
Aldarrikapen eguna 
Maiatzaren Lehena da gaurkoa; sindikatuek ohiko deialdiak egin dituzte eta langileen lan
baldintzak hobetzeko borrokan jarraitu beharraz hitz egin dute; adinekoen egoitzetako
eta lehen arretako langileak, zein Tolosaldea Bus enpresakoak izan dituzte gogoan  //4-5

Villabonako Santiago adinekoen egoitzako egoiliarren senitartekoek manifestazioa egin dute, langileek abiarazita duten borrokarekin bat eginaz. ATARIA

LAB sindikatuak Iruñean 
eta Baionan egingo ditu
mobilizazioak  
Eskualdeko langileak Iruñera joatera gonbidatu ditu 
eta autobusa ere antolatu du; 09:15ean aterako da 
Usabal kiroldegitik eta 18:00etan itzuliko da 

Eskualdean azken urtean 
hiru langile hil direla salatzeko
ekimen bat egin dute 
Zizurkilen izan dira hiru ezbeharrak; LAB sindikatuak 
eta Ernai antolakundeak ekimena egin zuten atzo,
Zizurkilgo Joxe Arregi plazan, heriotzak salatzeko 

Larreak irekiko
dituzte gaur,
Larraitzen eta
Komizarren
Abaltzisketako Larraitzen 11:30ean hasiko da
larre irekiera ekitaldia eta Amasa-Villabonako
Komizarren 11:00etan; azken horretan
falkoneria erakustaldia egingo dute  //6

Kreditu
aldaketa bat
onartu du
Villabonako
Udalak 

Hainbat inbertsio
garrantzitsu egiteko
modua izango dute 
gizarte zerbitzuetarako
etxebizitzaren 
berritzea, esaterako //3
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Jokin Altuna
amezketarrak
ostiralean hasiko du
buruz buruko lehia
Txapelari eusten saiatuko da pilotaria;
Irribarriaren aurka ariko da, Donostiako Atano
III.a pilotalekuan, 22:00etatik aurrera eta Ataria
Irratia-k zuzeneko kontakizuna egingo du //7



Emakumeen
Etxea abian
jarriko dute
Apustu etxeen lizentzien muga eta
Udateko ordenantza erregulatzailea
ere aho batez onartu zituen udalak.

Josu Artutxa Tolosa

Bestelako ezustekorik gabe era-
man zen aurrera, Tolosako Uda-
leko apirileko osoko bilkura. Le-
henik, aho batez onartu zen To-
losaldeko Emakumeen Etxea
proiektua gauzatzeko Asanblada
Feministak aurkeztutako mo-
zioa. Horrela, udalak, emakume-
entzako erreferente den gunea
eraikitzeari bidea ireki, eta poli-
tika feministen ideiak bultzatze-
ko konpromisoa hartu du.
Ikasteko, eztabaidatzeko eta

herriko parte hartze sozio-politi-
koaren prozesua abiarazteko gu-
nea izango da. Norbanako nahiz
taldeen kezkak eta pentsamen-
duak bilduko ditu, indarkeria
matxista, aborto eskubidea edo-
ta autodefentsa gaietatik abia-
tuz. Horrez gain, aholkularitza
juridikoa eta psikologikoa, eta li-
burutegia ere izango ditu. Lekua
erabakitzeko dago, baina ziurre-
nik Emakumeen plazako eraikin
berrituan izango da.
Bi fasetan gauzatu da eskualde

osoa hartzen duen proiektua.
Batetik, helburuak eta ezauga-
rriak zehaztu ziren, eta gero,
etxearen zerbitzuak eta erabilera
finkatu ziren. Udaleko ordezka-
riek, parte hartu duten eskualde-
ko 104 emakumeen konpromi-
soa eskertu zuten, batez ere, El-
huyar-eko langileena.

APUSTU ETXEAK LEKUALDATZEA
Bestetik, Elkarrekin Podemos al-
derdiak, apustu etxeen inguruko
mozioa aurkeztu zuen, hauek
kultur eta hezkuntza zentroen
ingurutik lekualdatzeko eska-
tuz. Udaleko ordezkariek, baina,
mozio hura moldatu, eta berri
bat onartu zuten, aho batez. 
Lekuz aldatzeaz gain, kirol

apustuen publizitate kopurua
murrizteko eta udaltzaingoak
arautegia kontrolatzeko konpro-
misoa hartu zen. Inaki Irazabal-
beitia EH Bilduko kideak, kezka-
ti azaldu zen ludopatia kasuen
inguruan, «gazteengan, geroz
eta eragin handiagoa duelako».

UDATE ETA MUSIKA ESKOLA
Udalak, 2018ko abenduan Udate
Herritarren Arreta Zerbitzua
arautzen duen behin-behineko
ordenantza onartu zuen. Azken
osoko bilkuran, behin-betikoz
onartu zen. Egun, eraberritze la-
netan jarraitzen dute bertan, he-
rritarren eta administrarien arte-
ko harremana hobetuko baitu,
udal jarduera gehienak herriko
puntu bakarrean egin ahal izate-
ko. Bestetik, bertako langileen
lanpostuen behin-behineko ba-
lorazioa onartu behar zuen uda-
lak. Hala ere, maiatzeko bilkuran
landuko dute.
Eduardo Mocoroa Udal Musi-

ka Eskolako irakasleen hiru urte-
ko lan hitzarmena barne hartzea
ere erabaki zen. Musika eskolan
kontratatuak izateko baldintza
berak bete behar dituzten langi-
leek, zeregin berdinak betetzen
dituztenek, eta udaleko lanpos-
tuen zerrendako lanpostu berdi-
nak betetzen dituztenek, araubi-
de ezberdinak zituzten lehen.
Orain, berdindu egin dira, lan
baldintzak homogeneizatuz eta
antzinatasuna eguneratuz.
Erabaki hori hartu aurreko ku-

deaketa, ordea, «desegokia» izan
zela adierazi zuen Lore Agirre
EH Bilduko zinegotziak, oposi-
zioaren izenean. «Batzordera
deitzeko eta hura antolatzeko
moduengatik kezkatuta gaude.
Erabakiak, azken orduan hartu
dira». Alkateak, «lanean aritzeko
beste biderik ez zela» erantzun
zion, aldi berean, akatsa onartuz.
Galderen eta eskaeren txan-

dan, Kristina Pelaez EH Bilduko
kideak, Ficobako azokak iragar-
tzen zituzten kartelak herriko
zenbait gunetan jartzearen ingu-
ruko kezka azaldu zuen, «berta-
ko komertzioei eragiten zietela-
ko». Nerea Letamendia azoketa-
ko zinegotziak, egoeraz jabetuta,
kartelak jarri zituen enpresari es-
pediente bat zabaldu zitzaiola
adierazi zuen. Horrez gain, beste
behin ere, Asuncion Klinikaren
inguruko kexak izan ziren, kali-
tateagatik eta baldintzengatik.

