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«Ikasi dudan hori jotzeagatik
joaten naiz lehiaketetara»
ALAITZ ARTOLA ORMAZABAL PIANO JOTZAILEA

Amezketako musikariak Euskadiko Musikari Gazteen Lehiaketako sari nagusia
eskuratu du 19 urtez azpiko mailan; kontserbatorioko ikasketak amaitu ditu 
eta hori dela eta, kontzertua eskainiko du jaioterrian bertan, ekainaren 1ean  // 3

Lauburu Ibarra taldea
liga irabazteko aukera
duela iritsi da azken
jardunaldira
Larunbatean Zierbenaren aurka jokatuko du
etxean, eta Tolosako Laskorain taldeak
liderraren aurka jokatuko du ordu berean  // 7
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Eskualdeko
musikariak
Errenteriako
Musikaste jaialdian
German Ormazabal piano jotzaileak eta Elene
Arandia abeslariak errezitaldia eskainiko dute
Garikoitz Mendizabal txistulariarekin batera  //2



Tolosa Kantarirekin
Urdiñarbera, Euskal
Herria Kantuz festara
KULTURA // Tolosa Kantarik,
ekainaren 15ean Urdiñarben
(Zuberoa) ospatuko den Euskal
Herria Kantuz egunean hartuko
du parte. Bertatik, herritarrak
gonbidatzen dituzte, egun atse-
gin batez gozatzeko. 08:00etan
irtengo dira zezen plazatik.
Txartelak (bazkaria barne) Xiri-
miri tabernan eros daitezke, 35
euroren truke, hilaren 28a baino
lehen. Lepoko zapi urdinekin
bertaratzea eskatzen dute.

Errepideak itxiko
dituzte Tolosako
irteera batean
HIRIGINTZA // N-1 errepideak To-
losan duen 434 irteeraren (Ama-
rotz auzoa) eta Tolosatik Apatta
industriagunera doan GI-2130-A
errepidearen arteko biribilgune-
ko obrak direla eta, bihar
22:00etatik aurrera guztiz itxiko
dituzte G-2130-A errepidea eta
N-I-434 irteera, Donostiarako
noranzkoan. Behin egin beha-
rreko margotze lanak amaituta,
ostiralean, 06:00etan zabalduko
dituzte berriro.

‘Zabaldu 2019’ diru
laguntza argitaratu du
SPRI euskal agentziak
GIZARTEA // SPRI enpresen gara-
penerako euskal agentziak, eus-
kal enpresen nazioartekotasuna
sustatzeko Zabaldu 2019diru la-
guntza argitaratu duela jakina-
razi du Lehiberrik. Iazko faktu-
razioaren esportazio tasak %40a
gainditzen ez dieten ETEak dira
enpresa onuradunak. 2019an ze-
har burututako ekintzak lagun-
duko dira, eta urriaren 31 bitarte
edo dirua agortu arte dago eska-
era egiteko epea.

Bisigu eta Sagardo
Festako otorduetako
txartelak, salgai
GIZARTEA // Ekaineko lehen aste-
buruan ospatuko da Bisigu eta
Sagardo Festa. Batetik, uztartze
afaria izango da, ostiralean,
20:00etan, 27 euroren truke.
Bestetik, Zerkausian, bisiguaren
menua dastatu ahal izango da
larunbatean eta igandean, 55 eu-
rotan. Txartelak, Tolosaldea
Tour turismo bulegoan erreser-
batu daitezke, baita 943 697 413
zenbakira deituz edo tour@tolo-
saldea.eushelbidera idatziz ere.

Zerbitzaria

Amezketa.Taberna batean lan egi-
teko zerbitzari  bat behar da. Intere-
sa dutenek, 647 446 363 telefono
zenbakira deitu behar dute.

IRAGARKI LABURRAK
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Euskal melodiaren fabrika
Elene Arandiak eta German Ormazabalek kontzertua eskainiko dute, bihar,
Garikoitz Mendizabal txistulariarekin batera, Errenteriako Musikaste jaialdian. 

Josu Artutxa 

Errenteriako Niessen Kulturgu-
nea, izen bereko fabrika zenaren
espazioan eraiki zuten. 1997ko
irailean zabaldu zutenetik, kul-
tur eskaintza zabala eta arte es-
zenikoetako programazio egon-
korra du. Maiatzean sartzeare-
kin batera, Eresbil Musikaren
Euskal Artxiboak antolatutako
Musikaste jaialdia ospatzen da
bertan. Aurtengoa 47. edizioa
izaten ari da, eta Eresbilen zein
Musikasteren sortzaile Jose Luis
Ansorena omenduko dute. Eus-
kal musika garaikideko errefe-
rentziazko egile donostiarra
maiatzaren 1ean hil zen.
Aurreko ostiralean hasi, eta la-

runbatean amaituko da jaialdia.
Denera, hamar emanaldi progra-
matu zituzten edizio honetara-
ko. Horietako batean, Tolosako
bi artista bilduko dira. Hain jus-
tu, German Ormazabal piano jo-
tzaileak eta Elene Arandia abes-
lariak, Garikoitz Mendizabal
txistulari zestoarrarekin batera,
ohikoa ez den errezitaldia eskai-
niko dute, bihar, pianoa, txistua
eta ahotsa erabiliz, «literaturaz
jantzitako saio berezi batean». 

EUSKAL MUSIKAREN HISTORIAZ
Abeslariak, lehen aldiz hartuko
du parte Musikaste jaialdian.
Aurrez, antzeko emanaldiak es-
kaini izan ditu Tenpora taldeare-
kin. Orain oholtza partekatuko
duen musikarien artean, berriz,
German Ormazabalekin aritu da
behin bakarrik. «Berak deitu zi-
dan, Garikoitzekin batera, pia-
noaren eta txistuaren errezitaldi
bat eskaintzeko asmoa zutela
azalduz. Artxipielagoa izeneko
proiektuan bi urte eta erdiz bate-

ra aritu ostean sortu zuten
ideia», azaltzen du Arandiak.
Lehen aipatu bezala, Ansore-

nari omenaldi txiki bat egingo
diote. «Euskal musikagintzan
sortutako obra edo lan esangura-
tsuen bilakaera historiko bat is-
latuko dugu, laburpen moduko
bat, batez ere, pianoan eta txis-
tuan. Horretarako, baina, beha-
rrezkoa ikusten zuten hiruga-
rren instrumentu bat sartzea;
kasu honetan, ahotsa». Proposa-
mena jaso ondoren, proba ba-
tzuk egin, eta funtzionatu zeza-
keela jabetu ziren.

