
IBARRA7. AZKU EGUNA OSPATUKO DUTE, AZKUE AUZOAN //3

Ahozkotasuna
ardatz hartuta
dator aurten Euskal
Jaia Anoetara
Igandean egingo dute Euskal Jaia ekoizleen
azoka erdigunean jarrita; ahozkotasunari
lotutako ekimenak izango dira, bihar eta etzi //6

Irurako Ametsa Pilota Elkartearen barruan dago xare
eskola, eta teknifikazio talde bat jarri dute //7

Xarea indartzeko
neurriak hartu ditu
Ametsa elkarteak 

Pobreziaren Aurkako
Jardunaldiak lehen
aldiz antolatu dituzte
Tolosako Zutani elkartasuna eta laguntza humanitarioko
elkarteak, hilaren 16an hasiko diren ekitaldien bitartez, 
pobreziak izan ditzakeen hainbat aurpegi islatu nahi ditu //4-5

Arantxa Iruretagoiena taldeko kidea, Araba etorbidean duten egoitzan. I.G.L.
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Zizurkilgo 
lan istripua
salatzeko gaur
elkarretaratzea
egingo dute

Larunbateko ezbeharra
salatzeko, gehiengo
sindikalak deituta izango
da elkarretaratzea,
13:00etan, Zizurkilgo 
Joxe Arregi plazan //5

San Esteban 
eta Berazubi
auzoak prest
daude festa
egiteko

Tolosako bi auzoek gaur
hasiko dituzte kultur
asteak; Berazubin igandea
bitarte izango da eta San
Estebanen aste osoan
izango dira ekitaldiak //2



Hiru eguneko asteburua
festan pasatuko dute
Berazubi auzoan
Gaur hasiko dira Tolosako Berazubi auzoko festak, 
ohiko datei eutsiz; gastronomia, musika, eta kultura 
ariko dira egitaraua egunez egun josten

Itzea Urkizu Arsuaga

Urriaren 12aren bueltako egunak
seinalatuak izaten dira Berazubi
auzoan: auzoko festak. Joan den
astean aurkeztu zituzten auzo el-
karteko kideek, elkartearen egoi-
tzan eta, urteroko moduan, as-
pertzeko betarik ez izateko mo-
duko asteburu luzea prestatu
dute. 

Gaur bertan hasiko dira festak,
18:00etako txupinazoarekin eta,
bihartik aurrera, gastronomia-
ren, kulturaren nahiz jolasen bi-
detik ospatuko dituzte jaiak.  

Agustin Artola auzo elkarteko
kideak azaldu du, toka txapelke-
tak oso arrakastatsuak izan ohi
direla, eta Tolosatik kanpokoek
parte hartzen dutela. Gizon eta
emakumeen arteko desberdin-
tasunaz galdetuta, azaldu du dis-
tantziak bereizten dituela moda-
litateak. 

Igandera bitarte, beraz, bene-
tako lapikoa izango da Berazubi. Gaur, txupinazoaren ondoren buruhandiak irtengo dira. A. URKOLA
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Lan eskaintza

Kabina estetikoa. Irekita dagoen
ile-apaindegi batean kabina estetiko
bat eskaintzen da. Interesa duenak,
deitu 638 44 56 42 telefonora.

IRAGARKI LABURRAK

BERAZUBI AUZOKO FESTAK 2018, EGITARAUA
Urriaren 11, osteguna

18:00.Txupinazoa.
18:15.Buruhandiak auzoko kalee-
tan.
20:00.Tolosako Musika Bandaren
kontzertua.
22:30.Alurr dantza taldearen ema-
naldia.
00:00.Joxe Mendizabal.

Urriaren 12a, ostirala

09:00.Korpus Kristi elizan auzoko
hildakoak oroitzeko meza.
11:00.Buruhandiak auzoko kalee-
tan.
12:00.Gizonezkoen Toka.
14:30.Herri bazkaria (norberak era-
mana).
16:45.Entzierro txikia paper eskola-
tik zezen plazaraino.
17:00.Zezen plazan haurrentzako
zezentxoak eta poney-ak.
19:00.Patata Tortilla lehiaketa Tolo-
sa C.F-ko plazan.
19:00.Pintxo potea patata tortilla-
rekin.
21:30.Herri Afaria (norberak erama-
na).
23:30.Karaokea.

Urriaren 13a, larunbata

10:30.Xake txapelketa.
12:00.Edurne Trancho Master-
Chef-eko finalistaren gidaritzapean,
haurrentzako sukaldaritza tailerra.
14:30.Sukaldaritza tailerreko parte

hartzaileentzako bazkaria (tailerre-
an prestatutakoa bazkalduko dute).
16:00.Mozorro lehiaketa.
16:30.Mozorroekin Photocall-a.
16:30.Haurrentzako jolasak.
17:30.Txokolate jatea.
19:30.Oasis Musikal Show Orkes-
traren lehenengo saioa.
20:45.Danborradako afaria.
22:15.Danborrada auzoko kaleetan.
23:45.Su artifizialak Berazubiko zu-
bitik.
00:00.Oasis Musikal Show Orkes-
tra.

Urriaren 14a, igandea

09:00.Tolosako Txistulariekin diana
auzoko kaleetan zehar.
11:00.Europako Txapela jaurtiketa.
12:30.Emakumezkoen Toka.
14:30.Paella erraldoia.
17:30.Chuchin Ibañez.
19:30.Areto dantzak Ritmo de Luna
taldearekin.
21:00.Txistorra jatea.
22:00.Arratoiaren erretzea.

Berrikuntzaz bete
dute kultur astea,
San Estebanen

Erredakzioa

Hiru hamarkadak gaindituta,
laugarrenaren bila doa San Este-
ban auzoa, kultur astearekin.
Gaur izango da lehen hitzordua
eta, hurrengo asteburura bitarte-

ko egitaraua prestatu dute, ohi
bezala.

Aurten, haur krosean parte
hartzeko Sahararako materiala
eraman beharko da, eta XXI.
mendeko feminismoari buruzko
hitzaldia ere txertatu dute. 

Gaur izango dira lehen hitzorduak, 
baina hurrengo asteburura bitarteko
egitaraua izango dute auzoan

SAN ESTEBAN AUZOKO XXXI. KULTUR ASTEA
Urriaren 11, osteguna

19:00.Pintxo-potea Hiru-Aldeta
tabernan.
21:00. Handiafilmaren ikustaldia
auzoko lokalean, Tolosako Udalaren
eskutik.

Urriaren 12a, ostirala

11:00.Tolosako XXXI. Herri Krosa.
Ondoren. IV. Txiki Krosa. Aurten ez
dute dortsala ordaindu beharko,
baina Saharar eskoletara bideratze-
ko materiala eraman beharko da,
lasterketan parte hartu ahal izateko.

Urriaren 14a, igandea

09:30.Mendi ibilaldia antolatu du
Ttonttor San Esteban Auzokide El-
karteak.

