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Tolosak 9.800 ibilgailu ditu eta egunero
ia 37.000ren joan-etorria jasotzen du
Eskualdean gehien erabiltzen den garraio publikoa trena
da, egunero bederatzi mila bidaiariekin; Tolosaldean
bidegorrien erabilera urtetik urtera goraka doa

Tolosaldea Garatzenek eta eskualdeko udalek helburua
mugikortasun jasangarria bultzatzea da, horretarako
garraio publikoaren «eskaintza egokia» osatuz q6-7

Jende asko hurbildu zen herenegun Topic-era, udal taldearen azalpenak entzuteko. I. URKIZU

Tolosako Udalak, zorra
ikusita, «zuhurtasunez»
jokatuko duela esan du
Bilduk eta Aralarrek agintaldiko lehen 100 egunetako balantzea egin
dute; izaera soziala duten gastuak bermatu nahi dituztela diote q2

Jon, Mandi eta Oscar  La Jodederako kideak

«Taldea bi 
kulturen arteko
ezagutza 
dela esan genezake» 
Bi kubatarrek eta beste bi euskaldunek 
osatzen dute La Jodedera; lehen diskoa atera
berri dute askotariko erritmoak bilduz: 
son doinuak, kanta erromantikoagoak... q3

La Jodedera taldeko partaideak. IDOIA ZABALETA



Itzea Urkizu

Bilduk eta Aralarrek osatutako
udal gobernuak, udaleko egoera
orokorraren berri eman zieten he-
rritarrei herenegun, Topic-en an-
tolaturiko herri batzarrean. Bes-
teak beste, 17.184.575 euroko zo-
rrari aurre egin ahal izateko, 
bi erronka proposatu dituzte:
2011ko aurrekontua ixtea eta
2012ko aurrekontuetan izaera so-
ziala duten gastuak bermatzea.
Udalak burututako lur desjabe-
tzeen ondorioz, gainera, zorra ia
27.000.000 eurora igotzen da. Hau
bideratzeko, eta «behar baino
gehiago larritu gabe», udalak
lauzpabost urterako plan ekono-
miko-finantzieroa prestatuko du,
«zuhurtasunez jokatuz».

Ibai Iriartek aginte makila har-
tu zuenez geroztik, Bilduk eta
Aralarrek «gardentasuna» lane-
rako ildo nagusitzat erabiliko du-
tela azaldu izan dute. Bide horre-
tan, herri batzarra tolosarren par-
te hartzea gauzatzeko «lehen
pauso» moduan ospatu dute; he-
rritarrekin elkarbanatu dute uda-
leko lehen 100 egunen balantzea.

Giza baliabideak
Lore Agirre alkateordeak batza-
rraren aurretik egindako pren-
tsaurrekoan, «lehenengo lana goi
karguetako soldatekin gastua
%41,43a murriztea» izan zela azal-
du zuen. Era berean, epe motzera-
ko proposamenak burutu dituzte
udaleko langileei dagokienez.

Udaltzaingoa
Egungo udal gobernuak, udal-
tzaingoan behin behineko kon-
tratuekin eta «zuzenean izenda-
tutako pertsona bat buru zuen an-
tolaketa» batekin topo egin zutela
azaldu du. Honen aurrean, langi-
leria egonkortu nahi dute, organi-

grama berria osatuz. Gainera,
udaltzaingoari betiko izaera be-
rrezartzea da euren helburua,
«herritarrei gertutasuna eskai-
niz». Azkenik, udaltzainei izaera
poliziala kentzearekin batera,
TAO zerbitzua optimizatzen saia-
tuko dira.

Hirigintza
Alde Zaharrari dagokionez, Erre-
tengibel indartzea da helburueta-
ko bat. «Aurrekontuetan esfortzu
berezia egin beharko» den arren,
eraikinen zaharberritzea sustatu
nahi dute, eta eremu honetan es-
pazio publiko berria sortu (patio-
ak irekiz, eta abar). 

Bidebieta auzoa ere hirigintza
arloan lehentasuna duen ere-
muetako bat da. Kasu honetan,
lursail baten permuta egin dute,
eta Bidebietaren berriritartzea
aztertuko dute, Izaskun auzoare-
kin batera.

Voith-Gorostidiko eremu be-
rrian, «oraindik egonkortasun ju-
ridikorik ez dagoela» azaldu dute.
Konpentsazio Juntarekin nego-
ziazio prozesu bat abian jarri
dute, urbanizazio gastuak mu-
rriztearen truke, eta hemendik
ateratzen den akordioak auzota-
rren babesa izan beharko du.
Modu honetara, bi helburu nagu-
si dituzte. Batetik, errepidea lur-
peratu beharrean, eremurako
ekipamendu publikoa egin nahi
dute, gastua nahiz eraikitze-ere-
mua murrizteko, horrela legea be-
tez. Bestalde, Gurutze Gorriaren
lekualdatzea aztertu dute, eta epe

ertainera txaleta kultur arlora bi-
deratzea aurreikusi dute.

San Esteban auzoan, jada ida-
tzita zegoen Plan Berezia geratu
dute, eta auzoaren etorkizuna
erabakitzeko prozesu parte har-
tzailearen bidez erabakiko dute.
Hemen, batetik, geltokiaren be-
rriztatzea eta Elosegi parkea Plan
Bereziaren eremuan sartzea dira
helburu nagusiak.

Amarotz auzoko paper fabrika
gunean aurreikusita zeuden 260
etxebizitzak «lekuz kanpo» dau-
dela uste du udal gobernu be-
rriak, eta hemen ere, auzotarren
iritziak bilduko dituzte.

Ingurumena
Aurrera begirako bi helburu fin-
katu dituztela azaldu zuen Asier
De los Rios zinegotziak. Miseri-
kordia zaharreko memoria be-
rreskuratzea da bat, bertako ba-
ratzen izenak lortu eta udalaren
lurretan bertako zuhaitzak lan-
datuz. Era berean, zaborren ku-
deaketan aldaketa bat proposatu-
ko dute, eta horretarako eredu
desberdinak aztertuko dituzte.