LIBANOTIK UREPELERA
Euskal kantagintzaren barruan,
abestu izan diren doinuak eta
gutxiago abestu izan direnak ere
entzuteko aukera izango da. Guz-
tiak ere, entzuteko errazak direla
dio Arandiak. Errezitaldia, piano-
arekin eta txistuarekin hasiko da,

Naji Hakim libanotarrak Mendi-
zabali eskainitako hiru zatiko
obrarekin. «Hakim Euskal Herri-
ra etorri, eta bertako musikaz
maitemindu zen. Kontzertu bate-
an Garikoitz entzuten ari zela,
txistuaren soinuarekin liluratuta
geratu, eta obra bat egitea burura-
tu zitzaion». Euskal Herrian le-
hen aldiz entzungo da obra.
Jarraian, berriz, klasikoagoak

diren kantuak entzungo dira.
«Kasu horietan, baliteke txistuak
interpretatutako melodia ezagu-
na izatea, baina beste norabide
bat eman zaie orain». Izan ere,
abesti batzuetan, Andoni Egaña
bertsolariak idatzi ditu letrak.
«Musikarion eta publikoaren har-
tu-eman hori melodiaren bidez
lortu nahi dugu, nahiz eta ezeza-
guna izan. Letrek joko horretara-
ko ere balioko dute»
Emanaldi berezi bat aurrera

eramateko, ordea, ezinbestekoa
da atzetik lana ondo egitea. Ho-
rretarako, entsegu ugari egin di-
tuztela dio Arandiak. «Aurkez-
pen kontzertua izango da, eta be-
raz, oso garrantzitsuak izan dira
proba guztiak. Astean pare bat al-
diz geratu izan gara Tolosako mu-
sika eskolan, abestiak behin eta

berriz errepasatzeko. Gainera,
gure arteko erlazioa oso ona izan
da hastapenetik». 
Aurrez ezagutzen zituen kan-

tuak izan arren, hiruen arteko ko-
hesio hori lortzea beharrezkoa
zela aitortu du. «Tonalitate alde-
tik, kantu guztiak, gizonezkoen
ahotsentzako eginak daude».
Besteak beste, Nere herriko nes-
katxa maite, Lau teilatu eta Xal-
badorren heriotzean kantuak in-
terpretatuko dituzte. «Hain era-
bilita dauden abestietan, zaila da
erosotasun bat bilatzea». Publi-
koa horiek kantatzera bultzatuko
duten edo ez galdetuta, «auska-
lo», dio Arandiak. «Euskaldunak
oso isilak eta erreserbatuak gara
horretarako».
Gutxi gorabehera, ordubete in-

guru iraungo du saioak. Sorpresa-
ren bat edo beste ere izango da.
«Txistua egungo edozein kantu-
tan oso ongi barneratzen dela
ikusi eta entzun ahal izango da».
Formatu honekin orain arte iritsi
ez diren tokietara heltzea izango
da hurrengo helburua. Aretoaren
eta testuinguruaren arabera, for-
matua ere alda daiteke. «Agian,
ahots gabeko saioak eskaini di-
tzakete».

German Ormazabal eta Elene Arandia tolosarrak eta Garikoitz Mendizabal zestoarra, Tolosako musika eskolan. M. ARANDIA



Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Batxilergoko ikasketa amaitu
berri, Alaitz Artola Ormazabal
(Amezketa, 2001) piano jotzaile-
ak garbi du piano ikasketak egin
nahi dituela. Dagoeneko Bartze-
lonan sarrera probak egiten hasi
bada ere, ekainean zehar egingo
ditu Donostian eta Iruñean. Ibil-
bide honetan eman dien lagun-
tzagatik, eskerrak eman nahi
izan dizkie, bai gurasoei eta bai-
ta alboan izan dituen irakasleei
ere.
Noiz sartu zinen musikaren
munduan?
Txikitatik asko gustatu izan zait,
eta asko ibiltzen nintzen kan-
tuan eta dantzan. Baina zortzi
urte inguru nituela pianoak era-
karri ninduen. Hemen, Amez-
ketan, Kontxu Altuna aritzen
zen piano klaseak ematen, eta
berarekin hasi nahi izan nuen.

Hamar urte egin nituenean, be-
rriz, Donostiako kontserbatorio-
an hasi nahiko nukeen esan zi-
daten, eta probatzea erabaki
nuen. Gustura hasi nintzen eta
hortxe jarraitu dut aurten arte. 
Garbi zenuen pianoa ikasi
nahi zenuela?
Instrumentu bat aukeratzerako-
an garbi izan nuen pianoa nahi
nuela. Probatu nuen eta asko
gustatu zitzaidan; horrekin ja-
rraitu nuen, eta gustura nago.
Herrian bertan ikasteko zor-
tea izan duzu, beraz. 
Hasieran nik gurasoei esan nie-
nean pianoa ikasi nahi nuela,
suertea izan zen hemen bertan,
etxe ondoan, irakaslea izatea.
Oso gustura hasi nintzen berare-
kin, eta oso ondo tratatu nin-
duen. Beti pazientziarekin hartu
ninduen, eta oso gustura ibili
nintzen.
Duela pare bat hilabete, Eus-

kadiko Musikari Gazteen
Lehiaketako saria irabazi ze-
nuen 19 urtez azpiko mailan.
Beti parte hartu izan duzu?
Kontserbatorioan urtero erre-
pertorio bat ikasten saiatu izan
gara, ez ikasten ikasteagatik, bai-
zik eta, nonbait jotzeko. Kontzer-
turen baterako edo lehiaketaren
baterako izan da. Behin baino
gehiagotan apuntatu izan naiz.
Uste dut musikari gazteen lehia-
ketara hirugarren aldia zela aur-
kezten nintzela. Aurten izan da
lehen aldia irabazi dudana. Bes-
te batzuetan ere parte hartu izan
dut; batzuetan emaitza hobea-
goekin eta okerragoekin, baina
gure helburua ez da izaten ira-
baztea. Baizik eta, urtean zehar
ikasi dugun hori erakustea. 
Espero zenuen irabaztea?
Ez. Nik horrelakoetan ez dut
inoiz espero izaten. Esan dudan
moduan, gehiago joaten naiz
ikasi dudan hori nonbait jotzera.
Helburua hori izaten da. Kasu
honetan, jo nuen, eta oso gustura
geratu nintzen. Baina ez zitzai-
dan burutik pasa ere egin saria
emango zidatenik. Ezusteko po-
lita izan zen. 
Zer nolako esperientzia izaten
da jendaurrean edota epaima-
hai baten aurrean jotzearena?
Txikia zarenean agian gehiago
kostatzen zaizu, baina beti nahi-

ko lasai joan izan naiz. Inoiz ez
dut gehiegizko urduritasunik
izan. Nahiko ondo eramaten dut
eta gustuko dut jendearen aurre-
an jotzearena.
Zein izan da lehiaketak eman
dizun saria?
Nire ahaleginari saria izan da.
Urte gogorra izan da atariko pro-
bak prestatzen aritu naizelako.
Asko ikasten aritu naiz, eta lehia-
ketara joan eta ondo ari naizela
ikusi ahal izan dut. Demostra-
zioa izan da, eta eskertzen da.
Batxilergoko ikasketez gain,
pianokoak atera behar izan
dituzu aurrera. Nola eraman
duzu hori?
Aste hobeak eta okerragoak izan
ditut. Okerrena, bietako azterke-
tak elkartzean izaten da; goizean
eskolakoak eta arratsaldean kon-
tserbatoriokoak. Antolatzea da
kontua. Egun bakoitzean zer
egin behar duzun garbi izan, eta
klabea hori jarraitzea da. Azke-
nerako ohitu egiten zara.
Inoiz  pasa zaizu burutik pia-
noko ikasketak uztea?
Lan askoko estres momentu ja-
kin batzuetan bai, baina inoiz ez
serio. Batxiler garaian, azterkete-
tan, ‘ezin dut gehiago’ esan izan
diot neure buruari. Baina nola
oso gustura nagoen, eta han ber-
tan ere giro oso ona daukagunez,
eta irakasleek asko laguntzen di-

gutenez, serio ez dut inoiz plan-
teatu uztearena. 
Zer ematen dizu pianoak?
Erantzun hauek askotan oso ti-
pikoak dira [barreak], baina egia
da oso parte garrantzitsua dela
niretzako. Txikitan oso mugitua
nintzen, eta asko lagundu zidan
zerbaitetan zentratzen. Era bere-
an, asko ikasteaz gain, asko
eman dit. Lagun asko egin ditut,
eta ate asko ireki dizkit.
Eta orain aurrera begira, zer?
Batxilergoko eta kontserbatorio-
ko ikasketak biak bukatu ditut.
Orain garbi daukat pianoarekin
jarraitu nahi dudala. Pianoko goi
mailako ikasketak egin nahiko
nituzke. Lau urte dira. Beste
ikasketetatik ezberdina da, ez
delako batxiler eta selektibitate-
ko notekin egiten. Sarrera pro-
bak egin behar ditugu. Bartzelo-
nan bi tokitan, Iruñean eta Do-
nostiako Musikenen egingo
ditut sarrera probak, eta ea zor-
tea dudan.  
Zein motatako proba da?
Alde batetik, azterketa teorikoak
daude idatziz egiteko. Bestetik,
pianoan, ordu erdi bat buruz jo
behar da, eta lehen aldiz partitu-
ra bat aurrean jarri eta irakurri
behar da.  Guzti hori prestatzeko
orduak eta orduak sartuz aritu
gara irakaslearekin. Lan askoko
ikasturtea izan da, baina oso po-
lita eta uste dut bukaera polita
eman diodala.   
Non ikasi nahiko zenuke?
Oso etxekoa naiz, eta Donostian
gelditu nahiko nuke, baina ez
horregatik bakarrik. Oso eskola
ona da. Jende asko kanpotik
etortzen da, eta hori seinale bat
da. Hiru irakasle daude pianoko-
ak, eta oso gustura aritu naiz be-
raiekin. Bertan gelditu nahiko
nuke.
Musikatik bizi nahi duzu?
Bai, momentu honetan hori sen-
titzen dut. Gero ez dakit karrera
egin, eta zer izango den. Bizitzak
buelta asko ematen ditu, eta aus-
kalo zertan bukatuko dudan.
Helburuak jartzea izango da.
Piano kontzertuetatik bizitzea
oso-oso zaila da, baina neure bu-
rua ikusten dut piano klaseak
ematen.
Herrian kontzertu bat eskain-
tzekotan zara. 
Bai. Kontserbatorioko ikasketak
amaitu ditudanez, Junkal Gue-
rrero irakasleak esan zidan, beti,
ikasketak amaitzean bakoitzak
bere herrian kontzertu bat ema-
teko ohitura duela. Urte guzti
hauetan ikasi dugun hori era-
kusteko. Alkatearekin hitz egin
nuen, eta ez didate arazorik jarri.
Laguntzeko prest daude, eta
ekainaren 1ean izango da,
19:30ean, kultur etxeko aretoan. 

E. MAIZ

«Orain garbi daukat pianoarekin
jarraitu nahi dudala»

ALAITZ ARTOLA ORMAZABAL 
PIANO JOTZAILEA
Amezketarrak umetatik garbi zuen pianoa
ikasi nahi zuela. Martxoan, Euskadiko Musikari
Gazteen Lehiaketan lehen postua lortu zuen
19 urtez azpiko mailan. Orain, herrian eskainiko
du kontzertua, ekainaren 1ean.
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Tolosarako proposamenen plaza 
‘Tolosaldeko Ataria’-k eta
28 Kanalak elkarlanean,
Tolosako bost
alkategaiekin debatea
antolatu zuten,
herenegun, Topic aretoan. 

Irati Saizar Artola Tolosa

Datorren igandean erabakiko
dute Tolosako herritarrek dato-
zen lau urteetan udalak zer nora-
bide hartuko duen. Astebete
pasa da kanpainan hasi zirenetik
eta horretarako tartea hartu zu-
ten Tolosako bost alkategaiek,
astelehenean ere, TOLOSAKOATA-
RIAk eta 28 Kanalak antolatutako
debatean. Bakoitzak bere iritziak
plazaratzeko tartea hartu zuen.
Olatz Peon EAJko alkategaia,

Tolosako Udalean alderdi bakoitzak duen ordezkaritzaren araberako hurrenkeran eseri ziren alkategaiak. I. SAIZAR

Andu Martinez de Rituerto EH
Bilduko alkategaia, Joxe Mari Vi-
llanueva PSE-EEren alkategaia,
Peio Atxukarro PPren alkategaia
eta Iñigo Cabieces Elkarrekin Po-

demoseko alkategaia izan ziren
debatean parte hartu zutenak
eta zozketaren bidez erabakitako
hurrenkeran aritu ziren aurkez-
leek jarritako gaiei buruz: beste-

ak beste, ekonomiaren sustape-
na, hirigintza, osasuna, euskara
eta kultura, gizarte politika eta
parekidetasuna izan zituzten
hizpide.