Urriaren 18a, osteguna

19:30.Aiora Epelderen (Emagin) hi-
tzaldia, auzo elkartean: Feminismo-
aren oinarriak XXI. mendean. 

Urriaren 19a, ostirala

19:00.XVI. Patata tortila lehiaketa.
Ondoren.Ondoren, luntxa.
22:00.Antzerkia: Un ciprés en un
desierto(Zurrunka teatroren esku-
tik)

Urriaren 20a, larunbata

10:30-18:30. Black Market 2018
merkatu beltza auzoan, Box.Arekin
elkarlanean.
15:00.2x2 boleibol txapelketa feria-
lekuan, Toloboleik antolatuta.
16:30.Haur Jolasak eta Box.Akoekin
margoketa tailerra.
18:00.Buruhandiak.
18:30.Txokolate jatea, batukada fe-
ministak girotua.
22:30.Kontzertuak: Potentor, SP
eta Raglefant.

Urriaren 21a, igandea

09:00.Diana herriko txistulariekin.
10:00.Trikitilariak auzoko baserrie-
tan.
10:30.2x2 boleibol txapelketaren fi-
nalaurrekoak eta finala.
11:00.Meza auzoko hildakoen alde,
San Frantzisko elizan.
11:00.Radio Controleko kotxeen
erakustaldiak Ttorreko aparkale-
kuan.
12:00.Auzoko txarangarekin kalejira.
14:00.Babarrun jatea.
Ondoren.Dantzaldia eta karaokea
Joxe Mendizabalen eskutik. Atse-
denaldian, toka txapelketa jokatuko
dute. 



Koruak hasi du ikasturtea
eta abeslari bila dabil
Rebeka Calvo Ibarra

Ibarrako IK Kantu Abesbatzak
urriaren 4an hasi zuen ikastur-
tea. Ostegunero biltzen dira Az-
kue auzoko gizarte zerbitzueta-
ko lokalean, 19:30etik 21:00eta-
ra, eta ahots berriak erakarri
nahi dituztela esan dute.
Iaz 21 pertsonek hartu zuten

parte abesbatzan eta aurten tal-
dea indartu nahi dutela diote,
batez ere, gizonen ahotsak be-
har dituztelarik. 
«Astean behin biltzen gara eta

oso gustura aritzen gara. Presta-

tzen ditugun abestiak guztien
artean hitzartzen ditugu eta
gauza berriak egiten saiatzen
gara. Parte hartu nahi dutenek
baldintza bakarra bete behar

dute, abestea gustuko izatea»,
esan dute. Parte hartu nahi du-
tenek entseguetara joan behar
dute, edo bestela 685 72 96 63 te-
lefono zenbakira deitu.

Ekitaldi ugari
Ikaztegietan,
Euskaraldia dela eta
Erredakzioa

Euskaraldia geroz eta gertuago
dago, eta hori dela eta ekitaldiak
biderkatzen ari dira Tolosalde-
an. Jada herri bat baino gehiago-
tan egin dituzte Hamaikakoen
aurkezpenak, eta tailerren bat
edo beste ere egin dute herrita-
rrei Belarriprest eta Ahobizi figu-
rak zer diren azaltzeko. Hurren-
go hitzorduak Ikaztegietan jarri
dituzte; hilaren 17an Ttak an-
tzerki taldeak Euskaraldiaren er-

tzak aztertuko ditu bakarrizketa
baten bidez, 20:00etan, udale-
txean, eta azaroaren 9an Uema-
ren eskutik, formakuntza saio
bat egongo da. 

IZEN EMATEA 
Ostatu tabernara jo behar da, eta
bertan dago Euskaraldiaren bu-
zoia. Hala ere, azaroaren 11n ma-
haia jarriko dute plazan, eta ber-
tan ere eman ahal izango da ize-
na. Bestalde, 12:00etatik aurrera
txakolin dastatzea egingo dute.

Auzolana izango da beste
behin, Azku Eguneko ardatza
Ibarrako Azkue auzoko eguna ospatuko dute urriaren 20an; bazkarirako
txartelak Azkue okindegian erosi daitezke 10 eta 5 euroren truke 

Rebeka Calvo Ibarra

2012. urtean ospatu zuten lehen
aldiz Azku Eguna. Ibarrako auzo
gazteena da eta eurek ere festa
egun bat izan nahi zutela eta hasi
ziren antolatzen. Helburua or-
duan eta gaur bera da, auzota-
rren arteko harremanak egin eta
estutzea. 
Urtero egun bateko jaia egiten

dute, goizetik iluntzera arte, eta
beti egoten dira haurrentzako jo-
las kooperatiboak goizean, eta
kontzerturen bat iluntzean. Aur-
tem Howdy taldeak eskainiko du
kontzertua, 19:30etik aurrera.
Howdy taldea Donostian sortu
zuten eta folk zein roots musika-
ren inguruan aritzen direla dio-
te. Euren bertsio errepertorioa
folk, country, bluegrass… genero
musikaletatik pasatzen da euren
hitzetan, Bill Monroe, Doc Wa-
tson edo Johnny Cash klasikoe-
tatik Old Crow Medicine Show
edo The Tillers bezalako talde
modernoetara iristen delarik.
Haur jolasak berriz, goizean

izango dira, txupinazoaren on-
dotik, eta 17:30ean Tor magoa-
ren ikuskizuna ere egongo da.
Egitarauko beste klasiko bat ape-
ritiff musikatua izaten da. DJ Es-
katzia Librek izango du aurten,

musika jartzeko ardura. Bazkari-
rako paella egingo dute eta txar-
telak Azkue okindegian erosi
daitezke. Helduek 10 euro or-
daindu behar dituzte eta 18 urte-
tik beherakoek 5 euro. Norberak
eraman beharko ditu platerak,
mahai tresnak eta edalontziak. 
Auzolana ere bada Azku Egu-

neko ikur, eta guztia antolatzeaz
gain, bildu ere horrela egingo
dute. Horrela bukatuko dute
egun guztiko jaia. 

Haurrek jolasak, emanaldiak eta musika izaten dituzte. R. C.
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Bizi Nahi elkartearen
irteera Amurriora,
hilaren 28an
IBARRA // Bizi Nahi elkarteak
Amurriora irteera antolatu du hi-
laren 28rako. 09:00etan aterako
dira Ibarratik eta Gasteizen egin-
go dute lehen geldialdia. Amu-
rrioko Ruperto jatetxean bazkal-
du eta gero, Zornotzan geldituko
dira. Izen ematea zabalik dago;
bazkideek 25 euro ordaindu be-
har dituzte eta gainontzekoek 30.

