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Aitor Arevalo: «Maila mantentzea eta
denboraldi borobila egitea da helburua»
Ibarrako Lauburu areto futbol taldeko entrenatzailea da 
Aitor Arevalo billabonatarra; Bigarren B mailan entrenatzaile
moduan ariko da, eta «ilusio askorekin» ari da lanea 6

Atez atekoak
bilketa
emaitzak 
irauli ditu 
Gaikako bilketarekin %14,5etik
%84,7ra igo da birziklatze tasa 4-5

Ibarrako behe solairuen
erabilera aztertzen ari dira
Udalak lokalen inguruko proposamena aurkeztu
eta herritarrei aurkeztuko die, azaroaren 7an 7

Familiak elikatzeko bidea da, Altzoan 
Altzoan guraso elkarteak izen bereko astea antolatu 
du egun hauetarako. Gaur, Tolosako kultur etxean, Bizi-
toki: eskolari alternatiba eskaintzen dion bizi proiektua
hitzaldia izango da, 19:30ean, bertako partaideen esku-

tik. Ostegunean, berriz, festa giroan, Abastos eraikinean
eskuratu duten lokalaren inaugurazioa egingo dute,
18:00etatik aurrera. Amaia Igartua, Eli Trojaola eta Itziar
Saenz de Ojerrek azaldu dute Altzoanen ibilbidea.   3
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LAN BILA

Etxeko lanetarako: 
Etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, esperientzia handiko
emakume euskaldunak bere burua
eskaintzen du. Kotxea ere badauka.
Informazio gehiago nahi duenak bi
telefono zenbaki ditu eskura, edo-
zein zalantza argitzeko. Finkoa:
943 69 68 82a da, eta mugikorra,
606 52 19 92a. 

Iragarki 
laburrak

Mikel Gorrotxategi • Euskaltzaindiako Onomastika Batzordeko arduraduna

«Toponimia gizarte zehatz batek 
ematen du, eta gizartearen ispilu da»

Zergatik da Izaskun pertsona izena, eta ez
Tolosa? Galdera honi eta beste hainbati
erantzuteko gakoak eskainiko ditu, gaur, 
Mikel Gorrotxategik, Tolosan

ITZEA URKIZU 

Euskaltziandiako Onomastika Ba-
tzordeko arduraduna eta idazkaria
da Mikel Gorrotxategi, eta Tolosatik
Izaskunera. Gure leku izenen, deitu-
ren eta pertsona izenen historia hi-
tzaldia eskainiko du, gaur,
19:30ean, Tolosako pleno aretoan. 
Zein da zure jarduna Euskaltzain-
dian? 
Alde akademikoa eta praktikoa dau-
de. Batetik, onomastika batzordea-
ren lan, material eta arau-gaiak
prestatzen laguntzen dut: santu ize-
nak, deiturak,... Eta, bestetik, nire
lana Euskaltzaindiara etortzen di-
ren galderak erantzutea da. Galdera
hauek partikularrak izaten dira ba-
tzuetan; adibidez, ume baten izena
erregistroan eman behar denean,
izena egokia den ala ez galdetzen di-
gute gurasoek. Deiturak euskaraz
jartzeko ere kontsulta asko egiten
dizkigute, eta, azkenik, administra-
zioetako eskaerei erantzuten diegu,
bereziki udal batek zerbait seinali-
zatu nahi duenean-eta. 
Akademiaren jardunetik, herrita-
rrengandik gertuen dagoen saila
al da zuena?
Bai, bai, erabateko lotura du. Per-
tsona izenak edo deiturak direla
eta, herritar askok deitzen dute, eta
erregistroetatik ere deitzen digute
zuzenean. Egunero etortzen da za-
lantzak dituen norbait: «Izen bat en-
tzun dut, eta ez dakit euskarazkoa
ote den», «Deitura euskaratu nahi
dut eta zalantzak ditut» edo «Euskal-
tzaindiak proposaturiko izena ez
zait gustatzen eta azalpen bat nahi

dut». Hizkuntza akademietako ono-
mastika zerbitzuak herritarrekin ha-
rreman zuzena daukatenak dira.
Erantzunak emateko, zein bide
irekitzen dituzue?
Gu ez gara nor izen bat jartzeko, or-
duan, udal batek, izen egokia jartze-
ko irizpideak zein diren galdetzen
digu, edo izen baten idazkera zuze-
na zein zen galdetzen digu. Kale ba-
ten izena hautatzeko, adibidez, to-
ponimoa erabiltzea gomendatzen
dugu, hori delako, de facto, Nazio
Batuen Erakundearen gomendioa.
NBEk ere gomendatzen du, bizi den
inoren izenik toponimo gisa ez era-
biltzea, eta hori legez debekatzea;
areago, pertsona baten heriotzetik
urte batzuk pasatu behar dutela dio-
te, bere izena kale edo plaza bat
izendatzeko erabili ahal izateko. 
Hau betetzen al da?
Euskal Herrian eta Espainian hori ez
da betetzen, eta oso tipikoa izaten
da, herriko norbait ezaguna denean
kale bat hari eskaintzea. Gero, hain-
bat arrazoirengatik politikariek al-
datu egiten dituzte izen horiek. Guk,
beraz, irizpideak ematen ditugu.
Bide beretik, izenen erabileraren in-
guruko gomendioak ere ematen diz-
kiegu erakundeei.
Izen korapilatsuegiak-eta saihes-
teko, adibidez?
Hori da. Adibidez, Caracas-eko Gi-
puzkoako Errege Konpainia izena
oso polita izan liteke aipu baterako,
baina behar bada ez da egokiena
kale bati jartzeko. Beste adibide bat
Bilbokoa da: Beata Sor María de Fal-
ces, fundadora de asesoras de Co-
razón de María izena jarri zioten

kale bati. Oso polita izan liteke izen-
dapena, baina gero, kalearen xafla
egin behar da, eta jendeak erabili
egin behar duela pentsatu behar da,
bai ahoz edo baita herritarren norta-
sun agiri eta antzekoetan ere. 
Gaizki ulertuak sortzen dira topo-
nimoekin, beraz. 
Bai. Gogoan dut Donostian bazela
Bilintx bertsolariaren kalea; gaztele-
raz, Calle del bersolari Bilintx. Erdal-
dunek «Calle del bersolari» deitzen
zioten. Era berean, oso tipikoa iza-
ten da herri bateko kale batek, per-
tsona baten izena eta deitura iza-
tea, beste batek izena eta lanbidea,
beste batek izen-deiturak eta lanbi-
dea... Hori arrazionalizatu egin be-
har da, erabilera errazteko. 
Diglosi egoerak ere eraginik badu,
beraz, toponimia aukeratzerako-
an.
Errealitate bat da hemen bi hizkun-
tza ditugula, beraz, norbaitek Etxa-
niz suhiltzailearen kalea / Calle del
bombero Etxaniz jartzen badu, Goo-

gle-ko bilaketetan, bai ala bai, Calle
del bombero Etxaniz agertuko da,
edo okerragoa dena, Calle Etxaniz
suhiltzailearen. Horrelakoak gerta-
tzen dira, eta guk aholkuak eman
behar ditugu saihesteko.
Zer entzun ahal izango dute, gaur,
hitzaldira bertaratzen direnek?
Pertsona guztiok dugu izena, eta
guztiok erabiltzen ditugu izen ba-
tzuk. Gure inguruan toponimoak ere

baditugu: Tolosa edo Izaskun. Azken
hau, ordea, toponimo ez ezik, per-
tsona izena ere bada. Askotan ez
dakigu izenen atzean zein historia
dagoen. Zergatik Tolosa? Zergatik
Izaskun? Zergatik da Izaskun per-
tsona izena, baina Tolosa ez horren-
beste? Bide beretik, zergatik daude
Euskal Herrian horrenbeste Ainhoa
eta Irati? Bada, horren guztiaren
atzean badago historia bat. Galdera
bera egin genezake, Espainian dau-
den Iker guztien inguruan; zergatik
daude hainbeste? Casillas futbola-
riari esker. Izenak ez dira gauza hu-
tsak, eta askotan, izenen atzean
bada historia bat; nondik norakoak
azaltzen saiatuko naiz, beraz. 
Euskal Herriko onomastikak badu
zonaldekako berezitasunik?
Ez. Euskal Herriko toponimoa, oro
har, inguru fisikoarekin eta gizartea-
rekin loturik dago; toponimia gizarte
zehatz batek ematen du, eta gizarte-

aren ispilu da. Zergatik? Giza-talde
batek badituelako bere hizkuntza,
mundua ikusteko eta ulertzeko mo-
dua, legeak eta ohiturak. Paisajea
horrekin lotuta dago, beraz, Tolo-
san, Azkoitian edo Durangaldean,
toponimia oso antzekoa da, ingurua
ere oso antzekoa delako. Alda daite-
ke hitzen bat edo beste, eta esatera-
ko, mendebaldean barri dena, er-
dialdean berri izango da. Baina, fun-
tsean, mundu berean bizi gara.
Euskal toponimia barrualdean alda-
tuko da zertxobait, Nafarroako er-
dialdean nahiz Arabako lautadan.
Inguru fisikoak eta eguraldiak beste
populazio mota batzuk sortzen ditu,
eta leku horietan, esaterako, herrix-
kak dira nagusi, ez sakabanaturiko
baserriak.  
Denborak ere aldatuko ditu topo-
nimoak, ezta? 
Bai. Tamalez, toponimia pobretzen
eta desagertzen ari da. Lehen alde
praktiko bat zuen, jendeak, behar
zuelako sortzen zuen, eta behar zu-
tenez, egunero erabiltzen zuten.
Gaur egun, badakigu erabiltzen di-
ren toponimoen kopurua, duela
ehun urtekoa baino askoz ere urria-
goa dela Tolosan; hemendik 50 ur-
tera, askoz ere gutxiago erabiliko di-
rela ere badakigu, beraz. Aurrerape-
naren alde maltzurra da hori. 
Zein jende motari zuzenduriko hi-
tzaldia izango da gaurkoa?
Gure asmoa, izenen gainean nola-
baiteko interesa izan dezakeen edo-
nork hara joan eta zerbait ikastea
da. Prestatu ditut ideiak, baina ez
dakit nor joango den eta zer jakin
nahiko duten. Horren arabera saioa
moldatzen saiatuko naiz, beraz. 

ATARIA

Tamalez, 
toponimia 

pobretzen eta 
desagertzen ari da»
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A.Igartua, E.Trujaola eta I.Saenz de Ojer • Altzoan Elkartea

«Familiak elkarren artean
elikatzeko bide bat da Altzoan»

J. MIRANDA - N. R. DE ARANGUIZ 

Altzoan guraso elkarteak haurren
hezkuntzari buruzko hausnarketa
astea antolatu du. Astelehenean «La
educación prohibida» dokumentala-
ren proiekzioak hasiera eman zion
aipatu ekintza aste honi. 

Gaur, Tolosako kultur etxean Bizi-
toki egitasmoaren berri emango da
eta ostegunean Altzoan elkarteak,
festa giroan, Tolosako Abastos erai-
kinean eskuratu duen lokalaren
inaugurazioa ospatuko du,
18:00etan hasita.
Noiz eta zer helbururekin sortu zen
Altzoan? 
Eli Trojaola. Hainbat ama, lehen
umea jaioberritan, Villabonako
edoskitze taldean elkartzen hasi gi-
nen. Momentu horretan bizitza ze-
haro aldatzen zaizu eta taldean
edoskitzeaz hitz egiten bagenuen
ere, beste mila gai lantzeko eta kon-
partitzeko beharra sentitzen ge-
nuen. Orduan, Tolosako kultur etxe-
an biltzen hasi ginen guraso talde
bat, sentitzen genituen beharrei
erantzuna emateko, familientzako
gune bat sortuz.
Itziar Saenz de Ojer. Altzoan bular
ematearen inguruan, jaioberrien in-
guruan, sortu bazen ere, gaur egun
ume horien gurasook elkartzen ja-
rraitzen dugu, gure beharrak ebolu-
zionatzen joan direlako. Gure ume-
ek 3-4 urte dituzte orain. Familien
artean biltzeak, umeen heziketaren
inguruan hausnartzeko eta irtenbi-
deak bilatu edo barrenak husteko
balio du. Azkenean, Altzoan familiak
elkarren artean elikatzeko eta gure
beharrei erantzuna emateko bide
bat da. 
Altzoan ama, aita eta gurasoen
bilgune da…
E.T. Ohituta gaude gauzak umerik
gabe egiten, bileretara joatea kasu,
baina hainbat ekimen umeekin ere
burutu daitezke. Gizartean hutsune
bat dago eta, beste askotan, guk
gure buruari muga hori jartzen dio-
gu. Bide hori irekitzeko egitasmoa
da Altzoan.  
Abastoseko lokala bihar inaugura-
tuko da, Tolosan familiak elkar-
tzeko gune baten beharra zego-
en?
I.S.d O. Bai, gehien bat neguari begi-
ra. Gure asmoa lokala familien bil-
gune izatea da. Egun, lokalean gura-
so eskola martxan dago eta, beha-
rrean arabera, egitasmo berrien
bilgune izateko bokazioa du lokalak. 
E.T. Erreferentziazko gune baten be-
harra genuen. Orain arte, kultur
etxean bilduz elkarte informala gi-
nen. Familia batzuek gune zehatz
eta ordutegi zehatz bat izateko be-
harra zuten. Lokala edukitzeak erre-
ferentzia gunea eskainiko digu. As-
teartero 16:30-19:30 artean zaba-
lik egongo da egitasmoa ezagutu
nahi duen edonorentzat. Ekimen bi-
tartez, jendea Altzoan ezagutzen jo-
ango da. Elkarte hurbilago bat bihur-

etxeko-andre bat sentitzeko bidea
zabaltzen duelako. Altzoanek asko
lagundu dit horretan. Gure kasuan,
ni arduratzen naiz umeaz eta bikote-
ak lanera joaten da. Altzoan hor ego-
teak profesionaltasun kutsu hori es-
kaintzen dit komunikabideetan par-
te hartuz, hitzaldia antolatuz,
bileretan parte hartuz… Horrela, az-
ken batean, ez nago geldi, ez naiz
etxeko-andre bat sentitzen. 
I.S.d O. Laguntza handia eskaintzen
dit Altzoanek. Askotan, arlo pertso-
nalean, umeen hazkuntzaz ardura-
tzeak krisiak sortzen dira: duela
100 urteko familia tradizionala ote
garen ere pentsatzen dugu, non
ama etxean gelditzen den umeak
zaintzen eta gizona lanera doan.
Nire kasuan, zazpi urte pasa dira
ume zaharrena jaio zenetik, eta zaz-
pi urte daramazkit profesionalki lan
bat izan gabe, umeen ardura nire
gain izanik. Gaur egun, aukeraketa
hori egin dugulako, oso familia mo-
dernoa garela pentsatzen dut. Izu-
garrizko apustua egiten ari gara gu-
tako bat umeekin egotegatik. Hala
ere, egia da, pertsonalki beste gau-
za asko landu behar direla garai ba-
teko emakume gisara ez sentitzeko.
Urteekin tankerako pentsamenduei
garrantzia kentzen ikasi dut, egune-
rokoaz disfrutatzea da garrantzi-
tsuena. 
Malgutasun handiagoa behar da
familia eredu ezberdinak lantzeko
orduan?  
I.S.d O. Gizarte mailan hausnarketa
serio bat behar da. Pauso handia
eman zen emakumea lan mundura
sartzeko garaian, baina gaur egun
berdintasunaz eta kontziliazioaz
hitz egiterakoan, ama lanera noiz
bueltatuko den bakarrik hartzen da
kontuan. Eszedentzia mailan eta
alor ekonomikoan laguntza gehiago
behar dira, baina garrantzitsuena
umeen beharrei erantzutea da. 

Hasierako urtetan bereziki, aita
eta ama, edo bietako bat behintzat,
erreferentziaz haurrekin egotea be-
harrezkoa da. Askotan kalitatezko
denboraz hitz egiten da baina kanti-
tatea ere beharrezkoa da. Umearen
beharrak asetzeko bideak ireki be-
har dira, aukera horiek hartu nahi di-
tuenak, behinik behin.

tuko da, irekiagoa, erreferentziazko
gune honi esker. 
I.S.d O. Lokalaren inaugurazioare-
kin, jende berria erakartzeko asmoa
dugu. Tolosaldeko familia guztiei
gonbitea luzatu nahi diegu Altzoan
ezagutzera etortzeko, beste familie-
kin elkartzeko eta euren kezkei
erantzuna ematen ahalegintzeko. 
Gaurkoan Altzoaneko bozeramai-
le lanetan hiru ama ari zarete bai-
na aitek maila berean ere parte
hartzen al dute elkartean?
E.T. Denetarik dago. Familia batzue-
tan amak bakarrik parte hartzen du,
besteetan bai aita eta bai ama oso
inplikatuta daude... Baina normale-
an ama inplikatuago egoten da. Fa-
milientzako gunea da baina egia da
ama gehiago biltzen garela. 
I.S.d O. Gogoratu beharra dago Al-
tzoanen sorrera edoskitze talde ba-
tean kokatzen dela. Orain artean
gure beharrei erantzuteko ekintzak
antolatu ditugu, eta behar horiek
amengandik sortu dira. Larunbat
egun-pasak antolatzen ditugunean
aita gehiago gerturatu izaten dira.
Baina aitek, oraingoz, ez dute plan-
teatu euren artean elkartu eta ekin-
tza zehatzak garatzerik. Bileretan
eta ekintzak antolatzeko garaian
amak presenteago gaude, errealita-
tea hori da. Bestetik, esatea Altzoan
familia mota guztiei irekia dagoela. 

Amatasuna eta aitatasuna bizitze-
ko garaian, hainbat arau oso mar-
katuta al daude gure gizartean? 
I.S.d O. Oso gai mamitsua da, ezta-
baida eta hausnarketarako beta
ematen du. Altzoaneko gurasoek
hausnarketa ugari egin ditugu gai
honen inguruan, Guk aukeratuta,
gure seme-alaben hazkuntza proze-
suan oso presente gaude eta horrek
gauza batzuen irabazia eta besteen
galera suposatzen du.Ez nuke ama-
ren papera eta aitarena era bereizi
batean planteatuko. Nire familia
osotasun bezala ulertzen dut. Biko-
teak eta biok apustu bat egin dugu
umearen hazkuntzan eta hezkun-
tzan. Taldea osatzen dugu eta talde
horretan bakoitzak paper bat du.
Paper biak oso garrantzitsuak dira;
beharbada, nik ordu gehiago pasa-
ko ditut umearekin, bikotea beste
nonbaiten ordu gehiago pasatzea
behar dugulako. 
E.T. Gizarteak, askotan, ustez, amak
zein aitak zer egin behar duten mar-
katzen du. Baina errealitatean aba-
nikoa oso irekia da, norberak bilatu
behar du bere familia nolakoa izan
nahi duen. Erabakia hartzeko ga-
raian, beldurrak eta zalantzak etor-
tzen dira. Horregatik Altzoan bezala-
ko talde batean parte hartzeak bide
asko ezagutarazten dizkizu.  

Gaur egun, amek lanera joateko

beharra sentitzen dute, ama profe-
sionala izatearen beharra hor dago.
Izugarrizko borroka sortzen da or-
duan. Ordura arte, bizitzako une
gehienak profesionalak izateko for-
matzen igarotzen ditugu eta bat ba-
tatean umea jaio eta lehen lau hila-
betetan soilik ama bihurtzen gara.
Lau hilabete igarotzerakoan lanera
bueltatzea, eszedentzia hartzea,
lana uztea edo erredukzioa eska-
tzea erabaki behar izaten dugu.
Emozionalki momentu garrantzi-
tsua da, norberaren barruan gataz-
ka ugari sortzen dira, bereziki umea-
rekin egoteak norberaren autono-
mia zalantzan jartzen duelako eta

Altzoan gurasoen elkarteak izen bereko astea antolatu du
egunotan. Amaia Igartuak, Eli Trojaolak eta Itziar Saenz de

Ojerrek elkarteaz eta lokal berriaz hitz egin dute

«Bizitoki: eskolari alternatiba  
eskaintzen dion bizi proiektua»

Gaur, Tolosako kultur etxean, arratsaldeko 19:30ean, Altzoan elkarteak
antolatuta «Bizitoki: eskolari alternatiba eskaintzen dion bizi proiektua»
izenburu duen hitzaldia eskainiko dute sortzaileek. Bizitoki Behe-Nafa-
rroan garatutako egitasmoa da, sortzaileek «eskola, bizitzeko toki gisa-
ra» ulertzen dute, Amaia Igartuak zehaztu bezala. Egitasmoa azken ba-
tean esaldi batekin laburbildu daitekeela ere aipatu du Igartuak: «Hau
ez da eskola alternatibo bat, alternatiba bat eskolari baizik». 

Bertako partaideek, gurasoek haurrak hezitzeko duten gaitasunean si-
nisten dute: «ez dute delegatzen haurren hezkuntza beste pertsonen-
gan». Horregatik, gurasoak haurrekin batera, astean lau egunez eskolan
bertan elkarrekin «bizi» dira.  

Informazio gehiago gaurko hitzaldian edo bizitoki.org webgunean. 

Amaia Igartua, Eli Trojaola eta Itziar Saenz de Ojer Ataria irratian. N.R.D.A.
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ASIER IMAZ

Alegia, Anoeta, Irura, Zizurkil eta
Amasa-Villabonan atez ateko hon-
dakin bilketa sistema jarri zuten uda
inguruan, eta Tolosaldeko Manko-
munitateak, lehen hilabete horieta-
ko datuak eman ditu. Gaikako bilke-
taren zenbakiak irauli egin dira, hau
da, %14,5etik %84,7ra pasa dira.

Emaitzak eskuetan, alde batetik,
bost herri horietako herritarrak zo-
riondu ditu mankomunitateak: «Ale-
gia, Anoeta, Irura, Zizurkil eta Ama-
sa-billabonatar guztiak zoriondu be-
har ditugu, lortutako emaitzak
ikusgarriak izaten ari baitira. Eta du-
darik gabe, emaitza horien atzean,
herritarrak besterik ez daude». Bes-
tetik, datu horiek lortzeko bitarteka-
ri izan den sistema bera goraipatu
eta aldarrikatu du mankomunitate-
ak: «Argi dago, hondakinen bilketan
errotiko aldaketa eman dugula eta
honi esker, hondakinen bilketa
ondo baino hobeto egiten hasi gare-
la. Emaitza hauek, herritar bakoi-
tzak egindako esfortzuaren isla dira,
eta herritar bakoitzaren emaitzak
dira hauek. Honako datu hauek era-
kusten digute birziklapenaren alde
eta zero zabor norabidean benetan
zerbait egin nahi badugu, bilketa
eredu hau egokia dela».

Tolosaldeko Mankomunitatearen
iritziz bilakaera ez da erraza izan,
guztien esfortzua eskatu baitu, bai-
na fruituak ikusita, merezi duelako-
an dago eskualdeko erakundea:
«Herritarrek sistema honen inguru-
ko mamuak uxatzeko aukera izan

dute eta sistema bertatik bertara
euren etxeetan ezagutzekoa ere
bai. Gainera, bakoitzak egiten duen
ahalegina zenbakietan islatzen dela
baieztatu dugu datuekin, eta denon
lanari esker, gaikako bilketa datuak
irauli ditugula ikus dezakegu». Atez
atekoa bilketa eredu «egokia» dela
uste du mankomunitateak, eta atez
ateko sistema baten alde egitearen
erabakia «berretsi» egiten dutela
esku artean dituzten datuek, «za-
bortegira doan hondakin kopurua
nabarmen murriztuz».

Emaitzak berehalakoak zergatik
izan diren ere azaldu du mankomu-
nitateak: «Bost udal hauek, hasiera-
tik azaldu zuten moduan hondaki-
nen gaiarekin ere arduraz jokatuko
zutenaren hitza eman zuten. Horre-
gatik, herritarrei gaika ongi sailkatu
ahal izateko beharrezko baliabide-

ak eskaini dizkie, eta egoki kudeatu
direnez ezarpenak, emaitzak bere-
hala iritsi dira». 

Datuetatik haratago, sistema be-
rriaren bilakaera nolakoa izaten ari
den ere argitu dute Tolosaldeko
Mankomunitatetik: «Sistema berri
bat ezartzeak sor ditzakeen usteka-
beko batzuez gain, bilketa normalta-
sunez burutzen da egunero, aparte-
ko arazorik gabe». Badira, ordea,
oraindik hondakinak gaika sailka-
tzeari uko egiten dioten herritarrak,
edo sistemaren aurka protesta egi-
ten dutenak. Hauen inguruan zera
azaldu dute mankomunitateko ar-
duradunek: «Birziklatzea herrita-
rren ardura da, baina antza, horrek

Atez ateko sistemarekin  gaikako
bilketa %14,5etik  %84,7ra igaro da  
Alegia, Anoeta, Irura,
Amasa-Villabona, eta
Zizurkligo herritarrak
zoriondu ditu
Tolosaldeko
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arazoak sortzen dizkie hainbat he-
rritarrei. Baina eurek ez parte har-
tzeak ere kaltetzen ditu gainerako
herritarrak. Izan ere, kalean zabor
poltsak uztea ez da inorentzat irten-
bidea. Hondakin guztiak nahastuta
kalean uztean, usain txarrak sor-
tzen dira, eta bizilagunentzako
errespetu falta izateaz gain, arris-
kua ere bada». Jarrera horien aurre-
an arauak aldarrikatzen dituzte es-
kualdeko erakundetik: «Mankomu-
nitatearen ordenantzak hala
adierazten duelako, herri bakoitze-
rako zehaztu den bilketa eredua ez
errespetatzeak eta hondakinak leku
desegokietan eta emandako balia-
bideak erabili gabe kalean uzteak,
arau-hausteak dira».