GIZARTEA TOLOSALDEA 02www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2019ko maiatzaren 1a

gabe ere abesten dituenak, ezta?
Hori da kantaren magia. 
Fisikaria ikasketaz, irakas-
kuntzan aritua eta hari gaine-
an malabareak egiten dituen
musikaria zara. Baina, nork
edo zerk egin zaitu musikari?
Urte luzez egin nituen ikasketak,
baina duela zazpi urte guztia utzi
eta orain, denbora guztia eskain-
tzen diot sorkuntzari eta kanta-
gintzari. Familiak eta inguruak
beti babestu eta animatu izan
nau bide horretan, eta beti izan
dut barruan irrika eta indar hori.
Badira erabaki batzuk bizitzan
harro sentiarazten zaituztenak;
nire kasuan behintzat, une bate-
an dena utzi eta benetan nahi
nuena egiteko ausardia izateak.
Zer aldatu da gazteagoak gine-
neko Eñaut Elorrieta hartatik
gaur egungora? 
Izan nintzen Eñaut haren musi-
ka eta kantak egiteko pasioa eta
gogoa mantentzen ditut. Baina,
bizipenak, esperientziak, begira-
da bera... denborarekin molda-
tzen doaz, eta egun naizena mol-
datzen joan naiz. Orain, ahotsa
gehiago kontrolatzen dut, ñabar-
dura gehiagorekin, era sosegatu
batean, tonu grabeak gehiago
landuz. Proiektu honek, adibi-
dez, horretarako aukera eman
dit.
Etzi, harizko boskote batekin
eskainiko dituzu kantak. Zer-
gatik instrumentu hauek
proiektu honetarako?
Beti deigarria iruditu zait forma-
zio hau; umila, eta aldi berean,
indartsua da. Gauza finenetatik
hasita, gauza potenteak egiteko
aukera ematen du. Kantutegia,
berriz, nire ibilbide guztiko abes-
tiekin osatzen da. Beraz, nire ar-
gazki eguneratu bat da.
Irurako ikastolak Leidor bete
nahi du...
Ohore handi bat da Irurako ikas-
tolaren eskutik kontzertu hau
Tolosan eskaintzea, mimoz egin
dugun lana baita. Jada azken
kontzertuak eskaintzen ari gara,
eta eskualdeko herritarrak ani-
matzen ditugu saioaz gozatzera.

ATARIA

«Gaur egun,
ahotsa gehiago
kontrolatzen dut»
EÑAUT ELORRIETA
ABESLARIA

Artista gernikarrak, ‘Harian’ izeneko bere
azken lana aurkeztuko du ostiralean. Irurako
ikastolak antolatutako kontzertua, Tolosako
Leidor aretoan izango da, 20:30ean hasita. 

Edurne Ayuso Irura

Irurako ikastolaren aldeko alea
jarriko du, Eñaut Elorrietak (Ger-
nika, 1975). Kaabesttri String En-
semble boskotearekin batera,
Harian bere lan berria ezagutze-
ko aukera izango da. 
Zer moduz hari gainean? Ore-
ka aurkitu al duzu? 
Oso gustura nabil hari gainean.
Soka boskote batekin aritzeko
gogo bizia izan dut beti, eta ego-
kitu zitzaizkidan aukerak. Egia
esan, bidaia ikaragarri polita iza-
ten ari da, kantari bezala hazteko
eta musikari bezala ontzeko aba-

gune paregabea. Oreka ez da se-
kula aurkitzen. Barruan, etenga-
be gauzak bilatzera eta hobetze-
ra eramaten zaituen har bat
dago, eta horrek desoreka bilatu
batean bezala mantentzen zaitu. 
Gazte askok, Go!azen-en en-
tzunda ikasi dituzte Ken 7-ren
abestiak, akaso, Eñaut Elo-
rrieta nor den jakin gabe. Ho-
nek bertigoa ematen al dizu?
Abestiak grabatzean edo argita-
ratzean, askatu egin behar dira;
libreak dira eta jendeak bere egi-
ten ditu. Kanta batzuk egilea
bera ere gainditzen dute, behar-
bada jendeak norena den jakin

Zerbitzaria

Tolosaldea.Taberna batean zerbi-
tzari bat behar da. Interesatuek, dei
dezatela 647 446 363 zenbakira.

Operadorea

Abaltzisketa.Logikaline enpresak
operadore bat bete behar du, lanaldi
osorako. Kontratua 6 hilabetekoa da,
eta gaztelera, euskara eta ingelesa
menperatzea eskatzen da. 943 318
606 zenbakira deitu edo rrhh@logi-
kaline.comhelbidera idatzi behar da.

IRAGARKI LABURRAK



Kreditu aldaketa bat
onartu du udalak
Amasa-Villabonako asteleheneko ohiko osoko bilkuran Tolosaldeko
Emakumeen Etxearen egitasmoa babestu zuen udalbatzaren gehiengoak

Jon Miranda Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udaleko
Ogasun batzordeak 134.340 eu-
roko kreditu aldaketa onartu
zuen apirilaren 12an, zenbait in-
bertsio garrantzitsu aurrera era-
man ahal izateko. Duela gutxi
udalak Oriamendi kaleko 6. zen-
bakian kokatuta dagoen gizarte
zerbitzuetarako etxebizitza be-
rritu zuen. Larrialdi egoeran
daudenentzat dago prestatuta
etxebizitza, indarkeria jasan du-
ten emakumeentzat, arriskuan
dauden adin txikikoentzat edota
hondamendien biktima izan di-
renentzat. Kreditu aldaketare-
kin, etxebizitzarako altzariak
erosteko dirua gorde da.
Udalak 6.579 euro bideratuko

ditu sokamuturreko itxitura be-
rrietarako, herritarrentzat segur-
tasuna bermatze aldera. Gaine-
ra, beste 3.052 euro erabiliko ditu
hilerrian kolunbarioak eta
erraustutakoen ontziak gorde-
tzeko eraikitako gunea egokitze-
ko. «Ekimen berritzaile» bezala
jo du udalak egokitze hau, herri-
tarrek egindako eskaerari eran-
tzuten diolako, «geroz eta gehia-
go baitira errausteko erabakia
hartzen duten familiak».
Kirol arloan, herriko bi azpie-

gitura nagusietan egokitzapenak
egiteko erabiliko du kreditu al-
daketa udalak: Olaederra kirol-
degiko itogin arazoak eta pitza-
durak konponduko ditu (16.613
euro) eta Amasako frontoiko la-
nak amaituko (23.444 euro). Gai-
nera, kiroldegian dagoen kirol
anitzeko jokalekuko teilatu zatia
konpontzeko aurrekontua eska-
tu du gobernu taldeak.

