
T3T mendi
maratoian
edalontzi
berrerabilgarriak
banatuko dituzte

Mendizale eta mendi korrikalariek
ingurumena zaintzeko duten ardurari
begiratu nahi izan diote, iaz 8.000
edalontzi erabili baitzituzten; datorren
ekainaren 16an izango da proba //7

M-26TOLOSAKO EAJ-KO ALKATEGAIARI ELKARRIZKETA //4

Errebote plazan bisita
gidatua izango da
gaur, eraberritze
lanak ezagutzeko
Hainbat hilabetetako lanaren ondoren, ia prest
da Villabonako Errebote plaza; Dani Carballo
arkitekto eta pilota ikerlariak gidatuko du, gaur,
12:00etan, plaza sinboliko horretako bisita //3

AMASA-VILLABONA
REALA ARRATZAINEN
Amasak eta Villabonak bat egin zuteneko 400. urteurrena aitzakiatzat hartuta,
Realeko gizonezkoen taldeak entrenamendua egin du Arratzaingo futbol
zelaian; herriko gaztetxoek miresmenez hartu dituzte jokalariak  //3
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Mailaz igo
daitezke Tolosa
Eskubaloiko
bigarren
taldekoak ere

Datorren larunbatean,
Legazpiren aurka jokatuko
dute, 19:30ean, Usabal
kiroldegian; irabaziz gero,
zuzenean eskuratuko
lukete igoera //7

Euskal Jai
egunak hartuko
du, datorren
larunbatean,
Berastegi

Egun osoko egitaraua
antolatu dute, eta ez da
ibarraldeko festa-gune
bakarra izango: Txaraman
eta Gaztelun ere jai giroko
hitzorduak dituzte //6
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Ariketa fisikoa
egoki egiteko
aholkuak
emango dituen
hitzaldia, bihar  

Kultur etxean izango da
hitzaldia, eta bi zati izango
ditu;  teoriaz gain, makina
bakoitzaren ezagurri eta
erabilpenak azalduko dira

E. Maiz Amezketa

Amezketako Udalak ariketa fisi-
koa modu egokian egiteko jarrai-
bide eta aholkuak azalduko di-
tuen hitzaldi bat antolatu du.
Bihar, 19:00etan izango da, kul-
tur etxeko aretoan. Martxoaren
bukaeran gimnasio berria zabal-
du zuten. Udalak azaldu du, da-
goeneko 60 bat amezketar direla
bazkidetza egindakoak: «Egune-
ko edozein momentutan ikus
daitezke herritarrak gimnasio-
an. Halere, zenbait bazkidek
udalari gimnasioko makinak
erabiltzen erakusteko hitzaldi
bat egiteko iradokizuna egin dio-
te».
Hortaz, ostiralean, Gipuzkoan

hainbat kiroldegiren kudeaketa
eramaten duen BPXport enpresa
espezializatuko kirol monitore
batek ariketa fisikoa modu egoki
batean egiteko jarraibide eta
aholkuak azalduko ditu. Hitzal-
dia bi zatitan banatuko da: lehen
zatia teorikoa izango da, eta ari-
keta fisikoaren maiztasuna, be-
roketa egitearen garrantzia, adin
bakoitzari dagozkion ariketa fisi-
koaren nondik norakoak, eta lu-
zatze edo estiramendu ariketak
nola eta noiz egin jorratuko da;
bigarren zatian, gimnasioan ber-
tan makina bakoitzaren ezauga-
rriak eta erabilpenak ikusi eta
ikasi ahal izango dira.
Udalak herritar guztiak gonbi-

datu nahi ditu, gimnasioaren
bazkide izan ala ez izan, hitzal-
dian parte hartzera.

Euskara Taldeak
bihar bilera egingo 
du, 19:00etan
IKAZTEGIETA // Ikaztegietako
Euskara Taldeak lanean jarrai-
tzen du, besteak beste, herriko
haurren euskararen erabilerak
kezkatuta. Bihar, bilera egiteko
19:00etan elkartuko dira, udale-
txeko balio anitzeko gelan.

Mendizabal eta Soto
bertsolariekin afaria,
ekainaren 1ean
UGARTE // Amezketako Ugarteko
Amuarrain elkartean III. Bertso
Afaria egingo dute, ekainaren
1ean. 21:00etan eseriko dira ma-
haian, Unai Mendizabal eta Ju-
lio Soto bertsolariekin batera.
Helduen menua 30 euro eta
haurren menua 15 euro ordain-
du beharko da. Txartelak salgai,
Goikoetxeaenea, Ametza, Bear-
tzana, Arkaitzpe eta Sasturainen
daude, edota erreserba egiteko
aukera dago, 673 46 92 69 telefo-
no zenbakian. Horretarako az-
ken eguna, hilaren 28a da.

KZ guneko
dinamizatzailearen
bisita, ekainean
ABALTZISKETA // Abaltzisketako
Kzguneko dinamizatzaileak bi-
sita egingo du, ekainaren 3an.
16:00etatik 17:45era egongo da
herritarrei zain, Kzgunean.

TOLOSAKO IKASLEAK LURZORUARI BEGIRA
Tolosako ikastetxeek Eskola Agenda 21 egitasmoko udal-foroan Lurzorua gaitzat izan duten
ikasturteko lanaren emaitzak aurkeztu dituzte, Tolosako udaletxean. Zazpi ikastetxe izan
dira buru-belarri lanean aritu direnak: Samaniego, Orixe, Tolosaldea Lanbide Heziketa Insti-
tutua, Laskorain, Herrikide, Inmakulada ikastetxea eta Peñascal zentroa. Guztira 4.700 ikas-
lek hartu dute parte. Ikasleek udalari hainbat proposamen egin dizkiote, eta beraiek ere lur-
zoruaren egoera hobetzeko hainbat konpromiso hartu dituzte. Badira 17 urte Tolosan Eskola
Agenda 21 abian jarri zenetik.  2003. urtean ekin zioten proiektuari eta, ordutik, Tolosako In-
gurumen Zentroak (TIZ) koordinatzen duen egitasmo horren bitartez, garapen jasangarria-
rekiko konpromisoak ikastetxeetara hurbiltzea lortu dute. ATARIA

Begiraleak behar dituzte
Bidania-Goiatzen

Erredakzioa Bidania-Goiatz

Bidania-Goiazko Udalak, udako
ekimenak aurrera eramateko,
hau da, udalekuak antolatzeko,

begiraleak behar ditu. Hiru urte-
tik hasi eta 14 urte arteko haurrei
zuzendutako eskaintza izango da.
Udalekuak ekainaren 25etik uz-

tailaren 20ra bitarte izango dira,
eta 10:00etatik 13:00etarako saio-
ak egingo dituzte.
Begirale lanak egiteko interesa-

tuek izena udaletxean eman be-
harko dute, eta epea bihar, hilak
24, amaitzen da.
Hautaketa egiteko garaian, ho-

nako baldintza hauek izango dira
kontuan: 18 urte beteta edukitzea;
euskara egoki menperatzea, hau
da, PL 2a gutxienez izatea, eta, ho-
rrela ez bada, egingo duten elka-
rrizketan frogatu beharko du
menperatze maila. 
Herriaren ezagutza bi punture-

kin baloratuko dute, gehienez, eta
elkarrizketa bidez baloratuko
dute. Begirale ikastaroa izateak
hiru puntu izango ditu, eta hez-
kuntzarekin zerikusia duten ikas-
ketak bi puntuz baloratuko dira.

