
AZKEN MUGA
HAMAIKA AUKERA IRAILA BITARTE
Laugarren urtez antolatu dute Azken Muga jaialdia Zarateko pagadian; irekiera ekitaldia bihar egingo
dute eta txondorra piztuko dute horretarako; azken ekitaldia irailaren 22an izango da  //2
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taldeak botako du
gaurko txupinazoa
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Azken Muga jaialdia, 
mugak hausteko
Azken Muga egingo dute Zarateko pagadian, bihartik irailaren 22ra. Arte
eszenikoak zein plastikoak eta kultura festarekin uztartuko dituzte.

Irati Urdalleta Lete

Aurkeztu berri dute laugarren
aldiz ospatuko den Azken Muga
jaialdia. Tolosaldearen eta Na-
farroaren artean bere lekua egi-
ten ari da uztailaren 25etik irai-
laren 22ra zabalduko den ekital-
dia.
Aukera zabala eskaintzen du

Azken Mugak eta aniztasuna
bermatuta dago. Arte plastiko-

ak, hitzaldi etnografikoak eta
kulturalak, kultura bere osota-
sunean, ikus-entzunezkoak, zi-
nemagintza, musika nahiz eki-
taldi herrikoiak izango dira bi
hilabetean Zarateko pagadian.
Horrela, artistak, musikariak,
bertsolariak eta dantzariak el-
kartuko dira bertan.
«Kultura eta artea herritarrei

gerturatzeko aukera ematen du,
eta baita gure herriko kultur es-

kaintza aberastekoa eta Gipuz-
koaren eta Nafarroaren arteko
mugak haustekoa ere. Gure nor-
tasuna balioan jartzen du», esan
zuen aurkezpenean Olatz Peon
Tolosako alkateak. Gaineratu
zuen Azken Muga jaialdiak ha-
rreman estua duela Tolosarekin
eta horregatik animatu nahi
izan zituen herritarrak ekintze-
tan parte hartzera.
Euskal Herri osoko talde bat

arduratzen da Azken Muga an-
tolatzeaz eta tartean dago Migel
Zeberio tolosarra ere. Alde artis-

tikoa beste era batera gizartera-
tzea du helburu. Esan zuenez,
Gipuzkoaren eta Nafarroaren
arteko harremana bultzatzeko
aukera bikaina ere bada jaial-
dia. Lau urteko ibilbidea oparoa
eta zaila izan bada ere, bere le-
kua egiten ari direla esan zuen:
«Ez gaude ohituta horrelako
jaialdiak kontsumitzera, baina
eskulturagileen artean, esatera-
ko, bere lekua egiten ari da». Bi-
dea egiten hasita dagoela eta
Europako jaialdiekin harrema-
nak lortu direla gaineratu zuen.
Bihar izango da irekiera eki-

taldia, Zarate atarian. Aurten
ere, ekintza nagusia txondorra
piztea izango da. 11:00etan
egingo da eta horrekin batera,
Zarateko bidean txorimalo ba-
tzuk jarriko dira ikusgai. Gaine-
ra, irekiera ekitaldi bat ere
egongo da 18:00etan. Bertan,
bertsolariak eta arte ekintza bat
egongo dira eta baita jan-edana
ere. Hortik aurrera, ekitaldi an-
dana izango dira. Esaterako,
Kolonbiako eta Euskal Herriko

Ezkerretik eskuinera Imanol Artola ‘Felix’, Migel Zeberio, Olatz Peon, Klaus Balezta, eta Paul Montaguere atzoko aurkezpenean. IRATI URDALLETA LETE
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musika tradizionalak uztartuko
dituen Radio Revolución talde-
aren kontzertua. 
Kalus Balezta txorimalogile-

ak azaldu zuenez, hainbat berri-
kuntzak ere egongo dira, dantza
eta antzerkia, adibidez.
Egun zehatzetako ekintzez

gain, erakusketak ere jarriko di-
tuzte. Lehen egunetik abuztua-
ren 28ra Paul Montagueren era-
kusketa egongo da Zaratetxean,
eta abuztuaren 15etik irailaren
1era irekita egongo da Ganbara
izeneko erakusketa. Bertan,
hainbat baserriko tresna egon-
go dira ikusgai. 
Azkenik, irailaren 6tik 22ra

arte Euskal Herriko ilustratzai-
leen erakusketa bat izango da.

BIGARREN PLANAK DAUDE
Aurkezpenean eguraldi txarra-
rekin ere ekitaldiak ez direla
bertan behera geldituko azaldu
zuten. Izan ere, guztientzat
prest daukate bigarren plan bat.
Ez dago aitzakiarik, beraz. 
Antolatzaileek azpimarratu

nahi izan zuten hainbat bidela-
gun izan dituztela ekitaldi guzti
horiek burutzeko. 
Alde batetik, Tolosako Udala-

ren, Eusko Jaurlaritzaren eta
Foru Aldundiaren laguntza
ekonomikoa eduki dute. Eta
beste aldetik, Azken Muga ez li-
tzateke posible izango bolunta-
rioen lanik gabe.

Lana

Lan eskaintza.Tolosako 3 taberna
pizzeriko lantaldea handitzera goaz.
Barra eta mahaietarako, eta sukal-
derako zein laberako langileak behar
ditugu. Interesa baduzu bidali zure
curriculuma 3taberna@gmail.com
helbidera edo deitu 688 773 733 te-
lefono zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK

EGITARAUA

Uztailak 25, osteguna. Irekiera eki-
taldia 18:00etatik aurrera: Txondo-
rra piztea (11:00etan piztuko dute),
erakusketa basoan, txorimaloen
erakusketa, bertsoak, pintxoak eta
arte ekintza.
Abuztuak 2, ostirala.Radio Revolu-
ción taldearen kontzertua.
Abuztuak 6, asteartea.Eskulurgi-
leen II. Topagunea.
Abuztuak 9, ostirala.Iñaki Perure-
naren Harria, maitasun istorioahi-
tzaldia.
Abuztuak 10, larunbata.Azke Muga
Kantuz ekitaldia. 
Abuztuak 16, ostirala. Dantzafilma
eta hitzaldia Telmo Esnal, Koldo Jau-
regi eta Juan Antonio Urbeltzekin.
Abuztuak 18, igandea.Erromeria.
Abuztuak 25, igandea.Zumetaren
murala, umeekin.
Abuztuak 30, ostirala. Erraiakdo-
kumentala, eta Altzoko irrintzilariak.
Irailak 13, ostirala. Jazz kontzertua
Crazzy Jazzers taldearekin.
Irailak 14, larunbata.Bertso eguna,
herri kirolak eta gazta txapelketa.
Irailak 21, larunbata.Et Incarnatus
Orkestraren kontzertua.
Irailak 22, igandea. Ortensia izan
nahi dut lana, Abarka antzerki talde-
aren eskutik.



