4.000 sarrera gutxiago izango
dira, aurten, Tolosako
inauterietako zezen festetan
Tolosako Udalak, besteak beste, legeak ezarritako segurtasun eta ebakuazio
neurriak betetzeko ekin zien, zezen plaza eraberritzeko neurriei, eta hirugarren
fasean ari dira; sarrerak datorren astelehenean jarriko dituze salgai // 2
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Ikaztegietako
Udalak
572.526 euroko
aurrekontua
itxi du aurten
Iazko aurrekontutik
kreditu aldaketa eginda,
kiroldegiko zelaia
eraberrituko dute // 5

Amaia Arranzek
Europar
Batasunaren
beka jaso du
Gizateriaren ogi hondarrak
ikertzen jarraituko du, bi
urtez, Marie-SklodowskaCurie bekari esker // 2

ARTEAGURUTZE BIDE BAT, SORMEN

Ramon Balerdi artistak ‘Via Crucis’ arte bilduma inauguratu du Villabonako Gurea erakusketa gelan,
hiru diziplina proiektu bakarrean bilduz; datorren otsailaren 23ra bitarte ikusgai izango da // 4

Itxialdian dira
Lanbide Heziketako
irakasleak, lanpostu
finkoak eskatzeko
Espainiako lege dekretuaren arabera,
lizentziadunek baino ezin dute oposaketetako
hautagai izan; bestelako titulaziodunek ere
behin betiko postuak izatea aldarrikatu dute // 6

JON MIRANDA LABAIEN

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Amaia Arranz
Otaegik Marie
Sklodowska-Curie
beka jaso du
Arkeobotanikari tolosarrak Europar
Batasunak eskaintzen duen bakarkako
beka jaso berri du, gizateriaren lehen
ogi hondarren ikerketan jarraitzeko.
Aurten, inoiz baino sarrera gutxiago egongo dira salgai, inauterietako zezen festetarako, segurtasunagatik. I. TERRADILLOS

Zezen plazan,
egunero, 850
sarrera gutxiago
Udalak azaldu duenez, inauterietan,
4.000 ikusle gutxiago izango dira
zezen festetan, «segurtasunagatik»
Josu Artutxa Tolosa
Tolosako inauterietan bost egunez zabaltzen ditu ateak, zezen
plazak: Ostegun Gizenean, Ostiral Mehean, Zaldunitan, Astelenitan eta Asteartitan. Ostiral Meheko zezen festarako izan ezik, gainontzeko
egunetako
ikuskizunetarako sarrerak erosi
behar izaten dira. Horiek, datorren astelehenean, hilaren 18an,
jarriko dituzte salgai. Aurten, ordea, egunero 850 gutxiago egongo dira eskuragarri. Nuria Carbonell, Tolosako Udaleko Kultura,
Jaiak eta Gazteria zinegotziak
azaldu duenez, «legea eta segurtasun bermeak betetzeko» murriztu dute kopurua.

Guztira 3.404 sarrera jarriko dituzre salgai, egun bakoitzeko. Zinegotziaren esanetan, zenbaki
hori da araudiak onartzen duena:
«Ikuskizun bakoitzeko plazan
egon daitekeen pertsona kopurua
legeak zehaztutakoa da. Horren
arabera, tendiduan 2.240 pertsona sar daitezke, eta harmailetan
800. Udalaren lehentasun nagusia herritarren eta bisitarien segurtasuna bermatzea da».
Tolosako Udala zezen plaza
eraberritzen ari da, «legeak ezarritako ebakuazio eta segurtasun
neurriak betetzeko». Lanak lau fasetan banatu zituzten eta, dagoeneko, lehen biak amaituta daude.
«Hiru irteera berri egin dituzte,
eta palkoen egitura indartu». Aur-

ten, hurrengo faseari ekingo diote: harmailak eraberritzeari. Gainera, zezen plazak inauterietan
izango duen edukiera mantenduko du aurrerantzean ere.

ASTELENITAN, AISIALDI TALDEEK
LEHENTASUNA
Datorren astelehenean, hilak 18,
arratsaldeko 16:00etatik aurrera,
www.bime.me webgunean jarriko
dituzte salgai sarrerak. Aurreko
urteetako prezio berak mantenduko dituzte: 2 euro leihatilan, eta
sarean 2,18 euro.
Sarreren %70 internetez salduko dituzte; iaz 13 minutuan agortu ziren. %25a, berriz, Leidorreko
leihatilan, hilaren 25ean eta 26an,
16:00etatik 20:00etara, edo sarrerak agortu arte. Azken %5 zezen
plazako leihatilan izango dira salgai, ikuskizun egunetan,
15:00etatik aurrera.
Bai leihatilan, bai sarean, bakoitzak, aldiro, 10 sarrera erosi
ahal izango ditu gehienez. Sarean
nahiz leihatilan erositakoak, gainera, ezingo dira itzuli, ezta aldatu ere. Tendiduko eta harmailetako sarrerak ateka sailkatuta egongo dira, eta Astelenitako
harmailako sarrerak ez dira salgai
jarriko, harmaila osoa aisialdi taldeentzat baita.
PALKOEN ZOZKETA, BIHAR
Bestalde, palkoetako sarreren
zozketa bihar egingo dute,
18:00etan, kultur etxean. Behin
emaitzak jakinda, hilaren 14an
edo 15ean pasa beharko da sarrerak hartzera eta ordaintzera,
norberaren NANarekin.