Azkenik, gehienez bost puntu ba-
natuko dira, eskarmentuari dago-
kionean: udaleku ekitaldi bakoi-
tzeko puntu bat.

HAURREN IZEN EMATEA
Urtero moduan, Bidania-Goiazko
Udalak udako oporraldiari begira,
Uda-2019ko jarduerak antolatuko
ditu, herriko ume eta gaztetxoen-
tzako. Aipatu moduan, ekainaren
25etik uztailaren 20ra bitarte
izango dira, 10:00etatik 13:00eta-
ra.
Hiru urtetik 14ra bitarteko

(2005-2016 biak barne) haurrek
eman dezakete izena, eta 60 euro
ordaindu beharko da parte har-
tzaileko. Familia ugarien kasuan,
hirugarren haurrak 40 euroko
kuota ordainduko du.
Egitaraua aurrerago iragarriko

dute, baina udaleku egitarauan
antolatzen diren irteeren kostua
parte hartzaileek ordaindu behar-
ko dute. 

Udalekuak ekainaren
25etik uztailaren 20ra
izango dira; izena emateko
epea bihar bukatzen da
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Amezketako Udalak
ezohiko bilkura
egingo du, gaur
AMEZKETA // Ezohiko batzarra
14:30ean egingo dute. Besteak
beste, argiteria publikoa berriz-
tatzeko espedientea abiaraztea,
Jan Tolosaldea egitasmoari atxi-
kimendua, edota udal artxibo
administrazioan xahuketa egite-
ko baimena aztertuko dituzte.

Lan eskaintzak

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

Komertziala. Landanet enpresak
komertzialak behar ditu. Baldintza
ezin hobeak: lan kontratua, soldata
finkoa, komisio altuak hilero eta for-
mazioa enpresaren kontu. Bidali cu-
rriculuma info@landanet.net-era,
edo deitu 943 31 86 06ra.

IRAGARKI LABURRAK



Amaitu dituzte
Villabonako
Errebote plaza
eraberritzeko
lanak  

Gaur, 12:00etan, bisita
gidatua antolatu du udalak,
Dani Carballo arkitekto eta
pilota alorreko
ikertzailearen laguntzaz

Erredakzioa Amasa-Villabona

Udaleko arkupean zein pilotale-
ku alboko horma batean Errebo-
tearen inguruko pertsonaia en-
tzutetsuen ibilbideari buruzko
panel historikoak ipiniz, Errebote
plazako birmoldaketa lanekin
amaituko dute.
Herriko garrantzizko gune sin-

boliko horren fisionomia nabar-
menki hobetu duten lanek, hila-
bete batzuk iraun dituzte, eta,
gaur egun, itxura berritua du egu-
nez zein gauez.
Berritutako plazari ongietorria

emateko, udalak bisita gidatu bat
antolatu du, gaur, osteguna,
12:00etan, proiektuaren erredak-
tore taldeko kide izan den Dani
Carballo arkitekto eta pilota alo-
rreko ikertzailearekin.
Errebote jokoaren ondareari

balioa emateaz gain, testuinguru
historikoaren inguruko panele-
tan agertzen diren hainbat per-
tsonaiaren inguruko ibilbidea
azalduko du Dani Carballok.
Udalak amasar eta billabonatar

guztiak animatu ditu ongietorri
hitzordu berezi honetan parte
hartzera, «plaza guztiona baita,
eragileak batzen diren gune kul-
tural, kirol, ekonomiko eta politi-
koa da». Pilotalekuko eta udale-
txeko pintaketa lanak amaituta,
argiztapen berriak «itxura berri-
tua» ematen dio plazari, udal or-
dezkarien esanetan, «estetikoki
nabarmen hobetuz, eta lekuaren
elegantziari balioa handia ema-
naz». 

Irisgarritasun
proiektuak
gauzatzeko
laguntza eman
du aldundiak

Amasa-Villabonako
Udalak Eusko
Jaurlaritzatik jaso du
laguntza eta Larrea auzoa
hobetzeko erabiliko du 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen,
Lurralde Plangintza eta Etxebizi-
tza Sailak laguntza ekonomiko
berriak eskaini dizkio Amasa-Vi-
llabonako Udalari. Laguntza ho-
riek Osatuz Herrigintzaplanaren
barruan daude. Modu horretan,
mugimendu urritasuna duten
pertsonentzako irisgarritasuna
bermatzen duten proiektuak ga-
ratzen jarraitu ahal izango dela
nabarmendu du udal gober-
nuak.
Urte honetarako, eskainitako

laguntza 7.500 eurokoa da eta
2020. urterako, 8.300 euroko
beste ordainketa bat aurreikusi
du udalak. Eusko Jaurlaritzaren
laguntza horiek guztiak, Larrea
auzoko (1, 16-17 zenbakietan) iris-
garritasuna hobetzeko proiek-
tuan txertatuko dituzte. Proiektu
horretan, oinezkoen pasabidea
handitzea, eta heldulekua, espa-
loia eta sarbideko arrapala berri-
tzea aurreikusi dute.
Bestalde, udalak iragarri due-

nez, urte askotan egindako eska-
riari kasu egin, eta Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide Azpiegitu-
ren Sailak Fraisoro bideko goiko
zatia konpondu eta asfaltatzeko
diru laguntza eman du. Aldun-
diak 31.400 euro ordainduko
ditu, eta kopuru horrek udalak
datorren hilabeteetan egingo
den konponketa lanetarako bi-
deratutako funts propioen la-
guntza gehigarri modura balioko
du. 
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Bihotz biriketako
suspertzeari buruzko
ikastaroa Adunan
ADUNA // Maiatzaren 27an eta
29an, astelehen eta asteazkene-
an, 18:00etatik 20:00etara, kul-
tur aretoan egingo dute ikasta-
roa, eta izen emateak adunako-
gurasoekt@gmail.com edo
kultura@aduna.eushelbidee-
tan egin beharko dira. Egoera
horiei aurre egiteko ikastaroa da
eskainiko dutena.

Bihar Joseba
Tapiaren saioa eta
ondoren afaria
LARRAUL // Bihar, 19:30ean hasi-
ko da saioa, eta Joseba Tapiak
bere diskografiari gainbegirada
bat emango dio, hitzaldi musi-
katu batean. Ondoren, Herri Os-
tatuan, afaria izango da. Afaltze-
ra geratzekotan direnek aurrez
hots egin beharko dute, Larraul-
go Ostatura, 943 69 18 55 telefo-
no zenbakira.

Herriko jaietako
danborradan parte
hartzeko aukera
ADUNA // Abuztuaren 16an herri
danborrada egingo dute, Adu-
nako jaietan. Parte hartu nahi
duten 16 urtetik gorako herrita-
rrek herriko tabernetan izango
dute apuntatzeko zerrenda,
maiatzaren 31ra bitarte. Ekaina-
ren 4an egingo dute lehen entse-
gua, 19:30ean, eta aurrerantzean
gehiago ere egingo dituzte.