Pertsona bat
atxilotu dute
jihadismoaren
aurkako
operazioan  

Emeterio Arreseko
etxebizitza batean egin du
atxiloketa Polizia
Nazionalak; beste bi
atxilotu dituzte Gipuzkoan 

Erredakzioa Ibarra

Espainiako Polizia Nazionalak
27 urteko gizonezko bat atxilotu
zuen atzo goizean, Emeterio
Arrese kaleko 15. zenbakiko etxe-
bizitza batean, sare sozialetan te-
rrorismoa goratzea egotzita. Gi-
puzkoan burutu den operazioa-
ren barruan kokatzen da, eta
Ibarraz gain, Urretxun eta Urnie-
tan ere izan dira atxiloketak. Po-
liziaren datuen arabera, atxilo-
tuek Daesh talde jihadistaren
edukiak zabaltzen zituzten, eta
Gipuzkoako zirkulu salafistaren
parte izatera igaro ziren.

Hamabi lan arlo banatu
dituzte Amezketan,
legealdi berrirako
Mikel Arteaga izendatu dute alkateorde, eta zehaztu 
dituzte lan arloetako ardurak; alkateak ordainsari 
berarekin jarraituko du, eta %46ko lanaldiarekin 

Erredakzioa Amezketa

Udal hauteskundeetako emai-
tzen ondorioz, Iñaki Amunda-
rainek hirugarrenez ekin berri
dio legealdiari. 
Bada, ekainaren 17ko ebazpe-

naren bitartez Mikel Arteaga zi-
negotzia izendatu dute alkate-
orde. Ekainaren 25eko ebazpe-
naren bitartez, Amezketako
Udaleko lan arloetako ardurak
zinegotzien artean ere banatu
dituzte. 
Gizarte zerbitzuak eta hiruga-

rren adina barnebiltzen dituen
arloa Alaitz Labaien Tolosa zi-
negotziaren ardurapekoa izan-
go da eta zinegotzi berak jorra-
tuko du berdintasuna ere; Iñaki
Arandia Odriozola zinegotziak
euskara eta kultura arloak jorra-

tuko du; landa eremua eta ingu-
rumena gaiak Miren Arantzazu
Karrerak jorratuko ditu; eta Mi-
kel Arteaga Zabalak gazteria,
udal komunikazioa, hezkuntza,
turismoa eta kirola jorratuko
ditu. Azkenik, hirigintza eta
obra zein zerbitzuetako arloa
Iñaki Amundarain alkatearen
ardurapekoa izango da. Orota-
ra, beraz, 12 lan arlo banatu di-
tuzte 2019-2023 legealdirako.

HILEKO AZKEN OSTEGUNA
Bestalde, uztailaren 5ean egin-
dako udalbatzarrean berriz,
udalbatzarra eta informazio ba-
tzorde orokorra noiz elkartu
erabaki zuten. 
Aurreko urteetan bezala, hila-

beteko azken ostegunean eta as-
telehenean izango dira, hurre-

nez hurren. 
Orduari dagokionez,

20:00etan eta 20:30ean izan or-
dez, 19:00etan egitea adostu zu-
ten.

ORDAINSARIAK
Udalbatza horretan halaber, al-
katearen eta zinegotzien or-
dainsarien gaia ere jorratu zu-
ten. 
Alkateak lehengo lanaldi eta

ordainsari berarekin jarraitzea
erabaki zen, hau da, % 46ko la-
naldiarekin eta 1.754,71 euroko
ordainsariarekin — kopuru gor-
dina, 14 lansari—. 
Zinegotzi guztiek, berriz, hi-

leko 100 euroko kalte ordaina
izango dute, lehen bezala, udal-
batzarretan eta batzordeetan
parte hartzeagatik.

Ostiralean, hilaren
26an, udaletxea 
itxita egongo da
ALEGIA // Udaletik jakinarazi du-
tenez, ostiralean, uztailak 26,
udaletxea itxita egongo da. Uz-
tailaren 25a jai eguna da, eta
26an zubi eguna dutenez, udal
bulegoak itxita egongo dira. As-
telehenean, uztailaren 29an,
ohiko ordutegian zabalduko
dute udaletxea.

San Lorentzo jaietako
herri afarirako
txartelak, salgai
IKAZTEGIETA // San Lorentzo
jaietarako prestaketetan murgil-
duta daude herritarrak, eta
hainbat ohar luzatu dituzte.
Abuztuaren 11n egingo den herri
afarirako bi menu jarri dituzte
eskura, ohikoa eta begetarianoa.
Menuarekin arazoren bat due-
nak txartelak erosterako orduan
adierazi beharko du, eta txarte-
lak abuztuaren 2ra arte egongo
dira salgai udaletxean. Epe ho-
rretatik kanpo 3 euro garestiago
izango dira. Bestalde, abuztua-
ren 9an egingo den umeen baz-
karia doan den arren, txartelak
udaletxetik hartzea beharrezkoa
dela gogorarazi dute.

ZUMAIAN EGUN PASA EDERRA
Urtero egiten dute irteeraren bat Aldaba auzoko bizilagunek. Igandean, kostaldera joan ziren,
eta Deba eta Zumaia arteko ibilaldia egin zuten. Kostako zeharkaldian flyschak ikusteko au-
kera izan zuten. Eta ibilaldiari amaiera ona emateko, bazkaria egin zuten Zumaian bertan.
Guztira, 27 pertsona elkartu ziren. Ibilaldian parte hartu ez zuten hainbat erretiratu autoz
joan ziren Zumaiara. Egun ederra pasa zutela adierazi dute aldabatarrek. ATARIA

Beasaingo
bortxaketagatik
atxilotutakoari
beste bost kasu
egotzi dizkiote  

Tolosan eta Anoetan
izandako kasuekin lotu
dute, eta baita, Andoainen
eta Lasarte-Orian
izandakoekin ere 