J. Artutxa
Amaia Arranz arkeobotanikari
eta historialariak laguntza berri
bat jaso du. Hain zuzen, Europar
Batasunak ikerketa eta berrikuntza sustatzeko eskaintzen duen
Marie Sklodowska-Curie bakarkako beka. Laguntza horren bitartez, 2018ko uztailean Jordanian egindako gizateriaren lehen
ogi hondarren aurkikuntzarako
ikerketan lanean jarraitu ahal
izango du bi urterako.
Arranzek gidatutako ikerketak
erakutsi zuen, orain arte aurkitutako ogirik zaharrenak 14.400
urte dituela. Horren arabera, Jordania ipar-ekialdean bizi ziren
ehiztari-biltzaile taldeek gizateriaren lehen ogiak egin zituzten,
nekazaritza asmatu baino 4.000
urte lehenago.
Gaur egun Kopenhageko Uni-

bertsitatean ari da lanean, eta
Londresko Unibertsitateko eta
Cambridge Unibertsitateko ikerlarien laguntzaz egin zuen aurkikuntza. Gainera, AEBko Proceedings of the National Academic
Science aldizkari zientifikoak ere
argitaratu du lana. Pozik azaldu
da tolosarra Twitterren: «Ezin zoriontsuago! Marie-SklodowskaCurie laguntza jaso dut bi urtetarako!».
Honezkero, Jordaniako Shubayqa 1 aztarnategian, 24 janarihondar aurkitu eta aztertu ditu
Arranzek. Lanari esker ondorioztatu dute, arbasoek garagarra,
oloa eta espeltaren tankerakoak
bahetu eta oratu zituztela, gero
ogia egin ahal izateko. Jordanian
topatutako hondarrak Europan
edo Turkian Neolito garaian
atzemandako ogien oso antzekoak dira.

Uztailaz geroztik, ikerketa lanetan ari da tolosarra, Jordanian. JOE ROE

Inauterien inguruko
jai bilera irekia,
gaur, udaletxean

Antzerki emanaldia,
bihar, Berazubi Auzo
Elkartean

TOLOSA // Inauteriak iragartzen
dituen suziria lehertzeko bi aste
besterik ez dira geratzen. Hori
dela eta, herriko festa nagusien
inguruko jai bilera irekia egingo
dute, bihar. Bilkura udaletxeko
areto nagusian izango da,
20:00etan hasita. Inauterien inguruan zalantzak, ideiak eta
proposamenak dituzten herritarrak bilerara deitu ditu Tolosako
Udalak.

TOLOSA // Bihar, Érase una vez...
un país donde las mujeres y los
hombres se entendían antzezlanaz gozatzeko aukera izango da
Berazubi auzoan. Emanaldia
19:00etan izango da, auzo elkartean. Ondoren solasaldia egingo
dute bertaratzen direnen artean,
eta luntxa izango da nahi duenarentzat. Erreserba egiteko, 623 17
15 13 telefono zenbakira deitu
beharra dago.
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Alkizako gazteen
artean harremanak
sendotzeko saioak
Erredakzioa
Herriko gazteen artean harremanak sendotzeko, eta gazte lokala
dinamizatzen ikasteko, tailerrak
antolatu dituzte Alkizan. Martxoan hiru saio egingo dituzte,
eta hirurak Don Juanena etxean
izango dira. Emagin ikerkuntza
eta formakuntza feministarako
elkarteko kide batek gidatuko
ditu saioak, eta aurretik ez da izena eman beharko.
Besteak beste, herriko gazteen
beharrak identifikatu eta orainari eta etorkizunari begira jarri
nahi dute saio hauetan. Zer nolako harremanak garatu nahi di-

TAILERREN EGUTEGIA
Martxoak 24, igandea
11:00 - 13:00.Don Juanenan.
Martxoak 27, asteazkena
16:00 - 18:00.Don Juanenan.
Martxoak 31, igandea
16:30 - 18:30.Don Juanenan
tugu? Zer nolako gazte lokala sortu eta mantendu nahi dugu? galderak elkarbanatuz, eta espazioak berenganatuz, ariketa pertsonal nahiz kolektibo baten bidez
galderei erantzun posibleak topatzen saiatuko dira.

Berdintasunean
gizonen zereginaz
hausnartzeko saioa

Kaldereroetan
ateratzeko entseguak
egingo ditu Loatzok

ADUNA // Mikel Otxotorena soziologoa eta On:Giz Berdintasunaren Aldeko Elkarteko kidea,
gaur, Adunako kultur aretoan
izango da azalpenak ematen,
18:30etik aurrera. Gizonen zeregina berdintasunean izena jarri
diote solasaldiari eta, udalak jakinarazi duenez, herritar guztientzat zabalik izango da. «Gizonoi kosta egiten zaigu ikustea,
gizon izateagatik, zein pribilegio
ditugun», dio Otxotorenak.

TOLOSALDEA // Entseguak egingo dituzte otsailaren 20an, Anoetako auditorian eta Irurako musika eskolan, biak 19:00etan.
Otsailaren 21ean, 18:00etan, Ibarrako plazan egingo dute kaldereroetako entsegua. Otsailaren
22an, Loatzo musika eskolak kalejirak egingo ditu hiru herrietan. Anoetan eta Ibarran, plazatik abiatuko dira 18:30ean eta
Iruran, berriz, ordu berean, musika eskolatik.