Berastegiko Udalak
herri batzarra 
deitu du gaurko
BERASTEGI // Udalak herri batza-
rra egingo du gaur, osteguna,
21:00etan, pleno aretoan. Argaz-
ki Rallyan izena emateko eguna
ere gaur da. 20:00etarako joan
behar da udal bulegoetara eta
bertan jakinaraziko dute jorratu
beharreko gaia. Analogikoan
edo digitalean parte hartu daite-
ke eta behin izena emanda rall-
ya hilaren 15ean bukatuko da.
Irabazleak azaroaren 4an ezagu-
taraziko dituzte, Azoka Egune-
an, hain justu. 

KZ Guneko urriko
doako ikastaroetan
izena emateko aukera
BERASTEGI // Urrian KZ Guneko
doako ikastaroak egiteko aukera
dago. Sare sozialak, ofimatika,
APPak, google data edo wikiloc
programak landuko dituzte. In-
formazio gehiagorako edo izena
emateko: 943 02 36 25 edo tu-
tor.berastegi@kzgunea.net.

Ibarrako abesbatzaren taldeko argazkia. ATARIA

AZKU EGUNA
Urriak 20, larunbata

11:00.Txupinazioa Azkuko biribilgu-
nean auzoko musikariekin eta bu-
ruhandiekin. Kalejiran joango dira
Azkuko plazara eta ondoren, haur
jolas kooperatiboak egingo dituzte
Gaztezuloren laguntzarekin.
11:30.Toka eta pintxo potea.
12:30.Aperitiff musikatua: DJ Eska-
tzia Libre.
14:00.Bazkaria.
16:00.Bingoa.
17:30.Tor magoaren ikuskizuna.
18:30.Asto-piñata.
19:30.Kontzertua: Howdy.
20:30.Zezen suzkoa. Ondoren, jai
bukaera eta garbiketa auzolanean.



EGITARAUA

Ekitaldi guztiak Tolosako kultur
etxean izango dira. 

Urriak 16, asteartea

19:00.Migrazioa eta pobreziahi-
tzaldia, Gorka Moreno Ikuspegi Im-
migrazioaren Euskal Behatokiko zu-
zendariarekin.

Urriak 17, asteazkena

19:00.Donostiako Zero Pobrezia
Plataformarekin solasaldia, Jesus
Otxoa bertako kidearekin.
Ondoren.Cuentos de la Tia Miseria
ipuin kontaketa, Virginia Imaz Oihu-
lari Klown taldeko kidearekin.

Urriak 18, osteguna

19:00. Despensa Solidaria Tabgha
(Gasteiz)hitzaldia, Fidel Molina Be-
rakah taldeko koordinatzailearekin.

Urriak 22, astelehena

19:00. Amparo Climenten Las lagri-
mas de Africadokumentala.
Ondoren,La otra valla: de Irun a
Hendaiahitzaldia, Gerardo Carrere
Irungo Harrera Sareako partaidea-
rekin.

Urriak 23, asteartea

19:00. Mahai ingurua: Etxe barruko
zaintza, pobrezia eta babesik eza,
Isabel Otxoarekin, EHUko irakaslea
eta Bizkaiko etxeko langileen elkar-
teko aholkularia; eta Alarguntza
pentsioak: ageriko miseria, Maite
Bilbaorekin, Fevi Euskadiko Emaku-
me Alargunen Elkarteen Federazio-
ko kidea eta CONFAVen konfedera-
zioaren lehendakaria.

Pobreziaren aurpegi ugariak 
Bi astez luzatuko diren Pobreziaren Aurkako Jardunaldiak antolatu
ditu Zutani elkarteak; urriaren 16an izango da lehenengo ekitaldia 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Zutani elkartasuna eta laguntza
humanitarioko elkarteak lehe-
nengo aldiz antolatu ditu Pobre-
ziaren Aurkako Jardunaldiak.
«Pobreziak izan ditzakeen hain-
bat aurpegi islatu nahi izan ditu-
gu», azaldu du Arantxa Irureta-
goienak, elkarteko lehendaka-
riak. «Elkartean elkarbanatu
ditugu bakoitzaren kezkak, eta
egia da jardunaldian jorratuko
diren gai horiek gizartean dau-
dela». 
Elkartea 2013an jarri zen mar-

txan, eta bere egoitza Tolosako
Araba etorbidean du. «Elkartea
sortzeko batu gintuena elika-
gaien falta zegoela familietan
izan zen», esan du Iruretagoie-
nak. «Beti argi izan dugu erakun-
deen lana dela hori, baina bete-
tzen ez denean ez dugu utziko
jendea janaririk gabe. Oinarrizko
beharra da, etxebizitza, osasuna,
lana... bezala». Elikagaien bana-
ketarekin hasi zirenean 60 fami-
lia zeuden eta gaur egun 220 dira
elikagaiak jasotzen dituztenak.
Astero-astero elkartera bi familia
berri joaten direla dio Irureta-
goienak.  
Zutani elkartea sortu zutene-

an elikagaiak banatzea izan ba-
zen ere zeregin nagusia, beraien
helburua ez dela soilik elika-
gaiak banatzea dio Iruretagoie-
nak: «Gure nortasuna ez da asis-
tentziala, ez dugu karitaterik egi-
ten eta ezta limosna ematen ere.
Saiatzen gara pobrezian bizi di-
renak gure ekintzetan parte har-
tzen, prestatzen eta ikasten.
Gure estatutuetan argi geratzen
da pobreziaren eta esklusio so-
zialaren aurka aritu nahi dugula,
solidarioak garela, prebentzioa
ere sustatu behar dela, presta-
kuntza, sentsibilizazioa... Bestal-
de, genero eta interkulturalitate
ikuspegitik elkarbizitza susta-
tzeko prozesu eta ekintzak bul-
tzatu nahi ditugula».
Hasierako urteetan, baina, tal-

dean gutxi zirela, eta ez zituztela
ez baliabide fisiko ezta ekonomi-
koak ere azaldu du. «Elikagaiak
banatzea izan da gure ekintza
nagusiena», esan du Iruretagoie-
nak, eta gaineratu: «Urteen po-
derioz gertatu da jende berria

gerturatzen hasi dela, talde soli-
dario majo bat sortu dugula,
nahiko egonkorra, eta horri es-
ker gure estatutuetan azaltzen
diren helburuak zabaltzeko au-
kera eman digula. Adibidez, Pin-
txo Tour egitasmoa, tailerrak,
ikastaroak eta beste zenbait jar-
duera sustatu ditugu». 
Aurten, beraz, «aspaldiko go-

goari jarraituz», Pobreziaren
Aurkako Jardunaldiak antolatu
dituzte bi astetan zehar, urriaren
17an Pobreziaren Aurkako Na-
zioarteko eguna dela probestuz.
Zehazki, urriaren 16, 17, 18, 22 eta
23an izango dira ekitaldiak. 
Jardunaldietarako gaiak auke-