Gaurko txirrindulari
lasterketa dela eta,
aldaketak trafikoan
AMASA-VILLABONA // 16:00eta-
tik 18:00etara egingo dira moz-
ketak. Tolosako noranzkoan N-1
errepideko Agaraitzeko sarrera
itxita egongo da, beraz, Etxeon-
doko gasolindegiko sarrera
egongo da, soilik, irekita. Aurre-
neko sarrera ere itxita egongo
da. Villabonako herri sarrera
itxita egongo da elizako aldetik.

Larunbatean Ardo
Azoka egingo dute,
seigarren aldiz
AMASA-VILLABONA // Maiatza-
ren 25ean, 12:00etatik 15:00eta-
ra eta 18:00etatik 21:00etara
izango da azoka, Villabonako
plazan. Pintxoak eta zozketa be-
reziak izango dira. Hainbat jato-
rrizko izendapenetako ardoak
dastatu ahal izango dituzte, pla-
zara gerturatzen diren herrita-
rrek.

Txaloak eta erregaluak
Realarentzat,
Arratzaingo zelaian 
Amasak eta Villabonak bat egin zuteneko 400. urteurrena
ospatzeko ekitaldien barruan, Realeko gizonezko taldeak
entrenamendua egin zuen, atzo, Amasanko zelaian

Jon Miranda Amasa

Amasa eta Villabona batu zirene-
ko 400.urteurrenaren harira,
Arratzaingo futbol zelaian entre-
natu zuen, atzo, Realeko gizonez-
koen lehen taldeak.
Amasa-Villabonako Udalaren-

tzat «gozamena» izan da jokalari
horiek herrian izatea. Realak
Arratzaingo futbol zelaian egin-
dako topaketan, futbol taldeko
zuzendaritzak oroigarri bat eskai-

ni zion udalari, eta futbol taldea-
ren armarria daraman irudia har-
tu zuen, udalaren izenean, Maite
Izagirre alkateak. Gauza bera egin
zuen udalak Realarekin eta, herri
guztiaren izenean, koadro batean
Iñigo Aristegiren eskultura opari-
tu zion alkateak, Asier Illarra-
mendi kapitainari.
Bere aldetik, Billabona FKE-ko

Mikel Elizegik taldearen bandera-
txoa eman zien txuri-urdinei, eta
hauek taldekide guztiek sinatuta-

ko kamiseta utzi zuten Arratzai-
nen.
Herriko hezkuntza zentro des-

berdinetako ikasleak bertaratu zi-
ren, atzo, lehen mailako gizonez-
koen taldeak Amasan egindako
entrenamendura, eta beraien jo-
kalariak ikusi eta entrenamen-
duaz gozatzeko aukera izan zu-
ten. Amaieran argazkia ateratze-
ko eta autografoa eskatzeko
aukera ere izan zuten gaztetxoe-
nek.

Udal ordezkariek, Billabona FKE-ko kideek eta Realeko jokalariek opariak trukatu zituzten atzo Arratzainen. J. M. 



Josu Artutxa Dorronsoro 

Lan handiena lau urtetan egin
dutela dio. Hauteskunde kanpai-
nan erabat sartuta, maratoi txiki
batean murgilduta bezala senti-
tzen da, oraindik Tolosako alkate
den Olatz Peon Ormazabal (Tolo-
sa, 1969). Gizarte langintzan di-
plomatua, eta bere bizitzako «poz
handiena» diren lau alabaren
ama ere bada.
Zein da lau urteetako agintal-
diaz egiten duzun balorazioa?
Lan handia egin dugu eta, beraz,
balorazioa oso positiboa da. Pro-
grama jakin bat aurkeztu genuen,
eta metodologia jakin batekin ari-
tu gara. Ez diogu soilik aurreko
agintaldiari erantzun, eta hain-
bat proiektu aztertu ditugu. Etor-
kizunean Tolosa marrazten joate-
ko oinarri sendoak ezarri ditugu.
Lan ikusgarriez gain, udaletxe ba-
rruan ere gauza ugari egin ditugu,
herritarrek ikusten ez dituztenak,
baina, aldi berean, eragiten diete-
nak. Parte hartzean ere urrats
handiak eman ditugu.
Zeintzuk dira datozen lau
urteetarako dituzuen
proposamen nagusiak?
Gure programak bost ardatz na-
gusi ditu. Lehenik, tolosarren on-
gizatea eta bizi kalitatea berma-
tzea, gizarte politika guztiak bil-
duz. Bestetik, tokiko ekonomia
sustatzea eta enplegu aukera be-
rriak sortzea. Gainera, ingurugi-
roari, nortasunari, euskarari eta
kulturari dagozkien zeharkako
politiketan ere berdintasunez ari-
ko gara. Azpiegiturak bermatuko
ditugu, irisgarritasunari garran-
tzia emanez. Azkenik, gobernan-
tza eredu berrian sakonduko
dugu, gardentasunez, eta tolosa-
rrentzat lanerako erraztasunak
emateko bideak bilatuz.
Eta, zer proposatzen duzue
ekonomiari dagokionez?
Duela lau urte ere, gure ardatz na-
gusietako bat zen ekonomia. Gai-
nera, Tolosaldea Garatzen gara-
pen agentziatik beharrezkoa iku-
si zen plan estrategiko berri bat
osatzea, azken agintaldietan ez
delako egin, eta garaiak asko al-
datu dira. Hurrengo agintaldian,
Apatta industrialdeko bigarren
fasearen garapenari ekingo dio-
gu. Udaletik Emari co-working
ekintzailetza gunea ere sortu
dugu, eta horri bultzada bat ema-
teko asmoa dugu.
Industriari dagokionez, sekto-

rea gertutik ezagutu dut, lante-
giak bisitatuz, eta lan lerro be-
rriak markatuz. Datozen urtee-
tan, oso garrantzitsuak izango
dira industria 4.0 eta elektro-mu-
gikortasunaren gaiak. Gainera,
lehen sektoreari begira, ohartu
gara hainbat nekazal ustiapen
izateko, Tolosak dituen arauak

ten da, foru aldundiarekin eta
Eusko Jaurlaritzarekin hitzartu
behar delako. Egun, bi urte barru
amaitzen den beste hitzarmen
bat dugu. Langileak eta kokapena
ere aintzat hartu beharko dira, eta
udalak erraztasunak eman be-
harko ditu.
Galtzaundi Euskara Taldeak
bultzatuta, Tolosaldeko Eus-
kararen Lan Mahaia osatu be-
rri da. Zer iruditzen zaizu?
Egindako hausnarketaren ondo-
ren, dugun errealitateari erantzu-
teko tresna oso garrantzitsua
izango da. Eskualdean sortzea
erabaki denean, behar bat ikusi
delako izango da. Mahaiak duen
baliorik handiena bildutako gi-
zarte eragileak eta talde institu-
zionalak dira, arlo publikoa eta
pribatua elkartzea oso zaila iza-
ten baita. Agintaldi honetan lan
handia egin da hazia jartzeko,
baina fruituak jasotzeko erronka
datorren agintaldian izango da.
Izan ere, euskararen biziberritze-
aren inguruan hausnarketa par-
tekatua egitea emaitza ona izan-
go da.
Kalean dabilen beste aldarrie-
tako bat, erabakitzeko eskubi-
dearena da. Zein da horri bu-
ruz duzun iritzia?
Herri bat garen neurrian, eraba-
kitzeko eskubidea dugu, eta ez
dugu zertan eskatu beharrik. Oso
garrantzitsua da, hori guztia bul-
tzatzeko, mugimendu sozial bat

laritzarekin kontzertazio bat hi-
tzartu zutela, klinika bertan man-
tendu ahal izateko. Izan ere, Eus-
ko Jaurlaritzak egindako osasun
mapan ez zen halakorik aurrei-
kusten, Donostiakoaren gertuta-
sunagatik.
Urte asko dira, Tolosaldean os-

pitale bat dugula. Hitzarmen ho-
rri esker, doako zerbitzua eskain-
tzen du, publikoa eta kalitatez-
koa. Hala ere, beti aldarrikatu
dugu bertako herritarrek beste
eskualdeetakoen kalitate bereko
osasun arreta eta zerbitzua izan
behar dutela, zentroaren jabetza-
ri garrantzirik eman gabe.

