
Gorren zailtasunez ohartaraztea 
Tolosaldeko eta Goierriko Pertsona Gorren Gainditzen
elkarteak ekitaldi ugari antolatu ditu hurrengo egunera-
tarako. Hamargarren urtez jarraian antolatu dute Sentsi-
bilizazio Astea, eta aste honekin lortu nahi dutena herri-

tarrak gorrek dituzten arazoez eta zailtasunez kontura-
tzea da. Larunbatean izango da ekitaldi nagusia, 
Leidor aretoan. Era berean, San Frantzisko pasealekuan
erakusketa jarria dute.   3
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Herri batzarra
deitu du udalak
hondakin bilketa
sistemei buruz
Datorren asteartean izango da bilera Topic-en,
arratsaldeko 19:00etatik aurrera. 2

La Patro Teatroren
antzezlana, gaur, 
San Estebanen 2

Txintxarri eta Txintxarri Txiki
abesbatzek, Txintxarri Eguna
ospatuko dute, larunbatean 
Alegiako elizan eskainiko dute euren kontzertua, eta
19:45 etik aurrera izango da; kantaldia amaitu
ostean, guztiak mahaiaren bueltan elkartuko dira     6

Porrotxen laguntzarekin 
Haize bultzadaz aurrera jaialdia
izango da urriaren 25ean, Orexan  
Haize Poulain hiru urteko haurrak aita orexarra du.
Diagnostikatu gabeko gaixotasuna dauka, eta jaialdian
bildutako dirua bere eguneroko beharretarako da 7

GABONETAKO
APAINGARRIAK
EGITEKO
MATERIAL ESKE,
IBARRAN

Uzturpe ikastolako ikasleek
apaingarri iraunkorrak
egingo dituzte energia
kontsumoa murrizte aldera 7

ARRILLAGAKO
APARKALEKUEN
ZOZKETA 
EGINGO DUTE,
BIHAR

Tolosako Voith-Gorostidi
eremuko aparkalekuak dira
zozkatuko direnak         5



GALDUTAKOAK
Graduatutako betaurrekoak:
Nesken graduatutako betau-
rrekoak galdu ziren Kilometro-
en egunean Tolosan. Aurkitu
dituenak, deitu dezala 692
758487 telefono zenbakira.

Zure iragarki laburra jartzeko 
deitu 943- 65 56 95 

telefono zenbakira edo idatzi 
ataria@ataria.info helbidera.

IRAGARKI 
LABURRAK

Tolosa
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NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ

Iragan asteburuan tradizio handia
duen Herri Krossak hasiera eman
zion San Esteban Auzoko Kultur As-
teari. Ekitaldi nagusiak bestalde,
gaurtik hasita izango dituzte Tolosa-
ko auzoan. Igandera bitarte hamai-
ka ekitaldiz gozatzeko aukera izan-
go dute.

Gaurkoan antzerkia izango da
protagonista La Patro Teatroren es-
kutik, Odio a mis hijos y soy una mu-
jer normal antzezlanarekin. Bihar,
berriz, afaria izango dute garagardo
azokako menuarekin, eta Alaia Mar-
tin eta Oskar Estanga bertsolariek
girotuta, gainera. 

Larunbat arratsaldean umeen
txanda izango da: haur jolasak, zal-
di paseoak, buruhandiak, txokolate
jana... Igandean, azken egunean,
babarrun jatea izango da eguneko
ekitaldi nagusia. 

Antzerkia ikusgai
San Estebango 
Kultur Astean
La Patro Teatro taldea izango da gaur San 
Esteban Auzoko Kultur Astearen XXVI. edizioan;
igandearekin amaituko dira ekitaldiak

URRIAK 17, OSTEGUNA

19:00. XI. Patata Tortila Lehiaketa
Ondoren. Luncha.
22:30. Antzerkia «Odio a mis hijos y
soy una mujer normal» antzezlana,
La Patro Teatro-ren eskutik. 

URRIAK 18, OSTIRALA 

21:00. Afaria garagardo azokako
menuarekin, Alaia Martin eta Oskar
Estanga bertsolariek girotuta.
Ondoren. «Ezer ez eta festa» saioa.

URRIAK 19, LARUNBATA

16:00. Mus txapelketa.
16:30. Haur jolasak.

Egitaraua

16:30. Zaldi gurdi eta poney paseoa 
18:00. Buruhandiak.
19:00. Txokolate jana.
24:00. «Konbenio del metal» eta
«Humus» taldeen kontzertua.
Ondoren. «Puntzakada DJ».

URRIAK 20, IGANDEA

09:00. Diana Herriko Txistulariekin.
10:00. Trikitixa auzoko baserrietan.
11:00. Meza auzoko hildakoen alde,
San Frantzisko elizan.
12:00. Toka txapelketa gizonezko-
emakumezkoentzat auzoko txaran-
gak alaituta.
14:00. Auzoko babarrun jatea.
Ondoren. Dantzaldia «Joxe Jabier
Mendizabal»en eskutik .

NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ

Idema Ingurugiro Ingenieritza en-
presak ekainean hasitako lanaren
bigarren fasea aurkeztuko du Tolo-
sako Udalak Topic-eko astearteko
batzar irekian. Hau da, Tolosako
Hondakinen Kudeaketarako siste-
men arteko konparazio azterketa:
bosgarren kontenedore boluntarioa
(Zarautzen kasua), nahitaezko bost
kontenedoreetan oinarritutako sis-

tema (Zumaian onartu zena), siste-
ma mixtoa (Itsasondon onartu
zena), bilketa sistema komunitarioa
(Oviedo, Milan) eta atez ateko siste-
ma (Alegia edo Zizurkil). Herritarrek
hilaren 22an jasoko duten informa-
zioa 14ean aztertu zuen jada Hon-
dakinen Jarraipen Mahaiak. 
Ibai Iriartek jakinarazi bezala, Tolo-
sako Udalak 2014. urtean ezarri
nahi du hondakin bilketa sistema
berria. Aurretik, ordea, fase guztiak

Hondakin bilketa sistemen 
alderaketa aurkezteko herri
batzarra izango da asteartean
Tolosako alkate Ibai Iriartek datorren hilaren 22an 
arratsaldeko 19:00etan Topic-en izango den herri 
batzarrera joateko deia luzatu die tolosarrei 

bete behar dira, Bigarrenaren oste-
an, hirugarren fasean, Udalak Oso-
ko Bilkuran zehaztutako oinarriak
betetzen dituzten sistemen konpa-
raketa xehetua egingo da. Eta behin
betiko erabakia indarrean jarri au-
rretik laugarren fasea bete beharko
da: fiskalizazioa, tasak, ezarpen ga-
raiak, jarraipen mekanismoak az-
tertuko dituena, alegia. 

Erabakitzen den sistema erabaki-
tzen dela, Hasier de los Rios inguru-
men teknikariak jakinarazi bezala,
auto-konpostajea eta auzo-konpos-
tajea bultzatzen jarraituko du Tolo-
sako Udalak. 

Ibarra-Tolosa Zero Zabor
taldeak antolatuta Zero
Zabor Festa ospatuko da
larunbatean

NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ

Datorren larunbatean, urriaren
19an, Zero Zabor norabidean aurre-
ra egiteko ekitaldi ugari antolatu
ditu Zero Zabor mugimenduak. 

Egunari hasiera emateko, bizikle-

tak hartu eta «Birzzikleta Martxa»ri
ekingo diote parte-hartzaileek. Iba-
rrako Zero Zabor taldeak jakinarazi
bezala, eskualdeko herri ezberdinei
deia luzatu diete ekimenean parte
hartzeko. Hortaz, eskualdeko hain-
bat herritik abiatu ostean lehen gel-
dialdia Ibarrako Plazan (12:00etan)
egingo dute «Birzzikleta Martxa»ko
txirrindulariek, hamaiketakoa eskai-
niko baita bertan. Ondoren txirrin-
dulari martxak jarraituko du Ibarra-

Bizikleta martxa eta kontzertuak 
Zero Zabor ekimenaren baitan

ko Azkue auzoraino eta jarraian To-
losan barrena murgilduko da. Baz-
karia 14:00etan Bonberenean os-
patuko da, zagiardoarekin, eta ba-
koitzak bere jana eraman behar du. 

Arratsaldeko 18:00etan Zero Za-
bor Festari hasiera emango zaio.
Bonbereneako eszenatokian berta-
ko zein kanpoko artista anitzen kon-
tzertuez gozatzeko parada izango
dute bertaratutakoek: Belarminak,
Mma, Xabier Montoia eta Morau. 

Ibai Iriarte eta Hasier de los Rios Tolosako udaletxeko Batzar Aretoan, atzo. N. R.D.A.

Zaku lasterketan, iaz. I.T.



Irudia Tolosaldea

240 arropa kaxa, Saharara bidean
Gaur abiatu da Saharar Errefuxiatu Kan-
pamentuetara zuzendutako elkartasun
karabana. Hirukide eskola kamiseten bil-
keta egiten aritu da, eta euren laguntza es-

kertu nahi du Tolosaldea Sahararekin el-
karteak. Josteko makina bat ere eraman
dute arroparekin. Laster ekingo diote jana-
ri bilketari. ATARIA

Irudia Tolosa

45 familia gehiago, auzo konpostarekin
Konposta egiteko etxolako giltzak banatu
dituzte Amarotzen. Auzo Etxearen ondoan
kokatu dute, eta hala, 45 familik egingo
dute hemendik aurrera konposta gune ho-

rretan. Amaroz auzo konposta egiten duen
laugarren auzoa da, Alliri, Izaskun eta La-
rramendiren atzetik; denera 150 familik
egiten dute. ATARIA

Tolosaldea
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Haurrei zuzenduriko
ekitaldiak asteburuan

TOLOSA. Tolosa&Co  merkatari el-
karteak  haurrei begirako jarduerak
antolatu ditu datozen asteburueta-
rako: puzgarriekin eta jokoekin, lu-
doteka egingo dute 17:00etatik
20:00etara, urriaren 19an Berdura
plazan kokatuz eta 26an, Zerkau-
sian. Gainera, etzirako magia ikuski-
zuna antolatu dute Lopez-Mendiza-
bal plazan 18:00etatik aurrera, eta
ipuin kontakizuna eta txokolatada
San Frantzisko 21ean, 17:30etik au-
rrera, urriaren 26rako.

Benaparrera irteera,
Aizkardik antolatuta

AMASA-VILLABONA. Urriaren 20an,
06:30ean Olaederra kiroldegitik
abiatuta, egingo du Aizkardi mendi
elkarteak Benaparrerako ibilbidea.
Bagargitik, Iratiko etxeetatik, Meha-
tzeko lepora zuzenduko da taldea,
Ibarrondoko errekatik jarraituz. On-
doren, Ori mendi gaina (2.017 m)
igoko dute. Itzulerako bidea Zazpi-
gañatik barrena egingo dute, berriro
ere abiapuntura iritsiz. Gaurko egu-
na amaitu bitarte eman daiteke ize-
na Aizkardi elkartera agertuz ala
649 717 182 telefono zenbakira
deituz.

Euskararen aldeko 
II. Herri lasterketa 

ZIZURKIL/VILLABONA. Larunbate-
an egingo da Euskaraz Bizi Nahi dut
II. Herri lasterketa. 11:00etan Zizur-
kilgo Aurrera Plazatik abiatuko dira
korrikalariak, eta han bertan eman
ahal izango da parte hartzeko izena,
lasterketa hasi aurretik: 16 urtetik
beherakoek 2 euroren truke egin
ahal izango dute korrika eta helduek
5 euro. Kamiseta ere erosiz gero,
salneurria 7 eurokoa izango da lehe-
nentzat, eta 10ekoa bigarrenentzat.

AMAIA GOIKOETXEA AZPEITIA

Hamargarren aldiz Sentsibilizazio
Astea antolatu du Gainditzen Tolo-
saldeko eta Goierriko pertsona go-
rren elkarteak, eta horregatik, «oso
harro» daudela urte horietan egin
duten lanarekin azaldu dute. 

Pasa den urteetan egin moduan,
denetariko ekitaldiak prestatu di-
tuztela adierazi dute, eta helburua
ere mantendu egin dute: «Aste ho-
netan lortu nahi duguna jendea gor
komunitateak komunikatzeko di-
tuen arazoez, zailtasunez, kontura-
tzea da: bai lana bilatzerako ga-
raian, ba eta beste arloetan ere». 

Jendeak azken Kilometroen leloa
barneratuta duela baliatuz eta hela-
razi nahi duten mezura egokituz,
Ahora? Orain, eskura lelopean osa-
tu dute egitaraua. Urriaren 14tik
19ra bitarte izango dira ekitaldiak,
eta Goierriko zein Tolosaldeko hain-
bat herritan burutuko dituzte. Ipuin
kontakizunek, hitzaldiek, erakuske-
tek, dantza emanaldiek eta kantu
saioek osatuko dute eskaintza.
Egun nagusia, berriz, urriaren 19a
izango da, eta Tolosako kultur etxe-
an eta Leidor aretoan egingo dira
ekitaldiak. 

Antolatutako ekitaldiez gain, pro-
posatutako marrazki lehiaketaren

Abian da gorren komunitatearen  
X. Sentsibilizazio Astea

Tolosaldeko eta Goierriko pertsona gorrek
osatutako Gainditzen elkarteak ekitaldi
ugari proposatu ditu datozen egunetarako

haritik, sari banaketa eta oparien
zozketa hurbiltzen diren umeen ar-
tean egingo da. Bestalde, gogorara-
zi dutenez, ekitaldi guztietarako sa-
rrera doakoa izango da. 

Egun, 50 bat kidek osatzen dute
Gainditzen elkartea. «Parte hartzea
gutxitzen ari da elkarteetan, bai To-
losaldean, bai Goierrin, bai eta Esta-
tu mailan ere», azaldu dute Gaindi-
tzenekoek. «Gorrek euren eskubide-
en alde borrokatu nahi dute bai,
baina dirudienez, ez dira elkartee-
tan biltzen». 

Elkarteko mugimendua behe-
rantz doan arren, gogorarazi dute
«Gainditzen elkartean jendearekin
lan egiteko irekiak» daudela, guztiek
parte har dezaten.

Bestalde, azaroaren 9an gorrei
begirako Nazioarteko Zinema Jaial-
dia ere antolatu dutela aurreratu
dute.

GOR KOMUNITATEAREN 
X. SENTSIBILIZAZIO ASTEA

Urriaren 11tik 19ra arte: Erakuske-
ta Tolosako San Frantzisko paseale-
kuan.
Urriaren 14an eta 17an: 17:30eta-
tik aurrera, Villabonako eta Ibarrako
kultur etxean, hurrenez hurren, ipui-
nak zeinu hizkuntzan. 
Urriaren 18an: 15:00etan, Villabo-
nako Jesusen Bihotza ikastolan, 5.
eta 6. mailako ikasleei zuzenduriko
hitzaldia gor komunitatearen ingu-
ruan.
Urriaren 18tik 19ra arte: Eskualde-
ko haurren marrazkien erakusketa,
Tolosako kultur etxean. Marrazkie-
tan pertsona gorren komunikatzeko
zailtasuna islatuko da.
Urriaren 19an: 11:00etatik aurrera,
Tolosako kultur etxean, Bilboko
Deustuko Unibertsitateko M. Soco-
rro Luengo Rubalcabaren Doktore
Tesiarekin elkarlana. Gaia: Emaku-
me gorrak, osasun zerbitzuak eta
indarkeria. 18:00etatik aurrera, To-
losako Leidor aretoan, honako eki-
taldiak izango dira:
• Isiltasunean dantzatuz dantza
emanaldia, Arymux taldeak eskai-
nia.
• Zuen begiak utziko? kantu ema-
naldia, Ibon Casasekin.
• Berdintasuna antzezlana, Donos-
tiako Zeinu Antzerkia taldearen es-
kutik.
• Komunikazioa zerbitzu eta tekno-
logien demokratizaziorako hitzaldia
Arrieta ahizpen eskutik.

Egitaraua

Tolosako San Frantzisko pasealekuan ikusgai dago erakusketa. AMAIA GOIKOETXEA AZPEITIA.
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Zerbitzuak 
konpartitu 
behar ditugulako

2.000 biztanletik beherako herrientzako
zerbitzu berria 
Laguntza teknikoa, juridikoa, finantzarioa…eknikLaguntza t
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Peio Gascon • Lurralde Antolaketako zuzendaria

«Herri txikiei laguntza juridikoa
emango diegu»

Etorlur, Gipuzkoako Foru Aldundiko sozietate publikoa, 
Itten izango da aurrerantzean, eta udalerri txikiei laguntza
ematea izango da haren jarduera nagusia

Etorlur, Gipuzkoako Foru Aldundiko
sozietate publikoa, Itten izango da
aurrerantzean, eta udalerri txikiei la-
guntza ematea izango da haren jar-
duera nagusia. 
Zein izan da sozietate berria eratze-
ko arrazoia?
Aldundia kudeatzen hasi ginenean
Etorlurrek izugarrizko zuloa zuela
ohartu ginen. Honen helburu nagu-
sia etxebizitzak eta lur sailak kudea-
tzea zen. Duela hilabete batzuk kon-
tuak birformulatu behar izan geni-
tuen, eta ondareari zegokion 20 mi-
lioi euroko galera azalerazi zen. Hau
da, Hernanin tasaziorik egin gabe lur
batzuk erosi zituzten; 28 milioi euro-
tan erosi zituzten, eta egun 12 milioi
balio dute. Bestetik, Beizaman eta
Azpeitiko Nuarbe auzoan etxebizi-
tzak egin zituzten; Nuarbe auzoan
hiru etxebizitza soilik saldu ziren, eta
Beizaman bat falta zen. Ez zegoen
inongo eskaerarik horiek erosteko,
eta azken urteetan prezioa behera-
ka zihoan. Ondorioz, horiek guztiak
alokairura pasatzea erabaki ge-
nuen, zorrak handitu beharrean gu-
txieneko sarrerak bermatzeko. Izan
ere, gure politika ez da etxebizitzak
egitea, alokairua sustatzea baizik. 
Zer eginkizun izango du Ittenek?
Azken lau urteetan Landa Gipuzkoa
32 proiektuaren bidez 1.000 biztan-
letik beherako herrietara diru lagun-
tzak bideratu dira, eta horiek Etorlu-
rrek kudeatu izan ditu. Laguntza ho-
riekin udaletxe berriak, parkeak, bio-
masarako plantak eta halako
proiektuak egin dituzte herri txikie-
tan. Erabaki dugu espekulazioare-
kin zerikusia duten jardueretatik at
egotea, eta horregatik herri txikiei la-
guntza tekniko eta juridikoa ematea
izango da orain gure ardura. Hori

izango da Ittenek egingo duena;
2.000 biztanletatik beherako herrie-
tara bideratuko dugu zerbitzua. Gu-
re asmoa udalek dituzten arazoei
eta beharrei laguntzea da. Elkarla-
nean egingo dugu hori; adibidez,
proiektuak egiten lagundu, edo pro-
zesu parte-hartzaileak bideratuko
dizkiegu. Egun lau proiektu pilotu ari
gara jorratzen; Ataunen, Orendai-
nen, Mutiloan eta Gaztelun. Han egi-
ten diren proiektuak beste herrieta-
ra zabaldu nahi ditugu, hala eska-
tzen badute eta beti ere haien ezau-
garrietara moldatuta. 
Orduan, beste norabide bat hartuko
du sozietateak.
Bai. Espekulazioarekin, etxebizitzen
munduarekin, jada badauzkagun
proiektuekin soilik jarraituko dugu.
Hori bigarren mailako jarduera izan-
go da. Eginkizun nagusia herri txikiei
laguntza ematea izango da. Nagusi-

ki, udalei bideratutako tresna izango
da Itten. Herri horietan udaletxetako
teknikariak ez dira egoten lanaldi
osoan, eta askotan idazkariak eta
arkitektoak beharren arabera joa-
ten dira hara. Horiei lana arindu eta
gastuak murrizteko asmoz sortu du-
gu erakundea. 
Beste izen eta norabide bat hartu
duzue. Etorlurren zama ekonomi-
koa bere gain hartuko al du Ittenek?
Legeak agintzen du enpresa batek
ondarearen erdia galtzen duenean
porrot egin duela. Etorlurrek 44 mi-
lioiko kapitala zuen, eta 21 galdu ge-
nituen; beraz, horretarako zorian ze-
goen. Egia da gipuzkoarrok 20 milioi
galdu genituela; orain elkarteak 20
milioi euro ditu. Hainbat neurri hartu
dugu azken urteetan galerei aurre
egiteko, eta horietako bat izan da
eraikinak alokairuan jartzea. Aur-
tengo aurreikuspenak galerak ez

izatea dira. Enpresa publiko baten
helburua ez da etekinak lortzea, bai-
na oreka lortu behar dugu. Egun, en-
presa hau ez da zama bat aldundia-
rentzat. Etekina beste modu batzue-
tara atera nahi dugu; ez etxebizitzak
saltzen, baizik eta udalei laguntza
ematen. Aurkezpena egin genuene-
an 30 udaletako ordezkariak agertu
ziren, eta horietatik 21ek lanketa es-
katu digute jada. Beharra dagoela
ikusi dugu. 
Orendain eta Gaztelu aipatu dituzu.
Zertan ari zarete bi herri horietan? 
Gaztelun herriko ostatuaren proiek-
tua da, birgaitzeko, konpontzeko.
Udalak badu diru laguntza bat eta
proiektua egiteko laguntza eskatu
digute. Proiektua lizitatuz dirua au-
rreratuko diegu eta gehienbat gero
auzolanean nola funtzionatu edo
nola lan egin daitekeen aholkatze-
ko. Udaletxearekin elkarlanean gau-

de eta une honetan 90.000 euroko
obra bat aurrera eramaten ari gara,
urte amaierarako eginda egon be-
har duen obra bat. Orendainen iazko
lur jauzien ondoren udalak eskatu zi-
gun ea aukerarik bazegoen aurre-
proiektu bat egiteko mendi magale-
ko euri urak jasotzeko. Momentu ho-
netan horretan ari gara, eta itsura
denez hilabete amaiera baino lehen
hasiko gara lanak egiten, udaletxea-
ren eskutik.Tolosaldean eskakizun
dezente jaso ditugu, urriaren 2an
egindako agerraldian, eta une hone-
tan datorren asteetan hasiko gara
herriz herri, udaletxez udaletxe be-
raiekin batera elkarrizketa zuzenak
egiten besterik ezean proiektuak ho-
beto ezagutzeko, eta 2014rako kro-
nograma bat egiteko.
Zein da Tolosaldeko herri txikien
egoera?
Egia esan Tolosaldeko eskualdean
daude kokatuta herri txiki gehienak,
eta herri txiki guzti horiek behar asko
dituzte, egoera ekonomikoa ez da
ona eta herri txikiek egoera hori ere
pairatzen dute. Inbertsiorako ahal-
men gutxi dutenez ahalik eta gehien
lagundu behar diegu, inbertsio ho-
riek ahalik eta merkeen egiten, eta
diru apur horri etekin handiena ate-
ratzen . 
Tolosaldea 28 herrik osatzen dute,
eta ia guztiak, hau da, 24, 2.000 biz-
tanletik beherakoak dira. Herri guz-
tietara iritsiko zarete?
Printzipioz bilera bat egin nahi dugu
udaletxe guztiekin, sortzen diren lan
guztiak antolatzeko. Orain Gaztelu-
ko ostatuarekin ari gara buru-bela-
rri, baina Anoetan, adibidez, eskatu
digu udaletxeak liburutegi berri ba-
ten diseinua egitea, baina oraindik
eraikina ez dago eginda, ondorioz,
urtean zehar egin dezakegun lan bat
da. Horregatik, gure helburua udale-
txe guztiei ahalik eta erantzun txuku-
nena ematea da, eta lehentasunen
arabera proiektuak sailkatu. Ondo-
ren udalekin batera kronograma
osoa konpartituko dugu, beraiekin
osatu, eta lanean jarraitu. Tolosalde-
an 24 herri daude, eta lan asko dau-
kagu egiteko. 

ATARIA



Bakarrizketa saioa,
bihar, Oihan Vegak

TOLOSA. Topic aretoan euskarazko
bakarrizketa saioaz gozatzeko au-
kera izango da, bihar. 19:30ean ha-
sita, Oihan Vega kazetariak Euska-
raren Espektakulue. Zergatik prakti-
katzen dugu sexua erdaraz? saioa
eskainiko du, eta barrea eragiteare-
kin batera, euskararen inguruko go-
goeta sortzea izango da helburueta-
ko bat.  

Doako ikastaroak 
Tolosaldea institutuan

TOLOSA. Tolosaldea Goi mailako
Lanbide Heziketa Institutuan langile
eta langabetuentzako doako ikasta-
roak izango dira urriaren 21ean.
Ikastaroak Sistema eragilea (Win-
dows), Informazio bilaketa: Internet
eta posta elektronikoa eta Planoen
interpretazioa soldaduran izango
dira, eta oraindik bada lekurik saioe-
tan. Informazio gehiago eskuratu
nahiz izena emateko: www.tolosal-
dea.com edo 943 65 11 47.

‘Dinda Dindai’ filma
Leidor aretoan

TOLOSA. Aurelio Vicente tolosarra-
ren Dinda Dindai. Ezkilen arteko bi-
dea dokumentalaren estreinaldia
izango da, bihar, Leidor aretoan,
20:00etan. Izaera etnografikoko
lana osatu du tolosarrak, eta kan-
paien mundu bitxia jorratu du; mun-
du honek bidean biltzen dituen
hainbat tradizio erakutsi ditu. Etno-
grafoek, historialariek, artisauek
eta kanpaijoleek parte hartu dute
dokumentalean, eta sarrera doakoa
izango da; hori bai, aurretik gonbida-
pena leihatilan hartu beharko da. 

Iurre elkartean bertso
afaria larunbatean

TOLOSA. Tolosako Iurre elkarteak
bertso afaria antolatu du, urteroko
moduan. Horrela, larunbat honetan
izango da saioa, hilaren 19an,
21:00etan. Aurtengo bertso afarian
Sebastian Lizaso, Julio Soto eta Iker
Zubeldia ariko dira kantuan, eta
gaur izango da izena emateko azken
eguna. Informazioa eskuratzeko
nahiz izena emateko, 606 63 04 00
telefono zenbakira deitu behar da,
eta Alex Perurenari galdetu. 

Tolosa
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ITZEA URKIZU

Voith-Gorostidi eremuko Arrillaga
plazako aparkalekuen zozketa izan-
go da, bihar, Tolosako udaletxeko
pleno aretoan.

Gogora ekarri behar da, pasa den
irailean erabaki zuela Gobernu Ba-
tzarrak, Arrillagako aparkalekuen
alokairuekin aurrera jarraitzea, era-
bilerari garrantzia eman nahian.

Horrela, udalak eskaintzen di-

Arrillagako aparkalekuen zozketa, bihar
Dauden plazak baino eskatzaile gutxiago
daudenez, lekuak aukeratzeko egingo
dute jendaurreko zozketa 

tuen aparkalekuak baino eskaera
gutxiago izan dira epe barruan, eta
beraz, zozketaren bidez aparkale-
kuen aukeraketa hurrenkera eraba-
kiko dute, 26 eskatzaileren artean;
ausazko zenbaki bat eman diete, es-
pedienteari jarraituz. Behin 26 zen-
bakiak atera ondoren, aukeraketa
egiteko azken postuan epez kanpo
izena eman duen eskatzailearen
izena jarriko dute. 

Zozketa 12:00etan hasiko da, eta
zozketako emaitzaren arabera,
aparkalekuko goiko solairuko 53
aparkalekuen artean egin ahal izan-
go da aukeraketa. Aipatzekoa da,
mugikortasun urri iraunkorra duen
inork ez duela izenik eman, eta ho-
nenbestez, eskaitzaile hauentzako
bideraturiko aparkalekuak aukera-
ketatik kanpo geratuko direla. 

Zozketa egindakoan, Tolosako

Udalak jakinaraziko die eskatzaile-
ei, hurrenkera zorrotz jarraituz,
aparkalekua hautatzera zein egune-
tan joan beharko duten. 

Eskatzaileek etxebizitza zerbitzu-
ko bulegora bertaratuta, nahiz tele-
fonoz deituz egin ahal izango dute
aukeraketa, eta horretarako, apar-
kalekuen planoak udaletxeko erre-
gistroan, etxebizitza zerbitzuan eta
web orrian eskuragarri daude.
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Irudia Tolosa

Felix Ortegaren erakusketa, Aranburun
Bihar inauguratuko dute Felix Ortega artis-
ta iruindarrarren erakusketa Tolosako
Aranburu Jauregian. Azaroaren 30 bitarte
zabalik egongo da, bertara gerturatu nahi

duen ororentzat. Ortegaren esanetan, era-
kusketa honek bere lekutik ez dela mugitu
erakusten du, eta oraindik agortu gabe da-
goela aldarrikatzen du. ATARIA

Irudia Amezketa

Ogi Berriren 80 urteak, liburu batean
Amezketako Ogi Berri okindegiak 80 urte
bete ditu. Altunatarrek ibilbidea Joxe Mari
Oterminek bildu du liburu batean. Horrez
gain, Euskal Herriko hainbat pertsonaia

ezagunek euren ekarpenak egin dituzte,
ogiaren inguruko hausnarketekin. Azaletik
mamira liburuko argazkiak, ikusgarriak, Jo-
seba Urretabizkaiarenak dira. A. IMAZ

Euskara ikastaroak
azaroan hasiko dira

AMEZKETA. Euskara ikastaroak aza-
roan hasiko dira Amezketan. Lantal-
deak antolatzeko, herritarrei izena
emateko eskatu die udaletik, beha-
rretara antolatu ahal izateko. Horre-
gatik, euskara ikasteko, hobetzeko
edo laguntzeko interesa dutenei
udalarekin harremanetan jartzeko
eskatu die, 943 65 31 89 zenbakira
deituta.

Ikasturte berrirako
ikastaroak, zabalik

AMEZKETA. Ikasturte berria indar-
tsu hasi nahi dute Amezketan, eta
horretarako, ikastaro ugari antolatu
dituzte: Pilates, aerobik, yoga, me-
moria, gimnasia eta yoga erretirodu-
nentzat, musika, haurrentzat pintu-
ra eta ingelesa, egur taila eta eder-
tasun ikastaroa. Izena emateko eta
informazio gehiagorako udalera dei-
tu behar da, 688 63 19 52ra, hain
zuzen ere. Bertan, Xaturrengatik
galdetu behar da. 

1962. belaunaldikoen
bazkaria, azaroan

TOLOSA. 1962. urtean jaiotakoek
aurten bazkari bat egin zuten elka-
rrekin, eta bertan, urtea amaitu au-
rretik berriro elkartzea adostu zu-
ten. Hitzordua azaroaren 9an da,
eta tolosa1962@gmail.com-era ida-
tzi behar da harremanetarako.  

Intxurrekoen partidak,
Altzon eta Alegian

PILOTA. Intxurreko pilotariek Alegian
eta Altzon jokatuko dituzte etxeko
partidak ostiralean eta larunbate-
an. Alegian jaialdia 19:00etan hasi-
ko da ostiralean, eta Altzon,
16:00etan, baina larunbatean.

NEREA PIKABEA  ALEGIA

Iritsi da Txintxarri Eguna ospatzeko
garaia. Aurtengoa XVI. aldia da.
Abesbatzako bazkideei eskainitako
eguna. Alegiako bi abesbatzek ema-
naldi berezia egingo dute larunbate-
an, hilaren 19an,  Alegiako elizan.
Kontzertua 19:45ean izango da. Le-
hendabizi, arratsaldeko meza nagu-
sian parte hartuko dute helduen
abesbatzakoek. Abesbatzako kan-
tari edo bazkide izan eta hil direnei
eskaintzen zaie urtero meza hori.
Eta noski, oso gogoan izango dute
aurten ere, duela hiru urte hil zen
koruaren sortzaile eta lehen zuzen-
dari izandakoa: Joxe Gastesi.

Ondoren hasiko da kontzertua.
Taldeko txikienak izango dira alda-
rera irteten lehenak. Bost abesti es-
kainiko dituzte David Azurzaren zu-
zendaritzapean. XVI. mendeko Can-
tio abestiarekin hasiko dute euren
lana. Garai bereko beste obra bat
ere kantatuko dute: O scholares-
Gaudete, gaudete!. Kirby Shaw esta-
tubatuarraren Jubilate Deo obra di-
namikoa abestuko dute. Eta ema-
naldiarekin amaitzeko, bi euskal
doinu eskainiko dituzte: Itoizen Lau
teilatu eta Oskorriren Furra furra.

Jarraian, helduen abesbatzakoen
txanda izango da. Sei kantu eskaini-
ko ditu, Garbiñe Orbegozok gidatu-
ta. Mariaje Rekondo herritarrak la-

Txintxarri Eguna
larunbatean
ospatuko dute 
Txintxarri abesbatzaren eta Txintxarri Txikiren
kontzertua Alegiako elizan izango da, 19:45etik
aurrera; ondoren, elkartean afaria egingo dute

ASIER IMAZ  BERROBI

Berrobiko XXII. Ion Ander Izagirre
frontenis txapelketa hasteko gero
eta egun gutxiago falta dira. Gipuz-
koako zita garrantzitsuenetakoa da,
garrantzitsuena ez baldin bada,
frontenis munduko pilotarientzat.
Txapelketa lau modalitate desberdi-
netan jokatuko da: mutilak banaka,
neskak binaka, mutilak binaka eta
txapelketa mistoa. 

Izena emateko azken eguna aza-
roaren 7a da, eta partaide bakoi-
tzak 5 euro ordaindu beharko ditu.
Bikoteek, ondorioz, 10 euro jarri be-
harko dute. Antolatzaileek esan du-
tenez, frontenis txapelketan izena
emateko aukera ohiko lekuetan
egongo da: Berrobin, Iriarte Jatetxe-

an eta Iturriza janari dendan, eta To-
losan, Aralar Kirolak dendan. 

Zozketa eguna azaroaren 8an
izango da, eta nork noren aurka jo-
katu behar duen orduan erabakiko
da, Berrobiko Etxola aretoan. Horrez
gain, antolatzaileek partaideei bi
ohar eman nahi izan dizkie: «Gogo-
rarazten da partida bakoitzeko ga-
raileak hurrengo norgehiagokan
epaile lanak egin behar dituela. Bi-
nakako modalitateko txapelketetan
batek epaile lana egingo du, bestea
markagailuaz arduratzen den bitar-
tean. Arrazoi justifikaturik gabe alde
egiten duena, txapelketatik kanpo-
ratuta izango da».

Azkenik, urteroko zita parte har-
tzera gonbidatu dituzte eskualdeko
frontenis zale guztiak.

Berrobiko frontenis
txapelketa hasteko
egunak falta dira
XXII. Ion Ander Izagirre txapelketa eskualdeko
pilotarien zita garrantzitsuena da; izena
emateko epea azaroaren 7an amaitzen da

Iazko Ion Ander Izagirre frontenis txapelketako finalistak. ATARIAgunduko die pianoarekin hainbat
kantutan. Garai eta estilo desberdi-
neko obrak eskainiko dituzte hel-
duek. Amodio abesti batekin ekingo
diote kontzertuari. Segidan, Pasaia-
ko Josu Elberdin konpositore gazte-
aren Exultate justi abestuko dute.
Errenazimendu garaiko bi obra ere
abestuko dituzte bata bestearen se-
gidan, Adriano Banchieri musikagile
italiarrak eginikoak. Bi abesti diber-
tigarri dira eta animalien etxola ba-
tean bihurtuko dute eliza.

Beste herrialdeetako folkloreak
beti izaten du tokia Txintxarri abes-
batzaren emanaldietan, besteak
beste, Brasilgo inauterietako doinu
bat abestuko dute maracatu estilo-
an: Verde mar de navegar. Modu be-
rezian emango diote amaiera Txin-
txarri Eguneko kontzertuari, obra hi-
rukoitz batekin: Luis de Aranburu
gasteiztar zenaren Kitolis-ekin. Hiru
doinu eta hiru erritmo desberdin ja-
sotzen ditu obra honek, besteak
beste, zortzikoa eta ezpata dantza.
Xefe Balerdik egingo du bakarlaria-
rena eta, Izarraitz Larreta eta Alaia
Loidi herriko dantzariek dantzatuko
dute ezpata dantza.

Kantaldiak amaitu ondoren, afal-
tzera joango dira guztiak, Txintxarri
elkartera. Egunaren antolatzaileek
eskerrak eman nahi dizkie Elkartea-
ri Txintxarri Eguneko ospakizunak
egiteko emandako laguntzagatik.
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IÑIGO TERRADILLOS  OREXA

Porrotxen bisita izango dute dato-
rren ostiralean, hilaren 24an, Ore-
xan. Ohiko moduan, gaztetxoei irria
eragiteko helburuz eskainiko du
emanaldia pailazo ezagunak, baina,
kasu honetan, beste hainbatetan
egin duten moduan, ekimen bati el-
kartasuna adieraztea izango da
jaialdiaren xede nagusia. Hain zu-
zen ere, orexar jatorriko haur bat la-
guntzeko baliatuko dute bertan bil-
dutako dirua.

Aita orexarra eta ama iparraldea-
rra dituen Haize Poulainek hiru urte
eta sei hilabete ditu. Jaiotza zaila
izan zuen: besoko haustura bikoi-
tza, garun hemorragia, arnas geldi-
keta... Eta hilabete baino gehiago
ospitalean igaro eta gero jakin zuten
diagnostikatu gabeko gaisotasun
genetiko bat zuela. Ondorioz, Hai-
zek ortoptista, kinea, kiropraktika
edota estimulazio motorra, kogniti-
boa eta zentzumenezko intentsiboa
behar ditu bere eguneroko bizitzan.
Horiek jasotzeko berezituriko zen-

troetara eta medikuengana jo beha-
rra dute bere gurasoek. Horrez gain,
asko dira dituzten beharrak eta sor-
tzen diren hutsuneak. 

Behar horiek ezagutzera eman
asmoz, eta gurasoek dioten mo-
duan, «bere iratzartzean laguntze-
ko» sortu zuten Haizeren bidean,
Sur le chemin d’Haize elkartea. Eu-
ren facebook orrialdean semeare-
kin duten esperientzia partekatzen
dute, «egoera beretsuan dauden
beste familiei ere lagundu ahal iza-
teko». Hain justu, helburu horrekin,
mota honetako gaixotasunak dituz-
ten haurren zainketaren inguruko-
formakuntza jaso nahi dute guraso-
ek, ondoren beraiek beste gurasoei
irakasteko.

Hamaika ekimen
Eguneroko beharretarako gastuak
arintzeko eta formakuntza jasotze-
ko helburuz hamaika ekimen burutu
dituzte haurraren gurasoek, eta
asmo horrekin antolatu dute dato-
rren ostiraleko jaialdia, Orexan. Po-
rrotxekin jarri ziren harremanetan,

Haizeren bizitzari bultzada
emateko jaialdia, Orexan
Diagnostikatu gabeko gaixotasuna du
hiru urteko orexar jatorriko haurrak; bere
eguneroko beharretarako da biltzen dena

eta helburua jakinda laguntzeko
prest azaldu zen «segituan». Beraz,
Porrotxekin tarte atsegina igarotze-
az gain, Haize haurtxoaren bizitzari
bultzadatxo bat emateko aukera
izango da. Bultzada horrek indartsu
izan nahi badu guraso eta gaztetxo
ugari elkartu behar dira Orexan, eta
horregatik, eskualdeko herritar oro
gonbidatu dute jaialdian parte har-
tzera.

I. TERRADILLOS  IBARRA

Beste urteetan egin duten moduan,
aurten ere, Gabonetako apaingarri
iraunkorrak jarriko dituzte Ibarran,
Uzturpe Ikastolako ikasleen lagun-
tzarekin. Ikasleek apaingarri horiek
egiteko behar duten materiala bil-
tzen laguntzeko eskaera luzatu du
udalak.

Ibarrako Udalak «energia kontsu-
moa murrizte aldera», azken urtee-
tan neurri bereziak hartu ditu Gabo-
netako argiteriaren inguruan. Neurri
horien artean leudeke Uzturpe Ikas-
tolako ikasleen laguntzarekin herri-
ko auzo ezberdinetan jartzen dituz-
ten apaingarri iraunkorrak. 

Apaingarri horiek birziklatutako

materialez lantzen dituzte ikastola-
ko ikasleek. Hain zuzen ere, esne
botilak, ur botilak, yogur poteak,
kafe kapsulak, CDak edota tapoiak
erabiltzen dituzte apaingarriak egi-
teko.

Bada, 2013ko eguberrietan ere
udalak helburu bera jarraituko due-
nez, apaingarri horiek egiteko beha-
rrezko diren materialak biltzen la-
guntzea eskatu die herritarrei, «guz-
tion artean errazagoa eta
azkarragoa izango baita ikasleek
behar duten material hori eskura-
tzea». Laguntzeko prest dauden he-
rritarrek materiala Ibarrako udale-
txean utzi ahalko dute, urriaren 31
baino lehen, 09:00etatik 14:00eta-
ra. 

Materiala bilduko
dute, Gabonetako
apaingarriak egiteko
‘Energia kontsumoa murrizte aldera» apaingarri
iraunkorrak jarriko dituzte Ibarrako ikasleek;
materialarekin lagundu dezakete herritarrek

I. TERRADILLOS  BERASTEGI

Azaroaren 3an egingo dute Beraste-
gin Azoka Berezia, kultur astearen
azken egunean. Bertan hainbat
lehiaketa egingo dituzte, gaztarena
eta arroz esnearena, kasu. Bada,
nahi duen herritar orok izango du
parte hartzeko aukera.

Gazta lehiaketari dagokionez, tra-
dizio handia duen lehiaketa dela
esan daiteke, 22.a baita. Aurkeztu
nahi dutenek herritarrak behar dute
izan, eta euren gazta azoka egune-

an eman, 10:00etarako pilotaleku-
ra. Norbere etxeko ardi esnearekin
egindako gazta aurkeztu ahalko da,
eta bakoitzak gazta bakarra aurkez-
tu beharko du. 15 euro kiloko or-
dainduko da izena ematea, eta sari
potoloak eskuratu ahalko dira.

Arroz esne lehiaketari dagokio-
nez, bosgarren urtez egingo dute
aurten. Bakoitzak bere etxean egin
ostean, 11:00etarako aurkeztu be-
harko du, azoka egunean, pilotale-
kuan. Bi litro esne erabili beharko
dira, eta nahi diren osagaiak.

Berastegiko Azoka
Berezian hainbat
lehiaketa egingo dituzte
XXII. Gazta Lehiaketan norbere etxeko ardi esnearekin
eginiko gazta aurkeztu ahalko da; V. Arroz Esne
Lehiaketan bi litro esne erabili beharko dituzte

Haize hiru urte eta sei hilabeteko orexar jatorriko haurra. ATARIA

Jaialdia. Haize bultzadaz aurrera. 
Helburua. Orexar jatorriko Haize
gaztetxoaren alde. 
Zer. Porrotx pailazoak hartuko du
parte, eta ondoren txokolatea izan-
go da.
Non. Orexan.
Noiz. Urriak 25, 17:00etan.
Sarrerak. 5 euro. Orexako Kontsu
tabernan, Lizartzako Ostatun, Tolo-
sako Rakun, Alegiko Route 33n, Uli
mankomunitatean, Ibarrako Naza-
bal harategian eta Zubiaurre taber-
nan eta Villabonako Amasa okinde-
gian. Azken eguna, urriaren 20a.
Informazioa. Association sur le che-
min d’Haize Facebooken.
Diruz laguntzeko. 2095 5081 91
9113138201 (Kutxa).

Datuak
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AMEZKETA-ALEGIA. Nafarroa Oi-
nezera joateko autobus antolatu
dute Amezketa eta Alegiako uda-
lek. Irteera: 8:30ean izango da
Beartzaneko aparkalekutik. Itzu-
lera arratsaldeko 18:00-18:30ak
aldera izango dela adierazi dute.
Interesatuek udaletxean izena
eman beharko dute, eta hilaren
17a izango da horretarako azken
eguna, eguerdiko 12:00ak arte.
Helduak 10 euro, eta ikasleak eta
langabezian daudenak 7 euro or-
daindu beharko dute. 

TOLOSA. Marrazketa tailerra izan-
go da Gazte topagunean,
17:00etatik 20:00etara.

TOLOSA. Jatorkin elkartearen,
Prestakuntza eta babesa guraso
etorkinentzako programaren ba-
rruan, Familian Hezi hitzaldia
izango da, Lara Martinez de Oli-
veira psikologoaren eskutik.
18:00etanJatorkin elkarteak,
Emeterio Arresen duen egoitzan.

TOLOSA. Zikloia 2013 antzerki zi-
kloaren barruan eskainiko da Do-
ble cita emanaldia. Decopivolta

Gaur
Tolosa: Egunekoa: Bengoetxea, E.

Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48 
Gauekoa: Azpiroz, L. 
Amaroz auzunea, 9. 
Telefonoa: 943 67 51 18.

taldearen eskutik gaztelaniaz eskai-
niko dute saioa, Orbela tabernan,
22:30ean.

TOLOSA. Mikologia jardunaldien ba-
rruan, ekimen miko-gastronomikoa
zerkausian. Enrique Fleischmann,
Bidegoiango Iriarte Jauregia hotele-
ko sukaldaria eta Roberto Ruiz, Tolo-
sako Fronton jatetxeko sukaldaria-
ren eskutik. Bertan, perretxiko mota
ezberdinak sukaldatuko dira eta
bertaraturiko guztiek dastatzeko
aukera izango dute.

ZINEMA

TOLOSA. Leidor zinema aretoak es-
kaintzen duen zine forumean, Parai-
so: Amor filma ikusteko aukera izan-
go da jatorrizko bertsioan,
19:15ean eta 21:45ean.

Farmaziak

Tolosako Hodei eta Bartzelonako Roig Korai abesbatzetako kideak. ATARIA

Tolosan abesbatzen 
topaketa antolatu dute
larunbatean;Oñatiko eta
Hondarribiko abesbatzak
ariko dira kantuan

ASIER IMAZ

Tolosan abesbatzen topaketa egin-
go dute larunbat honetan,
20:00etan, San Frantzisko elizan.
Gipuzkoako bi abesbatza etorriko
dira. Alde batetik, Xatz Eskifaia
Abesbatza etorriko da Hondarribia-
tik, Maite Oca-ren zuzendaritzape-
an. Bestetik, Oñatiko Ganbara Gaz-
te Abesbatzako kideak izango dira
Tolosan, Aitor Biainen zuzendaritza-
pean. Bi abesbatza hauek, euren
programa aurkezteaz gain, Junkal
Guerreroren zuzendaritzapean ba-
tera abestuko dituzte hainbat obra.
Gipuzkoako Abesbatzen Federazio-
tik eskualdeko herritarrak emanal-
dietara gonbidatu dituzte. 

Elkartruke oparoa
Tolosako Hodei abesbatzak pasa
den maiatzean Bartzelonako Roig
Korai nesken taldearekin elkartruke

egin zuen Bartzelonan. Orduan es-
kualdekoak joan ziren, beraz, He-
rrialde Katalanetara. Bidaia haren
itzulera aurreko asteburuan izan
zen, eta bi taldeak oholtzan edo al-
darean ikusteko aukera Tolosako
Santa Klara elizan izan zen.

Programa atsegina eskaini zuten
bi abesbatzek: euskal kantak, He-
rrialde Katalanetako kantak, beltz
espiritualak edo hainbat polifonia
eskainiz. Piano eta klarinetearen la-
guntzaz, Aitor Iraola, Luis San Se-
bastian eta Paul Perera, aritu ziren,
eta bi koruak Laia Santanach-ek eta
David Azurzak zuzendu zituzten.

Hondarribiko eta Oñatiko
abesbatzen txanda

Bideoa. Tolosako Hodei abesbatza-
ren emanaldia, Santa Klara elizan.  

David Azurza Tolosako Hodei abes-
batzaren zuzendaria pozik agertu
zen elkartrukearen ondoren: «Oso
gustura gaude egindako emanaldia-
rekin, eta dena oso ondo joan dela
esan behar da». 