ratzerakoan, Iruretagoienak go-
gora ekarri du «dibertsitatea»
dutela bai boluntarioen artean
eta baita janaria jasotzera joaten
direnen artean ere. «Bestalde,
gai ezberdinak daude gizartean
guri kezkatzen gaituztenak: mi-
grazioa, emakumea, pobrezia,
elikagaien banaketa egiteko mo-
dua duina den edo ez... Guk esa-
ten dugu elkarte dinamiko bat
garela, hau da, gure lana haus-
nartu egiten dugula». 
Iruretagoienak gaineratu due-

nez, ez daude «beti eroso» egiten
dutenarekin, eta zalantzan jar-
tzen dute: «Arazo hau nolakoa

den, laguntzen ari garen, hona
etortzen den jendea zergatik
etortzen den, emakumearen
egoera zein den, etxeko lanak
egin eta bertan bizi diren langile-
ak nola dauden, pentsiodunen
egoera, haurren garapen osasun-
tsua... Horiek dira ditugun gaiak,
eta lehenengo jardunaldiak an-
tolatzeko, ikusi genuen polita
izango zela gai ezberdinak trata-
tzea, eta horrela herritarren es-
pektro handiago batera iristea».
Hori horrela, jardunaldiak osa-
tzen joan dira, hainbat gaietan
adituak diren pertsonekin harre-
manetan jarriz eta parte hartzera
gonbidatuz.

HAUSNARKETARAKO GAIAK
Jardunaldiko ekitaldi guztiak
Tolosako kultur etxean izango
dira, leku ezberdinetan, eta
19:00etan hasiko dira. Migrazioa
izango da jorratuko den gaietako
bat. Lehenengo egunean Gorka
Morenok Migrazioa eta pobrezia
gaia jorratuko du. Migranteen
eta pobreziaren inguruan da-
tuak emango ditu. «Migrazioa-
ren eta pobreziaren artean lotura
ote dagoen eztabaida sortu nahi
dugu», esan du Iruretagoienak. 
Migrazioaren gaia beste egun

batean ere jorratuko da. Urriaren

22an izango da hori, eta batetik
Las lagrimas de Africa doku-
mentala ikusiko da. Bere egileak,
Amparo Climentek, errefuxia-
tuek eta migranteek Marokon
bizi duten egoera, –tartean he-
siak pasatzeko ahaleginak–, fil-
matu du dokumentalean. Egun
horretan, Gerardo Carrere Irun-
go Harrera Sareako kideak ere,
Irun eta Hendaia arteko muga
igarotzeko migranteek bizi du-
ten egoera azalduko du, eta ho-
rren aurrean Sareak egiten duen
lanaren berri emango du.  
Pobreziaren Aurkako Egune-

an, urriaren 17an, umore pixka
bat sartu nahi izan dute, eta Vir-
ginia Imaz ariko da ipuin konta-
lari. Egun horretan ere Donostia-
ko Zero Pobrezia plataformaren
berri emango du Jesus Ochoak,
plataformaren funtzionamen-
dua eta helburuak  azalduz.
Urriaren 18an Gasteizko Des-

pensa Solidaria Tabgha-ren berri
emango du Fidel Molinak.
«Hausnarketak egiten ari gara
elikagaien banaketaren ingu-
ruan», esan du Iruretagoienak.
«Ondo ari garen, gehiago inpli-
katu behar ditugun elikagaiak ja-
sotzen ari direnak... Badaude
beste esperientzia batzuk, eta
nola funtzionatzen duten jakin

Pintxo Tour egitasmoa egin zuen aurreko larunbatean Zutani elkarteak Tolosako Trianguloa plazan. I.G.L.
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nahi dugu, eta ikusi ea guk zer-
bait aldatu dezakegun jendea
gehiago inplikatzeko».  
Azkeneko ekitaldia urriaren

23an izango da eta, batetik, Isa-
bel Otxoa etxe barruko zaintzari
buruz ariko da, eta Maite Bilbao
alarguntza pentsioen inguruan.
«Bi gai horiek elkarren artean lo-
tura dute», azaldu du Irureta-
goienak, «eta hor ere generoa
landu nahi dugu, emakumeek
bizi duten egoera ikusaraziz, eta
pobreziaren feminizazioa bene-
takoa dela erakutsi».
Jardunaldiek ere balioko dute

Zutani elkarteak egiten duen
lana ezagutarazteko. Iruretagoe-
nak dio ateak irekita dituztela
boluntario gehiagorentzako, eta
beraien nahia dela elkartearen
taldea gero eta sendoagoa izatea,
«lan asko baitago egiteko». 
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I. Garcia Landa Tolosa

Gerardo Carrerek parte hartuko
du Pobreziaren Aurkako Jardu-
naldietan. Urriaren 22an La otra
valla: de Irun a Hendaia hitzal-
dia emango du. Carrere Irungo
Harrera Sareako partaidea da eta
SOS Arrazakeriako kidea.
Zergatik azaltzen da «beste he-
sia» izenburuan?
Hesia baino muga da. Benetako
hesia hegoaldean dago, hemen
muga dago, bestelakoa dena.
Hemen, Irunen, gertatzen dena
da hegoaldetik etortzen diren
migranteak, gehienak Europa al-
dera joan nahi dutenak, tope bat
dutela Irunen, muga dagoelako.
Beste aldean Frantziako poliziak
kontrolak ditu jendea ez pasatze-
ko. Beraz, inbutu moduko bat
sortzen da, eta jendeak egunak
pasatzen ditu muga pasatu
nahian. Azkenean gehienak joan
egiten dira, baina izaten da jen-
dea itxaroten dagoena. Beraz,
esan dezakegu beste hesi bat be-

zala dagoela. Eta horren ingu-
ruan sortu da Harrera Sarea. 
Zer egiten du Harrera Sareak?
Migrante horiek dituzten beha-
rrak betetzea. Uztaila bukaeran
sortu zen Harrera Sarea. Irunen
jendea zegoen kalean, eta ez ze-
goen baliabide publiko bat be-
raiei harrera egiteko. Bazkari bat
egin genuen udaletxearen aurre-
an, eta orduan erakundeek eran-
tzun bat eman zuten, aterpetxe
bat jarriz. Uztailetik hona beti
egon da migranteen baliabide
bat, baina egia da oso eskasa izan
dela, edo errealitatearen atzetik
joan direla. Orduan, behar ho-
rien inguruan sortu da Sarea. 
Baliabide publikoak beti arau

bereziak dituzte. Adibidez, jen-
deak hiru edo bost egun baino
gehiago ezin du geratu, baliabi-
dea bakarrik erabili dezakete az-
keneko 30 egunetan Espainian
sartu direnek, Poliziak ematen
dien dokumentazio berezi bat
behar dute, egunez ezin dute
egon, ez dago arreta berezirik

adin txikikoentzat eta emaku-
meentzat... Beraz, erakundeek
betetzen ez dituzten behar ho-
riek Sareak betetzen ditu. 
Nola antolatzen zarete?
Harrera zentroa Lakaxita Irungo
Gaztetxean dago, eta Sarearen
inguruan 150 pertsona inguru
biltzen dira. Lan taldeak daude:
arropa banatzen duena, otor-
duak egiten dituena, goizez eta
arratsaldez harrera egiten diete-
na migrante berriei... Niretzat
azpimarratzeko ezaugarri bat du