EDUKIONTZI BERRIAK
Amasa-Villabonan edukiontzi berriak ipintzen hasi dira. Tolosaldeko Mankomunitateak biltzen dituen udalerrietatik,
biztanleriari begiratuta, hirugarren handiena da Villabona,
Tolosa eta Andoainen atzetik. Mankomunitatea osatzen duten 25 udalerrietan hiri- hondakin solidoak gaika biltzeko
erabiltzen diren edukiontziak berritzea erabaki dute. ATARIA

2016an egindako trukean, bi musika eskoletako ikasleek eskainitako emanaldian jasotako irudia. ATARIA

Loatzo musika eskolako
ikasleek elkartrukea
egingo dute Katalunian
Vilafranca del Penedes herriko musika eskolarekin trukea
egiteko, gaur abiatuko dira eskualdeko musika eskolako 50
ikasle; maiatzean, ikasle katalanak izango dira gure artean
Jon Miranda
Gaur abiatuko dira Loatzo musika eskolako 50 pertsona, Herrialde Katalanetara, Bartzelona probintzian dagoen Vilafranca del
Penedes herrira. Hirugarren aldia
da, eskualdekoek hango musika
eskolako ikasleekin elkartrukea
egiten dutela. Igandera bitartean
kultura katalanean murgiltzeko
aukera izango dute, bidaian parte
hartzen dutenek. «Ikasleen motibazioa handia izaten da eta, beste
kultura bat ezagutzeko aukera
izatearekin batera, Euskal Herrikoa zabaltzeko modua ere izaten
dugu», esan du Ainhoa Elizondo
Loatzo musika eskolako irakasleak.
Sei irakaslek eta 13 ta 19 urte arteko 40 ikaslek baino gehiagok
hartuko dute parte elkar trukean.
«Herrialde Katalanetan zerbait
egiteko asmoa genuela-eta, duela
urte batzuk Vilafranca del Penedeseko musika eskolako zuzendariarekin jarri ginen harremanetan. Lehen aldi hartan dena ondo
atera zen, eta primerako harrera
egin ziguten. Oso esperientzia

atsegina izan da orain artekoa, eta
horregatik erabaki dugu aurten
ere errepikatzea». 2016an egin zuten, azkenekoz, joan-etorriko bidaia, eta aurten ere asmo berdinekin dabiltza. Maiatzean, hango
musika eskolako ikasleak bertaratuko dira eskualdera.

EGITARAU BETEA
Gaur abiatu eta igandean itzuliko
dira Tolosaldeko ikasleak, eta
egonaldia Vilafranca del Penedeseko musika eskolako ikasleen
etxeetan egingo dute. Gaur, iristerakoan, emanaldi txiki bat eskainiko diete bertako ikasleek, eta
bihartik aurrera egitarau oparoa
izango dute Loatzokoek.
Bihar goizean udaletxean egingo diete harrera ofiziala eta, ondoren, 40.000 biztanle dituen herrian zehar bisita egingo dute.
«Besteak bete, herriko castellersen lokalera gerturatuko gara, eta
haien eskutik tailer batean hartuko dugu parte». Arratsaldean, hurrengo egunerako entsegu bat
egingo dute bi musika eskolako
ikasleek,
elkarrekin,
eta
19:00etan kalejira erraldoi bat

egingo dute herriko kaleetan. Kataluniako eta Euskal Herriko doinuak entzun ahal izango dira.
Larunbat goiza inguruneak
ezagutzeko baliatuko dute Loatzoko ikasleek, eta Sitges herria
bisitatuko dute. Arratsaldean
izango da emanaldi nagusia. Herriko Cal Bolet antzokian,
19:00etan, 120 musikari inguru
bilduko dira. «Euskal errepertorioko kantuak eskainiko ditugu,
eta baita kantu modernoagoak
ere. Kataluniako doinuak ere entzungo dira eta nazioarteko musikak presentzia izango du saio horretan. Aurreko urteetan, emanaldiak oso harrera ona izaten du
eta jende asko gerturatu izan da.
Oso antzoki ederra da, gainera,
Vilafranca del Penedesekoa»,
esan du Elizondok.
Kontzertuaren ondoren, elkarrekin afalduko dute bi musika
eskoletako ikasleek, harremanak
are gehiago estutzeko. Igandean
egingo dute buelta eskualdera,
eta Loatzoko ikasleak zain geratuko dira bisita noiz itzuliko dieten.
Beso zabalik hartuko dituzte
maiatzean.
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Ramon
Balerdiren
gurutze bidea,
artelanetan
Otsailaren 23ra bitarte, Villabonako
Gurea erakusketa gelan ikusgai
izango da ‘Via Crucis’ bilduma
Jon Miranda Amasa-Villabona
Pintura, eskultura eta idazlanak
biltzen dituen obra aurkeztu
zuen, otsailaren 8an, Ramon Balerdik (Donostia, 1964), Villabonan bizi den artistak. Aurkezpen
ekitaldian Maite Izagirre alkateak nabarmendu zuenez, «bere
lanetan justua eta gizatiarra ez
den sistemari kritika sakona egiten dio». Bere lan artistikoan inspirazio iturri diren «iraultza,
lana eta espiritua» kontzeptuak
aipatu zituen alkateak.
Via Crucis izeneko bilduman

Juan Karlos Izagirre
eta Beatriz Unzue,
bihar, Aljibean
AMASA-VILLABONA // Amasa-Villabonako EH Bilduk antolatuta,
ostiral honetan, 19:00etan, ekitaldi irekia izango da Aljibean.
Bertan izango dira Juan Karlos
Izagirre Gipuzkoako Ahaldun
Nagusia izateko hautagaia eta
Beatriz Unzue Amasa-Villabonako alkategaia. Ekitaldia bi
hautagaien arteko solasaldi bat
izango da. Galderak egiteko aukera izango dute bertaratzen diren herritarrek.
Aurreko ostiraleko inaugurazio ekitaldian artelanen egilea. J. M.

gurutzea da lan askotan ageri
dena, egilearen hitzetan: «Erruduntasunaren eta heriotzaren
sinbolo gisa azaltzen zaigun
arren, Kataroentzat, adibidez,
gurutziltzatzea arimaren katarsia da, eta norberaren ezagutzarentzat bidea». 2001ean idatzitako poema bat irakurri zuen Balerdik, inaugurazio ekitaldian.
Osabari, iazko apirilean zendutako Juan Miguel Balerdi Mitxino billabonatarri eskaini nahi
izan dio artistak mostra. Otsailaren 23ra bitarte izango da ikusgai, Gureako erakusketa gelan.

Zizurkilgo EH Bilduk
batzarra egingo du
datorren larunbatean
ZIZURKIL // Goiz osoko lansaioa
izango da, Atxulondo kultur
etxean, 10:00etan hasita. Garrantzi berezia duen saioa izango dela iragarri dute, «hurrengo
urteetarako gida lerroak zehaztea baita helburua». Herri programaren lehen zirriborro bat
landu dute dagoeneko, eta herritarrekin aztertuko dute etzi. Era
berean, hurrengo hauteskundeetako zerrenda lantzen hasiko
dira larunbateko bileran.

Bihar eta etzi, bi herri
batzar egingo ditu
EH Bilduk Berastegin
BERASTEGI // Ostiralean, otsailak
15, 18:00etan, eta larunbatean,
otsailak 16, 11:30ean. Udaletxeko
erabilera anitzeko gelan izango
dira bi bilerak. Bi deialdietan gai
berak landuko dituztela jakinarazi du Berastegiko EH Bilduk:
2011 - 2019 legealdien balorazioa
eta 2019 -2023 hauteskundeen
prestaketa. Hautagaiak, herri
programa eta lan taldeak zehaztuko dituzte bihar eta etzi deitutako bileretan.

Pintura, eskultura eta idazlanak biltzen dituen erakusketa zabaldu du Villabonako Gurea aretoko erakusketa gelan. J. M.

Nafarroara irteera
antolatu du Aizkardi
mendi elkarteak
AMASA-VILLABONA // Igandean,
otsailaren 17an, Hiriberritik (980
metro) abiatuko dira, eta Otsagiraino (814 metro) zeharkaldia
egingo dute mendizaleek. Zeharkaldi horretan, aurrena Berrendiko (1.346 metro) gailurra
igoko dute eta, gero, Abodikoa
(1.493 metro). Ibilaldiaren iraupena sei ordu ingurukoa da, eta
luzera 21 kilometrotakoa. Izen
emateak Aizkardiren lokalean
egin beharko dira, gaur.
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Dantza
tailerrean
apuntatzeko
epea zabalik

572.526,72 euroko aurrekontua
du Ikaztegietako Udalak

Alegiako Sutarri taldeak
antolatu du dantza
tailerra, eta 2013, 2014
eta 2015 urteetan
jaiotakoentzat izango da

Maiatzean hauteskundeak izango direnez, Ikaztegietan ez dute lanketa
berezirik egin aurtengo aurrekontua osatzeko; «erraz» egin dute

E. Maiz Alegia
Sutarri Dantza Taldeak dantza
tailerra antolatu du 2013, 2014
eta 2015 urteetan jaiotakoentzat.
Martxoko eta apirileko astelehenetan izango dira saioak, hau da,
martxoaren 11 eta 25ean, eta apirilaren 1 eta 8an.
16:00etatik 17:00etara izango
da, kultur etxean. Matrikula, 10
euro ordaindu beharko da, eta
izena emateko azken eguna
otsailaren 28a, osteguna, izango
da. Izena sutarridantzataldea@gmail.com email bidez edo
Whatsppez 616 648 413 telefono
zenbakira idatziz eman daiteke.
Izen-abizenak, jaiotako urtea, telefonoa eta kontu korrontearen
IBAN zenbakia eta kontuaren titularraren izena adierazi beharko dira. Apirilaren 12an,
17:00etan, ikastaroan ikasitakoarekin, gurasoentzako emanaldia eskainiko dute.

Korrikari begirako
ekitaldiak antolatzen
hasteko lehen bilera
IKAZTEGIETA // Korrika batzordeak lehen bilera deitu du otsailaren 20rako. 19:00etan elkartuko
dira udaletxeko areto nagusian,
eta Korrikari begirako egitasmoak antolatzen hasteko izango da.

'Beldartxo jatuna'
haurrentzako
antzerkia, bihar
IKAZTEGIETA // Kultura Batzordeak haurrentzako antzerkia antolatu du. Bihar, 17:30ean, liburutegian, Beldartxo jatuna ikusteko aukera izango da.

Ipuin kontaketa
saioa, Baleube
taldearen eskutik
ALEGIA // Otsailaren 21ean izango da ipuin kontaketa, 17:00etatik aurrera, Alegiako kultur etxeko liburutegian. Baleube taldeak
eskainiko du saioa.