Orain, ordea, bi errealitatez ja-
betu gara. Batetik, etorkizunean,
osasun arretak behar handia
izango du eskualde osoan. Baina,
bada oztopo bat, ESIaren antola-
keta berrian: Osabideko Informa-
tika Sare Publikoan integratzeko
zailtasunak izan dira, eta ohartu
naiz ardura bat nuela.
Ondorioz, ospitale publiko bat

egitea egingarria dela ikusten
dugu, zerbitzu eta jabetza publi-
koarekin, eta herritarren beha-
rrak kontuan izango dituena.
Plan hori 8-10 urterako aurreikus-

oso murritzak direla; beraz, plan
orokorra aldatzea proposatzen
dugu. Azokaren ekosistema osa-
tzen duten eragileek dituzten be-
harrak bideratu, tokiko produk-
tuaren balio erantsia bultzatu, eta
horiek ekoitzi eta merkaturatze-
ko kudeaketa profesionalaren lan
ildoa ere jorratuko dugu.
Merkataritzari eta ostalaritzari

dagokionez, berriz, harremanak
sendotzeko hitzarmenak sinatu-
ko ditugu, lokal hutsen egoerari
aurre egingo diogu, eta belaunal-
di erreleboa gauzatzeko bideak
ezarriko ditugu. Turismoan, kan-
poko proiekzioa lantzen jarraitu-
ko dugu. Turismo bulego berria
egingo dugu, kokapen aldaketa-
rekin: Trianguloa plazan joango
da. Honezkero onartuta dago ad-
ministrazio kontseiluan.
Azken lau urteetan, ozen en-
tzun da, eskualdean, %100 pu-
blikoa izango den ospitale ba-
ten aldeko aldarria. Zein iritzi
duzu horren inguruan?
Gai honen inguruko eragile guz-
tiekin hitz egin dugu. Egia esan,
guk gure hausnarketa propioa
egin dugu. Eskumena, berez, ez
da udalarena, baina udalak zen-
bait harreman ditu klinikarekin,
lizentziari dagokionez. Hori, bai-
na, konponduta dago jada. Hala
ere, urrunagoko begirada bate-
kin, bizpahiru hamarkada atzera
eginda, kontuan izan behar dugu
eskualdeko alkateek Eusko Jaur-

egotea. Horrez gain, ordea, beha-
rrezkoa da alderdi politikoen bul-
tzada. Legebiltzarreko batzorde-
an dokumentu bat adosten ari
dira, eta hori da bidea. Katalunia
erreferente izanik, inbidia puntu
batekin ikusi nuen bertako erre-
akzioa, herria izan zelako kalera
atera zena. Hemen, ordea, gizar-
tea nekatuago dago. Baina, Eus-
kal Herrian gehiengo zabal bat
gara erabakitzeko eskubidearen
alde gaudenak, eta zaila da kon-
trako iritziak entzutea.
Azken urteetan, gora egin dute
birziklatze datuek. Zer propo-
satzen duzue horiei
eutsi edo hobetzeko?
Bide onena, berez, kontzientzia-
zioa da. Horrek, ordea, etengabe-
koa izatea suposatzen du, erlaxa-
tzeko ohitura ere badugulako. Ez
dugu atez ateko bilketaren aldeko
apustua egiten, ez delako bidez-
koa herritarren ohiturak alda-
tzea, politika jakin bat jarraitu
ahal izateko. Herritarrek honda-
kinak ahalik eta egokien sailka-
tzeko baliabideak eman behar
dira, eta kontzientziazio maila
handitu behar da.
M8ak greba egun arrakasta-
tsuak utzi ditu bi urtetan. Zein
politika defendatuko dituzue
berdintasunerako bidean?
Egun oso garrantzitsuak izan zi-
ren, eta gizarteak urrats garran-
tzitsua eman du. Nik, ordea, sen-
tsazioa dut politika publikoak eta
gizarte mugimenduak nahasten
ditugula. Bakoitzak bere papera
du, eta elkarri eragin behar diote.
Tolosako mugimendu feminis-
tak indar handia hartu du. Ema-
kumeen Etxeak, gainera, haus-
poa emango dio, eta elkarrekin
ideiak partekatzea oso garrantzi-
tsua izango da.
Berdintasun Sailetik antola-

tzen diren ahalduntzeko tailerrek
ere arrakasta handia dute, eta
ikusten da kalean eragina dutela.
Horrez gain, Tolosan dugun Pro-
tokolo Mahaia eredu bezala jar-
tzen dute beste herri batzuetan,
eta bertatik hainbat proposamen
atera izan dira, aholkularitza juri-
dikoarena, esaterako.
Beste alderdien ezaugarri posi-
tibo bana aipatzerik bai?
Bakoitzak berea defendatzeko
jartzen duen grina nabarmendu-
ko nuke. Ordu asko sartzen dituz-
te eta, zaila denean ere, berean
mantentzen dira.
Zer egiten duzu politikaz
deskonektatzeko?
Batzuetan, udalaz deskonekta-
tzen saiatzen naiz, baina zaila da,
oso pertsona politikoa naizelako,
oso militantea. Bestela, mendira
joatea ikaragarri gustatzen zait,
baita mahai inguru batean lagun
artean bazkari eder bat egin, eta
kantuan amaitzea ere.

JOSU ARTUTXA

«Turismoan, kanpoko proiekzioa
lantzen jarraituko dugu»

OLATZ PEON EAJ-KO ALKATEGAIA
2015ean alkate izatea lortu ondoren, postu bera eskuratzeko alderdi
jeltzalearen hautagaia da tolosarra. Gogotsu dago, herriaren ikuspegi
berri bat eraiki eta herritarren ongizatea eta bizi kalitatea bermatzeko.
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«Herriko mugimendu
feministak indar
handia hartu du, eta
Emakumeen Etxeak
hauspoa emango dio»



Ospitale
publiko berria
egingarri
ikusten du
Tolosako EAJk
8-10 urteko epean
eraikitzeko urratsak
emango dituela iragarri
du. Horrez gain, programa
aurkezten jarraitzen du.

