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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

TOLOSALDEKO ATARIA DIRUZ LAGUNTZEN DUTEN ERAKUNDEAK:
Udalak:Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Albiztur, Altzo, Amezketa, 
Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, 
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama,
Lizartza,  Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

ATARIAk ez du 
bere gain hartzen
aldizkarian 
adierazitako 
esanen eta iritzien 
erantzukizunik.

I
raultzaz hitz egin da azken urtean;
iraultza feministaz. Martxoaren 8ko
grebak mugarria jarri zuen parekide-
tasunaren bidean, are gehiago, ba-
tzuek gizarte honetan dituzten pribi-
legioak zalantzan jarri ziren eta siste-

ma heteropatriarkalak emakumeezkooi
ezartzen dizkigun muga eta zapalkuntzak –mi-
kro-zapalkuntzaren atzean ezkutatuz, gehiene-
tan–agerian geratu ziren. Baina ez gaitezen en-
gaina, Martxoak 8 egunero da, egunero-egune-
ro dagoelako sistema aldatzeko beharraz hitz
egiten digun gertaeraren bat; erailketak, bortxa-
ketak, indarkeria, zapalkuntza, bazterketa... 

Egoera iraultzeko, iraultzarako, tresnak bil-
tzen ari gara; Emakumeen Etxea eta eskualdeko
asanbladaren sorrera dira, beharbada, ageriko
aldaketarik nabarmenenak, baina eguneroko
aktibatzea eman da, eta hori da garrantzitsuena.
2018a emakumeon urtea izan omen da, hori dio-
te lerroburuek. Eta TOLOSALDEKO ATARIA-k pres-

tatutako 2018ko urtekarian presentzia eman nahi izan
diogu horri. Transbertsala baita emakumeon borroka,
gizartea parekidetasunean oinarritzen bada izango
baita justua, edo ez da izango. Ez da kasualitatea
Asuncion klinikan lan baldintzarik makurrenak jasan
dituztenak emakumeak izatea, nagusiki; ez da kasua-
litatea eskualdean eman diren indarkeria kasurik bor-
titzenen protagonistak emakumeak izatea, batez ere;
ez da kasualitatea omenaldiak jaso ahal izateko ema-
kumezkook lan gehiago egin behar izatea... ez, ez da
kasualitatea. 

TOLOSALDEKO ATARIA-ko lan taldeak lanean jarraituko
du baita 2019an ere zuri, Atarikide, gertutako infor-
mazioa helarazteko. Eta lanean jarraituko dugu
2019ko egun guztiak ere parekidetasunaren gainean
eraikitzen laguntzeko. Eskerrik asko urte honetan es-
kualdeari begira gure eskutik jarri zareten guztioi. He-
men duzue azken hilabeteek utzi dutenaren errepa-
soa. Gozatu, irakurle.

ZURI ESKER, ATARIKIDE

Ez, ez da kasualitatea

Azaleko irudia: 
Ibai luque

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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EDO EZ DA
IZANGO 

‘Iraultza feminista izango da, edo ez da izango’ dio hainbestetan betikotutako
leloak eta, izan iraultza, izan abiapuntu, feminismoaren historian mugarri
izatera doa 2018. urtea, Tolosaldean ere. Martxoaren 8ko grebak, eskualdeko
asanbladaren sorrerak eta Tolosaldeko Emakumeen Etxearen parte hartze

prozesua izan dira, urte feministaren erritmoa eta konpasa. 
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H istorikoa», «mugarria», «abiapuntua», «al-
daketa» eta beste hainbat hitzen oinarri
izan zen, 2018ko Martxoaren 8a. Emaku-
meek planto egiteko deialdia zabaldu zu-
ten nazioartean, eta hitzorduak erantzun
bakarra izan zuen: uholde bat. Zalantzarik
gabe, 2018ko agendan feminismoak mar-
katutako albiste garrantzitsuenetakoa

izan da grebarena. 
Parekidetasunaren aldeko oihartzun horrek Latinoame-

rikan zituen aurrekariak, Ni Una Menos (Ezta bat gutxiago
ere) mugimenduaren eskutik. Argentinan sortu zen
2015ean, feminizidioa salatzeko, eta inguruko herrialdee-
tara zabaldu zen, denbora gutxian. Bide beretik, Amerikar
Estatu Batuetan Me too (Ni ere bai) mugimendua sortu zu-
ten, 2017an, Hollywoodeko hainbat gizonezkori egindako
sexu abusu salaketen harira. Hemen ere bazen nahikoa
arrazoi, ozeanoz bestalde emakumeek hartutako kaleak
betetzeko, eta Manada kasua eta epaiketaren inguruan

sortutako polemika txinparta bat gehiago baino ez ziren
izan, M8an su morez pizteko. 

Horrela, Euskal Herriko mugimendu feministak Ema-
kumeok* planto! leloa aukeratu zuen Emakumeen Nazio-
arteko Eguneko mobilizazio eta protesta deialdiak izenda-
tzeko. Emakume terminoaren aniztasun osoa bildu nahi
izan zuen mugimendu feministak, jatorri, sexualitate,
arraza eta generoei begira; guztia, «basakeria honi ezetz»
esateko. Hala, hainbat argudio zehaztu zituzten, emaku-
meak Martxoaren 8ko grebara batu zitezen. 

Batetik, eredu ekonomikoak emakumeak zapaltzen di-
tuela defendatu zuten. Indarkeria matxista ere planto egi-
teko arrazoi indartsuenetako bat izan zen; 2010-2015 urte-
en artean, Hego Euskal Herrian 33 emakume erail zituz-
ten. Bide beretik, greba deialdiak gogoan izan zituen beren
jaioterrietatik beste zenbait lurraldetara migratu behar
izaten duten emakumeak ere, horrek dakartzan bazterke-
ria, eraso matxista eta indarkeria egoerekin. Azkenik, kul-
tura patriarkala bera gaitzetsi zuen Euskal Herriko mugi-
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mendu feministak, azalduz, emakumeak baztertu, ob-
jektu bihurtu eta estereotipatzen dituela. 
Emakumeek lanuzteetara batuz, mobilizazioetan par-

te hartuz, amantalak balkoietatik eskegiz, kontsumo gre-
ba eginez, grebaren berri inguruan zabalduz, zaintza la-
nak utziz edo besoko morea jantziz egin zuten bat, nazio-
arteko greba feministarekin. Egia da, greba deialdiak
berak izan zitzakeen kontraesan zenbait azaleratu zituz-
tela deitzaileek eurek; gehienak, zaintzarekin lotutako-
ak. Ez da kasualitatea, ez: parekidetasun errealera bide-
an, sistemak ezarritako oztopo nagusienetakoa da zain-
tzarena. 

Greba, bide luzeago baten hasiera
Tolosaldean, Martxoaren 8ko grebaren antolakuntza he-
rriz herri prestatu zuten emakumeek: aldarri berberak,
baina nork bere herrian. Horrek, dena den, ez zion tarterik
kendu eskualdeko mobilizazio ikusgarrienetako bati:
eguerdian, Tolosan elkartu ziren eskualdeko emakume
guztiak, manifestazio historiko batean. Pozak irabazi zion,
planto egitea eragiten duen guztiari, eta hainbat ahotsek
feminismoaren laugarren olatua hizpide dute honezkero. 
Tolosaldeko greba mamitu zuen batzordeak TOLOSALDE-

KO ATARIAri eskainitako elkarrizketa batean, «errealitatea
kudeatzeko pausotzat» aurreikusi zuen aurtengo Martxoa-

URTEKARIA
FEMINISMOA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko abenduaren 28a
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ren 8a: «Ez, egun bat ez da nahikoa, baina nonbaitetik hasi
beharra dago. Eta ikusarazi egin behar zaio jendeari, or-
daindu gabeko lan hori guztia hor dagoela, eta baloratu eta
errekonozitu egin behar dela. Hori ez da feministon lana
bakarrik; gizarte osoak egin beharreko lanketa da». 
Jomuga horretarako bidean, gainera, belaunaldi arteko

trukea gako garrantzitsua izan zen Tolosaldean ere: 16 ur-
tetik 70 urtera bitarteko emakumeen bat egin zuten foro
eta hitzordu berberetan, nor bere errealitatetik, eta denak
zapalkuntza beraren aurka. 
Eta, hein ba-

tean, indar me-
tatze horrek
erein zuen, To-
losaldeko Asan-
blada Feminis-
ta sortzeko le-
hen hazia:
«Martxoaren 8ko greba feminista oso indartsua izan zen,
bai Euskal Herrian, bai Tolosaldean, eta sekulako indar
erakustaldia egin genuen kalean. Geroztik, asanbladak in-
darra hartu du, eta gero eta emakume gehiagok parte har-
tzen dute bertan». 

«Ez, egun bat ez da nahikoa,
baina nonbaitetik hasi
beharra dago. Eta ikusarazi
behar zaio jendeari, ordaindu
gabeko lana hor dagoela»

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko abenduaren 28a

URTEKARIA
FEMINISMOA
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Pizte hori Tolosako udaletxeko balkoitik ere bilakatu zu-
ten irudi, San Joan jaietako txupinazoa bota baitzuen Tolo-
saldeko Asanblada Feministak; sinbolo bat gehiago,
2018ari.  

Etxe bat, feministen bihotz
Urteak feminismoari eta feminismoak urteari, mugarriak
zizelkatzeko 12 hilabete izan dira aurtengoak eta, Martxoa-
ren 8ko greba feministaren eta eskualdeko asanblada fe-
ministaren sortzearen eskutik heldu da, Tolosaldeko Ema-
kumeen Etxea sortzeko parte hartze prozesua. 

Urtetako eskari bat gorpuzten hasi ziren maiatzean eta
erakunde publiko, teknikari aditu eta feministen arteko el-
karlanak osatu du, jada, prozesuaren lehen fasea. 
Hiru organo nagusik kudeatu dute etxea ideiaz, asmoz

eta edukiz janzteko bidea eta, horrela, talde eragilea, ma-
hai politiko-teknikoa eta gune zabala protagonista izan
dira, feministek hirian izango duten bihotza hauspotzeko. 
Urtarriletik aurrera ekingo diote bigarren faseari eta, az-

ken hilabeteotako lana abiapuntu dutela, teilatua jartzea
izango da eskualdeko emakumeen lana, 2019an etxeko gil-
tzak jasotzeko. 

URTEKARIA
FEMINISMOA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko abenduaren 28a
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G izonezko bat atxilotu zuten Ibarran irailaren
19an, bikotekide ohia aizto batekin erailtzen
saiatzea leporatuta. Erailketa saiakeraz gain,
biktimarekiko urruntze agindua urratzea ego-

tzi zioten 36 urteko gizonezkoari. 2017ko abuztuan Er-
tzaintzak izapideak ireki zituen tratu txarrengatik, eta gi-
zonezkoa ikertu zuten. Hurrengo
egunean dozenaka herritar bildu zi-
ren Ibarrako plazan, erailketa saia-
kera gaitzestearekin batera, aski
dela esateko eta «indarkeria sexista-
rik zein bestelako zapalkuntzarik
gabeko herri bat» aldarrikatzeko.
Ibarrako Udalak, Samalda Talde Fe-
ministak eta Kaxkubi Ibarrako
Emakume Taldeak deitu zuten el-
karretaratzera.
Adin txikiko bati sexu erasoa egi-

tea leporatuta 27 urteko gazte bat
atxilotu zuten, Tolosan, maiatzaren 26an. Apirilaren 8an
gertatu zen erasoa Ibarrako etxebizitza batean, Ertzaintza-
ren arabera. Biktima adin txikikoa zen. Tolosako eta Iba-
rrako udalek adierazpen bateratua egin zuten, «irmoki»
gaitzetsiz gertatutako sexu erasoa. Bi udalek, herrietako
mugimendu feministekin eta emakumeen elkarteek dei-
tuta, elkarretaratzea egin zen Tolosako Plaza Zaharrean.
Tolosan ere beste atxiloketa bat izan zen. Apirilaren

19an 76 urteko gizonezko bat espetxeratu zuten, Tolosako

etxebizitza batean emakume bat bortxatu zuela leporatu-
ta. Salaketa egun batzuk geroago jarri zuen biktimak, eta
ordu gutxira ehunka herritar batu ziren sexu erasoa gai-
tzesteko, Tolosako Udalak, Tolosako Emakume Taldeak
eta Mugimendu Feministak egindako deiari erantzunez.
Alegian ere beste atxiloketa bat izan zen, martxoaren

15ean. 20 urteko gazte bat atxilotu
zuten sexu erasoa egitea leporatuta.
Ertzaintzak jakinarazitakoaren ara-
bera, herriko bidegorritik zihoan
emakume bati berokiaren atzeko
partea altxatzen eta galtzak jaisten
saiatu zitzaion gizonezkoa. Alegiako
Udalak «modu irmoan» salatu zuen
sexu eraso saiakera. Dozenaka herri-
tarrek parte hartu zuten udalak eta
herriko hainbat talde eta eragilek
antolatutako elkarretaratzean. 
Bestalde, Ibarrako herritar talde

batek deituta elkarretaratzea egin zuten uztailean. Neska
batek bortxatua izan zela kontatu zuen eta erantzun bezala
egin zuten elkarretaratzea. Bertan bildutakoek neskaren
ausardia nabarmendu zuten eta gehitu beste bi erasoren
berri ere izan zutela. Ondoren, Ibarrako mutil batek ka-
lumnia salaketa bat jarri zuen Ertzaintzan, bere izen-abi-
zenak salatu gabeko bortxaketa batekin lotu zirelako. Ka-
lumnia salaketa areagotu egin zela esan zuen Ertzaintzak,
salatutako ekintza sare sozialen bidez zabaldu zelako.

Eraso matxistei erantzuna
Adin ezberdineko lau gizonezko atxilotu dituzte eskualdean, 2018an zehar,

eraso matxistak egitea leporatuta.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko abenduaren 28a

URTEKARIA
FEMINISMOA

Herritarrak behin eta berriz
atera dira kalera, 2018an
zehar eman diren
emakumeen kontrako
erasoak salatzeko 

Maiatzean Tolosan egindako elkarretaratzea eraso matxista salatuz. I. URKIZU ARSUAGA
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URTEKARIA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko abenduaren 28a

Denona bihurtu den zirkua

Hainbat herritan ibili da zirku ibil-
taria eta 97 emanaldi eskaini

ditu. 25.000 ikusle inguruk gozatu
dute ikuskizuna; esperientzia «oso
ona» izan da, Iker Galartza ekimeneko
partaidearen hitzetan.

Gure Zirkuak lehendabiziko
bira bukatu du urtearekin
batera, lau hilabetez hamabi
herritan aritu eta gero

Orain dela hiru urte bigarren esku-
ko karpa bat erosi zuten eta pixkana
joan ziren osatzen zirkua. 2017 urte
bukaeran Tolosan lehenengo emanal-
diak egin ondoren, aurten antolatu
dute bira. Amezketan, Galartzaren he-
rrian hasi eta beste 11 zeharkatu dituz-
te. 
Bukatu berritan, oso balorazio ona

egin dute antolatzaileek. «Denbora pa-
satzen denean beste ikuspegi batetik

ikusi beharko dugu, baina, sentsazio
ona ez digu inork kenduko. Orain hasi-
ko gara aurrera begirakoan pentsa-
tzen, zerk funtzionatu duen, zer alda-
tu...», esan du Galartzak. 
Bien bitartean, Aste Santuan beza-

la, haurrentzako tailerrak eskainiko
ditu Gure Zirkuak Eguberrietan, Tolo-
sako Zezen plazan. Lurreko eta aireko
akrobaziak, eta oreka nahiz gorputz
hezkuntza landuko dituzte.

Gure Zirkuaren lan taldeak Euskal Herriko plaza asko zeharkatu ditu 2018an zehar. I.G.L.

TOLOSA
HAMAR URTE BETE DITU
TOLOSA KANTARIK
Tolosako kaleak kantuz alaitu zituzten
ekainaren 30ean urteurrena ospatze-
ko. Arratsaldera arte iraun zuen festak,
Jesuitinetako patioan elkartu baitziren
bazkaltzeko. Bazkalondoa ere kantuz
jantzi zuten.

TOLOSA
ABESBATZA LEHIAKETAREN 50. URTEURRENA
Letoniako Kamer Koris taldeak irabazi zuen 50. urteurreneko Tolosako Abesbatza
Lehiaketako Sari Nagusia, baita publikoaren saria ere. Garaipen honekin 2019ko Euro-
pako Sari Nagusian parte hartzeko txartela ere lortu zuten letoniarrek. Inoizko berezie-
na izan zen aurtengo Tolosako Abesbatza Lehiaketa, mende erdia bete baitu kultur hi-
tzorduak; urteotako irabazleak eta estilo bereizgarriena duten abesbatzak aukeratu zi-
tuen antolakuntzak, lehiarako.
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URTEKARIA
KULTURA

Sari Nagusia
Igerabiderentzat 

Epaimahaiak Juan Kruz Igerabi-
dek liburuan erabilitako hizkun-

tza poetikoa nabarmendu zuen saria
ematerako garaian. «Liburuan ageri
diren oihartzun sinbolisten alitera-
zioa, nonsense umorea, absurdoare-
kin duen lotura, fantasia rodariarra
eta euskal tradizioaren oihartzuna»
azpimarratu zituen. 
Abezedario Titirijario (DenonArte-

an) euskaraz argitaratu zuen Igerabi-
dek, baina katalanez, galegoz eta gaz-
telaniaz ere badago. Idazlearen hitze-
tan, «proposamen bat dago,
liburuaren amaieran, jolas egiteko: 'bi-
latu itzazu zuk letren formak, naturan,
gorputzean eta inguratzen zaituen
guztian'. Letrak ez dira zerbait meka-
nikoa irakurtzen ikasteko. Letrak, for-
ma batzuk dira eta forma horiek bazter
guztietan daude. Horrek ematen dio
beste dimentsio bat, dimentsio poeti-
ko bat abezedario bati».