Bakoitzak bere buruaren aur-
kezpena egin zuen hasteko, eta
azken agintaldiko balorazioa
eginez jarraitu zuen debateak.
Oposizioan aritu direnek, EAJ-
ren gabeziak azaleratzen ahale-
gina egin zuten; era berean,
Olatz Peon egungo alkateak, ba-
lorazio «oso positiboa» egin
zuen, azken lau urteetan egin
dutenari begira. 
Debatearen azken partean,

maiatzaren 26an hautagai izan-
go direnei galderak egin zizkie-
ten bertaratu ziren herritarrek,
debatean zehar paper batzuetan
idatzitako kezka eta galderen bi-
dez. Eta amaitzeko, minutu bana
izan zuten alkategaiek botoa es-
katzeko. Bi ordu pasatxo iraun
zuen eztabaidak.

OLATZ PEON 

AGINTALDIKO BALORAZIOA
«Udal hauteskundeetara progra-
ma jakin batekin aurkeztu ginen
eta bete egin dugu».

EKONOMIAREN SUSTATZEA
«Gure apustua lehen sektorea
eta merkataritza zein turismoari
dagokiona indartzea da».

HIRIGINTZA
«Oinezkoari lehentasuna eman
eta energia-efizientziaren ingu-
rugiro politikak sustatuko ditugu,
kirol ikuspuntua barnebilduz».

OSASUNA
«ESIren antolaketak ospitale pu-
bliko bat eraikitzea eskatzen du,
sarean integratuta egongo dena».

EUSKARA ETA KULTURA
«Bide onetik goaz, euskara hiz-
kuntza nagusi izateko estrategia
berritzaile eta inklusiboan».

GIZARTE POLITIKA
«Etxez etxeko arreta indartu eta
adinduentzako kontzertatutako
plazak handituko ditugu».

PAREKIDETASUNA
«Emakumeen etxeak politika fe-
minista bultzatzeko eta emaku-
meen erreferente izateko sortu
dira».

ANDU MARTINEZ DE RITUERTO 

AGINTALDIKO BALORAZIOA
«EH Bilduk abiatutako hainbat
ekimen zuenak egin dituzue, ha-
sieran ezezkoa eman ondoren».

EKONOMIAREN SUSTATZEA
«Interesgarria iruditzen zaigu
eskualdera enpresa traktore bat
ekartzeko ahalegina egitea».

HIRIGINTZA
«Alde Zaharreko hondamen ego-
eran dauden etxebizitzak berres-
kuratuko eta alokairu sozialeko
pisuak eraikiko ditugu». 

OSASUNA
«Harrigarria da ikustea zortzi ur-
tetan defendatu dugun ospitale
publikoa EAJk bere egin duela». 

EUSKARA ETA KULTURA
«Euskararen Mahaiaren eraketa
ekimen bikaina da; ideia espor-
tagarria da beste alorretarako».

GIZARTE POLITIKA
«Herriaren diagnostiko soziala
egingo dugu, neurriak modu era-
ginkorragoan aplikatzeko».

PAREKIDETASUNA
«Emakumeen Etxea ideien labo-
rategi bat izango da; ideia horie-
kin seguru nago Tolosa berdin-
zaleago bat izango dugula».

JOXE MARI VILLANUEVA 

AGINTALDIKO BALORAZIOA
«Azkeneko zortzi urte hauetan
kolorerik gabeko kudeaketa izan
da, noraezean ibili dira».

EKONOMIAREN SUSTATZEA
«Apatta Errekaren bigarren fasea
bultzatu nahi dugu eta enpresa
berriak erakarri behar ditugu».

HIRIGINTZA
«Pisu gehiago behar dira Tolosan
gazteentzat eta Zumardi Txikia
berreskuratu behar da, aparkale-
kuen arazoa konponduz». 

OSASUNA
«Osakidetzak eskaintzen dituen
zerbitzu kartak maila berdinez
bermatu behar ditugu Tolosan».

EUSKARA ETA KULTURA
«Euskararen erabileran esfortzu
bat egin eta euskal komunikabi-
deak lagunduko ditugu».

GIZARTE POLITIKA
«Gazteen emantzipazioa bidera-
tzeko alokatzeko etxebizitza
gehiago eskaini behar ditugu».

PAREKIDETASUNA
«Emakumeen Etxeak indarkeria
pairatzen duten emakumeen-
tzat baliabide eta dinamikak es-
kaintzea nahi dugu».

PEIO ATXUKARRO

AGINTALDIKO BALORAZIOA
«Zabor bilketa sistema jartzea
asko estimatu dut, pertsonaren
askatasunean egin nuen indar». 

EKONOMIAREN SUSTATZEA
«Instituzioek erraztasunak jarri
behar dizkie bertako sortzaileei;
dagoena indartu egin behar da».

HIRIGINTZA
«San Esteban auzoan 500 etxebi-
zitza egin nahi ditugu; irtenbidea
izango litzateke auzotarrentzat,
baita tolosar guztientzat ere».

OSASUNA
«Publikotasunak ez dit berma-
tzen zerbitzua hobea izango de-
nik».

EUSKARA ETA KULTURA
«Galtzaundikoei eskertu egin be-
har zaie egiten duten lana; ho-
rrek bere fruituak ematen ditu».

GIZARTE POLITIKA
«Atzerriko edo bertako zaintzai-
leen tratua orekatua den aztertu
behar da; ez ahaztu bertakoekin».

PAREKIDETASUNA
«Parekidetasuna errespetuan
hasten da, heziketan karga han-
dia jarri behar da; antolaketa ga-
rrantzitsua da».

IÑIGO CABIECES 

AGINTALDIKO BALORAZIOA
«Herritarren parte hartzea ber-
matu behar da, eta hori ez da tal-
de ekintzaileekin soilik egiten».