Sareak: jende oso ezberdina el-
kartzen gara, baina oso lan polita
eta praktikoa egiten ari gara de-
non artean.  
Bestalde, Harrera Sarearen

lana ez da bakarrik migranteei
erantzun bat ematea. Garrantzi-
tsua da Sarearen sentsibilizazio
lana gizartean, nolabait diskur-
tso xenofobo eta arrazistaren
aurka egiteko. Jendea zuzenean
inplikatzen denean, errealitatea
zuzenean ezagutzen duenean,
pertsonak ezagutzen dituenean,
beste ikuspuntu bat sortzen zaio.
Eta ikusten dugu Sarearen ingu-
ruan dagoen jendea ere kutsatu
egiten dela hortaz.
Zein egoera aurreikusten du-
zue aurrera begira?
Ikusten dugu erakundeek eran-
tzun bat eman behar diotela ego-
era honi. Lakaxitan 30 pertsona
inguru daude lo egiten, eta balia-
bide publikoak 60 ohe ditu, bai-
na erdia normalean hutsa ego-
ten da. Gure ustez ez da jasanga-
rria egoera hori. 

«Esan dezakegu migranteentzako 
beste hesi bat bezala dagoela Irunen»

Gerardo Carrere. ATARIA

I. Garcia Landa Tolosa

Isabel Otxoak Etxe barruko zain-
tza. Pobrezia eta babesik eza hi-
tzaldia emango du urriaren
23an, Pobreziaren Aurkako Jar-
dunaldietan. Otxoa EHUko ira-
kaslea da eta Bizkaiko etxeko
langileen elkarteko aholkularia.
Zer azalduko duzu hitzal-
dian?
Alde batetik zein den etxeko lan-
gileen egoera, etxe barruko zain-
tzan, baina baita oso ezaguna ez
den beste kontu bat ere aipatzea:
emakume asko daudela beraien
etxeetan zaintza beharrean, eta
hori ez dagoela ondo babestuta.
Erkidegoan, menpekotasuna
duten pertsonen artean kopuru
handi batek ez du inongo zerbi-
tzurik. Gehienetan emakumeak
dira eta bakarrik bizi direnak. Ia
20.000 emakume daude ez lagu-
nen ez familiakoen ez zerbitzu
publikoen edo pribatuen arreta-
rik gabe.
Zaintzari buruz hitz egiterako-

an, askotan aipamena egiten da
eta egia da, etxeko langileen ego-

era ez dela ona, familiako zain-
tzaileen egoera ez dela ona, bai-
na nik uste dut ozen esan behar
dela gainera jende askok ez due-
la inongo laguntzarik.  
Ze nabarmenduko zenuke
zaintzaileen egoeraren ingu-
ruan?
Etxeko langileak direnean eta
etxean bertan lo egiten dutene-
an, kontua da lanaldi luzeegiak
dituztela. Luzeegia esaten duda-
nean da 80 ordutik gorako lanal-
diak. Kontua da hor ez dagoela
inolako kontrolik eta ehuneko
handi batek legezkoak izango li-
ratekeen 60 orduak baino gehia-
go egiten duela lan astean. Oso
gutxitan ikusten ditugu legea be-
tetzen duten pertsonak. Orain
gutxi aholkularitzatik pasa da 91
ordu egiten dituena astean.
1.700 euro ordaintzen diote.
Esango duzu, hori soldata nahi-
ko duina da, baina horren truke-
an ez du inongo atsedenik har-
tzen astean zehar. Etxeko langile
askok eta askok ez dute atsede-
nik hartzen. 
Egoera horien aurrean kexa-

tzeko, baldintza duinak eska-
tzeko, aukera badute?
Izan behar lituzketen baldintzen
berri ematean, langileek batzue-
tan erantzuten dizute uste dute-
la abusatzen ari direla, baina pa-
perak eman zizkiotelako horren
eskertua zegoenez... Paperik
gabe etortzen den jendeak zailta-
sun handia du horiek lortzeko.
Orduan, lan baldintzak bigarren
mailakoak bihurtzen dira. Hori
horrela, paperak lortu ahal izate-
ko jendeak lan baldintza oso kax-
karrak jasaten ditu. Eta hori da
atzerritarren legearen kontua.
Gainera, paperak lortzerako etxe
horretan seguruenik bi edo hiru
edo lau urte emango ditu lane-
an... Denbora horretan egon dira
gizarte segurantzan alta eman
gabe. Behin paperak lortuta, es-
ker onez, denbora tarte batez
etxean gelditzen dira paperak
lortu dituztelako. Eta hori da
gaur egun helduak zaintzeko da-
goen sistema. Izan ere, etxeko
langile moduan lantokian lo egi-
ten duten ia guztiek atzerriko ja-
torria dute. 

«Etxeko langileen egoeraz zein zaintzarik
jasotzen ez dutenez hitz egin behar da»

Isabel Otxoa. ATARIA

Elkarretaratzea egingo
dute gaur, azken lan
istripua salatzeko
ZIZURKIL // 46 urteko langilea
zendu zen igandean, larunbate-
an uzta makina batek harrapatu
ostean izandako zauri larrien
ondorioz. Osalanek egindako
txostenak, Zizurkil eta Asteasu
artean larunbatean izandako ez-
beharra lan istripua izan zela
baieztatu zuen atzo. Ondorioz,
gehiengo sindikalak elkarretara-
tzea egingo du gaur, 13:00etan,
Zizurkilgo Joxe Arregi plazan.
Sindikatuek heriotzaren arra-
zoiak ikertzea eskatuko dute
Lan istripu gehiagorik ez, preka-
rietatea hiltzaile lelopean egin-
go duten mobilizazioan. LAB
sindikatuak jakinarazi duenez,
Euskal Herrian aurten 57 langile
hil dira, horietako hiru lehen
sektorean. Nekazaritza arrisku
handiko sektorea dela nabar-
mendu du sindikatuak eta gehi-
tu du «jardunaldi luzeak, irregu-
larrak, zarata eta estres termi-
koa» nagusi izan ohi direla. 

Gimp eta pintura
ikastaroetan izena
emateko aukera 
IKAZTEGIETA // Gimp eta Ikazte-
gietako KZguneak ikastaroak
antolatu ditu, aurrez aurrekoak
nahiz urrunekoak. Gimp bidez
argazkiak moldatzen ikasteko
ikastaroa izango da, aurrez au-
rrekoa. Photoshop moduko pro-
grama da. Urriaren 15etik 24ra
izango da ikastaroa, 11:00etatik
13:00etara artean, kiroldegiaren
ondoko KZgunean. Interesa-
tuek, udaletxean edo KZguneko
webgunean eman beharko dute
izena. Urruneko ikastaroen es-
kaintza ere bertan topatu daite-
ke. Bestalde, udaletxeko erabile-
ra anitzeko gelan pintura ikasta-
roa egingo dute aurten ere.
Astelehenetan izango dira saio-
an, 18:30etik 20:00etara. Udale-
txean eman beharko da izena.