Erredakzioa 

Espetxean da uztailaren 13an Be-
asainen emakume bat bortxatzea
egotzitako gizonezkoa, aurretik
egindako beste lau erasoren egi-
lea ere izatea egotzita. Beasaingo
erasoa argitzeko ikerketan aurre-
ra egin ahala,  susmagarritzat zu-
ten gizona argitu gabeko beste
hainbat sexu erasorekin lotuta
egon zitekeela erakusten zuten
zantzuak aurkitu dituzte. Froga
genetikoak dira horiek, eta eraba-
kigarriak izan direla adierazi
dute. Bost sexu eraso leporatuta
eraman zuten herenegun Tolosa-
ko epaitegira, Beasaingoa, eta
beste lau. 2012tik aurrera jazotako
erasoak dira, Gipuzkoan eginda-
koak denak: Anoetan, Tolosan,
Lasarte-Orian eta Andoainen.
Epailearen aurrean ez zuen de-
klaraziorik egin nahi izan. 
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Udalak uste du
Langaurreko
sutea
eragindakoa
izan zela

Sua egiteko eremutik kanpo
piztu zuten, txabola dagoen
lekuan, eta kalte txikiak izan
badira ere, kezka azaldu du
Alegiako Udalak 

Erredakzioa Alegia

Pasa den astean sutea izan zen
Langaurreko atsedenlekuko txa-
bolan, eta Alegiako Udalak uste
du eragindakoa izan zela. Hain
juxtu, iragan ostegun arratsalde-
an gertatu zen sutea. Inguruko
herritarrek somatu zuten kea,
sua egiteko egokitutako eremu-
tik kanpo, eta suhiltzaileen la-
guntzarekin itzali ahal izan zu-
ten. Txabolaren alde batean,
egur zati batzuk erreta geratu
dira, baina, inguruak ez duela
aparteko kalterik izan azaldu
dute udaletik. Kezkatuta agertu
dira, ordea, sua egiteko eremutik
at piztu zutelako sua.



Zortzi eguneko festa maratoia
abiatuko da gaur Villabonan
Santio jaietako txupinazoa Aniztasunean Lagun taldeak botako du gaur, San Inazio
eguna bitarteko egitarauari, herriko eragileekin batera osatu denari, hasiera emanez. 

Jon Miranda Amasa-Villabona

Beatriz Unzue, Amasa-Villabo-
nako alkateak, santioak aurre-
rantzean ere jai herrikoiak izaten
segi dezaten, lanean jarraitzeko
konpromiso «irmoa» agertu du. 
Alkatearen esanetan, «izaera he-
rrikoia izatea da Santio jaien
ezaugarririk garrantzitsuena»,
eta norabide horretan, herriko
elkarteekin eta jai batzordean
parte hartu duten guztiekin el-
karlanean aritzea, udal gober-
nuarentzat «plazera» izan dela
adierazi du. «Herritarrek eta he-
rriko elkarteek boluntario gisa,
musu-truk eta auzolanean egin-
dako ekarpenik gabe, Santio
jaiak ez lirateke posible izango»,
esan du Unzuek.
Honenbestez, udal gobernuak

«aitorpen eta eskertza» mezu bat
helarazi die, modu batera edo
bestera egitarauean jasota dau-

Herrian hazi eta hezi
Flemingen eta Erniobean, laguntza behar duten umeekin
lan egiten duen boluntario taldeak botako du suziria.

J.M. Amasa-Villabona

Boluntario taldean parte hartze-
ko ez da ezer berezirik behar.
«Euskara jakitea eta borondatea
izatea». Ikasleen emaitza akade-
mikoak hobetu eta euskara era-
kusteko ahaleginean dabiltza
Amasa-Villabonako ia 20 lagun, 5
urtetik 14ra bitartezko gaztetxoe-
kin. Euskara ardatz hartuta egi-
ten duten lan inklusibo eta berri-
tzailea aitortu die Santioetako
festa batzordeak, eta horregatik
Aniztasunean Lagun taldeko ki-
deek izango dute, gaur, jaien ha-
sierako suziria botatzeko ohorea.
Duela zortzi urte telebista saio

batean Donostian egiten duten
antzeko esperientzia ikusi eta
Amasa-Villabonara ekartzea bu-
ruratu zitzaion boluntario talde-
ko kideetako bati. Herriko ikaste-
txeetako guraso elkarteekin ha-
rremanetan jarri eta Fleming
herri eskolako eta Erniobea insti-
tutuko gurasoek agertu zuten in-
teresa. Ordutik boluntario talde
bat dabil, haurrei ahalik eta hez-
kuntzarik onena emateko ahale-
ginean, euskaraz: «Argi dugu

etorkizuneko gizartea eskolatik
hasten dela, eta gakoa aukera
berdintasuna bermatu behar
duen eskola publikoan dagoela».
Bukatu berri den ikasturtean

Lehen Hezkuntzako lehen mai-
latik hirugarren mailara bitarte-
ko 22 ume aritu dira astean
behin, ordubetez, eskolan bidal-
tzen dizkieten etxeko lanak 15 bo-
luntarioren laguntzaz egiten. Bi
txandatan banatzen dituzte
umeak: ostegun eguerdian Arra-
tzaingo egoitzan eta ostegun
arratsaldean kultur etxeko gela
batean. Beste 4 boluntariok hel-
duxeagoekin egiten dute lan,
DBHn dabiltzan 12 eta 14 urte ar-
teko gaztetxoekin. Asteazken
arratsaldetan ikasleek jai izaten
duten tartea aprobetxatzen dute
haiekin egoteko kultur etxean.

IKASLEEN AURRERABIDEA
«Gurera etortzen direnak ez dira
ikaslerik onenak, baina justu ho-
rrexegatik behar dute gure lagun-
tza», azpimarratu du taldekidee-
tako batek. Hala ere, urrats ga-
rrantzitsuak eman izan dituzte
umeek astean behingo hitzordu

hauetara gerturatzen direnez
gero. «Guk umeak animatu egi-
ten ditugu, saiatuta gauzak lortu
daitezkeela esaten diegu eta gu
ere pozten gara haien aurrerabi-
dea ikusita. Ez da lan erraza bai-
na poz handiak ematen dizkigu».
Ikastetxearekin hiru hilez

behin programaren ebaluazioa
egiten dute boluntarioek eta han-
go arduradunek hartzen dituzte
haurren inguruko erabakiak.
«Askotan frustratu egiten gara,
umeek kasurik ez digutela egiten
iruditzen zaigu, baina egia da, la-
gungarri zaiela gurekin pasatzen
duten ordubetea. Ikastetxea oso
eskertuta dago guk egiten dugun
lanarekin».
Ikastetxea bakarrik ez, herriak

ere eskerrak eman nahi dizkie
Aniztasunean Lagun taldeko bo-
luntarioei eta horregatik botako
dute gaur txupinazoa. «Ahalik
eta disimulatuen» pasatzen aha-
leginduko direla esan dute kide-
ek, umil. «Lauzpabost esaldi bo-
tako ditugu, festak aniztasunean,
euskaraz eta errespetuz pasa di-
tzagun, eta hortik aurrera ezer
gutxi gehiago».

Aniztasunean Lagun taldean biltzen diren boluntarioek botako dute gaur jaiei hasiera emateko suziria. ATARIA

den ekintzak antolatzeko lanean
aritu diren herritar guztiei. 

JAI EREDU ALTERNATIBOA
Bestetik, bere aldarria egin du
Onddo Gazte Asanbladak: «Guk
ez ditugu festak apolitiko bezala
ulertzen; gure ekintzak auzola-
nean eraikiak dira, herriaren
parte hartzean oinarrituta eta
autogestio bidez antolatuta».
Nabarmendu dute aurtengo

festetan ez dutela inongo eraso
sexista, arrazista, homofobo zein
bestelakorik onartuko: «Nazka-
tuta gaude eta horrelakoren bat
gertatuz gero, aurrean izango
gaituzue». Falta diren herrita-
rrak ere izan dituzte gogoan:
«Musu eta besarkadarik beroe-
nak bidali nahi genizkieke zelda
barruan bahituta eta dispertsa-
turik dauden preso billabonata-
rrei. Festak zuek gabe ez dira ber-
din. Maite zaituztegu».
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ONDDO GAZTE ASANBLADA
Uztailak 24, asteazkena

18:15.Txupinazoa Onddo plazan.
Ondoren, Elektrotxaranga.
00:00.Danborrada.
01:30.Gaztetxean, Ingo al deu? tal-
dea. 

Uztailak 26, ostirala

10:30.Baltsa jaitsiera.
14:30.Gazte bazkaria Onddo plazan.
Ondoren, Orkresta. 
00:00.Ekitaldia. Ondoren, Gazte-
txean, Egurra ta Kitto eta DJ Jotatxo. 
06:00.Gazte argazkia eta jolasak.

Uztailak 27, larunbata

23:30.Gaztetxean, Kolokan taldea.

Utztailak 28, igandea

10:00.Herritarren artisau azoka.
18:00.Onddo plazan, Alex eta Ma-
nexen kontzertua. 
Ondoren.Tortilla berezien txapelke-
ta. 

Uztailak 30, asteartea

00:00.Gaztetxean kontzertuak:
Estarlus eta Little Martin Selektah.

Uztailak 31, asteazkena

00:00.Kontzertua: Patxuko Nice.
Mozkor sariak eta karaokea.

Onddo plazan aurkeztu zuten gazte asanbladak osatutako jai egitaraua. J. M.



Garazi Bengoetxea kultura zinegotziak, Beatriz Unzue alkateak eta Joxean Cubero kultura teknikariak aurkeztu zuten jai egitaraua, festa batzordeko kideekin batera. J. M.

SANTIOAK 2019: JAI EGITARAUA
Uztailak 24, asteazkena

16:00.Gaztetxoen futbitoko finala,
Errebote plazan. 
16:00.Frontenisa Behar Zanaren
eskutik, Olaederrako pilotalekuan.
Eguraldi txarrarekin Bearzana pilo-
talekuan. 
17:00.Eskuz binaka herrikoia Behar
Zanaren eskutik, Olaederrako pilo-
talekuan. Eguraldi txarrarekin Bear-
zana pilotalekuan. 
18:00.Txupinazoa Aniztasunean
Lagun taldearen eskutik, Iraunko-
rrak txarangak alaituta. 
18:15. Buruhandi, ipotx eta erral-
doien kalejira, Jeronimo Dultzaina
taldeak alaituta. 
19:30.Helduen futbitoko finala,
Errebote plazan. 
21:30.Herri afaria Errebote plazan.
Eguraldi txarrarekin Txermingo
ikastolan. 
00:00. Danborrada, Iraunkorrak
txarangak alaituta Onddo Gazte
Asanbladaren eskutik. Zatorratik
abiatuko da. 
01:00. Bide Batez taldea, Errebote
plazan. 
01:00.40 urtetik gorakoentzako DJ
emanaldia, Txistulari plazan.  

Uztailak 25, osteguna

Santio eguna
09:00.Diana, Loatzoko Txistu tal-
dearen eskutik. 
10:30.Korporazioaren bisita Santia-
go egoitzara. 
10:30.XXXIX. Herri Krosa haurren-
tzat Zunbeltz elkartearen eskutik,
Altzin plazan. 
11:00.XXXIX. Herri Krosa helduen-
tzat Zunbeltz elkartearen eskutik,
Altzin plazan. 
12:00.Soka-dantza Oinkariren es-
kutik, Errebote plazan. Eguraldi txa-
rrarekin Bearzana pilotalekuan.
12:45.Atari Bizi lehiaketaren eta jai

egitarauaren azalaren sari banake-
ta, Errebote plazan. Eguraldi txarra-
rekin Bearzana pilotalekuan. 
13:00. Eresargi Txiki abesbatzaren
kontzertua, Berdura plazan. 
17:00. Buruhandi, ipotx eta erral-
doien kalejira, Loatzo Musika Eskola-
ko Txistu taldeak alaituta.
18:00.Sokamuturra Loatzo Musika
Eskolako Jeronimo Dultzaina taldeak
alaituta, Errebote plazan.
19:30.Rock emanaldi ibiltaria, Roc-
kalean taldearen eskutik, Berdura
plazatik abiatuta. 
22:00.Oinkari dantza eskolaren
Ametsen mundua ikuskizuna, Olae-
derran. 
00:30.Laiotz, Errebote plazan.