Bizilagun batzuen eskakizu-
nari erantzuna emateko asmoz,
udaletxeko atzeko horma pinta-
tzeko erabakia hartu du udalak,
Errebote plazako birmoldaketa
lanekin batera. Partida garran-
tzitsuena lan horietara bideratu-
ko da. Bide batez esateko, lanak
amaitzear direla iragarri du udal
gobernu taldeak eta argiztapen
berriak, plazari «itxura berritua»
ematen diola esan du. «Errebote
plaza gure herriaren irudi sinbo-
likoa da eta eragileak batzen di-
ren gune kultural, kirol, ekono-
miko eta politikoa», aipatu du
ohar batean.

EMAKUMEEN ETXEAREKIN BAT
Tolosaldeko Emakumeen Etxea-
ren lan talde politiko-teknikoa-
ren izenean Arantza Lopez Lu-
luaga zinegotziak mozioa aur-
keztu zuen asteleheneko ohiko
osoko bilkuran. EAJ eta EH Bil-
duko zinegotziek babestu zuten
testua eta Maria Luisa Arija PSE-
EEkoa abstenitu egin zen, mo-

zioa euskaraz soilik jaso izana ai-
tzakia bezala jarrita. Honenbes-
tez Amasa-Villabonak Udalak
onartu egin du Tolosaldeko
Emakumeen Etxearen egitas-
moaren zehaztapenaren doku-
mentua. Proiektua babesteaz
gainera, alderdi politikoen inte-
resen logikatik kanpo manten-
tzeko konpromisoa hartu dute
udal ordezkariek, balizko alda-
keta politikoetatik harago. Gai-
nera, mozioa onartuta, Tolosal-
deko Emakumeen Etxearen in-
guruan egin den prozesua eta
emaitza bera sozializatu eta
ikusgarri egingo dute, udalaren
web orrian eta sare sozialetan.
Aurreko urtean zehar, Elhuyar

elkartearen aholkularitzarekin
parte hartze prozesua gauzatu
dute, etxearen nolakotasuna eta
kudeaketa eredua zehazteko.
Amasa-Villabonako Udalak
etxearen jarduna garatu ahal iza-
teko baliabide ekonomikoak eta
giza baliabideak jartzeko kon-
promisoa hartu du.

Errebote plazare azken ukituak ematen ari diira egunotan. ATARIA

ANTON ELOSEGI ALKATEGAI
Ikaztegietako EAJren hautagaia da 22 urteko gaztea. Hauta-
gaitza «sekulako erronka» izan da beretzat, eta «ilusioz eta ar-
duraz» eutsiko diola desafioari adierazi du. «Berme guztiak»
eskaintzen dituen taldea aurkezten duela aipatu du. ATARIA

ZERRENDA ‘GAZTETUA’
Amezketako EH Bilduk udal hauteskundeetarako zerrenda
aurkeztu du: 1. Iñaki Amundarain, 2. Mikel Arteaga, 3. Aran-
tza Karrera, 4. Iñaki Arandia, 5. Alaitz Labaien, 6. Jose Mari
Sarasola, 7. Maria Biktoria Gorostidi. ATARIA

HERNIOPE AURKEZTU DA
Hernialden udal hauteskundeetarako hautagaitza bakarra
aurkeztu da, Herniope izenekoa: 1. Aitor Zubillaga, 2. Manuel
Antonio Arroyo, 3. Garazi Eceiza, 4. Francisco Garmendia, 5.
Ana Garro, 6. Luis Arana, 7. Aitor Amundarain. ATARIA
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Alegiako EH Bilduk
zerrenda aurkezteko
ekitaldia egingo du
ALEGIA // Bihar, maiatzak 2, oste-
guna, 18:00etan herriko plazan
egingo du ekitaldia Alegiako EH
Bilduk. Herri programa aurkez-
tuko du aurrena eta ondoren
hautetsi zerrendan parte hartu-
ko duten herritarren berri
emango du. Ekitaldiaren amaie-
ran, babes argazkia aterako dute
koalizioaren jarraitzaileek.

Igandean ekitaldia
egingo du EH Bilduk
herriko plazan
BERASTEGI // Maiatzaren 5ean,
herriko plazan, 12:00etan egingo
dute ekitaldia. 2019ko udal eta
foru hauteskundeei begirako
ekitaldia izango da. Hautagaien
aurkezpena egingo dute lehenik
eta behin eta 2011 - 2019 agintal-
diko hautetsiei eskertze ekital-
dia egingo dute, ondoren, Beras-
tegiko plazan.

Alzheimerrari
buruzko hitzaldia
egingo da Salbadoran
AMASA-VILLABONA // Bihar,
maiatzak 2, osteguna, Amasa-
Villabonako Salbadora erretira-
tuen elkartean hitzaldi bat es-
kainiko dute. 17:00etatik aurre-
ra, alzheimerrari buruz ariko
dira. Besteak beste, gaixotasun
honi nola aurre egin aztertuko
dute gerturatuko den jende guz-
tiarekin.



Maiatzaren Lehena
Eskualdean ez dira gutxi borrokan ari diren langileak, egun: adinekoen egoitzetako eta lehen arretako
langileak, polizia etxe eta epaitegietako garbitzaileak eta Tolosaldea Bus-ekoak, besteak beste. 