EKONOMIAREN SUSTATZEA
«Bi hanka ditugu: gazteentzat lan
poltsa espezifikoak sortu eta mer-
kataritza erdigunean jartzea».

HIRIGINTZA
«Auzo guztiek behar dituzte be-
rrikuntzak, San Estebanek esate-
rako; pisu berriak eraiki ez, dau-
denak birmoldatu behar dira».

OSASUNA
«Gure asmoa da 2020an errefe-
renduma egitea, zer nolako siste-
ma nahi den erabakitzeko».

EUSKARA ETA KULTURA
«Doakotasuna egon behar du C1
mailara arte, ezin da ordaindu
eskubide batengatik».

GIZARTE POLITIKA
«Auzoetan autogestioa bultzatu-
ko dugu, auzotarrek izan deza-
ten azken hitza».

PAREKIDETASUNA
«Udaletxeak antolatzen dituen
ekitaldi guztietan ludoteka zer-
bitzua jarriko dugu, parte hartze
soziopolitikoa bermatzeko».

DEBATEAREN ESANAK

UDAL HAUTESKUNDEAK 2019 



Josu Artutxa Dorronsoro 

Gorputz heziketan lizentziatua
da Andu Martinez de Rituerto
Agirre (Lazkao, 1967). Gainera,
Bigarren Hezkuntzako ikaste-
txeetarako zuzendaritzarako
agiria eskuratu zuen, eta egun,
irakaslea eta zuzendaria da Ale-
giako Aralar institutuan. Bi ha-
markada daramatza Tolosan,
bost seme-alaben aita da, eta
atletismoan ere aritzen da, «pla-
zer iturri modura, erotu gabe».
Zergatik eman diozu baiezkoa
alkategai izateko gonbitari?
Pertsona oso independentea
izan naiz beti, alor askotan inpli-
katu dena. Kritikoa izaten eta
iturri askotatik edaten saiatzen
naiz. Alderdien dinamikarekin
hautsi nahi zutela eta, pertsona
independente bat nahi zutela
esan zidaten, euren oinarri ideo-
logikoekin bat egiten zuena eta
freskotasuna emango ziena. As-
kotan, politikatik kanpo gaude-
nok, pertsona berdinen arteko
lehiaz kexatzen garela eta, inte-
resgarria izan zitekeela pentsatu
nuen, ekarpenak egiteko.
Zein da azken legealdiaz
egiten duzun balorazioa?
Hanka puntetan igaro diren lau
urte izan dira, non udalak iner-
tzia batean funtzionatu duen. Ez
da proiektu finkorik egon, eta ze-
zenak harrapatu die zenbait
kontuetan. Fronton eraikinaren
kontzesioarekin ez dira argi ibili.
Hiribusarekin ere aurreikuspen
falta handia egon da. San Este-
ban auzoan, 2015ean gauzak lo-
tuta zeudela, lau urte alperrik
galdu direla iruditzen zait. Gai-
nera, lehen urteetan, aurrekon-
tuak zehaztu gabeak izan dira.
Zeintzuk dira datozen lau
urteetarako dituzuen
proposamen nagusiak?
Batetik, herriko autobus zerbi-
tzua publiko egitea eta indartzea
oso garrantzitsua da, gabezi bat
delako. Gainera, jasangarritasu-
naren aldeko apustua egingo
dugu, eta aukerak aztertu behar-
ko dira, baina autobus elektrikoa
jartzearen ideia interesgarria
iruditzen zait. Ibilgailu elektri-
koak kargatzeko estazioak eta
udal eraikinetan energia berriz-
tagarria sortzeko eguzki panelak
jartzea ere proposatzen dugu.
Hirigintza aldetik, Rondilla

kalea oinezkoentzat atseginago
egingo dugu eta Zumardi Txikia
aisialdirako gune modura be-
rreskuratuko dugu. Lehen hel-
burua, ordea, bertako aparkale-
kuei irtenbide bat ematea izango
da. Bestetik, kultur etxeak nahiz
udal liburutegiak berritzeko be-
harra dute. Faltan botatzen dugu
ere, Leidor eta Topic aretoen osa-
garri izango zen erabilera anitze-

ez du eskaintzen tolosarrok me-
rezi dugun osasun arreta.
Alderdi ekonomikoari dago-

kionez ere kezka handia da. Osa-
kidetzak 21 milioi euro ematen
dizkio urtero, eta klinikak inge-
niaritza fiskalean oinarritutako
enpresen sare bat osatu du. Ezin
da jakin diru hori benetan zerta-
ra bideratzen den. Orduan, pre-
miazko beharra da ospitale berri
bat eratzea, baina ez edozein
modutan. Eskualdearen beha-
rren azterketan oinarrituko den
eraikin publiko bat nahi dugu.
Kontutan izan behar dugu gi-

zartea zahartzen ari dela, eta az-
terketa sakon bat egin behar da.
Guk, udal lurrak Osakidetzaren
esku jartzeko konpromisoa har-
tzen dugu, eta egoera hau sala-
tzeko beharrezkoak diren ate
guztiak joko ditugu.
Galtzaundi Euskara Taldeak
bultzatuta, Tolosaldeko Eus-
kararen Lan Mahaia osatu be-
rri da. Zer iruditzen zaizu?
Proiektu bikaina eta zoragarria
da. Aparta iruditzen zait, eskual-
deko gizarte osoa eta eragile uga-
ri ordezkatuta egongo diren foro
bat osatzea. Eredu hau beste alor
batzuetara eramaten saiatu be-
harko ginateke. Eskualdean,
euskara komunikazio eta kohe-
sio hizkuntza nagusia izateko
erronkari helduko diogu, ber-
dintasunaren eta aniztasunaren

dela. Lana sortzen dutenei soilik
begiratzen diegu, eta egun, pre-
karietate handia dago. Sortzen
diren lanek, baldintza duinak
izan behar dituzte, ikuspegi so-
zialarekin.
Azken lau urtetan, ozenen-
tzun da eskualdean %100ean
publikoa izango den ospitale
baten aldeko aldarria. Zein iri-
tzi duzu honen inguruan?
Ez da soilik ospitale bat aldarri-
katzea, lehen arreta indartzea,
larrialdi zerbitzuak publiko egi-
tea eta osasunaren prebentzioa
eta promozioa egiteko indarrak
ezartzea da. Gizarte politikan sa-
kontzea, osasungintzan aurrera
egitea da.

