia, justizia, erre-

konozimendua eta erreparazioa
exijitzen jarraitzen dugu, Remiri
zor zaion aitortza egiteko.
Herriak gogoan duela erakus-

teko, aurten ere, uztailaren 31n,
Remiren omenez jarritako harri
ondoan elkartuko gara, iluntze-
ko 20:00etan.

Remi Gogoan herri ekimena  
Amasa-Villabona

GUTUNA

Osasun etxeko eta Santiagoko
langileek botako dute suziria
Santioetako jai batzordearen aitortza jaso ondoren eskertuta azaldu dira osasun
arloko langileak; igandeko txupinazoa botatzea «ohorea» izango dela esan dute

Jon Miranda 

Santioetako jai batzordeak horre-
la erabakita osasungintzako eta
Santiago egoitzako langileek bo-
tako dute aurten jaien hasierako
txupinazoa. Lehen lerrotik pan-
demiari aurre egin dioten gizon
eta emakume guztiek egindako
lana aitortu eta txalotu nahi dute
jaiei hasiera ematearekin batera.
Villabonako Osasun etxeko langi-
leek «pozik eta harrotasunez» jaso
dute aitortza: «Pandemian pasa
ditugun bi urte eta erdiren ondo-
ren jendearen errekonozimen-
dua jasotzea oso garrantzitsua da
guretzat, lanean jarraitzeko go-
goa ematen digu eta komunitate-
aren parte sentiarazten gaitu»,
esan du Pablo Daza Osasun etxe-
ko mediku arduradunak.
Administrari, erizain, lagun-

tzaile eta mediku guztiak kon-
tuan hartuta, 36 lagun aritzen
dira lanean Osasun etxean. De-
nak ez dira igandean oholtza gai-
nera igoko, Villabona bertakoak
edo bailarakoak direnek izango
dute horretarako lehentasuna.
Lurdes Irazuk eta Edurne Gala-
rragak izango dute, txupinazoa-

ren aurreko pregoia irakurtzeko
ardura. «Gugan pentsatu izana
eskertuko dugu, guretzat ohore
izugarria baita suziria botatzea.
Ez genuen batere espero. Festa
batzordean askotariko jendea bil-
tzen da, pentsaera diferentea
duena, eta gurekin gogoratzeak
ilusio berezia egin digu», esan du
Irazuk. Ia 30 urte daramatza Osa-
sun etxean lanean.
Pregoia motza izango dela ira-

garri dute osasun langileek, «jen-
dea beste ezertarako baino gehia-
go festarako egoten baita une ho-
rretan». Behin hitz horiek esanda

Santiago egoitzako langileek piz-
tuko dute jaien hasierako suziria.
Xabier Garmendia zentroko psi-
kologo-terapeutak oinarrizko
langileengan jarri du arreta eta
haien lana aitortzeaz aritu da:
«Hemen urteko 365 egunetan eta
24 ordutan egiten da lan, etenik
gabe. Pandemia garaia egoitzako
langileek sufritu dute gehien. Eu-
ren osasuna arriskuan jarri dute,
lan txandak bikoiztu eta hirukoiz-
tu egin dituzte, eta hamabi egu-
netan segidan ere egin izan dute
lan. Merezi dute bai txupinazoa
botatzea».

Villabonako langileak Osasun etxearen atarian, herenegun. J. MIRANDA

Garagardo Azokan
otorduak zozkatu ditu
Irrintzi elkarteak
AMASA-VILLABONA // Bi lagu-
nentzako otorduak zozkatu ditu
Irrintzi elkarteak Villabonako
Garagardo Azokan. Laiane, Ar-
goin, Gerezi, Errota Txiki, Apatx,
Itzalpe, Txapeldun, Txurrut, Xi-
ker eta Iru Aldeta tabernetan
emango dira otorduak. Egunez
egun sarituak izan diren zenba-
kiak Ataria.eus-en kontsultatu
daitezke. Hilabeteko epea eman
dute saria jasotzeko.

Udaltzaingoak 
24 orduko zerbitzua
emango du jaietan
AMASA-VILLABONA // Udalak,
Santio jaietan Udaltzaingoaren
zerbitzua indartzea erabaki du
eta horretarako bi udaltzain be-
rri kontratatu ditu egun berezi
horietarako. Horrela, uztailaren
23tik 31ra (uztailaren 28an izan
ezik) guztira lau udaltzain egon-
go dira gauez lanean. Modu ho-
rretan, gauez kaleetan eta bere-
ziki Erreboteko plazako gunean
Udaltzaingoa arduratuko da se-
gurtasun publikoa bermatzeaz.