Garapen ekonomikoa
Lehenik eta behin, lehen sektore-
ari bultzada bat eman nahi dio
udalak. Horretarako, gastrono-
mia azokei (txuleta, bisigua, ba-
barruna,...) herriko izaera ematea
da euren nahia, bertako nekaza-
rien produktuak erabiliz eta base-
rritarren lana indartuz. Bide 
beretik, Lehiberri proiektua sus-
tatuko dute. Merkataritzan, sek-

toreko langileekin hainbat bilera
egin eta gero, kezka nagusi dela
azaldu dute, belaunaldi errelebo-
rik ez dagoelako. Honen aurrean,
Kalekintzaileak izeneko progra-
ma abian jarriko dute, komertzio
berriak sustatzeko eta merkatari
horiek hezteko. Horrez gain, tu-
rismoaren atalean, Euskal Herria
plazako aterpetxea eraikitzea eta
kanping nahiz autokarabanen-
tzako aparkalekuak sortzeko au-
kera ere aztertuko dituzte. 

Euskara eta hezkuntza
Tolosako Udaleko lan hizkuntza
bakarra euskara izatea da nahia;
erabilera plan bat diseinatuko
dute horretarako. Haur eta gazte
tolosarrek ‘eskola=euskara’ lotu-
ra deuseztatzea ere jomugetako
bat da, eta euskara egunerokora-
ko hizkuntza izatea da nahia. 

Bestalde, Tolosa Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitatean sar-
tzeko eskaera egingo dutela azal-
du zuen Iñaki Irazabalbeitiak. Es-
kualdean Tolosak erreferentzia
izan behar duela uste dute, eta
bide horretan, UEMA gune bat
Tolosan bertan jartzea proposa-
tuko dute. 

Hezkuntzari dagokionez, Tolo-
sako eta Cardiff-eko udalen Euro-
pako proiektua sinatu berri du
Edurne Mendia zinegotziak. Es-
kolek parte hartuko dute, baina
domeinua udalak izango du.
Proiektu honen bidez, hizkuntza-
ren erabilera eta hizkuntza errea-
litateak ezagutuko dituzte hango
eta hemengo ikasleek. 

Udalak argitu duenez zailtasunak
izango ditu inbertsio berriak egiteko
Agintean daramatzaten
lehen 100 egunen
balantzea egin dute
Bilduk eta Aralarrek,
herritarren aurrean

De los Rios, Agirre, Iriarte eta Irazabalbeitia, prentsaurrekoan. I. URKIZU

Tolosa › 
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Kultura eta festak
Kultur arloan, aurrera begirako
hamaika helburu finkatu dituzte.
Besteak beste, Foru Aldundiak fi-
nantzatutako EMUN kultura pla-
na jarraituko dute, herriko eragi-
leen foro iraunkor bat osatzeko.
Era berean, Topic zentroaren era-
bilera herriko eragile guztiei za-
baltzeko asmoa dute, horretara-
ko, Tolosako Ekinbide Etxea 
elkartearekin udalak duen hi-
tzarmena berrikusi beharko
dute.

Bestalde, euskal nortasunari
eta historiari lotutako proiektuak
sustatzeko asmoa dute, hainbat
ekitaldiren bidez. 

Gazteria eta migrazioa
Arlo honetan, gazteekin lanean
aritzen diren eragileen foro bat
sortzea da ideietako bat, eta bide
beretik, etorkinen mahai bat ere
bultzatuko dute, kulturartekota-
suna sustatzeko. Azkenik, helbu-
ru nagusien artean dute gazte lo-
kalen araudia moldatzea ere. 

Parekidetasuna
Parekidetasunak udaleko egitu-
ra osoko zehar lerroa izan behar
duela uste du udal gobernu be-
rriak. Horretarako, sail guztiei zu-
zenduriko plana prestatuko dute,
eta udal eremutik kanpo, herriko
gainerako erakundeekin ere lan
egingo dute. 

Aurrera begirako helbururik
aipagarrienetarikoa, aurrekon-
tuak genero ikuspunturik lantze-
arena da. 

Azkenik, Bildu eta Aralarreko
ordezkariek, ekonomian garai
zailak diren arren, beharra duten
familiei laguntzeko baliabideak
mantenduko dituztela nabar-
mendu zuten. 

Gizartea eta kirola
Bukatzeko, kirolaren esparruan,
Usabalgo hirugarren faseak eta
Berazubiren eraberritzeak bat
egingo dutela da aipatzekoa, alde
batetik. Gainera, Beotibar pilota-
lekua berritzeko proiektua azter-
tzen ari dira. Azkenik, igandee-
tan ikastetxeetako kirol espazio-
ak erabilera publikorako zabaldu
nahi dituzte. 

Udal gobernuaren txostena he-
rritar guztiek osorik irakurri ahal
izango dute, www. tolosakouda-
la.net edo http://tolosa.hitza.info
webguneetan.



Nerea Pikabea Alegia

Txintxarri Txiki abesbatzako ki-
deak gaur 15:30ean elkartuko dira
kultur etxean ikasturtea ofizialki
hasteko, nahiz eta hilaren 30etik
aurrera 19:00etatik 20:00etara ari-
ko diren. 8 eta 15 urte bitarteko
haur eta gazteek kantatzen dute
abesbatzan, Idoia Iraola tolosarra-
ren gidaritzapean.

Alegiako abeslari gazteek herri-
ko hainbat ospakizunetan parte
hartzen dute: igandean bertan
izango den kantu jiran, eta Egube-
rri bezperako eta Agate Deunaren
bezperako eskeetan. Era berean,
Txintxarri eguneko eta Egube-
rrietako emanaldietan parte har-
tuko dute helduen abesbatzare-
kin batera. Horrez gain, bi ema-
naldi eskainiko dituzte Zegamako
Orkatz Txiki eta Ordiziako Oroith
Txiki abesbatzekin batera. 

