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LAN BILA

Etxeko lanetarako: 

Etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, esperientzia handiko
emakume euskaldunak bere burua
eskaintzen du. Kotxea ere eskura
dauka. 
Informazio gehiago edo edozein za-
lantza argitu behar izanez gero, bi
telefono zenbaki daude eskuraga-
rri: 943 696882 edota 
606 521992

Iragarki 
laburrak
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ERREDAKZIOA TOLOSA

Herritarren iritziak, kezkak eta pro-
posamenak jasotzeko asmoz eta
2014ko udal aurrekontuak egiteko,
prozesu bat jarri zuen martxan Tolo-
sako Udalak, zeinaren bidez etxez
etxe banatutako galdetegi baten bi-
tartez, tolosarrek eginiko 500 ekar-
pen baino gehiago jaso dituzten. Be-
raz, «pozik» dago udala, helburu na-
gusia bete delako, hau da, «udal
aurrekontuak herritarrengana hur-
biltzea». Herritarrengandik jasotako
proposamen horiek udal ordezka-
rien eta teknikariek aztertu dituzte,
«datorren urteko aurrekontuetan
ahal diren heinean txertatuak izate-
ko». Horren berri emateko eta aurre-
kontuen ildo nagusiei buruz aritze-
ko, udalak herri batzarra deitu du,
bihar Topic-en, 19:30ean.

Batzar hori 2013 urtearen balan-
tzea egiteko ere baliatuko du uda-
lak, eta galdetegian jasotako ekar-
pen nagusien berri eman eta eran-
tzuna emango zaie. Orokortasun
bat edota iritzi komun bat islatzen
duten ekarpenak izango dira, eta
horiei, erantzun orokor eta bateratu
bat emango zaie batzarrean. 

Bestalde, prozesuaren hastape-
nean adierazi moduan, etxez etxe
buzoneatutako nahiz tolosako uda-
laren web orriaren bitartez zabaldu-
tako galdetegia modu pertsonaliza-
tuan osatu dutenei banan bana
erantzungo die udalak. Era berean,
ekarpen horiek Tolosako Udalaren
web orrian argitaratuko dituzte, etzi,
hilaren 12an.

«Tolosar guztien ardura»

Ibai Iriarte Tolosako alkateak eta
Lore Agire alkateordeak gogoratu
dutenez, «Udal Gobernu honek
2012an lehen aurrekontuak egin zi-
tuenetik, funtsezkotzat jo du zuze-
neko informazioa, hau da, herrita-
rrek gardentasunez eta lehen esku-
tik informazioa nahiz datuak

Aurrekontuen ildo nagusiak
aurkeztuko ditu udalak bihar
Tolosarrek 500
ekarpen baino
gehiago egin dituzte;
batzarra 19:30ean
hasiko da, Topic-en 

jasotzea, ondoren denen artean, To-
losarentzat aurrekontuak egiteko».
Bide horretatik, lehen urtean, aurre-
kontuak herri batzar batean aurkez-
tu zituzten, eta bigarrenean, lehen
aurrekontuen proposamena plaza-
ratu eta ondoren ekarpenak egiteko
aukera eman zen. «Orduan, jendeak
erantzun apala eman zuen, eta pro-
posamen gutxi jaso ziren, baina,
aurten beste pauso bat eman da,
herritarren ekarpenak jasotzeko bi-
deak indartuz, eta tolosarrek ongi
erantzun dute».

Iriartek eta Agirrek garbi dute «de-
nen artean» eraiki behar dela herria
eta «tolosar guztien ardura» dela
etorkizuneko Tolosak nolakoa izan
behar duen erabakitzea. «Horretara-
ko, ezinbestekoa da herritarrak in-
formatzea baina baita, herritarrek
pentsatzen dutena jasotzea, hauek
esaten dutena entzutea, eta aldi be-
rean, erantzutea. Hartu-emanak in-
dartuz, elkarrizketak aberastuz
etorkizuneko Tolosa hobea izango
baita». Hori dela eta, herritar oro
gonbidatu dute biharko herri batza-
rrean parte hartzera.

Lore Agirre alkateaordea eta Ibai Iriarte Tolosako alkatea, agerraldian. I.G.L.

Larunbatetik
urtarrilaren 12ra 
sei film emango
dituzte, horietatik 
hiru euskaraz

ERREDAKZIOA TOLOSA

Datorren asteburuan hasi eta urta-
rrilaren 12ra bitarte haurrentzako
zinema zikloa hasiko da Leidorren.
Ziklo honetarako bonu sistema era-
biliko dute, beraz, prezio baxuagoan
ikusi ahalko dira filmak. Horrez gain,
nabarmentzekoa da euskarazko zi-
nemak pisu garrantzitsua izango
duela, bonu sisteman sartzen diren
bost filmetik hiru baitira euskaraz.

Orotara bost film ikusteko aukera
egongo da bonua zortzi euroan or-
dainduta. Bonu kopurua mugatua
da, beraz, erosteko interesa dute-

nek azkar ibili beharko dute. Ostira-
lean, hilaren 13an jarriko dituzte
salgai, Leidorreko leihatilan,
17:00etatik 19:00etara.

Turbo, Doraemon eta Nobita Hol-
mes etorkizuneko museo harriga-
rrian, El Hobbit 2, Azti txikia-Azti za-
lantzatia, Jelly T, eta Frozen: El reino
del hielo filmek osatuko dute hau-
rrentzako zine zikloa. El Hobbit 2 fil-
maren kasuan, bonutik kanpokoa
izango da.

Pertsona bakoitzak gehienez
bost bonu erosi ahalko ditu. Bonuak
film bakoitzeko gonbidapen bana
eskuratzeko aukera ematen du, eta
beharrezkoa da leihatilan aurrez ja-
sotzea, saioaren aurreko hiru egu-
netan, leihatila ordutegian; bonuak
ez baitu ziurtatzen lekurik izango
denik azken egunean. Bestalde,
bonu gabekoen sarrerak egun bere-
an soilik eros daitezke.

Haurrentzako zinema
ziklorako bonu sistema
erabiliko dute Leidorren

Udalak aparkalekuak
jarriko ditu alokairuan

IBARRA. Ibarrako Udalak Euskal He-
rria kaleko 18-2 zenbakian eta Az-
kue auzoko 3, 4 eta 5 zenbakietan
dituen hainbat aparkaleku alokatze-
ko asmoa du. Alokairuaren prezioa
hilabetean 60 eurokoa izango da.
Bada, eskaera egiteko epea dagoe-
neko zabalik dagoela jakinarazi
dute. Eskaerak udaletxearen harre-
ran bete beharko dira eta baldintza
plegua Ibarrako web orrian ikusi
ahalko da.