Osasun etxeko langileek ere ai-
tortzen dute pandemiaren garaia
ez dela erraza izan. «Egoera berria
zen guretzako eta asmoa ona izan
arren, ez dugu beti asmatu. Nor-
mala da populazioaren zati batek
pentsatzea gauzak gaizki egin di-
tugula, baina beste zati handi ba-
tek gauzak ongi egin ditugula esa-
teak poz handia ematen digu»,
esan du Dazak. Taldean duten gi-
roa azpimarratu du Osasun etxe-
ko arduradunak: «Langileetako
batzuk erretiroa hartu ondoren
berriak sartu direnean, berehala
ulertu dute lehen arretaren ga-
rrantzia eta lan egiteko hemen
dagoen filosofia».
Osasun arloko langileek pa-

zienteekin duten gertutasuna eta
zuzeneko harremanari garrantzi
handia ematen diote. «Egoerak ez
dira beti errazak izaten baina
erreminta hori erabiltzen jakinez
gero, etekin handia atera ahal dio-
gu gure lanari. Oso polita da hori».
Herritarren osasuna zaintzeaz ar-
duratzen diren herritarrek eman-
dako guztiaren zatitxo txiki bat ja-
soko dute bueltan datorren igan-
dean. Erreboteko plazan izango
da hitzordua, 12:00etan. 



Bpxport
irailean hasiko
da udal kirol
instalazioak
kudeatzen  

Tolosako Udalaren alde
azaldu da Kontratuen
inguruko Errekurtsoen
Administrazio 
Organoa (KEAO) 

Erredakzioa 

Pasa den otsaileko osoko bilku-
ran onartu zuen Tolosako Uda-
lak Usabal kiroldegiko kudeake-
ta Bpxport enpresari esleitzea,
eta erabakiaren ondotik Kirolzer
enpresak helegitea aurkeztu
zuen. Helegitea Kontratuen in-
guruko Errekurtsoen Adminis-
trazio Organoak aztertu du eta
udalaren alde egin du. Udalak
jada abiarazi du kontratu berria
martxan jartzeko prozesua.
Esleipendun berria aurretik

dagoen enpresarekin harrema-
netan jarriko dela esan dute uda-
letik, eta elkarlanean ariko dela
aldaketa modurik egokienean
gauzatzeko. Irailaren 1etik aurre-
ra, hortaz, Bpxport enpresa ar-
duratuko da kirol instalazioen
kudeaketaz. Kontratuak hamar
urteko iraupena izango du eta
kontratuaren balio zenbatetsia
4.570.531,22 eurokoa da eta urte-
ko kanona 120.000 eurokoa. 

ALDAKETARIK EZ 
Udalak esan du erabiltzaileek ez
dutela aldaketarik nabarituko,
zerbitzu eta ordainketei dago-
kienean. Instalazioetara sartze-
ko txartel bera erabili ahal izango
da, enpresa berriak eskumutu-
rreko sistema berria txertatuko
badu ere. Poliki-poliki erabiltzai-
leek beren txartelak eskumutu-
rrekoengatik ordezkatu beharko
dituzte. Kontratuaren barruan
hainbat hobekuntza eta inber-
tsio egitea ere aurreikusten dute.

Rondilla 29ko jabeak kexu dira
diru laguntzarik ez dutelako jaso 
2019an hasi ziren fatxadako obrekin, eta Tolosako Udalak zuen Alde Zaharra
birgaitzeko Erretengibel desegin eta gero, ez dute laguntzaren berririk   

Eneritz Maiz Etxarri 

Rondilla kaleko 29 zenbakiko bi-
zilagunak haserre agertu dira
Tolosako Udalarekin. Fatxada
berritzeagatik diru laguntza ja-
soko zutela esan zieten 2019.
urte hasieran Erretengibeleko
bulegoan, baina oraindik ez dute
laguntzarik jaso, eta hori gauza-
tzeko ordenantzarik ere ez dute-
la esan diete udaletik. 
2019ko urte hasieran eraikine-

ko zati txiki bat erori zitzaien Ira-
txo tabernaren aurrera, eta ez
zela ezer gertatu ekarri dute go-
gora bertako bizilagunek. Or-
duan, horrek obra egin beharra
aktibatu zuen eraikineko aurre-
aldea berritzeko. «Arriskuan
zeuden gauzak kendu eta paper
kontuekin hasi ginen», zehaztu
dute bizilagunak. 
Orduko administratzailea diru