Gaur hasiko 
ditu entseguak
Txintxarri 
Txiki abesbatzak  

8 eta 15 urte arteko
gazteak 15:30ean
elkartuko dira; irailaren
30etik aurrera
19:00etan bilduko dira

Asier Imaz Tolosa

Maiatzaren 1ean hasi zen dena,
Jon Txorromorro (Donostia, 1958)
eta Mandi Cienfuegos (Kuba,
1960) Leitzan topatu zirenean. Le-
hena bertan bizi da, eta bigarre-
na, Tolosan. Ondoren, Oscar La
Habana (Kuba, 1963) kubatar to-
losarra eta Jomes Bap andoainda-
rra elkartu zitzaizkien taldera.
Kontzertuak, diskoa... abaila
handian doan laukotea da La Jo-
dedera, eta bi kulturen arteko 
harremana lantzea eta jendea
dantzan jartzea du helburu. 

Sarean ere egin dute euren 
txokoa taldea bultzatzeko:
www.myspace.com/la_jodedera. 
Nola ezagutu zineten?
Jon: Historia polita da. Maiatza-
ren 1ean Mandi Tolosako lagun
batzuekin Leitzara joan zen. Ogi-
tarteko batzuk eskatu zituzten,
baina ogirik ez zegoen. Egun ho-
rretakoa denez gure alaba, fami-
liako bazkaria egin genuen guk,
eta jana soberan gelditu zitzai-
gun. Orduan, gure etxera gonbi-
datu genituen, eta bertan afaldu
genuen denok. Mandi musikaria
zela esan zidatenean, gitarra eta
armonika atera etaYolanda abes-
tia kantatu genuen. 
Nola osatu zenuten taldearen beste
erdia?
Jon: Alde batetik, baxu baten be-
harra ikusten genuen, eta nik Jo-
mes Bap ezagutzen nuenez, bera-
ri esan genion. Mandik Oscar eza-
gutzen zuen, eta bera entzun
nuen lehen aldian txundituta gel-
ditu nintzenez, taldera elkartze-
ko eskatu genion. Perfekzionista
hutsa da (barreak). Nik hau hone-
la ezagutu nuen: ‘Oscar, zuk hi-
ruan jotzen duzu, ezta? Ba, nik
hiru akorde bakarrik jotzen di-
tut’. Eta gero jabetu zen egia zela
(barreak).
Zergatik La Jodedera izena?
Mandi: Ni beti hitz horrekin ibil-
tzen naiz bueltako. Behin Jone-
kin ez dakit zertan nenbilela, ‘hau
jodedera bat da’ esan nuen, eta be-

rak taldeari izen hori jarri behar
geniola esan zuen.
Abuztuan kaleratu zenuten lehen
diskoa,ezta?
Mandi: Kanta batzuk bagenitue-
nez, eta taldea promozionatzeko
egokia zenez, diskoa ateratzea
erabaki genuen.
Jon: Jomesek bere estudioa dau-
ka, eta bertan egin genuen graba-
keta lana.
Oscar: Grabaketa modu naturale-
an egin genuen: hartu instrumen-
tuak eta jo. Ez dago ondorengo na-
hasketarik; zuzeneko kontzertu
bat bezala da.
Zer sentitu zenuten lehen aldiz zuen
lana entzutean?
Oscar: Emozioa. Grabaketa egin
bezain pronto Kubara itzuli nin-
tzen, eta emazteak eraman zidan
diskoa bertara. Kaskoak hartu,
sofan etzan eta entzuten hasi nin-
tzen; emozionatuta gelditu nin-
tzen. Ondoren, bertako nire jen-
deari erakutsi nien. Musika kuba-
tarra euskal erritmoarekin
nahastuta entzutea asko gustatu
zitzaien. Bi kulturen arteko eza-
gutza dela esan genezake. 
Lehen kontzertua non eskaini zenu-
ten?

Jon: Gasteizen, Whusu Euskal Fe-
derakundeak antolatuta. Baxu-
rik gabe jo genuen, baina ikuste-
koa zen jendeak nola dantzatzen
zuen; gehienek gainera ez zuten
edaten. Ondoren, Andoainen,
Leitzan eta Villabonan jo dugu.
Zer musika mota jotzen duzue?
Mandi: Diskoan son doinuak, kan-
ta erromantikoak, euskal musika
sonera eramana, nahasketak…
aurkitzen dira.
Jon: Son abesti batzuei letrak al-
datu dizkiegu diskorako. Eta sal-
tsa gustatzen zaigunez, gai pole-
mikoak sartu ditugu abestietan:
alardea eta emakumeak, eta abar.
‘Navarra tiene cadenas’ abesti eza-
gunaren moldaketa bat ere sartu
duzue zuen diskoan.
Jon: Kubatar ukitua eman diogu
Fermin Balentziaren kantari.
Fermin Balentziak zer esan zizuen
abestia entzutean?
Jon: Hobetu egin genuela (barre-
ak). Atalloko ostatu batean egon
ginen berarekin, lagunen arteko
festa batean, kantuan. Han en-
tzun zuen eta hobetu egin genue-
la esan zigun (barreak). Amaie-
ran diskoa oparitu genion.
Lehen aipatu duzuen ‘Yolanda’ ere

bertan aurkitzen da?
Mandi: Maitasun kanta bat da eta
jendeari asko gustatzen zaio.
Behin kalean jotzen ari ginela, ka-
lean ere jotzen baitugu, batek ho-
rrela esan zigun: eskerrak orain-
dik norbait maitasunaz gogora-
tzen dela. 
Diskoak eta zuzenekoek, zein ezau-
garri dituzte?
Mandi: Prezio horretan, 5 eurotan
saltzen dugu, eta alaitasun horre-
kin, erraz mugituko dela uste
dugu. Zuzenekoetan gauza bat
gustatzen zaigu: jendea dantzan
ikustea. Behin, ez dakit non, bi ba-
serritar peto ikusi genituen guri
entzuten. Haiek dantzan jarri be-
har genituela esan genuen gure
artean, eta azkenean lortu ge-
nuen. Haiek dantzan jartzeko gai-
tasuna edukitzea ez da gutxi, izu-
garria izan zen.  
Etorkizunari zer eskatzen diozue?
Mandi: Aurrera jarraitzea eta jo-
tzeko aukerak aurkitzea. Gauzak
hobetzen joan nahiko genuke, eta
baita bigarren diskoa grabatzea
ere. 
Jon: Lehen esan bezala, jendea
dantzan jarri nahi dugu, beti ere,
jendea pixka bat zirikatuz.