Uztailak 26, ostirala

Santa Ana eguna eta Gazte eguna
09:00.Diana, Loatzo Musika Esko-
lako Jeronimo Dultzaina taldeak alai-
tuta. 
11:00.Patata tortilla lehiaketa 11-17
urtekoentzat, Txermingo ikastolan. 
11:30. Ezkontza-50. urteurrena
konpartsa, irteera eliza ataritik. Os-
tolaza, Ale eta Astiasaran trikitilariek
alaituko dute goiza. 
14:30. Gazteen bazkaria, Onddo pla-
zan. Eguraldi txarrarekin, Txermingo
ikastolan. 
14:30. Ezkontza-50. urteurrena
konpartsaren bazkaria, Ama Lurra
plazan. Eguraldi txarrarekin, Berdura
plazan. 
16:00.Bola tiraldia haurrentzat, Be-
har Zana elkarteko bola taldearen
eskutik, Olaederran. 
17:00.Haur parkea, Arroan. 
17:30.Gazteen poteo-kalejira Or-
kestra Nazionalarekin, Errebote pla-
zatik abiatuta. 
18:00. Ezkontza-50. urteurrena
konpartsaren kalejira Pasai txaran-
gak alaituta, Ama Lurra plazatik. 

20:00.Eresargi abesbatzaren eta
Oskarbi musika taldearen emanal-
dia, Gurea antzokian. 
00:00.Rock kontzertuak: Bad
Sound eta McOnak taldeak, Errebo-
te plazan.

Uztailak 27, larunbata

Erromeri eguna
09:00.Plater tiraketa Loatzo Tiro el-
kartearen eskutik, Atxutu-Mando-
egi zelaian. 
10:00.Xake jokoa helduentzat, XX-
XIV. Santio Txapelketa, Txistulari
plazan. J. M. Ezkai memoriala, Billa-
bona Xake Joku elkartearen eskutik. 
11:00.Marrazki lehiaketa haurren-
tzat Oria merkatarien elkartearen
eskutik, Berdura plazan.
11:30. Santiotan Kantarikantujira,
Bearzana pilotalekutik abiatuta. 
16:30.Xake jokoa haurrentzat,
Txistulari plazan. 14 urtez azpikoen
txapelketa. 
17:00.Kalejira Lizartzako Isk&Bila
txarangaren eskutik. 
18:00.Sagardo eta pintxo dastake-
ta, Errebote plazan. 
18:15. Santiotan Kantarikantujira,
Ama Lurra plazatik abiatuta. 
19:00.Agurtzane eta Ion Elustondo
trikitilariak, Berdura plazan. 
22:30.Bertsolariak Txermingo
ikastolan: Alaia Martin, Amets Arza-
llus, Andoni Egaña, Haritz Mujika,
Maialen Lujanbio eta Miren Artetxe.
Gai-jartzailea: Amaia Agirre. 
00:00. Gari eta Iñaki trikitilariak,
Berdura plazan.
02:00.Larrain dantza herrikoia Her-
naniko dultzaineroekin.
02:30.Malkogarriyak erromeria.Uz

Uztailak 28, igandea

09:00.Diana, Loatzo Musika Esko-
lako Txistulari taldearen eskutik. 
10:00. VIII. Eskulangintza azoka,

Malkar plazan. 
11:00. Artisau azoka txikia, Berdura
plazan, 15:00 arte. 
11:30.Buruhandi, ipotx eta erral-
doien kalejira, Loatzo Musika Eskola-
ko Jeronimo Dultzaina taldeak alai-
tuta. 
12:30.Pick a Bear musikariaren zu-
zeneko emanaldia, Txistulari plazan.
Artisau garagardoa eta pintxoak
dastatzeko aukera egongo da Beer-
toki eta Onddo Gazte Asanbladaren
eskutik. 
13:00. Andoaingo Gora Kaletxiki
bandaren emanaldia, Txistulari pla-
zan. Eguraldi txarrarekin, Gurea an-
tzokian.
16:00.Bola tiraldia helduentzat Be-
har Zana elkarteko Bola taldeak an-
tolatuta, Olaederrako bolatokian. 
16:30. Pala emakumezkoak binaka,
paleta goma binaka eta eskuzko na-
gusien Santio Txapelketa, Bearzana
pilotalekuan. 
19:30.Txekor jatea eta sagardo
dastaketa Zunbeltz elkartearen es-
kutik, Txermingo ikastolan.

Uztailak 29, astelehena

Erretiratuen eta kirolarien eguna
10:00. Toka txapelketa Salbadora
erretiratuen elkartearen eskutik,
Olaederra kiroldegiaren ondoan.
Eguraldi txarrarekin Bearzana pilo-
talekuan. 
10:00. Emakumeen gosari interkul-
turala Lurgatz talde feministarekin,
Malkar plazan. 
11:00. Erretiratuen eskulanen eta
margoen erakusketa, Berdura pla-
zan. 
14:00. Erretiratuen bazkaria. Ondo-
ren dantzaldia Ostolaza eta Ezke-
rrarekin, Txermingo ikastolan.
16:15.Zumba klase herrikoia, Txis-
tulari plazan. Eguraldi txarrarekin
Olaederra kiroldegian.

18:00.Cycling mini-maratoia, Txis-
tulari plazan. Eguraldi txarrarekin
Olaederra kiroldegian.eartea

Uztailak 30, asteartea

14:30. Kuadrillen bazkaria, Etxeon-
doko parkean. 
17:00. Kuadrillen kalejira, Incansables
txarangak alaituta. 
20:00.Dantzaldia Laket erromeria
taldearen eskutik, Errebote plazan. 
21:30.Kafe eta likore dastaketa
erretiratuentzat, erretiratu etxean. 
00:00. Zezen suzkoa, Errebote pla-
zan. 
00:30. Laket, Errebote plazan. 