Ospitalearen egoera, oso kez-
kagarria da. Arretak okerrera
egin du, eta medikuen dantza
ikaragarria da Asuncion Klini-
kan. Espezialista batzuk homo-
logaziorik gabe ari dira lanean,
garrantzitsuenak falta dira, eta
duten lehen aukeran, alde egiten
dute. Onartezina da langileen ra-
tioa dagokiena baino baxuagoa
izatea. Kontua ez da soilik priba-
tua edo publikoa izatea; klinikak

ko gela bat. Tolosak  150 lagun in-
guru hartuko dituen areto txu-
kun bat merezi du.
Auzo eta landa auzoekin ere ez

gara ahazten, eta bizilagunekin
beharrak aztertu eta lehentasu-
nak finkatu ondoren, horiek ase-
tzeko baliabideak bideratuko di-
tugu. Usabalgo hirugarren fasea
definitu eta Berazubiko lanak
ere amaitu behar dira.
Alor ekonomikoari dagokio-
nez, zer proposatzen duzue?
Tolosaldea Garatzen eskualdera-
ko tresna oso indartsua da, eta
industrian eta ekonomian es-
kualde ikuspegi bat eman beha-
rrean gara. Batetik, enpresak
kanpora ateratzeko eta merka-
tua zabaltzeko aukerak aztertu
behar dira, enpresen arteko el-
karlana ere bultzatu beharra
dago, saretuz eta sinergiak sor-
tuz. Gainera, eskualdean ez
dugu enpresa handirik, eta Goie-
rrin duten enpresa motor indar-
tsu horiek gurera ekartzearen
aukera planteatuko nuke.
Bertako merkataritza eta le-

hen sektorea babesteko neurriak
indartzen jarraituko dugu. Fun-
tsezkoa da kontsumo ereduen
gaineko hausnarketa bultzatu
eta kontzientzia lan bat egitea.
Askotan ez gara ohartzen eroske-
ta sume bat egitea, ekintza politi-
ko indartsu bat dela. Hala ere,
ahaztu egiten zaigu bi alde dau-

balioetatik abiatuta. Esperimen-
tu oso eramangarria izango da.
Kalean dabilen beste aldarrie-
tako bat, erabakitzeko esku-
bidearena da. Zein da horri
buruz duzun iritzia?
Erabakitzeko eskubidea berma-
tzea gure identitatearen parte
da. Gure ideologian agertzen
den oinarrizko eskubidea da. To-
losan, gehiengo zabal batek ho-
rrela pentsatzen du. Herri aber-
tzale eta ezkertiarra gara.
Azken urteetan, gora egin
dute birziklatze datuek. Zer
proposatzen duzue horiei
eutsi edo hobetzeko?
Datuak begiratzen aritu naiz, eta
ez da horrela. 2015ean, gaikako
bilketaren kopurua %76koa zen,
eta aurtengo otsailean, gaikako
bilketaren datuak %66an koka-
tzen dira. Errefuxara hondakin
gehiago isurtzen dugu, eta orga-
nikoaren kasuan, hondakin de-
segoki ugari aurkitzen dugu. Ga-
rrantzi izugarria du garbia izate-
ak, gero berrerabili ahal izateko.
Gainera, lau urteren ondoren,

hondakin gehiago sortzen dugu:
pertsonako egunean 0,9 kilo sor-
tzetik, 1,1 kilo sortzera igaro gara.
%18an igo da kopurua. Kontzien-
tziazio lan handia behar du, erla-
xatu egin garelako. Bilketa siste-
man jarri da fokua, baina ez da
horrela. Sistema dena delakoa
ere, gutxiago sortu behar dugu,
berrerabiliz eta birziklatuz.
M8ak greba egun arrakasta-
tsuak utzi ditu bi urtetan. Zein
politika defendatuko dituzue
berdintasunerako bidean?
Taldean, mugimendu feminis-
tan lanean ari diren kideak ditu-
gu. Bidea beraiek markatu behar
digute. Berdintasunaren ikuspe-
gia alor guztietan txertatu nahi
dugu, zeharkako gai modura.
Gainera, Emakumeen Etxeari
bide emateko beharrezko urrats
guztiak emango ditugu. Emaku-
meek pairatzen duten indarke-
ria fisiko eta psikologikoari aurre
egiteko, indarkeria estruktural
eta sinbolikoari egin behar diegu
aurre. Azkenik, kritikotasuna
lantzea beharrezkoa da, genero
estereotipoak gainditzeko ahale-
gina egin behar dugulako.
Beste alderdien ezaugarri
positibo bana aipatzerik bai?
Harreman handirik ez badut ere,
gehienak aspalditik ezagutzen
gara. Zintzotasunetik, herriaren-
tzako proposamen egokienak
egin nahi dituztela aipatuko dut. 
Zer egiten duzu politikaz
deskonektatzeko?
Kalera edo mendira paseo bat
ematera joateko aprobetxatzen
dut eguna, gehiago lasaitzen
nauelako. Gainera, Tolosan du-
gun zine eskaintza ederrarekin,
Leidorrera ere sarri joaten naiz.

JOSU ARTUTXA

«Ospitale berria
premiazko beharra da»

ANDU MARTINEZ DE RITUERTO EH BILDUKO ALKATEGAIA
Lehen aldiz aurkeztuko da herriko alkategai modura. Tolosa berri bat
marrazteko bidean, programa mardula eta ausarta osatu dutela dio.
Hala ere, hirigintzak eta osasunak kezkatzen dute gehien.

«Herriko autobus
zerbitzua publiko
egitea eta indartzea
oso garrantzitsua da,
gabezi bat delako»
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Hirugarren jardunaldia
ESKUZ
BENJAMINAK B

VILLABONA

Lanzeta-Iraola 16
Gibelalde-Paulino-Artola 3
Goenaga-Aranzabe 16
Etxetxipia-Maritxalar-Castro 4
Gurrutxaga-Gartzia 16
Artola-Elosegi-Galarraga 2
Aburuza-Barriola 4
Arteaga-Nazabal 16
Urruzola-Gorriti 16
Astibia-Aizpuru 14

ALBIZTUR

Dieguez-Albizu 16
Estevez-Labaka 13
Otaño-Gurrutxaga 16
Herrero-Iturrioz-Garmendia 11
Ezeiza-Juantorena 13
Mujika-Altuna 16
Aizpurua-Gaztañaga 2
Ezkioaga-Iruretagoiena 16
Aldalur-Arandia 16
Setien-Gonzalez 8

ANOETA

Saralegi-Saralegi 16
Xabala-Aranbarri 2
Otegi-Erro 12
Ruiz-Eizagirre 16
Mintegi-Acosta 16
Aperribai-Esnaola 8
Agirrezabala-Irazusta 14
Arruti-Val-Roteta 16

BENJAMINAK A   

BERASTEGI 

Aranalde-Navas-Baleztena 6 
Aizpurua-Odriozabala 16
Tolosa-Yurrita 16
Maioz-Maioz 6
Sanchez-Alijostes 16
Leo-Zubillaga 5
Zubillaga-Tejeria 7

Vidaurreta-Lacarra 16
Aseginozala-Aldaz-Martinez 9
Lacarra-Erro 16

ALKIZA

Altuna-Arandia 16 
Ormaetxea-Urkola-Elola 5
Iglesias-Aristondo 1
Dieguez-Garmendia 16
Domintxin-Bercianos-Lasarte 3
Garcia-Estevez 16
Goitia-Arsuaga-Elduaien 16
Aizpuru-Etxeberria 9
Gonzalez-Zufiria 16
Gorostidi-Galarza 10

ASTEASU

Larrarte-Garmendia 16
Garmendia-Hernandez 13
Goñi-Karrera 5
Otaegi-Mayoz 16

IBARRA

Argote-Del Rio 16
Iraola-Navarro 3
Garaikoetxea-Otegi 5
Arruabarrena-Altuna 16
Artola-Freitas Dos Santos 16
Zaldua-Etxetxipia-Lasa 1
Karrera-Artola-Belaunzaran 15
Ariño-Altuna 16
Iparragirre-Tejeria 16
Rementeria-Irastorza 5

ALEBINAK 

ALTZO

Labaien-Ugartemendia 5 
Castro-Iglesias 16 
Argote-Balerdi 2 
Larrarte-Oñate 16
Izagirre-Segurola 16 
Jauregi-Mendia 7
Aristeta-Barbero 16 
Fresneda-Irastorza 7
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ZIZURKIL

Insausti-Lopetegi 16 
Iraola-Zabala-Irazu 5
Zufiria-Aranburu 16 
Aburuza-Irazu 7
Meulman-Otaegi 16 
Goñi-Iturrioz 3
Goenaga-Olasagasti 16 
Caminos-Gartzia-Urbieta 8
Iparragirre-Aranburu 16
Goikoetxea-Rozas-Olano 3

IKAZTEGIETA 

Ugartemendia-Gorostiaga 16 
Alvarez-Garzia-Gorostiaga 12
Zubillaga-Lobo 16 
Cestau-Aburuza 15
Altuna-Perurena 16
Ayestaran-Saralegi 7
Arrieta-Arruabarrena 16
Zaldua-Lanzeta 11
Elola-Unanue 16
Agirrezabal-Lanzeta 13

PALAZ
ALEBINAK  

BIDANIA

Zabala-Iruretagoiena 9
Agirre-Etxarri 18
Zubillaga-Polo 18
Luluaga-Iturrioz 7
Juanena-Beobide 18
Ezeiza-Juantonena 7
Sarasola-Navarro 18
Goiekoetxea-Amundarain-Lasa 4

KADETE-
JUBENILAK  

BIDANIA

Olano-Karrera 17
Urkola-Herrero 25
Iturrioz-Aranburu 19
Agirre-Murua 25

Carlos Peña, Official World Record erakundearen ziurtagiriarekin.  ATARIA

Carlos Peñaren
beste munduko
marka bat

Erredakzioa Tolosa

Carlos Peña tolosarrak beste
munduko marka bat lortu du.
Aurreko abuztuan, 24 orduz egin
zuen igeri atzeraka, gelditu gabe,
Urumea ibaian, eta erretinosi
pigmentarioa modu aurreratuan
simulatzen zuten betaurreko ba-
tzuk jantzita zeramatzala, hau
da, ia ezer ikusten ez zuela. Offi-
cial World Record erakundeak
eman dio ziurtagiria. 

Peñak guztira 24 ordu, 7 minu-
tu eta 58 segundoz aritu zen ige-
rian, eta 51 kilometro egin zi-
tuen. Argizti Optikak egin ziz-
kion jantzita eraman zituen
betaurreko berezi horiek. Berez

eguzkitako betaurreko oso ilu-
nak zirenei binilo beltz bat jarri
zioten eta bi zulo egin, bakoitza  2
milimetrokoa.

Probaren helburua DameTVi-
sion irabazi asmorik gabeko era-
kundea ikustaraztea eta erreti-
nosi pigmentarioari buruz gizar-
tea kontzientziatzea zen. 7.000
gaixotasun arraro daude, eta ho-
rietako bat da erretinosi pigmen-
tarioa. Ikusmenari eragiten dio
eta gehienetan guztiz itsu gera-
tzen da gaixotasuna duena.  

«Banekien zein zen aurrean
nuen erronka, baina ez nuen
pentsatzen 10 orduz egongo nin-
tzela ia ezer ikusi gabe», esan
zuen Peñak. Gaueko bederatzie-
tatik goizeko zazpiak arte izan
zen egoera horretan. Igerian ari-
tu zen denbora guztia kontuan
hartuta, tarte zailena hain justu,
gaueko zatia izan zela azaldu
zuen muturreko igerilari tolosa-
rrak. 

24 orduz igeri egin
zuen atzeraka Urumea
ibaian, ikusmena ia
guztiz kentzen zioten
betaurrekoekin



Artistentzat bigarren
deialdia luzatu dute
Fagus Alkiza zentroak, artistei sormen prozesuak gauzatzeko
espazioa eta aholkularitza eskainiko dizkie Sormenaren Kabian.

Jon Miranda Alkiza

Adinez nagusia den edozein sor-
tzailek parte hartu ahal izango
du deialdi honetan, eskarmentu
handikoa zein hasi berria izan.
Proiektuak edozein diziplina ar-
tistikotakoak izan daitezke: tek-
nologia berriak, antzerkia, dan-
tza, literatura, bertsolaritza,
ikus-entzunezkoak, transmedia,
diseinua, moda, eskultura eta
abar. Gaurtik, ekainaren 30era
egongo da zabalik izen emateko
epea. Egilearen datuak, proiek-
tuaren deskribapena, curriculu-
ma edo aurkezpen eskutitza eta
nortasun agiriaren edo pasapor-
tearen fotokopia bidali beharko
dira, Fagus Alkiza zentrora pos-
taz, edo kultura@alkiza.eushel-
bidera.
Atzo, Inazio Urruzola txako-

lindegian aurkeztu zuten aur-
tengo deialdia. Herriko udal or-
dezkari eta eragileekin batera
han izan ziren Mikel Garaizabal
enologoa eta Iñaki Martiarena
Mattin ilustratzailea. Aurkezpen
ekitaldian bertan Sormenaren
Kabiak aurten izango duen irudi
efimeroa osatu zuen Mattinek.
Abenduan Hendaiako Nekatoe-
nean egonaldi batean parte har-
tzeko aukera izan zuen irudigile-
ak.
Aurkeztutako lan guztien arte-

tik bi aukeratuko dira eta Jon
Umerez, Lorea Agirre, Koldobika
Jauregi, Aintzane Lasarte, Ra-
mon Agirre eta Haizea Barceni-
llasek osatuko dute epaimahaia.
Fagus Alkizaren hiru ardatzekin
(natura, gizakia eta kultura),
proiektuak duen koherentzia,
proiektuaren originaltasuna, ar-
tistaren interesa eta eskaintzen
diren lan espazioetara eta balia-
bideetara egokitzeko gaitasuna
hartuko dira kontuan. Izan ere,
2019ko iraila eta azaroa bitarte-
an, hamabost eguneko iraupena
izango duen egonaldia egin ahal
izango dute aukeratutako bi ar-
tistek.

Mattin ilustratzaileak sortu zuen atzo Sormenaren Kabiaren aurtengo irudia. J. M. 
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Egonaldia Alkizako Lete apar-
tamentuetan egin ahal izango
dute eta toki hori bera lanerako
gune bezala eskainiko zaie artis-
tei, Inazio Urruzola txakolinde-
giarekin eta Ur Mara museoare-
kin batera. Museoko arduradun
den Koldobika Jauregiren ahol-
kularitza ere jaso ahal izango
dute sortzaileek, nahi izanez
gero. 

HERRITARREKIN PARTEKATUA
Egileei sormen prozesuak gauza-
tzeko espazioak eta aholkularitza
artistikoaz gain, babes ekonomi-
koa ere eskainiko zaie, aukeratu-
tako sortzaileei 1.000 euroko
beka bana emango baitzaie. Gai-
nera, Sormenaren Kabian parte
hartuko duten artistei herritarre-
kin harremanak izateko bideak
erraztuko zaizkie eta Nekatoene-
ako Artisten Etxea edo Igartubei-
tiko PATRIM erresidentzia artis-
tikoak zer diren ezagutzeko au-
kera emango zaie. Aukeratutako
artistek, gainera, egonaldian ze-
har, nola lan egiten duten ikuste-
ko aukera eskainiko diete herrita-
rrei zein kanpoko bisitariei. 
Fagus Alkiza interpretazio zen-

troak Gipuzkoako kultura mapa-
ren barruan egitasmo artistiko
bat jartzeko asmoarekin jarri
zuen martxan, iaz, Sormenaren

Kabia, «kultura eta ezagutzak el-
karbanatzeko, esperimentatzeko
eta difusiorako gune bat izate-
ko». Landa ingurunean egiten
den jarduera «aintzakotzat har-
tu» eta lurraldeko biodibertsita-
tea eta paisaiaren inguruko balio-
ak mantentzeko apustua egin
dute antolatzaileek. 
Sortzaileen eta herritarren ar-

tean elkarlana eta sinergiak sor-
tzeko aukera eskainiko du Sor-
menaren Kabiak. Egitasmoan
bat egin dute Alkizako Udalak,
Fagus Alkiza interpretazio zen-
troak, Alkizako Ostatuak, Inazio
Urruzola txakolindegiak eta Kol-
dobika Jauregiren Ur Mara mu-
seoak. 

ASTEAZKENA 22
AGENDA

M-26

Amezketa.Amezketa Etorkizun tal-
dearen programaren aurkezpena,
19:30ean, kultur etxean.

Deialdiak
Berrobi.Kulturaldia: Gimnastika errit-
mikoko ikasleen emanaldia,
16:00etan, eskolako psikomotrizitate
gelan. 
Amezketa.Berdin Bidean saioa,
16:30ean, kultur etxeko bigarren so-
lairuko erabilera anitzeko gelan.
Tolosa.Musikaria: Trakamatraka taile-
rra, 17:30ean, Eduardo Mocoroa musi-
ka eskolan. . 
Tolosa. Galtzaundi irakurle taldea: Fa-
kirraren ahotsa, 19:00etan kultur
etxean.
Tolosa. Jakinduriek mundue erreko
dausaioa, 19:00etan, Topic-en.
Irura.Loatzo musika eskolako banden
emanaldia 19:30ean, plazan.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Tolosaldea Garatzeneko tartea, Oskar
Tenaren Artearen Txokoaeta Ainhoa
Mendiluze Kale Kantoitik. 
11:00-12:00.Eutsi goiari.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak. 
16:00-18:00.Zebrabidea. 
18:00-20:00.Goizeko onena. 
20:00.(H)ari naizela.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta Lur.

17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Gipuzkoako Hauteskundeak
2019 (Markel Olano-EAJ).
22:30.Galdegazte (Kepa Errasti).
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Ignacio Olarre-
aga Aranburu.  Korreo kalea, 2.  
943 67 01 28.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Antzeko giroa, baina
epelagoa. Goizean hego-
ekialdeko ukitua izango du

haizeak eta horrekin tenperatura ma-
ximoa nabarmen igoko da, eguneko
erdiko orduetan 22-24 gradu bitarte-
an joaz goia. Eguerditik aurrera ipar-
ekialdera egingo du, baina ez du fres-
katuko. Zerua garbi egongo da.una 00

Bihar.Aldaketak izango ditu-
gu gaurkoan. Goizean giro
nahiko argia izango dugu,

baina eguerditik aurrera ipar-mende-
baldeko haizea nagusitzean, hodeiek
zerua estalirik utziko dute. Hala ere,
egun amaiera arte euririk sartuko ez
duenez giro lasaia izango dugu. 
Tenperatura zertxobait jaitsiko da,
eguneko erdiko orduetan 19-21 gra-
dura iritsiz.

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