Jon, Mandi eta Oscar qLa Jodedera taldeko kideak

Maiatzean taldea osatu eta lehen diskoa abuztuan kaleratu zuten La Jodedera taldeko kideek.
Euskal Herria eta Kuba elkartu dituzte beraien lehen lanean.

«Zuzenekoan gauza bat gustatzen
zaigu: jendea dantzan jartzea»

A. IMAZ

LANA
]Sukaldaria. Sukaldaria behar
da Tolosako taberna batean os-
tiral eta larunbat gauetan lan
egiteko. 699 71 02 73.
]Garbitzailea. Tolosaldeko 55
urtetako emakume euskalduna

Iragarki laburrak naiz. Lan egingo nuke 4 edo 6 or-
duz, goizez edo arratsaldez, den-
da edo taberna batean, edota
etxeak garbitzen. Kotxea daukat.
Ez ditut adinekoak eta haurrak 
zaindu nahi. Deitu 685 73 60 09
telefono zenbakira.
] Irakaslea. Kimikan lizentziatua
naiz eta klase partikularrak ema-
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ten ditut: matematika, fisika eta
kimika. 637 18 08 58.

SALGAI
]Etxebizitza. Etxe adosatua To-
losan. Eguzkitsua, lau gela, bi bai-
nugela, komuna, egongela-jan-
gela handia, sukaldea, bi auto-
rentzako garajea, txokoa, jardina

eta trastelekua. Interesatuek
deitu 678 26 76 57 telefono 
zenbakira. 
]Garajea. Tolosako Iurre auzoan
16 metro karratuko garaje itxia
salgai. Interesatuek deitu 
660 798 658 (goizez) edo 
634 495 925 (arratsaldez) 
telefono zenbakietara. 

R. C. Tolosa

Tolosako Santa Klara monaste-
giak laugarren mendeurrena os-
patuko du 2012. urtean, izan ere
Klarisa mojak 1612. urtean iritsi
ziren Tolosara. Urte berria iritsi
aurretik hasiko dira ospakizune-
kin hala ere, igande honetan ber-
tan emango baitiete hasiera ospa-
kizun ekitaldiei. Igandean ber-
tan, hilak 25, 17:00etan eukaristia
izango da monastegiko elizan ber-
tan. Meza eta gero merienda txiki
bat ere eskainiko dutela argitu
dute. 

Santa Klararen
laugarren
mendeurrena
ospatuko dute

Tolosako
monastegiaren
urteurrena dela eta,
igandean 17:00etan
eukaristia egingo dute



Iñigo Terradillos Leitzaldea

Ika-mika handiekin ekin diote
ikasturte berriari Nafarroan.
Ikasle kopuruak gora egin duen
arren (270 ikasgela berri, LABen
arabera),  Nafarroako Gobernuak
43 miloi gutxiago bideratuko ditu
hezkuntza publikora, ondorioz
230 irakasle gutxiago kontratatu-
ko dituztelarik. Hori nahikoa ez, 
eta Yolanda Barcinak, Nafarroa-
ko Gobernuko lehendakariak,
hezkuntzan «agian» murrizketa
gehiago ezarriko dituela iradoki
berri du. 

Erabakiak Nafarroako sare pu-
blikoko Bigarren Hezkuntzako
ikastetxe ia guztietan izan du era-
gina. Leitzaldeko Amazabal insti-

tutuaren kasuan, aurreikusi zu-
tena baino irakasle bat gutxiago
izango dute hasi dugun ikasturte-
an. Irakasleen desadostasuna eta
haserrea sortu du Barcinaren Go-
bernuak hartutako erabakiak,
eta ADI Bigarren Hezkuntzako
Nafarroako ikastetxeetako zu-
zendarien elkarteak neurriak
hartuko dituela adierazi du.

Zuzendarien haserrea batez
ere irakasle kopurua murrizteko
erabakia hartzeko moduak era-

gin du. Izan ere, ekaina amaieran
hartu zuen aurreko gobernuak
erabakia, aldez aurretik jakinara-
zi gabe. ADIren ustetan, «iruzur»
egin zuten, «euren asmoak ezku-
tatu egin zituztelako». Ondorioz,
ikastetxeetan aurretik egin zuten
lana «alferrik» galdu dela diote,
eta «ezohiko moduan» zaildu dela
ikasturtearen hasiera, «langile-
riaren baldintza aldaketak beran-
duegi» eman zaizkielako.

Bada, Nafarroako Gobernua-

ren erabakiari aurre egin asmoz,
zuzendari guztiek blokean dimi-
sioa aurkeztea pentsatu zuten,
baina azkenean, euren postuetan
jarraituta hezkuntza publikoa-
ren etorkizunaren aldeko defen-
tsa hobea egin dezaketela erabaki
dute. Hori bai, neurriak hartuko
dituztela argi dute. Horietako bat,
datorren urriaren 27koa izango
da, egun horretarako greba iraga-
rri baitute. Zein beste neurri har-
tuko dituzten ez dute zehaztu
oraindik. 

«Eragina denean nabari da»
Neurriek Bigarren Hezkuntza
ukitu duten arren, eragina oroko-
rra dela esan daiteke. Izan ere,
Aresoko eskolatik azaldu dute-
nez, irakasleen kopurua manten-
du egin dute, baina egoera zaila
dela nabari da; «Nafarroako Go-
bernuan material eskaera egite-
an, esaterako, lehen baino baldin-
tza gehiago jartzen dituzte , eta le-
hentasunen arabera jokatuko
dutela argudiatzen dute».

Leitzaldean eragin zuzena izan dute
hezkuntzan ezarritako murrizketek
Leitzako Amazabal
institutuan irakasle bat
gutxiago izango dute;
neurri gehiago hartzea
ez dute baztertu

Leitzako Amazabal institutua. N.G.

, Gutunak

Ibarrako
festen
balantzea

Festa Batzordea sentsibilizazio
desberdineko norbanako, kultur
talde, elkarte eta kirol taldez osa-
tua dago, eta aurten ere arrazoi
komun batekin elkartu da: Ibarra-
ko festa herrikoi eta parte-har-
tzaileak antolatzea.

Festa Batzordea ekaina buka-
eran hasi zen biltzen, eta hilabete
batean, gogor lan eginez, esfor-
tzu  eta ilusio handiz, sei eguneko
festak antolatu zituen. Horrega-
tik, mila esker eta zorionak ibartar
guztiei. Balantze positiboa egiten
dugu. Festak oso ondo joan dira,
eta arazoak arazo, antolaturik
zeuden ekitaldi zein jardueretan
parte hartzea handia izan da.

Hala ere, jakitun gara beti da-
goela zer hobetu, esaterako,
gaueko kontzertuak. Hurrengo
urterako lantalde bat osatuko da
gai hori landu eta indartzeko.
Bestalde, argi ikusi da 6 eguneko
festak luze geratzen direla, horre-
gatik hurrengo urterako apustua
egun gutxiagokoa izango da.

Honen harira, hurrengo urtera-
ko festa batzordeak herritar guz-
tiak  gonbidatzen ditu festak an-
tolatzera. Hori baita lan egiteko
gunea. Edonork zer edo zer esa-
teko badu, azaldu dadila bertara
eta ez orain gutxi azaldu den
prentsako idatziaren moduan,
non akusazio faltsuak eman di-
ren, inongo argudiorik gabe, festa
batzordeak ez baitu erabaki Iba-
rrako irudia Bartola izatea, ez bai-
ta. Bartola taldea Festa Batzor-
deko partaide bat gehiago da.
Idatzi horren helburu bakarra
gauzak nahastea da eta gu ez
gara horretan sartuko. Beraz,
gure helburua guztion arteko au-
zolana bultzatzea denez, beraiei
ere gonbita egiten diegu festa
batzordean parte hartzera.

Bukatzeko, mila esker festa
hauek aurrera ateratzen lanean
aritu zareten guztiei, eta mila es-
ker, gerturatu zareten herritar edo
kanpotik etorritako guztiei.

Gora Ibarrako festak!
pIbarrako festa batzordea.

I. Terradillos Leitza

Ustekabean hartu zuten ikastur-
te berrian langile bat gutxiago
izango zutenaren berria. Horreta-
ra moldatu beharra izan dutela
dio Peio Zestau Amazabal institu-
tuko zuzendariak, baina, «estua-
go» egin beharko dute lan.
Nola jaso zenuten murrizketaren be-
rria?
Maiatzean itxita genuen dato-
rren ikasturterako irakasleen ze-

rrenda osoa, eta espero gabe, ekai-
nean ikuskaritzatik mezu bat
jaso genuen esanez egungo egoe-
rak bultzatuta zerrenda horretan
murrizketa egongo zela.
Nolakoa izan da murrizketa?
Guri irakasle bat gutxiago izatea
egokitu zaigu, eta beraz, horreta-
ra egokitu behar izan dugu, ira-
kasleen ordutegia murriztuz.
Nola erantzun diozue neurriari?
Gainerako ikastetxeetako zuzen-
dariekin bildu ginen, eta sinadu-

ra bilketa bat egin genuen eraba-
ki horren aurka. Baina, eraba-
kiak ez zuela atzerapausorik adie-
razi ziguten. 
Dimisioa aurkeztekotan ere egon za-
rete.
Gure ustez, zuzendariak baino
zuzendaritza osoak aurkeztu be-
harko luke dimisioa benetan pro-
testa egiteko, baina azkenean
atzera egin dugu. Neurriak har-
tuko ditugu, esaterako, urrirako
deitu dugun greba. 

Zertan nabarituko duzue bereziki
murrizketa?
Laguntza behar duten ikasleekin
egon, irakasleen zaintza orduak...
horrelakoetan nabarituko da. Es-
tuago ariko gara lanean. 
Zergatik hezkuntza publikoan?
Krisiari aurre egiteko neurria
izan dela argudiatu dute. Hez-
kuntza pribatuan ez dute murriz-
ketarik egin. Nire ustez, berdin jo-
katu beharko lukete bata zein
bestearekin. 

Peio Zestau 1Leitzako Amazabal institutuko zuzendaria

«Irakasleak estuago ariko gara orain»  
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Eneritz Maiz-Imanol Garcia

A
tzo autorik gabeko
eguna izan zen, baina
gero eta auto gehiago
ditugu gure etxeetan.

Gaur egun, oso arraroa da familia
batean auto bakarra izatea. Kasu-
rik okerrenean berriz, familiako
kideak baino auto gehiago izatea-
rena dago. Eskualdeko herrieta-
ko datuek ere hori adierazten
dute.  

Larraul bezalako herri txiki ba-
tean, esaterako, 100 biztanleko
71k dute ibilgailuren bat. Alegia
bezalako herri ertain batean, 100
biztanleko 61ek du ibilgailua, eta
Tolosan, 100 lagunetik 53k du ibil-
gailu motorizatua. Ibilgailuak
asko erabiltzen dira herri ba-
rruan mugitzeko. Tolosarrek
egunero 6.000 mugimendutik
gora egiten dituzte auto pribatue-
tan; eta Tolosak egunero 36.556
ibilgailu pribaturen joan-eto-
rriak jasotzen ditu.    

Bestetik, garraio publikoaren
erabilera dago. Zenbat erabiltzen
dugu gure herrietatik barrena
dabilen autobusa? Edo trena? He-
rrian bertan alde batetik bestera
edo alboko herrira lanera joate-
ko, oinak edo bizikleta erabiltzea
burutik pasa al zaigu? Baina hu-
rrengo galdera hauxe litzateke;
garraio publikoa erabiltzearen
aldeko hautua egiteko, nola aur-
kitzen da Tolosaldea? Zer nolako
zerbitzua eskaintzen du?

Datuei dagokionez, trena da
gehien erabiltzen den garraio pu-
blikoa. Eskualdean, egunero, be-
deratzi mila bidaiarik erabiltzen
dute. 2009tik 2010era, hiru gelto-
kitan erabiltzaile kopurua jaitsi
egin da: Tolosan, %5,9; Zizurkil-
Villabonan, %6,9; eta Ikaztegie-
tan, %20,5. Beste hiruetan igo
egin da: Tolosa Herrian, %10,6;
Alegian, %50,4; eta Anoetan,
%4,4.

Tolosa-Donostia ibilbidea egi-
ten duen TSST autobus enpresak

4.500 erabiltzaile ditu eskualde-
an, Asteasura joaten den autobu-
sa ere kontuan hartuta. Tolosal-
dea Bus-eko ibilgailuek egunero
269 bidaiari izaten ditu, zerbitzu
guztiak batuta.

Bidegorrien erabilera goraka
Urte batzuk pasa dira Ikaztegie-
ta-Tolosa bidegorria egin zela.
Horren atzetik Asteasu eta Zizur-
kil herriak lotzen dituen bidego-
rria egin zuten. Tolosaldea Gara-
tzeneko Udal Saileko Garbiñe
Mendizabal teknikariaren hitze-
tan, «urtetik urtera, bidegorri
hauen erabilera goraka doala
esan dezakegu». 

Tolosa-Aduna lotuko dituen bi-
degorriari dagokionean berriz,
Foru Aldundiak 2010. urtean
egindako proiektuarean zirribo-
rroaren arabera, 2014-2018 urteen
artean egingo zen zatia. Mendiza-
balek azaldu du, «gure datuen
arabera, trafiko asko dabil, eta
jendeak asko erabiltzen du gure
bidegorria. Gainera, ez bakarrik
aisirako baita lanerako ere. Oi-
nezkoez gain bizikletaz ere ibil-
tzen da jendea, eta Asteasu-Zi-

zurkil zatiak arrakasta handia
izan duela uste dugunez, alega-
zioa sartu genuen. Beraz, beha-
rrezkoa eta presakoa dela irudi-
tzen zaigu zati hori egitea. Orain
ere jendeak lanera joateko erabil-
tzen duela badakigulako». 

Foru Aldundiak, alegazioa
onartu egin zuen, eta 2010-2014
urteen artean egiteko konpromi-
soa hartu du. «Badakigu murriz-
ketak egon direla, eta ez dela
2012an egingo» gaineratu du.

Hala eta guztiz ere, eta Foru Al-
dundiari begira, lanketa egingo
dute, urte honen amaiera bitarte-
an plan bat egingo dute bidegorri
sarearen egoera jasoz.  Era bere-
an, interesa eta elkarlanerako
prestutasuna agertuko diete, la-
nak ahalik eta azkarren hasi dai-
tezen.

Horrez gain, Udal Sailak, bide-
gorri sare nagusitik aterako lira-
tekeen adar batzuk ikusten ditu;
Ibarra edo Amezketa herrietara
atera daitezkeenak esaterako.
Eskualdeko egoera aztertzen ari
dira, eta Mugikortasun Ez Moto-
rizatuaren plana egiten ari dire-
nez, bertan jasoko dituzte eskual-

dean atera daitezkeen aukera 
ezberdinak. Zati guztietan bide-
gorria eraikitzeko beharra ere ez
dute ikusten. Eta aukera ezberdi-
nak erabili daitezkeela uste dute.
Azterketa horretan, herri barru-
ko ibilbideak izan daitezkeenak
ere aztertuko dituzte. 

Autobus garraio egokia
Mugikortasun jasangarria bul-
tzatu nahi da, eta horretarako ga-
rraio publikoaren eskaintza ego-
kia osatzea eta martxan jartzea
dute helburu Tolosaldea Gara-
tzenek eta udalek. 

Garbiñe Mendizabalek azaldu
duenez, «azken urteetan garraio
publikoaren erabilera oso baxua
da. Herri txikietatik barrena au-
tobus handiak ibiltzen dira eta ez
du zentzu handirik». 

Tolosaldea Bus zerbitzuaren
kontzesioa amaitzear dago, eta
Foru Aldundiak berria egin au-
rretik eskualdea aztertu, eta be-
harren araberako autobus zerbi-
tzua jarri nahi da. Iaztik, Foru Al-
dundiarekin lanean ari dira,
«ordezkari politikoekin garraio
publikoaren mahai bat osatu ge-
nuen, eta herrietako beharrak
dokumentu batean jaso geni-
tuen, Foru Aldundiarekin ezta-
baidatu ahal izateko », gaineratu
du. 

«Kontzesio berria onartu au-
rretik, garraio publikoaren sare-
an aldaketak egon behar direla
ikusten dugu», azpimarratu du.
Nahiz eta Foru Aldundiko eta
udaletako ordezkari politikoak
aldatu diren, Tolosaldea Garatze-
nek, berriz ere gaiari gogor heldu
dio. Eta Tolosaldeko garraio pu-
blikoa benetan herritarrentzat
erabilgarria eta egokia izatea
nahi dute.

Mugikortasun Astea
Urtero bezala, asteburuan mugi-
kortasun astea izango da. Larun-
batean, Mugikortasunaren Biga-
rren Eskuko Azoka egingo dute,
eta bertan, besteak beste, Bizime-
ta proiektua aurkeztuko dute. Bi-
zik. Igandean berriz, bizikleta
bira egingo da bidegorri sarea
erabiliz.  Asteasu eta Ikaztegieta-
tik abiatuta, Anoetan elkartuko
dira. Hamaiketako ekologikoaz
gain, bizibidaia emanaldia eskai-
niko dute 12:30ean. 

Geroz eta erabiltzaile gehiago dituzte eskualdeko bidegorriek. M. G.
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Herria Ibilgailuak Ibilgailuak
guztira(1)

100 biztanleko

Alegia 1.086 61
Anoeta 1.325 72
Baliarrain 104 83
Berastegi 855 74
Ibarra 2.831 65
Irura 1.078 65
Larraul 177 71
Leitza 2.139 73
Tolosa 9.800 53
Villabona 3.168 54

(1) Leitza,Tolosa eta Villabonan,auto eta
moto kopuruak bakarrik daude zenbatuta.
Beste herrietan, ibilgailu mota guztiak zen-
batu dira.