laguntzen berri jakitera joan zen
Tolosako Udalak Alde Zaharra
birgaitzeko jarria zuen Erreten-
gibel bulegora. Fatxadaren me-
tro karratuen araberako diru la-
guntzak zituzten zehaztuta Alde
Zaharreko etxebizitzak berritze-
ko. «Aurrekontua egin zenean,
gurea obra handia zenez gastua-
ren %25eko diru laguntza egoki-
tzen zitzaigula esan ziguten», ze-
haztu dute. Eta gogora ekarri
dute orduan esan zietela Erre-
tengibel desegitekoak zirela; «ez
zekiten oraindik noiz, baina uda-
lak zuzenean bideratuko zituela
laguntza horiek esan zitzaigun».  
Paper kontuak tarteko, asko

luzatu zitzaien obra. «Lehen
proiektua ez ziguten onartu»,
diote. «80 zentimetro zabaleko

balkoiak genituen eta 40koak
behar zuten izan eta beste
proiektu bat egin behar izan ge-
nuen». Zalantza izan zuten kon-
ponketa edo berritzea zen eraba-
kitzerakoan, eta azkenean berri-
tzea zela erabaki zutela eman
dute jakitera: «Gu txintxo-txin-
txo joan ginen egiten beraiek
esandako guztia». 
2019ko bukaera edo 2020ko

hasieran hasi ziren obrak egiten,
eta 2021eko otsailean bukatu zi-
tuzten lanak. Jada, Erretengibel
ez zen existitzen; 2020ko aben-
duan desegin zuen udalak. Ha-
rremanetarako zuten kontak-
tuaren bidez bideratu zuten guz-
tia; «guk udaletxera bidali behar
zirela gauzak uste genuen, bai-
na, ez, Eusko Jaurlaritzara bide-
ratu behar ziren». Digitalki guz-
tia aurkeztu zutela kontatu dute;

«azkenean, 2021eko apirilean
eman zuen ebazpena Eusko
Jaurlaritzak, eta guri maiatza al-
dera iritsi zitzaigun». Ebazpen
horretan zehazten da obran gas-
tatu dutena, eta hori da udale-
txean aurkeztu behar zutena.
Gero, udal bakoitzak bere arauak
aplikatu beharko lituzke: «Tolo-
saren kasuan bere arauek gure
obrak %25eko laguntza eduki be-
har duela esaten zuen». 29.000
euro inguruko laguntza egoki-
tzen zaiela diote. 

ORDENANTZARIK EZ ORAINDIK
Bada, udaletxera joan eta «ezus-
tekoa» hartu zuten; «Udaten ber-
tan esan ziguten ordenantzarik
ez dagoela». Udalak erabakia
hartua zuen Erretengibel desegi-
teko, baina aurrera jarraitzeko ez
dute ezer egin», kexatu dira. 

Alkatetzari idatzitako bi gutun
aurkeztuak dituzte Tolosako
Udalean; lehena 2021eko iraile-
an, eta bigarrena aurtengo apiri-
lean. Bilera bat eskatu zuten, eta
teknikari batekin elkartu ziren;
«baina aurrera begiratu behar
dugula izan da erantzuna». 
«Gure obra handia izan da, eta

ez dakit gure mailako besterik
izango den, baina ziur gaude kal-
tetu gehiago izango direla», azpi-
marratu dute. «Ordenantzarik
eginik ez badute ere, aurreikusi-
tako erabakiek azkartasun
gehiago beharko luketela uste
dugu, eta ezin gaituzte urte eta
erdiz zain eta baztertuta eduki».
Ez zaigu ez bidezkoa eta ezta
onargarria iruditzen ere», diote.
Udaletik «tolosarron zerbitzura»
daudela behin eta berriz errepi-
katzen dutela gogoratu dute, bai-
na hitzartutako laguntza 18 hila-
bete pasa eta oraindik ez dutela
jaso salatu dute. 
Egin behar izan duten obra ez

dela nolanahikoa izan azaldu
dute, eta hainbat bizilagunek da-
gozkien ordainketak egiteko
«arazoak» dituztela diote. «Diru
laguntza izango genuela esan zi-
tzaigun eta batzuk egoera larria
ari dira bizitzen».
Guzti honen gainean, «oso

kezkatuta» daudela azpimarratu
dute. «Ordenantza egiten dute-
nean, Erretengibelen zituzten
irizpide berak ez izateak kezka-
tzen gaitu, eta agian laguntzarik
gabe geratu gaitezkeela da gure
beldurra». 
Hori horrela, duela hilabete bi

pankarta handi jartzea erabaki
zuten, Plaza Berrira begira.    