Ahozkotasuna
landuko dute
aurtengo
Euskal Jaian
Anoetan igandean egingo da jai eguna
inguruko ekoizleen azoka erdigunean
jarrita, baina aurrez, ekimenak egiten
ari dira ahozkotasuna ardatz hartuta

Jon Miranda Anoeta

Bere tokia irabazia du Euskal
Jaiak Anoetan. Hamaikagarren
edizioa izango da aurtengoa eta
arrakastaren oinarrian herrita-
rren parte hartzea dago. Hama-
bost bat lagunez osatutako ba-
tzordea aritzen da ia urte osoan
jaia prestatzen eta igandeko egu-
na antolatzen ehun lagun ingu-
ruk jardungo du, auzolanean,
borondatez. «Ez da udaletik ate-
ratzen den jai bat, udala parte da,
baina herritarren artean osatzen
dugu egitaraua», esan dute ba-
tzordeko kideek. Urtero Euskal
Jaia gai baten bueltan antolatze-
ak ere mesede egiten duela aipa-
tu dute, «jende ezberdinengana
jotzea eskatzen duelako eta bizi
handia ematen diolako eguna-
ri». Aurten, ahozkotasunaren in-
guruko lanketa egin dute.
Hizkuntzaren transmisioan

bakarrik ez, kultura eta lehen
sektorearekin lotutako jakintzen
transmisioan ahozkotasunak
erabateko garrantzia izan du.
Horregatik erabaki dute aurten
egin duten lanketarako ardatz
hartzea: «Euskal Herriaren nazio

eta herri izaera aldarrikatzeko
antolatzen dugu jaia, baina ez
dugu folklorismoan erori nahi,
edukiz bete, herriko baserriak
plazara atera, erdigunera ekarri
eta sektorea ikustarazteko balia-
tzen dugu eguna».
Azkeneko bizpahiru urteetan

Euskal Jai egunaz harago era-
man dute egitaraua eta aurten
ere ahozkotasunaren inguruko-
ak antolatu dituzte. Pello Errota
bertso sariketaren kanporaketa
saioa izan zen aurreko ostiralean
Mikelasagasti auditorioan eta
Mundu bat ahoz aho dokumen-
tala eta solasaldia izan ziren as-
telehenean. Bihar, Mirari Mar-
tiarenak eta Idoia Torregaraik
Bakean dagoenari bakean utzi
bakarrizketa eskainiko dute Zi-
miterioan eta 2zio taldeak kon-
tzertua eskainiko du plazan, la-
runbat arratsaldean.
Aurreko urteetan, Euskal Jaia-

ren barruan aukeratutako gaia-
rekin erakustoki bat atondu izan
dute plazaren erdian. Aurten, or-
dea, ahozkotasuna gai «immate-
riala» izanik, eguerdian egiten
den ekitaldia baliatuko dute ber-
tsoa, kantua eta kontularitza ba-

liatuta, ahozko ondarearen
transmisioa irudikatzeko: «He-
rritarrek antzeztuko dute eta lau
hizlari ariko dira, Anoetak urte
hauetan guztietan izan duen bi-
lakaera irudikatuz». Bertsoak ere
izango du partea igandeko egita-
rauan, 18:00etan Bidegain etxe-
an ariko baitira Maialen Lujan-
bio, Andoni Egaña, Iker Zubel-
dia eta Anjel Mari Peñagarikano.
«Esan dezakegun bakarra da ez
dela ohiko bertso saio bat izango,
berezi joango da». 

BERTAKOA KONTSUMITU
Igandean 10:00etan zabalduko
da baserritar eta artisauen azoka
eta 25 postu baino gehiago izan-
go dira Anoetako plazan. Herri-
ko Sarobe, Barrundi, Argindegi
eta Etxeberri baserriek eta Anoe-
tako Otero pilotagileak izango
dute azokan tokia, Gipuzkoa eta
Nafarroatik etorritako beste
hainbat artisau eta ekoizleekin
batera. «Gure azoka txikia da eta
helburua ez da ahalik eta han-
diena izatea, bizitasuna eta
ekoizleentzat salmentak berma-
tzea da gure asmoa». Horretara-
ko, egunotan, herriko saltokie-

tan erosketak egin dituztenek,
zozketa batean parte hartzeko
aukera izan dute. Irabazleek,
igandeko azokan, Anoetako
ekoizleen postuetan 15 euro gas-
tatzeko bonuak eskuratuko di-
tuzte. 
Herriko eragileak ere presente

egongo dira Euskal Jaian. Anoe-
tako Herri Ikastolakoek ikas bi-
daiarako pintxoen salmenta
egingo dute eta Ezkutuko haziak
proiektuaren bitartez, basoaren
zati bat erakutsiko dute plazan.
Umeekin gaiaren inguruko tailer
bat egiteko asmoa dute igande
goizean. Herriko Anitz dantza
taldeak ere materiala jarriko du
salgai eta jatorri ezberdinetako
Guretzako emakume taldeko
anoetarrek, gozogintza postua
izango dute azokan.
Eguerdian egingo den herri

bazkarian ere, «koherentziari»
eutsi nahi izan diotela aitortu
dute Euskal Jai batzordeko kide-
ek: «Kontsumitzen dena ahalik
eta gertukoena izan dadin saia-
tzen gara, herriko baserritarren
produktuak eta Euskal Herriko
ekoizleenekin osatzen dugu me-
nua eta pixkanaka, elikadura bu-

rujabetza deitzen zaion horreta-
tik geroz eta gertuago gaude».
Igandeko jai eguna borobiltze-

ko, bertso saioaren ostean Kupe-
la taldeak erromeria eskainiko
du eta Anoetako talogileek egin-
dako taloez gozatzeko aukera
izango da. Antolakuntzak base-
rritarrez jantzita joateko eta eros-
keta poltsa eramateko deia luza-
tu die Euskal Jaira gerturatzeko
asmoa duten herritarrei.

Euskal jai batzordeko kideak aurtengo festa prestatzeko bilera batean. J.M.
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XI. EUSKAL JAIA ANOETAN
Urriak 12, ostirala

22:30. Bakean dagoenari bakean
utzibakarrizketa Zimiterioan, Mirari
Martiarena eta Idoia Torregarairen
eskutik.

Urriak 13, larunbata

19:00.2zio taldearen kontzertua
plazan.