Erredakzioa Tolosa

Alderdi jeltzaleak ospitale publi-
koaren eraikuntzan urratsak
emango dituela iragarri du, Eus-
ko Jaularitzarekin elkarlanean:
«Tolosaldeko ESI-ko antolakun-
tza berriak bere zerbitzuen fun-
tzionamendu integralerako be-
harrezkotzat jo du Tolosaldeak
ospitale publikoa izatea».
Horrela, EAJk, Eusko Jaurlari-

tzarekin batera, beharrezkoak
diren pauso guztiak emango ditu
8-10 urteko epean, ospitale pu-
blikoa eraikita egon dadin.
«Udaletik ere tramite eta proze-
suak erraztuko dira edota beha-
rrezkoak diren lurzoruen eta az-
piegituren lagapena gauzatuko
da». Horrela, Tolosaldeak espa-
zio berriko eta artatuko duen he-
rritar kopuruaren neurrira disei-
natutako ospitalea izango luke.
Helburua lortzeko, ospitale

berria eraikitzea sustatzeaz gain,
EAJk Asuncion klinikaren egun-
go instalazioen eraldatzea ere
bultzatuko du, «osasun zerbi-
tzuen eskaintza zabaltzeko». To-
losaldeko biztanleen bizi kalita-
tea nabarmen hobetuko delako-
an daude, osasun arloari eta arlo
sozio-sanitarioari dagokionean;
«baina baita enpleguari lotuta
ere, sendotuko duelako». 

EKONOMIA ETA HIRIGINTZA
Bestalde, Tolosako EAJk, alkate-
tza lortzeko bidean, hauteskun-
de programako puntuak aurkez-
ten jarraitzen du. Atzo, herriko
ekonomia, merkataritza eta tu-
rismoaren inguruko proposame-
nak aurkeztu zituzten. «Tokiko
industria indartzeko lan egiten
jarraituko dugu, kalitatezko en-
plegua sortu eta herritarren on-
gizatea bermatzeko».
Asteartean, berriz, hirigintzaz

aritu ziren, Zumardi Txikian.
Gune hori aisiarako eraberritze-
ko asmoa dute. Gainera, kalee-
tan oinezkoei leku gehiago es-
kaintzea, azpiegitura sozio-kul-
turalak berritzea, Mugikortasun
Plana gauzatzea eta kirol instala-
kuntzetako zerbitzuak hobetzea
ere proposatu dute.

Tolosaldeko EH Bilduk
EAJri egiazko konpromisoa
exijitu dio ospitale publikoaz
«Ez dezagun herritarren
esperantza eta ilusioarekin
jolastu», azpimarratu du
EH Bilduk; lan egiteko
ilusioa azaldu dute

Erredakzioa Tolosaldea

Hauteskunde kanpaina betean,
«harriduraz eta ustekabean» jaso
du Tolosaldeko EH Bilduk,
EAJk, Noticias de Gipuzkoa
egunkariaren bidez, joan den
igandean emandako albistea:
«Eskualderako ospitale publiko
baten proposamena ontzat jo eta
azpiegitura egiteko 8-10 urteko
epealdia aipatu dute». Tolosako
EAJk ospitale publikoaren alde
agertutako jarreraren aurrean,
Tolosaldeko EH Bilduk hori guz-
tia aurrera eramateko konpro-
misoa hartua du, «bai orain eta
baita hauteskundeen ondoren
ere». EAJri, Tolosalderako hain
garrantzitsua den gai baten in-
guruan «inplikazio eta konpro-
miso egiazkoa» har dezala exijitu
diote: «Ez dezagun herritarren
esperantza eta ilusiorekin jolas-
tu».
Amaia Azkue Gipuzkoako Ba-

tzar Nagusietarako hautagaia-
ren arabera, «milaka herritar eta
eragile bezala, eskualdeko osa-
sun egoeraz kezka» izan dutela
azaldu du: «Osasun eredu berri
baten aldeko apustua egiten
dugu aspalditik, eta gure eskual-
deko arazoa konpontzeko pro-
posamenaren berri ere eman
izan dugu».
«Harrituta gaude, hauteskun-

de egunerako zazpi egunen fal-
tan, urte luzez eskaera horri biz-
karra eman ondoren, orain, 360
graduko aldaketa eman duelako

EAJk». Azkueren hitzetan,
«behin eta berriz, Tolosaldeko
osasungintzaren egoeran arazo-
rik ez zegoela esan izan du EAJk
orain arte eta, bat-batean, ospi-
tale publikoa egitearen alde dau-
dela azaldu diote prentsari».
«Are txundigarriagotzat» jo dute,
«asmo hori euren hauteskunde
programan jaso ez izana». Orain
arte, herritarren interesen gaine-
tik beste batzuk defendatu ditu
Tolosaldeko osasungintzan
EAJk eta, orain ere, herritarren
interesen gainetik euren interes
elektoralek bultzatu dute alda-
keta horretara».

«ALKATE ONENA HERRIA»
Tolosako Trianguloa plazan egin
zuten hauteskunde kanpainako
ekitaldi nazionala. Bertan, Andu
Martinez de Rituerto Tolosako
alkategaiak, Juan Karlos Izagirre
Gipuzkoako ahaldungai nagu-
siak eta Maddalen Iriarte Lege-
biltzarreko EH Bilduren bozera-
maileak hartu zuten parte. Hiru-
rek «bidea elkarrekin egiteko
aukera» luzatu diete herritarrei.
«Grisa ez, koloretsua izango

den herri bat nahi dugu», esanez
hasi zuen Juan Karlos Izagirrek
agerraldia. Herriaren alde egite-
ko guztia soberan dutela, eta he-
rritarrekin konprometitutako
herritarrak nahi dituztela ere ai-
patu zuen. «Ez gara politikariak,
EH Bildu gara». Herri eta auzoe-
tan, ongizatea bermatu eta bizi
kalitatea hobetzeko lanean go-
gor dihardutela azaldu zuen.
Izagirrek pertsonak zaindu eta

maitatu beharra nabarmendu
zuen, eta EH Bildu bozkatzeko
deia egin zien Tolosan «dagoe-
narekin konforme ez, eta Gipuz-
koan zer hobetua badagoela
pentsatzen duten herritar guz-
tiei». Instituzioek herritarren
esku egon behar dutela ere azal-
du zuen, «alkate onena herria
delako, bidea elkarrekin egiteko
aukera dugulako».
Andu Martinez de Rituerto To-

losako alkategaiak, hautagaitza
talde osoa goraipatu zuen, «ilu-
sioa, prestakuntza eta gaitasu-
na» uztartzen dituelako eta, ba-
tez ere, «Tolosa hobeago eta jus-
tuagoa egiteko gogo ikaragarria»
duelako.

Eizagirre eta Iriarte izan ziren eskualdeko EH Bilduko ordezkariekin. J. ARTUTXA
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Batzuk eginez, beste
batzuk egin ez 

I rakurri dugu egunkari hone-
tan, EAJko hautagai Itziar
Jauregiri egindako elkarriz-
keta eta, bertan dio, besteak

beste, ez duela nahi lo egiteko
bakarrik den herri bat. Gogora
ekarri beharko da, bere garaian,
EAJk 700dik gora etxe egiteko
asmoa azaldu zuela, ia batere do-
taziorik gabe. Etxe huts, alegia.
Irakurri diogu Ibarra herri bi-

zia izatea nahi duela. Ikusi dugu
udaleko kultur departamentuak
lantzen duen egutegia, 2018koa,
eta ekintza ugari agertzen dira,
udalak berak eta herriko elkarte-
ek, musutruk, antolatutakoak.
Kultura Batzordean parte hartu
du, eta argigarria litzateke aktak
irakurri eta zer ekarpen egin
duen jakitea.
Elkarrizketan galdetzen du zer

egin den ibarran azken 8 urteo-
tan. Egunkari honetan bertan
aletu zituen, udaleko gobernu

taldeak, azken 4 urteotan egin-
dakoak (atzerago joan gabe), eta
zerrenda luze-zabala da, berriro
irakurri nahi badu ere.
Herria zikina dagoela dio.