Irati Saizar Artola 

L angile klasearen
borroka indar-
tzeko eta alda-
rrikatzeko egu-
na da gaurkoa,
Maiatzaren Le-
hena. Bada ho-
rretan lanik es-

kualdean ere. Esku batekin larri
konta daitezke Tolosaldean gaur
egun dauden langile gatazkak.
Kalitatezko zerbitzua eskaintzea
eta baldintza duinak helburu,
borrokan dabiltza azken bola-
dan, besteak beste, adineko egoi-
tzetako langileak, lehen arretako
langileak, epaitegi eta polizia
etxeetako garbitzaileak eta Tolo-
saldea Bus-eko langileak. 
Bizitzan lana egitea beste au-

kerarik ez dutenek, gutxieneko
baldintzak edukitzeko eskubi-
dea dute. Ez dira beti betetzen,
ordea. Murrizketak, soldata arra-
kala, kaleratzeak, baldintza dui-
nak eta beste hainbat arrazoi tar-
teko, langileak lanaz gain borro-
ka ere egin behar izaten du
sarritan, zerbait lortu nahi badu. 
Grebak, lanuzteak, mobiliza-

zioak eta beste ari dira egiten az-
kenaldian Tolosaldeko hainbat
enpresetako langileak. ELA sin-
dikatuaren arabera, «mobiliza-
zioa, gizarte-partaidetza eta gre-
ba-eskubidea oinarrizko tresnak
dira. Denona defendatzeko an-
tolatu behar gara, zeren gure bi-
zimoduetan zuzeneko eragina
du». Azken boladako greben go-
rakada nabarmendu dute: «Aur-
ten nabarmen ugaldu dira gre-
bak, eta haietako askotan ema-
kumeak izan dira protagonista.
Gauza guztien gainetik borrokak
batu egiten gaitu». 
LAB sindikatuarentzat ere lan-

gile borrokak hauspotzeko egu-
na da gaurkoa. Langile sektorea-
ren indartzea bultzatzeko alda-
rrikapenak argi ditu sindikatu
abertzaleak: «Enplegu duinera-
ko oinarrizko zoru komuna eza-
rri eta lan munduan ere ertzetan
dauden langile sektoreek erdigu-
nerako bidea egin dezaten, ho-
nakoa eskatzen dugu: 1.200 eu-
roko gutxieneko soldata eta 35
orduko lanastea, prekarizazio

eredu oro ezabatzea, diskrimina-
zio mota guztiak amaitzea, lane-
tik etxera bizirik eta osasuntsu
itzultzeko eskubideak eta eraba-
ki propioak bertan hartu ahal
izateko marko propioa izatea». 

GREBAN, ORAINDIK
Erresidentzia eta eguneko zen-
troetako langileek 53 egun dara-
matzate greban. «Kalitatezko
zerbitzuak eskaintzeko eta beren
baldintzak hobetzeko borrokan»
ari dira. 
Patronalarekin adostasunik

lortu ez eta 2017an hasi ziren ne-
goziazioekin. Bi dira arrazoi na-
gusiak ELAren arabera: «Batetik,
patronalak soldata izozketak
planteatzen ditu, eta bestetik,
hobekuntza sozialekin amaitu
nahi du». Horren aurrean, gre-
ban jarraituko dute, momentuz,
maiatzaren 10era bitarte.
Gaur egun, dituzten ratioen

arabera, ordu eta erdiko arreta
eskaintzeko gai dira langileak,
eta ELAren arabera, bi ordukoa
izan beharko luke gutxienez. Ho-
rrez gain, greba egunetan, zerbi-
tzu minimoak tarteko, %70eko
arreta jasotzen dute. Kontua da,

ordea, foru aldundiak enpresari
%100 ordaintzen diola eta erabil-
tzaileek enpresari ere %100a or-
daintzen diotela. ELAk salatu
duenez, «grebalariak dirua gal-
tzen ari dira, erabiltzaileek ez

dute arreta osoa jasotzen eta en-
presa dirua irabazten ari da». 

SOLDATA ARRAKALA
Zazpi hilabete baino gehiago da-
ramatzate greban Gipuzkoako
epaitegi eta polizia etxeetako
garbikuntza zerbitzuko langile-
ek eta tartean dira Tolosako epai-
tegi eta polizia etxeetako langile-
ak. Irailaren 19an hasi ziren gre-
ba egiten, eta ordutik, soldata
arrakala gainditzea dute helbu-
ru. 
Kale garbitzaile baten oina-

rrizko soldataren eta polizia
etxeetako garbitzaileen artean
%13ko aldea dago eta epaitegie-
tako garbitzaileekiko %7ko al-

dea. Desberdintasuna, baina,
langileen generoan ere kokatu
behar da: Kale garbikuntzan lan-
gileen %80 gizonezkoak dira, eta
komisaldegi eta epaitegietan
%95 emakumezkoak dira. 

Egun, negoziazioen zain dau-
dela adierazi du Edurne Barba-
rejo ELAko ordezkariak. «Mobili-
zazioekin jarraituko dugu; asan-
bladetan hilabeteroko egutegiak
antolatzen ditugu, eta horretan
jarraituko dugu».  

OSASUNGINTZAKO AFERA
Medikuen paziente muga erres-
petatzea, ordezkapenak bete-
tzea, aurrekontua handitzea eta
burokrazia murriztea eskatzen
ari dira osasun langileak azken
boladan. Horretan dihardu Le-
hen Arreta Arnasberritzen plata-
formak, Tolosan. Apirilaren 12an
egin zuten azkenekoz greba eta
«inongo aldaketa eta hobekun-

tzarik» ikusi ez dutenez, maia-
tzaren 17rako ere greba deialdia
prestatzen ari direla azaldu du
Ramon Zabala plataformako ki-
deak. Bihar, Osakidetzako mahai
sektorialaren bilera egingo dute,
«baina ez dakigu zer aterako den
hortik», dio Zabalak.  
Urtebetetik gorako ibilbidea

egin du Lehen Arreta Arnasberri-
tzen plataformak, eta hasiera har-
tan bezala, oraindik lehen arretan
«hutsune estrukturalak» daudela
salatzen jarraitzen dute. 
Berez, egunero 25 kontsulta eta

bi urgentzia artatu beharko lituz-
kete, baina 40 pazientera ere iritsi
izan direla azaldu dute. Hamar
minutu dituzte, hain zuzen ere,
mediku nahiz erizainek, paziente
bakoitzarekin egoteko, baina ba-
tzuetan hori ez dela betetzen dio-
te. Horrez gain, ordezkapenak be-
tetzea ere nahi dute. Ez dute eska-
tzen %100ean ordezkatzea, baina
bai plangintza orokor bat izatea.
Aurrekontua handitzea ere nahi-
ko lukete. Lehen arretak aurre-
kontuaren %20 eduki beharko
luke, baina, momentu honetan,
%13 edo %14 baitauka. 
Kalitatezko zerbitzua eskaini

Gipuzkoako eguneko zentroetako eta erresidentzietako emakume langileak mobilizazioetan, lan baldintzak hobetzeko eskatzen . SINADURA

Nagusien egoitzetako
langileek 53 egun
daramatzate greban
«baldintzak
hobetzeko borrokan»

Zazpi hilabete baino
gehiago daramatzate
greban epaitegi eta
komisaldegietako
garbitzaileek
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ahal izatea helburu izanik, «bidea
egiten eta lanean jarraituko
dugu», adierazi du Zabalak.