Espainiako Haur eta Gazte
Literaturako Sari Nagusia eman
zioten adunarrari ‘Abezedario
Titirijario’ lanarengatik

Bigarren aldia da Espainiako Haur
eta Gazte Literatura saria euskarazko
lan bati ematen diotela. Mariasun
Landak irabazi zuen 2002an Krokodi-
loa ohe azpian liburuagatik. «Horrela-
ko gauza batek ematen dizu nolabaite-
ko bultzada eta proiektu gehixeagotan
parte hartzeko aukera. Ni orain arte
oso gustura ibili naiz atera zaizkidan
proiektuetan. Ez dut izugarri aldatzea
pentsatzen, baina agian, gauza berriak
aterako dira sariaren aitzakiarekin»,
esan zuen Igerabidek sariaren berri ja-
kin eta gero. Udaberrian egingo duten
ekitaldi batean jasoko du saria.
Aurten, Adunako herri eskolako

umeek ere idazlearen obra bat taulara-
tu dute, Ur: erori nahi ez zuen tanta.
«Hunkigarria izan da niretzako. Herri-
ko umeek taularatzeko lan zail xama-
rra dena, hain txukun eta hain ondo
egitea; zoragarria izan da». Herriko es-
kolakoekin bezala, eskualdeko beste
hainbat eragilerekin harremana man-
tentzen du Igerabidek: «Horrek bizia
ematen dit. Etxean bakarrik zuk sor-
tzen duzuna konpartitzea izugarria
da; bizi poza ematen du».

«Hunkituta eta eskertuta» jaso zuen irailean Haur eta Gazte Literaturako saria idazle adunarrak. J.M.

Musikan eta
literaturan
ekoizpen
handiko urtea

Urte amaiera oso 
emankorra izan da, beste urte
batez, liburu eta disko 
kopurua kontuan hartuta

U rtea emankorra izan da euskal
kulturaren produkzioari dago-

kionez. Tolosan 1978an izandako tren
istripu batean oinarrituta, fikzioa lan-
du zuen Karlos Linazasorok otsailean
publikatutako 6012 liburuan. Maixa
Zugasti tolosarrak, berriz, bere biga-
rren eleberria kaleratu zuen maiatze-
an, Ahotsak eta itzalak izenekoa, gerra
zibilaren inguruko istorioa kontatzen
duen fikziozko nobela. 
Arantxa Iturbe alegiarrak, ipuinak

aukeratu ditu oraingo honetan eta Ho-
netara ezkero liburua kaleratu zuen
apirilean. Poesiaren alorrean, berriz,
Iñaki Irazu asteasuarrak idatzitako
Errukiaren sariaeta Unai Amondarai-
nen De mi, para todos izan dira aurten-
go nobedadeak. Poema liburua ere
plazaratu du aurten Linazasorok, Ba-
lea Zuriarekin: Lurra bere erro gorrira. 
Bereziagoak diren liburuak ere kale-

ratu dira. Tomas Hernandez Mendiza-
balek euskal grafiari buruzkoa atera
du eta Joxean Agirrek, Eleuterio Tapia
hartu du gogoan Trikitixa Elkarteare-
kin kaleratutako biografian. Pio Baroja
idazleari buruzko bilduma ari dira ka-
leratzen Iruñean, eta Bernardo Atxa-
gak eta Joxemari Iturraldek ere ekar-
pena egin zuten azaroan. Lehen nobe-
la kaleratu du, bestalde, Maddi
Etxeberria larrauldarrak: Zein usain
dute oroitzapenek? izenekoa.

Disko ugarik ikusi du argia
Maddi Etxeberriak parte hartzen zuen
Lorratzak taldeak, hain zuzen, apirile-
an iragarri zuen desagertzera zihoala.
Hala ere, musika uzta oparoa jaso
dugu Tolosaldean 2018an. Pirritx, Po-
rrotx eta Marimototsek Musua lana
kaleratu zuten urrian eta Imanol Ube-
dak bere bakarkako ibilbideari hasiera
eman ziola iragarri zuen martxoan,
Don inorrez izenarekin. Mugiro bila
diskoa kaleratu zuen orduan..
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Haritz Mujikak irabazi du
Erniarraitz sariketa
Asteasu.Erniarraitz bertsozale el-
karteak bederatzigarren aldiz antola-
tu zuen urte hasieran sariketa eta
hiru kanporaketa jokatu ziren Azkoi-
tia, Errezil eta Zestoan. Azken saio
horretan aritu zen Mujika martxoa-
ren 4an eta finalera sailkatzea lortu
zuen beste sei bertsolarirekin batera.
Txapela Asteasura ekarri zuen.

Beñat Iguaran urritz
makilarekin itzuli zen
Amasa. IV. Mallabiako bertsolari
gazteen sariketaren finala jokatu zen
abenduaren 7an Mallabian eta Beñat
Iguaran amasarrak irabazi zuen. Le-
hen bi edizioetan Unai Mendizabal
zizurkildarrak irabazi zuen, iazkoan
Iguaranek kendu zion makila, eta
aurten berretsi egin du amasarrak
nagusitasuna. 

Pello Mari Otañoren omenez
bertsopaper lehiaketa
Zizurkil.Hernandorena kultur el-
karteak eta Harituz bertsozaleen el-
karguneak antolatu zuten urte
amaieran V. Bertsopaper lehiaketa.
Helduen mailan, 18 urtetik gorakoe-
tan, Haritz Mujika asteasuarraren
Sex-usariyuak sortak eraman zuten
lehen saria. Iriarte kultur etxean,
azaroaren 17an eman zituzten sariak.

Asteasuk Pello Errota gogoan

Datorren urtean beteko dira ehun
urte Pello Errota hil zenetik, eta

Asteasuko Udalak hainbat jarduera
antolatuko ditu, egungo bertsolari-
tzan eta euskal kulturan ezinbesteko
erreferentzia izan zen asteasuarraren
balioa hedatzeko. Iturri-ondo jatetxe-
an otsailaren 23an egin zen bertso ja-
rrien afari batekin abiatu zen egita-
raua. 
Pello Errota Asteasun jaion zen, Pe-

dro Jose Elizegi izenarekin, 1840an.
Ogibidez errotaria zen eta handik har-
tu zuen ezizena. Txirritarekin batera,
bertsoak kantatzetik bizimodua atera-
tzen hasitako lehenengotakoa izan
zen, eta XX. mendeko bertsolarien oi-
narri nagusietako bat da. Horrez gain,
Antonio Zavalak jasotako Pello Errota-
ren alaba Mikaela Elizegiren testigan-
tzei esker, garaiko informazio iturri
oparoa da.

Hauspo luzeko ekimena
Urteurren ekitaldiaren helburua Pello
Errotaren irudia ahalik eta publiko za-
balenari helaraztea da eta, horrekin
batera, Pello Errota bizi izan zen mun-
duarena eta gizartearena. Dibulgazio-
rako beste ekimen batzuk ere jarri di-
tuzte martxan Asteasun, eta Gipuzko-
ako Foru Aldundiarekin ere aritu da
lanean udala: Pello Errotaren urteu-
rrena herri txikietako ondarearen ba-
lio dibulgatzeko proiektu baten abia-
puntua da.
Martxoaren 9an Bertsolaritzaren

Antolatutakoen artean, lehen
aldiz antolatutako bertso
sariketa izan zen udazkenean,
Eneko Lazkozek irabazi zuena

sekretuak bertso-antzerki ikuskizuna
antolatu zuten, joan den mendeko
bertsolaritzaren historia jasotzen
duen ikuskizuna eta apirilaren 19an,
berriz, solasaldi musikatua egin zuten
udaletxeko ikus-entzunezko gelan.
Bernardo Atxaga, Joxan Goikoetxea,
Maialen Lujanbio eta Anjel Mari Peña-
garikanok hartu zuten parte. 1926ko
grabazio bat izan zuten hizpide sola-
saldian, Asteasu y Txirrita izenekoa.
Grabazioan bi bertsolari ageri dira:
Txirrita bat, ziur; eta bestea,  Pello
Errota zela pentsatu izan da orain arte.
Bigarren bertsolari hori Jose Migel Bi-
toria Agote Anbuerri denaren ustea
defendatu zuten apirileko emanal-
dian Joxan Goikoetxeak eta Bernardo
Atxagak. Asteasuko Aranburu Berri
baserrian 1887an jaio eta 1931n hil zen
Jose Migel Bitoria Agote Anbuerri.

Pello Errota bertso txapelketa
Urtea bukatu bitartean antolatu dira
ekitaldi gehiago. Koldo Izagirrek hi-
tzaldia eskaini zuen, esate baterako,
Amaia Agirre eta Haritz Mujikarekin
batera, abenduaren 14an. 
Hain zuzen, Harituz bertsozaleen

elkargunearekin batera, Asteasuko
Udalak 25 urtetik gorako bertsolarien-
tzat Pello Errota sariketa antolatu
zuen udazkenean. Hamabi bertsolarik
parte hartu zuten, bi kanporaketetan
banatuta. Lau onenek, Beñat Lizasok,
Asier Azpirozek, Unai Gaztelumendik
eta Eneko Lazkoek, Asteasun ospatu
zen finalean kantatu zuten urriaren
20an. Pello Errotaren ondorengoen
eskutik jantzi zuen txapela Lazkozek.
110 lagun elkartu ziren afaltzeko eta
afalondoan ere jende gehiago sartu
zen jantokira finalaz gozatzeko.

Asteasuko Udaleko Haritz Mujika eta Pili Legarra, eta Harituz elkarteko  Unai Mendizabal. ATARIA
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AMASA-VILLABONA
LIZASO ETA TORAL
SARITU DITUZTE
I. Buskers lehiaketan, Olaia Toralek, Gi-
puzkoako Ostalaritza Elkarteak eman-
dako hirugarren saria lortu zuen eta
Gorka Lizasoren Sin Mala Intencióntal-
deak, berriz, epaimahai ofizialak eman-
dako bigarren saria lortu zuen.

AMASA-VILLABONA
SARA IRIARTE
TRIKITIXAN TXAPELDUN
Ane Etxezarreta Lasak (Olaberria) eta
Sara Iriarte Lasak (Amasa-Villabona)
osatutako bikoteak jantzi zuen aben-
dua hasieran Euskal Herriko Trikitilari
Gazteen XXVII. Txapelketako sari na-
gusia abenduaren hasieran.

IBARRA
NABARROK IRABAZI DU
XI. GALTZAKOMIK
Helduen mailan, 17 urtetik gorakoetan,
lehen postua Javier Navarro tolosarrak
lortu zuen,Ogibidea izeneko lanarekin.
200 lanetik gora jaso dituzte aurten, eta
azaroa bukaeran banatu zituzten sariak.

Gorka Duran eta Maitane
Irurzunentzat txapela
Amasa-Villabona.Euskal Herriko
bikote gazteen dantza txapelketaren
41. edizioa ospatu zen azaroan Ber-
garako Seminarixoan. Gorka Dura-
nek eta Maitane Irurzunek jantzi zu-
ten txapela. Hamazazpi bikotek har-
tu zuten parte eta antolatzaileek
azaldu dutenez, dantzari gazteek
maila altua erakutsi zuten.

Aritz Maizak irabazi zuen
Aurresku Txapelketa
Alegia.Gipuzkoako Gazte Mailako
Aurresku Txapelketa irabazi zuen
ekainean Sutarri dantza taldeko
Aritz Maizak (Alegia, 2003). Villabo-
nako Oinkari dantza taldean ere ari-
tzen da alegiar gaztea. Hemendik
aurrera helduen mailan ariko da eta
azaldu duenez asmoa du txapelkete-
tan parte hartzeko.

Artola eta Besadak, Iruran
utzi dute betirako saria

U rriaren 20an jantzi zuten hiruga-
rren txapela Xabi Artola irura-

rrak eta Idoia Besada pasaitarrak Se-
gurako Euskal Herriko Dantza Txapel-
ketan. Hori dela eta, garaikur bezala
jaso zuten Nestor Basterretxearen es-
kultura betirako geratuko da Irurako
udaletxean.
Balentria handia egin dute irura-

rren izenean txapelketan atera diren
bi gazteek eta esker ona adierazi zien
azaroa bukaeran Ana Leunda alkate-

Azaroaren 23an esker ona jaso
zuten bi dantzariek Irurako
herrian eta han utzi zuten
Basterretxearen garaikurra

ak, harrera ekitaldian. Aurretik, dan-
tza taldekideek eta lagunek plazan
agurra dantzatu zieten, eta ondoren,
bi txapeldunak igo ziren oholtza gai-
nera bi pieza dantzatzera.
Nestor Basterretxeak, bizi zen arte-

an, zazpi garaikur jarri zituen jokoan
eta Iruran geratu dena izan zen egin
zuen azkena. 2008tik Euskal Herriko
herri ezberdinetan ibili da, eta azkene-
ko hiru urteetan, segidan, Artolak eta
Besadak txapela irabazi ondoren, beti-
rako geratuko da Iruran. 
«Inor baino gehiago arriskatzen den

bikotea» dela adierazi zuen epaima-
haiak, eta bikoteak egindako lanaren
emaitzatzat hartu zuen saria.

Xabi Artolak eta Idoia Besadak garaikurra Irurako udaletxean utzi zuten unea. J.M.
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TOLOSA
IÑAKI LETAMENDIAREN
ERRETIROA
46 urte eman ditu Tolosako txistulari
banda zuzentzen eta Eduardo Mokoroa
musika eskolan txistuko klaseak ema-
ten. Ekainean kurtsoa amaitu, eta
abuztuan hartu zuen erretiroa Iñaki Le-
tamendiak.

TOLOSA
LARRAZA ETXEPAREN
ZUZENDARI
Tolosarra institutuko Kulturaren Susta-
penerako eta Hedapenerako zuzendari
izan zen 2017 urtea bukatu arte, eta Mi-
ren Arzalluz ordezkatu zuen Etxepare
Institutuaren zuzendaritzan, joan den
urtarrila hasieran.

ALTZO
‘HANDIA’ FILMAREN
ARRAKASTA
Altzoko Migel Joakin Eleizegiren bizi-
tzan oinarritutako filmak 13 izendapen
zituen Goya sarietan eta 10 sari jaso zi-
tuen otsailaren 4ean. Nazioarteko bes-
te hainbat jaialditan ere lehiatu da.

TOLOSA
LUIS MARI GARTZIAREN
AGURRA
1983ko San Joan jaietan hartu zuen To-
losako Musika Bandaren zuzendaritza,
Ruiz Bona, garaiko zuzendariaren herio-
tzaren ostean. 2012ko otsailaren 12an
zuzendu zuen azkenekoz bandaren
kontzertu bat. Martxoaren 18an hil zen.

TOLOSA
ORMAZABAL
TABAKALERAN GIDARI
Donostiako Kultura Garaikideko Nazio-
arteko Zentroko zuzendari nagusiaren
postua bete zuen tolosarrak urtarrilean.
2017an erabaki zuen administrazio kon-
tseiluak lanpostu hau sortzea, Tabaka-
leraren proiektua «lideratzeko».

ALKIZA
‘DANTZA’ ESTREINATU
DUTE ZINEMALDIAN 
Koldobika Jauregik zuzendu du artisti-
koki Zinemaldiko sail ofizialean lehiake-
taz kanpo aurten aurkeztu eta Telmo
Esnalek zuzendutako filma. Greenpea-
cen Lurrasaria jaso zuen.

TOLOSA
IGOR AROSTEGI EOS-EN
PERKUSIO JOTZAILE
Euskadiko Orkestra Sinfonikoan aritze-
ko postu finkoa lortu zuen ekainean
musikari tolosarrak. Ilusioz hartu zuen
bertan perkusio jotzaile bezala aritzeko
albistea; amets bat bete duela esan
zuen Arostegik.

ALKIZA
GOENAGAREN IBILBIDEA
LIBURU BATEAN
Mikel Lertxundi Galiana arte historiala-
riak Juan Luis Goenaga pintorearen bizi-
tza eta obra aztertu ditu 'Goenaga' libu-
ruan eta azaroa hasieran publikatu. Ar-
tistak hastapenetatik gaur arte izan
duen garapena erakusten du lanean. 

ASTEASU
‘SOINUJOLEAREN
SEMEA’ GRABATU DUTE
Abenduaren 8an, filmaren emanaldi be-
rezia egin zuten Durangon, Bernardo
Atxagaren obran oinarrituta. Fernando
Bernuesek zuzendu du pelikula eta
2018an egin dituzte grabazio lanak.
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EUSKARALDIAETA BESTE
354 EGUN EUSKARAZ 

Tolosaldeko 16 urtetik gorako 8.100 herritar inguruk hartu dute parte, azaroaren
23tik  abenduaren 3ra bitarte zabaldu den Euskaraldian. Argazki soziolinguistikoa
aldatzeko pauso bat izan da.   

H amaika egun ariketa bat egiteko, hamaika egun
hizkuntza ohiturak aldatzeko, baina gainerako
egunak, han ikasitakoa praktikan jartzeko. Aza-
roaren 23tik abenduaren 3ra bitarte egin den ari-

keta sozialak, hizkuntza ohituretan eragitea izan du helburu:
euskaraz dakienak lehen hitza euskaraz eginda, eta ulertu soi-
lik egiten duenak euskaraz entzuteko prestatuta; betiere, ko-
munikazioa euskaraz josiz. Tolosaldeko, eta bereziki Euskal
Herriko argazki soziolinguistikoa aldatzeko pausoa izan da. 

Euskaraldiak Tolosaldea batu du Galtzaundi Euskara Elkar-
tearen eskutik. Hark emandako datuen arabera, parte hartzeko
baldintzak betetzen dituztenen %20ak hartu du ariketa egite-
ko konpromisoa. Hau da, Tolosaldean euskara ulertu eta 16
urte baino gehiago dituzten 10 lagunetatik 2k egin dute ariketa.

Eskualdeko biztanleen %74a da euskaraz komunikatzeko
gai. Euskaraz hitz egiten jakin gabe ongi ulertzeko kapaz dire-
nen kopurua are handiagoa da, eskualdeko herritarren %84a.
Beraz, erraz aurki daiteke euskaraz komunikatzeko solaskidea

eskualdean zehar. Ahal den guztietan euskaraz aritze-
ko ohitura hartzea da Euskaraldiak sustatu nahi izan
duena, ez baita beti pasatzen: Tolosaldeko 28 herrieta-
ko Hizkuntza Erabileraren Kale Neurketek azaldu du-
tenez, eskualdeko kaleetan izandako solasaldien %56a
baino ez da euskaraz.

Prestaketa lanak
Euskarari buruzko kezka badagoela erakutsi du Euska-
raldiak, eta jendea konpromisoa hartzeko eta eragiten
hasteko prest dagoela. Horregatik heldu diote erronka-
ri eskualdeko hamaika lagunek, Euskaraldiaren Ha-
maikakoa osatu dute. Izen ospetsuak nahiz anonimo-
ak animatu dira, besteak beste, Iker Galartza, Elixabet
Azpiroz, Kike Amonarriz, Tarba Dedah, Armando
Roca, Garbiñe Biurrun, Unai Mendizabal, Ane Urkola,
Jokin Altuna, Axun Lopetegi eta Mila Canseco.

Euskaraldiaren harira, Biziprest tailerrak eman dira

Adunako eskolako ikasleak euskararen egunareren harira, herri kirolak egin zituzten frontoian. MIKEL IRAOLA
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eskualdeko herri askotan eta Uemako teknikari den Ima-
nol Harok eman ditu azalpenak. Besteak beste, estres lin-
guistikoaz hitz egin du: «Egoera jakin baten aurrean eus-
kara edo gaztelera erabili ez dakigunean sentitzen dugun
urduritasuna da». Estres egoera horietan beti euskarari
eustekoa konpromisoa hartzearen aldeko mezua zabal-
du nahi izan du. Ahobizi izan direnen kasuan, euskaraz
egiteko konpromisoari, eta Bela-
rripresten kasuan, euskaraz ja-
sotzekoari. 

Ondorioak
Hamaika egunek eman dute zer
pentsatua, baita zer ikasia ere.
Galtzaundik «esker hitzak» bes-
terik ez ditu eskualdeko herrita-
rrei eskaintzeko: «Euskaraldia ez
da amaitu, hasi baino ez da egin.
Hemendik 30 urterako eszena-
tokirako prestatzen hasi zarete.
30 urte barru, D ereduari eske-
rrak Euskal Herri osoan ulertuko baita euskara eta or-
duan hasiko baitzarete Ahobiziok benetako partida joka-
tzen. Azken hamaika egunei eskerrak badakizue nola jo-
katu behar duzuen eta egunero-egunero praktikan
jartzeko ordua heldu da». Hilabete ere ez da pasa Euska-

17

raldia amaitu zenetik, eta ageriko emaitzak ikusteko ga-
raia da. Hala ere, seguru dute Galtzaundikoek modu ba-
tean edo bestean eragina izan duela: «Esperientziak era-
kusten du hamaika egun nahikoak direla hizkuntza ohi-
turak aldatzeko eta, adibidez, Lasarten funtzionatu
zuela. Han, inkestetako datuek diote hizkuntza ohiturak
aldatu dituela antzeko ariketa batek. Egia da Tolosaldeko

eta Lasarteko egoera soziolin-
guistikoa ez direla berberak.
Hala ere, gure itxaropena da gaz-
telaniara jotzen duten horiei
kontzientzia piztea, eta aurre-
rantzean aldatzen saiatzea».  

Datorrena
Euskaraldia ez dute hasteko eta
bukatzeko sortu, hizkuntza ohi-
turak aldatzeko lanetan jarrai-
tzea da asmoa eta antolatzaileak
2019ko ariketa prestatzen hasi
dira dagoeneko: erakunde eta

entitateen urtea izango da datorrena. 
Euskaraldiaz gain, eskualde mailako hizkuntza politi-

ka definitzeko helburuarekin, Tolosaldeko Euskararen
Mahaia sortzeko bi biltzar egin dira urte honetan, eta ja-
rriak dituzte begiak datorren urtera begira.

Tolosaldeako Euskaraldiak osatutako hamaikakoa. MIKEL IRAOLA

Zizurkilgo Bukalai dantza taldekoen emanaldia, Euskaraldian. JON MIRANDA

Ikaztegietan, hamaikakoa aurkeztu eta izen ematea ireki zuten.. E. MAIZ

Tolosaldeko Ataria, Euskaraldirarekinbat. ATARIA

Tolosaldean euskara ulertu eta 
16 urte baino gehiago dituzten 
10 lagunetatik 2k egin dute 
ariketa soziala

Antolatzaileak 2019ko ariketa
prestatzen hasi dira: erakunde eta
entitateei begirako urtea izango 
da datorrena
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IBARRA
EUSKARA ZABALTZEKO
ETA KULTUR ESKAINTZA
HANDITZEKO TABERNA 
Galtzaundi Euskara Elkarteak proiektu
berri bat jarri zuen martxan,  urri hasie-
ran: Galtzaundi taberna. Ibarrako plazan
ireki dute euskaltzaleen topaleku bila-
katu den txokoa, eta euskararen marka
zabaldu eta ohiko zerbitzuak eskain-
tzeaz gain, ekitaldiei eta nolanahiko era-
kusketei ateak zabaltzeko prestatu
dute.  Hilabeteko azken ostegunetan
kultur ekitaldiak egiten dituzte. 

AMEZKETA
16 LAGUN OHOREZKO EUSKALTZAIN IZENDATU DITUZTE, TARTEAN, PELLO ZABALA
Euskaltzaindiak apirilean Bilbon egindako azken Osoko Bilkuran 16 ohorezko euskaltzain berri izendatu zituen. Horietako bat, eskualde-
koa, Pello Zabala amezketarra, hain zuzen ere. Ohorezko euskaltzainak euskararen arloren batean nabarmendu eta ezagutza ematea-
rren izendatutako pertsonak dira. Urte honetatik aurrera, Zabalak eskubidea izango du Euskaltzaindiak akademia gaiak aztertzeko egi-
ten dituen bileretan parte hartzeko, baina presentzia bakarrik izango du, ez baitu botoa emateko aukerarik izango.  

IBARRA
EUSKARALDIA IZAN
DUTE GAI, GALTZAKOMIK
KOMIKI LEHIAKETAN
Javier Navarro, Amanda Sim eta Paula
Ansorena izan dira Ibarra-Galtzakomik
Lehiaketan lehen saria eskuratu duten
komikilariak. Euskarazko komikigintza
sustatzea helburu duen lehiaketan
Euskaraldia izan da aurtengo gaia, eta
bere muinean biltzen dituen hainbat as-
pektu jorratu dira, hala nola, hizkuntza
ohiturak, jarrerak edo erabilera. Denera
200 komiki aurkeztu dituzte.
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ZIZURKIL
EUSKARAREN
ABERASTASUNA JASOZ,
EUSKALKIEN EGUNA
Zazpi euskalki batera entzuteko aukera
izan zen maiatzean, Plazida Otaño libu-
rutegian. Juan Kruz Igerabide (Gipuz-
koa), Ttittika Rekalt (Zuberoa), Julio
Soto (Nafarroa), Ana Urkiza eta Onintza
Enbeita (Bizkaia), Daniel Landart (La-
purdi) eta Txema Abarrategik (Araba)
hartu zuten parte. Bakoitzak bere eus-
kalkian hitz egin zuen, eta Landartek
Behe Nafarreran ere irakurri zuen.        

19

ZIZURKIL
GU TA GUTARRAK IPUINA
BERRARGITARATU DUTE
ZIZURKILEN, ELEBITAN
Pello Mari Otañoren bilobak, Magdalena
Moujan Otañok, 1968an idatzi zuen
ipuina berrargitaratu du Zizurkilgo Her-
nandorena kultur elkarteak, elebitan.
Euskaraldiaren harira publikatu du lana,
Xalbador Garmendia zendu berriak
euskarara itzulita eta Maria Altuna he-
rritarraren ilustrazioekin. Frankismo
garaian,  bahitua izan zen ipuina « bata-
sunaren aurka egiten zuelako».

ANOETA
XALBADOR GARMENDIA IDAZLE ETA ITZULTZAILEA HIL ZEN, AZAROAN
Azaroaren 14an hil zen Garmendia. Zaldibiarra sortzez, Anoetan bizi zen aspaldian. Idazle eta itzultzailea izan zen, besteak beste, Antoi-
ne de Saint-Exuperyk idatzitako Printze txikia itzuli zuen euskarara 1970ean.  1957an, Tolosako Udaberri dantza taldearen sorreran
parte hartu zuen. 60ko hamarkadan euskal antzerkia berritzearen alde egin zuen lan,eta itzulpengintzan ere makina bat lan euskaratu
zituen. 1990ean, azkenik, haur eta gazteentzako literaturaren ildotik, Beltza! Beltza! lana kaleratu zuen Erein argitaletxean.    
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Hernio eta
Zelatun turistei
zabaltzeko
mapa egin dute

Hernioko mapa turistikoaren aur-
kezpena egin zuten maiatzean.

Bertan, Hernio bera zeharkatzen du-
ten ibilbide luzeak eta Zelatunera ger-
turatzen diren ibilbide motz nagusiak
markatu dituzte, batetik, eta tontorre-
ra dauden igoera nagusiak zehaztasu-
nez deskribatu dituzte, bestetik. Alki-
zako Fagus-Hernio-Gazumeko inter-
pretazio Zentroari ere egin diote
tartea. 
Tolosaldea, Urola Erdia eta Urola

Kosta eskualdeek, elkarlanean, atera
dute. Helburua Hernio mendikatea-
ren aisialdirako ikuspegia balorean
jartzea duen euskarri grafikoa egitea
izan da. Izan ere, Hernio ingurua leku
enblematikoa da gipuzkoarrentzat,
Tolosaldea Garatzenek azaldu due-
nez, eta «potentzial» hori baliatu nahi
izan dute hiru eskualdeetan, turismo-
ra begira. 

Euskal Herriko lehen hiri planoa izan
daitekeena aurkitu dute Basagainen 

Anoetako Basagain herrixkan aur-
kitu eta historiaurreko Euskal

Herriko lehen hiri planoa izan daite-
keena aurkeztu zuten uztailean. Iazko
indusketetan aurkitu zuten harlauza.
36,5 eta 29,5 zentimetroko neurriak
ditu luze-zabalean, eta 3,5-4 zentime-
tro arteko lodiera. Harriaren erdian
kale edo pasabide bat ikusten dela dio-
te Xabier Peñalver arkeologoak eta
bere taldeak, eta alboetan etxebizitzak
ikusi ahal direla, bata bestearen ja-
rraian.
«Basagaingo harrietan egindako

trazadura linealek erakusten dute ber-
tako biztanleek konplexutasun eta
abstrakzio maila handia zutela, eta
agertzen diren mezuek, oraingoz argi
eta garbi itzuli ezin badira ere, interes
handiko mundu bat iragartzen dute»,
esan zuen aurkezpenean Peñalverrek

berak. Konparazio lan ugari egin on-
doren, Peñalverrek interpretazio hi-
potesi bat aurkeztu zuen aldaeraren
batekin. «Uste dugu harlauza horretan
irudikatzen dena Basagain herrixka-
ren zati baten oinplanoa dela; ardatza
edo kale nagusia alderik alde zehaztu-
ta dago, eta alde banatan etxebizitzak
izan daitezkeenak irudikatuta daude,
beren artean ondo bereizita. Seinale-
ek, eta marka batzuek, azpimarratzen
dute irudikapenaren zati horien indi-
bidualizazioa».
Trazatu horrek, baldin eta erdiko

kale baten alde banatan lerrokatutako
etxeak dituen hiri-plano bati badago-
kio, antzekotasunak dauzka, besteak
beste, Guardiako La Hoya eta Nafarro-
ako Cortesko herrixketan jasotako hiri
egiturekin, eta horrek indartu du le-
hen hiri planoaren hipotesia.

Aurkikuntza ogiaren
historian, Amaia Arranz
tolosarraren eskutik

Ogiaren sorrera nekazaritzaren on-
doren kokatua izan da, baina fro-

gatu berri da gizakia laborantzan hasi
aurretik, 4.000 urte lehenago behin-
tzat, historian hain oinarrizko izan den
elikagaia egiten zela. Amaia Arranz his-
torialari eta arkeobotanika tolosarrak
gidatutako ikerketak erakutsi du orain
arte aurkitutako ogirik zaharrenak
14.400 urte dituela. Kopenhageko (Da-
nimarka) Unibertsitatearekin ari da 
lanean tolosarra, eta Jordanian kokatu-
tako historiaurreko Shubayqa aztarna-
tegian egin dute aurkikuntza. Procee-
dings of the National Academy of Scien-
ces aldizkarian eman zuten aurten,
ikerketaren berri.
Amaia Arranz berak azaldu zuenez,

«beti lotu izan dugu ogia Neolitoko ne-
kazariekin, zerealak ereiten zituztene-
kin. Ekialde Hurbileko ikerlari batzuk
esan edo planteatu izan dute ogia lehe-

nagokoa izan zitekeela, baina ez zegoen
horretarako frogarik. Guk Jordaniako
aztarnategian aurkitu dugunarekin
ogia nekazaritza baino 4.000 urte lehe-
nago elaboratzen zela frogatzen da».
Aurkikuntzak izandako oihartzuna ere
aipatu zuen Arranzek: «Sekulakoa izan
da. Oso aldizkari garrantzitsuan eman
dugu aurkikuntzaren berri, eta ikerke-
taz interesaturik leku askotatik deitu
digute. Ez genuen uste horrelako oihar-
tzuna izango zuenik. Jendeari oso inte-
resgarria iruditu zaio ikerketa, eta ho-
rrek asko animatzen zaitu lanean jarrai-
tzeko. Ikerketa ez da mundu erraza eta
ondo dago tarteka horrelako zerbait lor-
tu eta aurrera jarraitzeko indarrak har-
tzea». Arranzi «poz eta lorpen handia»
suposatu zion: «Elikagai arrastoak ar-
keologian alboratuak edo ahaztuak
izan dira, eta gure aurkikuntzek duten
garrantzia nabarmentzen du».

Basagainen aurkitutako harlauza .ATARIA

Bestalde, Pello Estanga Anoetako
alkatea kexu agertu zen aurkikuntza-
ren berri emateko moduari buruz:
«Ustekabean eta sorpresaz, prentsa-
ren bitartez jakin dugu albistearen be-
rri. Faltan botatzen duguna da Anoe-
tako Udala jakinaren gainean jartzea
eta kontuan hartzea albiste hau ema-
terako garaian».
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Atsekabea eta protesta

B izikletan Donejakue bidea egiten
ari zirela, ekainaren amaieran

mozkorturik zihoan gidari batek ha-
rrapatu zituen Villabonako Jose Car-
los Carrasco eta Nerea Agirre senar-
emazteak, eta haien 12 urteko semea
zauritu, Leonen (Espainia). 
Gidariak ihes egin zuen, eta handik

hamazazpi kilometrora atxilotu zuen
Guardia Zibilak. Positibo eman zuen
alkohol proban: 1,16 mg/l, baimendu-
tako tasa baino bost aldiz gehiago. Gai-

Auto gidari batek Villabonako
Jose Carlos Carrasco eta Nerea
Agirre hil zituen, Donejakue
bidea egiten ari zirela bizikletan

nera, autoko asegururik gabe ari zen
gidatzen. Lekukoek emandako deskri-
bapenari esker atxilotu ahal izan zu-
ten gidaria. Villabonako Udalak herri
akusazio modura aurkeztea erabaki
zuen gidariaren aurkako epaiketan.
Istripua gertatu eta egun gutxira,

Oriako Txirrindulari Eskolaren deial-
diari erantzunez, Carrasco eta Agirre
gogoan izan zituzten ehunka txirrin-
dularik, Tolosan. Tartean ziren, esate-
rako, Carrasco eta Agirreren Leuneta
zikloturista elkarteko lagunak. Herna-
ni-Tolosa bidea egin zuten, Villabona-
tik pasaz, berriro gerta ez dadin eska-
tuz. 
Txirrindulari profesionalak ere ez

ziren falta izan: Gorka Izagirre, Gari
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Bravo, Beñat Txoperena... Maite Izagi-
rre, Amasa-Villabonako alkatea eta
Olatz Peon, Tolosakoa, bertan izan zi-
ren. 
Deialdiak helburu bikoitza zuen, Ai-

tor Ayerza, Oriakoko lehendakariaren
hitzetan. «Alde batetik, Jose Carlos eta
Nereari omenaldia egitea, baita Orats
gaztetxoari ere. Bestetik, protesta ere
bada. Errespetua eskatu nahi dugu,
guztiok dugulako lekua errepidean».
Amarotz auzotik hasita, bost kilome-
troko bidea egin zuten guztiek batera,
Tolosako erdigunetik. Ibilbidean zehar,
irteera puntuan, bereziki, asko izan zi-
ren babesa ematera agertu diren herri-
tarrak. Lazo beltzak jantzi zituzten
guztiek.

ONCE eta Euromillones
sariak banatu dituzte
Amasa-Villabona.Amaren egune-
ko aparteko ONCEren zozketan ira-
bazle nagusiak 17 milioi euroko saria
jaso zuen. Villabonako Kale Berrian
kokatuta dagoen Correoseko bulego-
an saldu zuten txartela. Abuztuan,
Loteria administrazioko 1. zenbakian
jokatutako txartel batek Euromillo-
nes jokoaren bigarren mailako saria
jaso zuen, 146.872,54 euro eskuratuz.

Gernikako arbolaren kimua,
Pedro Mari Otaño plazan
Zizurkil.Pedro Mari Otaño plaza be-
rritzeko lanak bukatuta, Gernikako
arbolaren kimu bat, 18 urtekoa, lan-
datu zuten martxoan. 2016ko abuz-
tuan erabaki zuten herritarrek plaza-
ren erdian zuhaitza jartzea eta hura
haritza izatea. «Haritza aukeratuta,
Gernikako haritzaren kimu bat iza-
tea egokia iruditu zitzaigun, euskal-
dunontzat duen esanahiagatik»,
azaldu zuten Zizurkilgo Udaletik.

Asteasu Bide Herria
izenpean, lau bide gehiago
Asteasu.Obabako lurraldea ezagu-
tzeko eskaintza berria aurkeztu zuen
urtarrilean Asteasuko Udalak: Mus-
kerraren Bidea osatzera datozen lau
ibilbide berri prestatu zituen Asteasu
Bide Herria izenpean.

Charleville-Mézières eta
Tolosa, senidetuta
Tolosa.Tolosak eta Charleville-Mé-
zières udalerri frantsesak senidetze
akordioa sinatu zuten Babarruna-
ren Festaren egunean. Tolosako To-
pic zentroko Mariona txotxongiloa
izan dute lekuko hitzarmena sina-
tzerakoan. Izan ere, txotxongiloen
eta kulturaren eremuan sortu zen
lehen harremana bi udalerrien 
artean.

Etxegune, Atzegiren
eguneko zentro berria 
Ikaztegieta.Atzegik martxoan
Etxegune eguneko zentro berria
inauguratu zuen Ikaztegietan. Lo-
perdi Berri etxearen beheko solai-
rua eta alboko lursaila egokitu zi-
tuzten, eta Atzegik eguneko zentro
gisa erabiliko ditu, adimen urritasu-
na duten pertsonen arreta integrala
bermatzeko.

Altzoko Handia ezagutzeko
baliabide gehiago
Altzo.Altzoko Handiaren inguruko
baliabideen aurkezpen ofiziala egin
zuten martxoan, Altzon. Zehazki
ikus-entzunezko bat, interpretazio
zentroa, eta Segoretxe taberna-jate-
txea, bere informazio puntu eta he-
rriko produktuen denda ere aurkez-
tu zituzten.

Luis Mari Intza hil da,
erlezaintzaren bultzatzaile 
Tolosa.84 urterekin hil zen urrian
Luis Mari Intza, Gipuzkoako erle-
zaintzaren eta apiterapiaren bultza-
tzaile ezaguna. Erleen produktue-
tan oinarritutako erremedioak
munduan zehar pertsonalki ezagu-
tzeaz gain, mundu osoko profesio-
nalekin loturak landu zituen, horie-
tako batzuk Euskal Herrira ekarri
ere bai. Oñatin sortua, Intzak koo-
peratiben munduan egin zuen bere
ibilbide profesionalaren parte han-
di bat, Tolosaldeko industriako koo-
peratiba baten buru izateraino. Be-
randuago ekonomia alorrez erabat
aldatuz, lehen sektorean aritu zen
untxi haztegi bat kudeatuz. Politi-
kan Ezker Abertzalearekin lerroka-
tua, Herri Batasunako zinegotzi
izan zen hainbat urtez, Tolosan.

Mari Cruz Iribarren, 2017ko
Inauterizale Kuttuna hil zen
Tolosa. 2017ko Inauterizale 
Kuttuna izan zen Mari Cruz 
Iribarren tolosarra eta martxoan hil
zen, 100 urte zituela. Inauterizale
Kuttuna izendapena eman ziote-
nez, iazko Inauterietan txupinazoa 
pizteko aukera izan zuen Iribarre-
nek. Inauterietan egindako jostun
lana aitortu nahi izan zioten aipa-
men horrekin.
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Pobreziaren
Aurkako
Jardunaldiak,
lehen aldiz

Zutani elkartasuna eta laguntza
humanitarioko elkarteak lehe-

nengo aldiz antolatu zituen, urrian eta
Tolosan, Pobreziaren Aurkako Jardu-
naldiak. «Pobreziak izan ditzakeen
hainbat aurpegi islatu nahi izan ditu-
gu», azaldu zuen Arantxa Iruretagoie-
nak, elkarteko lehendakariak. «Elkar-
tean elkarbanatu ditugu bakoitzaren
kezkak, eta egia da jardunaldian jorra-
tuko diren gai horiek gizartean daude-
la».
Elkartea 2013an jarri zen martxan,

eta bere egoitza Tolosako Araba etor-
bidean du. Elikagaiak banatzea izan
da bere ekintza nagusiena. Elikagaien
banaketarekin hasi zirenean 60 fami-
lia zeuden eta gaur egun 220 dira elika-
gaiak jasotzen dituztenak. Aurten,
«aspaldiko gogoari jarraituz», Pobre-
ziaren Aurkako Jardunaldiak antolatu
zituzten bi astetan zehar, urriaren
17an Pobreziaren Aurkako Nazioarte-
ko Eguna izan zela probestuz.

Herritarren artean
osatutako  azoka Adunan 

U rtebeteko lanketaren ondoren,
azaroan, kultur astearekin bat

eginez, Herri Azoka egin zuten Adu-
nan. Iazko irailean, herritar talde bat
bildu zen, kultur astea antolatzeko as-
motan. Bilera horretan, herriko gazte-
ek bertako ondarearen inguruan eza-
gutza gutxi zutela ohartu ziren, eta ho-
rri irtenbidea eman eta aurreko
eskaera bati erantzunez, azoka berezia
antolatzea erabaki zuten. Urtebeteren
ostean, asmoa errealitate bihurtu zen.
Herritarren partaidetza sustatzea

izan da urtebeteko lanketaren helbu-

rua. Elkarrekin garia, babarruna eta
artoa erein dituzte, esate baterako, eta
txorimaloak egin eta herriko baratze
eta soroetan jarri dituzte. Herri Azoka
antolatzeko Adunak dituen ondareak
baliatu dituzte. Azoka eredu berri bat
proposatu dute, beraz, eta auzolanean
oinarrituta, herritarrek zuzenean era-
kutsiko dituzte produktuak lantzeko
prozesuak. 500 biztanle inguru dituen
herrian, 200 herritarretik gora aritu zi-
ren egun osoan zehar, gisa guztietako
produktuak nola egiten diren erakus-
ten. 

I. Gau Beltza, Baliarrainen

Baliarrainen Gau Beltza ospatu zu-
ten lehen aldiz, urriaren 31n.

Iluntasuna, beldurra eta heriotzaren
gaia uztartuz, Baliarraingo guraso el-
karteak eta herriko haur eta gazte tal-
de batek antolatu zuten. Egunaren au-
rretik kalabaza tailerra egin zuten eta
egunean bertan kalabazak piztea, mo-
zorrotuta puska biltzea, bildutako jaki
eta edariekin afaria, eta beldur ibilbi-
dea egin zituzten. 
Gustura azaldu ziren antolatzaileak

lehenengo urtearekin: «Gaztaina jate-
an elkartu ginen herritarrak mozorro-
tuta, eta beldurrak paperean idatzi eta
erre ostean, etxez etxe abiatu ginen
puska biltzera. Euria goitik behera, eta
janaria etxeetatik furgonetara. 20 etxe
pasa ostean, elkarteko goxotasuna. Ja-
nari eta edari ugari mahai gainean, eta
mozorroaren jolasa giroan. Beldur

ibilbidearekin eman genion amaiera,
haur, gazte eta heldu. Jendeak susto
giro hori gorputzean sentituz, amaiera
polita eman zitzaion gauari. Mozo-
rroa, iluntasuna, sustoa, beldurrei el-
karrekin aurre egiteko nahia, jana eta
edana... osagai garrantzitsuak dituen
festa, herri giroa elikatzen dutenak».

Adunan egindako Herri Azokaren uneetako bat. I. SAIZAR

Irura Bizi izena
aukeratu dute
herriko elkarte
berriarentzat

Irurako Gazte Alaiak elkartean,
abenduaren 15ean egindako ber-

tso-babarrun bazkarian jakinarazi zu-
ten Iruran sortutako elkarte berriaren
izena: Irura Bizi. Aukeratutako seien
artean bozkatuena izan zen. Izena
proposatu zutenek, Jon Bordagaraik
eta Gari Yarzak, Irura bertako produk-
tu sorta eskuratu zuten.
Aurten ekin zion Irurako elkarte be-

rriak bere bideari, eta elkartearen izae-
ra zehazten joan dira pausoz pauso,
eta tartean, ekintza batzuk ere antola-
tu dituzte; Aitor Mendiluzeri omenal-
dia egin zioten martxoan, eta gaztee-
kin elkarlanean, uztailean Uztafesta
antolatu zuten, besteak beste. 

Herritarrak mozorrotu egin ziren. J. OZAITA
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Sei gaztagile sarituta,
Munduko Gazta Lehiaketan
Tolosaldea.41 herrialdetako 3.500
gazta aurkeztu zituzten aurtengo
World Cheese Awards lehiaketara,
Munduko Gazta Lehiaketa garrantzi-
tsuenera. 250 dastatzailek osatu zu-
ten epaimahaia eta 66 euskal gazta
saritu zituzten, tartean eskualdeko
sei gaztandegikoak: Orexako Oihan
Txiki, Asteasuko Goine, Tolosako
Martin Txiki, Berastegiko Gazpio,
Orendaingo Zelaieta eta Amezketako
Larte. 

Etapa bat bukatu dute
ostalaritza leku ezagunek
Tolosaldea.Tolosako Udalarekin
zuten 25 urteko kontzesio hitzarme-
na festa batekin amaitu zuen Fronton
kafetegiak martxoan. Roberto Ruiz
sukaldariak Fronton jatetxean gida-
tutako proiektuak ere bere amaiera
izan zuen, 25 urte eta gero. Bestalde,
abenduan itxi zituen ateak Ibarrako
Izaskun jatetxeak, 60 urteren ondo-
ren. Agurreko egunean egindako fes-
tan, hain ezagunak egin ziren kroke-
ten 7.500 ale banatu zituzten.

Tolosa Azokari eta
sagardogileei, argitalpenak  
Tolosaldea.Tolosako Azokari buruz
idatzitako liburua aurkeztu zuten,
Gabonetako Azokaren bat eginez. Jo-
xemi Saizar kazetariak eta Joseba
Urretabizkaia argazkilariak egindako
lana izan da. Bi autore tolosarrek
urrian Sagardogile izeneko argitalpe-
na aurkeztu zuten Zizurkilgo Fraiso-
ro laborategian. Sagardo ekoizleek
historikoki egin duten lana aitortu
eta transmisiorako tresna izatea da
liburuaren helburua. 

Gastronomiari
lotutako bi
egitasmo berri
Tolosan

Haragi, Haragiaren eta Txingarra-
ren Nazioarteko I. Topaketa egin

zen apirilean Tolosan. Udalak, Basque
Culinary Center-ek eta HAZIk elkarla-
nean ondu zuten Txuletaren Festatik
eratorritako proiektua. Hiru helburu
zehatz azaldu zituzten bultzatzaileek:
Tolosako parrilleroen lana errekono-
zitzea; horien lana nazioartean susta-
tzea, munduko onenekin eskuz esku
aritu daitezkeela erakutsiz; eta Haragi
nazioarteko topagune bilakatzea.
Topaketa ekitaldietako bat, hain

justu, Tolosako Udalak Casa Julian,
Casa Nikolas, Burruntzi eta Botarri
omendu zituela izan zen, urteotan
izandako «ibilbideagatik eta Tolosari
eskainitako jardunagatik». Ekitaldian,
Eusko Jaurlaritzak Tolosako Muñago-
rri harategia ere omendu zuen «berta-
ko produktuaren alde egindako 100
urte baino gehiagoko lanagatik».
Abenduko zubiko ospakizuna or-

dezkatzeko sortu dute Haragi, baina
baita bere mugak zabaltzeko ere. Ho-
rrela, topaketa berria «nazioarteko joe-
ra gastronomiko nagusietan» txerta-
tzeko jaio da. 

I. Gastronomika
Apirilean ere, Tolosako Berazubi Auzo
Elkarteko kideek antolatuta, I. Gastro-
nomika astea egin zuten. Besteak bes-
te,  Jokel tabernako Mikel Moreno eta
Jose Ferreras sukaldariek Berazubi
pintxoa aurkeztu zuten. 

JAN TOLOSALDEA EGITASMOA AURKEZTUTA, ANOETAN
Jan Tolosaldea egitasmoak bertako produktuen kontsumoan oinarritutako elikadura siste-
ma sustatzea du helburu, eta herritarrei erronka kolektiborako proposamena egin die.
Urrian egin zuten aurkezpena, Anoetan. 

Gorazarre, Ibarran,
lurreko langostinoari 

Ibarrako piperrak eragina izan duherriaren nortasunean, eta «perife-
rian» egotetik erdigunera pasatu da.
Beste pauso bat eman dute orain, eta
Piparraren Mahaia osatu dute aurten.
Bertan hiru ekoizle daude, Zubelzu,
Txumitxa eta kooperatiba osatzen du-
ten baratzezainak; piperrarekin harre-
mana duten herriko hainbat talde ere
bai; Uzturpe ikastolak eta merkatariek
zein tabernariek ere bat egin dute, eta
baita norbanakoek ere, irekia baita tal-
dea. Mikel Agirrezabala alkatearen hi-

tzetan, «piperraren ospea indartzea»
da Piparraren Mahaiaren helburua.
«Eta baita ekonomia dinamizatzea
ere, ekoizleak, merkatariak eta taber-
nariak bertan kokatuta».
Horrez gain, Josu Ozaita antropolo-

goa liburua prestatzen ari da Ibarrako
piperrari buruz. «Historia aztertu dut
libururako, baina, batez ere, herrian
izan duen eta duen pisua aztertu nahi
izan dut», azaldu du, eta gaineratu:
«Liburu fresko eta erakargarria egitea
da asmoa».
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Maite Aranalde
Espainaratu zuten 
Ibarra. Irailaren 20an, euskal pre-
so ibartarra espetxeratzeko agin-
dua eman zuen Espainiako Auzite-
gi Nazionaleko epaileak, han de-
klaratu ostean. Ibartarraren
aurkako bi Euroagindu eskaera zi-
rela eta, bezperan Espainiaratu zu-
ten Frantziatik, han zuen zigorra
bete ostean. Gehienez, urtebeteko
epean egingo diote epaiketa Espai-
niako Estatuan. Bien bitartean,
Ibarran Aranalderekiko elkartasun
keinu gisa, azken ostiralei bultza-
da berezia ematea adostu zuten.
Hileko azken ostiraletan euskal
presoen alde egiten diren elkarre-
taratzeen antolakuntza, eragile
edo norbanako desberdinen esku
uztea erabaki zuten urrian.

Mont-de-Marsanera aldatu
zuten Luis Iruretagoiena
Tolosa.Maiatzaren 16ra arte Fran-
tziako Alençon-eko espetxean izan
zuten Luis Iruretagoiena Sunipre-
soa, Tolosatik 850 kilometro ingu-
rura. Hiru egun behar izaten zituz-
ten senide eta lagunek bisita egite-
ra joan eta handik bueltatzeko.
Maiatza hasieran, espetxez aldatu
zuten Iruretagoiena eta Mont-de-
Marsanera ekarri. Kartzela hori,
Tolosatik 180 kilometrotara dago,
Landetako departamenduan, Aki-
tania Berria eskualdean. Sei urte
inguru geratzen zaizkio Irureta-
goienari kartzela zigorra osorik be-
tetzeko.

Emilio Salaberria
Galiziatik Kantabriara
Amasa-Villabona.Azaroaren
13an jakinarazi zuen Espainiako
Barne ministerioak lekualdaketa.
Salaberria preso billabonatarra,
2002ko martxoaren 29an sartu zu-
ten kartzelan, ETArekin lotura
zuelakoan eta 20 urteko kondena
ezarri zioten. Azarora arte, A Co-
ruñako Teixeiro presondegian
egon zen Salaberria, eta orduan
erabaki zuten, Kantabriako El
Dueso espetxera lekualdatzea.
Hainbat hedabidek jakitera eman
zutenez, urrian egin zuten Villabo-
nako presoa gerturatzeko proposa-
mena eta azaroan gauzatu zen ger-
turatzea.

IHESLARI ETA DEPORTATUEN EGUNA, TOLOSAN
Urriaren 6an egin zuen aldarrikapen eguna Kalera Kalera dinamikak, lehen aldiz Hego
Euskal Herrian. Eragile guztien artean adostutako «bide orri bat» eskatu zuten Alonde-
gian egindako ekitaldi politikoan. 

Manu Azkarate presoa
aske utzi duten urtea 

Manu Azkarate 2016an atxilotu
zuten, azkenekoz, Marseilan

(Frantzia), ETArekin ustez lotura zue-
lakoan. Gaixotasun larri bat du tolosa-
rrak eta, horren harira, hainbat izan
dira, urteotan, presoak eta haren ingu-
ruak bere egoera salatzeko egindako
adierazpenak. Azaroaren 8an, Espai-
niako Auzitegi Gorenak Azkarate aske
uztea erabaki zuen, 1995eko Zigor Ko-
dea kontuan hartuta.
«Berez gaixotasunagatik askatu be-

har ninduten, eta ni bezala beste preso
asko... Baina azkenean arrazoia beste
bat izan da. Auzitegi Gorenak arrazoia
eman dit eta onartu du beste kode pe-
nala zegokidala niri. Espetxean lauz-
pabost urte gehiago egin ditut eta nork
itzuliko dizkit urte horiek?», galdetu
zuen aske utzi eta gutxira Azkaratek.
Espetxeetako egoera oso krudela

dela aipatu du preso ohi tolosarrak eta
mobilizatzeko «inoiz baino arrazoi
gehiago» daudela nabarmendu du.

Gaixotasun larria duen
Tolosako presoa aske utzi zuen
Espianiako Auzitegi Gorenak
joan den azaroaren 8an

«Geratzen zaigun bide bakarra borro-
ka dela ere esango nieke herritarrei eta
horrekin jarraitu beharko dugula. Ezin
gara konformatu dagoenarekin».
Azkarate Alcala Mecoko espetxean

preso egon da azken hilabeteetan eta
hango egoera salatu nahi izan du: «Al-
cala-Mecon bi hilabeteko epean bi
pertsona hil ziren medikuen utzikeria-
gatik. Hildakoen tasa eskandalagarria
da eta espetxeak datu horiek ezkutatu
egiten ditu».
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ALTSASUKO GAZTEEN ALDEKO ALDARRIA ZABALDU DU TOLOSALDEKO ERNAI-K 
Altsasuko momotxorroek zabaldu zuten Anoetan ekainaren 14an egin zen manifestazioa eta Utzi bakean euskal gazteriazioen pan-
kartaren atzera 300 herritar inguru batu ziren. Altsasuko auzian epaitutako Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goiko-
etxea, Adur Ramirez de Alda, Aratz Urrizola, Iñaki Abad eta Ainara Urkijori «besarkada indartsu eta maitekorra» bidali nahi izan zieten
Anoetan bildutakoek eta azpimarratu zuten haserre daudela: «Nazkatuta gaude, egoerak barrena erretzen digu». Espainiako Auzitegi
Nazionalak ekaina hasieran 79 urteko espetxe zigorra ezarri zien Altsasuko zortzi gazteei eta nahiz eta erabakia ez izan behin betikoa,
horietako zazpi espetxera bidali zituzten.

Pausoak, bizikidetzaren alde

Aurtengo maiatzaren 3an argitara-
tu zuen ETAk bere azken komu-

nikatua. Erakundeak nazioarteko bi-
tartekariei eman zien bere erabakia-
ren berri Genevan (Suitza), Henri
Dunant zentroan eta bere egitura guz-
tiak erabat desegin dituela iragarri
zuen. Bere ekinbide politikoa bukatu-
tzat jo zuen, beraz.  
Egun batzuk lehenago, ETAren ar-

magabetzearen lehen urteurrenean
inauguratu zuen Koldobika Jauregi
eskultore alkizarrak Arbolaren egia
lana Baionan. «Belaunaldi berriek ira-
ganaz irakasgaiak atera ditzaten eta
geroan aizkora berriro altxa ez da-
din». Polemika piztu nahi izan zuten
eskultura horren harira.
Amasa-Villabonan, berriz, udalba-

tzan ordezkaritza duten alderdi guz-
tiek bat egin dute aurten, «indarkeria-
ren biktima guztien duintasunareki-
ko konpromisoa» azalduz eta

Pixkanakako urratsak eman
dira 2018an, bakearen eta
bizikidetzaren alde Tolosaldeko
herri ezberdinetan

«biktima guztiek merezi duten egia,
justizia eta erreparaziorako eskubi-
dea» aitortuz. Alderdi guztiek aho ba-
tez erabaki dute Aranzadi zientzia el-
karteari ikerketa zientifiko bat eska-
tzea. «Ikerketa horren helburua azken
hamarkada luzeetan gure herrian bizi
izan diren giza eskubideen urraketa
guztiak biltzea izango da, bai Amasa-
Villabonako biztanleek pairatutako-
ak, baita Amasa-Villabonan bertan
gertatu direnak ere».
Aranzadi zientzia elkartea lan ho-

rretan ari da 2016. urtetik Tolosan.
Udalarekin elkarlanean aurten buru-
tu dute Tolosa 1945-1975. Giza eskubi-
deen urraketak eta errepresioa dikta-
dorea hil artean liburua eta azaroaren
10ean, Memoriaren Egunean aurkez-
tu zuten udaletxeko batzar aretoan.
Liburuak jasotzen duen epean, Txabi
Etxebarrieta ETAko kidearen herio-
tza da Tolosan gertatutako bakarra,
baina horrekin batera, kartzela, de-
portazioak, torturak eta atxiloketak
izan ziren eta Javi Buces historiala-
riak liburuan jaso ditu. 
Aurten, adibidez, Joxi Zabalaren

eta Joxean Lasaren senide eta familie-
kin batera, haien desagertze, tortura
eta erailketen 35. urteurrenera ohi
baino ordezkari politiko gehiago ber-
taratu zen. Urriaren 16an Olarrain  au-
zoan egindako ekitaldian EH Bilduko
ordezkariez gain, EAJko udal gober-
nuko kideak izan ziren, Olatz Peon al-
katea eta Jokin Azkue zinegotzia,
hain zuzen. Amaierako hitz hartzean,
Haimar Altuna Sortuko kideak «au-
sardia handia» erakutsi zutela nabar-
mendu zuen, «esanahi handia du To-
losako udal gobernuko ordezkariak
hemen egoteak. Ezker abertzalearen-
tzat garrantzi handia dute horrelako
keinuek». 
Bestalde, Bulkada berrien garaia

da! Gazteok 40 urtez antolakuntzan
eta borrokan lelopean, urteotan anto-
lakunde ezberdinetan aritu diren gaz-
teek hainbat ekitaldi burutu dituzte
eskualdean. Besteak beste, Anoetako
Gaztetxean mahai ingurua egin zuten
belaunaldi ezberdinetako lau gaztere-
kin abenduaren hasieran, urteotan
ekinbide politikoan bildutako espe-
rientzia azalduz.
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TOLOSA
JUAN JOSE PACHECO
GOGORATU DUTE 
Urriaren 16an bete ziren 30 urte ETAk
Pacheco ertzaina hil zuela. Bere senide
eta lagunez gain, Tolosako udalbatzako
hainbat ordezkari eta Jonan Fernandez,
Eusko Jaurlaritzako ordezkaria, izan zi-
ren omenaldian.

LIZARTZA
INA ZEBERIO HIL ZUTELA
20 URTE BETE DIRA
Ina Zeberioren heriotzaren XX. urteu-
rrena gogoratu zuten ekaina hasieran-
Lizartzan. Mendi martxa, ekitaldia eta
bazkaria egin zituzten. Hogei urte dira
Ina Zeberio lizartzarra Ertzaintzak hil
zuela Gernikan.

TOLOSA
LASA ETA ZABALAREN
OROIMENA BIZIRIK
Lasa eta Zabalaren desagertzearen 35.
urteurrenean, urteroko omenaldia egin
zieten Tolosako Olarrain auzoko txoko-
an; ohi baino ordezkaritza politiko zaba-
lagoa bertaratu zen ekitaldira.

AMEZKETA
‘BELTZA’RI OMENALDIA
45. URTEURRENEAN
Joxe Etxeberria Beltza1973an hil zen
Areetan, esku artean zeukan bonbaren
erloju sistemak programatuta zegoena
baino lehenago eztanda egin ondoren.
Gertakari hura gogoratzeko ekitaldia
egin zuten abendu hasieran jaioterrian.

AMASA-VILLABONA
REMI AYESTARAN GABE,
BEDERATZIGARRENA
«Egia, justizia eta aitortza» eskatu zu-
ten ehunka lagunek Remi Ayestaran
zenari egindako omenaldian. Udalari ere
kargu hartu zioten, festak hasi baino le-
hen oroitarriak jasandako erasoa sala-
tzeko «aukera bat galdu» zuelakoan. 

TOLOSA
BERAZUBIN EGOITZA ZABALDU DU AHAL DUGU-K  
Tolosako Berazubi auzoko Jose Martin Iraola kaleko seigarren zenbakian dagoen egoi-
tza inauguratu zuten ofizialki urria hasieran. Lander Martinez, Podemos Euskadiko idaz-
kari nagusia egon zen irekiera ekitaldian. Duela urtebete hasitako «handitze prozesua-
rekin» aurrera doazela aipatu zuen Martinezek. 22 egoitza zabaldu dituzte azkenaldian.

TOLOSA
50 URTE TXABI ETXEBARRIETA HIL ZUTENETIK
50 urte bete ziren ekainaren 7an Tolosako Bentaundin guardia zibilek Txabi Etxebarrie-
ta etakidea hil zutela. Aurreko asteburuan lore eskaintza egin zioten bertan eta ondo-
ren, ekitaldi politikoa izan zen Pizkundearen plazan. AVT elkartekoak ere azaldu ziren
ekitaldian, protesta egiteko. 

u026-030_urtekaria_Diseinua  2018/12/24  11:11  Página 3



29

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko abenduaren 28a

URTEKARIA
POLITIKA

TOLOSA
POLITIKA UTZIKO DUELA
IRAGARRI DU ZABALAK
Egungo politikagintzaren helburua
«jendearen izen ona zikintzea» dela
kritikatu, eta soilik, legegintzaldia amai-
tu arte jarraituko duela aurreratu zuen
abuztuan.

VILLABONA-ZIZURKIL
AIZTONDOKO SOZIALISTEN HERRIKO ETXEA
2011tik Gipuzkoan inauguratzen duten lehen Herriko Etxea zabaldu zuten iraila bukae-
ran Zizurkilen. Amasa-Villabonako eta Zizurkil bertako militanteen elkargunea izatea du
helburu eta inaugurazio ekitaldian Idoia Mendia PSE-EEko idazkari nagusia, Eneko An-
dueza Gipuzkoako burua eta Amasa-Villabona eta Zizurkilgo zinegotziak izan ziren. 

Emakume hautetsiak
biltzen dituen sarea

V irginia Wolf Basqueskola Gipuz-
koa, Araba eta Bizkaiko sentsibi-

litate politiko guztietako eta tamaina
guztietako udalerrietako emakume
hautetsiek bultzatutako sarea da. Do-
zena bat herritako alkate eta zinego-
tziek osatzen dute talde bultzatzailea.
Tartean dago Pili Legarra, Asteasuko
alkatea.
Basqueskola 2012az geroztik mar-

txan dagoen talde bat da, Emakunde
eta Eudelen babespean sortutakoa.
Emakumeen arteko elkar esperien-
tzien trukaketa eta formazioa eskain-
tzen die politika munduan dabiltzan
emakumeoi. «Ideologia ez da izan
muga bat gure artean, eta espazio ho-
rretan oso garbi ikusten da denok ara-
zo berdintsuak ditugula emakume ga-
ren heinean», esan du Legarrak.
2017az geroztik talde motor bat ari da
lanean, sareari indarra emate aldera.
Beste hiru azpitaldetan antolatu dira
azkeneko urtebetean: «Batean, politi-
karen eragina aztertu nahi dugu,
proiektua hedatzeko estrategia disei-
natzeko. Beste talde batean, denborak
eta bateragarritasuna aztertu nahi di-
tugu, alegia, bizitza eta politikaren jar-

Pili Legarra Asteasuko alkateak,
'Berdintasuna, Aniztasuna eta
Inklusioa' konferentzian parte
hartu zuen ekainean, Bilbon

duera bateragarriak izateko ekimenak
bultzatzea da asmoa. Eta azkenik,
2019an sartuko diren hautetsi berriak
politikara heltzen direnean laguntza
emateko sortu den azpitaldea dago».
Udal hauteskundeetan zerrenda

parekideak osatzeko lana, «zaila» da
Legarraren ustetan, batez ere herri txi-
kietan. «Diskriminazio positiboa eta
norabide horretan orain arte hartu di-
ren neurriek balio izan dutela irudi-
tzen zait, eta garrantzitsuak izan dire-
la emakumeak erakundeetara gertu-
ratzeko. Baina nire esperantza
hurrengo belaunaldietan dago. Indar-
tsuago etorriko dira eta normaltasu-
nez ikusiko dute politikan lan egitea,
izan ere, aldaketak lortzeko emaku-
meok erakundeetan egon behar dugu,
gu ez bagaude egiturak ez dira mugitu-
ko».
Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko uda-

lerrietan, gobernuan zein oposizioan,
1.100 emakume hautetsi daude. Bil-
bon ekainean ospatu zen Berdintasu-
na, Aniztasuna eta Inklusioa konfe-
rentzian Basqueskolako 18 hautetsik
parte hartu zuten, eta besteak beste,
Rigoberta Menchu Nobel saridunare-
kin egoteko aukera izan zuten. «Jarrai-
tzeko eskatu zigun, ezin dugula ema-
kumeok politika mundutik kanpora
egon, hor egon behar dugula aipatu zi-
gun Menchuk».

Udal
hauteskundeak
iragarriz, lehen
hautagaiak

2019ko maiatzaren 26an egingo
dira udal eta foru
hauteskundeak eta lehen
hautagaiak jakinarazi dituzte

Ekainaren 16an Donostiako Kursa-
alen egindako ekitaldian udal

hauteskundeetarako hautagaien berri
eman zuen EAJk. 2015eko udal hau-
teskundeetan bezala, hurrengo urteko
hauteskundeetan Itziar Jauregi izan-
go da hautagai jeltzalea Ibarran eta
Ana Leunda (egungo alkatea), berriz,
Iruran. 2016ko ekainetik Villabonan
alkate den Maite Izagirre izango da
2019ko udal hauteskundeetan EAJren
alkategaia. Ekaina hasieran bertan ira-
garri zuen Olatz Peonek, Tolosako al-
kateak, EAJren alkategai bezala erre-
pikatuko zuela.
EH Bilduk ere aurkeztu du bere

hautagaia Tolosan. Andu Martinez de
Rituerto izango da koalizio abertzalea-
ren alkategaia. Ibarran, berriz, Igor Za-
pirain izango da EH Bilduren hauta-
gaia eta Beatriz Unzue, aldiz, Amasa-
Villabonakoa.
Podemos-Ahal Duguk ere iragarri

du Tolosan eta Amasa-Villabonan
aurkeztuko dituela hautagaitzak hu-
rrengo maiatzeko udal hauteskundee-
tan.
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Erabakitzeko eskubidea
gauzatzeko bidean, oinez

Tolosaldeko herritarrek 9 kilome-
tro osatu zituzten, eskuz esku eta

zapiz zapi, Mendaro inguruan, Gure
Esku Dagok ekainaren 10ean Donos-
tia, Bilbo eta Gasteiz lotu zituen giza
katean. Eskualdetik 40 autobus bete
herritar joan ziren, eta Euskal Herri
osotik joandakoekin emaitza «ikara-
garria» izan zela onartu zuen Tolosal-
deko Gure Esku Dagoko kide Beñat 
Sarasolak. «Erabakiak herriak hartu
behar ditu, eta etorkizunean erabaki-
tzeko eskubidea egunerokotasunean
txertatu beharko litzatekeen gaia izan
beharko luke».
Hainbat herri kontsulta deialdiren

ostean, ekainaren 10ean giza kate bat
osatzera deitu zuen Gure Esku Dago
mugimenduak. Horretarako, izena
ematea eskatzen zuen aldez aurretik.
Taldeak astebete aurretik iragarri zu-
tenez, 85.000 parte hartzaileetara hel-
du ziren. Igande horretako 12:00etan,
ordea,  giza katea eratu zen Euskal Au-
tonomia Erkidegoko errepideetan eta

Ekainaren 10ean Gure Esku
Dagok antolatutako giza katean
Tolosaldeko milaka herritarrek
hartu zuten parte, Mendaron

175.000 pertsona zenbatu ziren subi-
ranotasunaren aldeko mobilizazioan.
Ekimenak EAJ, EH Bildu eta Podemos
Ahal Duguren babesa izan zuen. 
Eusko Legebiltzarraren aurrean

amaitu zen giza katea eta mezua argia
izan zen: Arabak, Bizkaiak eta Gipuz-
koak izan beharreko estatus politiko-
juridikoari buruz eztabaidatzen ari
den Autogobernu Lantaldeak aintzat
hartzea giza katean bildutakoen aho-
tsa. Horretarako, eskuz esku Herrita-
rron itunadelakoa eraman zuten Gas-
teizeraino. «Hilabeteetan herriz herri
egindako ariketa parte hartzaile eta
zabalaren emaitza da erabakitzeko
2.019 arrazoien bilduma hau», esan
zuten amaierako ekitaldian Gure Esku
Dagoko kideek. «2019an erabakitzeko
eskubidea gauzatu dadin urrats eraba-
kigarriak emango diren itxaropen eta
ilusioaren isla da ituna».
2017an Tolosaldean egin bezala, he-

rri galdeketak egin dira azaroan Eus-
kal Herriko beste zenbait tokitan, Do-
nostian eta Irunen, esate baterako.
2014tik, beraz, egin diren kontsulta ez-
berdinetan 218.248 herritarrek azaldu
dute estatus politikoaz erabakitzeko
gogoa. 

Ekainaren 10ean egin zen giza katean jasotako irudia. ITZEA URKIZU

Cristina Goya Ibarrako
zinegotzi jeltzaleari agurra
Ibarra.Cristina Goya Amiama Iba-
rrako Udaleko EAJko zinegotzia ur-
teko lehen egunean hil zen. 2015eko
hausteskundeez geroztik zen haute-
tsia eta sei udal batzordetako kidea
zen. Otsaila bukaeran, Joxe Agustin
Arrietak hartu zuen zinegotzi kar-
gua, baina berehala egin zion uko
AGIJUPENS elkartean beste ardura
batzuk hartuak zituelako. Ordutik,
Jose Ignacio Aiestaran da zinegotzia
Ibarran. 

Joxe Usandizaga Ibarrako
alkate ohia zendu  zen
Ibarra.Joxe Usandizaga Arruti
1979ko lehen udal hauteskundeen
aurretik, trantsizio garaian, izan zen
Ibarrako alkate. Aurretik Jose Me-
nendez izan zen alkate eta 1979ko
udal hauteskundeetan EAJko Jexux
Areizagak hartu zuen Usandizaga-
ren lekukoa. 2018ko ekainaren 12an
hil zen Usandizaga.

Tolosako alkate izandako
Joxe Gurrutxaga hil zen
Tolosa.86 urte zituela hil zen maia-
tzaren 30ean hamabi urtez, 1987tik
1999ra, EA alderdiarekin alkate izan
zena. Eusko Alkartasuna alderdiko
afiliatu izan zen urte luzez, eta hiru
legealdi egin zituen Tolosako alkate
gisa. 1999. urteko uztailera arte izan
zen alkate. Gerora zinegotzi gisa ja-
rraitu zuen legealdi batez. EAtik Ha-
maikabat alderdira pasa den
2009an.

Josu Mendizabal Ibarrako
alkate ohia hil zen
Ibarra.Josu Mendizabal Irazu 
Ibarrako alkate izandakoa hil zen
pasa den martxoaren 30ean, 75 urte
zituela. 80ko hamarkadan izan zen
alkate, HB alderdia ordezkatuz.

Joxe Manuel Oiartzabali
azken agurra
Alegia.Ezker Abertzaleko kidea
izan zen Joxe Manuel Oiartzabal hil
zen ekainean. Zinegotzi izan zen bi
legealditan eta bigarrenean Alegia-
ko Udalaren ordezkaria izan zen Ha-
gunia herri sahararrarekin eta Pales-
tinako Alain errefuxiatu eremuare-
kin duten senidetzeetan. Agur
ekitaldia egin zioten herritarrek.
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SOKAK,
LUZEAK ETA
TENKATUAK 

Urtea hasterako, Tolosaldea Buseko eta Asuncion klinikako langileen grebek
hartua zuten kalea, gerora, hilabetetan luzatzeko; urte amaiera, berriz,

Voitheko eta egoitzetako langileen lerro artean doa. 2018ak ere eman ditu
langile gatazkak, soka luzeak eta oso tenkatuak.

Tolosaldea Buseko langileek 11 hilabete eman zituzten greban; irudian, Tolosan eginiko manifestazioetako bat. I. URKIZU ARSUAGA
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Asuncion klinikako langileek egindako mobilizazioetako bat. I. U.
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Asuncionen, 
hitzarmen baten atzetik

2 017. urte amaierak bat egin zuen Tolosako Asuncion
klinikako langileen borroka hasierarekin. Soldata
izoztuak eta lan baldintza «prekarioak» salatu zituz-
ten hasieratik, eta langile batzordeak argi zehaztu

zuen bere jomuga: lan hitzarmen duina. 
Sei-zazpi urtean klinikako zuzendaritzarekin konpondue-

zinetan aritu eta gero, negoziazio mahai batean lehertu zen
egoera, ELAko eta LABeko langile ordezkariek TOLOSALDEKO
ATARIAri azaldu ziotenez: «Azaldu ziguten puntu askoren in-
guruan hitz egiteko prest zeudela, baina ezinezkoa izango
zela diruaz eta orduez negoziatzea. Aldebakartasunez erabaki
zuten, gure soldatei %1eko igoera aplikatzea, jakinda, 2016an
KPIa %1,6koa izan zela. 2013an soldata jaitsi nahi izan zigu-
ten, klinikaren egoera ustez bideragarria ez zelako. Azkenean,
ordea, epaileak arrazoia eman zigun. Beraz, zergatik sinetsi
behar diegu orain, soldatak igotzeko zailtasunak dituztela?».
Aldarri nagusi horrekin batera, gehiegizko lan-karga eta

osasun sareko gainerako ospitaleekin ratioen desoreka ere
gaitzetsi zituzten Asuncioneko langileek, Tolosaldea Osasun
Publikoaren Alde (TOPA) koordinakundeak salatutakoekin
bat eginez. 
Kontuak horrela, 60 langile inguruk eskutik ekin zioten,

egun osoko greba, lanuzte, elkarretaratze eta manifestazio
errenkadari. Lehen hitzorduak urtarrilaren 10ean amaitu zi-
tuzten, manifestazio batekin, eta «haserre» azaldu zuten be-
ren burua, zuzendaritzak eskainitakoa nahikoa ez zela iritzi-
ta. 
Hurrengo asteetan, beraz, Asuncion klinikako grebalariek

ahalik eta ate gehien jo zituzten beren eskaerak mahai gaine-
ratu, eta protesta egiteko: Osasun Sailak Donostian duen or-
dezkaritzara bertaratu ziren, Asuncion klinikako gatazkan
esku har zezatela eskatzeko; Jon Darpon Osasun Sailburuare-
kin elkartu ziren otsailean, eta agerraldia egin zuten Legebil-
tzarrean. 
Ordea, klinikako langileen eta zuzendaritzaren arteko au-

ziak krisi egoeran jarraitzen zuen otsaila amaieran: langileek
jakitera eman zuten, bi asteko ultimatuma emango ziotela
Asuncioneko zuzendaritzari. 

Osasun zentroko langileek protestek ezinbestean bat
egin zuten, azken zortzi urteotan eskualdea bete duten os-
pitale publiko baten aldeko aldarriekin. Horrela, Tolosako
Udalak batzar ireki bat antolatu zuten, martxoan, TOPA-
ren eskariz, Asuncion klinikaren egoera hizpide zela. Bil-
kura hartan, PPk eta PSE-EEk bat egin zuten EH Bilduren
eta Podemosen iritziarekin, eta Tolosaldeko osasun ma-
haia sortzearen aldeko jarrera azaldu zuten; udal gobernu-
ko PSE-EEk, dena den, atzera egin zuten erabakian. 
Langileak, beren aldetik, hitzarmen duinaren aldeko es-

kaerak zabaldu, eta klinikaren bueltako afera beren protes-
ten erdigunean jartzen hasi ziren. Modu horretan, salatu
zuten «negozioa» dela Jaurlaritzaren eta udalaren helbu-
rua eta, apirilaren 25ean, blokeo egoera gainditzeko ezinta-
suna plazaratu zuten agerraldi jendetsu batean. Ordurako,
lau hilabete zeramatzaten greban eta mobilizazioetan. 
Eta, azkenean, maiatzak eman zion argi, Asuncion klini-

kako lan gatazkari: langileek jakitera eman zuten, greba
bertan behera uztea erabaki zutela, akordiorik ez izanaga-
tik, jarreren gerturatze bat sumatu zutelako. Horrela,
maiatzaren 21ean, Asuncion klinikako langileak pozik
azaldu ziren komunikabideen aurrean, iragarriz, sei urte
eta gero, lan hitzarmena sinatzea lortu zutela. 
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A suncion klinikako langileen ia bide beretik
ekin zioten, Tolosaldea Bus enpresako langile-
ek ere: 2017tik 2018rako zubian. Autobus gida-
riak 2014az geroztik soldata igoera eskatzen

ari ziren eta, aldarri horri, lan baldintza duinena eta egute-
gi hobe batena gehitu zitzaion. Hastapenetan hitzordu gu-
txi batzuk iragarri zituzten, baina, krisi egoera konpontzen
ez zela-eta, hiru usteko lanuzteari ekin zioten segituan. 
Inauteriek ekarri zuten auziaren bigarren krisialdia: au-

tobus gidariek erabaki zuten, gaueko zerbitzurik ez eskaini
eta grebari jarraipena ematea. Erabakiaren aurrean kexu
azaldu zen Eusko Jaurlaritzak eta, bere aldetik, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak bi jarreren tartean kokatu zuen bere bu-
rua: greba egiteko eskubidea onartuagatik, inauterietako
gaueko zerbitzuaren garrantzia ere azpimarratu zuen. 
Tolosaldea Bus enpresako langileen borrokak bere ho-

rretan jarraitu zuen Inauteriak amaituta ere, gutxieneko
zerbitzuak bakarrik eskainiz; enpresako 26 langileetatik
18k greban jarraitzen zuten artean. Horrela, agerraldi ba-
ten bitartez, «prekarietatea finantzatzea» leporatu zieten
Tolosako Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, kon-
tuak eskatuz. 
Tolosaldea Bus enpresako langileen grebak hiru zerbi-

tzuri eragin zion, iraun zuen 11 hilabeteetan: eskaripeko
autobus zerbitzuari, Tolosako Hiribus edo urbanoari eta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko linea zerbitzuari.
Horrela, gatazkak bi bide egin zituen, azken bi zerbitzue-
tan. 
Hiribusaren kasuan, zerbitzua Tolosako Udalak kontra-

tatutakoa izaki, Tolosako hainbat auzotako bizilagunek
bat egin zuten, beren erabiltzaile kexak plazaratu, eta lan-
gileei elkartasuna azalduz. Batzorde bat sortu zuten, eta
Olatz Peon alkatearekin bildu ziren. Hiribusaren soka, or-
dea, hasi besterik ez zen egin. Izan ere, grebak urbanoaren
zerbitzuan zuen adarra konpontzear zela zirudienean, are
gehiago korapilatu zen guztia. 
Ekainean, udalak iragarri zuen esleipendun berria izan-

go zuela Hiribus zerbitzuak; lehiaketara aurkeztu zen en-
presa bakarra, Cuadra. Baina, esleipena publiko egin eta si-
natu bitarteko epean, Cuadra enpresak atzera egin zuen
zerbitzua hartzeko erabakian, lan gatazka konpontzeko ze-
goela-eta. Ondorioz, Tolosako Udalari zailtasun handiak
sortu zitzaizkion, urbano zerbitzua eskaini ahal izateko. 
San Joan jaien atarian heldu ziren gertakari horiek guz-

tiak eta, inauterietako egoera errepika ez zedin, Tolosako
alkateak urgentziazko agerraldia eskaini zuen komunika-
bideen aurren, behin-behinean Hiribus zerbitzua udalak
bere gain hartuko zuela jakitera emanez. 
ELA sindikatuak eta Tolosaldea Buseko langileek gogor

kritikatu zuten udalaren erabakia, ekainaren 27an, argu-

Autobus gidariak: 
11 hilabeteko bidaia

akordiorantz
diatuz, «alde batera» utzi zutela ordura arte zerbitzu horre-
tan aritutako langilea. 
Uztailaren 12an, azkenik, Hiribuserako «akordio ona»

lortu izana iragarri zuen ELA sindikatuak; Cuadra enpre-
sak hartu zuen esleipena, eta bi langile kontratatu zerbi-
tzurako. 

Linea zerbitzua, kolokan azarora bitarte
Tolosako urbanoaren afera konponbiderantz zihoala, Gi-
puzkoako autobus lineako gatazkak bere horretan jarrai-
tzen zuen eta, hilabete horietan guztietan, Tolosan nahiz
Donostian, mobilizazioak izan ziren langileen eguneroko. 
Urriaren 3an, bilera batean eseri ziren aferaren bueltako

eragile guztiak eta, hasiera batean, blokeo egoera gaindi-
tzeko pausoak irudikatu zituzten arren, egun gutxian ira-
garri zuen ELAk, negoziaketak eten zituztela. 
Bitarte horretan, EH Bilduko 20 alkatek agerraldia egin

zuten, autobus zerbitzua bere osotasunean martxan jartze-
ko eskatuz. 
Azkenik, azaroaren 14an heldu zen akordioa. Ia urtebete

eta gero, Tolosaldea Buseko langileek bertan behera utzi
zuten greba mugagabea, lau urtean %15eko soldata igoera
hitzartuz: %8,4 2018an; %5,1 2019an; KPIa 2020an eta KPIa
+ %1,5 2021ean. «Garaipen handi bat» lortu zutela erdietsi
zuten gidariek. 

Autobus gidariek egindako agerraldietako bat. M. IRAOLA
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VOITH-EKO LANGILEAK
KALERATZEEN AURKA
PROTESTAN
Voith enpresak kaleratu egin du Amez-
ketako Aralar paper fabrikan zuen lan-
gile bat, eta LAB sindikatuko langileak
protestan dira, urteko azken asteetan.
Lehen epaiketan kalte-ordainaren
zenbatekoa erabakitzekoak ziren eta,
bigarrenean, LAB sindikatuak kalera-
tzearen baliogabetasuna eskatu zuen.
Horrela, zenbait langile mobilizaziotan
dabiltza, Aralar Papelerako langile kale-
ratuari elkartasuna adierazteko eta,
bide beretik, Aralar paper fabrikan dau-
den Voitheko langileen eta beste guz-
tien hitzarmena eta langile eskubideak
defendatzeko. 

UDAL LANGILEAK
BEHIN-BEHINEKO
KONTRATAZIOEN AURKA
BORROKAN
2018ak utzitako langile borroketako bat
udal langileena izan da, «zerbitzuen pri-
batizazioa» salatuz. Administrazioeta-
ko arduradunen jarrera salatzeko mobi-
lizatu ziren, «egoerari buelta ematen
saiatzeko». Sektore publikoan lanpostu
asko galdu egin direla zioten sindika-
tuek, eta behin-behineko kontratazio-
ek gora egin zutela. Gaur egun, lanpostu
horien tasa %36koa da, baina, sindika-
tuek uste dute, Eudelekin sinaturiko
Udalhitzprotokoloak, gehienez ere,
behin-behineko lanpostuak %6 izatea
baimendu beharko lukeela. 

URTEA PROTESTAN
AMAITUKO DUTE
GIPUZKOAKO
EGOITZETAKO
LANGILEEK
Gipuzkoako adineko pertsonen egoi-
tzetako langileek mobilizazioetan
amaituko dute 2018a. Bi urte hitzarme-
nik gabe daramatzate eta, horrez gain,
1996az geroztik soldatak eta ratioak
berrikusi gabe dituztela salatu dute.
Langileen ustez, Gipuzkoako Foru Al-
dundiak du lehen pausoaren giltza. Iru-
dian, Villabonako Santiago egoitzako
langileak: Gabonerako sari bereziari uko
egin diote aurten, eta Villabonako Cari-
tasi eman, protesta moduan.  

107.6 fm . www.ataria.eus 
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FESTA BETI 
DA FESTA 

IKAZTEGIETA

BALIARRAIN

ALBIZTUR

ORENDAIN

URTEKARIA
FESTAK
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LARRAUL BERASTEGI

ALTZO

Tolosaldeak badaki festak antolatzen
eta festa egiten. Bereziki abuztuan
izaten da aukera nahi den tokian, eta
nahi den doinu eta neurrian ibiltzeko.

u038-039_urtekaria_Diseinua  2018/12/27  10:56  Página 1



39

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko abenduaren 28a

URTEKARIA
FESTAK

BIDANIA-GOIATZ

IBARRA

AMEZKETA

BERROBI

HERNIALDE

ZIZURKIL

ADUNA

GAZTELU
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Irratiko Argia
Saria, Jokin
Aldazabali 

Argia Sariak banatu zituzten urte-
aren hasieran eta Irrati Saria To-

losan bizi den Jokin Aldazabal kazeta-
riak jaso zuen, Euskadi Irratiko Ekos-
fera saioan «kontzientzia ekologikoa
hedatzeko» egiten duen lanagatik. Po-
zik jaso zuen saria Aldazabalek: «Ener-
giaren erabilera betidanik pasioa izan
da niretzat, poz handiak ekarri dizki-
dan pasioa». Era berean irrati progra-
ma sortu zenetik, –zortzi urte inguru–
bertan kolaboratzaile izan dituen 700-
800 pertsonak eskertu nahi izan zi-
tuen.

Energia berriztagarriak, mugikorta-
suna, hondakinak, ura, ibaiak, lurrika-
rak edo tren lasterra bezalako gaiez
aritzen dira saio hauetan. «Ingurume-
naren eta energiaren arloetan mundu
hobexeago bat izan eta ondorengoei
uzteko ahalegintxoak egiten ari dire-
nei eman nahi izaten diegu tartetxoa»,
azaldu zuen sarituak.

Energia sistema
jasangarriak hautatu
izana saritu dute 
Energiaren Euskal Erakundeko ar-

duradunak Tolosan izan ziren
ekainean Tolosaldeko herriei trantsi-
zio energetikoarekiko hartutako kon-
promisoa aitortzeko. Tolosaldeko he-
rri batzuetako ordezkariak izan ziren,
Goierriko eta Urola Garaiko beste
hainbat arduradunekin batera. Aitor-
tza argiteria publikoan eta energia be-
rriztagarrien sustapenean egindako
lanarengatik eman zieten, besteak
beste. Udaletako arduradunek udale-
rriaren konpromisoa egiaztatzen
duen ziurtagiria jaso zuten.

Aitortza ekitaldia baino lehen, Usa-
bal kiroldegiko barrunbeak ezagutze-
ko aukera izan zuten han bildutakoek
Usabalgo gerentearen, Asier Marti-
nen, eskutik. Izan ere, Usabal kirolde-
gia energiaren kudeaketa efizientean
erreferentziala dela esan zuen EEEko
Iñigo Ansola zuzendari nagusiak.

Ekitaldian Tolosa 2016tik Alkateen
Itunean sartuta dagoela esan zuten eta
itunetik eratorritako Plan Energetiko
bat daukala nabarmendu. Bere ekar-
pen nagusia argiteria publikoaren efi-
zientzia dela ere esan zuten. Tolosak
eta Amezketak Zazpiturriko zentral
elektrikoa dute, eta energia berrizta-
garriaren iturri nagusia da.

Horiek horrela, Iñigo Ansolak  Tolo-
saldea Garatzen, Goieki eta Uggasa ga-
rapen agentzien inplikazioa eskertu
zuen eta esker on hori irudikatzeko
Energiaren Euskal Erakundeak sortu-
riko Energiaren Bidea-Euskal Ener-
giaren Trantsizioa udalean bereizga-
rria jaso dute. EEEren laguntza pro-
gramak 800.000 euroko aurrekontua
du eta Toki Administrazio Publikoari
zuzendutako energia-aurrezpena eta
energia berriztagarriak sustatzeko
proiektuetara bideratzen dituzte.

Planari inbaditzaile bat
atzeman dute Tolosan 

G ipuzkoako Basozainen Elkarteak
Bipalium izeneko planari inbadi-

tzaile bat topatu zuen Tolosa inguruko
basoetan. Barraskilo eta zizare harra-
pakaria da eta lurzoruko ekosistema
arriskuan jartzen du. Urrian eman zu-
ten horren berri. Planariidae familia-
ko espezie honen itxura suge handi
batena da. Laua da, ez du arnasketa
edo zirkulazio sistemarik, eta bere gor-
putza muki kapa batek babesten du.
Burua mailu itxurakoa du. Kolore al-
dakorrekoa da, beltza, grisa edo ma-
rroi kolorekoa izan ohi da. 30 zentime-
troko luzera izatera irits daitezke. Pla-
nariak badu berezko gaitasun bat:
zatituz gero, birsortu daiteke.

Nahiz eta jatorria Indotxinan duen,
AEBn ere aurki daitezke, eta gaur
egun, Planaria torva bezala ezagutua
den espezie bakarra aurkitzen da Eu-

ropan. Barraskilo eta zizareen harra-
pari aktiboa da, eta horrek arriskuan
jartzen du lurreko ekosistema. Elika-
gaiak espezie horiek askatzen dituzten
seinale kimikoak jarraituz lortzen di-
tuzte. Gauetan ohikoagoa da ikustea,
egunaren zati handiena ezkutatuta
pasatzen baitu, lehortzea ekiditeko.
Gipuzkoako Basozainen Elkarteak es-
katu zuen, horrelakoren bat topatuz
gero, abisua emateko.

Tolosaren
jasangarritasun
politikak aitortu
ditu Udalsareak

Tolosako Udalak jasangarritasun-
politikak abiatzera zuzendutako

barne egitura eta koordinazioa aitortu
zituen bigarren aldiz, Euskadiko
2017ko Udalerri Jasangarriaren Sarie-
tan jasotako aipamen bereziarekin.
Udalerri «aurreratua» dela nabarmen-
du zuten urtearen hasieran egindako
sari banaketan.

Tolosak bere hirugarren ekintza
plana, Tolosatzen, onartu berritan
jaso zuen saria. Hamar urtez luzatu
nahi dute prozesu hori, 2027ra arte.
Patxi Amantegi Ingurumen zinego-
tziak azaldu zuenez, «Agenda 21eko
ekintza plana udal osoaren ekintza
plana bihurtzea izan da helburua, ja-
sangarritasuna udaleko arlo ezberdi-
netan zabaltzeko baliagarria izan da-
din».

Planari inbaditzailearen irudi bat.ATARIA
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Hondakinei begira

Europa Ekonomia Zirkularrari be-
gira jarri da. Hondakinak murriz-

teko eta birziklatze azpiegiturak bul-
tzatzeko neurriak iragarri ditu, hon-
dakinak hobeto kudeatzeko eta
ikuspegi zirkularra emateko asmoz.
Ontzien gehiegizko erabilpena jarri

du orain, jomugan, erabilera bakarre-
ko ontzien erabilpena gutxitzeko eta
ontzi berrerabilgarrien erabilpena
sustatzeko helburuz. Ez da berria eta
bide horretan hainbat neurri ere ira-
garri zituen duela urte batzuk, baina
helburu horiek apaltzen joan da pix-
kana. 2014rako zabortegiak itxita
egon beharko luketela, eta 2016rako
hondakinen %60a birziklatu behar
zela esatetik, helburu horiek aldatze-
ra pasa zen.

Gaikako bilketak iaz eskualdean
lortu zuen %62a aurtengo
datuekin hobetzea da 
erronka nagusia

Orain 2035ra begira jarri da eta bir-
ziklatze tasa %65ean egon beharko
duela esan du, eta ez %70ean. Erraus-
tegiak ere egon dira jomugan, baina
oraingoz diru publikoz eraikitzen ja-
rraitzen dira, Europako ekialdeko he-
rrialdeetan ari dira eraikitzen, batez

URTEKARIA
INGURUMENA
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Orendain eta Abaltzisketa inguruak.E. MAIZ

ere, eta baita, jakina denez, Euskal
Herrian bertan. Tolosaldea jada Euro-
pak eskatzen duen bataz bestekotik
gertu dago, dena den. Iaz eskualdean
hondakinen %62 ingurukoa izan zen
datua. Kopuru hori hobetzen jarrai-
tzea da erronka nagusia.
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TOLOSALDEKO GAIKAKO
BILKETA, URTEZ URTE
2013.%43 (sei hilabete eman ziren
gaika biltzen).
2014.%62,8.
2015.%60,44.
2016.%60, 64.
2017.%62.

2018. LEHEN HIRUHILEKOAREN
GAIKAKO BILKETA
Alegia. %83,83 (2017an %81,87koa
izan zen eta 2016an %84,10).
Ikaztegieta.%82,16 (2017an %79,06
eta 2016an %81,81).

Anoeta.%75,39 (2017an %72,24 eta
2016an %70,75).
Ibarra. %75,97 (2017an 74,81 eta
2016an %74, 15).
Irura. %61,90 (2017an %62,25 eta
2016an %70,16).
Tolosa.% 68,78 (2017an %70,65 eta
2016an 71,71).
Villabona. %79,09 (2017an %81,07 eta
2016an % 75,81).
Zizurkil. %65,03 (2017an %57,18 eta
2016an %60,98).
Landa eremua.%63,90 (2017an %57,
18 eta 2016an %58,58).

DATUAK

Basoak, bidegurutzean

P inuek duten gaixotasuna zabaldu
den moduan hedatu da aurten

gaia gizartean. Intsinis pinuek hartu-
tako kolore marroi-gorrizta izurrite
baten ondorio da: Dothistroma pini
eta Lecaonosticta acicola izeneko ond-
doek gaixotu dituzte, eta ondorioz xin-
gola marroiak eta xingola gorriak jota
daude. Ez dira gaixotasun berriak,
mutazioak dira, hostoetan sortzen di-
ren onddoak dira, eta lehortu egiten
dituzte, hortik kolore marroi-gorrizta,
eta hortik dator baita ere ez haztea,
gaixotasunak fotosintesia ez egitea da-
karrelako, eta beraz, moztu egin behar
dira, askok landatzean bilatu zuten

Pinuak xingola marroiak eta
xingola gorriak jota daude;
Tolosaldean pinudien bi
herenei eragiten die

errentagarritasuna galduz. Tolosalde-
an gogor jo du izurriteak eta pinudien
bi herenetik gorako afekzioa dago.
Egoera honek, dena den, aukera be-

rriak irekitzen ditu. Hori da batetik eta
bestetik entzun daitekeen kontuetako
bat: hondamendi ekologiko eta ekono-
mikoa izan liteke, baina aurrerantze-
an zer egin erabakitzeko aukera ere
ireki dezake. 
Pinudien jabeak Gipuzkoako Foru

Aldundiaren edota Eusko Jaurlaritza-
ren gomendioen zain daude, oro har.
Aldundiak dio onddoak intsinis eta Pi-
nus negrapinudien %36ari eragin dio-
la, eta bi norabidetan ari da lanean: ba-
tetik, gaitza sendatzeko saiakera egi-
ten ari da eta, bestetik, diru laguntzak
ematen ditu, pinuak mozteko. 
Bestalde, tratamendu fitosanitario-

ei lotuta bada ahoz aho dabilen gaia,
kobre oxidoa fumigatzearena. Eusko
Jaurlaritzak eta hiru diputazioek Es-
painiako Gobernuari eskatu diote jada
xingola marroia eta xingola gorria gai-
tzek jotako pinudiak fumigatzeko bai-
men berezia. Eta horren aurrean ke-
xak nagusitu dira. Naturkon erakunde
naturalista eta kontserbazionistak bil-
tzen dituen kolektiboa da horietako
bat. Baimen hori tramitatzen hasiak
direla salatu dute eta fumigatzea
«kontrola ezina» dela esan du.
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Eztabaidak jarraitzen du 

Enirio-Aralar Mankomunitatea eta
Aralar eremuaren kudeaketa hiz-

pide izan da aurten ere. Gai nagusieta-
ko bat Aranzadi Zientzia Elkarteak
egindako txostena izan da, Aralarren
pistak egitearen inguruko azterketa
gauzatuz. Ondorio nagusiena Larreen
Antolakuntza Plana egin behar zela
izan zen, egoera osotasunean aztertze-
ko. Enirio-Aralar Mankomunitateko
ordezkariek, otsailean egindako ez
ohiko batzarrean, Aranzadiren txos-
ten hori publikoki mankomunitatean
ez aurkeztea bozkatu zuten. Aldeko
eta kontrako zazpi boto izan ziren, eta
berdinketa izan zenez, mankomunita-
teko lehendakariaren botoak, Jose Mi-
guel Santamaria Ordiziako alkateare-
nak, –kontrakoa izan zena– erabaki
zuen bozketa.
Ika-mikak izan ziren batzar horre-

tan, txostena egitea nork eskatu zuen
eztabaidatuz. Gipuzkoako EH Bildu-
tik beren iritzia eman zuten, apirilean,
batzarkide taldeko bozeramailea den
Xabier Olanoren ahotik: «2017an ze-
har hiru bilera zehatz egin ziren EAJ
eta EH Bilduko ordezkarien artean.
Bakoitzetik hiru ordezkari ginen, eta
hiru bileretan ordezkaritza berdina
mantendu zen. Lehenengoan adostu
genuena izan zen, konponbide bat bi-
latze aldera, prestigioa zuen elkarte
zientifiko bati eskatu behar geniola
gaia aztertzea. Eta adostu genuen
Aranzadi izango zela, eta txosten hori
2017ko martxoan eskatu genuen».
Aranzadik eskatutako Larreen Anto-
lakuntzarako Plana egitea «derrigo-
rrezkoa» ikusten du EH Bilduk, eta
Olanok adierazi zuenez, «EAJk ez du
egin nahi izan. Eta orduan, nahiz eta
berez hori ez litzatekeen gure ardura
zuzena, EH Bilduk eskatuko du plan
hori egitea eta guk ordainduko dugu». 
Legealdi honetan mankomunitate-

an dauden EH Bilduko zenbait ordez-
kariren jarrera ere –koalizioak bere ba-
rruan adostutakoaren aurkakoa– hiz-

pide izan da aurten. Datorren legealdi-
rako Aralarren inguruko irizpideak
finkatuak izango direla azaldu zuen
Olanok, hauteskunde programetan
agertuko direla esanez, eta EH Bildu-
ko ordezkariek erakundeetan horiek
defendatu beharko dituztela. 

Enirio-Igaratza bidea
Beste gai nagusia, Enirio eta Igaratza
arteko oinezkoen bidea ibilgailuen-
tzat egokitzeko lanak izan dira. Enirio-
Aralar Mankomunitateak uztailaren
30ean ezohiko batzar batera deitu
zuen, eta han onartu zuten pistaren
kontratazio plegua. Abaltzisketa (in-
dependentea), Altzaga (independen-
tea), Amezketa (EH Bildu), Arama (in-
dependentea), Beasain (EAJ), Lazkao
(EAJ) eta Ordiziako (EAJ) ordezkarien
botoekin onartu zituzten pistaren
ezaugarriak. EH Bilduko Ikaztegieta,
Itsasondo eta Zaldibiako ordezkariek
eta Baliarraingo independenteak aur-
ka bozkatu zuten. Ataun, Legorreta eta
Orendaingo EH Bilduko ordezkariak
ez ziren batzarrean izan; Ataungoa
amaieran iritsi zen, eta Gaintzako in-
dependentea ere ez zen izan. 
Une horretara iritsi bitartean, gora-

beherak izan ziren proiektu horrekiko.
Hasiera batean aldundiko Mendieta-
ko zuzendaritzak ingurumen inpak-
tuaren azterketa sinplifikatua egiteko
informazioa bidali zion Ingurumen
departamenduari, 2017ko uztailean,

Enirio eta Igaratza arteko pista egitearen obrei hasiera eman zitzaien irailean.ATARIA

eta honen erantzuna 2018ko apirila
bukaeran iritsi zen, besteak beste, in-
gurumen inpaktuaren azterketak
arrunta izan behar zuela esanez. Hori
horrela, Mendietako zuzendaritzak
aurkeztu zuen ingurumen inpaktua-
ren azterketa arrunta, eta horrek ale-
gazioak edo ekarpenak egiteko aukera
eman zuen. Guztira 40 ekarpen jaso
ziren; horien artean, 25 ekarpenek
proiektuaren aldeko jarrera erakutsi
zuten, eta 15ek, berriz, aldatzeko ira-
dokizunak egiten zituzten, edo
proiektuaren aurkako jarrera erakutsi
zuten.
Aurreko pistarekin egin bezala,

Eguzki Talde Ekologistak eta Landar-
lan Ingurumen Elkarteak salaketa ja-
rri zuten bigarren honen inguruan.
Enirio-Aralar Mankomunitatean
proiektua gauzatzearen alde bozkatu
zuten ordezkarien eta aldundiko zen-
bait ordezkariren aurka jarri zuten sa-
laketa Ingurumen Fiskaltzan, «ingu-
rumen eta lurralde antolaketaren aur-
kako balizko lege-hausteagatik eta
ustezko prebarikazio delitu batenga-
tik». Aldundiko ordezkariei dagokio-
nez, Jose Ignacio Asensio Ingurumen
diputatuaren, Monica Pedreira Ingu-
rumen zuzendariaren eta Arantxa
Ariztimuño Mendi eta Natura Inguru-
neko zuzendariaren aurkako salaketa
jarri zuten. Bestalde, salatuak izan di-
renek babesa jaso dute, tartean ENBA
sindikatuarena.  

Aralarren pistak egiteari
buruzko ika-mikak jarraipena
izan du Enirio-Aralar
Mankomunitatean
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Bost urte, natura
eta artea uztartuz

A lkizako udalerriaren zati handi
bat Natura 2000 Sarearen ba-

rruan aurkitzen da, Hernio-Gazume
Kontserbazio Bereziko Eremuan
(KBE). Naturagune honek udalerria-
ren azaleraren %44 hartzen du, eta
udal ordezkarien ustetan, «indargune
bat da, herriaren garapenerako tres-
na». Gizakia eta naturaren arteko ha-
rremana «ia guztizko axolagabetasu-
nera» pasa dela uste dute udal ardura-
dunek, eta lotura hori berreskuratu
eta indartzeko lanean ari dira azkene-
ko hamar urte hauetan.
Bost urte dira aurten, ofizialki, Her-

nio-Gazume kontserbazio bereziko
gune izendatu zutela, eta Fagus Alki-
za interpretazio zentroa martxan jarri
zela. Hainbat jardunaldi eta egitasmo
antolatu dituzte Alkizan, eta Alkizatik
kanpo ere, urteurrenaren harira. 
Irailean, jardunaldi zientifikoak

antolatu zituzten Alkizako Udalak eta
Naturtzaindia elkarteak, Donostian
eta Alkizan, hurrenez hurren. Batetik,
bioaniztasunaren alde Alkizan egin-
dako ekarpena azalduz, tokiko ekar-
pen baten adibide moduan, eta beste-
tik, Fagus Alkizara bisita gidatua egi-
nez. Urtean zehar Alkizaren inguruan

Hainbat egitasmo egin dituzte
Fagus Alkiza interpretazio
zentroaren bosgarren
urteurrenaren harira

dauden ibilbideetatik irteera gida-
tuak ere antolatu dira.  
Bestalde, kulturarekin lotuta, Gi-

puzkoako kultura maparen barruan,
egitasmo artistiko berri bat jarri dute
abian. Artistentzako hausnarketara-
ko, sormenerako eta lanerako ekimen
bat sortu dute: Sormenaren Kabia ar-
tistentzako egonaldiak. Kultura eta
ezagutzak elkarbanatzeko, ikerketa-
rako eta difusiorako gunea izateko xe-
dearekin jaio da Sormenaren Kabia.
Artearen sorkuntza gizarteratzeko eta
sozializatzeko tresna izan nahi du Gi-
puzkoa osorako. 
Lehenengo urte honetan, 23

proiektu aurkeztu ziren, eta bi artista-
ri eman zitzaien egonaldia egiteko
beka: Kimia Kamvari eta Txiki Keixe-
ta. Kamvari orain dela hiru urte iritsi
zen Euskal Herrira, 12 milioi biztanle
dituen Teherandik (Iran), Beasaingo
hogei biztanleko Astigarreta auzora.
Aldaketa horrek natura ikusi, sentitu
eta ulertzeko modua errotik aldarazi
zion. Hala, eguneroko bizitzan kon-
tsumitzen ditugun zenbait materiale-
kin artelanak sortzen hasi zen. Azken
urteetan perretxikoekin lan egiten du.
Kamvariren hitzetan «lurreko ele-
mentu magikoak dira». Azken hiru
urteetan egin dituen lanak ikusgai ja-
rri zituen azaroan Donostiako Cristi-
na Enean. Erakusketa hori behar be-
zala antolatzeko baliatu zuen Alkiza-
ko egonaldia.
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Txiki Keixeta arroarrak, izenez An-
tonio Maria Agirre Garate, gaztetatik
izan du arterako zaletasuna, batez ere
margolaritzarekikoa. Berak aurkeztu-
tako egitasmoa naturako lau elemen-
tuen (sua, lurra, airea eta ura) arteko
interakzioa da. Lau elementu hauek
material eta tresna moduan erabiliz,
beraien artean askotariko harrema-
nak sortuz, ondorio berri eta errepika-
ezinak lortzea izan du helburu artelan
bakoitzarekin. Lanerako lurra edo
buztin errefraktarioa material mo-
duan eta ontzigile teknika tradiziona-
la baliatu ditu.