Uztailak 31, asteazkena

Saninazio eguna
09:00.Diana, Loatzo Musika Esko-
lako Jeronimo Dultzaina taldearekin. 
10:30.Ur parkea, Malkar plazan.
Eguraldi txarrarekin, Zubimusu ikas-
tolan. 
10:30.Ongietorria Hazparneko
erreboteko pilotariei Kale Nagusia-
ren hasieratik Errebote plazaraino,
txistulariek lagunduta. Ondoren,
gaztetxoen joko garbi partida. 
11:15.Buruhandi, ipotx eta erraldoien
kalejira. 
11:30.Errebote partida: Villabona-
Hazparne arteko 90. norgehiagoka. 
13:00.Reunión Big Band taldearekin
Jazzaldiko kontzertua, Txistulari pla-
zan. Eguraldi txarrarekin, Gurea an-
tzokian. 
17:30.Sokamuturra, Errebote pla-
zan. 
20:00. Remiren X. urteurreneko
omenaldia, Remi Gogoan ekimena-
ren eskutik, Errebote plazan.
20:30. Perkusio emanaldi ibiltaria
Zo-Zongo taldearekin, Errebote
plazatik abiatuta. 
20:30. Santioak iruditan, Errebote
plazan. Eguraldi txarrarekin Gurean.
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Iritsi dira Santio
Txapelketako
lehen finalak
Olaederra pilotalekuan jokatuko
dituzte lehen bi finalak, gaur;
igandean, Bearzanan izango dira 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Villabonako jaien barruan San-
tio Txapelketako pilota finalak
jokatzen dira. Aurtengoan ere
iritsi da hitzordua, eta bi egune-
tan banatuko dituzte finalak.
Gaur, 16:00etatik aurrera, Olae-
derra pilotalekuan bi final joka-
tuko dira. Lehenik Otaño eta
Huitzik jokatuko dute fronteni-
sean buruz buru. Jarraian, Ka-
rrera-Nazabalek eta Iguaran-
Otegik eskuz binaka txapelketa
herrikoiko finala jokatuko dute.
Uztailaren 28an, igandean,

16:30ean hasiko dira azken fina-
lak. Partida hauek Bear Zana pi-
lotalekuan jokatuko dira.
Lehen partidan emakumeak

palaz ariko dira. Aurtengo fina-

listak Etxaniz-Gonzalez izango
dira alde batetik, eta Emeren-
Irene, bestetik.
Bigarren finala pala gomaz

izango da. Otaño-Loitegik Ayer-
za-Luixaren aurka jokatuko
dute.

20 BIKOTE
Azken eta hirugarren partidan
eskuz binaka nagusiek jokatuko
dute federatu mailan. 20 bikotek
parte hartu dute eta finalean
Adonis-Arangurenek (Zazpi Itu-
rri-Amezketa) Urbieta-Esnaola-
ren (Behar Zana) aurka jokatuko
dute. Azken txapela hau irabaz-
ten dutenek Gabonetako elite
torneoko VIII. Antton Pebet Me-
morialean jokatzeko aukera
izango dute.

Tolosa CF-ren pala
lehiaketaren
txapeldunak, gaur 
51. Pala Txapelketaren finalak jokatuko dira Berazubiko
frontoian, 19:00etan hasita; emakumeen txapelketa, eta
gizonezkoen lehen eta bigarren mailakoak jokatuko dira 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Emakumezkoetan hiru bikotek
parte hartu dute eta beraien arte-
an ligaxka jokatu dute finalistak
erabakitzeko. Hernani elkarteko
Ekhiñe-Eider eta Intxurre elkar-
teko Agirre-Aranburu iritsi dira
finalera. 
Bigarren mailatik finalistak

Iraola-Gonzalez tolosarrak eta
Garbisu-Martinez beratarrak
izango dira. Irigoienek Garbisu
ordezkatu zuen finalerdian, eta
Martinezekin batera Salegi zu-
maiarrari eta Zelaia tolosarrari
irabazi zioten. Iraola-Gonzale-
zek Laso astigartarrari eta Beloki
andoaindarrari irabazi zioten. 18
bikotek parte hartu dute txapel-
ketan. Lau multzo egin dira, eta
lehenengo bikoteak final-laur-
denetara pasa dira, eta bigarren
eta hirugarren sailkatuek final-
zortzirenak jokatu dituzte.
Lehen mailako finalean Anoe-

tako Luixa anaiak eta Andoaingo
Eskudero-Loidi ariko dira. Le-
hen aldia da finalera iristen dire-
nak. Finalerdietan, Eskudero-
Loidik aurreko urtean bigarren
mailako txapeldunak izan ziren
Aldazabal-Maiza tolosarrei ira-
bazi zieten. Luixa anaiek iazko
lehen mailako txapeldunei ira-
bazi zien, Zabala gazteluarrak
eta Gereñu gasteiztarrak osatu-
tako bikoteari. Zortzi bikotek

parte hartu dute maila horretan.
Antolatzaileek azaldu dutenez,
eskualdeko zein eskualdetik
kanpoko pilotariek parte hartu
dute. Gipuzkoan egiten den txa-
pelketa zaharrena dela ere na-
barmendu dute Tolosa CFko
pala atalekoek, eta baita Berazu-
biko frontoiak berak duen xarma
berezia ere. Bestalde, aurrera be-
gira, pala bultzatzen ari direla
ere zabaldu dute, eta deialdia
egin dute, bai emakumezkoei
zein gizonezkoei, pala taldean
sartzeko. Interesa duenak tolo-
sacfpala@gmail.com helbidera
idatzi dezake informazioa eska-
tzeko.

TXAPELA TXAPELKETA
Tolosa CFko pala txapelketa
amaituta, beste txapelketa bat ere
antolatzen dute, Txapela izene-
koa, dagoeneko 45 urte inguru di-
tuena. Hain justu, aurreko txapel-
ketan parte hartu dutenen artean
jokatzen da. Antolatzaileek, izena
ematen dutenen artean bikoteak
nahastu egiten dituzte. Jendea-
ren mailaren arabera bikoteak
konpentsatu egiten dituzte. Kan-
poraketa bidez jokatzen den txa-
pelketa da, hau da, partida irabaz-
ten duen bikoteak aurrera egiten
du, eta galtzen duenak kanpoan
geratzen da. Uztailaren 29an hasi-
ko dute txapelketa hori.

Duela bi urteko txapeldunak Berazubiko frontoian. ATARIA

Joseba Otaegi
txapelaren lehian
Erredakzioa Zizurkil

Gipuzkoako Lehen Mailako Aiz-
kora Txapelketaren finala ostira-
lean jokatuko da Mendaron.
Goiñati frontoian 18:00etan ha-
siko da herri kirol jaialdia eta
bertan egongo da Joseba Otaegi
zizurkildarra txapela irabazteko
asmoz. Ez du lan erraza izango,

Mikel Larrañaga, Iñaki Azur-
mendi, Julen Alberdi, Ugaitz
Mugertza eta Eneko Otaño ere
han izango baitira asmo berdi-
narekin. 10 enbor bota beharko
dituzte finalistek. Horietatik lau
54 ontzakoak izango dira, beste
lau 60koak eta azken biak
72koak. Faboritoa Larrañaga
izango da.
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Emakumeen
Donostiako
Klasikoa,
«ezinbestekoa»
Lehen aldiz antolatu da emakume
txirrindularientzat Donostiako
Klasikoa; Leire Olaberria ikaztegietarra
da bertako antolakuntza zuzendaria 

Imanol Garcia Landa 

Abuztuaren 3an emakumezko
txirrindularitzan beste pauso bat
emango da, Donostiako Klasikoa
lasterketan lehen aldiz emaku-
mezkoek hartuko baitute parte.
Probaren antolakuntzan parte
hartze esanguratsua du Leire
Olaberria txirrindulari ohi ikaz-
tegietarrak, antolakuntza zuzen-
daria baita. Olaberriak azaldu
duenez, «Donostiako Klasikoa-
ren 39. edizioa da, eta horrek
esan nahi du 38 urteetan ez dela
emakumezkoen probarik egon.
Beraz, ezinbestekoa iruditzen zi-
tzaigun emakumezkoen Donos-
tiako Klasikoa izatea». 
Proba antolatzeak duen ga-

rrantzia nabarmendu du Olabe-
rriak: «Berdintasuna guztien
ahotan dago eta toki guztietan
entzuten da, baina ez bada ezer
egiten, berdintasun horrek
urrun jarraitzen du. Pertsonalki
horrek motibatu zidan proiektu
honetan sartzera». Ikaztegieta-
rrak gaineratu duenez, «pauso
garrantzitsua da aukera berdin-
tasun horren bidean. Horrelako
gauzak eginez, dagoen distan-
tzia pixka bat laburtzen da, eta
emakumezkoen txirrindulari-

tzak behar zuen horrelako egun
handi bat. Mundu mailako erre-
ferente bat behar genuen».  
Aldundiarekin zenbait proiek-

tutan ari zen lanean Olaberria,
eta bertatik iritsi zitzaion egitas-
mo honetan sartzeko eskaria.
Ocetak antolatzen du Donostia-
ko Klasikoa, eta bertako taldea-
rekin txirrindulari izan zen Ola-
berria, beraz, «gauza guztiak lo-
tzea erraza izan zen», azaldu du.
«Denok proba hau aurrera atera-
tzeko gogoa genuen».
Proba aurrera ateratzeko ga-

rrantzitsuena «baliabideak iza-
tea» zela gaineratu du eta lan ho-
rretan aritu da Olaberria. Horrez
gain, txirrindulari taldeei bidali-
tako gonbidapenen irizpide tek-
nikoak zehaztu ditu, barrutik
ezagutu duen mundu bat izanik.
«Aurrera ateratzeko denon inpli-
kazioa behar izan da, bai erakun-
deena eta baita babesleena ere»,
nabarmendu du Olaberriak. 

IBILBIDE «OSO GOGORRA»
Ibilbideak guztira 126,7 kilome-
tro eta 2.693,3 metroko desnibe-
la du, baita bi esprint berezi eta
lau mendate ere: lehen mailako
bat, bigarren mailako bi eta hiru-
garren mailako bat. Lasterketa

10:00etan abiatuko da Donostia-
ko Bulebarretik eta iritsiera
13:25ak eta 13:46ak bitartean au-
rreikusita dago, leku berean.
Profil «oso gogorra» duela nabar-
mendu du Olaberriak. Jaizkibel
izango da mendate garrantzi-
tsuena, eta lasterketa igotzaile-
entzat egokia izango da. 
Parte hartzaileei dagokionez,

Olaberriak azpimarratu du Giro-
an lehen hamarren artean buka-
tu dutenetatik bost izango direla
Klasikoan. Tartean izango da
UCIko sailkapenean lehen pos-

tuan dagoen eta Giroa irabazi
duen Annemiek Van Vleuten eta
baita Ane Santesteban errente-
riarra ere. «Santestebanek egin
duen Giroa ikusita, bere dohai-
nak luzitzeko ibilbide egokia da,
esan du Olaberriak.
18 talde izango dira eta 102 txi-

rrindularik parte hartuko dute.
Parte hartzaileen maila ikusita,
«lehen urtea izateko lorpen han-
dia» dela dio Olaberriak. «Hain

justu, probaren asmoa da mailaz
igotzea urterik urte, gizonezkoak
duen mailara iristeko». Izan ere,
proba bat lehen aldiz antolatze-
an, ezin da maila gorenekoa
izan, hau da , World Tour maila-
koa. Aurten Klasikoa Klase 1 mai-
lakoa izango da, eta epe laburre-
ra World Tour maila lortzea dute
helburu.  
Emakumezkoen eta gizonez-

koen taldeen aurkezpena batera
egingo da frogaren bezperan,
abuztuaren 2an. Horrez gain,
emakumezkoen sari banaketa
beraien lasterketaren ondoren
egingo da, eta ondoren gizonez-
koekin batera ere egingo da beste
sari banaketa bat, arratsaldean.
Olaberriak ere nabarmendu du
gizonezkoen sari berdinak
emango zaizkiela emakumezko-
ei, erakundeen eta babesleen
konpromisoarengatik. Bestalde,
lasterketaren mailak ez badu es-
katzen ere, talde bakoitzari diru
kopuru bat emango zaio, World
Tourrean egiten den moduan. 
Beste gai garrantzitsu bat da

lasterketa telebistaz emango
dela. «Emakumezko txirrindula-
rien eskaera da telebistaz ema-
tea, eta hor ETBren jarrera ere es-
kertzekoa da», azaldu du Olabe-
rriak. 12:00etatik aurrera jarraitu
ahalko da telebistaz lasterketa.
«Oso gai garrantzitsua da telebis-

taz ematea, oihartzuna ematen
zaielako eta babesleak lortzeko
aukera zabaltzen zaielako ema-
kumezko txirrindulariei».  

OMENALDIA AITZINDARIEI
Probaren lehen edizioan, Orbea
proiektuan 80ko hamarkadan
izan ziren txirrindulariak omen-
duko dituzte. Arantxa TxitxiOr-
begozo eta Amaia Elosegi tolosa-
rrek, Josune Gorostidi txarama-
rrak, urtez luzez Tolosarekin
lotura izan zuen Dina Bilbao on-
darrutarrak eta Carolina Sagar-
mendi donostiarrak jasoko dute
omenaldia. «Garrantzitsua iru-
ditzen zitzaidan omenaldia egi-
tea», esan du Olaberriak. «Gaur
egun iritsi bagara iritsi garen to-
kira, bere egunean emakume ho-
riek bidea ireki zutelako izan
zen. Eta Gipuzkoan eta Euskal
Herrian izan zirelako babesleak
horrelako proiektua bultzatu zu-
tenak. Iruditzen zitzaigun une
oso egokia izan zitekeela atzera
begiratzeko». 
Donostiako Klasikoaren egu-

nean bertan egingo zaie omenal-
dia, eta ETB bideo bat prestatzen
ari da beraien inguruan. «Egun
txirrindularitzan hasten ari di-
ren neskek jakin dezatela bidea
nondik datorren, eta omenduei
eskertzea hasi zuten bide hori»,
esan du Olaberriak. 

Aurkezpenean: Joseba Urkiola (EITBko kirol zuzendaria), Jon Redondo (Eusko Jaurlaritzako kirol eta ariketa fisikoko zu-
zendaria), Julian Eraso (Ocetako zuzendaria), Eneko Goia (Donostiako alkatea), Leire Olaberria (antolakuntza zuzendaria),
Denis Itxaso (Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol diputatua) eta Javier Riaño (antolakuntza zuzendaria). ATARIA

«Emakumezko
txirrindularien
eskaera da telebistaz
ematea, eta hor ETBren
jarrera eskertzekoa da»
LEIRE OLABERRIA
DONOSTIAKO KLASIKOAREN
ANTOLAKUNTZA ZUZENDARIA
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ASTEAZKENA 24
AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona. Santio festak,
ikusi egitarauak 4-5 orrialdeetan. 
Tolosa. Levelibular konpainiaren zirku
ikuskizuna, 19:30ean, 3 Tabernan.
Tolosa. Zinea kalean: El gran show-
manfilma Amarotz auzoan,
22:30etik aurrera. 

Erakusketak
Tolosa. Speeltheater Holland konpai-
niari buruzko erakusketa Topic-en,
10:00etatik 14:00etara, eta
15:00etatik 19:00etara.
Tolosa.Maria Jose Labourdiqueren
koadro erakusketa Itaie tabernan.
Tolosa. Iran Ezkutuaerakusketa
Gernikako Arbolan. Ura Iturralde ar-
gazkilariak iraniar LGTBI komunitate-
ari buruz egindako erakusketa.
Amasa-Villabona. Udane Juaristiren
lanak ikusgai Kaori faktorian
10:00etatik 20:00etara. 
Alegia. Fernando Rojoren argazki
erakusketa erretirodunen tabernan.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.
Bero handia oraindik. Nahiz
eta, termometroek koska

bat behera egin, oraindik ere bero egi-
ten jarraituko du. Maximoa 36-38
graduan kokatuko da eguneko erdiko
orduetan. Zeruan goizean hodei hon-
dar batzuk agertuko dira eta egun-
sentian ezin da baztertu ekaitz hon-
darren bat lehertzea. Ondoren, egun
osoan zehar zerua ia urdin manten-

duko da. Arratsalde erdi, eta batez
ere, iluntzean berriz ere bero-ho-
deiak garatuko dira, nahiz eta, ekai-
tzetara ez duen joko.

Bihar.Berotik hasiko da
eguna, baina aldaketak iritsi-
ko dira. Goizean eta arratsal-

deko lehen orduak arte oraindik bero
egiten jarraituko du eta tenperatura
beroena 35 graduen bueltan kokatu-
ko da. Arratsaldetik aurrera haizeak
ipar-mendebaldera egin, zakartu eta
termometroak nabarmen etorriko
dira behera. Zeruan goizean eta arra-
tsaldeko lehen orduak arte giro argia
izango da. Haize-aldaketarekin or-
dea, zeruan hodeiak nagusitzen jo-
ango dira, zerua estalirik utziz. Eguna
amaitzerako euri pixka bat eta ekaitz
bakanen bat izango dugu.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Lotsagabe.
22:30.Galdegazte.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Bengo-
etxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7. 
Telefono zenbakia: 943 67 06 48.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9. 
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

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

‘Ataria’-k kolaboratzaile
izateko aukera zabaldu du

Erredakzioa Tolosa

TOLOSALDEKO ATARIA-k bere
ateak zabalik ditu. Kolaboratzai-
le, iritzi emaile, irrati saio gidari,
komikigile berriei gonbita luzatu
die komunikabideak, eta ikas-
turte berriarekin proiektuan par-
te hartzeko aukera zabaldu du.
Komunikabide bat, ezinbeste-

an, ahots ugarik osatzen dute.
Komunikabidean bertan gidari
lanetan aritzen direnena garran-
tzitsua da, baina hori bezain ga-
rrantzitsua da beste aldean dau-
denena, entzule-irakurleen aho-
tsa, alegia.
TOLOSALDEKO ATARIA-k

beraz, are gehiago gerturatu
nahi die proiektua entzule eta
irakurleei, eta bertan parte har-
tzeko aukera zabaldu du beste

behin. Idaztea gustuko dutenen-
tzat, euren iritzia partekatzeko
atrebentzia dutenentzat, edota
sortzen duten hori erakutsi nahi
dutenentzat ateak zabalik ditu
ATARIA-k.  
Ikasturte berrian ahots berrie-

kin aberastu nahi du proiektua
ATARIA-k, eta horretarako ha-
maika modu daude; iritzi emaile

izan; artikulu, elkarrizketa edo
erreportajeak idatzi; ATARIA
IRRATIA-n kolaboratzaile beza-
la edota saio propioa izanda par-
te hartu... 
Eskualdearekin zerbait parte-

katu nahi duten guztiek dute
ATARIA-n parte hartzeko auke-
ra. 
Bideak ondorengoak dira: hel-

bide elektronikoz ataria@ata-
ria.eus helbidera idatzizko me-
zua, bideoa edota audioa bidali
daiteke. Eta beste horrenbeste
egin daiteke zuzenean ATARIA-
ko erredakziora bidalita edo eka-
rrita: San Esteban, 20. 20400.
Tolosa. 
Telefonoz ere zure proposa-

menak entzuteko irrikaz egongo
da TOLOSALDEKO ATARIA-ko
lantaldea: 943 65 56 95.

Azken urteetan bezala, ikasturte berriarekin kolaboratzaile izan
nahi dutenei zabalduko dizkie ateak ‘Tolosaldeko Ataria’-k 

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

www.ataria.eus • 107.6 fm 

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa


