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MIKEL IRAOLA ZIZURKIL

Amaitu da 48 familiren amesgaiztoa.
Hilabeteko borroka gogorraren ondo-
ren, Zizurkilgo Marie Brizard-eko lan-
gileak lanera itzuli dira, zuzendaritza-
rekin adostutako baldintzak aho ba-
tez onartu eta gero.  

Astelehenean denbora luzez bildu-
ta egon ostean, enpresako zuzenda-
ritzarekin aurreakordio bat lortu zuen
langile batzordeak. Bada, atzo goize-
an langileen batzarra egin, eta eraba-
teko adostasunarekin onartu zuten
akordio hori. Hain zuzen ere, 42 lan-
gilek eman zuten aldeko bozka, eta
bat bera ere ez zen aurka azaldu. Be-
raz, lanera itzuli ziren langileak.

Akordatutakoaren arabera, enpre-
sak kaleratzeko kolektiboa eta lante-
gia ixtea zekarren enplegua erregula-
tzeko espedientea erretiratu egingo
du, eta ez da kaleratzerik izango. Al-
diz, 55 urtetik gorako langileei –11
dira egoera honetan aurkitzen dire-
nak– erretiro aurreratua igorriko die-
te, soldata garbiaren %80a bermatu-
ko zaielarik. 

Gainontzeko langileei, orain arte-
ko lan baldintzak mantenduko zaiz-
kie: soldata bera jaso eta lan ordu ko-
puru bera izango dituzte. Izan ere, lan
hitzarmena blindatzea adostu dute,
inolako murrizterik gabe. Honek Es-
painiako erreforma laborala aplika-
tzea sahiestuko luke. Dena den, aldi

Borrokak eman ditu fruituak

Marie Brizard ez dute itxiko eta langileak
lanera itzuli dira baldintza beretan; 55
urtetik gorakoei erretiroa aurreratu diete

baterako erregulazio espedientea ja-
rriko du martxan enpresak, gehienez
hiru hilabeteko iraupena izango due-
na. EEE hori, ekainaren 30ean amai-
tuko litzateke.

Goizeko hamaiketan itzuli ziren be-
ren lanpostuetara, txalo eta malko ar-
tean, pozik. Langile ordezkariak kon-
forme azaldu ziren lortutakoarekin:
«Oso pozik gaude, azken hilabete hau
oso gogorra izan baita. Ez genuen es-
pero hain azkar iritsiko zenik», azaldu
zuen Mikel Martinezek lanera sartze-
rakoan. 

Lortutakoa «hilabete osoko borro-
karen emaitza» dela ere aitortu zuen
Martinezek: «Enpresak hondoratu
nahi gintuen, baina tinko eutsi diogu,
lana bazegoela eta lanean jarraitu
nahi genuela aldarrikatuz. Antzeko

egoeran dauden langileentzako ere-
du izan beharko luke honek, borro-
kak merezi izan du».  

Zizurkilgo Udala, pozik
Zizurkilgo Udal Gobernuak zoriondu
egin ditu Marie Brizard enpresako
langileak hilabetean egindako borro-
ka eta negoziaketen ostean enpresa-
ren itxiera saihetsi dutelako. Joxe
Mari Luengo alkatea langileekin izan
da goizean akordioaren berri jasotze-
ko. «2013a urte gogorra izan da Zi-
zurkilen. Akordio hau urtea hobeto
amaitzeko behar genuen albistea
da», nabarmendu du.

Udalak datozen orduetan kendu
zuen langileen eskura enpresa ata-
rian jarritako etxola. Aurrerantzean
ere langileen ondoan egoteko kon-

Irudia Tolosa

Hezkuntzako
murrizketen aurka

Tolosako ikastetxe publikoetako
ikasle, guraso eta langileek elka-
rretaratzea egin dute hezkuntza
publikoan murrizketak egitearen
aurka, ELA, LAB, EILAS eta ESK
sindikatuek deituta: «Kalitate one-
ko zerbitzu publikoen sistemak,
ezinbestez, planifikazio egokia eta
giza nahiz material errekurtso
nahikoak» eskatzen dituela azaldu
dute. I.G. L.

promisoa hartu du Luengok. «Guk
argi dugu gure lekua non dagoen. Zi-
zurkilen dagoen industria ehuna
mantentzeko lanean eta okerren pa-
satzen ari direnen ondoan».

Bestalde, ELA sindikatua ere gus-
tura azaldu da Belvedere multinazio-
nalak hartutako erabakiarekin, eta
horrelako egoeretan, enpresei aurre
egiteko, «borroka eta langile sindikali-
zatuen ekintza antolatua besterik ez»
dagoela azaldu du.  

Tolosaldeko herritarrei ere, berezi-
ki, eskerrak eman dizkie sindikatuak
larunbateko manifestazioan jasota-
ko babesagatik. Kinka larrian dau-
den gainontzeko enpresetako langi-
leei, berriz, «borrokan jarraitzeko» eta
«itxaropena ez galtzeko» mezua hela-
razi diete.

Langileak pozik, txalo eta malko artean, itzuli ziren lanera; azaroaren 19an greba mugagabea hasi zutenetik, hilabete gogorra izan dute. M.I.
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ITZEA URKIZU

2014ko aurrekontuen proposame-
na herri batzarrean jendarteratu
zuen Udal Gobernuak. Datorren ur-
teko jomuga eta inbertsio nagusiak
plazaratzeaz gain, 2013. urteko ba-
lorazioa, nahiz aurrekontua osatze-
ko herritarren artean jasotako 500
ekarpenak ere hizpide izan ziren.
Hurrengo urtean ere gastu sozialari
garrantzia nabarmena eman nahi
diote, eta %2,5 igoko dute aurrekon-
tua, iazkoarekin alderatuta.

Amaitzear den urteko balorazioa-
ri dagokionez, aipatzekoa da aurre-
kontuaren emaitza positiboa izango
dela: diru-sarrerak 24.400.000 eu-
rokoak izan diren bitartean, gastua
24.000.000 eurokoa izan da aur-
ten. Horrenbestez, 400.000 euro-
koa da gerakina. 

Honen harira, Lore Agirrek eta
Ibai Iriartek Elosegi parkea izan zu-
ten hizpide: «2011n zortzi milioiko
zorra zuen udalak eta jada bost or-
daindu ditu. Nabarmentzekoa da,
gainera, aipaturikoa aurrekontu
arruntetik ordaintzen ari dela uda-
la». Beraz, urtero milioi 1 euroko ko-
purua bideratzen du udalak Elosegi
parkeko zor historikoa ordaintzera,
«eta honek inbertsioak egitea muga-
tzen du», diote.

2013an bi lehentasun izan dituz-
te udal ordezkariek: gastu soziala
sustatzea eta gizartean inbertitzea.
Horrela, udaleko sail guztien jardu-
na errepasatuz, honakoak izan dira
aurtengo inbertsio nabarmenenak:
Berazubi estadioko eraberritzearen
lehen fasea, Amarozko Iruña etorbi-
deko obretarako inbertsioa egitea,
Oria kaleko espaloia zabaltzea, lan-
da auzoetako inbertsioak, Euskal
Herria plazako etxebizitza dotazio-
nalak egiten hasteko inbertsioa, au-
tokarabanen gunea eta Elosegi par-
kea.

Aurrekontuak herritarrengana
hurbiltzeko nahiarekin, eta urte be-
rriari begira, ekarpenak jasotzeko
egitasmoa martxan jarri zuen uda-
lak, duela zenbait aste. Guztira 500
proposamenetik gora jaso dituzte,
eta gehien errepikatu diren ideiak
ezagutarazi zituzten batzarrean,

erantzunak emanez. Herritar bakoi-
tzari, berriz, modu pribatuan eran-
tzungo dio udalak, banan-banan.

26.520.185 euroko poltsa

2013koa baino %2,5 handiagoa
izango da 2014ko aurrekontua, eta
berriro gizarte politikei eman nahi
diote garrantzia. Bide horretan, be-

26,5 milioi euroko aurrekontua
proposatu du Udal Gobernuak
Gastu sozialari pisu
gehien eman eta %2,5
handitu nahi dute
2014rako aurrekontua 

har larriei erantzuteko poltsa %15
handitzea proposatu dute, esatera-
ko.

Parekidetasun saila ere indartze-
ko erabakia hartu dute, eta bikoiztu
egingo dute sail honetako aurrekon-
tua. Horrela, jada abian diren egitas-
moekin batera, III. Berdintasun pla-
na garatzeko asmoa dute, adibidez.

Era berean, krisiak sorturiko ego-
era larrien aurrean bi lan-ildo nagusi
markatuko ditu Udal Gobernuak: kri-
siaren aurkako planerako 793.180
euro bideratuko dituzte, eta Tolosal-
dea Garatzen sustatzeko beste
150.000 euro.

Kultura, gazteria eta jai arloetatik
hirurak indartuko dituzte, eta egi-
tasmo nabarmenen artean Tolosa-
ko eragileen arteko elkarlana sor-
tzeko plana eta Tolosako Ekinbide

Etxeari ematen zaion laguntza izan-
go dira; azken hau mantentzea era-
baki dute, 80.000 euroan.

2014an ere herritarren parte har-
tzea sustatzen jarraitzeko bideak
irekiko dituztela azaldu dute, eta ho-

nako proiektuak dituzte eskuarte-
an: Haurren hiria, Hirugarren adine-
koen mahaia, Tolosa sortzaile, Mu-
gikortasun eta irisgarritasun
planarekin jarraitzea (120.000
euro), Osakidetzarekin elkarlanean
hirugarren adinekoen Ibilbide osa-

suntsuak garatzea (35.000euro)
eta 2.0 Webgunea sortzea.

Azkenik, Udal Gobernuko kideek
2014rako inbertsio nagusiak ere
aurreikusi dituzte. Amaiur parkea
estali eta egokitu egin nahi dute, eta
landa auzoetako inbertsioekin ja-
rraitzea ere lehentasunen artean
dute. Halaber, hondakinen bilketa-
rako sistema berria jartzea inber-
tsioen artean izango da, eta Elosegi
parkeko zorra ere bai. Zaharberritze
planen artean, Berazubiko bigarren
faseko finantziazioa lotzen ari direla
jakinarazi dute, eta Alde Zaharreko
lokalak eraberritzeko proiektuak
ere aurrera jarraituko du.

Aurrekontu proposamena nahiz
herritarren aldetik gehien errepika-
tu diren ekarpenak www.tolosakou-
dala.net atarian daude ikusgai.

Herritarrekin osatutako irisgarritasun planak jarraipena izatea proposatu du Udal Gobernuak, 2014rako. ITZEA URKIZU

Krisiari aurre
egiteko poltsara
793.180 euro

bideratuko dituzte

IÑIGO TERRADILLOS

EAJk bi urteotako Udal Gobernuaren
balantzea egiterako orduan, aurre-
ko legealditik zetozen proiektuak
gauzatzetik haratago «ezer gutxi»
egin dutela nabarmendu du. Larra-
mendiko urbanizazioa eta lurpera-
tzea, Alondegiko etxebizitzak, Bera-

zubiko estadioaren berritzea, Ama-
rotz eta herrigunea lotzeko proiek-
tua edota Euskal Herria plazako
etxebizitzak aipatu dituzte azpiegi-
turetan, eta Tolosa Merkat edota en-
plegu planak bezalako proiektuak
ere bai. Lehendik zetozen egitasmo-
ak direla azaldu, eta adostasunera
iristea eta horiek gauzatzea pozte-
koa dela aipatu dute.

Hala, gisa horretako planek den-
bora asko eta lan handia eskatzen
dutela argudiatuta, proiektu berrie-
tan pentsatzeko lanean hasteko
unea dela azaldu du Jokin Azkue
EAJko zinegotziak: «Pisuzko proiek-
tuak direnak ez dira legealdi baka-

«Proiektuak gauzatzeko
arriskua» ikusten du EAJk
Bilduri lantaldea eratzea
proposatu dio, «epe ertain
eta luzera begirako
proiektuak zehaztu eta
lanean hasteko»

rrean garatzen, aurrekotik hasitako-
ak izan ohi dira. Hori dela eta, orain
ez badira abian jartzen, hurrengo le-
gealdian ez da ezer egingo, eta Tolo-
sak aurrera egin behar badu, proiek-
tuak garatu behar ditu».

Ildo horretatik, alkatetzan dau-
den alderdiei lantalde bat osatzea
proposatu die EAJk, «proiektuak bu-
rutu ahal izateko lehen urratsak
emateko». Krisialdiak eragina duela
onartu du EAJk, baina proiektuak
zehaztu daitezkeela ere adierazi
dute: «Gobernatzen duen alderdiak
gobernatzen duela, ezin dugu hu-
rrengo legealdia proiekturik gabe
utzi». 

Parekidetasun
batzordeko

aurrekontua bikoitza
izango da

Nuria Carbonell eta Jokin Azkue, Tolosako Batzokiko agerraldian. IÑIGO TERRADILLOS



guruan, eta hori atzerritarrek jaso-
tzen dutenaren pertzepzioa dago gi-
zartean». Datuek, ordea, bestelakoa
dela errealitatea diote. Tolosaldean
Oinarrizko Errenta jasotzen duten
herritarrak 386 dira, eta horien arte-
an, %25,9 dira nazionalitate espai-
niarra ez dutenak. «Ez dago gizarte
laguntzarik bereziki atzerritarren-
tzat, beharrean dagoen pertsonen-
tzat baizik». Moralesek azaltzen
duenez, krisi egoerek «lehentasun
nazionala legitimatu ohi dute», eta
ondorioz, herritarrek «zalantzan» jar-
tzen dute norentzat behar duten
izan gizarte laguntzak. «Egoera txa-
rrean dauden pertsonek eduki be-

har dute laguntza jasotzeko eskubi-
dea; beste kontu bat da gizarte la-
guntzarik gabeko gizarte eredu bat
nahi dugun». 

Gizarte laguntzek zuzeneko lotu-
ra dute langabeziarekin, eta kasu
horretan, Espainiako Estatutik kan-
po jaiotako pertsonen artean langa-
bezia tasa handiagoa dela nabar-
mendu behar da, hamar puntu han-
diagoa, hain justu. Tolosaldean
%14,6ko langabezia tasa dago, eta
Espainiako Estatutik kanpo jaiota-
koenari erreparatuta, %24,3ra igo-
tzen da.

Fenomeno «berria»

Azterketak islatzen duenez, Tolosal-
deko herritarren aldetik diskrimina-
zio ekimen esplizituak ez dira asko
izan, eta oro har, elkarbizitza giroa
lasaia da, «jatorri ezberdineko per-
tsonen arteko harreman eta interak-
zio askorik gabe, baina errespetuz-
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Migratzaile kopuru baxuenetarikoa
duen eskualdea da Tolosaldea, bai
Euskal Autonomia Erkidegoan, bai
eta Gipuzkoa bertan ere. Espainiar
Estatutik kanpoko nazionalitatea
duten herritarrak %5,5 dira. 92 es-
tatu ezberdinetan jaiotako herrita-

rrak bizi dira eskualdeko 28 herrie-
tan. Horietatik %85,2 Euskal He-
rrian jaioak dira, eta gainerakoen,
erdia baino gehixeago Espainian
jaiotakoak dira. Ondoren, Marokon,
Portugalen, Errumanian eta Nikara-
guan jaioak daude. Bilakaerari da-
gokionez, azken urteetan migratzai-

Eskualde bat eta 92 jatorri
Tolosaldeko herritarren jatorri anitzen
mapa aurkeztu dute; migratzaileen
kopurua mantendu da azken urteetan

Eskualdeko herritarren %85,2 dira Euskal Herrian jaioak. Gainerakoen erdia baino gehiago Espainiako Estatuan jaioak dira. I.T.

leen kopurua mantentzeko joera ari
da ematen, gurera etortzen jarrai-
tzen duten arren, krisi egoerak bul-
tzatuta, euren jatorrizko lurraldera
itzultzea erabaki baitute askok.
Datu horiek esku artean, gure he-
rrietan dugun jatorri aniztasuna
«oso berria» dela eta elkarren arteko
integrazioa lortzeko denbora behar
dela nabarmendu dute Tolosaldea
Garatzenetik. Era berean, gure es-
kualdeko kopuru baxuek aniztasun
horrekin lan egitea errazten dutela
azpimarratu dute.

Aztiker enpresak Gipuzkoako
Foru Aldundiarentzat eta Tolosaldea
Garatzenentzat egindako Tolosalde-
ko herritarren jatorri anitzen mapa
aurkeztu zuten atzo. Eskualdeko mi-
grazioa eta aniztasuna zertan den
eta azken urteetako bilakaera azal-
tzeaz gain, Tolosaldeko maparen
ezaugarriak gizarteratzea du helbu-
ru ikerketa lan honek

Bi migrazio olatu

Tolosaldean erroldatuta dauden he-
rritarren %14,8 Euskal Herritik kan-
po jaiotakoa da. Horien artean bi
multzo nagusi bereizten ditu ikerke-

tak: Espainiako Estatuan jaiotakoe-
na da bata, 3.760 herritarrekin, eta
Espainiatik kanpo jaiotakoena bes-
tea, 3.149 herritarrekin. Bi multzo
nagusi horiek zuzenean daude lotu-
ta Euskal Herriak azken hamarkade-
tan jasotako bi migrazio olatuekin.
50-70. hamarkadetan Espainiako

Estatuko hainbat lekutatik Tolosal-
dera etorritakoak dira lehen olatu-
koak, eta azken bi hamarkadetan
munduko herrialde askotatik eto-
rriak bigarren olatuakoak. Azken ur-
teetan eman da bereziki olatu hori,
eta munduko kontinente guztietatik
etorri diren arren, hegoamerikarrak,
ipar afrikarrak edota Europa ba-
rruan, portugaldarrak eta erruma-
niarrak nabarmentzen dira. Joera
hori, baina, asko moteldu da azken

urteetan, krisiaren eraginez, eta ho-
rri herritar ugari euren lurraldera
itzultzen hasi dela gehitzeak migra-
tzaileen kopurua mantentzea dakar
ikerketak islatzen duenez.

Tolosaldea urrun dago migratzai-
le kopuruari dagokienez, beste es-
kualdeekin alderatuta. Goierri bizi-
lagunak, esaterako ia bikoiztu egi-
ten du datua. Kristina Morales
Tolosaldea Garatzeneko Migrazio
saileko teknikariaren arabera, hori
zuzenean lotuta dago bai lanarekin,
bai eta eskualdeak eskaintzen di-
tuen bizi baldintzekin ere. «Lan es-
kaintza handiagoa eta etxebizitza
baldintza hobeak dituzten eremue-
tara jotzen dute, eta horrek argi uz-
ten du lan bila datozela». Izan ere,
Moralesek dioenez, «Gipuzkoa la-
guntza sozialetan gehien ematen
dutenen artean badago ere, etorkin
kopuru txikienetakoa duen probin-
tzia da».

Gizarte laguntzen gaiak, hain jus-
tu, gaizkiulertuak eta ondorioz de-
sadostasunak sortzen ditu, bereziki
bizi dugun egoeran. Migrazio tekni-
kariak dioenez, «asko hitz egiten da,
esaterako, Oinarrizko Errentaren in-

Lan eskaintza
gehiago dauden
lekuetara jotzen
dute etorkinek»

KRISTINA MORALES •TEKNIKARIA

Lan egoki bat
egiteko moduan

gaude, elkarbizitza
on bat izateko»

KRISTINA MORASES •TEKNIKARIA

koak». Halaber, azken urteetan kon-
fiantza falta eta errezeloa areago-
tzen ari denaren inpresioa azpima-
rratzen da, «krisi egoerek jarrera
baztertzaileak areagotzea ekartzen
baitute». Migrazio teknikariak, hala
ere, gurean beste lurralde batetik
datozenen artean bezala, «deneta-
rik» dagoela dio. «Beste lurralderen
bateko pertsonekin harremanik
izan ez badugu, agian erraza da es-
tereotipoetan erortzea, pertsonaren
arabera da; elkar ezagutzeko auke-
ra ematea da funtsezkoa».

92 jatorri ezberdinetako herrita-
rrek aniztasun handia duen eskual-
dea bilakatu dute Tolosaldea. Hori
bai, Kristina Morales teknikariak
azaldu moduan, gurean fenomeno

hau «oso berria» da. «Azken 10-15
urteetako kontua da, beraz, denbo-
ra beharko da iritsi direnak gizarte-
an integratzeko». Tolosaldera iritsi
diren herritar berriek «gure gizartea-
ren ezaugarriak» ikastearekin bate-
ra, ezinbestekoa izango da Morale-
sen arabera, Tolosaldeko herrita-
rrak errealitate berrira egokitzea:
«Tolosaldea ez dela lehen zena ikasi
behar dugu». Integrazioaz baino par-
te hartzeaz hitz egiten du Morale-
sek, hau da, gizartean parte hartze-
az. «Migratzaile kopuru oso txikiak
ditugu, beraz, lan egoki bat egiteko
moduan gaude, etortzen direnei ha-
rrera on bat egin, eta baliabideak
jartzeko elkarbizitza egoki bat izate-
ko».

I. URKIZU TOLOSA

Migrazioaren Nazioarteko Egunaren
harira, integraziora iristeko hainbat
urtetako egitasmo baten inguruko
dokumentala ikusgai izango da,
bihar, Tolosan. 19:00etatik aurrera,
Topic zentroko aretoan izango da hi-
tzordua, Balta Txuria, Balta Berdea.
Urumearen zurrumurrua filma ikus-
teko. 

2012. urteko maiatzera atzera
egin behar da ikus-entzunezko lan
honen oinarrietara joateko. Astiga-
rragako Udalak, jaurlaritzak eta al-
dundiak herriko ijito errumaniarren
kanpalekua auzo moduan errekono-
zitu zuen, eta biztanle hauek inte-
gratzeko bost urtera begirako egi-

tasmoa diseinatu zuten. Integrazio
proiektu honetan aritzeko, ordea,
Balta Txuria auzoko eta Balta Ber-
dea auzoko herritar hauek hitzar-
men bat sinatu zuten. 

Kanpalekuko biztanleen iritziak,
beste herritarrenak nahiz erakunde-
enak bildu dituzte zuzendariek, or-
dubeteko lanean. 

Proiekzioaren ondoren solasaldia
egingo dute, eta zuzendarietako bat
den Anaitze Agirre, SOS Arrazakeria-
ko Agustin Uzurrunzagak, Balta Ber-
deako bizilagun Maripiana Bartusek
eta Mikel Goenaga Astigarragako
apaizak parte hartuko dute saioan.
Tolosaldea Garatzenek bertaratze-
ko deia egin die herritar guztiei. 
• ataria@ataria.info•

Integraziora iristeko
sorlekuetara doan
dokumentala
‘Balta Txuria, Balta Berdea’ filma eskainiko
dute, bihar, 19:00etan, Tolosako Topic aretoan,
SOS Arrazakeriaren eskutik

Tolosako Bidaiarien Txokoan aurkeztu zuten dokumentala. IÑIGO TERRADILLOS



guruan, eta hori atzerritarrek jaso-
tzen dutenaren pertzepzioa dago gi-
zartean». Datuek, ordea, bestelakoa
dela errealitatea diote. Tolosaldean
Oinarrizko Errenta jasotzen duten
herritarrak 386 dira, eta horien arte-
an, %25,9 dira nazionalitate espai-
niarra ez dutenak. «Ez dago gizarte
laguntzarik bereziki atzerritarren-
tzat, beharrean dagoen pertsonen-
tzat baizik». Moralesek azaltzen
duenez, krisi egoerek «lehentasun
nazionala legitimatu ohi dute», eta
ondorioz, herritarrek «zalantzan» jar-
tzen dute norentzat behar duten
izan gizarte laguntzak. «Egoera txa-
rrean dauden pertsonek eduki be-

har dute laguntza jasotzeko eskubi-
dea; beste kontu bat da gizarte la-
guntzarik gabeko gizarte eredu bat
nahi dugun». 

Gizarte laguntzek zuzeneko lotu-
ra dute langabeziarekin, eta kasu
horretan, Espainiako Estatutik kan-
po jaiotako pertsonen artean langa-
bezia tasa handiagoa dela nabar-
mendu behar da, hamar puntu han-
diagoa, hain justu. Tolosaldean
%14,6ko langabezia tasa dago, eta
Espainiako Estatutik kanpo jaiota-
koenari erreparatuta, %24,3ra igo-
tzen da.

Fenomeno «berria»

Azterketak islatzen duenez, Tolosal-
deko herritarren aldetik diskrimina-
zio ekimen esplizituak ez dira asko
izan, eta oro har, elkarbizitza giroa
lasaia da, «jatorri ezberdineko per-
tsonen arteko harreman eta interak-
zio askorik gabe, baina errespetuz-
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Migratzaile kopuru baxuenetarikoa
duen eskualdea da Tolosaldea, bai
Euskal Autonomia Erkidegoan, bai
eta Gipuzkoa bertan ere. Espainiar
Estatutik kanpoko nazionalitatea
duten herritarrak %5,5 dira. 92 es-
tatu ezberdinetan jaiotako herrita-

rrak bizi dira eskualdeko 28 herrie-
tan. Horietatik %85,2 Euskal He-
rrian jaioak dira, eta gainerakoen,
erdia baino gehixeago Espainian
jaiotakoak dira. Ondoren, Marokon,
Portugalen, Errumanian eta Nikara-
guan jaioak daude. Bilakaerari da-
gokionez, azken urteetan migratzai-

Eskualde bat eta 92 jatorri
Tolosaldeko herritarren jatorri anitzen
mapa aurkeztu dute; migratzaileen
kopurua mantendu da azken urteetan

Eskualdeko herritarren %85,2 dira Euskal Herrian jaioak. Gainerakoen erdia baino gehiago Espainiako Estatuan jaioak dira. I.T.

leen kopurua mantentzeko joera ari
da ematen, gurera etortzen jarrai-
tzen duten arren, krisi egoerak bul-
tzatuta, euren jatorrizko lurraldera
itzultzea erabaki baitute askok.
Datu horiek esku artean, gure he-
rrietan dugun jatorri aniztasuna
«oso berria» dela eta elkarren arteko
integrazioa lortzeko denbora behar
dela nabarmendu dute Tolosaldea
Garatzenetik. Era berean, gure es-
kualdeko kopuru baxuek aniztasun
horrekin lan egitea errazten dutela
azpimarratu dute.

Aztiker enpresak Gipuzkoako
Foru Aldundiarentzat eta Tolosaldea
Garatzenentzat egindako Tolosalde-
ko herritarren jatorri anitzen mapa
aurkeztu zuten atzo. Eskualdeko mi-
grazioa eta aniztasuna zertan den
eta azken urteetako bilakaera azal-
tzeaz gain, Tolosaldeko maparen
ezaugarriak gizarteratzea du helbu-
ru ikerketa lan honek

Bi migrazio olatu

Tolosaldean erroldatuta dauden he-
rritarren %14,8 Euskal Herritik kan-
po jaiotakoa da. Horien artean bi
multzo nagusi bereizten ditu ikerke-

tak: Espainiako Estatuan jaiotakoe-
na da bata, 3.760 herritarrekin, eta
Espainiatik kanpo jaiotakoena bes-
tea, 3.149 herritarrekin. Bi multzo
nagusi horiek zuzenean daude lotu-
ta Euskal Herriak azken hamarkade-
tan jasotako bi migrazio olatuekin.
50-70. hamarkadetan Espainiako

Estatuko hainbat lekutatik Tolosal-
dera etorritakoak dira lehen olatu-
koak, eta azken bi hamarkadetan
munduko herrialde askotatik eto-
rriak bigarren olatuakoak. Azken ur-
teetan eman da bereziki olatu hori,
eta munduko kontinente guztietatik
etorri diren arren, hegoamerikarrak,
ipar afrikarrak edota Europa ba-
rruan, portugaldarrak eta erruma-
niarrak nabarmentzen dira. Joera
hori, baina, asko moteldu da azken

urteetan, krisiaren eraginez, eta ho-
rri herritar ugari euren lurraldera
itzultzen hasi dela gehitzeak migra-
tzaileen kopurua mantentzea dakar
ikerketak islatzen duenez.

Tolosaldea urrun dago migratzai-
le kopuruari dagokienez, beste es-
kualdeekin alderatuta. Goierri bizi-
lagunak, esaterako ia bikoiztu egi-
ten du datua. Kristina Morales
Tolosaldea Garatzeneko Migrazio
saileko teknikariaren arabera, hori
zuzenean lotuta dago bai lanarekin,
bai eta eskualdeak eskaintzen di-
tuen bizi baldintzekin ere. «Lan es-
kaintza handiagoa eta etxebizitza
baldintza hobeak dituzten eremue-
tara jotzen dute, eta horrek argi uz-
ten du lan bila datozela». Izan ere,
Moralesek dioenez, «Gipuzkoa la-
guntza sozialetan gehien ematen
dutenen artean badago ere, etorkin
kopuru txikienetakoa duen probin-
tzia da».

Gizarte laguntzen gaiak, hain jus-
tu, gaizkiulertuak eta ondorioz de-
sadostasunak sortzen ditu, bereziki
bizi dugun egoeran. Migrazio tekni-
kariak dioenez, «asko hitz egiten da,
esaterako, Oinarrizko Errentaren in-

Lan eskaintza
gehiago dauden
lekuetara jotzen
dute etorkinek»

KRISTINA MORALES •TEKNIKARIA

Lan egoki bat
egiteko moduan

gaude, elkarbizitza
on bat izateko»

KRISTINA MORASES •TEKNIKARIA

koak». Halaber, azken urteetan kon-
fiantza falta eta errezeloa areago-
tzen ari denaren inpresioa azpima-
rratzen da, «krisi egoerek jarrera
baztertzaileak areagotzea ekartzen
baitute». Migrazio teknikariak, hala
ere, gurean beste lurralde batetik
datozenen artean bezala, «deneta-
rik» dagoela dio. «Beste lurralderen
bateko pertsonekin harremanik
izan ez badugu, agian erraza da es-
tereotipoetan erortzea, pertsonaren
arabera da; elkar ezagutzeko auke-
ra ematea da funtsezkoa».

92 jatorri ezberdinetako herrita-
rrek aniztasun handia duen eskual-
dea bilakatu dute Tolosaldea. Hori
bai, Kristina Morales teknikariak
azaldu moduan, gurean fenomeno

hau «oso berria» da. «Azken 10-15
urteetako kontua da, beraz, denbo-
ra beharko da iritsi direnak gizarte-
an integratzeko». Tolosaldera iritsi
diren herritar berriek «gure gizartea-
ren ezaugarriak» ikastearekin bate-
ra, ezinbestekoa izango da Morale-
sen arabera, Tolosaldeko herrita-
rrak errealitate berrira egokitzea:
«Tolosaldea ez dela lehen zena ikasi
behar dugu». Integrazioaz baino par-
te hartzeaz hitz egiten du Morale-
sek, hau da, gizartean parte hartze-
az. «Migratzaile kopuru oso txikiak
ditugu, beraz, lan egoki bat egiteko
moduan gaude, etortzen direnei ha-
rrera on bat egin, eta baliabideak
jartzeko elkarbizitza egoki bat izate-
ko».

I. URKIZU TOLOSA

Migrazioaren Nazioarteko Egunaren
harira, integraziora iristeko hainbat
urtetako egitasmo baten inguruko
dokumentala ikusgai izango da,
bihar, Tolosan. 19:00etatik aurrera,
Topic zentroko aretoan izango da hi-
tzordua, Balta Txuria, Balta Berdea.
Urumearen zurrumurrua filma ikus-
teko. 

2012. urteko maiatzera atzera
egin behar da ikus-entzunezko lan
honen oinarrietara joateko. Astiga-
rragako Udalak, jaurlaritzak eta al-
dundiak herriko ijito errumaniarren
kanpalekua auzo moduan errekono-
zitu zuen, eta biztanle hauek inte-
gratzeko bost urtera begirako egi-

tasmoa diseinatu zuten. Integrazio
proiektu honetan aritzeko, ordea,
Balta Txuria auzoko eta Balta Ber-
dea auzoko herritar hauek hitzar-
men bat sinatu zuten. 

Kanpalekuko biztanleen iritziak,
beste herritarrenak nahiz erakunde-
enak bildu dituzte zuzendariek, or-
dubeteko lanean. 

Proiekzioaren ondoren solasaldia
egingo dute, eta zuzendarietako bat
den Anaitze Agirre, SOS Arrazakeria-
ko Agustin Uzurrunzagak, Balta Ber-
deako bizilagun Maripiana Bartusek
eta Mikel Goenaga Astigarragako
apaizak parte hartuko dute saioan.
Tolosaldea Garatzenek bertaratze-
ko deia egin die herritar guztiei. 
• ataria@ataria.info•

Integraziora iristeko
sorlekuetara doan
dokumentala
‘Balta Txuria, Balta Berdea’ filma eskainiko
dute, bihar, 19:00etan, Tolosako Topic aretoan,
SOS Arrazakeriaren eskutik

Tolosako Bidaiarien Txokoan aurkeztu zuten dokumentala. IÑIGO TERRADILLOS
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TTT-ko Itsaso Leunda, Maialen Muñoz, Aitor Regillaga eta Aimar Agirresarobe. J. T.

Izen apalek lortutako 
marka handiak 

JULEN TELLERIA TOLOSA

Irakasleak dira batzuk. Ingeniariak
beste batzuk, edota administra-
riak, kazetariak, modelistak. Zale-

tasun batek, ordea, guztiak elkar-
tzen ditu: triatloiak. Zaletasun dio-
gu, inortxo ere ez delako kirol honek
emandako errentetatik bizi. Askok,
inolako errentarik ere jasotzen ez
duelako. Horregatik dute zaletasun,
beste ezer baino gehiago. 

Mahai beraren bueltan, zaleta-
sun hau konpartitzen duten lau la-
gun elkartu ditu Atariak: Itsaso
Leunda, Maialen Muñoz, Aitor Regi-
llaga eta Aimar Agirresarobe dira eu-
rak. Tolosaldeko Triatloi Taldeko par-
taide dira, geroz eta jendetsuagoa
den talde batekoak, geroz eta indar-
tsuago dagoen kirol batean. 

Eguraldi onak amaitzearekin ba-
tera, amaitu zuten triatloi denboral-
dia TTT-koek ere. Orain, atzera begi-
ra jarri eta balantzea egiterako ga-
raian, balorazioak ezin hobeak dira:
«historikoki, inoizko emaitzarik one-
nak» eskuratu omen ditu Tolosalde-
ko taldeak, Regillagaren esanetan.
Hiru lasterketatan garaile izanda,
gustura mintzo da Regillaga, ez 
bere izenean soilik, baita taldeaga-
tik ere. 

tzea. Hirurak batera ez, noski, baina
egunean bi modalitate landu omen
litezke, Leundaren arabera.  Horrez
gain, forma fisikoa mantentzeko, eli-
kaduri ere erreparatu behar izaten
diote: «oinarrian, denok dakigu garbi
jan beharra daukagula, eta gehiegi-
keriak asko neurtu behar ditugula»,
argitu du Agirresarobek.Hala ere,
hori praktikan jartzerakoan norbe-
rak erabakitzen du zenbateko exi-
jentzia maila jarri. Leundaren uste-
tan, honekin guztiarekin «bizitza  es-
tilo bat» finkatzen da, eta bizitzako
alor guztiak nahasten dira kirolaren
bueltan. Aldiz, Muñozek dio, bera-
rentzat triatloia «zaletasun bat
gehiago» besterik ez dela, eta ez di-
tuela honegatik beste gauza batzuk
utziko. Norberak jarri behar neurria. 

Triatloia, edonoren eskura

Lau kirolariek azpimarratu nahi izan
dute, Tolosaldean modan dagoela
kirola egitea, oro har, eta triatloia
bera ere indartsu datorrela behetik
gora. Alabaina, gazteen falta soma-
tzen dute batez ere. Jende gehiena
beste kiroletatik heltzen da triatloi-
ra; noizbait korrika, bizikletan edota
futbolean aritu, eta hori utzitakoan

animatzen omen dira asko triatloia
probatzera, behin adin batetik au-
rrera. Bestalde, askok agertzen
omen dute interesa, eta baita proba-
tzeko gogoa ere, baina exijenteegia
edo delakoan, atzera botatzen dira. 

Leundak dio, «gogoa eta kirola
egitea gustatzea» nahikoa direla
mundu honetan murgildu eta, sikie-
ra, probatzeko. «Behobia prestatzen
duen edonork osatu lezake triatloi
bat», Agirresaroberen ustetan. Kiro-
lari beldurrik ez izateko eta anima-
tzeko diote, eta denei jakinarazi TTT-
ko ateak zabalik daudela sartu nahi
lukeen edonorentzat.
• ataria@ataria.info•

Aurtengoan, asko izan dira arra-
kasta pertsonalaren gailurrean ari-
tu izan direnak; azpimarratzekoak,
taldeko neskak. Maila indibiduale-
an zein kolektiboan, marka handiak
lortu dituzte, nahiz eta lesioen erruz,
urtea espero bezain borobila ez
izan. Itsaso Leundak, adibidez, sei

hilabetez egon behar izan du geldi-
rik, bizkarreko ebakuntza baten
erruz, baina berriz ere hasia da tria-
tloiaren saltsan murgiltzen. Aldiz,
Maialen Muñozek, inoizko denbo-
raldirik bikainena osatu du 23 urtez
azpikoetan. Parte hartutako laster-
keta guztietan zapaldu du podiuma,
eta gehienetan koskarik altuenean
kokatu da, Euskadiko Txapelketan
kasu. 

Argazkiko laugarren taldekidea,
Aimar Agirresarobe da. Berea izan-
go da, seguruenik, taldeko izenik
esanguratsuena. Ez alferrik, ordea;
aurtengoan eskuratutako lorpenek

bermatzen dute bere arrakasta. Za-
rauzko triatloian bigarren eta  Espai-
niako Txapelketako Ironmanean hi-
rugarren eginda, denboraldiko ga-
raipenik garrantzitsuena Bilbon
eskuratu zuen, plazarik zailenetako
batean, nazioarteko triatloia irabazi-
ta.

Izen propioetatik haratago, hala-
ber, taldea dago, eta sasoi honetan
ere, izan du saririk elkarlanak. Nes-
kek Donostiako triatloi olinpikoan
lortutako brontzezko dominak, edo-
ta mutilek Espainiako Txapelketan
lorturiko zilarrezkoak, horren era-
kusgarri. 

Urtetan ereindakoaren fruitua

Pasa den sasoiko emaitzak ikusi,
eta horiek lortzeko sekretua non ote
dagoen galdetuta, guztiak ados
agertu dira: «progresioa, esperien-
tzia, eta urtetako lanaren» ondorio
omen dira jasotako sari hauek guz-
tiak. Denboraren poderioz, heda-
tzen ari omen da triatloiaren kultu-
ra. Muñozen ustetan, triatloia oso
kirol gertukoa da gaur egun, eta in-
guru oso kutsakorra duenez, jendea
geroz eta  disziplinatuagoa omen
da. Aurten, gainera, denboraldi oso-
an zehar lortu eta ikusi dira emaitza
onak, eta horrek taldea elikatzen

omen du Agirresaroberen esanetan,
aurrera egiten jarraitzeko indarrak
emanez.  

Atzean, ordea, ikusten ez den lan
handia dago, taldean baino, norbe-
rak aurrera eraman beharrekoa. En-
trenamenduak urte guztira luzatzen
dira, denboralditik kanpo orokor xa-
marrak, baina konpetizio garaia hur-
biltzerakoan espezifikatzen eta in-
tentsifikatzen direnak. Astean atse-
den egun bat hartuta, egunero
komeni omen da korri, bizikletan ibi-
li edo igerian egiteko tartea atera-

Denboraldi bikaina osatu dute aurtengoan Tolosaldeko Triatloi Taldeko kideek.
Banaka zein taldeka inoizko emaitzarik onenak erdietsita, arnasa eman diote

Tolosaldean geroz eta zaletu gehiago dituen kirol honi

Talde barruko giroa, lortutako 
emaitzen isla

Nahikoa kirol indibiduala da, berez, triatloia. Norberak lan dezente izaten
du, normalean, bere eguneroko ordutegian entrenamenduak antola-
tzen. Horregatik, konplikatua omen da taldekideekin batera aritzea. To-
losaldeko Triatloi Taldeak, hala ere, oso berea omen du talde izaera hori,
lau kirolariek azpimarratu dutenez.

Saiatzen dira, batez ere denboraldi hasieran, ahalik eta jende gehien el-
kartzen korrika egin edo bizikletan entrenatzeko. Baina, horrez gain, las-
terketa edota txapelketetara ere denak elkarrekin joan eta etortzen
dira. Eta tartean, ahal bada, afaritxoren bat edo beste egin ere bai. Giro
ona, sanoa omen dute talde barruan, eta horren erakusgarri da euren
bloga ere: http://tolosaldekotriatloitaldea.blogspot.com.es helbidean
nabari da, kirolaren aitzakian lagun kuadrillak ere sortzen direla.

Behobia
prestatzen duen
edonork osatu

lezake triatloi bat»
AIMAR AGIRRESAROBE 

Historikoki,
inoizko emaitzarik
onenak eskuratu

ditugu aurten»
AITOR REGILLAGA 
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Irudia Bedaio

Kontserben
artean 

Bedaioko Artubi elkartean bara-
tzeko produktuen kontserba ikas-
taroa egin dute. Martin Mujikaren
gidaritzapean, 3 ordu iraun zuen
ikastaroak, eta 17 pertsona bildu
ziren jakinmina asetu asmoz. Bu-
kaeran jendea «oso gustura atera
zen ikastarotik eta bertan ikasita-
koa praktikan jartzeko asmoare-
kin», azaldu dute. Hurrengo zita
baterako gogoa ere izan zen berta-
ratu zirenen artean. ATARIA

MILA ESKER GUZTIOI
EMANDAKO
ELKARTASUNAGATIK

Pasa den Urriaren 25ean, orexar ja-
torria duen Haize izeneko 3 urteko
mutiko bati laguntzeko, Haize bul-
tzadaz aurrera elkartasun jaialdia
antolatu genuen Porrotxen lagun-
tzarekin. Lehenik eta behin Porrotxi
eman nahi dizkiogu eskerrak eraku-
tsitako prestutasunagatik eta guzti
hau martxan jartzen laguntzeaga-
tik. Eskerrik asko baita ere, nola ez,
Txapasi, Bull-i, Orexako txistulari
gazteei, Orexako kultura batzordea-
ri, Aulki-ri, Lekunberriko eta Irurako
Udalei, Ogiberriri, jaialdi hau aurrera
ateratzen lagundu diguten herritar
guztiei eta ekonomikoki lagundu di-
gun jende guztiari. Porrotxek ondo
dioen bezela «eman ta jaso, jaso ta
eman, elkartasuna da hori».Bada
oraingo honetan euskal jendarteak
elkartasun erakustaldi bat eman du
antolatzaileen aurreikuspenak era-
bat gaindituz. Eskerrik asko guztioi!

Kaixo, Haize naiz eta bultzada ho-
nekin, gure egunerokotasuna xamu-
rragoa izaten lagundu diguzue. La-
guntza honekin, besteak beste, nire

Gutunak

estimulazio motorra, kognitiboa eta
zentzumenetakoa lantzeko ezinbes-
tekoak diren tratamentuak jasotzen
jarraitu ahalko dut  (kinea, orthop-
tiste,kiropraktikoa, fisioak...),  beha-
rrezkoak ditugun materialak lortzen
lagunduko digu, nire zaintzarako la-
gungarriak diren ikastaroak jaso
ahalko dituzte Mikel eta Norak, nire
gurasoek... Guztiak ditut beharrez-
koak bizitza duin bat eraman eta
beste haurrekin batera hezkuntza
bat jasotzen jarraitzeko.

Arazoa ez diguzue konpondu,
ezta konponduko ere, ni beti izango
naizelako berezia, baina guztion ar-
tean bizia eramangarriagoa izaten
lagundu diguzue. (Haize zutik man-
tentzeko aparailu berria).

Eskerrik asko guztioi eta hurren-
go batean elkar ikusi bitartean, nire
goraberen berri edukitzeko aukera
duzue Facebook-en (Association
Sur le chemin d'Haize - Haizeren Bi-
dean), bertan ikus ditzakezue, «hai-
ze bultzadaz aurrera» orexako jaial-
diaren bideoa, argazkiak, Tolosalde-
ko Ataria aldizkariaren erreportajea
eta niri buruzko beste hainbat be-
rri...
Haize Bultzadaz Aurrera 

ERREDAKZIOA ZIZURKIL

Zizurkilgo Liburu Astearen barruan,
gaur, Haur Irakurketa Kluba izango
da Atxulondo kultur etxean. Ostirale-
an, Teodoro Hernandorena  XII.Ipuin
Lehiaketako sari banaketa egingo
da.  Larunbatean, aldiz, Zizurkilgo II.
Liburu Azoka izango da Aurrera pla-
zan. Bigarren eskuko liburuak euro
baten truke, 11:00etatik 14:00eta-
ra, eta txistorra pintxoak egingo di-
tuzte guraso elkarteek. Aprobetxa
ezazu aukera! bildutako diruarekin
Zizurkilgo liburutegirako liburuak
erosiko dira. 11:00etan Bukalai
Dantza Taldeko dantzarien emanal-
dia  eta 12:00etan Bikokote kale an-
tzerkia izango dira.

Tolosaldea Garatzenek
lau ataletan banatu ditu
tailerrak; izena emateko
aukerdsfdsfdsfads

Zizurkilgo Liburu
Astearen
barruan haur
irakurketa kluba
izango da, gaur

IGOR AGIRRE ALTZO

Hainbat ekitaldirekin osatu dute aur-
tengoan ere Olentzerotan Jakinmine-
zeko egitaraua Altzon. XVII. edizioak,
atzo hasi eta larunbaterainoko jar-
duerak izango ditu.

Martxoan zendu zen Iñaki Epelde-
ren pintura erakusketarekin hasi zen
atzo ekitaldi sorta. Zabaltze ekital-
dian, Epelde eta bere lana ondo eza-
gutzen dituztenen argibideak jaso zi-
tuzten gerturatutakoek. Erakusketa
ikusgai egongo da larunbatera arte
udaletxeko ganbaran.

Bihar, Ze Esatek! musika taldeak
solasaldia eskainiko du gazteen loka-
lean. Iburprofeno, beraien azken la-
naren inguruan mintzatuko dira talde

azpeitiarreko kideak.Rock, ska eta
reggae doinuak uztartzen dituzte az-
ken lan honetan.

Bihar, Jon Ander Albisu, Aimar Olai-
zola eta Joxean Tolosa izango dira
udaletxean. Pilotaren egoera eta
etorkizunaren inguruko mahai ingu-
ruan parte hartuko dute pilota mun-
duko aditu hauek.

Ostiralean, aldiz, Loatzo Musika
Eskolako musikari gazteek emanal-
dia eskainiko dute elizan.

San Tomas egunean, larunbatean,
Irrien Lagunen ikuskizuna ikusgai
izango da Frontoian haur eta gazte-
txoen gozamenerako. Ekitaldi sorta
afari batekin amaituko dute altzota-
rrek. Taloa, hirugiharra, txorizoa, gaz-
ta eta gaztainek osatutako menua
izango dute Elordi elkartean 15 euro-
tan helduek eta 5 euroren truke gaz-
tetxoenek. Afal ondorenean karao-
kea egongo da bertaratutako guztiek
XVII. Olentzero Jakinminezi agur esa-
teko.

Egitarau zabala du
aurtengo Olentzerotan
Jakinminezek, Altzon
Gaur Ze esatek! taldearen
solasaldia eta bihar Albisu,
Olaizola eta Tolosarekin
mahai ingurua izango da

ABENDUAREN 17TIK
ABENDUAREN 21ERA

18:00etatik 20:00etara. Martxo-
an zendu zen Iñaki Epelde tolosa-
rraren hainbat pintura lanen lagin
zabal baten erakusketa jarri dute
udaletxeko ganbaran. Asteartetik
larunbatera ikusgai izango da.

ABENDUAK 18

19:30ean. Ze Esatek! talde azpei-
tiarrarekin solasaldia izango da gaz-
teen lokalean (eskolapean). Azaro-
an atera berri duten Iburprofeno
diskoaren inguruan mintzatuko dira
ska, rock eta reggae doinuak egiten
dituzten taldekideak.

Olentzerotan Jakinminez

ABENDUAK 19

19:30ean. Pelota Airean izeneko
mahai-ingurua Udaletxean: Jon An-
der Albisu, Aimar Olaizola eta Joxe-
an Tolosarekin.

ABENDUAK 20

18:00etan. Loatzo Musika Eskola-
ko musikari gazteen emanaldia, eli-
zan.

ABENDUAK 21

17:30etan. Kultura Plazara, Irrien
Lagunen ikuskizuna frontoian.
21:00etan. Afaria Elordi Elkartean.
Afal ostean, karaokea.
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eragileak
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Tolosa: 
Egunekoa eta gauekoa: 
Morant Barbier, R.  
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

Farmaziak

Agenda

ren 20an, ostiralean, 21:00etatik
aurrera. Txartelak Ostatu eta Toki
Alai tabernetan daude salgai, 15
euroren truke. 

TOLOSA. Antxon Bandres bidaiarien
txokoan Familia bidaiak: Jo ta ke, 17
urte itsasoan saioa izango da, gaur,
20:00etan.

ZIZURKIL. Liburuaren Astearen ba-
rruan, haur irakurketa kluba izango
da Atxulondo kultur etxean,
17:00etan. 

TOLOSALDEKO ATARIAk ez du 
bere gain hartzen egunkarian 
adierazitako esanen eta iritzien
erantzukizunik. 

DEIALDIAK

GAUR

ALTZO. Gaur 19:30etan Ze esa-
tek! taldeko kideekin solasaldia
izango da Altzoko gazteen lokale-
an, . Ska, rock, reggaea da egiten
duten musika eta bigarren diskoa
kaleratu berri dute, Ibuprofeno.
Bestetik, Iñaki Epelderen lanaren
lagin zabal bat dago ikusgai uda-
letxeko ganbaran larunbatera bi-
tarte, 18:00etatik 20:00etara.  

AMASA-VILLABONA. Loatzo Mu-
sika Eskolako ikasleek gaboneta-
ko kontzertua eskainiko dute
gaur. 18:00etan, Gurean.

IBARRA. Ibarratik Misio Taldea-
ren merkatu solidarioa dago za-
balik 11:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 20:30era, San Barto-
lome plazako elizaren lokalean.

IKAZTEGIETA. Herrigintza elkarte-
an Tolosaldeko bertsolari gaztee-
kin bertso afaria izango da, hila-

ENERITZ MAIZ 

Eskualdeko hainbat herritarrek ba-
bestu dute Gure esku dago ekimena
Tolosaldean. Aurpegi ezagunak bil-
du ziren Tolosako Zerkausi gaineko
terrazan aurkezpen ekitaldian, eta
datorren urteko ekainaren 8an Du-
rangotik Iruñera egingo den giza ka-
tearen berri eman zuten.

‘Gure esku dago’ ekimena
aurkeztu dute Tolosaldean
Ekainaren 8an Durangotik
Iruñera egingo den 
giza katearen berri 
eman dute eskualdeko 
50 bat pertsonek 

‘Gure esku dago’ ekimena aurkeztu zuten eskualdeko 50 pertsonek, Tolosako Zerkausian. ASIER IMAZ

Gure esku dago plataformak era-
tzen ari dira Euskal Herrian, eta Tolo-
saldeak ere badu berea, «herri
proiektua» dela nabarmendu dute.
Garai berriak bizi ditugu Euskal He-
rrian. Garai berri hauek baliatuz, «el-
karlanaren ildotik urrats berri eta
sakonak egiteko unea dela» uste
dute Tolosan bildu ziren herritarrek.
«Ezinbestekoa da elkarrekin aurrera
egitea, ziklo berri eta ilusionagarria
irekitzeko», eta bide honetan herri-
tarrak protagonista nagusi bilakatu
behar direla uste dute. «Herri aske
eta libre bat nahi dugunok proiektu
honetan bildu gaitezke», gaineratu
dute.

Mota, arlo eta era askotako per-
tsonek egin dute bat ekimenarekin:
Aitor Mendiluze, Anjel Mari Peñaga-
rikano, Jexux Mari Irazu eta Amaia
Agirre bertsolariek, Iker Galartza,
Jon Iraola eta Anjel Alkain aktoreek,
Lain eta Desordutan musika talde-
ek, Ekaitz Saralegik, Iker Karrerak,
Aiora Zulaikak, Kike Amonarrizek,
Martxelo Otamendik, Iñaki Arratibe-
lek, Joxe Mari Iturraldek eta Emete-
rio Zaldibiak, besteak beste. Guztira
50 bat pertsona elkartu ziren, Eus-
kal Herria alderik alde zeharkatuko
duen giza kate handi bat osatzeko
helburuarekin. 
• ataria@ataria.info•