Opariak egiteko
eskulan ikastaroa

ANOETA. Gabonetara begirako es-
kulan ikastaroa antolatu du Anoeta-
ko Udalak. Helburua da norberak
senide nahiz lagunei oparitzeko
opari politak egiteko gai izatea da.
Panpinak edota zapi margotuak egi-
ten ikasiko da bost egun iraungo
duen tailerrean. Abenduaren 13an,
20an, 23an, 27an eta 30ean eman-
go du Oihana Insaustik, 15:00etatik
17:00etara, Hozpel kaleko lokalean.
Ikastaroan parte hartu nahi dutenek
gaur izango dute izena emateko az-
ken eguna. Udaletxean egin ahalko
da goizez, edota liburutegian arra-
tsaldez, eta 20 euro ordaindu behar-
ko da. Beste eskulan motaren bat
nahi duenak, puntu-lanak, gurutze-
puntua, patchwork, kakorratz-la-
nak, ehoziriak, kasu, udaletxean jar
dezake, eta taldea osatuko balitz,
urtarriletik aurrera jarriko litzakete
martxan.

Ibon Mugerza, bihar
Bidaiarien Txokoan

TOLOSA. Ibon Mugerzaren emanal-
dia izango da bihar, Tolosako Erro-
tan kokaturiko Antxon Bandres Bi-
daiarien Txokoan. Tolosarrak bere
ezingabetasunak ezarri dizkion mu-
gei aurre egiteko topatu duen mo-
dua azalduko du. 20:00etan hasiko
da emanaldia.

‘Itsasoaren emazteak’
ikuskizuneko sarrerak

VILLABONA. Oinkari eta hika Teatro-
ak Itsasoaren emazteak ikuskizuna
eskainiko dute larunbatean, hilaren
14an, 22:30ean, Olaederra kirolde-
gian. Emanaldiak Euskal Herriko
kostaldeko arrantzaleen emazteen
bizipenak kontatzen ditu, euskal
dantza tradizionala oinarri hartuta.
Internetez gain, Amasa kafetegian
ere jarri dituzte bertarako sarrerak
salgai. 10 euroan eros daitezke.

Oargiarekin eskian
ikasteko aukera

TOLOSA. Oargi mendi elkarteak
iraupen eta alpino eski ikastaroak
antolatu ditu, abenduaren 14an eta
15ean Candanchura irteera eginez.
150 euro ordaindu beharko da, eta
prezio horretan autobusa, bi gaueko
egonaldia, bi erremonte eta asegu-
rua sartuko da. Jende kopuruaren
arabera, begirale bat izango da. Ize-
na emateko azken eguna bihar izan-
go da, eta oargimendi@gmail.com
helbidera idatziz egin ahalko da.



Zerkausia, Txuleta Festaren hasiera ekitaldian. I.U.

Garai bateko ohiturak berreskuratuz, idi dema Euskal Herria plazan. I.U.

Isidro Larrañaga Akordeoi Orkestra Calpeko kontzertuko une batean. ATARIA

Tolosako Zerkausia jatetxe bihurtuta, Txuleta Festaren aitzakian. E.M.

ERREDAKZIOA 

Abenduko zubiarekin batera,
azken urtetan gertatu bezala,
Txuletaren Festa izan da Tolo-

saldeko ekitaldi nagusia. Gastrono-
mia jarduerari heldurik, Zerkausian
ospatu diren bazkari eta afari gour-
met-ak eskualdearen mugak ere
gainditu dituzte. Bisitari askok goza-
tu baitute Tolosako txoko berezi ho-
netan prestatutako menuaz: ur-
daiazpikoa, kukuluak, zainzuriak,
txuleta, piperrak, gazta eta postrea.
Honetaz gain, egun bakoitzean kon-
fitero bati postre berezia prestatzea
egokitu zaio (Gorrotxategi, Gorosti,
Saizar, Eceiza eta Ibañez-Gozona).
Hiru egunetan zehar, guztira bost
otordu antolatu dira Zerkausiko jate-
txe berezian, 150 jankideentzat.

Ostiralean bertan, ekitaldi ofizia-
larekin batera, hasiera eman zi-
tzaion Tolosako Txuletaren Festari.
Zerkausia parrilleroen, udal ordez-
karien eta gozogileen bilgune bila-
katu zen. 

Larunbatean berriz, ohiko azokak
toki aldaketa jasan behar izan zuen
ganadu azokak, txekor erreak eta
bazkariak bere tokia hartu baitzuen.
Ohiko azoka beraz, Trianguloa pla-
zara eta San Frantzisko pasealeku-
ra eraman behar izan zen. 

Euskal Herria plaza bestetik, he-
rritarren gozamen bihurtu zen, txe-
kor errea eta sagardoa banatu bai-
tzen.

Ganadua, txekor errea eta txuleta
protagonista bilakatu badira ere,
Txuleta Festaren egitarauaren bai-
tan bestelako ekitaldiak ere ospatu
dira Tolosan asteburuan: idi dema
(Alejandro Goya, Juanito Labaka eta
Iñigo Luke); aeromodelismo erakus-
taldia; txu-txu trena; ganadu azoka
eta pilota partidak Beotibarren; ba-
tetik, Goñi-Otxandorena Artola-Tolo-
saren aurka, bestetik, DV pilota txa-
pelketako finalerdiak eta, zesta
puntako partidak, besteak beste.

Tolosa
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Tolosa, txuletaren hiriburu

Berazubi estadioa aeromodelismo erakustaldien kokaleku bihurtu zen. I.U.

Herritarrek txekor-erreaz gozatzeko parada izan zuten. E.M.Azoka bereziko ganaduak begirada guztiak bere gain hartu zituen. E.M.

ERREDAKZIOA

Alacant-eko Calpe herrian (Herrial-
de Katalanak) izan da Tolosako Isi-
dro Larrañaga Akordeoi Orkestra ira-
gan asteburuan, bertako udalak

gonbidatuta eta Etxepare Euskal
Instituaren laguntzarekin. Erdi Aro-
ko azokaren harira, herriko plazan
eskaini du orkestrak musika kon-
tzertua. Eskenatokian ez da baka-
rrik aritu Tolosako musika taldea, bi-
delagun izan ditu, besteak beste, ar-
gentinar tangoaren estatuko
txapeldunak.

Isidro Larrañaga berak, orkestra-
ren zuzendariak, kontzertuaren ba-
lorazioa eskaini du: «Maiz jotzen

dugu guretzat egokiak ez diren to-
kietan, edo behar bezalako soinu
ekiporik gabe, baina azken finean
jotzea da garrantzitsuena eta orain-
goan baldintza onak aurkitu ditugu».

Akordeoi orkestraren hurrengo
kontzertuak etxean ospatuko dira;
ohikoak diren Iurreamendi egoitza-
ko kontzertua eta abenduaren 20ko
Leidorreko Gabonetako Jaialdia. 

2015ean ospatuko duten 35.ur-
teurrena prestatzen hasiak dira da-
goeneko: «Badugu bidaia luze sa-
mar bat buruan datorren urterako,
eta 2015ean orkestrak 35 urte be-
teko dituenez, hasiak gara ospaki-
zunetan pentsatzen». 

Isidro Larrañaga Akordeoi
Orkestra Calpen izan da
Etxepare Euskal
Instituaren laguntzarekin
kontzertua eskaini du
Tolosako taldeak    
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ITZEA URKIZU TOLOSA

Azken hilabeteotan Tolosaldeko en-
presen itxierek hamaika titular es-
kaini dituzte. Perot eta Emusi lante-

giak itxi zituzten lehenengo, eta Ma-
rie Brizard, Endaki eta Antalisen
itxieren berri ere eman dute. Neurri
horiek eskualdeko herritar asko lan-
gabeziara eramango ditu, eta ELA
eta LAB sindikatuek kalean salatu-
ko dute eskualdeko lan-egoeraren
larritasuna, larunbat honetan. Ma-
nifestazioa Triangulotik abiatuko da,
12:00etan, Tolosaldeko enplegua-
ren alde langileok borrokan lelope-

Kalera aterako dute eskualdeko
enplegu-egoera larriaren salaketa

ELA eta LAB sindikatuek
deialdi bateratua egin
dute larunbat honetarako,
azken gertakarien harira

an. Hori iragartzeko agerraldian,
LAB sindikatuko ordezkaria Oihana
Lopetegi, eta ELA sindikatuko ordez-
karia Egoitz Iturbe izan dira, eta al-
boan izan dituzte Marie Brizard, An-
talis eta Endaki lantegietako sidika-
tu-ordezkariak ere.

Besteak beste, industria sektore-
aren gainbeherari buelta emateko
neurririk ez hartu izana salatu dute
sindikatuek, «industria-sarea erabe-
rritzeko apustu estrategikorik» egin
ez dela nabarmenduz: «Ondorioz, in-
dustriak pisua galtzen du egunez
egun, inolako alternatibarik lantzen
ez den bitartean», dio Lopetegik.

Eskualdean bigarren sektorearen
gainbehera 80ko hamarkada
amaiera hasi zen, eta begirada atze-
ra bota nahi izan dute LAB eta ELAk,
egungo egoera ulertzeko. Tolosalde-
ko industria papergintzari estu lotu-
ta egon izan da beti, eta 80ko ha-
markadan industria-sare horrek
2.000 lanpostu zuzen zituen, 35
lantegitan, sindikatuen arrabera.
Hamarkada haren amaieran hasi

zen paper industria, ordea, pixkana
indarra galtzen: «90eko hamarka-
dan gaur egun indarrean jarraitzen
duten aldarrikapenekin hasi ginen
eskualdeko sindikatu eta eragileak,
eta jada aldarrikatu genuen, Tolo-
saldeko arazo sozioekonomikoaren
aurrean, beharrezkoa zela bertako
industria eta enplegua bermatuko
zituen erabaki eta plan estrategiko-
en beharra».

Honen harira, sindikatuek salatu
egin dute «hainbat erakunderen era-
bakiak enpresarien mesedera plani-
fikatu izana» neurriak hartzerakoan:
«Lanpostuen inguruan inongo ber-
merik gabe hartu izan dira erabaki
asko, eta lurzoru merkea enpresa-
ren lekualdatzearen ordainetan ere
eskaini izan dute», diote.

Horrela, gaur egun 400 lanpostu
dira, eskualdean, papergintzari zu-
zenki lotuta daudenak; lau enpresa-
tan banatuta daude lanpostu ho-
riek. 

Hamarkaden muga azken lau ur-
teotan jarriz, industria sektoreko

500 lanpostu baino gehiago deu-
seztatu dira Tolosaldean, eta egoe-
rak kutsu larriagoa hartu du azken
hilabeteotako gertakariak kontuan
izanda: «Desindustrializazio proze-
sua azkartu egin da azken lau hila-
beteotan, hain justu, Espainiako Go-
bernuak inposatutako lan-errefor-
ma indarrean jarri zen unetik hona.
Gure eskualdeko ekonomia txiki-
tzen ari dira gure begien aurrean,
eta oso azkar gainera».

Aipatzekoa da, Antalis multinazio-
nalean 39 langile kaleratuko dituz-
tela, eta Mari Brizard-en, berriz, bes-
te 48. Endakin, berriz, multinaziona-
la ez den arren, 9 hilabete
daramatzate soldatarik jaso gabe,
eta langileen greba mugagabeak
bide eman dio itxierari; 33 langile
kaleratuko lituzke itxierak.

Multinazionalen uzta

Itxi dituzten enpresetako asko multi-
nazionalen menpekoak dira, eta ho-
riek lana kanpora eramaten ari dire-
la salatu dute ELA eta LABek: «Multi-
nazionalek epe motzera jokatzen

dute. Lantegiak erraz eta merke ixte-
ko aukera ikusten dute, eta iraba-
ziak azkarrago lortuko dituzten le-
kuetara lana eramaten ari dira. Hau
multinaziolanetako akziodunentzat
negozio borobila da, baina gure he-
rritarrentzat hondamendia», dio
Oihana Lopetegik. 

Azkenik, enpresari handien eta
multinazionalen «zigorgabetasuna»
gogor gaitzetsi dute agerraldian,
«langileak borroka desorekatuan»
geratzen direlako, eta erresistentzia
jarduerak nahiz aldarrikapenak
eginda ere, «aukera gutxi» dute lan-
postuei eusteko.  

Enpresetako langileen eta bi sin-
dikatuek indar bateratuaz harago,
herritar guztien babesa ere beha-
rrezkotzat jo dute, eta larunbateko
mobilizazioan parte hartzeko deia
egin diete. Halaber, erakundeei po-
sizionatzeko eskatu diete, eta da-
gozkien urratsak emateko, «bakoi-
tzari dagokion erantzukizunetik».
Argi dute ez dutela kaleratze eta
itxiera bakar bat ere ontzat emango,
eta enplegu-politika eraginkorren
beharra aldarrikatzera aterako dira
kalera.

LAB sindikatuko Oihana Lopetegi eta ELA sindikatuko Egoitz Iturbek egin zituzten agerraldiko adierazpenak. ITZEA URKIZU

Azken lau
urteotan 500

lanpostu deuseztatu
dira Tolosaldean

ERREDAKZIOA 

Itxiera arriskuan dauden Endaki,
Marie Brizard eta Antalis enpresei,
Anoetako Renault kontzesionarioa
gehitu zaie, bertako hartzekodunek
itxiera espedientea zabaldu baitute
zorpetze maila handia dela eta. Era-
bakia gauzatuko balitz, hamaika
langilek galduko lukete lanpostua.

Kontzesionarioa Autobar enpre-
sarena da, eta Renault etxearentzat
egiten du lan. Irun eta Arrasaten ere
lantegiak zituen. Duela bost urte hi-
ruren artean 100 langile izatera iri-
tsi zen. 2010ean Irungo planta itxi
zuten, eta besteak hartzekodunen
lehiaketan sartu. Ordutik hona, or-
dea, egoerak ez du hobera egin. En-
presak zor handiak ditu, gehienbat
Renault markarekin. Lantegia ere ez
da propioa, eta alokairua ezin dute
ordaindu. Langileek, gainera, hiru
hilabete daramatzate soldata jaso
gabe. Langileek, bideragarritasun

plan bat eskatu dute, eta hori jaso
bezain laster erabakiko dute zein
pausu eman euren lanpostuen alde.
Momentuz, baina, lanean jarraitzen
dute.  

Gamesako langileak, protestan

Gaurtik ostiralera bitarte, Asteasu-
ko Gamesako langileek mobilizazio-
ak egingo dituzte. Langile batzorde-
tik adierazi dutenez, hilabeteak da-
ramatzate enpresaren
zuzendaritzarekin lan hitzarmena-
ren inguruan eztabaidatzen eta
adostasunera iristen ez direnez, lan-
gileen gehiengoak mobilizazioetara
jotzea erabaki du. 

Goizez eta arratsaldez, egingo di-
tuzte elkarretaratzeak lantegiaren
aurrean, eta langile bakoitzak 4 or-
duko geldialdia egingo du horretara-
ko. Lan hitzarmena blindatzea eska-
tzen dute langileek, eta antza enpre-
sa ez dago ados puntu horrekin.
Bestetik, langileek azaldutakoaren
arabera, enpresak irabaziak ditu,
eta lan karga handia espero dute
aurrera begira. Enpresaren asmoa
langileen lan baldintzak bere horre-
tan mantenduz lana areagotzea
dela diote; horregatik, euren lan bal-
dintzak eguneratzea exijitzen dute.

Anoetako Renault-eko
11 langile kalean gera
daitezke, itxieragatik 
Asteasuko Gamesako
langileek mobilizazioak
egingo dituzte gaurtik
aurrera lan hitzarmena
defendatzeko

Antaliseko langileek kalean eskuorriak banatu zituzten larunbatean . A. IMAZ

DATUAK

Jarduna. Mekanizazio eolikoa, are-
onautikoa, ontzietakoa eta petrolio-
ari dagokiona.
Langileak. 33.
Enpresaz. Adunan dago 1978az ge-
roztik.
Lan-arazoa. 2009az geroztik 3 lan
erregulazio espediente izan dituzte,
eta 9 hilabeteko soldata zorra du
enpresak langileekin. Urriaren 14az
geroztik greba mugagabean daude,
zuzendaritzaren utzikeria eta gaita-
sun eza salatuz.

Endaki

DATUAK

Jarduna. Edari alkoholdunak eta al-
koholik gabeak botilarazten, zigila-
tzen eta banatzen dituzte.
Langileak. 48.
Enpresaz. 1968az geroztik Zizurki-
len dago, eta Marie Brizard Belve-
dere multinazional frantziarrarena
da.
Lan-arazoa. Espero ez zutela langi-
le guztien kaleratzea ekarriko duen
lan erregulazio espedientearen be-
rri eman zieten. Greba mugagabe-
an daude.

Marie Brizard

DATUAK

Jarduna. Paperezko gutunazalak
egiten dituzte.
Langileak. 39.
Enpresaz. Tolosaldean Kanguros
izenez ezagunagoa da, eta 44 urte
daramatza Albizturren.
Lan-arazoa. Talde multinazional ba-
teko zati da enpresa, eta itxieraren
erabakia bat-batean jakinarazi zie-
ten pasa den azaroaren 28an, or-
dezkariei. Langileak greba mugaga-
bean daude abenduaren 5az geroz-
tik

Antalis
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ITZEA URKIZU TOLOSA

Azken hilabeteotan Tolosaldeko en-
presen itxierek hamaika titular es-
kaini dituzte. Perot eta Emusi lante-

giak itxi zituzten lehenengo, eta Ma-
rie Brizard, Endaki eta Antalisen
itxieren berri ere eman dute. Neurri
horiek eskualdeko herritar asko lan-
gabeziara eramango ditu, eta ELA
eta LAB sindikatuek kalean salatu-
ko dute eskualdeko lan-egoeraren
larritasuna, larunbat honetan. Ma-
nifestazioa Triangulotik abiatuko da,
12:00etan, Tolosaldeko enplegua-
ren alde langileok borrokan lelope-

Kalera aterako dute eskualdeko
enplegu-egoera larriaren salaketa

ELA eta LAB sindikatuek
deialdi bateratua egin
dute larunbat honetarako,
azken gertakarien harira

an. Hori iragartzeko agerraldian,
LAB sindikatuko ordezkaria Oihana
Lopetegi, eta ELA sindikatuko ordez-
karia Egoitz Iturbe izan dira, eta al-
boan izan dituzte Marie Brizard, An-
talis eta Endaki lantegietako sidika-
tu-ordezkariak ere.

Besteak beste, industria sektore-
aren gainbeherari buelta emateko
neurririk ez hartu izana salatu dute
sindikatuek, «industria-sarea erabe-
rritzeko apustu estrategikorik» egin
ez dela nabarmenduz: «Ondorioz, in-
dustriak pisua galtzen du egunez
egun, inolako alternatibarik lantzen
ez den bitartean», dio Lopetegik.

Eskualdean bigarren sektorearen
gainbehera 80ko hamarkada
amaiera hasi zen, eta begirada atze-
ra bota nahi izan dute LAB eta ELAk,
egungo egoera ulertzeko. Tolosalde-
ko industria papergintzari estu lotu-
ta egon izan da beti, eta 80ko ha-
markadan industria-sare horrek
2.000 lanpostu zuzen zituen, 35
lantegitan, sindikatuen arrabera.
Hamarkada haren amaieran hasi

zen paper industria, ordea, pixkana
indarra galtzen: «90eko hamarka-
dan gaur egun indarrean jarraitzen
duten aldarrikapenekin hasi ginen
eskualdeko sindikatu eta eragileak,
eta jada aldarrikatu genuen, Tolo-
saldeko arazo sozioekonomikoaren
aurrean, beharrezkoa zela bertako
industria eta enplegua bermatuko
zituen erabaki eta plan estrategiko-
en beharra».

Honen harira, sindikatuek salatu
egin dute «hainbat erakunderen era-
bakiak enpresarien mesedera plani-
fikatu izana» neurriak hartzerakoan:
«Lanpostuen inguruan inongo ber-
merik gabe hartu izan dira erabaki
asko, eta lurzoru merkea enpresa-
ren lekualdatzearen ordainetan ere
eskaini izan dute», diote.

Horrela, gaur egun 400 lanpostu
dira, eskualdean, papergintzari zu-
zenki lotuta daudenak; lau enpresa-
tan banatuta daude lanpostu ho-
riek. 

Hamarkaden muga azken lau ur-
teotan jarriz, industria sektoreko

500 lanpostu baino gehiago deu-
seztatu dira Tolosaldean, eta egoe-
rak kutsu larriagoa hartu du azken
hilabeteotako gertakariak kontuan
izanda: «Desindustrializazio proze-
sua azkartu egin da azken lau hila-
beteotan, hain justu, Espainiako Go-
bernuak inposatutako lan-errefor-
ma indarrean jarri zen unetik hona.
Gure eskualdeko ekonomia txiki-
tzen ari dira gure begien aurrean,
eta oso azkar gainera».

Aipatzekoa da, Antalis multinazio-
nalean 39 langile kaleratuko dituz-
tela, eta Mari Brizard-en, berriz, bes-
te 48. Endakin, berriz, multinaziona-
la ez den arren, 9 hilabete
daramatzate soldatarik jaso gabe,
eta langileen greba mugagabeak
bide eman dio itxierari; 33 langile
kaleratuko lituzke itxierak.

Multinazionalen uzta

Itxi dituzten enpresetako asko multi-
nazionalen menpekoak dira, eta ho-
riek lana kanpora eramaten ari dire-
la salatu dute ELA eta LABek: «Multi-
nazionalek epe motzera jokatzen

dute. Lantegiak erraz eta merke ixte-
ko aukera ikusten dute, eta iraba-
ziak azkarrago lortuko dituzten le-
kuetara lana eramaten ari dira. Hau
multinaziolanetako akziodunentzat
negozio borobila da, baina gure he-
rritarrentzat hondamendia», dio
Oihana Lopetegik. 

Azkenik, enpresari handien eta
multinazionalen «zigorgabetasuna»
gogor gaitzetsi dute agerraldian,
«langileak borroka desorekatuan»
geratzen direlako, eta erresistentzia
jarduerak nahiz aldarrikapenak
eginda ere, «aukera gutxi» dute lan-
postuei eusteko.  

Enpresetako langileen eta bi sin-
dikatuek indar bateratuaz harago,
herritar guztien babesa ere beha-
rrezkotzat jo dute, eta larunbateko
mobilizazioan parte hartzeko deia
egin diete. Halaber, erakundeei po-
sizionatzeko eskatu diete, eta da-
gozkien urratsak emateko, «bakoi-
tzari dagokion erantzukizunetik».
Argi dute ez dutela kaleratze eta
itxiera bakar bat ere ontzat emango,
eta enplegu-politika eraginkorren
beharra aldarrikatzera aterako dira
kalera.

LAB sindikatuko Oihana Lopetegi eta ELA sindikatuko Egoitz Iturbek egin zituzten agerraldiko adierazpenak. ITZEA URKIZU

Azken lau
urteotan 500

lanpostu deuseztatu
dira Tolosaldean

ERREDAKZIOA 

Itxiera arriskuan dauden Endaki,
Marie Brizard eta Antalis enpresei,
Anoetako Renault kontzesionarioa
gehitu zaie, bertako hartzekodunek
itxiera espedientea zabaldu baitute
zorpetze maila handia dela eta. Era-
bakia gauzatuko balitz, hamaika
langilek galduko lukete lanpostua.

Kontzesionarioa Autobar enpre-
sarena da, eta Renault etxearentzat
egiten du lan. Irun eta Arrasaten ere
lantegiak zituen. Duela bost urte hi-
ruren artean 100 langile izatera iri-
tsi zen. 2010ean Irungo planta itxi
zuten, eta besteak hartzekodunen
lehiaketan sartu. Ordutik hona, or-
dea, egoerak ez du hobera egin. En-
presak zor handiak ditu, gehienbat
Renault markarekin. Lantegia ere ez
da propioa, eta alokairua ezin dute
ordaindu. Langileek, gainera, hiru
hilabete daramatzate soldata jaso
gabe. Langileek, bideragarritasun

plan bat eskatu dute, eta hori jaso
bezain laster erabakiko dute zein
pausu eman euren lanpostuen alde.
Momentuz, baina, lanean jarraitzen
dute.  

Gamesako langileak, protestan

Gaurtik ostiralera bitarte, Asteasu-
ko Gamesako langileek mobilizazio-
ak egingo dituzte. Langile batzorde-
tik adierazi dutenez, hilabeteak da-
ramatzate enpresaren
zuzendaritzarekin lan hitzarmena-
ren inguruan eztabaidatzen eta
adostasunera iristen ez direnez, lan-
gileen gehiengoak mobilizazioetara
jotzea erabaki du. 

Goizez eta arratsaldez, egingo di-
tuzte elkarretaratzeak lantegiaren
aurrean, eta langile bakoitzak 4 or-
duko geldialdia egingo du horretara-
ko. Lan hitzarmena blindatzea eska-
tzen dute langileek, eta antza enpre-
sa ez dago ados puntu horrekin.
Bestetik, langileek azaldutakoaren
arabera, enpresak irabaziak ditu,
eta lan karga handia espero dute
aurrera begira. Enpresaren asmoa
langileen lan baldintzak bere horre-
tan mantenduz lana areagotzea
dela diote; horregatik, euren lan bal-
dintzak eguneratzea exijitzen dute.

Anoetako Renault-eko
11 langile kalean gera
daitezke, itxieragatik 
Asteasuko Gamesako
langileek mobilizazioak
egingo dituzte gaurtik
aurrera lan hitzarmena
defendatzeko

Antaliseko langileek kalean eskuorriak banatu zituzten larunbatean . A. IMAZ

DATUAK

Jarduna. Mekanizazio eolikoa, are-
onautikoa, ontzietakoa eta petrolio-
ari dagokiona.
Langileak. 33.
Enpresaz. Adunan dago 1978az ge-
roztik.
Lan-arazoa. 2009az geroztik 3 lan
erregulazio espediente izan dituzte,
eta 9 hilabeteko soldata zorra du
enpresak langileekin. Urriaren 14az
geroztik greba mugagabean daude,
zuzendaritzaren utzikeria eta gaita-
sun eza salatuz.

Endaki

DATUAK

Jarduna. Edari alkoholdunak eta al-
koholik gabeak botilarazten, zigila-
tzen eta banatzen dituzte.
Langileak. 48.
Enpresaz. 1968az geroztik Zizurki-
len dago, eta Marie Brizard Belve-
dere multinazional frantziarrarena
da.
Lan-arazoa. Espero ez zutela langi-
le guztien kaleratzea ekarriko duen
lan erregulazio espedientearen be-
rri eman zieten. Greba mugagabe-
an daude.

Marie Brizard

DATUAK

Jarduna. Paperezko gutunazalak
egiten dituzte.
Langileak. 39.
Enpresaz. Tolosaldean Kanguros
izenez ezagunagoa da, eta 44 urte
daramatza Albizturren.
Lan-arazoa. Talde multinazional ba-
teko zati da enpresa, eta itxieraren
erabakia bat-batean jakinarazi zie-
ten pasa den azaroaren 28an, or-
dezkariei. Langileak greba mugaga-
bean daude abenduaren 5az geroz-
tik

Antalis
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ERREDAKZIOA 

Lau t’erdiko txapelketaren finala la-
runbatean jokatuko dute Aimar Olai-
zolak eta Juan Martinez de Irujok.
Asteburu honetan, hirugarren eta
laugarren posturako lehia jokatu
zen. Bengoetxea VI.a zen faborito
nagusia, baina beste behin ere,
Ekaitz Saralegik ezustekoa eman
zuen. Partida maldan gora jarri zi-
tzaion amezketarrari, 10-3 atzetik
hasi baitzen Saralegi. Ondoren, par-
tida iraultzea lortu zuen, eta azken
tanto erabakigarria berak lortu
zuen: 21-22. 

Partida jokatu aurretik, indarrak
hartzeko edo, Amezketako Zumadi
eskolara joateko tartea hartu zuen
Ekaitz Saralegik. Ostegunean izan
zen hori. Zumadiko 5. eta 6. mailako
ikasleak pala, erraketa eta pilota jo-
lasak lantzen egon dira, eta lan honi

bukaera borobila emateko Saralegi
joan zitzaien, eta ikasleei gomendio-
ak eman zizkien. Horrez gain, be-
raiekin jolasean ibili zen. Ikasleek,
ondorengo mezua bidali nahi izan
diote Saralegiri: «Primeran pasa ge-
nuen! Mila esker, Ekaitz!» . 

II. Antton Pebeten Oroimenezkoa

Pasa den ostegunean, Villabonan,
Larrañaga eta Murgiondo azpeitia-
rrek Lizaso billabonatarrari eta Imaz
oiartzuarrari erraz, 22-8, irabazi zie-
ten. Bikote galtzaileak erraztasun
handiak eman zituen, akats asko
eginaz. Lizasok, defentsa erakutsi
bazuen ere, errematean txispa gabe
aritu zela nabarmendu zen, eta az-
ken emaitzan ondorioa izan zuen.
Imazek berriz, kolpe bizia duela
baieztatu bazuen ere, azpeitiarren
sendotasuna ezin puskatu geratu
zen.

Bigarren norgehiagokan, Iparral-
deko Migueltorena-Aguerre bikotea
ez zen kantxaratu. Bi aldiz errepide-
an galduta, pilotazaleak eta aurka-
riak partidarako gogoarekin utzi zi-
tuzten. Hala, 22-0 emaitzarekin
Urretabizkaia ikaztegietarra eta

Ekaitz Saralegik hirugarren
postuan amaitu du Lau
t’erdiko Pilota Txapelketa

II. Antton Pebeten
Oroimenezkoaren final
laurdenak jokatuko
dira asteburuan,
Villabonan

Erraka ustariztarra final laurdeneta-
ra pasa ziren. 

Larunbat honetan, Villabonako
Bear-Zana pilotalekuan II. Antton
Pebeten Oroimenezkoaren lehen fi-
nal laurdenen kanporaketak jokatu-
ko dira. Partidak 17:00tan hasiko
dira, lau t’erdikoaren final handiare-
kin tupust egin ez dezan. Kategoria
bakoitzean une honetan Euskal He-
rri mailan dauden pilotari oneneta-
koen jokoaz gozatu ahalko da. 

Kadete mailan, Gazteleku talde-
ko Matxain-Aizpuru bikoteak Alegiko
Irazustabarrena-Azpitarte bikotea
izango du aurkari. Julen Aizpuru, iza-
tez asteasuarra eta Behar Zana tal-
deko pilotari ohia, egun kadeteetan
dagoen pilotari konpletoenetakoa
da. Atzelaria, bi esku eder eta kolpe
biziarekin, aurrean tantoa ere eder-
ki amaitzen daki.

Jubeniletan, pasa den astean Gi-
puzkoako txapeldun geratu zen La-
baka-Erasun bikote zizurkildarra, Al-
casena-Mateo bikotearen aurka
lehiatuko da. Labaka errematatzai-
le bikainak ikuskizuna ematen du
beti. Erasunek, berriz, sendotasun
eta ziurtasun handia ditu. Aurka-
riak, Iparraldeko Alcasena eta Liza-
rrako Mateo izango dira. Mateo kol-
pe izugarria duen atzelaria da; Alca-
senak lana du jokoaren ardatz.

Azken partidan egungo aurrelari
onenetakoa den Xabi Urbietak eta
Sartagudako Iturriagak, Hernaniko
Arrieta-Azpitarte bikotearen aurka
jokatuko dute. Urbieta asteasuarra
ostiralean Euskal Herriko elite mai-
lako lau t’erdiko finala jokatuta eto-
rriko da. Iturriagak, kolpe oso biziko
pilotariak, Azpitarteren sendotasu-
na puskatu beharko du. Arrietak be-
rriz, segurtasuna, defentsa eta kol-
pe freskoa jarriko ditu kantxan.

Ekaitz Saralegi Amezketako eskolako haurrekin izan zen joan den astean. ATARIA

ARETO FUTBOLA

BIGARREN B MAILA 

13. jardunaldia

Pinseque-Ibarra 4-3

Sailkapena

1. Debabarrena 26p
2. San Juan 26p
3. Atenea Ikusnet 25p
4. Pinseque 24p
5. Sala Quinto 23p
6. Inter Movistar 21p
7. Colo Colo 20p
8. Zierbana 20p
9. Ibarra 17p

10. Fuenmayor 15p
11. Xota 14p
12. Santurtzi 11p
13. Siguenza 11p
14. Maderas Altoaragon 4p
15. Arnedo 2p

Hurrengo jardunaldia

Ibarra-Debabarrena

HIRUGARREN MAILA 

12. jardunaldia

Uxoa-Egintza 3-5
Laskorain-Sasikoa Durango 2-2
Zarautz-Tolosala Hirukide 4-4

Sailkapena

1. Bilbo 26p
2. Aurrera Vitoria 26p
3. Sasikoa Durango 25p
4. Egintza 21p

5. Laskorain 20p

6. Elorrio 19p
7. Mallabia 16p
8. Inter Eder 16p
9. Uxoa 14p
10. Buruntza 13p
11. Santurtzi 11p
12. Goierri 10p
13. Tolosala Hirukide 10p

14. Soloarte 5p
15. Zarautz 5p

Hurrengo jardunaldia

Goierri-Laskorain

Egintza-Inter Eder
Tolosala Hirukide-Bilbo

FUTBOLA

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 

13. jardunaldia

Ostadar-Tolosa 2-2

Sailkapena

1. Berio 25p
2. Anaitasuna 25p
3. Aurrera 23p
4. Tolosa 23p

5. Antzuola 20p
6. Ostadar 20p
7. Hondarribia 20p
8. Real Union 20p
9. Aloña Mendi 19p
10. Bergara 18p
11. Vasconia 17p
12. Beti Gazte 15p
13. Getariako Keta 13p

Emaitzak

14. Hernani 13p
15. Touring 13p
16. Aretxabaleta 11p
17. Zarautz 9p
18. Lagun Onak 7p

Hurrengo jardunaldia

Tolosa-Anaitasuna

EUSKAL LIGA

11. jardunaldia

Mariño-Tolosa 0-1

Sailkapena

1. Mariño 27p
2. Gasteizko Neskak 22p
3. Santurtzi 22p
4. Eibar 21p
5. Bizkerre 18p
6. Arratia 17p
7. Zarautz 17p
8. Erandio 14p
9. Hernani 14p
10. Beasain 12p
11. Tolosa 12p

12. Berri Otxoa 10p
13. Aurrera de Vitoria B 6p
14. Elgoibar 4p

Hurrengo jardunaldia

Tolosa-Berrio Otxoa

ESKUBALOIA

LEHEN MAILA, C TALDEA

12. jardunaldia

Tolosa-Corrales 33-29

Sailkapena

1. Eibar 21p
2. Arrasate 16p
3. Zaragoza 16p
4. Egia 16p
5. Casablanca 15p
6. Tolosa 14p

7. Corrales 14p
8. Alcorta 13p
9. Trapagaran 11p
10. Bigara Pulpo 9p
11. Santoña 8p
12. Askartza 8p
13. Urdaneta 6p
14. Indupime 1p

Hurrengo jardunaldia

Alcorta-Tolosa

TXIRRINDULARITZA

ASTEASUKO ZIKLO KROS TXA-

PELKETA

Nagusiak, gizonezkoak

1. Javier Ruiz de Larrinaga 55:02
2. Jose Antonio Diez +24’’
3. Asier Arregi +28’’

Nagusiak, emakumezkoak

1. Olatz Odriozola 38:49’’
2. Eider Merino +54’’
3. Lierni Lekuona +59’’

23 ute azpikoak

1. Alex Aranburu 49:47
2. Damian Garcia +11’’

DANOK DANENA 

Pasa den azaroaren 30ean eta Ma-
drilen, Danok Danena Halterofilia
Taldeak oso emaitza onak lortu zi-

tuen Espainako 15 eta 17 urte azpi-
koen txapelketan. Goretti Amonarriz
ondo lehiatu zen, Euskadiko errekor
berria lortuz; Lyam Edel ere oso
ondo aritu zen. Asier Gallegok, aldiz,
txapelketa kaxkarra egin zuen; baita
Susana Davilak ere. Birritan txapel-
keta irabazteko aukera izanda ere,
ez zuen aukera aprobetxatu.

15 urte azpikoetan, Lyam Edel Ro-

Pultsulari gazteek oso
emaitza onak lortu dituzte  
Espainiako 15 eta 17 urte
azpikoen txapelketan
Danok Danena
Halterofiliakoak egon dira

driguez bigarren gelditu zen, 50 kilo-
ko kategorian. Susana Davilak pos-
tu bera eskuratu zuen, 63 kiloko
mailan. Goretti Amonarrizek ere zila-
rrezko domina lortu zuen 69 kilotan. 

17 urte azpikoetan, Lyam Edel Ro-
driguezek bigarren amaitu zuen,.
Susana Davilak hirugarren, eta Go-
retti Amonarriz bigarren. Asier Galle-
go hirugarren sailkatu zen.
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ASIER IMAZ BERROBI

Berrobiko XXII. Ion Ander Izagirre
Frontenis Txapelketa larunbatean
amaitu zen. Lau mailatan lau final
jokatu ziren, eta banakakoan, Xabi
Zubiriak jantzi zuen txapela, Odei
Arregiri 30-21 irabazi ostean. Iazko

finalaren errepikapena izan zen,
nahiz eta oraingoan, emaitzak alde-
rantzizko garailea erakutsi. Aipatu,
Xabi Zubiriak 16 urte besterik ez di-
tuela. Binakakoan, mutiletan, Xabi
Romero eta Edu Lobato nagusitu zi-
ren; nesketan, Arantzazu Rodas eta
Mireia Lezea, eta mistoetan, Aran-
tzazu Rodas eta Odei Arregi. 

Txapelketaren antolatzaileak par-
tiden maila altua nabarmendu nahi
izan dute. Parte hartzeari dagokio-
nez, iazkoaren paretsukoa izan dela
esan dute.

Xabi Zubiriak irabazi du
frontenis txapelketa
Finalak larunbatean
jokatu ziren Berrobin;
maila altua egon da
aurten ere

ASIER IMAZ 

Euskal Herriko Aizkolari Txapelketa-
ren finala jokatu zen igandean Elgoi-
barren. Nazabalek zituen txapela
janzteko aukera guztiak, baina pro-
nostikoek huts egin zuten. Azurmen-

dik jantzi zuen txapela, eta ondoren,
Atutxa sailkatu zen, Nazabalen au-
rretik. Eskualdeko bi aizkolariak,
Unai Otaño ibartarra eta Jon Irazu zi-
zurkildarra, bosgarren eta seigarren
gelditu ziren, bost minututik gorako
galerarekin.  

Eskualdeko aizkolariak,
azken bi postuetan

Irudia Tolosa

Zesta punta profesionala, Beotibarren
Txuleta festaren barruan zesta
punta partidak jokatu ziren here-
negun Beotibarren. Profesiona-

letan, Egiguren-Suso nagusitu zi-
ren, 30-25, Olharan eta Erkiaga-
ren aurka. ITZEA URKIZU

ASIER IMAZ ASTEASU

Javier Ruiz de Larrinagak irabazi
zuen ostiralean Asteasuko XVI. Ziklo
Kros proba. Emakumezkoetan,
Olatz Odriozola izan zen irabazlea.
Bizikleta gainean erakutsitako mai-
lari esker, biek jantzi zituzten elite
mailako txapelak. 

Gizonezkoetan, erraz irabazi zuen
Ruiz de Larrinaga arabarrak, 2.650
metroko zirkuituari zortzi itzuli eman
ostean. Proba irabazteko bi fabori-
tok kale egin zuten, izan ere, Aitor
Hernandez eta Egoitz Murgoitio ez
ziren Asteasura joan. Jose Antonio
Diez Arriola eta Asier Arregi izan zi-
ren Ametzagako txirrindulariarekin
batera podiumean. Emakumezkoe-
tan, berriz, Olatz Odriozolarekin ba-
tera, Eider Merino eta Lierni Lekuo-
na igo ziren oholtzara.

23 urtez azpikoen mailan, berriz,
Alex Aranburu izan zen azkarrena.
Damian Garcia sailkatu zen honen

atzetik, eta Ion Rivero hirugarren.
Junior mailan, Patxi Aldanondok es-
kuratu zuen lehen postua, Ander
Montero eta Josu Albizuaren aurre-
tik. Emakumezkoetan, aldiz, Paula
Lanz izan zen parte hartu zuen ba-
karra, eta beraz, saria eskuratu
zuen. Kadeteetan, Jokin Alberdi izan
zen txapelduna, Julen Latorre izan
zen bigarren, eta Ibai Arco hiruga-
rren.  

Asteasuko Aitzondo Txirrindulari
Elkarteak antolatzen du proba, eta
giro ederra izan zen Elizondo auzo-
an. 200 txirrindularik emandako
ikuskizunaz gozatu zuten bertaratu-
takoek. 

Antolatzaileak ere gustura agertu
ziren probarekin, eta balantze posi-
tiboa egin dute: «Egia da iaz baino
jende gutxiago etorri dela ikustera,
baina hala eta guztiz ere ia 500 ikus-
le izan dira. Kirol mailari dagokio-
nez, Javier Ruiz de Larrinagak maila
bat gorago zegoela erakutsi zuen.

Ruiz de Larrinaga jaun eta
jabe Asteasuko proban 

Aitor Hernandezen eta Egoitz
Murgoitioren hutsuneak ederki
aprobetxatu zituen irabazleak

Lasterketa hasieratik bukaeraraino
dominatu zuen, eta nahi izan zuene-
an, bi itzuliren faltan, ihes egitea
erabaki zuen». Hernandez eta Mur-
goitioren falta nabaritu arren, aipa-
tu bezala, oro har gustura agertu
dira Aitzondokoak.

Eguraldia lagun izan zuten txirrindulariek ostiralean; zirkuituan ez zen lokazti handiegirik sortu. MIKEL IRAOLA

Ruiz de Larrinaga, helmugan. M IRAOLA
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Agenda

www.kzgunea.net helbide elektroni-
kora. Arratsaldez berriz, 16:00eta-
tik 18:00etara, Open Office progra-
ma informatikoari buruzko ikasta-
roa izango da.

TOLOSA. Topic-en, goizeko
11:00etatik 13:00etara, ‘Politxine-
laren bideak’ erakusketa izango da
ikusgai. 

TOLOSA. Aranburu Jauregian, arra-
tsaldeko 17:30etatik 20:00etara,
‘Inbasio Napoleonikoak’ erakuske-
ta zabalik izango da.

TOLOSA. Leidor zinema aretoan,
arratsaldeko 19:00etan hasita, ki-
rol gala ospatuko da Tolosako Uda-
lak antolatuta. Bertan, errekonozi-
mendu txiki bat egingo zaie herriko
kirolariei. 

AMASA-VILLABONA. Goizeko
10:30ean hasita, gaztain erretzea
izango da Berdura plazan.

TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere
gain hartzen egunkarian adierazita-
ko esanen eta iritzien erantzukizu-
nik. 

DEIALDIAK

GAUR

IBARRA. Ines Bengoa ipuin kon-
talariaren eskutik, Kamishibai
saio berri bat izango da 3-5 urte-
ko haurrentzat, 17:30ean, kultur
etxean. Japoniako ipuin ilustra-
tuen kontakizuna egin ohi du. 

AMEZKETA. Hirigintza, Kultura
eta Ingurumen batzordearen bile-
ra udaletxeko bilkura aretoan.
Ondoko gaiez hitz egingo dute:
Jose Luis Iturbek Argañaras erai-
kuntzaren obra amaierarako aur-
keztu dituen dokumentuei buruz-
ko txostena; Jauregi Haundi base-
rrian berriztatze lanak egiteko
baimen eskaerari buruzko txoste-
na; Elizondo etxekoek aurkeztuta-
ko idatzia; Etxeberri Haundiko
Iñaki Artanok eginiko hirigintza
kontsulta etxeko terrenoetan ar-
dientzako pabilioia eraikitzeko;
ITTEN elkartearekin sinatu behar
den hitzarmena; eta besteak bes-
te, EBPN, Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusiaren jarraipena onar-
tzea. 

ASTEASU. Autodefentsa ikasta-
roa antolatu dute emakumeen-
tzat, larunbatean. 10:00etatik
14:00etara eta 15:00etatik
19:00etara egingo dute saioa,
Asteasuko kiroldegian.

TOLOSA. Interneti buruzko ikasta-
roa, KZgunean. Ikastaroa goizeko
09:00etatik 11:00etara izango
da, astegunez, eta orotara, 20 or-
duko iraupena izango du. Infor-
mazioa gehiago izateko, jo

ERREDAKZIOA TOLOSA

«Zer da Lomce? Zer aldaketa ekarri-
ko ditu? Nola eragingo die guraso el-
karteei?». Horiek eta antzeko galde-
ra gehiagori erantzuna bilatzeko,
aukera berriak jarri dituzte herrita-
rren eskura gura eskualdeko ikaste-
txeetako guraso elkarteek. Hala,
bihar eta etzi, hitzaldiak izango dira;
lehena, Tolosako Samaniego ikaste-
txean, eta bigarrena, Bidania-Goia-
tzeko herri eskolan. Biak ala biak
Baikara elkarteko ordezkariek es-
kainiko dituzte. Elkarte honetan Gi-

puzkoako guraso elkarteak batzen
dira. Horrela, joan den ikasturtean
sindikatuek lege honen aurka hasi-
tako kanpainari, guraso elkarteak
gehitu zaizkio.

Izan ere, besteak beste, gurasoei
ikastetxean parte hartu eta eragite-
ko aukera mugatu nahi die Espainia-
ko hezkuntza ministro Wertek bul-
tzatu duen lege berriak. Hau da, le-
gearen arabera, aurrerantzean,
gurasoek ordezkaritza duten ikaste-
txeetako eskola kontseiluak ez dira
erabakiguneak izango; aholkulari
izatera mugatuko dira foro horiek. 

Legea indarrean jartzeko ikastur-
te pare bat igaroko dira oraindik,
joan den azaroaren 28an onartu
baitzuen Espainiako Kongresuak le-
gea, PPren aldeko botoekin soilik
eta oposizioa kontra zuela. 

LOMCEren kontra protesta
eta hitzordu berriak

Espainiak indarrean jarri
nahi duen hezkuntza
legearen kontrako
protestek ez dute etenik 

Alkizako herri eskolako irakasle, ikasle eta gurasoak joan den astean Lomceren kontra eginiko protestan. ATARIA

TOLOSA

Bihar. 18:00etan hasita, Samanie-
goko ikastetxean, Lomce legeari bu-
ruzko hitzaldia eskainiko dute. Hi-
tzaldia haur hezkuntzako erabilera
anitzeko gelan izango da, eta nahi
duen guztia joan daiteke bertara.
Gorosti guraso elkarteak antolatu
du.

BIDANIA-GOIATZ

Osteguna. Iluntzeko 20:30ean ha-
sita, Baikara elkarteko Imanol Zubi-
zarretak Lomceri buruzko azalpe-
nak emango ditu Bidania-Goiatzeko
Txinkorta eskola publikoan. 

Hitzaldiak