Onartu berri ditu udalak, garbi-
keta-zerbitzua esleitzeko baldin-
tzak. Argigarria litzateke jakitea,
hemen ere, zer ekarpen egin di-
tuen zerbitzu hori hobetzeko.
Badirudi ez dela Ibarran bizi eta,
okerragoa dena, ez duela Ibarra
bizi.

Ibarrako EH Bildu

GUTUNA

Kanpainan ere,
Aralarko pisten
gaineko iritzi
kontrajarriak 

Erredakzioa

Landarlan Ingurumen Elkarte-
ak, igandean, alderdi bakoitzak
gai honekiko izan duen jokabi-
dea eta dituzten proposamenak
kontuan hartzeko eskatu du.
«Epe laburreko etekin ekonomi-
ko soilean oinarritzen direnei
bizkarra emanez, kudeaketa ja-
sangarri baten aldeko botoa
emateko deia egiten dugu».
Honezkero, lehen urratsak

ematen hasteko proposamena
bidali die erakundeei eta alderdi
politikoei. «Gipuzkoako lehen
sektoreak egun bizi duen egoera
tamalgarria instituzio publikoek
urteetan bultzatutako politiken
ondorio da, ez ditzagun Aralarko
pistak edo naturaren zaintza ai-
tzakiatzat erabili, benetako erre-
alitatea estaltzeko».
Bestalde, Goierri-Tolosaldeko

EAJk bere egiten du Enba neka-
zal sindikatuak Aralarko Kudea-
keta Plana gauzatzeko egin duen
konpromiso eskaera. Enbak dei
egin die Enirio-Aralarko Manko-
munitatea osatzen duten hauta-
gaitza guztiei, Kudeaketa plana
babestu eta gauzatu dezaten. 

EAJren aldeko
botoa eskatuz,
mezua zabaldu
du udalak, sare
sozialetan 

Erredakzioa Tolosa

Otsailean, udalaren Twitter kon-
tutik, EAJren aldizkaria ikusteko
esteka zabaldu zela salatu zuen
Tolosako EH Bilduk: «Hanka sar-
tzea izan zela esan arren, atzean
egon zitekeenak zalantzan jarri
zuen EAJren neutraltasuna».
Orain, hauteskunde bezperan,

bigarren akats larria egitea sala-
tzen diote: «Larriagoa, legezkoa
ere ez dena. Udalaren Facebook
orrialdearen bidez zabaldu dute
alderdiaren propaganda, botoa
eskatuz». Astearte iluntzean za-
baldu, eta gero 12 orduz orrialdea
erabili ezinik egon zen. «Honen
aurrean, ezinbestekoa da EAJk
herritar guztiei barkamena eska-
tu, eta gertatutako zehaztasun
osoz azaltzea». Hauteskunde ba-
tzordean salaketa jartzea ere az-
tertzen ari da EH Bildu. 



Ibarraldea festan
murgilduko da
asteburu honetan
Gaztelun II. Udaberri festa antolatu dute, Txaraman festak
ospatuko dituzte, eta Euskal Jai eguna izango dute
Berastegin; Gaztelun, ikastaro batekin hasiko dira gaur 

Irati Saizar Artola 

Gaztelun, Txaraman eta Beraste-
gin, ospatzeko arrazoi ezberdi-
nak tarteko, festa giroa izango
dute nagusi, asteburuan. Gazte-
lun gaur hasiko da II. Udaberri
festa, sexualitatearen inguruko
ikastaro batekin.    
Txaraman, berriz, festak hasi-

ko dituzte bihar, eta gaur izango
da herri afarian apuntatzeko az-
ken eguna. Telefono hauetako
batera deitu beharko da: 675 70
58 97 edo 650 27 65 10. 
Berastegin ere festa izango

dute nagusi, larunbatean. Eus-
kal Jai eguna ospatzeko, egun
guztiko egitaraua antolatu dute. Bazkalostean jolasak egin zituzten, iaz, Berastegiko Euskal Jai egunean. I. GARCIA
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EGITARAUAK
GAZTELU

Gaur
17:15ean, Sexualitate Ikastaroa: hau-
rren sexualitate arloan segurtasu-
nez esku hartzeko irizpideak, esko-
lan.
Maiatzak 25, larunbata
10:00etan, ‘Gazteluko baserriak
ezagutzen’ jolasa. 
16:00etan, txokolatada. 
17:00etan, ipuin kontalaria. 
19:30ean, musika emanaldia Txa-
mukos taldearen eskutik, eliza ata-
rian. 
Ondoren, mexikar afaria Gazteluko
elkartean. 

TXARAMA

Maiatzak 24, ostirala
20:30ean, afari autogestionatua; ja-
naria norberak eman beharko du eta
edaria antolatzaileek jarriko dute. 
22:15ean, Imanol  Ituño magoaren
emanaldia. 
Maiatzak 25, larunbata
16:30ean, haur jolasak eta ondoren,
txokolatada. 
18:30ean, segalarien erakustaldia
plaza ondoko belazetan. 
20:30ean, argazki erraldoia, herriko
preso zein eskualdekoei bidaltzeko. 
21:00etan , herri afaria Txaramako
elkartean, Oihana Iguaran eta Angel

Mari Peñagarikano bertsolariek alai-
turik. 

BERASTEGI

Maiatzak 25, larunbata
11:30ean, V. Pintxo Lehiaketa . 
13:00ean, pintxo dastaketa eta sari
banaketa.  Bitartean, trikitilariak. 
14:30ean, herri bazkaria; janaria nor-
berak eraman beharko du eta anto-
lakuntzak ogia, edaria, kafea eta
kopa jarriko ditu.
17:30ean, euskal jolasak. 
Jarraian, erromeria Elizagoien ahiz-
pen eskutik.
Iluntzean, luncha Urepele Elkartean.

Etxebizitzen beharrei
buruzko galdetegia
banatu dute Leaburun
LEABURU-TXARAMA // 2014an
galdetegi bat bidali zieten herri-
tarrei, etxebizitzen inguruko be-
harrak zein ziren jakiteko.
Orain, aldundiak Hiri Antola-
menduko Plan Orokorra behin
betiko onartu duenean, datuak
eguneratu nahi dituzte, eta gal-
detegi berriak bidali dituzte.
Ekainaren 7rako bete behar dira. 

Erorketa tailera
egingo dute, bihar,
Berastegin
BERASTEGI // Adinekoei zuzen-
duta, erorketa tailerra egingo
dute, bihar, 17:00etan, Beraste-
gin. Amaia Agirre herriko medi-
kuak eta Izaskun Karrera erizai-
nak eskainiko dute, Gaztainon-
do elkartean.  

Mendi Tour
emanaldia ikusteko
aukera, Berrobin
BERROBI //Bihar, 22:00etan,
Mendi Tour emanaldia hartuko
du Berrobik. Begi-Urdin gazte-
gunean izango da saioa, eta bi
pelikula eskainiko dituzte: The
Dawn Walleta Viacruxis. Aur-
kezten Ramon Olasagasti aritu-
ko da. Sarrerak 5 euroan eskura-
tu ahalko dira, leihatilan. 

Udako ludoteka
zerbitzurako
hezitzaileak
behar dira
Berastegin    

Maiatzaren 31 baino lehen
bidali beharko da
curriculuma; beharrezkoa
da 18 urte baino gehiago
izan eta euskara jakitea

Erredakzioa

Uda honetako ludoteka zerbi-
tzurako hezitzaileak behar ditu
Beasti Guraso Elkarteak. Ekaina-
ren 24tik abuztuaren 2ra bitarte,
biak barne, HH2 eta LH6 bitarte-
ko umeentzat bideratutako zer-
bitzua izango da. 
Lan egiteko interesa dutenek

curriculuma bidali beharko dute
beastige@gmail.com helbidera,
maiatzaren 31 baino lehen.
Apuntatzen den ume kopurua-
ren arabera, hezitzaile bat baino
gehiago beharko dira.
Lanpostua eskuratzeko ezin-

besteko betebeharrak 18 urte bai-
no gehiago izatea eta euskaraz
jakitea dira. Honako baldintza
hauek ere hartuko dituzte kon-
tuan, aukera egiterako orduan:
hezkuntza munduari lotutako
ikasketak izatea edo ikasten ari-
tzea (bereziki Haur Hezkuntza-
ko eta Lehen Hezkuntzako gra-
duak); aisialdiko hezitzaile titu-
lua izatea, praktika edo
praktikarik gabe; eta musika edo
atsedenaldiarekin lotutako ikas-
taroren bat egina izatea.  
Guraso Elkarteak lanpostu es-

kaintza horretarako soldatapeko
kontratua eskainiko du, estrei-
nakoz, bitartekaririk gabe, eta
hautatua den hezitzaileak pro-
grama bat egin beharko du, egu-
nez egun egingo diren jarduerak
bilduko dituena. Guraso elkarte-
ak oniritzia eman beharko dio.  

Virginia Imazen
bakarkizketa saioa,
generoa lantzeko
LEABURU-TXARAMA // Maiatza-
ren 26an, igandean, Virginia
Imazek bakarrizketa saio bat es-
kianiko du Leaburuko Ostatuan,
11:30ean. Leaburu-Txaramako
Udalak «genero berdintasuna
lantzeko asmoz» antolatu du.



Berritasunekin dator
T3T mendi lasterketa
Edalontzi berrerabilgarriak banatuko dizkiete
korrikalariei, plastikozkoen kutsadura ekiditeko

Imanol Garcia Landa Tolosa

Aurten bosgarren urtea beteko
du Tolosaldeko 3 Tontorrak men-
di lasterketak. Ekainaren 16an
egingo dute, eta zenbait berrita-
sunekin dator. Antolakuntzatik
nabarmendu dutena edalontzi
berrerabilgarriena da. Iñaki In-
sausti antolakuntzako kideak
azaldu duenez, «gure buruari
buelta asko eman genizkion,
mendian korrika gabiltzala, natu-
ra zaintzearen eta horrelakoen
inguruan, eta esan genuen gauza
batzuk aldatu behar genituela.
Lehiaz gain, bestelako balore ba-
tzuk transmititu behar direla
ikusten dugu, eta gaur egun plas-
tikoak sortzen duen kutsadura-
ren inguruan zeresan handia du-
gula mendizaleok». 
Edalontzien gaiari heldu zio-

ten, eta 800 parte hartzaile ingu-
ruk 8.000 edalontzi inguru era-
biltzen zituztela kalkulatu zuten.
«Edalontzi berrerabilgarriak ba-
natuz, ikusi genuen plastikozko
edalontzi kopuru handia eteten
zitekeela», esan du Insaustik.
«Guretzat egokiena da eta, oroi-
garri moduan ere izango denez,
aukeratu dugu edalontzi urdin
bat, itxi eta ireki egiten dena, pol-
tsikoan sar daitekeen horieta-
koa». Korrikalari bakoitzari
emango diote, eta anoa puntue-
tan atera beharko dute edariak
hartzeko. «Gero edalontzia beste
lasterketa batzuetan ere erabili
ahalko dute», esan du Insaustik,
eta gaineratu: «Hemen ideia hau
agian ez dago hain errotuta, bai-
na, muga pasatzen badugu, las-
terketa askotan ez dago plastikoz-
ko edalontzirik». 

EUSKAL HERRIKO TXAPELKETA
Aurten, T3T maratoian, jokoan
izango da Euskal Herriko Txapel-
keta, eta hori antolatzeak eska-
tzen du lehia izatea, bai maila ab-
solutuan, bai junior zein kadete
mailan ere. Beraz, beste berrita-
sunetako bat aurten Gazte Laster-
keta izango da, Euskal Herriko
Txapelketa jokoan izateko junior
eta kadete mailan. Lasterka ho-
rrek T2T lasterketarekin elkarba-
natuko du ibilbidea Uzturrera.
Behin gurutzea eta gailurra pasa

ondoren, Belabietaruntz hartzen
den belazeetako batean, bidezi-
dor bat hartu, eta igoera aldeko
bidetik jaitsiko dira parte hartzai-
leak. Hamabi bat kilometro eta
800 metroko malda positiboa du
ibilbideak. Juniorrak 18tik 20
urte bitartekoak dira, eta kadete-
ak 15-17 urte artekoak. 
T3T maratoiak 43,5 kilometro

eta 2.800 metroko gainbehera po-
sitiboa du. T2T probak 24,6 kilo-
metro ditu eta 1.600 metroko
gainbehera positiboa. Izen-ema-

teei dagokienez, T2T proban
agortuta daude dortsalak eta itxa-
ron zerrenda dago martxan. T3T
maratoirako dortsal gutxi gera-
tzen dira, eta Gazte Lasterketara-
ko 25 dortsal inguru. Parte har-
tzaile ezagunei dagokionez, iaz
T2T proba irabazi zuen Iñaki Ola-
no altzotarra aurten T3T proban
ariko da, eta bertan izango da
Euskal Selekzioko kidea den
Beñat Katarain ere. Bestalde,
Ane Iturria tolosarra Gazte Las-
terketan ariko da. 

Korrikalariei banatuko dieten edalontzi berrerabilgarria. ATARIA
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Bigarren taldeak ere
mailaz igo nahi du

Urola hirugarren sailkatuaren
artean izango da. Hor gertatzen
denaren arabera ere, Tolosak ez
du zertan bere partida irabazi be-
harrik izango, baina Garmen-
diak ez du ezustekorik nahi:
«Guk irabaztera joan behar
dugu, beste partidan zer gerta-
tzen den begiratu gabe». 
Bigarren taldea izanik, helbu-

ru nagusia lehen talderako joka-
lariak prestatzea dela azaldu du
Garmendiak: «Zenbat eta maila
altuagoan egon, orduan eta pres-
takuntza hobea izango da, joka-
lari gazteek gehiago ikasten bai-
tute». 
Larunbaterako partidarako

zaleen animoak eskatu ditu Gar-
mendiak: «Etxean jokatzen
dugu, eta zaleen bultzadarekin
errazago lortuko dugu mailaz
igotzeko helburua».

I. Garcia Landa Tolosa

Tolosa Eskubaloia klubeko biga-
rren taldeak mailaz igotzeko au-
kera du, eta horretan saiatuko
da, asteburu honetan jokatuko
den azken jardunaldian. Gipuz-
koako lehen mailara igo nahi
dute Aritz Garmendiak entrena-
tzen dituen mutilek, eta horreta-
rako komeni zaie, larunbatean,
19:30ean, Legazpiren aurka Usa-
bal kiroldegian jokatuko duten
partida irabaztea. «Gure esku
dugu igoera», esan du Garmen-
diak. «Irabazten badugu igo
egingo gara. Erraz irabazteko
partida da, hasiera batean, baina
jokatu egin behar da». 
Bigarren postuan dago Tolosa,

eta lehen bi sailkatuak igotzen
dira. Beste partida erabakigarria
Leizaran lehen sailkatuaren eta

Tolosa Eskubaloia bigarren taldearen jokalari eta prestatzaileak. ATARIA

Beste koska bat egin
du gora Tolosak
Euskadiko Kopan

Polita izan da bigarren mailako
talde baten aurka indarrak neur-
tzea».
Hurrengo kanporaketa final-

laurdenetakoa izango da. Goierri
Gorri taldearen aurka jokatuko
dute, igandean, 17:00etan, Bea-
sainen. Partida bakarrera izango
da eta, irabaziz gero, finalerdia
Aurrera de Vitoria edo Alavesen
aurka jokatuko dute. «Goierri
Gorri Euskal Ligako taldea da,
eta aurten elkarren aurka jokatu
ditugun bi partidak irabazi ditu-
gu», esan du Caberok. «Halere,
partida zaila izango da, Euskadi-
ko Kopako finalerdira pasatzea
sari polita delako».

I. Garcia Landa Tolosa

Tolosa CF Euskal Ligako taldeak
ez du oraindik denboraldia bu-
katu nahi. Bigarren mailara igoe-
ra lortu eta gero, Euskadiko Ko-
pan bigarren kanporaketa gain-
ditu du. Oraingo honetan
bigarren mailako Oiartzun talde-
aren aurka. Bina egin zuten, eta
gero penaltietan lortu zuen au-
rrera egitea Tolosak. «Hasiera
ona izan genuen, lehen zatian 2-
0 aurreratu baikinen», esan du
Imanol Cabero entrenatzaileak.
«Bigarren zatian gehiago sufritu
genuen, bi gol jaso eta gero pe-
naltietan lortu genuen irabaztea.



OSTEGUNA 23
AGENDA

Deialdiak

Aduna.Film proiekzioa, 19:00etan,
kultur aretoan: Ongi etorri.
Berrobi.Pin-pon eta dardo jolasak,
19:00etan, Begi-urdin gaztegunean. 
Gaztelu.Udaberri festa, 17:15ean,
sexualitate ikastaroa, eskolan. 
Ibarra.Kartzela jardunaldien ba-
rruan, 19:30ean: Segoviako ihesa.
Tolosa.Box.A-n, Juanan Requena-
rekin topaketa, argazkigintza analo-
gikoaz, 19:00etan. 
Tolosa.Zine foruma, 19:15ean eta
21:45ean, Leidorren: Dobles vidas. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Magazina.
11:00.Hamaiketakoa. .
12:00.Entzuteko jaioak. 
13:00.Erakutsiz ikasi. Laskorain.
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Erakutsiz ikasi. 

24 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
15:00.Ajoarrieroa 
16:30.Urrutiajunbe
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Tolosako bost alkategaiekin

Topic-en  eginiko mahai ingurua.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Leyre Lejeune Maset
Euskal Herria kalea, 24
Telefonoa: 943 67 32 74
TOLOSA. Gauekoa.
Lourdez Azpiroz Galarza
Amarotz auzoa, 9
Telefonoa: 943 67 51 18

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Aldaketak. Goizean
giro nahiko argia, hodei
gehiagorekin. Eguerditik

aurrera zerua estali, eta azken or-
duan zaparradaren bat edo beste;
ekaitzen bat ere sar daiteke. Ter-
mometroak zertxobait behera: erdi-
ko orduetan 19-21 gradu.

Bihar.Giro freskoa eta bus-
tia. Ipar-mendebaldeko
haize bizia, eta zerua hodei-

tsu. Tenperaturaren beherakada
nabarmena: maximoak ez dira 14-16
gradutik pasatuko. Egun hasieran
zaparrada mardul samarrak. Arra-
tsaldean zaparrada tartekatuagoak.

Hiru euskarri, hauteskunde
egun bat kontatzeko

Erredakzioa

Lau urtean behineko hitzordua
dira, udal eta foru hauteskunde-
ak; ziklo baten itxiera, eta beste
baten hasiera. Zalantzarik ez da:
igandea gorriz markatutako egu-
na izango da Tolosaldean. 28 he-
rritan haien udalak, alkateak eta
zinegotziak aukeratuko dituzte
herritarrek eta, herri bakoitzeko
erakunde publikoen buruak
hautatzearekin batera, Gipuzko-
ako Foru Aldundiko eta Europa-
ko Parlamentuko hauteskunde-
ak ere izango dira. 

TOLOSALDEKO ATARIAren lan-
mahaia eskualdea izaki, komu-
nikabidea osatzen duen lan-tal-
dea buru-belarri aritu da, azken
asteotan, nola kanpaina, hala
hauteskunde eguna prestatzen.
Horrela, datorren maiatzaren
26an, hiru euskarritara begira
ariko da, tokiko komunikabidea.
www.ataria.euswebgunean,

batetik, zuzeneko jarraipena
izango du hauteskunde egunak,
eta herriz herriko emaitzak eta
datuak eskainiko ditu atari digi-

talak, zuzenean. Esan gabe doa,
TOLOSALDEKO ATARIAren sare so-
zialetatik ere jarraitu ahal izango
dela, eskualdean hauteskunde
gauak ematen duena. 

Bigarrenik, ATARIA IRRATIA ere
izango da egunak ematen due-
naren lekuko eta, 20:00etatik
aurrera, irratsaio berezia en-
tzungai izango da, fm-ko 107.6an
nahiz www.ataria.eus-en. ber-

tan, hainbat adituk lehen emai-
tzen analisia egingo dute.

Azkenik, hauteskunde bihara-
munerako, 16 orriko egunkaria
prestatuko du TOLOSALDEKO ATA-
RIAk, eta irakurgai izango dira es-
kualdeko datu orokorrak, herriz
herriko emaitzak, Europako Par-
lamenturako datuak nahiz igan-
deko hitzorduak emandako bes-
te hainbat kontu. 

TOLOSALDEKOATARIAk lanketa berezia egingo du, datorren igandean,
internetez, irratiz eta paperean eskualdeko emaitzak irakurtzeko

2015eko udal eta foru hauteskundeetan, erredakzioa lanean. ENERITZ MAIZ
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