'Natura&Artea' jardunaldiak 
Urteurreneko ekitaldiei amaiera ema-
teko abenduaren erdialdean Natu-
ra&Artea ingurumena eta artea uztar-
tzen dituzten jardunaldiak egin dituz-
te. Besteak beste, Sormenaren
Kabiaren lehen egitasmoa nola gau-
zatu den, artistek esperientzia nola
bizi izan duten ezagutzera eman dute.
Unai Sorrarain bideogile alkizarrak
oso gertutik jarraitu du Txiki Keixeta
zein Kimia Kamvariren sortze proze-
sua. Hasiera-hasieratik amaierara
arte euren alboan izan da, askotan en-
baxadore eta gidari lanak ere eginez.
Hala, Sorarrainek mimoz egin duen
ikus-entzunezko lana erakutsi dute
Fagus Alkiza interpretazio zentroan,
eta artistekin solasean aritzeko auke-
ra izan da.
Horrez gain, Himalaiari buruzko

argazki erakusketa eta musika ema-
naldia izan  ziren, eta baita bi hitzaldi
ere: Alkiza eta Hernio-Gazumek geo-
logikoki dituzten berezitasunak eta
Gipuzkoarentzat baso-politika berri
baten azalpena.

44

Kimia Kamvari eta Txiki Keixeta izan dira lehenengo Sormenaren Kabia beka jaso duten artistak. J.MIRANDA
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Altuna III.a, urteko kirolaria 

E skualde osoa geratu zuen maia-
tzaren 27an Jokin Altunak. Buruz

buruko pilota txapelketaren finala jo-
katu zen orduan, Bilboko Bizkaia pilo-
talekuan, eta amezketarraren aurka
Aimar Olaizola zen. Beteranoa gaztea-
ren aurka; maisua ikaslearen aurka;
txapeldun handia txapeldun handi
izan nahi duenaren aurka. Finala go-
gorra izan zen, baina azkenean Altuna
III.aren fisikoak, dohainek eta ausar-
diak saria izan zuen. 22-14ko emaitza-
rekin Joxean Tolosaren pare jarri zen

Buruz buruko txapela 
irabazi du amezketarrak
2018an; lau t’erdikoan
errepikatzetik gertu ibili da

Jokin Altuna: buruz buruko txapel-
dun. 

Aspe pilota enpresak ez zuen den-
borarik galdu, eta hilabeteren barruan
kontratua luzatu zion, 2024ra arte. Jo-
kin Altunak berak ere ez zuen denbo-
rarik galdu nahi izan txapelaren
lehian. Uda lesioekin igaro ondoren,
lau t’erdikoan finalera iritsi zen.
Oraingo honetan Joseba Ezkurdia
zuen aurrean, eta 22-17ko emaitzare-
kin txapeldunorde geratu zen Iruñako
Nafarroa Arenan, azaroaren 18an. Iaz
lortutako txapela galdu zuen, baina
buruz burukoari esker Amezketako
Larrunarri pilotalekuan plaka jarri zio-
ten udan, Joxean Tolosarenaren on-
doan. 

Mendizabal eta Maiz
Pilota munduan beste bi protagonista
nagusiak Maider Mendizabal anoeta-
rra eta Eneko Maiz billabonatarra izan
dira. Euskal Pilotaren Munduko Txa-
pelketa Bartzelonan jokatu zen urrian.
Biak bertan izan ziren, eta biak zilarra-
rekin itzuli ziren eskualdera. Trinkete-
an, Eneko Maizek Baptiste Ducassou
angeluarraren aurka galdu zuen fina-
la. Bi jokoetan markagailua 15-4koa
izan zen. Maider Mendizabalek fron-
toi motzean jokatu zuen palaz, Amaia
Irazustabarrenarekin bikotea osatuz.
Finalean Aizkoa Iturriño eta Maritxu
Housset lapurtarrak izan zituzten au-
rrean. Lehenengo jokoa 15-7 amaitu
zen eta bigarrena 15-4. 

Amezketako herria kalera irten zen Jokin Altuna txapeldunari harrera egitera. MIKEL IRAOLA

URTEETAN ZAIN
EGONDAKO ALBISTEA,
ARRAUNEAN
Bateletan Gipuzkoako eta Euskadiko
txapeldun geratu ondoren, albistea
maiatzarekin batera iritsi zen. Tolosal-
dea trainerua aurkeztu zuen Tolosalde-
ko Arraun Klubak. 25 arraunlariz osatu-
riko tripulazioa ETE ligan ibili da, ilusioz
eta historia eginez Pasaian, lehen ban-
dera irabaziz. Hoberena iristear zegoen,
ordea. Iraileko lehen bi igandeetan Tolo-
saldea Kontxako Banderaren lehian ibili
zen. Sailkatze hutsagatik merezitako
omenaldia jaso zuten emakume
arraunlariek eskualdeko udal eta herri-
tarren eskutik. 
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Ane Iturria
tolosarra 
marka guztiak
hautsiz mendi
lasterketetan 
Espainiako Kopa irabazteaz
gain, munduko txapelketara
joateko aukera izan du 17 urteko
gazteak, laugarren geratuz 

E spainiako Kopako lasterketa guz-
tiak irabazi ditu Ane Iturriak aur-

tengoan. Martxoan hasi zen mendian
garaipenak pilatzen tolosarra, Alhau-
rin el Granden (Malaga) jokatu zen
Trail Cara los Tajos mendi lasterketan.
Ondoren, Caceresen, Herrialde Kata-
lanetan eta Euskal Herrian nagusitu
zen 17 urte bete dituen gaztea. Maia-
tzarekin batera, Zegama Junior Trail
lasterketa irabazi zuen, 16-18 urte arte-
koen lasterketan. Uztailean jakin zen
23 urtez azpikoen mendi lasterketen
munduko txapelketara joateko hauta-
tu zutela, Espainiako selekzioarekin.
Abuztuaren 3tik 5era jokatu zen mun-
duko txapelketa Italian, eta tolosarra
podiumetik bost minutura geratu zen
laugarren postuan. Garaipen berri bat
Axeri Trailen lortu zuen Iturriak, irai-
lean. Lasterketa horretan Oihana Zu-
billaga anoetarra bigarren helmugara-
tu zen. Urriaren aurretik, X. Uharte
Arakil - Beriain kilometro bertikaleko
sailkapen nagusian bosgarren izan
zen tolosarra; junior mailan, berriz,
txapeldun. 

Maria Lasa eta Iraitz
Arrospideren gerizpean 

Atletismoarentzat urte oparoa izan
da. Tolosa CF Atletismo taldeko

kideak puntaren puntan ibili dira, eta
emaitzak ez dira nolanahikoak izan.
Guztien gainetik, ordea, Maria Lasa eta
Iraitz Arrospide nabarmendu behar
dira. Maria Lasa irurarrak urtea Euska-
diko marka puskatuz hasi zuen, 1.500
metrotan, pista estalian. Ondoren,
Euskadiko Txapelketa bera irabazi
zuen Lasak, 800 metrotan. Hori nahi-
koa ez eta 20 urtez azpikoen Espainia-
ko txapeldun geratu zen 800 metrotan.
Pistatik kanpo, apirilean, Eskolarteko
Munduko Kros Txapelketan parte har-
tu zuen, Parisen. Irurarra 20. geratu
zen. Uztailan beste munduko txapel-
keta batera joan zen Maria Lasa, Tam-
perera (Finlandiara), hain zuzen. Pista
irekian, 20 urtez azpikoetan, 800 me-
trotako bere kanporaketan seigarren
amaitu zuen. Urtea fitxaketa batekin
amaitu da irurarrarentzat, denboraldi
berrian Playas de Castellonekin ariko
dela iragarri baitzuen. 

Atletismoan dominak eta
markak lortu dituzte
eskualdeko kirolariek, Euskal
Herrian eta nazio artean

Iraitz Arrospideren lehen lorpena
otsailarekin batera etorri zen. Espai-
niako Maratoi Txapelketan hirugarren
geratu zen billabonatarra Sevillan.
Abuztuan Europako Maratoi Txapel-
ketaren txanda izan zen. Arrospidek
34. postuan amaitu zuen lasterketa
Berlinen, eta taldeka, zilarra lortu
zuen. Azaroan, Behobia-Donostia las-
terketan handia egin zuen billabonata-
rrak, helmuga bigarren postuan zehar-
katuz. Abenduan bere marka puska-
tzea lortu zuen Valentziako maratoian,
2 ordu, 13 minutu eta 23 segundotan
utziz. 

Ezin ahaztu besteak
Unai Hernandez, Alejandro Herrero,
Ander Uranga, Andu Martinez De Ri-
tuerto, Juan Carlos Etxebeste, Unai
Arroyo, Oiana Ortiz, Lizeta Nnegue,
Nora Ituarte, John Cabang eta Ainhoa
Gibelalde eta beste hainbat Lasa eta
Arrospideren itzalean geratu dira
2018an, baina domina eta markak lortu
dituzte euren probetan, Euskal He-
rrian eta nazio artean. Gehienak Tolo-
sa CF Atletismo taldeko kideak izanik,
eskualdeko atletez osatzen den taldea-
rentzat urte borobila izan da.  

Maria Lasa anoetarra eta Iraitz Arrospide billabonatarra. ATARIA

Ane Iturria 17 urteko tolosarra. ATARIA
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Unai Iribar,
Eukene
Larrarte, 
Ane Iriarte 
eta gehiago
Txirrindularitzan, 
Gipuzkoa Ogi Berrik eta 
Oriako Limousinek zeresana
eman dute 2018an

E skualdeko bi txirrindulari taldeak
bikain ibili dira aurten. Izenak az-

pimarratzerako garaian, berriz, talde-
ko edo taldean ibilitako hiru nabar-
mendu behar dira: Unai Iribar, Euke-
ne Larrarte eta Ane Iriarte. 
Larrarte eta Iribar urtarrilean txa-

peldun geratu ziren Espainiako 23 ur-
tez azpiko pista txapelketan. Omnium
proban lortu zuten garaipena. Nagu-
siekin batera ibili ziren lehian, eta sail-
kapen orokorrean tolosarra hirugarre-
na izan zen eta ibartarra seigarrena.
Lehena Munduko Kopa lehiatzera
joan zen ondoren, eta bigarrena, pro-
fesionaletara. Hau da, Iribarrek Ma-
llorkako Challengean parte hartu zuen
Ampo taldearekin. Alejandro Valver-
de edo Markel Irizar tropel horretan
izan ziren. 
Otsaila amaieran Munduko Txapel-

ketako berriak iritsi ziren eskualdera,
Ane Iriarteren eskutik. Bi probetan
hartu zuen parte billabonatarrak,
scratch-ean eta puntuaketan. 
Ekainarekin batera, Gipuzkoa Ogi

Berriko bi txirrindularik Euskadiko
Txapelketa irabazi zuten errepidean,
23 urtez azpikoetan eta jubeniletan:
Eukene Larrarte eta Izarne Maioz izan
ziren txapeldunak. 
Bien bitartean Unai Iribarrek garai-

penak pilatzen jarraitu zuen. Apirilan
Lazkaon irabazi ondoren iraila amaie-
ran Altsasun lortu zuen garaipena, es-
printean. Tartean Europako Pista Txa-
pelketa egon zen, eta urtea amaitzeko,
Espainiako Pistako Txapelketan hiru
domina irabazi zituen, kolore bakoi-
tzetik bat. Eukene Larrarte ere Valen-
tzian izan zen eta Iribarrek baina do-
mina bat gehiago leporatu zuen. Kasu
honetan, ordea, lautik hiru urre kolo-
rekoak izan ziren. Laugarrena zilarra
izan zen. 

Irati Lakunzak
markak hautsiz
jarraitzen du
hegats
igeriketan
Espainiako Txapelketan,
Munduko Kopan eta 
Munduko Txapelketan parte
hartu du tolosarrak

E spainiako Txapelketan hiru
urrezko domina irabazi zituen

Irati Lakunzak Euskal Selekzioarekin.
Tolosarrak hiru probetan parte hartu
zuen eta hiruretan nagusi izan zen.
Horrez gain, bi marka puskatu zituen.
Hegats Igeriketako Espainiako Txa-
pelketa Valladoliden jokatu zen eta
Igarondo Urpekoak taldeko bi ordez-
kari izan ziren bertan. Bata, Lakunza
eta, bestea, Olatz Eizmendi. 
Lakunza ondoren Italiara joan zen,

Munduko Kopan parte hartzera. 100
eskafandran 6. postua lortu zuen, 400
ur gainekoan 7.a eta 50 ur azpikoan
17.a. Igarondoko Maddi Goenaga ere
Munduko Kopan izan zen. 
Uztailean berriro Espainiako Txa-

pelketa jokatu zen eta Igarondoko lau
ordezkari joan ziren Alacantera. Guz-
tira lau domina eskuratu zituzten,
urrezkoak guztiak. Lau domina horie-
tatik hiru Irati Lakunzak lortu zituen,
laugarrena Aras Karakusek eskuratu-
takoa izan zen. 
Uztaila amaieran, Munduko Txa-

pelketara joan zen Lakunza, Belgrado-
ra. Eskafandrako 400 metrotako pro-
ban eta ur gaineko 400 metrotako pro-
ban Espainiako errekorrak erdietsi
zituen.

Karakus eta Lakunza. ATARIA

Irene Caminos
tolosarra,
trialsin-ean
mundu mailako
kirolaria 
Munduko Txapelketan urrea
lortu du tolosarrak; Munduko
Kopa hirugarren amaitu du eta
Espainiako txapeldun geratu da

Irene Caminos mundu mailako ki-
rolaria da, parte hartzeaz gain do-

minak lortzen dituelako. Aurten Mun-
duko Txapelketan urrea lortu du tal-
dekakoan. Banaka, berriz, bosgarren
geratu zen tolosarra. Guzti horregatik
hainbat omenaldi eta lore eskaintza
jaso ditu urte amaiera honetan. Au-
rrez, ordea, lana eta lorpenak daude.
Martxoan lortu zuen Espainiako Trial
Kopan lehen garaipena, Irantzun. On-
doren, Guadalajaran Espainiako Txa-
pelketan txapeldun geratu zen. Hortik
Europako Txapelketara joan zen. Uz-
taila zen eta laugarren postua ekarri
zuen eskualdera. Podiumetik puntu
bakarrera geratu zen Suitzan. Lehen
postutik gertu Italian ibili zen, Mun-
duko Kopako bigarren proban. Zilarra
irabazi zuen orduan, nahiz eta lehena-
rekin berdinduta amaitu. Arantza Txi-
nan atera zuen, Munduko Txapelke-
tan. Urrea irabazi zuen taldeka. Aurrez
Munduko Kopari agur esan zion, po-
diumetik. Tolosarrak hirugarren egin
baitzuen Berlinen, sailkapen oroko-
rrean ere postu horretan amaituz. 

Irene Caminos tolosarra. ATARIA
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KIROLA

TOLOSA
IMANOL ROJO, NEGUKO
OLINPIAR JOKOETAN
Otsailan Pyeonghangen izan zen Ima-
nol Rojo eskiatzailea, Hego Korean.
Olinpiar Jokoetan lau probetan aritu zen.
Taldekakoan 19. egin zuen eta 50 kilo-
metrotan 35. Ondoren, martxoan, Es-
painiako Txapelketa irabazi zuen. 

ALEGIA
ELORRI FUTBOL ZELAI
BERRITUA
Intxurreko taldeek maiatzean jokatu zi-
tuzten Elorri futbol zelai zaharrean az-
ken partidak, harritxintxarretan. Ondo-
ren belar artifiziala jartzeko lanak hasi
ziren eta denboraldi berrian, irailean, ze-
lai berritua estreinatu zuten. 

AMEZKETA
IKER KARRERAK MENDI
LASTERKETEI, AGUR
Abuztuan Iker Karrera amezketarrak
mendi lasterketak utziko zituela iragarri
zuen mezu honen bidez: «Iritsi da egu-
na. Hau izango da nire azken 
dortsala». 

IBARRA
SOKATIRA TALDEA
TXINAN
Ibarrako Sokatira Taldea Munduko So-
katira Txapelketan izan zen martxoan,
Txinan. Lau domina irabazi zituzten ber-
tan; hiru brontzezko eta zilarrezko bat.
Itzuleran Ibarrako Udalak omenaldia
egin zien tiratzaileei. 

ZIZURKIL
ETXABURUAREN AZKEN
TXAPELA
Euskal Herriko Sega Txapelketa irabazi
ondoren herri kirolei agur esan zien
Alatzne Etxaburuak,  uztailan. Aizkoran,
trontzan eta beste hainbat kiroletan ibili
ondoren, segan parekorik gabe geratu-
ta esan zien agur herri kirolei.  

TOLOSA
TOLOBOLEI BIDE-BIDE
TALDEAREN SORRERA 
Boleibol Euskal Ligako taldea sortu
zuen irailean Toloboleik, Bide-Bideren
babesarekin. Eli Rodriguez entrenatzai-
leak 12 jokalariko taldea zuzenduko
zuela iragarri zuen. 

TOLOSA
‘ESKERRIK ASKO
AITORTXO’
Idatzi hori zuen kamisetarekin omendu
zuten Tolosa CF Eskubaloi taldeko kide-
ek Aitortxo maiatzean. Eskubaloia uzten
zuela iragarri zuen jokalariak, bost urtez
Tolosan aritu ondoren. Taldekide eta za-
letuen babesa jaso zuen agurrean. 

TOLOSA
NEREA EIZAGIRRE,
EUROPAKO TXAPELDUN 
Uztailean, futbolean, 19 urtez azpikoen
Europako Txapelketa jokatu zen Sui-
tzan. Nerea Eizagirre bertan izan zen
Espainiako selekzioarekin eta finalean
Alemaniari 1-0 irabazi ondoren, Europa-
ko txapeldun geratu zen. 

TOLOSA
IBILBIDE OSO BATI
OMENALDIA
Tolosa CF Gimnastika talde absolutuari
omenaldia egin zien Tolosa CF-k aben-
duan, Berazubin. Denboraldi honetan
lortutako emaitzez gain, ibilbide osoan
egindakoagatik. 
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