Egoera salatzeko duela hilabete  pankartak jartzea erabaki zuten . ATARIA
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Almitzako segalariek
Europako Txapelketan
hartuko dute parte 
Momentuz hiru talde osatu dituzte eta laugarrena osatzeko
bidean dira; abuztuaren 14an jokatuko da taldekako
txapelketa, Alemaniako Thundorf-Ainring herrian 

Irati Saizar Artola 

Almitzako zenbait segalarik Ale-
maniarako bidea hartuko dute
abuztu erdian, Europako Txa-
pelketa jokatzeko. Abuztuaren
14an, Salzburgo eta Munich arte-
an kokatuta dagoen Thundorf-
Ainring herrian jokatu da Euro-
pako Txapelketa. Taldeka izango
da, lau segalariz osatutako talde-
etan. 
Almitzatik, momentuz, hiru

talde osatu dituzte, eta laugarre-
na osatzeko bidean dira. Gizo-
nezkoetan, eskualdetik, Mikel
Lizartza eta Koldo Arzelus joan-
go dira, Bixente Mitxelena eta
Migel Mari Jauregi Altzo-rekin
laukotea osatuz. Emakumezkoe-
tan, Jugatx Agirre berastegiarrak
eta Alaitz Imaz hernialdetarrak,
Maide Garmendia eta Maria Lui-
sa Gabirondorekin osatuko dute
laukoa. Eta 16 urtez azpikoetan,
talde mistoa osatu dute. Eskual-
deko parte hartzaile bakarra Iza-
di Arrospide izango da, eta tal-
dea osatzen, Mattin Etxarri eta
Oier Mitxelenak lagunduko dio-
te. Laugarren segalaria austriar
gazte bat izango da.

Kategoria bakoitzean egin be-
harreko lanak ezberdinak izango
dira. Gizonezkoek 10x20 metro
koadro moztu beharko dituzte,
emakumezkoek 8x15 metro koa-
dro eta gazteek 6x10 metro koa-
dro. Alaitz Imazek azaldu due-
nez, partzela azkar ebakitzea,
txukun eta maila edo zerrendak
zuzen uztea hartzen da kontuan.  
Liga amaitu badute ere, entre-

natzen jarraitzen dutela aitortu
du segalari hernialdetarrak. Eta
hemendik aurrera taldean hasi-
ko dira entrenamenduak egiten:
«Orain arte bakoitza bere aldetik
aritu gara, baina elkarrekin en-

trenatzen hasiko gara laster, txa-
pelketan taldeka arituko gare-
nez, komeni delako batak beste-
aren joerak ezagutzea». 
Abuztuaren 11n egingo dute

bidaia Alemaniara eta abuztua-
ren 16an itzuliko dira. On Pro-
dukzioa dokumental bat graba-
tzen ari da segari buruz, eta bi-
daia horretako irudiak ere jaso
nahi dituzte, sega Europan nola
dagoen erakusteko. «Beste he-
rrialdeetako segalariekin zen-
bait jarduera elkarrekin egiteko
hitzartu ditugu, eta horiek gra-
batuko ditugunez, luzatu egin
dugu egonaldia».

Almitza sega elkarteko kideak . ATARIA

Santio egunean egingo dute 
XL. Santiotako Herri Krosa
I. S. A. Amasa-Villabona

Villabonako Zunbeltz elkarteak
beste behin antolatu du Santio-
tako Kros Herrikoia. Berrogeiga-
rren edizioa izango da aurten-
goa, eta uztailaren 25ean izango
da.    
11:30ean hasiko dira lasterka

2007a baino lehen jaiotakoak.
2006 eta 2007an jaiotakoek ibil-
bide nagusiari buelta bat eman
beharko diote, 2,5 kilometro osa-
tuz; 2004 eta 2005 artekoek bi
buelta, 5 kilometro eginez, eta

2003a baino lehen jaiotakoek
hiru buelta, 7,5 kilometro dene-
ra. Izena Herrikrosa.com helbi-
dean eman daiteke lasterketa
egunera arte eta doan izango da.
Dortsala egunean bertan jasoko
da Zunbeltz elkartean. 
Helduen kategorian, lehen eta

bigarren emakume zein gizonek
garaikurra jasoko dute, eta korri-
kalari helduenari ere garaikurra
emango zaio. Gazteen katego-
rian, lehen neskarentzat eta le-
hen mutilarentzat izango da ga-
raikurra.  