Eneritz Maiz Etxarri
Ikaztegieta
Ikaztegietako Udalak abenduko
osoko bilkuran onartu zuen
2019ari dagokion aurrekontua.
Zehazki, 572.526,72 euroko aurrekontua izango du, eta urte berezia dela aipatu du Bakarne
Otegi alkateak: «Legealdi amaiera dugunez, erraza izan da aurrekontua ixtea».
Udaletxe gehienetan gertatzen den moduan, helburu nagusiak inbertsioak izaten direla
azaldu du: «Hori da, azkenean,
herrian gehien azaleratzen den
arloa». Baina, maiatzean hauteskundeak izango direnez, aurrekontua osatzeko ez dutela lanketa handirik egin aurreratu du.
Urteroko gastu finkoa pertsonal gastuarena izango da, eta
200.000 eurotik gorako partida
du urteko aurrekontuan. Hiru
mailegu ditu udalak, eta %8,19ko
zorpetze maila du. Iazkoarekin
alderatuta, %1eko igoera baino
ez du izan aurrekontuak.
Pertsona helduen eta behar
bereziak dituzten pertsonen ongizateari jarri dio arreta Otegik,
eta 26.000 bat euro bideratu dituzte: «Alde horretatik oso kontzientziatuta gaude, eta garbi
dugu laguntza horiek bermatu
egin behar direla, eta udalak
ahalegin berezia egiten du».
Iaz martxan jarritako memoria
tailerra eta Tipi Tapa egitasmoek
arrakasta izan zuten, eta aurten
ere jarraipena emango diete, ia
5.000 euro bideratuz.
Kulturari ere garrantzia ematen diote: «Proiektu edo ideia be-

Iaz, Ikaztegietatik Orendainera doan bidearen bigarren zatia asfaltatu zuten. E. MAIZ

rriak sortzen dira, eta saiatzen
gara aurrekontua, urtetik urtera,
potoloxeago izan dadin», argitu
du. Horrela, aurten, 25.000 euro
gorde dituzte, «gauzak antola-

«Aurreikusi ez den
inbertsioren bat egin
behar izanez gero, beti
dago aukera kreditu
aldaketa bidez egiteko»
BAKARNE OTEGI
ALKATEA

tzeko malgutasun gehiago izan
dezagun». Gainera, honakoa azpimarratu nahi izan du: «Aurreikusi ez den inbertsioren bat egin
behar izanez gero, beti dago aukera kreditu aldaketa bidez egiteko».

Azken urteetako ildoari jarraituz, argiteria publikoa berritzen
jarraituko dutela kontatu du
Otegik: «Pixkana led argiak jartzen ari gara herri osoan eta, aurten ere, eremu berri batzuk hornituko ditugu led sistema jarriz».
Eta bide publikoei dagokienean
ere, urterokoari eutsi nahi diote,
eta «baliteke, aurten ere, bide
publikoren bat konpontzea»,
gaineratu du.

JOLASLEKU ETA
KIROL ZIRKUITUA
Proiektu potoloagoa kiroldegiko
zelaiari lotutakoa da. Aurten ez,
iaz onartutako aisialdi eremua
da aurrera eramango dutena:
«Alde batetik, kirol anitzetako
pista bat izango da, futbolean

edo saskibaloian jolastu ahal izateko. Eta, belardiaren inguruan,
400 metro inguruko luzera izango duen oinezko zirkuitu bat
egingo da, eta eserlekuekin hornituko», azaldu du alkateak.
2018ko partida hori, kreditu aldaketa bidez, aurtengo aurrekontuan txertatuko dute. Obrak,
185.188,73 euroko kostua izango
du, eta pista jarri eta altzariekin
osatzea, 36.236,08 kostatuko
zaio udalari.
Altxortegian udalak duen diruarekin ordainduko dute. Baina, dagoeneko, Eusko Jaurlaritzako Erein programatik diru laguntza bat lortua dute, hain
zuzen ere, 148.234,48 euro jasoko ditu udalak, behin proiektua
egiten duenean.
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Pantxoa Carrere
Lanbide Heziketako
irakasleak protestan, entzuteko aukera,
Orexako ostatuan
lanpostu finkoengatik
Urtarriletik itxialdiak egiten ari dira Lanbide Heziketako
hainbat irakasle, lizentziadunak ez direnez, ezin direlako
lehiatu behin betiko irakasle postu baterako

Kantari lapurtarrak kontzertua eskainiko
du, bihar, 22:00etan, Orexako ostatuan,
‘Ostiral kulturalak’ egitasmoaren barruan
I. Saizar Artola Orexa
Ekitaldi kulturalak egin ohi dituzte Orexako ostatuan, hilabeteko zenbait ostiraletan. Biharko
kontzertua da horren adibide.
Pantxoa Carrere lapurtarrak eskainiko
du
kontzertua,
22:00etatik aurrera. Eneko
Maioz Orexako alkateak azaldu
du «zirkuitu finko bat» dutela,
eta «herriko nahiz kanpoko jendea erakartzeko» egiten dutela.
Pantxoa Carrerek bere ibilbidean, Peio Ospital izan du gehienetan aldamenean, baina, duela
hiru urte, bakarkako diskoa aur-

Irati Saizar Artola Tolosa
Lanbide Heziketako irakasle talde bat protestan ari da, urtarriletik, hain justu, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren lan
deialdi publikoetan aurkezteko
aukerarik ez dutela salatzeko.
Egoera horretan dago Aitzol Izquierdo Tolosaldea Lanbide Heziketako mantentze alorreko irakaslea: «2017an egin zuten deialdian jakin genuen, ezin ginela
aurkeztu, ez genituelako eskakizunak betetzen, titulazio aldetik».
Unibertsitateko lizentziadunak ez direnak, ezin dira lehiatu
behin betiko irakasle lanpostu
baterako. Espainiako Gobernuaren 2007ko dekretu batek ezarri
zuen baldintza hori. Legeak dioenez, lizentziatu gabe daudenek
ordezko moduan soilik egin dezakete lan, baina ezin dira funtzionario izan. Izquierdok azaldu duenez, «lege dekretu horrek
lanpostua ordezko bezala betetzeko baldintza batzuk eskatzen
ditu, eta funtzionario izateko
beste baldintza batzuk. Hori da
ulergaitz egiten zaiguna».
Hori horrela, ezinezko zaie
zentro publikoetan lanpostu finko bat eskuratzea, eta ordezkapenetan jarraitu behar izateak
kezka sortu die: «Oposizioak
gero eta maiztasun handiagoz

keztu zuen, Anaitasunean izenarekin. Herria, herritarrak eta
kantua, hiru kontzeptu horiek
landu ditu bere ibilbidean zehar
eta «triangelu sinergiko» horretan mugitu da orain ere.
Manex Pagola, Daniel Landart, Manex Erdozaintzi Etxart,
Leon St. Esteben, Xalbador eta
Etxahun Iruriren hitzak bildu
ditu diskoan, eta berak sortuak
ere badaude. Guztiak gai antzekoen ingurukoak dira: askatasun
gosea, maitasun beharra, hizkuntza eta kulturarekiko konpromisoa, herriaren geroa, eta
esperantza, besteak beste.

Irakasle batzuk Donostian ari dira itxialdiak egiten. ATARIA

egingo dituztela pentsatzen
dugu eta, gu ezingo garenez aurkeztu, bete ditzakegun lanpostuak gero eta gutxiago izango
dira; eta, azkenean, lanik gabe
geratzeko arriskua daukagu».
Horren aurrean itxialdiak egiten hasi dira, nola Gasteizen,
hala Donostian. Izan ere, EAEko
200 bat irakasleri eragiten die
neurri horrek, eta tartean daude
Tolosaldea Lanbide Heziketako
hiru irakasle.
Duela bi urte inguru hasi ziren
arazoa salatzen. Sinadura bilketa bat egin zuten erkidego mailan, eta iazko maiatzean aurkez-

tu zituzten Hezkuntza Sailean.
Erantzunik jaso ez, eta Gasteizko
itxialdiarekin hasi ziren, «egoerari ikusgarritasuna ematearren». Hori ikusita, bilera bat egitera deitu zituzten irakasleak,
eta, Eusko Jaurlaritzak erantzun
zien, beren eskumenetik kanpoko arazoa dela. Izquierdo: «Hori
esaten duten arren, kontua da,
gu Eusko Jaurlaritzak kontratatuta ari garela lanean. Beraz, gurekin batera klaseak ematen dituzten gainerako irakasleen eskubide eta betebehar berberak
izatea eskatzen dugu, ez besterik».

ESKER MEZUA, IBARRATIK
Ibarrako Misio Taldekoek eskerrak eman dizkiete Tolosako
Casino elkartekoei, Txotx Solidarioan eskainitako laguntzagatik. Guztira, 4.750 euro bildu ziren, eta Honduras, Ekuador
eta Indiako haurren hezkuntzara bideratuko dituzte . ATARIA
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Iganderako prest daude
Adiskidetasuna
kantxatik kanpo
geratuko da Artola eta
Altuna III.aren arteko
partida erabakigarrian

egin ahal izatea. Orain hor gaude, aukerekin, eta igandeko partida guretzat final bat bezala da.
Ea puntu hori lortzen dugun».

I. Garcia Landa/A. Imaz
Binakako pilota txapelketa azken txanpan sartu da. Bi jardunaldi besterik ez dira geratzen,
eta Altuna III.ak zein Artolak aukerak dituzte finalerdietara igarotzeko. Bide horretan, ordea,
kantxaren kanpoan adiskide direnak, aurkari izango dira igandean, Tolosako Beotibar pilotalekuan, 17:00etan hasiko den
jaialdian. Altunak Martija izango
du bidelagun, Artolak Mariezkurrena. Atzo egin zuten piloten
aukeraketa.
Artola «nahiko gustura» geratu da aukeraketarekin: «Etorri
aurretik espero genuena izan da;
beraienak nahiko baxuak eta gureak biziagoak. Beraienak ez dira
kexatzeko modukoak, jokatzekoak dira. Gureak baino biziagoak erabili izan ditugu txapelketan, beraz, uste dut beraiek ere ez
daudela kexatzeko moduan». Altunak ezberdintasunak ikusi
ditu koloretik hasita: «Gureak
ilunagoak, dezente azkarragoak,
eta beraienak pilota biziagoak
dira, altuera gehiago hartzen dutenak. Gustura gaude».

Altuna III.a eta Artola, atzo, Tolosako Beotibar frontoian. I.G.L.

Partida «oso gogorra» izango
dela esan du Altunak, eta baita
«berezia» ere: «Iñakiren aurkako
partidak oso ezberdinak eta bereziak dira. Kantxatik kanpo oso
harreman ona daukagu eta, elkarren aurka jokatzen ez dugunean, biok besteak irabaztea nahi
izaten dugu». Artolak ere antzeko iritzia du: «Tolosan, Jokinen
aurka, gainera hainbeste jokoan
izanik, jendearentzako erakargarri izateko gauza asko ditu partidak, eta giro aldetik sekulakoa
izatea espero dugu. Hori bakarrik motibazio handia da guretzako, saiatu eta dena emateko».
Jokoan asko dute biek, igan-

deko partidan. «Txapelketa hasi
aurretik gure helburua ez zen finalerdietara pasatzea, baina
orain, geure burua gertu ikusita,
saiatu beharra daukagu», esan
du Artolak. «Eibarko partidarekin alderatuta beste aurkari batzuk izango ditugu orain, konfiantza gehiagorekin daudelako.
Geure burua ez dugu gaizki ikusten, aurka egiteko moduan eta
gogo handiarekin gaude». Bere
aldetik, Altunak irabazi beharra
du aukerak izaten jarraitzeko:
«Beraiek, galdu, arren aukerak
dituzte aurrera egiteko, baina
guk ez. Txapelketaren erdialdera
oso ilun ikusten genuen aurrera

AZKEN JARDUNALDIA
PROMOZIOKOAN
Binakako promozio mailako
esku pilota txapelketan, ligaxkako azken jardunaldia falta da jokatzeko. Eskualdeko hiru ordezkarietatik Jon Ander Peñak
dauzka aurrera egiteko aukera
gehien. Berea irabaziz gero, finalerdietan egongo litzateke. Beñat
Urretabizkaia ikaztegietarrak,
aldiz, Peña II.ak galtzea beharko
luke aurrera egiteko, berea irabaztearekin batera. Erasunek ez
dauka finalerdietara sailkatzeko
aukerarik.
Jon Erasunek irekiko du asteburuko jardunaldia, bihar,
22:00etan, Larraintzarren. Alberdi aurrean duela, zizurkildarrak Etxeberria-Garmendia bikotearen aurka jokatuko du. Jon
Ander Peñak larunbatean jokatuko du Igorren, 18:00etan,
Aranguren atzean duela. Tolosarraren aurkariak Elordi eta Etxeberria izango dira. Beñat Urretabizkaiak igandean jokatuko du
Tolosako Beotibarren, Artola eta
Altuna III.aren arteko partidaren
jaialdi berean. Dirudienez, Arteaga II.arekin jokatuko du, eta
aurkariak Ugalde eta Jaunarena
izango dira.

Pasa den asteburuan egin zuten,
Donostiako belodromoan, Euskadiko pista estaliko txapelketa
nagusia eta, bertan, Tolosa CFko atletek sei domina lortu zituzten guztira. Horietatik hiru urreak izan ziren: Ander Uranga 200
metrotan, 22,02 denbora eginez,
eta bere marka pertsonala lortuz;
Izaro Perurena 800 metrotan,
2.21 denborarekin; eta Lizeta
Nnegue pisu jaurtiketan, 11,89
metrorekin.
Zilarrezko dominak bi izan ziren: Nora Ituartek 60 metrotan

lortutakoa, 7,84 denborarekin,
bere marka pertsonala eginez;
eta Paula Del Pozo 1.500 metrotan, 4.56 denborarekin bere marka pertsonala eginez. Seigarren
domina brontzezkoa izan zen,
Sergio Romanek 1.500 metrotan
eskuratu zuena, 4.10,06 denborarekin.
Tolosa CFko beste hainbat
atleta ere izan ziren txapelketan
parte hartzen. 200 metrotako
proban, Jone Agirrezabalek
27,55 denborarekin marka pertsonala egin zuen, Joseba Larraurik ere marka pertsonala
egin zuen, 22,42 eginez, eta Ene-

Aulkitik
Miren Izeta
Anoeta FT

B

ertso batekin azalduko dut aurreko asteburuan Ordiziaren
aurka jokatutako
neurketa. Doinua,
Habanera.
Astea hasi genuen
guztiok lasai antzean
umorez hartzen saiatu
aurkaria jakitean
Ordizi laugarren aldiz
jarri zitzaigun parean
zein ondo sentitzen den bat
galtzeko(r)ik ez daukanean
nahiz ta emaitza gelditu
hiruan eta batean
bakoitzak berea eman
eta baloi bat sarean
gustora gelditu ginen
egin genuen lanean
maiz guztia eman arren
garaitu ezin denean

Irurtzun eta
Iurreta, etzi,
V. Torneo
Nazionalean

Tolosa CFkoek
sei domina
Euskadikoan
Erredakzioa

Habanera
bat aurreko
partidari

Erredakzioa Tolosa

Lizeta Nnegue, pisu jaurtiketa egiten. ATARIA

ko Omeñakak 23,43 egin zuen.
400 metrotan, Ainara Lakuntzak 1.03,24 denbora egin zuen.
800 metrotan Maddi Perurenak
marka pertsonala egin zuen
2.30,02 eginez, eta Xabier Artiedak ere marka pertsonala egin
zuen, 2.08,33 denborarekin.
1.500 metrotan Iker Martinezek
4.16,09 denbora egin zuen. 60
metro hesietan Ainhoa Gibelal-

dek 9,78 egin zuen, eta John Cabang 8,70 denborarekin aurrena
izan zen, baina atzerritarra izateagatik podiumera igotzeko aukerarik ez du.
Tolosa CF atletismoko taldeak
atleta guztiak zoriondu ditu. Hurrengo txapelketak Espainiako
Pista Estaliko nagusia, eta Gipuzkoako 16, 18 eta 20 urte azpikoak izango dira.

Euskal Herriko Kluben Arteko V.
Torneo Nazionalaren kanporaketa jokatuko dute, larunbatean,
19:30ean, Tolosako Beotibar pilotalekuan. Irurtzun eta Iurreta
ariko dira, nor baino nor. Antolatzaileak kexu dira, partida iganderako aurreikusita zegoelako:
«Berriro gertatu da, berriro beste
aldaketa bat egitera behartuak.
Badirudi antolatzaileok Tolosako klubekin eta udalarekin lortu
genuen adostasunak ez duela
ezertarako balio».
Aurreko kanporaketan, Buruzgain nagusitu zen Paz de Zigandaren aurka, hiru partidetan.
Finalaurrekoetan larunbateko
irabazlea izango du aurkari.
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Udate eraberrituko du
Tolosako Udalak,
«tramiteak errazteko»
Herritarrentzako Arreta Zerbitzua berritzeko lanak hasiak
dira Tolosako udaletxean, eta maiatzean zabalduko dute;
bitartean, Erretengibeleko lokalean eskainiko dute arreta

Orain arte Erretengibelen bulegoan eskainiko dute Udateko arreta. J. ARTUTXA

Erredakzioa Tolosa
Tolosako Udalak duela zenbait
aste iragarri zuen Udate Herritarren Arreta Zerbitzua eraberritu
eta iraultzeko asmoa, berau garai
berrietara egokituz. Bada, bulegoa
eraldatzeko lanak hasiak dira, eta
sei asteren buruan amaitzea aurreikusi dute; maiatzean zabalduko dute. Bitartean, Erretengibeleko bulegoetan eskainiko dute
arreta, Plaza Zaharrean bertan.
Finean, «Udateko tramite guztiak era azkarrago, erosoago eta

pertsonalizatuagoan» egiteko aukera eskaini nahi diete tolosarrei,
Olatz Peon alkateak agerraldian
azaldu zuenez: «Berrikuntzak
ahalbidetuko du eskaera pertsonalak bideratzea, herritarrei tratu
indibidualizatua ematea, eta izaera orokorreko 250 tramiteak han
bertan egin ahal izatea.
Horretarako, obraz eta bulegoko aldaketaz gain, langile gehiago
kontratatuko ditu, batetik, Tolosako Udalak: gaur egun 3 langile
aritzen dira Udaten, eta aurrerantzean 5 arituko dira.

Langile horiek formakuntza berezia jasoko dute zerbitzua osatu
den heinean eta, baliabide pertsonalei, baliabide teknologikoak
gehituko zaizkio: udal tramiteak
telematikoki egin ahal izango
dira, 24 orduz zabalik izango den
kutxazain baten bitartez.
Horrez gain, postu bakoitzean
ordainketak egin ahal izango dira,
banketxeetara jo beharrik izan
gabe, eta pertsona gorrentzat egokituko dute mahai bat.
Herritarrekin bilerak egiteko
gune bat ere izango da, eta baita
ordenagailu eta inprimagailu bat
ere, herritarren eskura.
Azkenik, Udateren ordutegia
zabalduko dute: 07:15etatik
14:15era izatetik, 07:00etatik
15:00etara izango da aurrerantzean.
Tolosako Udalak Gipuzkoako
beste zenbait udaletako esperientziak –Errenteria, Zarautz, Amasa-Villabona eta Legazpi– erreferentzia izan ditu urtebeteko prozesuan, eta «aldaketa izugarria»
ekarriko duela nabarmendu dute.
Udate Herritarren Arreta Zerbitzuaren eraberritzeak, guztira,
216. 538 euroko inbertsioa ekarriko dio Tolosako Udalari.
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Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta,
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:
Tolosaldeko
gizarte
eragileak
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AGENDA
Deialdiak
Aduna. Mikel Otxotorena soziologoaren hitzaldia, kultur aretoan,
18:30ean: Gizonen zeregina berdintasunean.
Tolosa. Alkoholaren eta drogen inguruko saioa, 17:00etan, 12-14 urte
bitarteko gazteentzat,topagunean.
Tolosa. Zine foruma, 19:15ean eta
21:45ean, Leidorren: Un asunto de
familia' filma.
Tolosa. Inauterietako jai bilera, pleno aretoan, 20:00etan.

EGURALDIA
Iker Ibarluzea
Gaur. Giro egonkorra. Goizean behe-laino puntu bat
izango da, baina segituan
altxako du eta egun osoz giro urdiña eta eguzkitsua nagusituko da,
nahiz eta tarteka goi-hodeixkaren
bat ikusi. Hego-ekialdeko haizeak
indar pixka bat hartu eta tenperatura igoko da, erdiko orduetan 1517 graduan joaz goia.
Bihar. Beste egun batez
hego-haizea eta epeltasuna. Haizeak indar pixka bat
galduko du baina, hala ere, tenperatura oso goxoak izango ditugu, eta
udaberri itxura hartuko du eguraldiak. Maximoak, eguneko erdiko
orduetan, 16-18 graduan kokatuko
dira, eta Tolosaldeko txokorik beroenetan 20 gradura gerturatuko da
termometroa. Zeruan, goi-hodei
batzuk salbu, urdintasuna nagusituko da eta giro eguzkitsuaz goza.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza. Eskualdeko berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia, solasaldia helduekin, Joxemari
Iturralderekin Astero Liburu Bat, Joxemi Saizarrekin Tolosaldeko Pertsonaia eta Quark zientzia atala.
11:00-12:00. Hamaiketakoa. Tolosako berriak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
13:00. Erakutsiz ikasi. Herrikide
ikastetxeko gazteekin.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko onena.
20:00. Erakutsiz ikasi. Herrikide
ikastetxeko gazteekin.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30. Kantari Donostia 5. saioa
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe
22:30.Ajoarrieroa (Urko Aristi)
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK
Gaur
TOLOSA. Egunekoa.
Jesus Mª Echeveste Elossegui.
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.
Telefono zenbakia: 943 65 10 40.
TOLOSA. Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9.
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.
TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