Urriak 14, igandea

Euskal Jai Eguna
09:30.Herriko txistularien kalejira.  
10:00 - 14:00.Baserritarren eta ar-
tisauen azoka. 
12:00.Ekitaldi antzeztuta: Anoeta-
ren historia.
Jarraian.Ardo dastaketa.
14:00.Herri  bazkaria.
18:00.Hitz neurtuan jolas bertso
saioa: Maialen Lujanbio, Andoni
Egaña, Iker Zubeldia eta Anjel Mari
Peñagarikano.
Ondoren.Kupela taldearen errome-
ria eta Anoetako talogileak.
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Futbol zelaia
edo igerilekua?

A ste hasieran larunba-
teko afariko kontuak
denon ahotan. Mar-
tija eta Eider konpli-
ze eta June adar jo-

tzeen jo mugan. Irabazteak ema-
ten duen poza eta motibazioa
nabari eta nola ez Imanolen ari-
keta taktikoak eta Iraitzen estra-
tegia jokaldiak ohi moduan.
Igande arratsaldea eta egural-

di tristea, aspaldian gaizki ohitu-
ta genbiltzan arren iritsi zen xira,
jertse eta kamiseta termikoak
ateratzeko garaia. Oiartzunera
iritsi eta denon ahotan komenta-
rio bera, futbol zelaia edo igerile-

kua? Ez zirudien partida jokatze-
ko moduan zegoenik zelaia...
Partida aurretik aldagelan ohi-

koaz gain beste porra bat, zein
izango da partida hasieran lurre-
an barrena plisti-plasta ibiltzen
lehena? Bada, gehienei zelaia za-
paltzeko aukerarik utzi gabe be-
roketan lehen baloia kontrola-
tzen hasi eta halaxe estreinatu
zen Nai… Ez dut uste hau zenik
irabazi nahi zuen apustua: jaja-
ja...
Lehen zatia baloia lurretik ba-

tetik bestera mugitzeko arazoak
zirela eta nahiko trabatua izan
zen. Baloi luze asko eta aukera
gutxi. Banakoarekin atsedenal-
dira eta gehiago ginenaren sen-
tsazioa.
Bigarren zatian ateri aldia eta

gure pitxitxia zelaira, horrela
konturatzerako bata bestearen
atzetik hiru gol. Bukaeran ondo
borrokatu ondoren 1-4 eta hiru
puntuak etxera. Eguraldiak la-
guntzen ez zuen arren hurbildu
ziren zaleei eskerrak eman beste
behin eta hurrengo partidan
pentsatzera. Aupa Tolosa!

Aulkitik
Aiora Galarza
Tolosa CF, Euskal Liga

Tolobolei Bidebidek
garaipenarekin
hasi du liga
BOLEIBOLA // Igandean hasi zen
Tolobolei Bidebiderentzat Biga-
rren Mailako ibilbidea. Lehen
jardunaldia etxean jokatu zuen
eta 3-1 irabazi zion Navarvolei
taldeari. Garaipen horrekin sail-
kapenean seigarren daude es-
kualdekoak. Bigarren jardunal-
dia Universidad De Navarra tal-
dearen aurka jokatuko dute
Iruñean, igandean, 12:00etatik
aurrera. 

TAKE Redline
Mekanikak ez du
ondo hasi denboraldia
SASKIBALOIA // Lehen Mailako
saskibaloi denboraldia joan den
asteburuan hasi zen. TAKE Red-
line Mekanika taldeak etxetik
kanpo jokatu zuen Tabirako
Bake taldearen aurka. Hiruga-
rren laurdenean erabaki zen
partida. Azken emaitza 74-
50ekoa izan zen. Hurrengo par-
tida igandean jokatuko dute
Usabalen, 11:20an, BKL taldea-
ren aurka. 

AMAITU DA KOPAKO AMETSA
Lauburu Ibarrak 1-2 galdu zuen asteartean Kopako kanporaketa, Rivas Futsal taldearen aur-
ka. Partidako lehen gola kanpokoek sartu zuten, baina hurrengo jokaldian, Andoni Agirreza-
balak partida berdintzea lortu zuen. Harmailak lepo bete ziren maila bat goragoko taldearen
aurkako lehia ikusteko, eta azkenean kanpotarrak nagusitu ziren. A. IMAZ

Xarearen etorkizuna
bermatu nahian
Irurako xare eskolan teknifikazio talde bat jarri dute
martxan 12-13 urteko gaztetxoekin; horrez gain,
Iparraldeko Ligan parte hartzeko aukera izango dute 

Asier Imaz Irura

Irurako Ametsa Pilota Elkartea-
ren barruan xare eskola dago.
Denboraldi berria aldaketekin
hasi du. Etorkizuna bermatze al-
dera hartu dituzte neurriak, izan
ere, adin batetik aurrera gazte-
txoek xarea albo batera uzten zu-
ten. Arazo horren jakitun, zubiak
eraikitzeko teknifikazio talde bat
jarri dute martxan 12-13 urteko
gaztetxoekin. 
«Aurten antolaketa pixka bat

aldatzea erabaki dugu», azaltzen
dute eskolako kideek. «Mailake-
ta moduko batzuk egin ditugu
joko mailaren arabera. Horrela,
13-14 urtetik aurrera sortzen zen
hutsunea ekidin nahi dugu».
Gaztetxoek beste kirol baterako
jauzia egiten zuten adin horre-
tan, xarea albo batera utziz. «Ilu-
sio edo motibazio falta horri au-
rre egiteko izan da berrantolake-
ta, eta Iparraldeko Ligan
jokatzeko aukera izango dute he-
mendik aurrera. Aurten hiru tal-
de osatu ditugu ligan aritzeko.
Iparraldera joan eta xare parti-
dak jokatzea nahi dugu bertako
pilotarien aurka, ilusioa pizteko
helburuarekin», diote Ametsa-
koek. 

Iparraldeko Liga urrian hasi
zen, eta hiru hilabeteren ondo-
ren abenduaren 22an amaituko
da. Ondoren Gipuzkoako Txa-
pelketa, Euskal Herrikoa eta
GRAVNI izango dituzte, besteak
beste. Ligan parte hartzen ez du-
ten pilotariek urteroko txapelke-
ta horietan parte hartuko dute,
eta Iparraldeko elkarteekin egi-
ten dituzten topaketetan. Parti-
dak, beraz, guztientzat egongo
direla diote Ametsako kide irura-
rrek. 
Aurten, 8 urtetik aurrerako 60

umerekin ari dira lanean xare es-

kolan. Horietatik 15 neskak dira.
Plangintza berria aurrera erama-
teko zortzi irakasleko taldea osa-
tu dute. Astelehen, asteazken,
ostegun eta ostiraletan egiten di-
tuzte entrenamenduak Irurako
Ametsa Trinketan. 