Gaztetxoenek ere izango dute
aukera. 2012az geroztik jaiotako-
ek ibilbide txikiari buelta bat
emango diote, 10:15ean abiatuta.
2010 eta 2011 artean jaiotakoek
ibilbide txikiari bi buelta,
10:30ean aterata. Eta 2008 eta
2009 artekoek ibilbide nagusiari
buelta bat emango diote,
10:45ean aterata. Haurren izen
ematea egunean bertan egin be-
harko da, 09:15etik aurrera, Zun-
beltz elkartean. Kasu honetan,
parte hartzaile guztien artean
lau sari banatuko dituzte.  
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Eki Lizaso txapeldun,
Europako
Batasunaren Kopan
HALTEROFILIA// Aurreko astebu-
ruan jokatu zen Leonen Europa-
ko Batasunaren Kopa eta estatu-
ko 12 pultsulariak hartu zuten
parte. Eki Lizaso Espainiako se-
lekzioarekin aritu zen, eta urrez-
ko domina lortu zuen 17 urtez
azpikoetan. Brontzezko hiru do-
mina ere ekarri zituen etxera,
kategoria guztietan hirugarren
postua lortuta. Gipuzkoako erre-
kor berria ezarri zuen arrankada
modalitatean, 116 kilorekin.Eki Lizaso, dominarekin. ATARIA

Otaegi eta Aranburu
anaiak, Iparraldeko
joko garbi txapeldunak
AMASA-VILLABONA// Behar Zana
elkarteko Adur Otaegik eta Axier
eta Pello Aranburu anaiek Ipa-
rraldeko Joko Garbiko plaza li-
breko gazteen bigarren mailako
finala irabazi dute Kanboko pla-
zan. Donapaleuko Amikuze tal-
deko Detchart, Castege eta Ca-
saux hirukoteari 40-25eko emai-
tzaz irabazi diote Behar Zanako
pilotariek. Ligaxkan aurkari ber-
dinen aurka galdu egin zuten. Hiru pilotariak, sariarekin. ATARIA

Erabaki dira 
finalerdietarako
lehen sailkatuak 
Erredakzioa Zizurkil

Pasa den asteburuan jokatu ziren
II. Intxaur Txapelketako lehen fi-
nal-laurdenak. Eta asteburu ho-
netan jokatuko diren partidetan
zehaztuko da finalerdietan izan-
go diren pilotarien zerrenda.
Ostiralean, Miriam Arrillaga

eta Nora Mendizabalen artekoak
zabaldu zuen aurtengo edizioa.
Arrillagak irabazi zuen, 22-17ko
emaitzarekin. 22 urtez azpikoe-
tan, Iker Egiguren eta Ander Etxa-
niz aritu ziren. 22-16ko emaitzare-
kin, Egigurenek lortu zuen fina-
lerdietarako txartela. Elite mailan
berriz, Jorge Fernandez eta Unai
Astiz kantxaratu ziren. Fernande-
zek irabazi zuen, 22-18.
Hurrengo egunean, larunba-

tean, beste hiru partida ikusteko
aukera izan zen Intxaur pilotale-
kuan. Ander Perurena zizurkil-
darra eta Sergio Gutierrez errio-
xarra izan ziren lehenak kan-

txan. Zizurkildarrak garaipen
lehiatua lortu zuen, 22-12 iraba-
ziz. Emakumezkoetan, Ainhoa
Ruiz de Infante eta Irati Zabala-
ren arteko lehia 22-17 amaitu
zen, Ruiz de Infanteren alde. Eta
azkenik, Julen Alberdi zizurkil-
darra eta Jon Urbieta asteasua-
rraren arteko partida jokatu zen.
Zizurkildarrak 22-10eko emai-
tzarekin lortu zuen garaipena.

HURRENGO PARTIDAK
Ostiral honetan beste hiru parti-
da jokatuko dira: Amiano Arizte-
giren aurka, Itsaso Erasun eta
Garai aurrez aurre, eta azken
partida Jon Erasun eta Murua-
ren artekoa izango da. Larunba-
teko partidekin erabakiko dira fi-
nalerdiak. Altunak Odriozola
izango du aurrean, Zabaletak
Etxegarai, eta Elolak Mendiza-
bal. Finalaurrekoak uztailaren
29an eta 30ean izango dira, eta
finala abuztuaren 6an. 



Imanol Garcia Landa Orendain

Ez zen posible izan. Patxi Plazao-
larentzat (Orendain, 1990)
Transpyrenees ultra txirrindula-
ri proba egitea zen aurtengo hel-
burua, baina azkenean ezin izan
zuen burutu. Mediterraneo alde-
tik abiatu eta Donostiara artekoa
da probaren ibilbidea: 1.080 kilo-
metro, 25.000 metro maldan
gora eta guztira 33 mendate, ho-
rietako hainbat Tourrean egiten
direnak. Hori dena, kanpoko la-
guntzarik izan gabe, eta aurretik
ezer lotuta gabe. Ez zen nola-
nahiko erronka, eta txirrindulari
orendaindarra Donostiaraino
iritsi bazen ere, ez zen probaren
ibilbidetik izan. Ez dio, baina,
gogorik kendu horrelako probe-
tan parte hartzen jarraitzeko. 
Azkenean, ezin izan zenuen
Transpyrenees proba  amaitu. 
Eguraldiagatik-eta erabaki nuen
dezenteko arriskua zegoela, eta
ez zela egokiena bidean segitzea.
Donostiaraino iritsi nintzen, bai-
na beste bide bat hartuta. Men-
date gutxiago egin nituen, baina
esan daiteke behintzat bizikle-
tan Donostiaraino iritsi nintzela.
Martxan jarri zinetenean zer
aurreikuspen zenituzten?
Aste osoa generaman begiratzen
eta nahiko beldurtuta geunden.
Euria ematen zuen, eta euria
2.000 metrotik gora eta gauez,
baldintza nahiko txarrak dira.
Egun bat osorik euria egingo
zuela ematen zuen, eta azkene-
an horrela izan zen.
Hasiera nola izan zen?
20:00etan atera ginen [ekaina-
ren 25ean] Llançatik, eta iluntze-
an nahiko bero egiten zuen, bai-
ta hezetasuna ere, baina bizikle-
tan joateko eguraldi txarra ere ez
zen. Atera bezain pronto, biga-
rren kilometroan, parte hartzaile
batek erasoa jo zuen, eta besteak
elkarri begira geratu ginen, ea
zein ote zen galdetuz. Gero jakin
genuenez, Europa mailan horre-
lako lasterketa asko irabazi di-
tuen txirrindulari bat da. Seikote
bat geratu ginen aurrean, ihes
egindakoaren ondoren; gure ar-
tean ondo gindoazen eta errit-
moa ez zen gogorregia. Nik ez
nuen asmorik aurrera egiteko,
gauez hobea zelako denak batera
joatea. 
Eta seikote hori hautsi egin
zen?
Goizeko lauak edo bostak zirene-
an, eta altuera bat harrapatu ge-
nuenean, ia 2.000 metrora, ba-
tek arropak aldatu behar zituela,
bestea ur bila joan zela, azkene-
an hiru geratu ginen. Gero, beste
biak nahi bezain ondo ez zihoa-
zela eta aurrera egiteko esan zi-
daten. 

Ordurako euria egiten hasi al
zuen?
Ez, igandeko ia egun osoa libratu
genuen. Hotza bai, Puymorens
aldean 2.000 metro inguruko al-
tueran genbiltzalako. Bakarrik
geratu nintzenean, martxa hartu
nuen eta segituan harrapatu
nuen bigarren zihoana, eta hor-
tik gutxira lehen postuan zihoa-
na ere harrapatu nuen, eguna ar-
gitzen ari zenean. Nire gurpilean
jarri zen, eta biok Puymorens
mendatea igo eta jaitsi genuen.
Gero Andorran sartu ginen, eta
nik eskularruak jantzi gabe ni-
tuen, eta horiek janzterakoan,
besteak alde egin zuen. Baina,
aurrerago ikusi nuen bideguru-
tze bat saltatu egin zuela. Buila
batzuk bota nizkion, baina ez
zen konturatu. Nik nire bidea ja-
rraitu nuen eta mendateak-eta
igo eta gero, gasolindegi batean
geratu nintzen zerbait jateko, eta

ikusi nuen bestea pasa zela. Be-
raz, buelta eman eta bidea ondo
hartu zuen.
Beraz, hor zenbiltzaten, bate-
ra ez, baina paretsu.
Bai, oso paretsu genbiltzan.
Atzetik zetozenetik oso alde han-
dia omen zegoen. Oraindik goiza
zen, eta Cantoko mendatea pasa,
eta gero Aran bailarara Bonai-
guatik igo ginen. Hor dezenteko
krisia izan nuen, logura handia
bainuen eta urik gabe geratu
nintzen. Aparkatuta zegoen ko-
txe bati ura eskatu eta behintzat
bidoi bat bete eta horrekin gorai-
no joateko aukera izan nuen. On-
doren, Portilhon mendatetik
Frantzia aldera egiten zuen bide-
ak. Logura dezente nuen eta jai-
tsieran berriz pasa zidan. Igande
eguerdia zen, eta oraindik lo egin
gabe nengoen. Gero Peyresour-
de eta Val Lauron mendateak
etorri ziren. Azken honen lehen

erdia oso gogorra da, eta hor ezi-
nean, logurarekin, baina iritsi gi-
nen gora. Ondoren Cap de Lon-
gera igo eta jaitsi egin behar ge-
nuen, bide beretik, eta horra
joateko bidean sekulako txaka-
laldia izan nuen. Jan eta jan hasi
nintzen, eta oraindik gaizki, bai-
na aurrera segitzen nuen.
Nola egin zenuen igoera hura?
Cap de Longera igotzen berriz
ere nirekin paretsu zebilen txi-
rrindulariak pasa zidan, eta or-
duan konturatu nintzen lehen
postuan nindoala ordura arte.
Gailurrean hamar minutuko al-
dea bakarrik ateratzen zidan, eta
arropa guztia ondo janzteko
aprobetxatu nuen. Beherakoan
pixka bat busti ginen. Zerbait jan
eta pentsatu nuen aurrera egi-
tea, behintzat Aspin igo eta gero
Sainte Marie du Campanen hotel
batzuk daudenez, han atseden
hartzea. Eguraldiak eutsiz gero,
jarraitu eta Tourmalet ere igo-
tzea zen beste aukera. 
Eta hor etorri zen euria?
Aspin igotzen ari nintzela, gailu-
rretik gertu gauak harrapatu nin-
duen eta euria nahiko indartsu
hasi zuen. Han hoztu nintzen eta
beheraka nahiko sufritu nuen.
Sainte Marie de Campanera iritsi
nintzen, baina hotel guztiak itxi-
ta zeuden. Ate joka-eta ibili nin-
tzen, baina ez nuen lekurik lortu.
Ez zen oso berandu, 22:30ak-edo

izango ziren. Komun publiko ba-
tzuk ikusi nituen eta hara sartu
nintzen, manta termikoarekin
lurrean botatzera. Baina erabat
bustita eta hoztuta nengoen, eta
hantxe nengoen, dardarka, ezin
lorik hartuta. Larrialdietara ere
deitu nuen, baina ez zidaten
kasu handirik egin. Probaz ahaz-
tuta nengoen une horretan, ego-
era ikusita. Bost ordu-edo pasa
nituen, ezin lorik hartuta, hotzez
dardarka. Hankak-eta komune-
ko paperarekin bildu nituen,
pixka bat lehortu eta tapatzeko.
Azkenean ordu pare bat lo egitea
lortu nuen.
Gogorra, beraz, gau hori.
Bai, egoera gogorra izan zen. Gau
osoan euria egin zuen eta goize-
an zirimiria ari zuen. Aurreikus-
penak ikusi eta egun osoan euria
ematen zuen. Tourmaleteko gai-
nean, lau eta bost gradu ematen
zituen. Eta pentsatu nuen, Tour-
malet igotzeko aukera izan neza-
keela, baina gero jaisten gaizki
pasako nuela, eta hurrengo por-
tuan ere antzeko egoera izango
zela. Nire planteamendua ez zen
egun bat atseden hartzea, ez zen
hori nik bilatzen nuena. Beraz,
Lourdes aldera abiatu nintzen,
eta ikusten nuen euria egin
arren, ez zuela hotzik egiten, eta,
beraz, pixkana Donostiaraino
joan nintzen, probako mendate-
ak igo gabe. Beste txirrindula-
riak, beraien denborak-eta ikusi-
ta, euria egin zuenean geldirik
egon ziren. 
Gaua eroso pasa eta atseden
hartuz gero, segituko zenuen?
Ez dut uste. Eguraldia ikusita,
ziurrenik antzeko erabakia har-
tuko nukeen.
Eta zer sentsaziorekin geratu
zinen?
Gazi-gozoa. Momentu oso txarra
pasata, baina lasterketan egin
nuenarekin oso gustura, ikusita
oso ondo nindoala, bidean aka-
tsak egin arren. Gauza asko ditut
hobetzeko, baina gustura nago
egindakoarekin. Betiere, ez bu-
katzeak pena ematen dizu.
Ez duzu baztertzen, beraz, ho-
rrelako proba batean parte
hartzea berriro?
Ez; hain justu, uztailaren bukae-
ran, Basajaun izeneko proban
parte hartuko dut. Gasteizen
hasi eta bukatzen da. 760 kilo-
metro ditu eta 15.000 metro mal-
dan gora. Gravelestiloko bizikle-
tarekin egiten da, gehiena piste-
tatik eta menditik joaten baita
bidea, eta Urbasa, Irati, Bardeak
eta Sierra de la Demandatik pa-
satzen da. Horrelakoak egiteko
gogoak joaten zaizkizu bizikleta
gainean zaudenean, baina, gero,
helmugara iristerakoan, berriro
itzultzen dira.

CARLOS MAZON

«Bost ordu-edo egin
nituen, ezin lorik hartuta,
hotzez dardarka»
PATXI PLAZAOLA
TXIRRINDULARIA
Transpyrenees  proba gogorra egin nahi zuen
orendaindarrak, baina eguraldiak ez zion utzi
erronka egin nahi izan zuen bezala burutzen;
uztailaren bukaeran beste ultra distantziako
erronka bati helduko dio, Basajaun izenekoa.
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Deialdiak 

Amasa-Villabona. Santiotan kan-
tari ekimena izango da uztailaren
30an, lagun artean abestuz eguna
pasatzeko aukera. Entsegua egingo
dute gaur, kultur etxean, 19:30ean.
Irura. Irurarrak munduanudako
postal lehiaketa. Edozein adineko
irurarrek parte har dezakete.
Leaburu-Txarama. Larresoroko
harrizko zubiko jaietara irteera egin-
go dute etzi, eta izena emateko, 943
67 59 31 zenbakira deitu beharko da. 
Zizurkil. Parke eolikoen inguruko
mahai-ingurua, Iriarte kultur etxean,
19:00etan, Andatza-Ezkeltzu Bizirik
plataformak antolatuta. Green Capi-
tal enpresak Ezkeltzu inguruan par-
ke eoliko bat eraikitzeko ekimena
aurkeztu du. 

Erakusketak

Tolosa.Lleidako Txotxongilo Zen-
troak binilozko diskoen eta txotxon-
gilo munduaren arteko harremana
islatzen duen erakusketa jarri du
Topic zentroan.
Tolosa. Irribartea, Artea, Irribarra
eta euskara, erein eta hazi erakus-
keta, Topic-en. Salmentaren zati bat
Kilometroetara bideratuko dute.a. 

28 KANALA
08:00. 1, 2, 3 hemen da Miru!
09:30. Gaurkoan Tolosaldetik
15:00. Elkarrizkettap
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Tolosaldean barrena

ATARIA IRRATIA

Egun osoan. Euskal musika .

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio Ola-
rreaga Aranburu. Korreo kalea, 2.
943 67 01 28.
TOLOSA. Gauekoa. Leire Andres
Morant. Zabalarreta lorategiak, 1.  
943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaia. Goizean
hodei batzuk ikusiko ditugu,
baina eguerdirako eguzkiak

xurgatuko ditu eta eguraldi eguzki-
tsua izango dugu. Giro honek jarrai-
pena izango du azken orduetara
arte. Egun amaieran hodeiak ugari-
tuko dira, baina ondoriorik gabe.
Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta
tenperatura igo egingo da 26-27
graduan joz goia.  

Bihar. Giro goibela. Egun
osoan zeruan hodeiak na-
gusituko dira eta  euri langar

pixka bat utziko dute, batez ere, egu-
naren lehen zatian. Ipar-mendebal-
deko haizea izango dugu eta tenpe-
ratura nabarmen jaitsiko da, 21-22
graduan joko duelarik goia, eguneko
erdiko orduetan.

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

ISURIA AMEZKETAKO ERREKAN 
Amezketako erreka kolore zurixkarekin esnatu zen atzo. Herritar batek abisua eman zuen
06:30ak aldera eta Ura agentziako eta Ertzaintzako kideak gerturatu ziren bertara, laginak har-
tzera. Laginak hartu dituztela eta aztertu egingo dituztela esan du Ertzaintzak. N.R.A.

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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