Zigorrez hitz egitea baino, nahia-
go dute saiakera berri batez hitz
egin: «Hasieran ere esaten genuen
bezala, eman aukera atez atekoari.
Herritarren gehiengoak eman dio,
eta guztien artean lortutako emai-
tzak paregabeak izaten ari dira».

Orain artean bezala, udaletan zein
herri bakoitzeko informazio bulego-
etan edozein zalantza edo arazoren
aurrean irtenbide bat emateko
prest izango direla azpimarratu dute
eskualdeko erakundeko kideek:
«Bide onetik goaz eta herritar guz-
tien esfortzuari esker, emaitzak
hala izaten jarraituko dutela ziur
gaude. Herri, eskualde zein Gipuz-
koa hobe, ederrago eta osasuntsua-
go bat lortzeko bidean ari gara. On-
dorengoek eskertuko dute». 

Tolosako PSE-EEren galdera
Oscar Renedo Tolosako PSE-EEren
idazkari nagusiak Tolosaldeko Man-
komunitateari galdera luzatu dio,
zabor poltsak lurrean uzten dituzte-
nekin zer egin behar duen jakin
nahian. Bizilagun horiek idatziz arau
hauste bat egiten ari direnaren jaki-
narazpena jaso dutela esan du PSE-
EEko kideak, eta horren aurrean,
bere «haserrea» azaldu nahi izan du;
bizilagun horiek euren poltsak

«modu baketsuan» eta atez atekoa-
ren aurka daudela agertzeko egiten
dutela dio Renedok: «Bizilagunak
arau haustea egin dutela esanaz
mehatxatu aurretik, Gipuzkoako
Foru Aldundiari aurreko legealdian
onartu zen hondakinen inguruko
plangintza orokorra bultzatzeko es-
katu beharko lioke. Bilduren gober-
nuak gelditu duen plangintza, hain
zuzen ere».  

Bilduri hori eragozteaz gain, bizi-
lagunen arteko bizikidetza «sumin-
tzea» egotzi dio Oscar Renedo Tolo-
sako PSE-EEren idazkari nagusiak,
atez atekoaren «inposaketarekin».
Bilduk azken bi urteetan birziklatze-
aren inguruan herritarrak kontzien-
tziatzeko ez duela ezer ere egin
esan du Renedok. Azkenik, eskual-
deko herritarren mobilizazioekin
gustura agertu da PSE-EEren ordez-
karia: «Modu baketsu batean altxa
dute ahotsa, sistema zikin, osasu-
naren aurkako, garesti, itsusi eta
deseroso baten aurka». 

Atez ateko hondakin bilketa sistema Amasa-Villabonan. ITZEA URKIZU

Bost herri
hauetan, lehen 
hilabeteetan, 

datuak irauli ditugu»
TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA 
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Iazko eta aurtengo irailen arteko diferentzia. Goian,
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hondakin bilketa sistemarekin. T. MANKOMUNITATEA

Oharra:
Grafikoak Tolosaldeko Mankomunitatearenak dira. 
Erabili diren datuak atez ate biltzen diren gaienak
dira. Beira, arropa, pila eta bestelakoak ez dituzte
kontuan hartu. 



Tolosaldea

�4 2013ko urriaren 30a,asteazkena / Tolosaldeko Ataria

Tolosaldea

�2013ko urriaren 30a, asteazkena  / Tolosaldeko Ataria 5

ASIER IMAZ

Alegia, Anoeta, Irura, Zizurkil eta
Amasa-Villabonan atez ateko hon-
dakin bilketa sistema jarri zuten uda
inguruan, eta Tolosaldeko Manko-
munitateak, lehen hilabete horieta-
ko datuak eman ditu. Gaikako bilke-
taren zenbakiak irauli egin dira, hau
da, %14,5etik %84,7ra pasa dira.
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2.B mailan bigarren
entrenatzaile moduan
aritu ostean, eskarmentu
handiarekin iritsi da
Arevalo Ibarrara

JULEN TELLERIA  IBARRA

Ibarrak aspaldidanik izan du areto
futbolerako zaletasuna, eta noski,
gaitasuna. Aurten berriz ere 2.B
mailara igota, erronka berri baten
aurrean da Lauburu taldea. Erronka
hori kudeatzen eta gidatzen, berriz,
Aitor Arevalo (Amasa-Villabona,
1988) entrenatzaile berria. 

Betidanik gustatu izan zaio futbo-
la, beste askori bezala. Baina jokala-
ri izatetik, entrenatzaile izateko era-
bakia hartu zuen behin, beste askok
ez bezala. Frikitik ere zertxobait ba-
duela aitortzeko beldurrik gabe,
bere lanari jartzen dion pasioa erraz
antzematen da bere hitzetan.
Futbola horrenbeste gustatuta…
zergatik entrenatzaile?
Behar bada, futbolari moduan nahi-
ko txarra nintzelako edo. Horregatik,
aldaketa egin eta kantxatik aulkira
pasa nintzen. Oso gaztetan gainera,
16 urterekin ia talde bat zuzentzen
ari nintzen. Villabonako talde gazte-
ak gidatu nituen aurrena, eta 19 ur-
terekin 3. mailan nengoen jada. Be-
randuago, Elgoibarren egin nuen 2.
B-ra saltoa, bigarren entrenatzaile
moduan. Baina benetako erronka

aurtengoa da, lehendabiziko entre-
natzailea bainaiz maila honetan le-
henbizikoz.
Zer behar da entrenatzaile ona
izateko?
Nire ustez garrantzitsuena, egunero
formakuntza prozesu batean hobe-
tzen joatea da. Noski, berezkotik ere
gaitasunik izanez gero, hobe. Kasu
honetan, esango nuke friki puntu
bat izatea ez dela batere txarra.
Eta frikia al da ba Aitor Arevalo?

Egia esan, ikaragarri gustatzen zait
kirol hau, eta horregatik eskaintzen
diot horrenbeste denbora. Astebu-
ruan bideo asko ikusi ohi ditut, gure
taldearenak, aurkarienak, lehenen-
go mailakoak… Zaletasuna izanez
gero, hala ere, ez da horrenbeste
kostatzen.
Ligako entrenatzaile gazteena iza-
teak, zertan eragiten dizu?
Ez dit bereziki eragiten, izan ere, 16
urterekin hasi nintzen entrenatzen,
eta dagoeneko nire 9. urtea da.
Denbora honetan guztian sekulako
esperientziak bildu ditut, Elgoiba-
rren, adibidez, jokatutako guztia ira-
bazi genuen, eta orain, nire esane-

tara daukat talde oso bat. Eskaki-
zun maila altua da Ibarrakoa, nahiz
eta nire ustetan garrantzitsuena jo-
kalariak prestatzea eta harrobiko
lana egitea izan, horrela, lehen tal-
dera ahalik eta jende gehien iritsi
dadin. 
Nola hartu duzu erronka berri hau?
Ilusio askorekin. Hasiera batean zai-
la ikusten nuen, hona iritsi nintzene-
an aurreko entrenatzaileak bi urte-
tan bi liga irabazi zituelako, eta nik
ez nekielako taldeak zer nolako bila-
kaera izango zuen maila berrian. Al-
daketa dezente egon dira, gainera,
nigandik hasita, eta gaur egun tal-
dea oraindik ere aldaketa horiek
pairatzen ari da. Egokitzapen fase
batean murgilduta gaudela esan
daiteke, baina iruditzen zait, iritsiko
garela lortu beharreko mailara.
Denbora izango da testigu.
Eta Ibarrako taldeak nola hartu
zaitu zu?
Egia esateko, oso ondo. Jendea go-
gotsu nabaritzen dut, entrenamen-
duetan eta ondo aritzen dira jokala-
riak, baina egia da, oraindik ez dute-
la begi oso onez ikusten nik errieta
egitea, edota deialdi batetik kanpo
uztea. Bestalde, normala ere irudi-
tzen zait, taldekide batzuk nire adin-
kideak direlako, eta nirekin batera
ere jokatu izan dutelako aspaldian.
Baina, oro har, ondo barneratuta
daukate nire postua zein den eta
errespetua erabatekoa da. Gainera,
horrek berak ere entrenamendue-

tan daukaten dena ematera bultza-
tzen dituela uste dut, lehia badago,
eta hori ikaragarri ona da.
Nola definituko zenuke zure tal-
dea? 
Egia esan, ez daukat talde txarra,
baina goran ibili ahal izateko zerbait
falta zaigu oraindik ere. Taldeak  oso
ondo egiten du lan, baina oldarkor-
tasun puntu bat falta zaigu, bereziki
kanpoan. Denboraldi hasiera hone-
tan, gainera, baja batzuk ere izan di-

tugu, eta taldea dezente nabaritzen
ari da horien falta. Lehendabiziko
emaitzak ez dira espero bezain
onak izan, baina taldeak poliki-poli-
ki gorantz egin eta ziur naiz maila
ona emango duela. 
Ze giro daukazue aldagelan?
Izugarria, oso ona. Elgoibartik lau jo-
kalari ekarri genituen, horietatik bi
ibartarrak gainera, eta Lezo eta Pa-
saiatik ere beste bana etorri dira.
Hasiera batean, egia da beldur pix-
ka bat bagenuela, taldean nola inte-
gratuko ote ziren jakiteko, baina
zentzu horretan guztia oso ondo
joan da, harrera bikaina izan dute.
Eta, noski, aldagelatik kanpo ere ha-

rremana primerakoa da. Tarteka
afariak eta horrelakoak egiten ditu-
gu, asko balio dutelako taldeko giro
ona elikatzeko. Hala ere, nik beti
esaten dut irabaziz gero ondo dago-
ela ospatzea, baina galdutakoan
etxera joan behar dela [barreak]. 
Zein da denboraldi hasierako ba-
lantzea?
Sei partidu jokatu ditugu, horietatik
bi irabazi, hiru galdu eta bat berdin-
du. Entrenatzen oso ondo ari gara,
horretan ez daukat inolako kexarik,
baina lesioekin ari gara zorte txarra
izaten; 15 jokalariko talde batean,
zortzi edo bederatzi dauzkagu joka-
tzeko moduan. Egoera hau aurre-
denboraldi kaxkar baten ondorio
izan liteke, ez dakit, baina zentzu ho-
rretan ez gaude oso pozik egoteko
moduan. 
Nolako urtea espero duzue?
Gogorra izango dela pentsatzen dut.
Gure aurkariek ikusten zuten Ibarra
goian ibiltzeko moduko taldea izan-
go zela, baina nik hasieratik esan
izan dut aldaketa asko izan ditugu-
la, entrenatzailea, joko sistemak,
areto futbola ulertzeko modua… Ho-
rregatik,  orain gertatzen ari zaigun
hau guretzat ona dela iruditzen zait,
berritasun horiez jabetzeko. Aldake-
ta nabarmenena entrenamendue-
tan ematen da, eta horretan jokalari
batzuk ohituta zeuden baina beste
batzuk ez, eta denek barneratu be-
har izan dute gogor entrenatu eta
lehiatzearen joera hori. 
Azken helbururik?
Aurten behintzat, maila mantentzea
izango da helburu nagusia. Manten-
du, eta ahalik eta denboraldi borobi-
lena osatzea. Taldea hobetzen ari
da pixkana, eta defentsako lana in-
dartzen dugunean, gehiago aurrera-
tuko dugula iruditzen zait. Hala ere,
denboraldia luzea izango da, eta
beste arazo batzuk ere sortuko dira,
ziur.
Zein da hori lortzeko gakoa?
Gakoa, esango nuke, etxean dauka-
gula. Etxean jokatzen dugunetan
oso indartsu aritu beharra daukagu,
eta ahalik eta partidu gehien atera
beharra dauzkagu aurrera. Momen-
tuz behintzat, oso ondo jokatu dugu
etxeko partiduetan, maila ikaraga-
rria eman dugu, eta etxetik kanpo
gure lana egitea apur bat kostatzen
bazaigu ere, afizioaren aurrean por-
tatuz gero, gauzak ondo joango zaiz-
kigulakoan nago.
Afiziorik ba al dago?
Egia esan, areto futbolak ez du ho-
rrenbeste jende mugitzen, eta hori
pena bat da. Gogoan dut orain dela
10 bat urte, Ibarra bigarren B mailan
aritu zenean, nola mugitzen zituen
sekulako jendetzak herrian bertan.
Orain ere batzuk animatzen dira, la-
gunak, senitartekoak… baina gehie-
nez ere 150 bat lagun elkartzen
gara, eta ez legoke batere gaizki ga-
rai haietan bezala 400 edo 500 zale
elkartzea. Hori ere izan liteke aur-
tengorako beste helburu bat.

Ibarra
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Aldaketa 
asko egon dira, eta
taldea oraindik hori

pairatzen ari da»

Maila 
mantentzea izango
da aurtengo helburu

nagusia»

AITOR AREVALO • Lauburu K.E. Ibarrako entrenatzailea 

«Ikaragarri gustatzen zait, eta 
horregatik eskaintzen diot denbora»



IÑIGO TERRADILLOS

Ibarrako Udala herriko behe solai-
ruen erabileren inguruko azterketa
egiten ari da. Ibarrako zonalde ez-
berdinetan behe solairuetan eman
daitezkeen erabilerak adostea eta
bultzatzea, gaur egungo beharreta-
ra egokitzea eta gutxieneko baldin-
tzak eta betebeharrak zehaztea eta
arautzea izango du helburu ekime-
nak.

Fase desberdinetan ari dira buru-
tzen azterketa. Lehen fase batean,
lokalen ikuskatzeak egin dituzte, be-
harrezko datuak bilduz. Bigarren fa-
sean, emaitzak azaldu eta arauen
proposamenak egiteko bilerak egin-
go dituzte herritarrekin. Lehen bile-
ra azaroaren 7an izango da, Ibarra-
ko kultur etxean, 18:00etan. Azken
fasean arauen proposamenak aur-
keztuko dituzte. 

Itziar Agirrezabala udaleko arki-
tektoak azaldu duen moduan, lan
talde bat egiten ari da behe solai-
ruen inguruko azterketa teknikoa.
«Lokalek dituzten ezaugarriak azter-
tu dituzte, eta horien arabera izan
ditzaketen erabilerak zehaztu». Era-
bilera horiek kokagune edo inguru-
nearen arabera egokiak diren ikusi,
eta mapa batzuk garatu dituzte pro-
posamenekin. «Horietan zenbait
erabilera zein zonaldetan ikusten di-
ren onargarri dago islatuta», azaldu
du Agirrezabalak. «Batzuetan izan
daiteke merkataritzarako erabilera
bultzatzea, eta beste batzuetan, iku-
sita auzo lasaiagoak direla, agian
etxebizitzarako erabilera bultza dai-
teke».

Zein auzo edo zonaldetan zer era-
bilera bultzatu nahi dituzten ikusi
edo eztabaidatuko dute herritarre-
kin, lehen bilera horretan. Ibarrako
herritar guztiak daude deituta, eta
«ahalik eta herritar gehien biltzea
espero dugu, ekarpen eta iritzi ugari
jasotzeko».

Erregulatzea
Behe solairuena ibilbide luzea duen
gaia da Ibarrako udaletxean. «Loka-
len erabilerarekin zerikusia duten
eskaera ugari jaso izan ditugu azken
urteetan, eta araututa ez dagoenez
kasu askotan ezezko erantzunak
eman behar izan ditugu», dio Ibarra-
ko udaletxeko arkitektoak. Hori izan
da, beraz, azterketa egitearen hel-
buruetako bat, arautzea. Bestetik,
arkitektoak dioenez, lokal huts ugari
daude, eta onartuak dauden erabi-
lerak berrikustea ere ezinbesteko
ikusi dute. «Behe solairuek kanpoan

Udalak azterketa egin
du eta herritarrekin
proposamenak
partekatuko ditu,
azaroaren 7ko bileran

duten eragina handia da, bizia ema-
ten dutelako, eta hori ere aintzat
hartu dugu».  

Behe solairuei etxebizitza erabile-
ra ematea Argindegi eta Guridi ingu-
ruan dago onartua, soilik, gaur
egun. Ondorioz, herritarren batek
gisa horretako eskaeraren bat egi-
ten bazuen herriko beste zonalde
baterako, ezezkoa jasotzen zuen
udaletik. «Orain, eskaera horiei
erantzun egokia emateko aukera
dugu». Egin duten azterketaren os-
tean, erabilera hori zonalde gehia-
gotara zabaltzea posible dela uste
du udalak, San Inazio edota Azkue
auzoetara, esaterako, «teknikoki ez
baita eragozpenik ikusten». Beraz,
martxan jarri duten prozesu hau le-
hen pausoa litzateke erabilera hori
hedatzea onartu eta arautzeko. 

Etxebizitza erabilera ematea be-
zala, beste jarduera bat gazte loka-
lena litzateke. Hori arautu gabe

Ibarrako behe solairuen inguruko azterketa egin eta araudia zehaztu asmo du udalak. I.G.L.
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dago, eta prozesu honetan lokal ho-
riek izan behar dituzten badintzak
eta ezaugarriak araututa utzi nahi
ditu udalak.

Erabilerak erregulatzeaz gain, he-
rrian dauden lokal hutsei erabilera
eman nahi dio udalak, egin duten
azterketetan lokal huts asko dagoe-
la ondorioztatu baitute. 

Prozesuaren jarraipena
Proposaturiko erabilerak nola gau-
zatu daitezkeen aztertuko dute bi-
garren bileran. «Inguru batean dau-
den jardueren arabera aurki ditza-
kegun oztopoak aztertu beharko
ditugu, esaterako». Hirugarren bile-
ran, berriz, emaitzak aurkeztuko di-
tuzte.

Prozesua aurrera eramateko,
Eusko Jaurlaritzak ikuspegi soziale-
tik hirigintza arauak aztertzeko
ematen dituen diru laguntzak jaso
dituztela nabarmendu dute.

Egungo beharretara egokitu nahi dute
Ibarrako behe solairuen erabilera 

Tolosako Larramendi auzoko jaiak
bukatu dira, baina, festa giroa amai-
tzetik urrun, ekimenak antolatzen
jarraitzeko asmoa dute auzotarrek.
Horren seinale da larunbaterako
Plan B tabernak antolatuta burutu-
ko duten Larramendiko lehenengo
krosa. Gaztetxoek zein helduek
izango dute lekua bertan, eta
15:30ean hasita herrian zehar ariko
dira lasterka.

Olga Fidalgo antolatzaileak azal-
du moduan, «auzo giroa sustatzea
du helburu krosak», eta horregatik,
auzotar guztiak gonbidatu dituzte
parte hartzera. 5 kilometroko ibilbi-
dea prestatu dute herrian. Helduek
bi itzuli emango dizkiote, eta
16:30ean abiatuko dira. Kadeteek
1.200 metro egingo dituzte, eta
16:15 dute irteera ordua; infantilek
kilometro bat egin behar dute,
16:00etan hasita; alebinek 800 me-
tro egin beharko dituzte, 15:45ean
hasita; eta benjaminek, 15:30ean
hasi eta 600 metro egingo dituzte.

Izena emateko bi aukera jarri di-
tuzte: kirolprobak.com webgunean,
helduek txipa horiagatik 10 euro eta
txipa txuriarengatik 12 euro ordain-
du beharko dute. Plan B tabernan
lasterketa hasi baino ordubete lehe-
nago arte egin ahalko da. Bertan,
haurrek 5 euro eta helduek 15 euro
ordainduko dute. Sariei dagokionez,
lehen hirurek eta Larramendiko le-
hen gizonak eta emakumeak garai-
kurra jasoko dute.

Bestalde, hexacopter batekin har-
tuko dituzte kroseko irudiak, eta on-
doren, CD batean grabatu eta salgai
jarriko dute.

15:30ean hasiko dira
gaztetxoenak; helduek 
10 kilometroko itzulia
egingo dute herrian zehar

Heldu eta
gazteentzako
Larramendiko 
I. Krosa izango da
larunbatean



2013-10-30
ASTEAZKENA

Eguraldia: Bihar

Goiza Arratsaldea

18º

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
• Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu,
Baliarrain,  Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, Hernialde, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil
Tolosaldeko Komunikazio Taldea, S.L-ko kideak:

Goiza: Ostarteak 
Arratsaldea: Lainotuta
Beroena: 19º
Hotzena: 14º11º

Argitaratzailea: Tolosaldeko Komunikazio Taldea SL
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Zuzendaria: Ainhoa Oiartzabal.
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
P.E: ataria@ataria.info   Webgunea: ataria.info
Papereko editorea: Eneritz Maiz. 
Interneteko editorea: Imanol Garcia Landa. 

Irratiko editorea: Jon Miranda.
Kudeatzailea: Jon Mujika. 
Publizitatea: 661 678 818. tolosa@bidera.eu 
Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.info 
Villabona-Aiztondo: 687 410 022. villabona-aiztondo @ataria.info
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @ataria.info
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @ataria.info  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @ataria.info  

Ataria-k 
Bai 
Euskarari 

Tolosaldeko
gizarte 
eragileak

Gaur
Ibarra: 
Egunekoa eta gauekoa: 
Iturrioz, I. 
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15. 

Farmaziak

Agenda

DEIALDIAK

AMEZKETA. Ez ohiko osoko bilku-
ra izango da, gaur, 20:30ean,
Amezketako udaletxean. Besteak
beste, bi mozio izango dituzte jo-
rratzeko. 

IBARRA. Gabonetako apaingarri
iraunkorrak egiteko, eta energia
kontsumoa murrizte aldera birzi-
klatzeko materiala bildu nahi dute
Uzturpe ikastolako ikasleek. Uda-
letxean utzi beharko dira hilaren
31a, osteguna, baino lehen. 

TOLOSA. Tolosatik Izaskunera,
gure leku izenen, deituren eta
pertsona izenen historia hitzaldia
izango da, 19:30ean, Tolosako
udaletxeko pleno aretoan. Hitzal-
dian herri honetako izenez arituko
da Euskaltzaindiako Onomastika
zerbitzuko arduraduna den Mikel
Gorrotxategi. Hiriaren izenaren ja-
torriaz eta zergatiaz, deitura
bihurtu diren baserri izenez, topo-
nimo izatetik pertsona izenak iza-
tera pasatu direnez, euskaldunak
geure burua izendatzeko erabil-
tzen ditugunez... arituko da Eus-
kaltzaindiako kidea. 

TOLOSA. Altzoan Astearen ba-
rruan, Bizitoki: eskolari alternati-
ba eskaintzen dion bizi proiektua
hitzaldia izango da, bertako par-
taideek eskainita. Ondoren, lun-
txa eskainiko dute.

TOLOSA. Larramendiko lehen
krosa izango da, larunbatean,
gaztetxo eta helduentzako. Hel-
duek 10 kilometro egin beharko
dituzte, eta izena www.kirolpro-

bak.com helbidean eman beharko
da.Sariak eta zozketak izango dira.

TOLOSA. Azaroaren 1ean, Santu
Guztien eguna dela eta, garraio pu-
blikoa izango da Tolosako hilerrira
igotzeko. 09:00etan hasi, eta 45 mi-
nuturo autobusa izango da arratsal-
deko 18:00ak bitartean. Musika es-
kolatik hasi, eta San Frantzisko eli-
zan, Geltokian, Berazubin,
Iurreamendiko biribilgunean, kirol-
degian eta Amarotz auzoan egingo
du geldialdia. Hilerritik bueltarako
lehen autobusa 09:30ean abiatuko
da, eta Iparragirren, Bizkaia kalean,
J.A. Irazustan eta Trinketean geratu-
ko da, Azken autobusa 18:30ean
izango da.

TOLOSA. Azaroaren 2an, larunbate-
an, 11:00etan meza ospatuko da
San Blas kanposantuko kaperan,
herrian hildako guztien alde.

ERAKUSKETA

ALEGIA. Olga Gurrutxagaren Saha-
rako argazki erakusketa, Alegiako
Erretirodunen tabernan,  

TOLOSA. Felix Ortegaren erakuske-
ta dago ikusgai, Aranburu jauregian.

Bihar inauguratuko dute
Tolosako Berazubi estadio 
eraberritua, herritarrekin

I. GARCIA LANDA 

Tolosako Berazubi estadio eraberri-
tua bihar, hilak 31, inauguratuko
dute. Apirilaren hasieran hasitako
obrak amaitzear diren honetan, To-

Berazubiko harmailen
atzeko aparkalekuak
erabilgarri izango dira,
gaurtik aurrera, 
Iurre auzoan 

losako Udalak, gaurtik aurrera,  be-
rriro ere erabilgarri izango direla Iu-
rre auzoko aparkalekuak adierazi
du. Estadioko harmailen atzealdean
kokatuta dauden aparkalekuak
dira, hain zuzen ere..

Irekiera festa
Bihar 18:30ean, berriro ere bizia
hartuko Berazubiko estadioak.
Inaugurazioa 18:30ean hasiko da,
eta herritarrak gonbidatu nahi izan
dituzte bertan parte hartzera. On-

gietorria egin ostean, irekiera ekital-
dia egingo dute. Ondoren dantza-
rien saioa izango da, eta 18:40ean
Tolosa CFko taldeko argazkia atera-
ko dute. 19:00etan herri arteko atle-
tismo lehiaketa izango da, eta ordu
berean Tolosa CFko futbol eskolako
partida festa ere egingo da. 

20:00etan, berriz, harmailak era-
kutsi eta instalazio berriak ikusteko
aukera izango dute bertaratzen di-
ren guztiek. 
• ataria@ataria.info•

Tolosako Berazubi estadioko lanak bukatzear daude. I. GARCIA LANDA