Irurako haurrak herriko festetan xarean jokatzen. IRATI SAIZAR

XARE PARTIDAK

Irura, igandea, 10:00etan
Lau partida
1. Urruñarrak 1 /Ametsa 3
2. Ametsa 2 /Urruñarrak 1
3. Ametsa 1 /Amikuze 2
4. Amikuze 2 /Ametsa 2



Lazkoz, Lizaso,
Gaztelumendi eta
Azpiroz,  finalera
Anoetako Mikelasagasti aretoan izan zen sariketako bigarren
kanporaketa. Lazkoz eta Gaztelumendi izan ziren puntu gehien
bildu zituztenak. Finala, Asteasun jokatuko da hilaren 20an. 

Erredakzioa

Anoetako Mikelasagasti aretoan
izan zen I. Pello Errota Sariketa-
ko bigarren kanporaketa. Eneko
Lazkoz etxarri-aranaztarra eta
Unai Gaztelumendi añorgarra
izan ziren puntu gehien bildu zi-
tuztenak.
60 lagunetik gora izan ziren

Anoetako areto ederra goxatu
zutenak. Eta haien aurrean Ima-
nol Artola felix-en esanera aritu
ziren Eneritz Artetxe, Unai Gaz-
telumendi, Oihana Bartra, Ai-
mar Karrika, Eneko Lazkoz eta
Txomin Azpiroz herritarra.
Azpimarratzekoa izan zen zor-

tziko handian saioari eman zio-
ten hasiera, bertsoaldi bikainak
osatu zituzten. Zortziko txikian
ez zuten handiko distirarik era-
kutsi, baina puntu erantzunetan
denek asmatu zuten eta eran-
tzun gogoangarri bat baino
gehiago izan ziren tartean.

Sei puntuko motzak dakar-
tzan zailtasunei ondo eutsi zie-
ten orokorrean. Kartzelako lane-
an Artetxe eta Bartra lanari agur
esateko trasteak jasotzen ari di-
ren langileak izan ziren, Azpiroz
eta Karrika ikasketak amaitu on-
doren noraezean dauden gazte-
ak, eta Gaztelumendi eta Lazkoz
parranda batean ligatu ondoren
beste baten ohean daudela biko-
tekidearen deia jaso dutenak.
Maila altuko kanporaketa izan

zen ostiralekoa, eta bertsolariek

lanak amaitu ostean erabakita
geratu zen I.Pello Errota Sarike-
tako finalean abestuko duen lau-
kotea: Beñat Lizaso, Asier Azpi-
roz, Eneko Lazkoz eta Unai Gaz-
telumendi.
Finala bertso-afari formatuan

izango da urriaren 20an Astea-
suko Iturriondo jatetxean. Txar-
telak 20 euroan salgai daude Itu-
rriondon bertan, eta bertaratu
ezin duenak erreserba egin deza-
ke harituz.bzt@gmail.com hel-
bidera idatzita.

Anoetako kanporaketan, bertsolariak eta gai jartzailea. ATARIA
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Deialdiak

Amasa-Villabona.Lurgatz talde fe-
ministak Villabonako Udalari lokal
eskaera egin eta ezezkoa jaso izana
salatu du. Emakume oro bilera ho-
netara deitu dute, 18:30ean, Errebo-
te plazan.
Amezketa.Amestu Amezketa,
18:00etan, kultur etxean. Delibera-
zio saioa izango da. Irizpide, helburu
eta erabaki nagusiak hartzeko ga-
raia da. «Turismoa Amezketan?
Etxebizitza berririk? Eskola nora?
Landagunea berpiztu? Ekonomia?
Ekipamendu berriak?...».
Berastegi.Herri batzarra egingo
dute udaletxeko pleno aretoan,
21:00etan.
Tolosa. San Esteban auzoko XXXI.
Kultur Astea. 19.00etan Pintxo-po-
tea Hiru-Aldeta tabernan.
21.00etan, Handiafilmaren ikustal-
dia auzoko lokalean, Tolosako Udala-
ren eskutik.
Tolosa.Berazubi auzoko festak:
18.00. Txupinazoa. 18:15. Buruhan-
diak auzoko kaleetan. 20:00. Tolosa-
ko Musika Bandaren Kontzertua.
22:30. Alurr dantza taldea. 00:00.
Joxe Mendizabal.
Tolosa.XXV. Kultur Astea La Jara el-
kartean, 19:00etan, inaugurazioa eta
19:30ean, pintxo potea egingo dute.
Tolosa.Westernfilma zine forume-
an, Leidorren. Jatorrizko bertsioan,
19:15ean eta 21:45ean.
Tolosa.La teta de Janet ikuskizuna
izango da Ertza konpainiaren esku-
tik, Topic aretoan, 20:00etan. Hel-
duei zuzendutako saioa da.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Lejeune, L. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa.
Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

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

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza. 
Eskualdeko berriak, Iker Ibarluzea-
rekin eguraldia, solasaldi politikoa
Martxelo Otamendi eta Joseba Ber-
garetxerekin. Quark zientzia atala,
Karin Van Der Worp-ekin eleanizta-
suna, azokaren tartea eta Karlos Li-
nazasoro,Kale kantoitik.
11:00-12:00. Hamaiketakoa.
Alegialdeko albisteak. 
16:00-18:00. Zebrabidea.Arrosa
sarearen magazina.
18:00-20:00. Goizeko saioek utzi-
tako onena.

28 KANALA
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30. Plazako aulkitik.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ikusi Irratia.
23:00.Halterofilia txapelketa.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldia nahastu
egingo da. Goizean eta
eguerdira bitarte, giro nahi-

ko lasaia izango dugu, nahiz eta ze-
rua hodeitsu agertu. Gainera, hego
haizea ibiliko da eta giro nahiko go-
xoa izango dugu, tenperaturak biz-
pairu gradu behera egin arren. Maxi-
moak eguerdian 20-22 gradutan
kokatuko dira. Eguerditik aurrera
haizeak mendebal ipar-mendebal-
dera egingo du, eta fronte hotz bat
sartu eta euritara joko du. Iluntze al-
dera arte euri zaparrada mardul xa-
marrak izango dira. Hala ere, frontea
azkar batean pasa eta gau partera-
ko atertu eta ostarteren bat edo
beste irekiko da.0

Bihar.Giro eguzkitsua buel-
tan izango dugu berriz ere.
Egun guztian hego-haizeak

joko du, bizi xamar eta horrekin ten-
peraturak ostegunean galdutakoa
berreskuratuko du, eguneko erdiko
orduetan 23-25 graduak harrapa-
tuz. Zeruari dagokionez aitzakiarik
ez. Egun osoan zehar goi-hodei ba-
tzuk ikusiko ditugu, zeruari kolore
zurixka emanez, baina inolako on-
doriorik gabe. Beraz, eguzkia jaun
eta jabe izango da.
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ZORION AGURRAK

Zorionak Ioritz

Gaur lau urte betetzen dituzu. 
Muxu potolo bat zuretzako 
amona eta Juneren partetik, 

merendola baten zain 
gelditzen gara!