BERRIRO BORROKAN
Tolosaldea Bus-eko langileek 10
hilabete eraman zituzten greban
iaz. Enpresarekin hitzarmena si-
natzea lortu zuten azaroan eta
normaltasunez ari ziren zerbi-
tzua eskaintzen harik eta martxo-
an enpresak ELAko langile ordez-
karia kaleratu zuen arte. 
Astelehen honetan zuten has-

tekoa greba mugagabea, baina
bertan behera utzi dute, enpresa-
rekin egingo duten kontziliazio
ekitaldia egin arte. Bihar bilduko
dira enpresarekin, eta bertan ger-
tatzen denaren zain daude langi-
leak. «Kaleratutako langileen or-
dezkaria berriz onar dezaten nahi
dugu», adierazi dute langileek.
Adostasunik lortuko ez balute,
Tolosaldea Bus-eko langileek ez
diete uko egiten  borrokan jarrai-
tzeari. 

GAURKO DEIALDIAK
Baionan eta Iruñean mobilizazio
eta ekimenak egingo dituzte,
gaur, LAB sindikatuak deituta.
Iruñera joateko autobusa antola-
tu dute, Tolosatik abiatuta.
9:15ean irtengo da Usabal kirolde-
gitik eta 18:00etarako jarri dute
itzulera ordua.
Mobilizazioa 12:00etan izango

da Gaztelu Plazan eta bost zutabe
izango dituela zehaztu dute «bost
kolektibori dagozkionak: lanto-
kietako gatazkak, feministak, lan-
gile migranteak, gazteak eta pen-
tsionistak. Sektore guzti hauek
langile klasearen barruko aktore-
ak dira gizarte-aldaketarako pro-
zesu baterako».
Ekitaldiaren ondoren, Santa

Ana plazan jarriko duten M1 gu-
nea irekiko dute eta bazkaltzeko
aukera izango da bertan.
14:00etan, Irrien Lagunak ema-
naldia eskainiko dute pailazoek
eta puzgarri eta jolasak egongo
dira. 15:00etan, The Trikiteens
eta Hara! taldeekin dantzaldia
egiteko aukera izango da. 

Epaitegi eta komisaldegietako garbitzaileak giza katea egin zuten. I. URDALLETA

Lehen Arreta Arnasberritzen plataformako kideak, mobilizazioan. R. CALVO

Tolosaldea Bus-eko langileak greban egon zireneko irudia.  ITZEA URKIZU

Hiru langileren
heriotza
gogoan dute   
Azken urtean hiru langile hil dira
Zizurkilen; gertaerak salatzeko, Ernaik
eta LAB sindikatuak ekimen bat egin
dute Zizurkilgo Joxe Arregi plazan

I. Saizar Artola Zizurkil

Hiru dira azken urtean Zizurki-
len lanean ari zirela hildakoak.
Horren harira, eta Maiatzaren
Lehena dela kontuan hartuta,
pankarta bat zintzilikatu dute
LABek eta Ernaik, Prekarietatea
hiltzailea; kapitala hautsi, bizi-
tzari eutsi lelopean. Horren pa-
rean, lurrean, hiru pertsonen si-
luetak gorriz margotu dituzte.
«Herri berean hiru langileren he-
riotza gertatzea oso gogorra eta
salagarria iruditzen zaigu», adie-
razi du LABek. 

Iazko urrian hil ziren bi langi-
le, eta otsailean hil zen hiruga-
rrena. Lehen ezbeharra urriaren
2an gertatu zen: Abiadura Han-
diko Trenaren Zizurkilgo tunela
eraikitzeko lanetan ari zen 30 ur-
teko langilea hil zen. Handik lau
egunetara izan zen bigarrena,
uzta biltzeko makina batek 46
urteko zizurkildarra harrapatu
zuen azpian eta hurrengo egune-
an  zendu zen. Azken istripua,
otsailaren 4an gertatu zen,  43
urteko langile bat hil zen erai-
kuntza metalikoak egiten dituen
Ula enpresan. 

Joxe Arregi plazan egin dute ekimena LABek eta Ernaik . IRATI URDALLETA
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GREBA BATEN
OROITZAPENAK
DAKARREN IRUDIA

Maiatzaren Lehenaren  harira, koa-
dro bat zintzilikatuko dute, gaur,
19:30ean, Tolosako 3 Tabernan.
Fortu Ruiz de Eguilaz marrazkilariak
egin du irudia eta langileen eguna-
rekin du lotura zuzena. Izan ere, bu-
ruan gordeta zuen txikitatik irudi
bat: 1947. eta 1951. urteetan, langi-
leen greba egunetan, gogoan du
bere aita Joxerekin zebilela eta

Guardia Zibilak zaldiekin jendea
izutzen ibili zirela. Urte horietan,
diktaduraren aurkako eta bizi bal-
dintza duinen aldeko greba oroko-
rrak egin ziren. 
Txikitako oroitzapen hori  ma-

rrazki bihurtu da egun. 3 Tabernako
jabearen aitona zen Joxe, greba
egin zuen  langileetako bat, eta For-
tuk koadro hori oparitu dio taber-
nari. 
Gaur, arratsaldean, koadroa zin-

tzilikatzeaz gain, Euskal Herriko,
Kataluniako eta Hego Ameriketako
canción protesta entzun ahal izan-
go da. 



Abereei larreak
irekitzearekin, festa  
Abaltzisketako Larraitzen,
eta Amasa-Villabonako
Komizarren izango dira,
gaur, larre irekierak 

Erredakzioa 

Ohitura bilakatu da Larraitzen
maiatzaren lehenarekin batera
larre irekiera festa egitearena.
Gaur 10:00etatik aurrera, era as-
kotako postuak izango dira eu-
ren produktuak saltzeko. Trikiti-
lari, bertsolari eta dantzariek ja-
rriko duten festa giroan, tartean,
abere ugari izango da ikusgai. 
Enirio Aralar Mankomunita-

teak 11:30ean egingo du ekital-
dia, eta behin larreak irekitzeare-
kin, urria bitartean, 17.500 ardi,
1000  behi eta 750 bat behor igo-
ko dira larreetara. Haize hotza
dabilela momentuz argitu du
Jose Antonio Irastorza basozai-
nak, eta lurra motel dagoela
oraingoz. Baina, bero pixka bat
hastearekin batera piztuko dire-
la lurrak.    

