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Lorategi bitxienak Zumardiaundin
Tolosako Nazioarteko Lorategi Jaialdia izenpean 6 lorategi
bildu dituzte Tolosako Zumardiaundin; gunea larunbatean
irekiko dute eta bisita gidatuak ere egingo dituzte

Gipuzkoa mailan lan egiten duten adituak gonbidatu
dituzte lanak egiteko; gehienek paper fabrikak eta Oria
ibaia izan dituzte hizpide diseinuak egiterakoan  q6

Aralarri buruzko
bi liburuen
aurkezpena
egingo dute
Amezketan
Gaur 20:00etatik aurrera
Herri Zentroan ‘Atari lanak’
eta ‘Enirio-Aralar
Mankomunitatearen
urteurrena’lanak
aurkeztuko dituzte q5

Lur Paisajistak estudioak sortutako ‘Trontoloxa’ lorategia egiletako bat, Iñigo Segurola, barruan dagoela; eta Goroldi enpresako Jose Mari Arsuagaren ‘Tolosako urdinak’ lana. E. MAIZ

Carlos Ramirez  Engels Ateneoko kidea

«Lanean zapalduen
artean esperantza
sortu zuen iraultza
prozesuaz ari gara»
‘Gerra zibila eta iraultza sozialista (1931-1939)’
liburua aurkeztuko du, gaur 19:30ean Engels
Ateneoan, Aste Iraultzailearen barruan  q4

Jose Ignacio Asensio
PSE-EEko Tolosako alkategaia

«Industriaren
egoera eta 
babes soziala 
dira gure ildo
nagusiak»
Tolosan inbertsio gehienak
Zapatero Planarengatik
egin dira Asensioren ustez

Elkarrizketa q2



Imanol Garcia Tolosa

Lehenengo aldiz aurkeztuko da
Jose Ignacio Asensio (Tolosa,
1966) alkate izateko Tolosan. Au-
rretik PSE-EEko zerrendetan
izan da, baina ez du behin ere zi-
negotzi kargua izan. Lanbidez
ekonomialaria da Asensio, eta az-
ken bi urteetan Euskotren enpre-
sako zuzendari nagusia da, bere
alderdiak postu horretarako izen-
datu ondoren.
Oscar Renedo aurkeztu izan da lehen
postuan azken hauteskundeetan.
Orain bera bigarren postuan doa ze-
rrendan eta zu lehenengoan.
Gauza pare bat gertatu dira. Alde
batetik, orain bi urte hartu ge-
nuen Eusko Jaurlaritza. Eusko-
trenen zuzendari nagusi izatea
eskaini zidaten, eta konpromiso
horrek dena markatzen du. Orain
dela 20 urte baino gehiagotik al-
derdi sozialistako militantea
naiz. Oscar Renedo bigarren pos-
tuan joango da Oriako barrutian
Batzar Nagusietarako, eta beraz,
lan gehiago izango du. 18 urte da-
ramatza Tolosan gure ahotsa iza-
ten udaletxean. Tolosako taldean
hitz egin eta erabaki genuen ko-
menigarria izango zela aldaketa
txiki bat egitea. 
Zein ildo nagusi dituzue datozen lau
urteetarako?
Guretzat bi gai dira oso garrantzi-
tsuak Tolosan. Lehenengoa in-
dustriaren egoera eta langabezia
da. Hori bultzatzeko gure apus-
tua da Apattaerreka industrial-
deko bigarren fasea erabat bul-
tzatu eta hurrengo lau urteetan
bukatzea. Badakigu enpresa ba-
tzuk badaudela interesatuak eta
hori aprobetxatu egin behar da.
Kontuan hartu behar da AHT egi-
teko aterako diren lurrak erabili-
ko direla bigarren fase hori egite-
ko. Gero, Lehiberri zentroa bul-
tzatu behar dugu. Espainiako
Gobernuak bi milioi euro jarri
ditu. Foru Aldundiak ez du ezer-
txo ere jarri oraingoz, eta hori
onartezina da Tolosaldearentzat.
Lanpostuak ekarri behar ditugu
Tolosara, eta Lehiberri zentroak
hemendik bi urtetara martxan
egon beharko luke.
Zein da bigarren gaia?
Babes soziala bermatu egin behar
dela. Udalak herritarretik oso
gertu daude eta beraien beharrak
bete behar ditu. Baina askotan fi-
nantziazio falta izaten da. Diru
hori beste administrazioek bana-
tu behar dute, Foru Aldunditik
zein Eusko Jaurlaritzatik.
Zer gehiago nabarmenduko zenuke
zuen programatik?
Etxebizitzaren arloan gure apus-
tua alokairuarena izango da argi
eta garbi. Etxebizitzaren Legean
itxaropen handia dugu. Etxebizi-
tza sailak aurkeztu du proiektua,
eta udalen esku zenbait baliabide
jartzen ditu, eta hori bultzatu
egin behar da. Euskadin dauden
eskuineko bi alderdiek lege ho-

rren aurka azalduko dira segue-
nik, baina ikusiko dugu. 
Adinekoei zein gazteei begira zer
proposamen dituzue?
Adinekoek eguneroko arazoak di-
tuzte, eta ezin dira egon bere ara-
zoak konpondu zain. Entzun egin
behar zaie, eta bere elkarteei begi-
ra ateak irekita izan, eta behar du-
ten laguntza eskaini. Gazteei da-
gokionez, alde batetik, jarduera
falta ikusten da. Gazte topagunea
eta beste ekimenak bultzatu egin
behar dira. Gure proposamena
izan zen Abastoseko bigarren so-

lairua gazteentzako izatea. 350
metro ditu eta kultur etxekoa bai-
no handiagoa dira. Gero wifi gu-
neak ekarri nahi ditugu Tolosara,
Donostian egin den bezala, adibi-
dez. 
Azken legealdian Kirol zinegotzia
izan da Oscar Renedo. Zer balantze
egiten duzue arlo horretan?
Oscar Renedok zinegotzi gisa
egin duen kudeaketa oso garran-
tzitsua eta nabarmena izan da.
Hor daude zenbakiak. Usabalgo
Kiroldegia bost mila erabiltzaile-
entzat pentsatuta zegoen, eta