G Ibilgailu kopurua

Garraioa Bidaiariak egunero
Trena 9.010

Ikaztegieta 271

Alegia 745

Tolosa 5.360

Anoeta 945

Zizurkil/Villabona 1.689
TSST 4.500
Tolosaldea Bus 269

GGarraio publikoaren
erabilera Tolosaldean

Ibilbidea                 Erabiltzaileak egunero

Tolosa-Alegia
2008 810

Oinezkoak 505

Txirrindulariak 305

2009 919
Oinezkoak 574

Txirrindulariak 345
2010 972

Oinezkoak 604

Txirrindulariak 368

Zizurkil-Asteasu
2009 287

Oinezkoak 212

Txirrindulariak 75

2010 324
Oinezkoak 257

Txirrindulariak 67

GBidegorrien
erabilera

Eskualdean eguneroko joan-etorriak egiteko gehien erabiltzen den garraio mota autoa da. Hala eta guztiz 
ere, bidegorri sarearen erabilera gorantz doa, eta udal erakundeen asmoa garraio publikoa sustatzea da.

Autoari alternatiba bilatuz
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I. Garcia Ibarra

Lehenengo aldiz antolatu dute
Euskal Herriko Mendi Duatloia,
eta lehen proba Ibarran jokatuko
da, bihar. Sendi Ekintza eta Iba-
rrako Kirol Elkartea dira herriko
probaren antolatzaileak. Hiru
zati izango ditu lasterketak: lehe-

nengoa 5,7 kilometroko mendi
lasterketa (maldan gora 303 me-
tro egingo dituzte) izango da; bi-
garrengoa, mendi bizikletaz 6,9
kilometroko zirkuituari bi itzuli
(782 metro maldan gora); eta hiru-
garrengoa, 2,6 kilometroko men-
di lasterketa (108 metro maldan
gora). Proba 16:00etan hasiko da.
Izena emateko epea gaur amai-
tzen da, 22:00etan. 15 euro ordain-
du behar dira eta www.mendia-
tloia.com helbidea egin daiteke.
Gehienez 200 parte hartzaile
onartuko dira proban.

I. Euskal Herriko Mendi Dua-
tloiaren zirkuitua bultzatzaileen

helburua Euskal Herrian dauden
mendi duatloiak bat egin eta
mendi duatloi zirkuitua osatzea
da. Horrela, kirol horri «bultzada
handia» emanez, «kirolari herri-
koia diziplina hau praktikatzera
animatu nahi dugu», azaldu dute
ekimenaren sustatzaileek.

Zirkuituan parte hartuko du-
ten proba guztiak iraila eta aza-
roa bitartean burutuko dira. Guz-
tira zortzi proba egingo dira. Es-
kualdea, Ibarrakoaz gain,
Amasan egingo da beste proba
bat. Zirkuituko zazpigarrena
izango da eta azaroaren 20an
egingo dute.

Ibarran egingo da I. Euskal Herriko
Mendi Duatloiaren lehen proba
Bihar egingo da
lasterketa, 16:00etan
hasita, eta hiru zati
izango ditu: bi korrika
eta bestea bizikletaz

Olano, Nafarroako
bigarren mailako finalean  

LEITZA ›II. Mailako Nafarroako
Aizkora Txapelketaren finala
jokatuko da, etzi, Uharte-Iruñe-
an, 17:30ean. Arkaitz Olano lei-
tzarrak lau aurkari izango ditu:
Kañamares, Loiarte, Mindegi
eta Erdozia.

Alustiza ‘Txiki’ eta ‘Bat’
zakurrekin ariko da Oñatin 

ARESO ›Etziko Oñatiko 52.
Artzai Zakurren Txapelketan bi
zakurrekin ariko da Antonio
Alustiza aresoarra: Txiki eta
Bat. Txiki egungo txapelduna
da eta Bat bere alaba da.

Konponketak egingo
dituzte N-1 errepidean  

ALEGIA-TOLOSA ›N-1 errepide-
an, Alegian eta Tolosan, kon-
ponketak egingo dituzte gaur
22:00etan hasi, eta igandea
20:00ak arte. Irun-Gasteiz
noranzkoan bakarrik izango
dute eragina, eta errailetako bat
irekita egongo da.

DLaburrak Leitzara joateko deia egin
du Francisco Jose Alcarazek

LEITZA ›Juan Carlos Beiro 
guardia zibila omenduko dute,
bihar, Leitzan, ETAk hil zuela
bederatzi urte beteko baitira.
Voces contra el Terrorismo ize-
neko elkarteko lehendakaria
den Francisco Jose 
Alcarazek esan duenez,
autobusak antolatuko dituzte
Leitzara joan eta omenaldian
parte hartzeko.

Gripearen txertoa
hartzeko aukera 

IBARRALDEA ›Gripearen txer-
toa jartzeko kanpaina abian da.
Ibarran, Lizartzan eta Beraste-
gin egunero dago txertoa har-
tzeko aukera, urriaren 30a arte.
Berrobin kontsulta egunetan
hartu daiteke, astearte eta
ostegunetan. Gaztelun,
astelehenetan, erizainaren
kontsultarekin batera. Bestal-
de, Txaraman hilaren 27an 
izango da aukera, 09:15etik
aurrera; Elduainen, hilaren
28an, 12:00etatik aurrera; 
Leaburun, hilaren 29an,
09:15etik aurrera, eta, egun
berean, Elduan, 12:30etik 
aurrera.

I. Garcia 

Hainbat pilota partida izango
dira ikusgai asteburu honetan es-
kualdeko frontoietan. 

Gaur, Gipuzkoako ezker hor-
mako zesta punta partidak izan-
go dira Tolosako Beotibar fron-
toian, 16:30ean eta 20:30ean. Es-
kuz binaka, Alegian, Zizurkilen
eta Ikaztegietan 19:00etan hasiko
dira partidak. 

Eskuz banaka, Amezketan
21:00etan hasiko dira. Gomazko
paletan, emakumezkoetan,
21:00etan izango da partida Anoe-
tan. 

Bihar, larunbata, eskuz binaka,
lau partida izango dira, 10:00etan
hasita, Tolosan. 

Beste hiru partida, eskuz bina-
ka ere, Bidegoianen, 10:00etan.
Bestalde, etzi, Behar Zanak erre-
boteko Enrique Abril txapelketa-
ren partida jokatuko du, Villabo-
nan, 11:00etan.

Eskualdeko
frontoietan
hainbat partida
jokatuko dituzte
asteburuan

2 Hilberriak

ANTONIO
GAZTELUMENDI

AGIRRE jauna 

Auzo Elkarteko lehendakari ohia 

Zure auzokideok
ez zaitugu ahaztuko

Agustinetako Auzo Elkarteko lagunak

Oreretan, 2011ko irailaren 23an

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info

BIHAR, IRAILAK 24

pMugikortasunaren Bigarren
Eskuko Azoka.Mugikortasuna-
rekin zerikusia duten bigarren
eskuko tresnak, bizikletak, pati-
nak, kaskoak, ... saltzeko eta
erosteko aukera izango da.
pBizikleta elektrikoak.Bizikle-
ta elektrikoak egongo dira pla-
zan herritarrek probatu ahal iza-
teko.
pBizimeta.Ekogune Uribe-
Kostako Agenda21eko bulegoa-
ren eskutik, Bizimeta izeneko
eskualdeko herrien arteko bizi-
kleta elektriko eta ez elektrikoen
mailegu sistema aurkeztuko
dute.
pVillabona.Azoka Berdura
plazan izango da, 10:00etatik
13:30era.

ETZI, IRAILAK 25

pBizikleta bira,bidegorritik.
Ikaztegietatik eta Asteasutik
abiatuta, txirrindulariak Anoe-
tako plazan elkartuko dira. Jo-
koak txikientzat, zozketak,...
izango dira.
p10:30.Asteasutik eta Ikazte-
gietatik abiatzeko ordua da.
Beste herrietako txirrindulariak
sartzen joango dira.
pHamaiketako ekologikoa.
11:30ean, Anoetako plazan ha-
maiketako ekologikoa dastatu-
ko dute txirrindulariek.
pBizibidaia emanaldia.Zelan-
da Berria familian bizikletaz
egindako Kiwizibidaia ikus-en-
tzunezkoaren emanaldia eskai-
niko dute. 12:30ean izango da,
ekitaldiei bukaera emateko.

GTolosaldeko Mugikortasun Astea

I. Garcia-E. Maiz Villabona

Bizkaiko Uribe Kosta eskualdean
Bizimeta izeneko proiektua jarri
dute martxan, eta bihar horren
aurkezpena egingo dute Villabo-
nan egongo den Bigarren Eskuko
Azokan. Bizkaiko eskualde ho-
rretako herrien arteko garraio
publiko sistema da Bizimeta. Bizi-
kleta estandarrak eta bizikleta
elektrikoak daude aukeran.

Uribe Kostako Zerbitzu Manko-
munitateak, Rezikletak eta Koo-
pera sareak bultzatzen dute egi-
tasmoa. Hauen esanetan «garraio
praktiko, azkar eta jasangarria
bermatzen duen bizikleta-flota
sistema» da Bizimeta. Sistema
horren bitartez, erabiltzailea bere

herrian bizikleta bat hartzen du
eta beste herri bateraino joan dai-
teke; gero, aukeran, herrira itzuli
edo beste herrian utzi dezake bizi-
kleta.

Erabiltzaileak izena eman be-
har izaten du garraio horretan
parte hartzeko. Txartel bat ema-
ten zaio eta horixe erabiltzen du
bizikletak hartzeko. Bizikletak
dauden gunera joan, eta txartela-
ren bidez bizikleta bat hartzeko
aukera ematen dizu sistemak.  

Alde solidarioa
Egitasmoak, gainera, alde solida-
rioa ere badu. «Pedalari eragiten
diozun bakoitzean, gehien behar
duenaren gizarteratzean lagun-
tzen duzu», azaldu dute sustatzai-
leek. Horietako bat, Rezikleta,
Koopera gizarte sarearen barne,
gizarte bazterketa arriskuan dau-
den pertsonekin lan egiten dihar-
du. Lanpostu bat eskuratzeko au-
kera emango dien formazio, zerbi-
tzu eta laguntza eskaintzen die
pertsona horiei.

Uribe Kostan egiten den
bizikleta bidezko garraio
sistema aurkeztuko dute 
Bizimeta izena du
egitasmoak eta herri
batetik bestera
txirrinduaz joateko
aukera ematen du



2 Agenda

DEIALDIAK

pVillabona.Patata Tropikala
taldearen eskutik Baso sorgin-
dua antzezlana umeentzat etzi,
igandean 16:30ean Gurea 
antzokian.
pTolosa-Anoeta-Alegialdea.
Bihar Bilbon egingo den mani-
festazio nazionalera joateko au-

D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2011-09-23
Eguraldia

›› 23°›› 17°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.M.
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: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu.
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, Baliarrain,
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 OSO LAINOTUTA

ARRATSALDEA LAINOTUTA

BEROENA 20°
HOTZENA 15°

Farmaziak

GAUR

pTolosa.Santamaria, I. Nafa-
rroa etorbidea, 2. 943 65 46 10.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga 
kalea, 7. 112.

BIHAR

pTolosa.Morant, R. Zabalarre-

2

Urte askoan!
Aitziber Aiestaran (Ibarra). Gaur 10 urte. Zorionak eta ondo pasa, familiaren partetik.

2 Agurrak

ta, 1. 943 67 36 49.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga 
kalea, 7. 112.

ETZI

pIbarra.L. Lejeune, Euskal He-
rria, 46, 2. 943 67 32 74.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga 
kalea, 7. 112.

ETZIDAMU

pTolosa.Olarreaga, I. Korreo
kalea, 2. 943 67 01 28.
pLekunberri.Mendia, M.I. Ara-
lar kalea, 25. 112.

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

tobusak antolatu dituzte. Tolo-
san San Frantzisko pasealeku-
tik aterako da autobusa
15:30ean, eta izena Rakun
eman behar da. Anoetan izena
Itzulin eman behar da. Alegian
15:00etan irtengo da Amezke-
tatik eta 15:30ean Alegiatik,
eta izena ohiko tokietan eman
behar da.