Iaz, Larraitzen, larreak ireki ostean ardiak Aralarko zelaietarako bidean. ASIER IMAZ
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LARRE IREKIERAK, GAUR
Abaltzisketa 

10:00. Postuen irekiera. 
11:00. Beasaingo Ostadar dantza
taldea festa gunean zehar.
11:30. Mendiko larreen irekiera, eta
horien kontserbaziori balioa emate-
ko administrazio eta abeltzainen ar-
teko konpromiso ekitaldia. Langako
giltzaren esku aldatzea, abeltzain
bati omenaldia.
Ondoren. Suziri jaurtitzearekin ba-
tera, abereak mendiratuko dituzte.
12:30. Ostadar dantza taldearen
emanaldia, eta Mikel Mendizabal eta
Bixente Gorostidi bertsolariak.
Ondoren. Trikitilariak. Kantaria: Jose
Inazio Barberia. Abere erakusketa:
behiak, behorrak, ahariak... Esku lan-

gintza saioak, artile, saskiak eta harri
lantzen, ohiko tresnen erakusketa
eta abar. Bertako produktuen sal-
menta, ardi eta ahuntz gazta, taloa,
sagardoa, orein produktuak, base-
rriko ogia...
17:30.Erromeria: Jexux Mujika eta
Aitzol Txapartegirekin.

Amasa-Villabona 

10:00-11:00.Falkoneriako erakus-
taldia egongo da.  
11:00. Larre irekiera Komizarren,
animaliak larreratuz.
Ondoren. Hamaiketakoa.
11:30-12:30. Erakustaldi bakoitza-
ren ondoren hegaztiekin argazkiak
ater atzeko aukera egongo da.

FALKONERIA, KOMIZARREN
Amasa-Villabonako Komizar lu-
rretan ere larre irekiera festa egi-
ten dute azken urteetan. Aurten,
berrikuntza, falkoneria erakus-
taldia izango da. Larre irekiera
11:00etan egingo da, eta ondoren

hamaiketakoa eskainiko dute
bertaratzen direnen artean. Au-
rretik, 10:00etatik 11:00etara, eta
ostean, 11:30etik 12:30era, falko-
neria erakustaldia izango da, eta
hegaztiekin argazkiak ateratze-
ko aukera ere eskainiko dute. 

Gaztetxoen udako
eskaintzen
inguruko bilera,
asteartean

Erredakzioa Alegia

Alegiako Udalak eman du ezagu-
tzera udari begira prestatu duen
eskaintza. Udaleku irekiak eta
itxiak, multikirola eta piraguis-
moa izango dira uztailean gara-
tuko diren jarduerak. Informazio
bilera ireki bat egingo da maia-
tzaren 7an, asteartea, 18:00etan,
kultur etxean.
Udaleku itxiak Iturenen egin-

go dira eta bi txandatan banatu-
ko dira. Uztailaren 1etik 5era,
DBH 1etik 2. Batxilergora bitarte-
ko gaztetxoek izango dute joate-
ko aukera. Aldiz, uztailaren 8tik
12rakoa Lehen Hezkuntzako 5.
eta 6. mailetakoentzat izango da.
Plaza mugatuak izango dira, eta
txanda bakoitzak 100 euroko
prezioa izango du.
Udaleku irekiak ere bi txande-

tan banatuko dira. Lehen txanda
uztailaren 1etik 12ra izango da,
eta bigarrena 17tik 30era. 2015a
baino lehen jaiotakoentzat izan-
go da. Prezioen inguruan, txanda
bakarrean parte hartzeak 41 euro-
ko kostua izango du, eta bi txan-
detan parte hartzeak 72 eurokoa.
Multikirola jarduera Lehen

Hezkuntzako hirugarren maila-
tik aurrerakoentzat izango da. Ki-
rol ezberdinak praktikatzeko au-
kera izango da, eta uztailaren
1etik 12ra eskainiko da. 46 euro or-

daindu beharko da bertan izena
ematen bada. Piraguismoa ere
Lehen Hezkuntzako hirugarren
mailatik aurrerakoentzat izango
da; uztailaren 22tik 26ra egingo
da, eta 26 euroko prezioa izango
du.
Jarduera guztietarako izena

emateko epea maiatzaren 13tik
17ra, biak barne, egongo da zaba-
lik, kultur etxean. Informazio
gehiago nahi duenak, kultur etxe-
an bertan izango du eskura, 943
65 46 98 telefono zenbakira dei-
tuz edo kultura@alegia.eushelbi-
dera idatzita.

BEGIRALEEI DEIALDIA
Udan egingo diren ekimenetara-
ko begiraleak kontratatuko ditu
Alegiako Udalak, eta interesatuek
maiatzaren 17a baino lehen eman
beharko dute izena. 
Curriculumak Alegiako Inaxio

Begiristain Kultur eta Kirol Etxe-
an aurkeztu beharko dituzte. Cu-
rriculumak aurkezterakoan, hau-
tagaiek, zein jardueratan intere-
satuta dauden zehaztu beharko
dute. 
Informazio gehiago nahi iza-

nez gero, kultur etxera bertara 
joanda eskuratu daiteke informa-
zioa, edo 943 65 46 98 zenbakira
deituta edo kultura@alegia.eus
helbidera idatzita.

