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● APARTHEID POLITIKOAK 
8 URTE ONDARROAKO UDALEAN: 
PORROT BATEN KRONIKA

Erakundeetatik kanpo uzteko berariaz sortutako
lege batek, eta gainerako alderdiek lege hori azke-
neraino baliatzeko prestutasunak, proiektu guztiak bal-
dintza berberetan aurkeztea debekatu du. 8 urte Al-
derdien Legearen aitzakiapean. Ondarroako Udale-
an milaka ondarrutarren nahia alboratuta, legegin-
tzaldi bi, ia 100 udalbatza, herri borondatea errespetatu
gabe, batzorderik gabe, udalbatzak herritik kanpo, kan-
potik ekarritako udal ordezkariak. Kudeaketaz hara-
tago, hori da azken urteotako lehen balantzea. 

2003-2007 legealdian, ezker abertzaleko sei zine-
gotziri Udaleko ateak ixtearekin batera, oposiziorik ga-
beko lehen agintaldiari ekin zion Aitor Marurik. Le-
gealdi hartan hartutako lehenetariko erabakia, Eus-
kal Herritarrok-ek jada martxan zuen frontoi estaliaren
proiektua gelditzea izan zen. Bere jokabidea zuritzeko
erreferendum bat antolatu zuen, inoiz gauzatuko ez
ziren polikiroldegirako hiru proiektu artean aukera-
tzeko. Gaur da eguna, ez frontoi estalirik ez Marurik
agindutako polikiroldegirik ez daukaguna. Aldi berean,
legealdiz-legealdi udal funtzionamenduaren atal
garrantzitsu izan diren batzordeen desagertzea da-
kar PNVren agintaldi honek.

2007-2011 legealdian, zaila zirudien arren, egoe-
rak txarrera egiten du. Ezker Abertzaleak herritarren
konfiantza osoa jaso arren, PNVk ez du herritarren
erabakiarekiko inolako begirunerik erakusten eta
gehiengo absolutua duen indar politikoa Udaletik kan-
poratzeaz gain, kanpotik ekarritako jendeaz ekiten dio
agintaldi honi. Aitzitik, udal erabakigunea Ondarru-
tik kanpo kokatzen du, Udal plenoak Bilbora erama-
nez edota zinegotzi karguak dituztenen jarduera On-
darrutik kanpo mantenduz. Gestoraren ezaugarri na-
gusia iruzurra izan da, gutxiengoa gehiengoaren gai-
netik inposatzera datorrenaren defizitarekin hasi
eta lau urte hauetan horrela kudeatu duenarena. He-
rritarren beharrei begira baino iruzurraren justifika-

zio bila dabilenaren legealdia izan dugu. Goberna-
garritasunaren izenean hartu omen zuen PNVk
Gestora eratzeko erabakia. Lau urte hauetan ikusi du-
gunaren ondotik ostera, erabaki horren atzean gau-
zak egiteko eredu bat dagoela nabarmen geratu da.
EAEko Auzitegi Gorenak Aieriko obren etetea agin-
du izana izan daiteke Gestoraren “gobernagarrita-
sunaren” erakusle argienetarikoa. Legealdi honetan
“distantziatik gobernatzearen eredua” aplikatu nahi
izan du PNVk eta argi geratu da hori ezinezkoa dela
batik-bat, herritarren eta Udalaren artean ezinbestekoa
den harreman naturala ezinezkoa egiten duelako.
Gauzak honela, herriarekiko hurbiltasun falta hori, he-
rritarrek, auzotarrek edota herriko taldeek dituzten
kezka eta arazoetatik erabat isolatua, zementuan eta
enegarrenez altxatu izan diren kaleen (kasu askotan
beharrik gabe) obretan baino bukatu ez duten
proiektuekin estali nahi izan dute.

2003-2007 legealdian Ezker Abertzalea izan bazen
kanporatua 2007-2011an kanporatua herri osoa
izan dela esan dezakegu, beti ere legealdi bietan kal-
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tetu nagusia Ezker Abertzalea barik Ondarroako he-
rria izan delarik. Ondarrutarrok ezin dugu aspalditik
porrot egin duen kudeaketa eredua pairatzen jarraitu.
EAJren alderdi interesak ezin dira herritarren eraba-
ki eta nahien gainetik jarri. Herriko politikagintza erro-
tik astinduko duten jarduera eta egitasmoak ezin-
bestekoak dira. Iruzurrarena eta bazterketarena ez den
argazki bat nahi dugu Ondarroarentzat. Apartheid po-
litikorik ezean gauzak bestela liratekeenaren ziurta-
sun osoa daukagu.

Apartheidaren itzalean Udalaren etorki-
zuna hipotekatu dezaketen gertakizunak

Inposatutako proiektuek, Ondarroatik kanpo eta
herritarrekin kontatu gabe politika egiteak, ondorio
latzak ekarri ditu. Gure herriak beharrizan asko ditu,
eta denborak aurrera egin ahala arazoei aurre egi-
teko beharra, geroz eta agerikoagoa da. 8 urtetan ase-
bete gabeko hutsuneak, bere horretan diraute gaur-
gaurkoz. 

Gogora ekartzekoak dira Aitor Maruriren agintaldian
gertatukoak: portuko harrien afera, Monjetako etxe-
bizitzen arazoak eta udal ekitaldi aretoaren frakasoa,
eta Kaminalde-Iturribarriko etxebizitza tasatuen
ezin bete/saldu izanaren atzean dagoen kudeaketa
kezkagarria.

Baina etorkizunean, Udalak beste arazo potolo as-
kori ere aurre egin beharko die. Iruzur eta ustelke-
riaz beteriko kudeaketa ereduak, udalaren etorkizu-
neko aurrekontuak hipotekatu ditu. Txomin Agirre
28ko kasuan, epaileek hartu dezaketen erabakiaren
arabera, udalak eraikuntza enpresei kalte-ordain
handiak emateko arriskua egon daiteke, berdina ger-
tatu daiteke Antzosolorekin ere.  Baina iruzur kasu
hauek arduradun politiko argiak dituzte, Aitor Ma-
rurirekin hasi eta Gestorakoek tapatu ezin izan dituzten
ekintzak dira. 

Finantza  ezintasun hauek begi-bistan daude jada
2011ko aurrekontuetan.  Azken 3 urtetan izandako
“aurrekontu historikoen” ondoren,  zifrak asko jaitsi
dira datorren urterako. Gainera, gastuen %40a On-
darroa Lantzenentzako izatea aurreikusten da eta ho-
rrek ez du lekurik usten beste edozein proiektu gau-
zatzeko.

Itxaropen garaiak. 
Ezker Abertzalearen ekinbidea

Bazterketa politikoaren eetena eta udal funtziona-
menduan iiraulketa eragitea beharrezko da, azken bi
legealdiok, Ondarroan izan duten ondorioak ikusi-
ta. Udala herritarrengandik hurbilen egon beharko lu-
keen erakundea da, pparte hartzea eta ggardentasuna
oinarri izan behar dituena.

Ezker Abertzaleak aukera politiko guztiak ordezka-
tuak izango diren Udala nahi du Ondarroarentzat. Are
gehiago, indar politikoez harago, herri sektore guz-
tiak udalaren parte aktibo bilakatu behar direla uste
dugu, horretarako beharrezkoak diren baliabide
guztiak ezarriz.

Euskal Herrian aldaketarako urratsak ematen ari da
ezker abertzalea. Gernikan beste hainbat eragilere-
kin sinatutako akordioan jasotzen diren oinarrien in-
plementazioa garai politiko berri baterako lehen urra-
tsa izan behar da eta ezker abertzalea buru belarri ari
da lan horretan.
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2011ko maiatzeko udal hauteskundeen hurbiltasuna
dela eta ezker abertzalea ideia berriekin, lanari eki-
teko gogoz eta ilusioz eta herritarrekin landutako
Herri Programa batekin aurkeztuko dela jakin ara-
zi nahi dugu. Jada abian dugun hhartu berbi, Herri
Programa lantzeko diseinatu berri dugun kanpai-
narekin, herritarrekin batera landutako Herri Pro-
grama adostea dugu helburu.

Hartu berbi herritarrak eta harremanak oinarri di-
tuen ekimena da. Kultura, kirola, emakume, gaz-
teria, 3.adina, hezkuntza, euskera, hirigintza, de-
mokrazia parte hartzailea, ingurumena, soziola-
borala, etorkinak, ongizatea, auzoak eta denbora
librea esparruetan sailkatuta dauden 1000 herritar
inguru bildu nahi dituen harreman dinamika da. Ar-
loz arlo jendearen ekarpenak jasoko ditu urtarri-
la-otsailerarteko lehen fase batean, urtarrila-otsai-
lean mintegi eta ihardunaldiak burutuko dira ekar-
penen eztabaida eta sintesirako eta azken fase ba-
tean Herri Programan jasoko denaren zehaztasu-
nak egingo dira.