orain bederatzi mila daude. Kirol
arloan Berazubiko estadioa era-
berrituko genuke. Akordio bat
dago erabilera publikoa izateko.
Horretarako 600.000 euro daude.
Kirol arloan aldundiak ez du xen-
timorik jarri 2005tik hona. Dirua
jarri duen erakunde bakarra Es-
painiako Gobernua izan da. Kul-
tura arloan, Topic zentroa Euro-
pa mailan erreferentea da, eta hor
ere inbertsioa Espainiako Gober-
nuak egin du. 
Zer balantze egiten duzue udalaren
azken lau urteetako jardunaz?
Azpiegitura gehienak Zapatero
Planaren esku etorri dira: bai pre-
sa pneumatikoa, bai oinezkoen
pasabidea, Igaraldeko eraberri-
tzea, Amarozko kaleak konpon-
tzea, Santa Mariako kirol gunea
eta Zumalakarregiko kalea... Ez
bagenuen diru hori jaso ez dakit
zernolako inbertsioak egingo zi-
ren. Eusko Jaurlaritza orain bi
urte hartu genuen. Amarotzen
babes ofizialeko etxebizitzak erai-
kiko dira, eta Euskal Herria pla-
zan alokairuzkoak egingo dira,
helduentzako eta gazteentzako.
Zapatero Planarekin 75 postu be-
rri sortu dira. Zerbait bada. Eta
Euskadi 2009 planaren bitartez 37
lanpostu sortu dira. Inbertsio
hauek kentzen badituzu, zer egin
da Tolosan? 
Eta udal gobernuak egin duen kude-
aketari buruz zer iritzi duzu?
Nire ustez azpimarratu beharre-
ko arazo bat egon da; udaleko au-
rrekontuak ikusita egoera ez dela
oso egokia. Biztanleko ia mila eu-
roko zorra dago. Aurtengo aurre-
kontuen memoria hartuz gero,
ikusten da nolabaiteko larritasu-
na dagoela inbertsio berriak au-
rrera eramateko. Kontuz ibili be-
har gara, eta gauzak argi eta garbi
esan behar zaizkie herritarrei. Ku-
deaketa aldetik zerbait hobetu be-
harko da.
Osasun zerbitzuak nolakoa izan be-
har du eskualdean?
Udalean orain pare bat aste onar-
tu zen osasun publikoaren aldeko
mozioa, denon akordioarekin. Eta
guk uste dugu hurrengo alkateak
hori bultzatu egin behar duela.

Eusko Jaurlaritzak argi eta garbi
azaldu behar ditu Tolosaldeko
osasun zerbitzuaren inguruan di-
tuen asmoak. Zerbitzuak publi-
koa izan behar du, bai ohikoak eta
baita espezialitateak ere. Eskual-
deak ospitalea behar du eta hori
bultzatu behar du udalak. Denok
onartu baldin badugu, aurrera
atera behar da hori.
AHTren obrak hasi dira eskualdean.
Nola ikusten duzu proiektu hori?
AHTk Euskadi hiri bihurtuko du.
Hiriburuak oso gertu geldituko
dira. Nire ustez abantaila handia
izango da. Trenez joaten bagara
Donostiara, gero Madrilen hiru
ordu edo gutxiagotan egongo
gara. Europarekin lotura ere he-
mendik izango da. AHT oso ga-
rrantzitsua da, baita merkantziak
bideratzeko ere. Gipuzkoako erre-
pideak kamioiz beteta daude. Gu
garraio publikoaren alde gaude.
Garraioak ona izan behar du: az-
karra eta kalitatezkoa.
Zaborraren kudeaketaren inguruan,
zein ereduren alde egiten duzue al-
derdi sozialistatik?
Guk uste dugu hurrengo lau urte-
etan bosgarren edukiontzia mar-
txan jarri behar dugula. Erraus-
ketaren alde gaude ere. Gauzak
nahiko ongi egiten ari dira Gipuz-
koa mailan. Alde batetik, birzikla-
tzea eta, bestetik, errausketa bul-
tzatzen dugu. 
Euskarazko hedabideek editorial ba-
teratua atera zuten diru laguntzak
bermatzeko premia azalduz.Zer iritzi
duzue horren inguruan?
Diru laguntzen arloan ez genuke
aldaketa handirik egingo. Bestal-
de, ikusten dugu zenbait aldizka-
rik ez dutela aniztasuna errespe-
tatzen. Askotan ez gara azaltzen
medio horietan. Euskararen alde

lan egiteko oso egokia izango li-
tzateke aniztasuna zabaltzea.
Beti esaten dugu bi hizkuntza di-
tugula, euskara eta gaztelera.
Biak bermatu behar dira beti.
ETAren su-etenaren ondoren, nola
ikusten duzu ireki den aro berria?
Itxaropentsu. Pauso garrantzi-
tsua da, baina su-etena ez da nahi-
koa, noski. ETA erabat desager-
tzea da behar duguna. Hori guz-
tiontzat izugarrizko aurrerapena
izango da, eta herri berri bat izan-
go gara. Hemen, garrantzitsua,
ETA desagertzea da. ETAren atze-
an 800dik gora hildako daude, ho-
rien artean adiskide asko, eta tar-
tean Juan Mari Jauregi, zinego-
tzia izan zena. Horrelakoek
bizitza markatzen eta aldatzen
dute. ETA desagertzea eskatu be-
har dugu denok, eta gero herrita-
rrek erabaki dezatela. Ez daude
ideiak debekatuta, hori ez da ara-
zoa. 

Jose Ignacio Asensio q
PSE-EE alderdiko Tolosako alkategaia

Asensiok dioenez, bi gai dira beraientzat garrantzitsuak; batetik,
industriaren egoera eta langabezia, eta bestetik, babes soziala.

«Zapatero Planik gabe
ez dakit zer inbertsio
egingo liratekeen»

I. GARCIA
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pZer egiten duzu politikatik deskonektatzeko? Ezkonduta nago
eta bi seme-alaba ditut. Aisialdian familiarekin egoten saiatzen
naiz. Familia girokoa naiz. Lanagatik-eta ez naiz denbora asko etxe-
an izaten, eta asteburuetan saiatzen naiz familiarekin egoten. Hori
da niretzako gauzarik garrantzitsuena.
pHerritar bezala zerk ernegatzen zaitu? Apriorismoa ez zait gus-
tatzen. Alderdi batekoa baldin baza, katalogatu egiten zaituzte.
Gauza horiek ez zaizkit batere gustatzen. Tolerantzia falta ikusten
da horrelako klixeetan edo estereotipoetan. Tolosan denak ezagu-
tzen gara, eta dagoen aniztasuna errespetatu behar da.

GGertutik

«Oscar Renedok kirol
zinegotzi gisa egin
duen lana oso
garrantzitsua izan da»

Udal eta Foru Hauteskundeak 2011 D



I. Urkizu Tolosa

Astearte arratsaldean, Bilduko
eskualdeko nahiz Foru Aldundi-
rako hautagaiek agerraldia egin
zuten Tolosako anbulatorioaren
aurrean, «osasun publiko baten
zerbitzurako eskualdeak duen es-
kubidea aldarrikatzeko». 

Bildu koalizioko zerrendakide-
ek, Euskal Herriko gainerako es-
kualdeek dituzten osasun zerbi-
tzu berak, Tolosaldean izatea 
eskatu zuten: «Pribatizazio proze-
suari stop esateko garaia dela
uste dugu». 

Era berean, agerraldian azken
hilabeteotan Tolosaldean sortu
den Tolosaldea Osasun Publikoa-
ren Alde koordinakundearen
lana «txalotu» zuten, eurekin bat
egiten dutela nabarmenduz. He-
rritarrak beren gisara antolatu,
eta oinarrizko eskubideen alde
lan egiteak «izugarri pozten» di-
tuela adierazi zuten Bilduko kide-
ek. Bildu koalizioa bera, eta Bildu
osatzen duten familia politikoak,
«ezkerrekoak izaki», osasunaren
izaera publikoa «beti aldarrika-
tu» izan dutela diote; osasuna uni-
bertsala izateko eta herritarren
osasun eskubideak bermatzeko
bide bakartzat dute zerbitzu pu-
blikoa.

Hau guztia dela eta, Bilduk
«bat egiten du» Tolosaldea Osa-
sun Publikoaren Alde koordina-
kundeak azken asteotan eskual-
dean zabaldu dituen aldarri eta

eskaerekin. Lehenik eta behin,
«eskualdeak ospitale publiko ba-
ten beharra» duela nabarmendu
zuten, eta bide beretik, mediku es-
pezialisten zerbitzuak publikoa
izan behar duela ere bai: «Azken
finean, osasuna ez da negozioa,
eskubidea baizik». 

Harturiko erantzukizuna
Datorren maiatzaren 22tik aurre-
ra, Bilduk herritarren artean sor-
tutako «koordinakunde honen al-
darrikapenekin bat egiteaz gain,
koordinakundearekin lan egite-
ko erantzukizuna» hartu zuen To-
losako anbulategian egindako
agerraldian. 

Azkenik, datorren larunbate-
an, maiatzak 14, Trianguloatik
12:00etan irtengo den osasun pu-
blikoaren aldeko manifestazioan
parte hartzeko deia luzatu zieten
eskualdeko herritar guztiei. 

Bilduk osasun publikoa nahi du eskualderako
Anbulatorioaren
aurrean egindako
agerraldian, osasuna
«oinarrizko eskubidea»
dela nabarmendu zuten

Eskualdeko Bilduko hautagaiak, agerraldian.ASIER IMAZ

Hamaikabat alderdiko hainbat kide, Trianguloan. ENERITZ MAIZ

Udal eta Foru Hauteskundeak 2011 D

I. Urkizu Tolosa

Hamaikabat alderdiko Pello Gon-
zalez foru aldundirako hauta-
gaiak, eta Khristina Baron Tolo-
sako alkatetzarako hautagaiak,
agerraldia egin zuten asteartean,
Tolosako kultur etxean. 

Besteak beste, ekonomia izan
zuten hizpide, eta «zerga bilketa
eta banaketa sistema justuagoa
bultzatzeko» lan egin dutela na-
barmendu zuten. Bide horretan,
«iruzurraren kontrako borro-
kan» jardun direla aipatu zuten,
eta krisi ekonomikoari aurre egi-

teko neurri garrantzitsuak» mar-
txan jartzeko asmoa dutela na-
barmendu zuten.

Besteak beste, Hamaikabat al-
derdiak egin nahi duen ekarpena
hainbat adarretan banatu zuen,
eta beraz, gobernu onaren aldeko
jarrera, enpresen lehiakortasu-
naren aldeko lan egitea krisitik
ateratzeko, zerga sistema bidez-
koago bat finkatzea, guztiontza-
ko gizarte zerbitzuak sendotzea,
Gipuzkoa akordio handiek bide-
tik eraikitzea, edo ETAren amaie-
ra exijitzea azpimarratu zituzten.

H1!ek Gipuzkoarako
helburuak azaldu ditu
Kultur etxean agerraldia
egin zuten Pello
Gonzalez diputatuak
eta Khristina Baron
alkategaiak

‹ Tolosaldea
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I. Urkizu Tolosa

Tolosako EAJko alkategaiak, Jo-
kin Bildarratzek, datorren legeal-
dian herriko auzoetarako dituen
proiektuak azaldu ditu egunotan.
Horrela, Berazubi auzoan nahiz
Belaten eta Zuloagan agerraldiak
egin ditu, plan hauen berri emate-
ko. 

Berazubin, estadioa berreaitze-
ko, haurreskola zaharra dagoen
lekuan etxebizitza tasatuak egite-
ko, Berazubi-Amaroz arteko lotu-
ra hobetzeko, eta Iurramendiko
parkea txukuntzeko planak azal-
du ditu Bildarratzek.

Belaten eta Zuloagan, berriz,
Arriarango zubia, Belate paseale-
kuaren urbanizazioa eta Arkaute
parkean oinezkoen zubia izango
dira proiektu nagusiak. Era bere-
an, Zuloaga auzorako sarbideak
hobetzeko ikerketetan dabiltza,
proiektu bat bideratzeko.

Auzoetarako planak azaldu ditu
EAJko Bildarratz alkategaiak
Berazubin, Belaten edo
Zuloagan aurreikusi
dituzten proiektuen
berri eman du azken
egunotan

Jokin Bildarratz, herritar batekin hizketan. IMANOL GARCIA
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Eskualdean Athletic-ek bere peña dauka, eta
hauek, txuri-gorriz jantzirik, Bilborako bidaia egin
zuten iragan larunbatean. Lehenik bazkaria egin
zuten eta ondoren peñaren bandera zabaldurik
poteoa egin zuten Bilboko kaleetan. Partidaren

ordua iritsi zenean, hemendik joandako 41 lagu-
nak San Mamesera hurbildu ziren. Levanteren
aurka 3-2 irabazi zuen talde bizkaitarrak, eta gi-
puzkoar zaleek azken minutuetan sufritzea toka-
tu zitzaiela onartu dute .HITZA

ATHLETIC-EN JARRAITZAILE SUTSUENAK

Irudia qTolosaldea

Asier Imaz Tolosa

Tolosako Engels Ateneoan, Alde
Zaharrean, Gerra zibila eta iraul-
tza sozialista (1931-1939) liburua-
ren aurkezpena egingo du Carlos
Ramirezek (Sevilla, 1966). Aur-
kezpena hitzaldia eta omenaldia
ere izango da, faxismoaren aurka
borrokan aritu zirenak gogoan
izango baitituzte.
Hitzaldia liburuaren aurkezpena ere
izango da.
Juan Ignacio Ramos kidea egote-
koa zen Tolosan, baina arazo ba-
tzuk medio ni joango naiz. Engels
Ateneoko kide naiz ni ere, eta li-
burua aurkezten estatu guztian
barrena ibili naiz, Juan Ignaciore-
kin batera. 
Zer aztertuko duzu hitzaldian? 
30ko hamarkadaren inguruan bi
liburu atera nahi ditugu, eta gaur
aurkeztuko duguna lehenengoa
da. Iraultza prozesu batez hitz egi-
ten ari gara, zapalduen artean es-
perantza sortu zuen prozesu ba-
tez; bai hirietan eta baita nekazal
munduan ere. Liburu honetan
iraultza sozial horren aurreka-
riak aztertzen dira; errepublikan
agintean zeuden burgesek des-
kontentua sortzen zuten eta
hauen aurkako prozesua garatze-
an, iraultza soziala etorri zen.
Gero, denok dakigun bezala,
amaieran garaitua izan zen. 
Porrot horren ondorioak, gaur egun
ere pairatzen ari garela dirudi.
Diktadura errepresioa bortitza
izan da, eta oinordekoek hor ja-
rraitzen dute ezer ez balitz gerta-
tuko bezala. Aparatu frankistak
eta faxistak, bere esentzian, hor
jarraitzen duenaren adibidea, he-
men jornalariengan ikusten
dugu, eta Euskal Herrian zer esa-
nik ez, azkenaldian gertatzen ari
dena begiratu besterik ez dago. 

Garai hartako borrokak, Ikasgairen
bat utziko zuen,ezta? 
Gizartearen zati handi batek gi-
zarte horrek ez duela balio, eta be-
rri baten alde borrokatu beharra
dagoela; aberasteko bitartekoak
gutxi batzuen eskuetan daudela,
eta gizartearen zerbitzura jartze-
ko borrokatu egin behar dela on-
dorioztatzen duenean, baldintza

objektibo batzuetaz hitz egiten
ari gara. Ideia hori ez da zerutik
erortzen, gizartearen kontraesa-
netatik sortzen da. Gizarteak
nahikoa da esaten duenean, on-
dorioak bizitzako arlo guztietan
islatzen dira. Hori 30ko hamarka-
dan gertatu zen, eta baldintza ob-
jektibo horiek egun hor daudela
inork gutxik uka dezake. Sumen-

di batekin alderatzen baldin ba-
dugu, eztanda noiz izango da han-
diagoa?  
Egungo gizartea horrela ikusten al
duzu? 
Ezer ezin dela egin esatea, gure
ustez, irakurketa okerra egitea
da. Egia da prozesua aurrera era-
mateko ez dela mugimendu oro-
kor bat ikusten, baina aldi bere-
an, egia da langileen aurkako era-
soak eta presioak eguneroko ogi
direla. Hauek baldintza objekti-
boak dira, une jakin batean, gizar-
tea leherraraziko duten baldin-
tzak.
Baina porrot egin zuen orduan.
Hain justu, hor kokatuko nuke
beste ikasgai garrantzitsua. 30ko
hamarkadan, gizartean sortu zen
energia iraultzaile guzti hori ga-
raipenera bideratzeko, alderdi
iraultzaile bat falta zen. Garai
hartan, langileria behin eta be-
rriz boterea hartzen saiatu zen.
Baina faxisten aurka, errepubli-
kar burgesen aurka eta norbere
antolakuntzako politikaren aur-
ka ere borrokatu beharrean aur-

kitu zen. Errusiarekin alderatuz,
bertan 1917an alderdi boltxebi-
kea zegoen, eta hemen ez, hori da
desberdintasun handiena. 
Zenbait hizketan entzuten dituzu-
nean, atzera begira, Frankok demo-
krazia parlamentario baten aurka
borrokatu zuela dirudi.
Betikoa da. Gerra zibila anaien
arteko borroka edo askatasuna-
ren aldeko borroka bezala konta-
tzen da. Baina gizartean mugi-
mendu handia zegoen, eta hori
ezin dute ukatu; orduan zer egi-
ten dute? Faltsutu eta esanahiez
hustu. Historiak eta irakaskun-
tzak klase interes handia dute,
burgesiak kontrolatzen baititu.
Eta noski, prozesu iraultzaile ba-
ten existentzia ukatzen saiatzen
dira. Baina ikerketa xume bat
egitea nahikoa da, gizartean ze-
goen mugimendu iraultzaileaz
jabetzeko; Errusian iraultzaren
lehen hilabeteetan zegoena bai-
no sakonagoa zen gainera. Uztai-
laren 17an eta 18an faxistak altxa
ziren hemen. Hurrengo egunean,
estatu guztian edo zati handi ba-
tean, iraultza soziala eman zen;
estatu burgesa suntsituta gelditu
zen. Gobernu errepublikarrak al-
txamendua prestatzen ari zirela
bazekien, baina ez zuen ezer egin.
Langileek armak eskatu zituz-
ten, eta gobernuak ez zizkien
eman nahi izan. Langileria esku
hutsik, kuarteletan sartzen hasi
zen, armak bereganatzeko. Hi-
riak gobernatzeko langile komi-
teak sortzen dira, eta milizia ere
antolatzen da. Baina horrek,
errepublikarren artean kontrai-
raultza prozesu bat ekartzen du.
Estatu burgeseko azken apurrek,
boterea berreskuratu nahian,
langile iraultzaile horien aurka
jotzen dute. Hori noski, ez da
inongo ikastetxetan erakusten. 

Carlos RamirezqEngels Ateneoko kidea

Euskal Herria Sozialistak eta Engels Ateneoak antolatu duten
Aste Iraultzailearen barruan, gerra zibilaren eta iraultza
sozialistaren inguruko hitzaldia egongo da gaur, 19:30ean.

«30ko hamarkadan alderdi
iraultzaile baten beharra
agerian gelditu zen»

HITZA



Imanol Garcia Amezketa

Aralarri buruz argitaratu diren bi
libururen aurkezpena egingo
dute, gaur, Amezketan, hitzaldi
baten bidez. Horietako bat Amez-
ketako San Martin parkean dago-
en Atari eskulturari buruzko da.
Bestea, Alfredo Morazak idatzi
duen Enirio-Aralar Mankomuni-
tatearen urteurrena (1409-2009)
lana da. Solasaldia 20:00etan izan-
go da, Herri Zentroan, eta bertan
izango dira bi liburuetan parte
hartu dutenak. 

Eskultura «auzolanean» osatu
zela azaltzen du Amezketan bizi
den Guillermo Olmo eskultoreak.
Bera izan zen obraren zuzendari
artistikoa. Atari lanak liburuan
bederatzi lagunek parte hartu
dute, eta horiek dira gaurko hi-
tzaldian izango direnak. Olmoz
gain, Alfredo Moraza, Pello Zaba-
la, Joxe Mari Otermin, Pol Zabala,
Mikel Gurrutxaga, Sara Gomez,
Joxe Antonio Irastortza, eta Bi-
xente Gorostidi izango dira. 

Atari lanak liburuan eskultura
osatzeko egindako prozesu guztia
azaltzen da. «Atari Aralarri egin-
dako omenaldia da, batez ere Gi-

puzkoako parteari», dio Olmok.
Enirio-Aralar Mankomunitatea-
ren enkargua izan zen, 600. urteu-
rrenaren harira. «Omenaldia ba-
tez ere basoari egiten zaio», argi-
tzen du eskultoreak. «Basoa ia
desagertu egin da Gipuzkoako al-
derdian, XVI., XVII. eta XVIII.
mendean egindako ustiaketa ma-
siboagatik». 

Inguruan botatzen ari ziren ba-
serrietako zutabeak berreskura-
tu zituzten, hau da, aurreko men-
deetan Aralarretik atera ziren
zuhaitz zatiak. «Zutabe horiek be-
rriro Aralarrera itzuli ditugu»,
esan du Olmok. «Zutabeak erre
egin genituen, kolore beltza har-
tzeko, egindako ustiaketa gogora-

‘Atari’ eskulturari buruzko
liburua aurkeztuko dute
hitzaldi baten bidez
Gaur da solasaldia, eta
bertan ere Enirio-Aralar
Mankomunitatearen
historiari buruzko obra
aurkeztuko dute 

ARETO 
NAGUSIAN 

Etorri aurretik
izena eman!
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razteko». Zutabe batzuk margotu
egin zituzten: «Koloreak bizia
esan nahi du, egun ere Aralar bi-
ziberritzen ari delako». Bertikale-
an jarrita dauden 60 zutabe ingu-
ruk osatzen dute eskultura. 

Morazaren liburuak, bere alde-
tik, Mankomunitatearen histo-
riaren errepasoa egiten du. Egile-
ak berak dioenez, «liburua Man-
komuniteari egiten zaion
omenaldia da, Aralarren bizi izan
zirenei, bizi direnei eta maite du-
tenei egindakoa». Obran, besteak
beste, Mankomunitatearen sorre-
ra eta garapena azaltzen dira, eta
mendikateak mendeetan zehar
izan dituen hainbat ustiapen mo-
ten berri ematen da.

I. Garcia 

Herriarteko Pilota Txapelketa-
ren final zortzirenak jokoan izan-
go dira datozen bi asteburuetan,
eta bertan parte hartuko dute es-
kualdeko hiru herrik. Albiztu-
rrek eta Bidegoianek lehen kan-
poraketa gainditu zuten. Alegia-
rentzat estreinaldia izango da. 

Albizturrek Amezketa gaindi-
tu zuen, kanporaketaren oroko-
rrean 4-2 irabaziz. Oraingoan Do-
nostia izango du aurrez-aurre.
Etxean jokatuko dituzte joaneko
partidak, bihar, 19:00etan. Aurre-
ko ostiralean jokatu zuten berdi-
nak ariko dira: kadeteetan Lazka-
no-Orbegozo, jubeniletan Baler-
di-Labaka eta nagusietan
Telleria-Telletxea. 

Albizturko taldearen ardura-
dunak, Gorka Arandiak, «zaila»
ikusten du kanporakta gaindi-
tzea donostiarren aurka. «Kade-
teetan bikote polita daukate eta
ikusi beharko dugu nagusietan
zein ateratzen diren». Iaz ere, Do-
nostiaren kontra neurtu ziren He-
rriartekoan eta galdu egin zuten.
Aurten ikusi egin beharko da al-

biztuarrek zer egiten duten. «Gu,
behintzat, saiatuko gara kanpo-
raketa irabazten», dio Arandiak.

Bidegoianek Berrobi kanpora-
tu zuen, 4-2 irabaziz. Oraingo kan-
poraketan Lasarte-Oria izango
dute aurkari. Joaneko partidak
etxean jokatuko dituzte, bihar,
19:00etan. 

Bidegoiangoek bikote hauek
aterako dituzte: kadeteetan Ur-
danpileta-Aburuza, jubeniletan
Zelaia-Zinkunegi, eta nagusietan
Egiguren-Galarraga. Luis Gala-
rraga arduradunak dioenez, aur-
kariak ez dituzte «gehiegi» ezagu-
tzen. «Apustua kadeteetan eta ju-
beniletan irabaztea izango da.

Usurbil, berriro ere
Alegia zuzenean sartu da final
zortzirenetan. Usurbil izango du
aurkari, iaz bezala. Joaneko parti-
dak bihar jokatuko dituzte, Usur-
bilgo frontoian, 22:00etan. Alegia-
rren aldetik, ondorengo bikoteek
jokatuko dute: kadeteetan Zaba-
la-Ormazabal. jubeniletan Arto-
la-Murua, eta nagusietan renoba-
les-Zabala. 

Juan Luis Zabala Alegiako ar-
duradunak dioenez, «zalantzak
ditugu kadeteekin eta nagusie-
kin. Jubeniletan irabazteko auke-
rak ditugu. Beraiek aurreko urte-
ko bikotea dute kadeteetan. Na-
gusietan ikusi egin beharko da
Renobales nola moldatzen den,
eskuan zauria izan baitu». 

Eskualdeko hiru
herri, Herriarteko
final zortzirenetan
Albizturrek eta
Bidegoianek etxean
jokatuko dute, eta
Alegiak kanpoan
jokatuko du

Guillermo Olmo eskultorea, ‘Atari’ obra atzean duela. I. GARCIA

Berastegiko J. A. Muñagorri eskolak, maiatzaren
5ean, Karmele Alzueta sarien ohorezko aipame-
na jaso zuen Gasteizen, azken urteetan berrizta-
tze jardueretan egin den lanagatik. Euren lanaren
nondik norakoak hauek dira: Hezkuntza Saileko
Berrikuntza Proiektuan parte hartzea; eskolako

ekoizpenak herriko sarean zintzilikatzea eta ho-
rren ondorioz, egiten zuten guztia eskola proiektu
batean biribiltzera animatu ziren. Parte hartu du-
ten ikasle, irakasle, guraso, udal eta herritarrei es-
kerrak eman nahi izan dizkie eskolako arduradu-
nek.HITZA

ESKOLA SARITU DUTE GASTEIZEN

Irudia qBerastegi
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E. Maiz Villabona

Azken urteetako ohiturari jarrai-
tuz, Villabonako Onddo Gazte
Asanbladak Onddorock jaialdi
antolatu du. Larunbatean, hila-
ren 14ean, izango da Errebote pla-

zan, eta 18:00etan emango zaio ha-
siera.

Onddorock’11 Villabonako
Onddo Gazte Asanbladak antola-
tzen duen jaialdi autogestionatua
da. Herriko gazteek, bailarako eta
inguruko gazte eta ez hain gazte-
entzako egina da. Koma, Potato,
Skatacrak, Biok, Dolce & Tanga-
na eta Jostion taldeek joko dute.
Ondoren, Dj-a izango da goizalde-
ra arte. Sarrera salgai daude ohi-
ko lekuetan. Aldez aurretik erosiz
gero, 10 euro, eta egunean bertan,
14 euro ordaindu beharko da. 

Gazte Asanbladak antolatuta
Onddorock’11 jaialdia izango da 
Jaialdia larunbatean
egingo dute, eta
Errebote plazako ateak
18:00etatik aurrera
zabalduko dituzte

Dolce &Tangana taldea. HITZA

LANA
] Ile apaindegia. Esperientzia-
dun pertsona behar da lanaldi
osoz lan egiteko. Interesa 
duenak bidali dezala curriculu-
ma metxa2@yahoo.es helbide-
ra. 

SALGAI
]Apartamentua. Jaka erdigu-
nean eta parkegune handi ba-
ten ondoan apartamentu sal-
gai. Altzariz guztiz hornitua
dago, eta garajea eta trastele-
kua ditu. Prezio interesgarria.
Interesatuek deitu: 667 49 25
57 telefono zenbakira.

GALDUTAKOAK
]Arodun belarritakoa. Pasa
den larunbat goizean, 
Tolosako Zumalakarregi etor-
bidea eta Korreo kalearen ingu-
ruan arodun belarritako bat
galdu zen. Topatu duenak me-
sedez deitu, 656 550 118 tele-
fonora, eta eskertu egingo ge-
nuke. 
]Txakurra. Legorreta ingu-
ruan, larunbat arratsaldean
Breton Beltza den txakurra 
galdu zen. Tula izena du. 
Ikusi duenak mesedez deitu 
dezala, 639 40 37 84 telefono-
ra, eta eskertu egingo genuke.

Iragarki laburrak

Eneritz Maiz Tolosa

Tolosako Nazioarteko Lorategi
Jaialdia ateak zabaltzear dago.
Atzo aurkeztu zuten, eta larunba-
tean 18:00etan izango da Lorategi
Jaialdiaren irekiera. 18:15ean, bi-
sita gidatua egingo dute. Sei lora-
tegi iragankorren egileak bertan
izango dira, eta diseinuen inguru-
ko azalpenak emango dizkiete
bertaratzen direnei. 20:00etan,
Arimaz orkestraren kontzertua
entzuteko aukera ere izango da.

Lehen aldia da Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoan horrelako jaialdi
bat antolatzen dela arduradunen
hitzetan. Udal ordezkariek Gali-
ziako Allariz herrian ikusi zuten,
eta Tolosara ekartzea erabaki zu-
ten, Zumardiaundian kokatuz. 

Goroldikoekin harremanetan
jarri ostean, Gipuzkoa mailako
sei adituri egin zieten gonbidape-
na jaialdian parte hartzeko. Ho-
riek horrela, arteak eta naturak
bat egiten dute Lorategi Jaial-
dian, eta ekimen honekin Tolosa
Europako lorategien jaialdien sa-
reko parte izatea lortu nahi dute. 

Ikusi eta baloratu
Larunbaterako prest egongo dira
lorategi guztiak. Tolosa izan da
gaia, eta ia guztiek paper fabrika
eta Oria ibaia izan dituzte hizpide.
Lorategi bakoitzak, sei hilabetez,
hau da, urria bitartean, garapen
ezberdina izango du.  

Zuhaitzen Magia izango da le-

hena. Ane Barrutia eta Arantxa
Iriartek egin dute, eta egurra eta
Inauteriak izan dituzte oinarrian.
Ispiluekin jolastuz, ikuslea baso
batean sartu nahi dute.  

Jarraian, Esteban Jarak egini-
ko Itxaropen lurrinak Oria ondo-
an izango da. Biodibertsitatezko
uztak eta belazeak irudikatu nahi
izan ditu, hainbat material birzi-
klatuz. 

Trontoloxa egin du Iñigo Segu-
rolaren Lur Paisajistak taldeak.
Paper fabrikak gogoan, atarietan
pilatzen ziren enborrak irudikatu
dituzte, pasabideak sortuz. 

Jose Mari Arsuaga tolosarra eta
Goroldiko arduradunak, Tolosa-
ko Urdinak lorategia egin du. Ele-
mentu nagusiak zazpi zuhaitz ur-
din dira, eta kolore urdina aukera-
tu du, kirolari esker,  Tolosa
horrela identifikatzen delako.

Basoinsako Mikel Sarriegi eta
lantaldeak, Ibaiak badu esperan-
tzarik? lorategia egin dute. Oria
ibaiaren garai bateko itxura eta
usaina izan dituzte gogoan lana
egiterakoan. Lorategia paper hu-
tsez, kolore zurian bildutako opa-
ria da. Naturak nola erantzuten
duen ikusiko da.

Eta azkena, Jakoba Errekondo
eta Asier Galdosek egina da. Tolo-
saldea, Tolosan bildu Tolosatik za-
baldu lorategia da. Tolosa eta To-
losaldeko herriak batu nahi izan
dituzte. Erdian hiria irudikatu du,
Oria ibaiak zeharkatuta, eta bur-
dina zein ikatza sartu ditu, eta ar-

Zumardiaundi lorezaintza, paisajismo eta
sormen artistikoaren topaleku bilakatu da
Tolosako Nazioarteko Lorategi Jaialdiaren
irekiera izango da larunbatean; sei lorategi
iragankor jarri dituzte, sei hilabetetarako

Egileek diseinuen inguruko azalpenak
emango dizkiete gerturatzen direnei 

Goroldiko, udaleko eta turismo bulegoko ordezkariek aurkeztu zuten Euskadin lehena den jaialdia. E. MAIZ

Goian Sarriegiren lana; behean, Errekondo eta Galdosena. E. MAIZ/GALDOS

toa eta artatxikia landatu. 
Bertaratzen direnek, baloratu

egin beharko dituzte lorategiak,
eta gehien aukeratzen duten lora-
tegia bertan geldituko da. Infor-
mazio puntu bat ere jarriko dute,
eta parte hartzaileen artean zoz-
keta ere egingo dute.

GAIA: TOLOSA

p‘Zuhaitzen Magia’.Ane Barru-
ti eta Arantxa Iriartek egin dute.
p‘Itxaropen lurrinak oria on-
doan’.Esteban Jarak egin du.
p‘Trontoloxa’.Lur Paisajistak
taldeak egin du.
p‘Tolosako Urdinak’.Goroldi
enpresako Jose Mari Arsuaga
tolosarrak egin du.
p‘Ibaiak badu esperantzarik?’
Basoinsako Mikel Sarriegik egin
du.
p‘Tolosaldea,Tolosan Bildu
Tolosatik zabaldu’.Jakoba
Errekondo eta Asier Galdosek
egin dute.

GSei lorategi
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, Gutuna

Mahalak 15. urteurrena
Badira 15 urte Mahala baserriko
produktuak egiten hasi ginela,
nahiz eta betidanik, edo behintzat
azken lau belaunaldiek, horretatik
atera izan dugun bizimodua, ba-
ratzea landuz eta animaliekin
hauei etekina kenduta, azokan
bezeroei zuzenean salduz. Aipatu
nahi dut, bereziki azken 15 urte
hauetako ibilbidea. Gora beherak
izan ditu, normala den bezala, es-
perientzia ezatik hasi gara: ikasi,
formatu, lan ekipoa osatu, insta-
lakuntzak, inbertsioak… egin.

1996eko maiatzaren 9an egin
genuen lehen lanketa eta orduan
bi gazta motarekin hasi ginen
gazta egiten, eta ondoren ekin ge-
nion jogurt munduari.

2003. urtean instalakuntza be-
rriak egin genituen, batetik lehen-
goa txiki gelditu zitzaigulako, bes-
tetik, proiektu berri bat genuelako
esku artean (mendian libreki eta
janari ahalik naturalenez elikatu-
riko txerriak); horretarako, gazta
gazurra erabiliz hazi, eta Mahalan
bertan elaboratu haien haragia.
Aipatu nahi dut ere, bereziki urte
hauetan Euskal Herrian gainbe-
hera doala herri honek duen eta
izan duen sektorerik zaharrena
eta garrantzitsuena, hau da, ba-
serria. Esan beharra dago nekazal
politika trakets eta Europak eza-
rritako lege bortitzen ondorioz ba-
serritar askok eta askok, ateak itxi
eta kalera joan behar izan dutela
lan bila, ezinezkoa baita Europan
lehiatzea. Europak agintzen duen
politikak ez du guri erakutsi digu-
ten bezala natura errespetatzen,
ez garaian garaiko produktuak
bakarrik kontsumitzeko aukerarik
ematen...

Europak dena kantitate han-
dietan eta merke egiteko politika
babesten du, eta hemengo base-
rritar txikiak ezinezkoa dute horre-

la jarraitzea, Europan industria
handiekin lehiatzea. Kontua da
kanpotik ekartzen dutela hemen
ekoitzi beharrekoa, agian merke-
ago. Beraz, irtenbide bakarra gure
gizartea kontzientziatzea da he-
mengo produktuak kontsumitze-
ko, gure elikadura bermatzen du-
telako eta kontzientziaz lan egin-
dako produktu osasungarriak
ditugulako. Mahala baserriaren
azken ibilbide hau nondik eta no-
laz ekin nion esaterakoan, esan
beharra daukat, lehenengo neka-
zal ikasketak Zabalegi nekazal
eskolan egin nituela. EHNE sindi-
katua izan zen nolabaiteko gure
unibertsitatea, gure indarrak ba-
tzeko.

Garai haietan oso garbi nuen,
baserrian ekoitzi, transformatu
eta bertatik merkaturatzea. Or-
duan, (oraingo Iparlat) beste au-
kerarik ez zegoen. Eusko Jaurlari-
tza edo Foru Aldundian atea jo
nuen baino alferrikakoa izan zen,
gure lana esnea ekoiztea zela eta
transformatzen ez hastea go-
mendatu zidaten, nolabaiteko ez-
kortasun puntu bat sartu zidaten.
Hala ere, nirearekin aurrera egitea
pentsatu nuen, familiaren babesa
nuen. Hasieran familiakoak baka-
rrik ginen, baina aurrera egin aha-
la beharrezkoa izan zen hainbat
langile hartzea. Gaur egun fami-
liako 5 lagunez gain beste 10 lan-
gile ditugu eta talde bikaina osa-
tzen dugu. Bihotzez eskertzen
diet hemen ari diren guztiei, Ma-
hala babesten duzuen guztioi, be-
zero guztiei eta gurekin konfian-
tza izan duzuen denoi. Gure hel-
burua Mahala merkatuan egungo
filosofia berberarekin jarraitzea
da beste 15 urtean ere. Berriro
mila esker langile, bezero eta la-
guntzaile guztioi.
pJokin eta bere taldea.

Maier Ugartemendia Leitza

XII. Haur, Guraso eta Eskolen Ar-
teko Topaketa ospatuko da larun-
bat honetan, Leitzako Erleta es-
kolan. Pasa den urtean Goizuetak
eman zion testigua Leitzari, eta
aurten honek Aresori emango
dio, hurrengo urtekoa antolatzen
hasteko. 

Topaketa hauen helburua lau
herrietako haurrak, gurasoak eta
irakasleak jai giroan elkartzea
da. Gainera, aisialdirako alterna-
tiba osasungarriak eskaini eta he-
rri bakoitzeko ohiturak ezagutu
nahi dituzte.

Haurrak, gurasoak eta eskolak
festa batean elkartuko dira
Leitza, Areso eta
Goizuetako haurrak
larunbatean elkartuko
dira Leitzako Erleta
eskolan

M. U. Ibarra

Larunbatean, hilaren 14an, gim-
nastika erritmikoko A mailako,
eskola arteko Gipuzkoako txapel-
keta jokatuko da Ibarrako kirol-

degian.  Bertan Belabieta Kirol
Elkarteko infantilek eta jubeni-
lek parte hartuko dute, taldeka
nahiz bakarka. Hauek izango dira
txapelketan ariko diren kirola-
riak: Idoia Ezeiza, Onintza Odrio-
zola, Miren Ezeiza, Irati Maritxa-
lar eta Izaro Esnaola.

Goiz eta arratsaldean ariko
dira gimnastikalariak. Kirol ema-
naldi hauek ikusteko sarrera do-
hainik izango da. Beroketekin
09:00etan hasiko diren arren, ale-
bin eta infantilen lehiaketa

10:00etan hasiko da. Goizeko
txanda, 14:30ak aldera amaituko
da desfilearekin eta sari banake-
tarekin.

Arratsaldeko saioari 15:30ean
emango diete hasiera, gimnasti-
kalarien beroketekin. Arratsal-
deko saioan jubenil eta kadeteen
arteko lehiaketa jokatuko da tal-
deka, eta jubenil eta seniorren ar-
teko banaka. Guztien desfileare-
kin eta sari banaketarekin
20:30ak inguruan amaituko da
txapelketa.

A mailako gimnastika erritmikoko
finala Ibarran jokatuko da
Finala larunbatean
izango da, eta bertan
parte hartuko dute
Belabietako
gimnastikalariek

Leitzak Aresori pasako dio Topaketa antolatzeko testigua. ASIER IMAZ

MAIATZAK 14, ETZI

p11:00.Eskulanekin eta taile-
rrekin  emango diete hasiera
egunari.
p12:30.Jolasak egingo dituzte.
p14:00.Bazkaria.

p16:30.Diaporama.
p16:45.Abestiak, dantzak eta
bertsoak.
p17:30.Arratsaldekoa.
p18:00.Amaierako dantzak.
p18:15-18:30.Festari amaiera
emango diote.

GEgitaraua



2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Azpiroz, L. Amarotz
auzoa, 9. 943 67 51 18.
pBetelu.Carrillo. A. Kale Nagu-
sia, 5. 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A. M. San
Martin, 5. 112.

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

D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2011-05-12
Eguraldia

›› 16°›› 12°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@hitza.info.
Webgunea: www.tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@iragarri.net.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@hitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info.
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info.
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info.

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: 
Aduna, Albiztur, Alegia, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso, Belauntza,
Berastegi, Elduain, Hernialde, Irura, Leitza, Tolosa, Villabona eta Zizurkil                      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.M.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA EURIA

ARRATSALDEA EKAITZA

BEROENA 20°
HOTZENA 12°

Maite Ahamendaburuk Nafarroako Leurtzako ur-
tegian ateratako argazki eder hau bidali du XIII.
HITZA Argazki Lehiaketan parte hartzeko. Eta Ido
Ibarrek bere aldetik,Landetan ateratako argazkia
aukeratu du lehiaketarako.«Sanferminak aurrera-
tu egin dira...Landetan egon ginen Aste Santuan.

Egun hartan eguraldi txarra egiten zuen,baina
hondartzara joan ginen buelta bat ematera.Nire
alabak olatuekinharrapaketanibili ziren jolasean.
Ez ziren zezenak baina abisatuta zeuden bustiz
gero zezenen ziztada baina okerragoa izango
zela...Eta bai,busti egin ziren», esan du. M.A./I.I.

URTEGIAN EDO HONDARTZAN, GUSTURA

Irudia qXIII. HITZA Argazki Lehiaketa 2 Agenda

DEIALDIAK

pAsteasu.Gaur da Sagain
Mendi Taldeak larunbaterako
antolatu duen BTT irteeran ize-
na emateko azken eguna. Izena
emateko 943 69 34 00 telefo-
no zenbakira deitu behar da.
pTolosa.Kantu jirako entsegua
gaur, 20:00etan Eduardo Mo-
koroa Musika Eskolan.
pAreso.Aresoko eskola, Gura-
so Elkartea eta Gizarte Zerbi-
tzuak joan den hilabetean mar-
txan jarri zuten Guraso Eskolak
antolatutako bigarren hitzaldia
izango da gaur. Autoritatea gure
seme-alabekin gaia landuko
dute 15:00etatik 16:30era esko-
lan bertan.
pTolosa.Tolosaldea Osasun
Publikoaren Alde plataformako
bi kidek hitzaldia eskainiko dute
gaur, 20:00etan Amarotzeko
Auzoetxe lokaletan.

pTolosa.Tolosako Bilduk larun-
batean BECen izango den eki-
taldira joateko autobusa anto-
latu du. Izena emateko zerren-
dak Raku eta Denak tabernetan
daude. Ostirala da izena emate-
ko azken eguna.

Zorionak!
Lexuri Aizpurua De Paz (Asteasu).

Gaur sei urte. Zorionak eta
muxu handi bat familiaren

partetik.

2 Agurrak