Alegiako Udalak prest ditu gazteei begirako
udako eskaintzak, eta kultur etxean egingo den
bileran emango dituzte argibideak; begiraleak
kontratatuko ditu ekimenak aurrera ateratzeko 
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Arria V.ak 5 Kiroleko
finala jokatuko du gaur

Erredakzioa  Ibarra

5 Kirol Txapelketaren finala jo-
katuko da, gaur, Bilboko Bizkaia
pilotalekuan. Bertan izango da
Xabier Orbegozo Arria V.a. Iba-
rran bizi den errezildarraren bi-
kotea Eizmendi izango da. Aur-
kariak, aldiz, Atutxa II aizkolaria
eta Urruzuno harri-jasotzailea
izango dira.
Txapelketan parte hartu duten

bikote guztiak harri-jasotzaile
eta aizkolariz osaturikoak izan

Ibarran bizi den
kirolariak Eizmendi
izango du bikote, eta
Atutxa II-Urruzunoren
aurka ariko dira 

Eizmendi, ‘Arria V.a’, Atutxa eta Urruzuno, Bizkaia frontoian.  MARIA MARTINEZ

dira. Arria V-Eizmendiren ka-
suan, finalera pasatzeko La-
rrañaga eta Peña utzi behar izan
zituzten kanpoan. Txapelketari
hasiera eman zion lehia izan zen.
Atutxa II-Urruzuno, aldiz, fina-
lera denborarik onena markatuz
iritsi dira.
Txapelketa berezi honen le-

hen edizioa jokatzen ari dira. Ha-
rri jasotzen, aizkoran, txingekin,
ingudearekin eta trontzan neur-
tuko dituzte indarrak. Finala
12:00etan hasiko da eta bikote
bakoitzak bost ariketa egin be-
harko ditu: harri-jasotzaileek
100 kiloko kopari 100 jasoaldi;
aizkolariek 45 ontzako 12 enbor
ebaki; 50 kiloko txingekin esku
bakoitzean 12 plaza; 18 kiloko in-
gudea 150 aldiz jaso; eta 45 on-

tzako enborretik hamar mozketa
egin trontzan.
Bestalde, Garazi Arruti eta Ne-

rea Egurrolak marka saiakera
egongo dute 5 Kirol txapelketa-
ren jaialdian. 2006ko uztailean
Xanta Sousak lortutako marka
hobetzen saiatuko dira. Jatorri
brasildarreko lesakarrak 55 plaza
egin zituen esku bakoitzean 25
kiloko txingekin. Sousak Ziekon
ospatu zen txapelketan erreko-
rra lortu zuen eta Garazi Arrutik
bigarren postua lortu zuen. 
Nerea Egurrola sarritan neur-

tu da Xanta Sousarekin, Loiu La-
rrakoetxe Sari Berezian, besteak
beste, non azaroan Basque
Sports-ek bere burua aurkeztu
zuen. Loiun bizkaitarrak Sousari
irabazi zion, baina 55 plazako

Egungo txapelduna lehian sartuko da   

Imanol Garcia Landa 

Jokin Altuna amezketarrak aur-
tengo buruz buruko txapelketan
lehenengo partida jokatuko du.
Final-laurdenetako neurketa
izango da eta aurrean Irribarria
izango du, txikitatik ezagutzen
duena, askotan elkarren aurka
jokatutakoak, baina behin ere ez
buruz burukoan. Altunaren
«ametsa» berriro ere txapeldun
izatea da, eta horretarako lehen
pausoa ostiraleko partida dela
esan du: «Oso partida zaila da.
Kontziente naiz berak nik baino
dezente gehiago jotzen diola pi-
lotari. Iaz ere erronka handiak
izan nituen ni baino pilotari in-
dartsuagoen kontra, eta aurten
ere txapelketa horrela hasten
zait. Nire dohainak ahal den
gehien erabiltzen saiatuko naiz
txapelketan aurrera egiteko».  
Donostiako Atano III.a pilota-

lekuan jokatuko dute partida,
22:00etan hasiko den jaialdiaren
barruan. Atzo egin zuten pilota
aukeraketa eta «gustura» azaldu
da Altuna aukeratutakoekin.
Denbora ere hartu du aukerake-

Buruz buruko
txapelketan
Irribarriaren aurka
jokatuko du Altunak
ostiral honetan

Irribarria eta Altuna, atzo, Atano III.a pilotalekuan.  A. IMAZ

ta egiterakoan: «Hamar pilota
zeuden eta bi aukeratu behar
dira. Mimo handiz egin dugu,
partida oso garrantzitsua da eta
materialak zeresan handia iza-
ten du». Irribarriak eta berak au-
keratutako piloten artean fronti-
setik ateratzerakoan ez duela
alde handirik ikusi esan du.
«Gero lurrean nireak behereago-
tik ibiltzen dira, eta bereek bote
handiagoa egiten dute. Ikusiko
dugu ostiralean zer gertatzen
den. Gu ere partidan beste ten-
tsio batekin izaten gara, aukera-
ketan lasaiago, eta, esan bezala,
ikusiko dugu zer gertatzen den
partidan bertan». 
«Ondo» iristen dela dio amez-

ketarrak: «Gogo handiz nago,
ilusioarekin. Entrenamendu
onak egin ditut, fisikoki ere ondo
nago, eta txisparekin aurkitzen
naiz». Gogoan du Altunak orain
bi urte ere ondo sentitzen zela,
baina urduri atera zela eta galdu
egin zuela. Iaz, aldiz, lasai atera
eta dena ematen zuela partide-
tan. «Banakako jokoan gehienak
jotzen duenak beti abantaila hori
du, eta partidan agintzeko auke-
ra izanez gero aurkariari gehiago
kostatzen zaio. Berak ni baino
kolpe handiago du eta berak
aginduko duela ematen du, bai-
na, esan bezala, ni saiatuko naiz
nire jokoa egiten», esan du amez-
ketarrak.

Txapeldun izanik faborito
bihurtzen ote den galdetuta, Al-
tunak erantzun du txapela de-
fendatzea tokatzen zaiola. «Nire-
tzako garrantzi handia du parti-
da honek, konfiantza handia
emango lidake, eta horretan

nago zentratuta. Badakigu kon-
trario guztiak zailak direla. Nik
aurreko urtean txapelketa on bat
egiteko aukerak ikusten nituen,
eta aurtengoan ere bai». 
Bere aldetik, Irribarriak uste

du bakoitzak komeni zaizkion

pilotak aukeratu dituela, eta ke-
xarik ez duela alde horretatik.
Pilotari aramarrak Victorri 22-20
irabazi zion aurreko kanporake-
tan: «Partida irabazi genuen eta
orain berriz zerotik hasten gara.
Partida zaila daukagu aurretik,
ez ditugu egun asko entrenatze-
ko, baina ahal duguna errekupe-
ratu eta ostiralean dena ematera
etorriko gara». Txapeldunaren
kontra jokatzea beti izaten dela
berezia gaineratu du Irribarriak. 