ZEUK BE HARTU BERBI! 

KULTURA

• 2003-2007 legealdian, Kultura eta Jai Batzorde-
aren desagerpena.

• 2003-2007an, diru-laguntzen araudiaren inpo-
satzea.

• 2003-2007an, Ondarroako Udalak Ondarroako
Historia Zaleak elkartearekin zuen hitzarmena be-
rriztatu ez.

• 2008ko Erdi Aroko Jaiaren kudeaketa makal eta
interesatua: aurkezpen prentsaurrekoa bertan be-
hera.

• Portuko biribilgunean eskultura egiteko esleipen
lehiaketan irregulartasunak. Aurrekontua: 200.000
euro. Epaimahaian soilik gestorakoak eta kan-
potarrak; herriko talderik ez.

• Herriko talde kulturalei lokalak kendu enpresa pri-
batu bati -Uren Partzuergoari- doan uzteko.

• Herri kulturaren ordez, kontratazioaren kultura bul-
tzatzea. Proiektu kultural propiorik ez.

• Ondare artistikoa kaltetua: zubi birakariaren ar-
datza zementoz blokeatu, korreta azpiko argoi-
lak moztu eta lekuz aldatu.

• Ondare historikoan kalteak: plaiko faroaren de-
sagerpena, kontzeju zaharra botatzeko asmoa.

• Herriko taldeei onartutako dirulaguntzak or-
daindu ez.

• Kofradia Zaharra erabiltzeko baldintzen zorroz-
tea.

• Kultur Etxea azpierabilita, udalaren utzikeriaz.

EUSKARA

• 2003-2007, Euskara Batzordearen desagerpena. 

• 2003-2007, Hitza udal diru-laguntzarik gabe.
2007-2011an Amankomunazgoaren diru-la-
guntzarik gabe geratzen da hedabide euskaldu-
na, bere egoera ekonomikoa kinka larrian utziz. 

• 2003-2007an, Ondarroako Udala UEMAtik kan-
po geratu ostean ez da saiakerarik egin berriro ber-
tan sartzeko. 

• 2008an, Ondarroako euskara ordenantzak herriko
euskalgintzaren partaidetzarik gabe onartuak. Or-
denantzek elebitasuna bultzatzen dute erdararen
presentzia areagotuz. 
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● AZKEN BI LEGEALDIEN BALORAZIOA,    
ARLOZ- ARLO 



• 2007-2011an, Lea-ArtiBai Euskarari eta AEK-rekin
udalak egindako hitzarmenak ez berriztatzea.

• 2007-2011an,  Udalaren jendaurreko txostenak
gaztelania hutsez, udal batzak gaztelaniaz...

• 2007-2011an,  udalean gaztelaniaren presentzia
babesteko Espainiar Konstituzioaren bidezko
justifikazioa.

• Gestorakide bat behintzat erdalduna da eta udal
langilegoarekin izan duen harremana erdaraz izan
da.

KIROLA

• Euskal Herritarrok-en legealdian (1999-2003)
hasitako estalitako frontoiaren obrak gelditu, ki-
roldegiaren inguruko erreferendum bat aurkez-
tu eta azkenean, ezertxo ere ez egiteko.

• 2003-2007 legealdian, Kirol Batzordearen desa-
gerpena.

• Egia-Iriondo urtero kilinkolo, udal diru-laguntzarik
ziurtatu gabe.

• Onartutako diru-laguntzak kobratu ez, edo oso
berandu.

• Ordutegitik kanpo dauden ekitaldiak antolatze-
rakoan, kiroldegia erabiltzeko oztopoak.

• Kirol plangintza falta. 

HIRIGINTZA

• Pantalanak egitea baimendu eta txalotu, eta
eraikinetan arrakalak agertu direnean bere eran-
tzukizunari uko egin.

• Alde Zaharreko Birgaitze Plana (PERI) onartu,
2000tik gora alegaziori entzungor eginez.

• Ustelkeria Txomin Agirre 28n.

• Ibon Aranbarriren senideek 240.000 euro kobratu
dituzte, orain dela 30 urte Zaharretxea egiteko bere
familiak saldutako lur batzuen truke!

• Izugarrizko dirutza xahutu, hain premiazkoak ez
diren obretan (espaloiak, piboteak, farolak, ho-
rrelako Zaldupeko zubia...) herriaren itxurari
emanez lehentasuna, eta ez herritarren premiei.
San Inazio kalea hiru aldiz altxatu dute.

• Herrian obraren bat egin behar izan denean, eta
honek, epe jakin baterako aparkalekuak kentzea
suposatzen zuenean, ez dira leku gabezia hori au-
rreikusi eta kudeatu.
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• Eguneko zentroa Zahar Etxearen ondoan egite-
ko herritarrek egindako proposamenari entzun-
gor egin, eta Maskulo Etxean egin, nabarmena de-
nean ez dela mota horretako eraikina egiteko le-
kurik egokiena.

• Bizikletan ibiltzeko bide egokiak planteatu be-
harrean, bizikleten ikurrekin margotu pasealekuak.

• Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartu, inolako azal-
penik eman gabe eta udalaren urarekiko  esku-
mena galduz. Udalaren eta Partzuergoaren arteko
hitzarmena oraindik ez dute argitaratu.

• Errenteria inguruko industri lurrak eta industri jar-
duera hipotekatu, Eroskik makrozentro komertzial
bat egiteko.

• Txomin Agirre Ikastetxeko jolastoki azpiko apar-
kalekuen inguruan, kudeaketa guztiz irregularra.

• Planeamendu Orokorreko Arauek iraungitze
data aspaldi pasatu zuten (2005ean).

HERRITARREN PARTE HARTZEA

• Ondarroako udal batzak Bilbon eta “a puerta cerrada”.

• Herriko taldeak eta herritarrak gestorako kidee-
kin biltzeko ezintasunak.

• Batzorde bat bera ez da batzen.

• Gardentasun gabezia udalean eta agirien desa-
gerpena herriari buruzko informazioa eskatzen
denean.

• Jaien inguruan Felixekin batzartzera joateko se-
kulako kontrol poliziala igaro beharra.

KUDEAKETA EREDUA

• 2003-2007an hasita, burokrazia nabarmen igo da
udalean, eta horrek hainbat prozeduran oztopoak
izatea eta udal zerbitzuen mantsotzea ekarri du. 

• 2007-2011an, gestorako kideen artean koordinazio
falta itzela nabaritu da. 

• Gestora kide batzuk ez dira ia agertu legealdi guz-
tian.

• Gestorakide eta udal teknikarian  artean harreman
hotza, eta momentu batzuetan teknikariek ar-
duradunekin egoteko zailtasunak  ere izan dituzte.

• Alderdi bereko kideen artean ere koordinazio fal-
ta: gestorako aurreko legealdiko zinegotziekin ha-
rreman gutxi edo bat ere ez. 

ETXEBIZITZA

• Iturribarri-Iñaki Deuna kalean diru publikoarekin
egindako etxeak ezin salduta dabiltzan bitarte-
an, Aieriko padura suntsitzeko prest.

• Udalaren eraikinak erabilerarik gabe usteltzen: Arri-
gorri, Ospital Zaharra, Zeledonio...

• Ibaiondoko Etxeberriaren fabrikako lurren arauen
kudeaketa irregularren ondorioz irteerarik gabe.

• Antzosoloko  etxebizitzen proiektuak ez ditu le-
geak dioen baldintzak betetzen: ez du aparka-
mentu publikorik aurreikusten, ez dago babes ofi-
zialeko etxerik, etab. 

• Herrian 400 etxebizitza hutsik.

DIRUZAINTZA

• Historiako aurrekonturik handienak kudeatu ditu
gestorak. Islatu al da hori herrian?

• Lurzoru publikoaren erosketa zzero izan da.

• Lege urraketa eta ustelkeria kasuek datozen ur-
teetarako udalaren aurrekontuak hipotekatu
ditu.

• Orokorrean, aurrekontuaren zatirik garrantzi-
tsuenak hirigintza arlorako erabili da, beste arloak
kasik proiekturik gabe gelditu direlarik. 
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LANGILEGOA

• Orokorrean, 8 urtetako balorazioa:

• Udal zerbitzuak ordeztu dituen enpresa azpi-
kontratatuen igoera nabarmena eman da: ura, kale
garbiketa, polikiroldegiko zerbitzuak, mantenu
elektrikoa etab. 

• Honen ondorioz, udal zerbitzuen kalitatea jaitsi
egin da, efizientzia galdu da: zabor bilketa
Amankomunazgoak eramateak lehen arazorik ez
zegoen lekuan arazoak sortu ditu, kale garbike-
ta herri guztira ez heltzea etab. 

• Azpikontratazioak murriztu eta zerbitzu hobe eta
merkeago bat izateko Langile Komiteak eginda-
ko proposamenei ezezkoa eman zaie. 

• Udal langileen erretiro guztiak ez dira ordeztu. 

• 2003-2007 legealdian, jai egunetako kale garbi-
keta zerbitzua Urbasa enpresari ematen zaio, eta
hauek ez dira herri guztia garbitzera heltzen.

• 2003-2007 legealdian, zabor bilketa zerbitzua
Amankomunazgoaren esku geratzen da eta ho-
rrekin batera, Ondarroako udalak erosi berri zi-
tuen kamioiak debalde ematen zaizkio Aman-
komunazgoari. 

• 2007-2011 legealdian, udalean lanean egonda-
ko idazkaria, Langile Komiteari eta langileei be-
raiei inolako azalpenik eman gabe kaleratuak. 

• 2007-2011an, udal langile batzuen gaineko me-
hatxu eta presioak, batzuk arrazoi politikoenga-
tik eta beste kasu batzuk lan arrazoiengatik. 

• Bilboko Ur Partzuergoan sartzearen ondorioz, udal
langile 2 birkokatuak. 

Gestorako kide direnen ahotan hamaika aldiz en-
tzun dugu gobernagarritasuna. Beraien etorrera jus-
tifikatzeko hitz erabilienetakoa izan da. Hasieran
planteatutako “gestora ala anabasa”, azkenean
“gestorarekin anabasa”  bihurtu dela dirudi. Lau ur-
tetako kudeaketa epea igarotzear denean, gober-
nagarritasuna barik, normaltasun eza eta ezinta-
suna izan dira Gestoraren ikur nagusiak. Aierin edo-
ta Txomin Agirre 28an irregulartasunak medio, Epai-
tegien ezezkoaz aurkitzeaz batera nabarmenena
herritarrekin harreman natural eta normal bat
lortu ez izana izan da. Herriko taldeak  Bizkaiko Di-
putaziora edota Sabin Etxeara eskean bezala joan
behar izatea, Udalbatzak ere Bilbon, batzorderik ez...

Eredu horrek ekarri du adibidez Egia-Iriondorekin
gertatukoa. Baina Egia-Iriondo ez da kasu isolatu
bat izan.  Egia-Iriondorekin  Herrittarron Andra-
maxekin lortu ez zutena lortu dute, bete ezinez-
ko baldintzapean antolatzaileek lasterketa bertan
behera uztea. Hein berean gogoratzekoa da, ber-
dina gertatu dela Santa Kurutzeko jaietan, Gozi-
kakoetan urte betez, umeen arrantza lehiaketa ko-
lokan egon zela, Herri Busa egun batez geratu be-
har izana... ez elkarlanik, ez harremanik dagoena-
ren seinale, kudeaketa eredu baten ezaugarri eta
ezintasun handi batenak, batez ere.

● AIERI ETA TXOMIN AGIRRE 28: IRREGULARTASUNAK 
ANDRAMAXAK ETA EGIA-IRIONDO: AXOLAGABEKERIA
GESTORAREN “GOBERNAGARRITASUNAREN” ISLADA

Egia-Iriondorekin  Herrittarron An-
dramaxekin lortu ez zutena lortu dute,

bete ezinezko baldintzapean antolatzai-
leek lasterketa bertan 
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“
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aipatuz eta horietaz baliatuz, 

bestelako interes ekonomiko jakin 
batzuei baino erantzuten ez dien 

proiektua aurrera eramaten 
saiatu dira.”

“



Denbora aurrera joan ahala, Gestorako kide asko-
ren jarduera nola jaitsi den ere aipatzekoa da. Ba-
tzuk lau urteetan Ondarroako Udaletik behin ere
agertu ez badira ere, agertu izan direnen inplika-
zioa guztiz gutxitu da. Gaur da eguna, non Onda-
rroako Udalean hainbat teknikari inolako plangin-
tza barik aurkitzen diren.

Aieriko makroproiektua Gestorakoek beraiek eu-
ren legegintzaldiko ikurra izango zela adierazi
zutenean, bai asmatu ere! Kasu honetan, herri in-
teresak aipatuz eta horietaz baliatuz, bestelako in-
teres ekonomiko jakin batzuei baino erantzuten ez
dien proiektua aurrera eramaten saiatu dira. Ho-
rrela, herritarrek eta hainbat talde eta mugimen-
duk egindako salaketa eta eskaerei mespretxua era-
kutsiz, beste behin ere. 

Baina, iruzur egiteko asmoaren tamainako mutu-
rrekoa hartu dute epaitegietatik, itxura denez lege
hauste nabarmenegiak baitziren ez ikusiak izate-
ko. Oraindik ere, egungo legedi eta ingurumen ba-
bestuen aitortza egiteke dute hirigintzako arauek.
Hau aprobetxatuz, proiektuak suposatzen duen ne-
gozioa galtzen ez uzteko ahalegin ustela baino ez
da izan Aierikoa. Sabin Etxeatik agintzen den ere-
du politiko eta sozialaren isla da funtsean, erai-
kuntzako interes ekonomiko jakin batzuk diru
publikoz asetzeko baino ez dena. Herritar guztioi
bortizki eragiten digun krisiaren sortzaile eta erru-
dun diren horiei beraiei kalte-ordainak emateko
modu bat, alegia. 

Legea betearazteko aitzakiaz baliatu ziren ezker
abertzalea udaletik kanporatzeko, beraien eredu po-
litikoa herritarrei inposatzeko, beraien interesak tar-
teko edozein lege edo arau komeni ahala ulertu edo
baliatzen dituen eredua martxan jartzeko, Txomin
Agirre 28 edota Antzosolo dira beste adibide ba-
tzuk aurreko legealdian burututako irregulartasu-
nak oraingoan nola estali ez dakitenaren islada. 

Ezker Abertzaleak aztertu dituen egitasmoetan, Txo-
min Agirre28, Aieri, Antzosolo eta Ibaiondon irre-
gulartasunak non nahi ageri dira, hoietako bitan ja-
danik epaitegien ebazpenek arrazoi eman digu-
telarik. Eraberean Antzosoloko proiektua ere epai-
tegietara eramango dugula jakin arazi nahi dugu.

Aitor Marurik hasitako Errenteriako Poligonoaren
kasua ere aipatzekoa da. 400 lanpostu  sortuko  zi-

tuztela aginduz justifikatu nahi izan zuten Gesto-
rakoek, aurrez herriko hainbat sektorek (hasi ko-
mertzio txikietatik eta sindikatu edo mugimendu
ekologistak arte) kritikatua eta salatua izan zena. Une
ekonomiko larriaz baliatzen saiatu dira  beraien
amarrua saltzeko, jendearen beharrez aprobe-
txatuz. Gaur-gaurkoz, bertako 60 langile kaleratzea
eta lantegiak ixtea baino ez zekarren proiektua da
Errenteriakoa,  eta ez dira gai izan bestelako al-
ternatiba edo egitasmorik gauzatzeko.

Zein sinesgarritasun du legearen izenean bere osa-
keta eta izan beharra justifikatu duen kudeaketa ba-
tzordeak, legea bera betetzetik urrun komeni aha-
la urratu edo ekiditeko amarrutan badabil?

Legea betearazteko aitzakiaz baliatu
ziren ezker abertzalea udaletik kanpora-
tzeko, beraien eredu politikoa herritarrei 

inposatzeko.”“

Gaur-gaurkoz, bertako 60 
langile kaleratzea eta lantegiak ixtea

baino ez zekarren proiektua da 
Errenteriakoa,  eta ez dira gai izan 

bestelako alternatiba edo 
egitasmorik gauzatzeko”.

“

Aztertu ditugun kasu guztietan,
Aieri, Txomin Agirre28, Antzosolo eta
Ibaiondon irregulartasunak ageri dira
denetan. Bitan Epaitegiek gure alde 

ebatsi dute. Antzosolo orain eramango
dugu Epaitegietara.”

“