ATARIA IRRATIAK, ZUZENEAN 
Buruz buruko txapelketako bi
jaialdi zuzenean emango ditu as-
teburu honetan Ataria Irratia-k.
Horietako bat izango da Altuna
eta Irribarriaren arteko nor-
gehiagoka hartuko duen jaialdia.
22:00etatik aurrera hasiko da,
eta lehen partida promozio txa-
pelketakoa izango da, Ugalderen
eta Arangurenen artekoa.
Beste jaialdia astelehenean

izango da. Buruz buruko txapel-
keta Tolosako Beotibar pilotale-
kura etorriko da, eta Ataria Irra-
tia bertan egongo da. 16:30ean
hasiko da jaialdia eta lehen parti-
da Dario eta Erasun zizurkilda-
rraren artekoa izango da. Promo-
zio txapelketako lehiaren 
ondoren Elezkano II.ak eta Etxe-
berriak jokatuko dute, lehen
mailako txapelketaren final-
laurdena.

(1.540 metro) errekorra urrun ge-
ratu zitzaion.
Gaurko ekitaldirako sarrerak

salgai daude www.basques-
ports.euswebgunean eta Bizkaia
Frontoiko leihatiletan. Hamasei
urte edo gazteago direnak doan

sartuko dira, www.basques-
ports.eus webgunean bere sarre-
ra erreserbatu ondoren. Herri ki-
roletako federatuentzat eta ha-
mar pertsona baino gehiagoko
taldeentzat deskontu bereziak
daude.
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Deialdiak

Abaltzisketa.Aralarko larre irekiera
Larraitzen. 10:00etanpostuen irekie-
ra. 11:00etan Beasaingo Ostadar dan-
tza taldea festa gunean zehar.
11:30ean mendiko larreen irekiera, eta
horien kontserbaziori balioa emateko
administrazio eta abeltzainen arteko
konpromiso ekitaldia, langako giltza-
ren esku aldatzea, abeltzain bati ome-
naldia, ea, ondoren, suziri jaurtitzeare-
kin batera, abereak mendiratuko di-
tuzte. 12:30ean Ostadar dantza
taldearen emanaldia eta bertsolariak:
M. Mendizabal eta B. Gorostidi. Ondo-
ren, trikitilariak eta Jose Inazio Barbe-
ria kantaria. 17:30ean erromeria Jexux
Mujika eta Aitzol Txapartegirekin.
Goizean zehar abere erakusketa:
behiak, behorrak, ahariak...; esku lan-
gintza saioak, artile, saskiak eta harri
lantzen, ohiko tresnen erakusketa eta
abar; bertako produktuen salmenta,
ardi eta ahuntz gazta, taloa, sagardoa,
orein produktuak, baserriko ogia...  
Amasa-Villabona.Komizarreko larre
irekiera. 11:00etanizango da larre ire-
kiera, eta aurten falkoneria erakustal-
dia izango da, 10:0etatik 11:00etara
eta 12:30etik 13:30era.
Tolosa. Sudestada taldearen kon-
tzertua 20:00etan, Bonberenean. 

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro atsegina baina al-
daketa batzuekin. Goizean
ipar-ekialdeko haizearekin

giro eguzkitsua izango da, nahiz eta,

goi-hodei batzuk ikusi. Eguerditik au-
rrera haizea ipar-mendebaldetik fin-
katuko da eta horrekin pixkanaka ho-
deiak nagusitzen joango dira, egun
amaieran zerua estalirik utziz. Termo-
metroak 20-22 gradu inguruan koka-
tuko dira eguneko erdiko orduetan. 

Bihar.Giro motela. Ipar-
mendebaldeko haizearen
eraginpean egongo gara

egun osoz eta horrekin hodei tapaki
handia izango dugu gainean. Ez da ze-
rua erabat estalirik egongo, baina ze-
rua nahiko ilun agertuko da. Termo-
metroek nabarmen egingo dute be-
hera eta eguneko erdiko orduetan
14-16 graduan joko dute goia.

ATARIA IRRATIA
Egun osoan euskal musika.  

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Denbora da poligrafo bakarra.
22:30.Galdegazte.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Ignacio Olarre-
aga Aranburu. Korreo kalea, 2. Telefo-
no zenbakia: 943 6 701 28.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz. Amarotz
auzoa, 9. 943 67 51 18.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

Adimen desgaitasuna
duten pertsonak
hobeto ezagutzeko 
Atzegi elkarteak erakusketa bat jarriko du Tolosan, bihartik
hilaren 7ra bitarte; Ibarrako Garaguneko erabiltzaileen
argazkiak ikusi ahal izango dira, besteak beste   

Erredakzioa Tolosa

Adimen desgaitasuna duten per-
tsonen aldeko Atzegi elkarteak
erakusketa bat jarriko du bihar-
tik hilaren 7ra bitarte, Tolosako
kultur etxean. Erakusketaren
helburua herritarrei adimen
desgaitasuna duten pertsonak
hobeto ezagutzeko aukera ema-
tea dela esan du elkarteak. 

LAU ZATI
Aipatu dutenez, lau zatitan ba-
natu dute erakusketa. Batetik,
Atzegik bere ibilbide luzean ze-
har eginiko kartelak bilduko di-
tuzte, «elkartearen historia eta
gizartearen eraldaketa» ikusi
ahal izateko. 
Bestetik, Jon Andoni Martin

argazkilari eta artista azkoitia-
rraren Begirada Garbiak lana
ikusi ahal izango da. Era berean,
hainbat argazki eta lan jarriko di-
tuzte aisialdi taldeekin batera jo-
rratzen duten Txolarte progra-
mara gerturatu ahal izateko. 
Azkenik, Ibarrako Goienetxe

fundazioaren Garaguneko era-
biltzaileen argazkiak jarriko di-
tuzte, horiek hobeto ezagutzeko
aukera emanaz.

Erakusketa maiatzaren 2tik
7ra ikusi ahal izango da Tolosako
kultur etxean, 17:30etik 19:30era
astean zehar, eta 12:00etatik
14:00etara asteburuan.
Atzegi adimen urriko pertso-

nen aldeko Gipuzkoako elkartea
da eta familia talde batek sortu
zuen adimen urritasuna duten
pertsonen eskubideen alde egi-

teko. Elkartetik azaldu dutenez,
pertsona horien eta haien fami-
lien bizi kalitatea hobetzeko egi-
ten dute lan, eta saiatzen dira
haien gizarteratzea erraztuko
duen ingurune egoki eta lagun-
koi bat sortzen, eta Gipuzkoan
inklusiboagoa, bidezkoagoa eta
solidarioagoa izango den gizarte
bat eraikitzen. 

‘Gure txanda da’ izeneko sentsibilizazio kanpaina du eskuartean, Atzegik. R. C.

ZORION
AGURRAK

Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

Prezioa
14€
28€
40€
46€

Atarikideek
10,50€
21€
30€

34,50€

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa


