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dutenei eta
ingurukoei
laguntzeko
ekimena
Buru Bihotzez elkarteak antolatuta,
laguntza juridikoari buruzko hitzaldia
izango da gaur; emozioen kudeaketa
eta gaixoaren autonomia ere landuko
dute hitzaldi eta tailerren bitartez //5

ALKATEAKALEGIAKO ETA ABALTZISKETAKOAREKIN SOLASEAN //3

MUGIKORTASUNA
OHITURAK ALDATZEA XEDE
Aiztondoko hainbat herrik Mugikortasun Astearekin bat egin dute, eta hainbat
ekimen antolatu dituzte «beste mugikortasun ohitura batzuk aldarrikatzeko»;
etzi, esaterako, Zubimuxu zubia eta ingurua trafikoari itxita egongo da  //6
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Turismoak
udan utzitako
datuekin
«gustura» dago
Tolosako Udala

Okupazio tasa %90ekoa
izan da, eta ostalaritzan eta
merkataritzan eragina
duela azpimarratu dute;
1.800 bisitari izan dituzte
herriko bi elizak //5

Larunbatean
XXX. Kultur
Astea hasiko da
Bidania-
Goiatzen

Zabale eta Larrañaga
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Uztailean Kaxilda gaztetxearen hiru hilabeteko jarduna ospatu zuten. ATARIA

Euskal
Pentatloiaren
finala jokatuko
da larunbatean
Azpeitian

Eskualdeko Joseba Otaegi
eta Arria V.a lehiatuko dira
herri kirol saioan, beste lau
kirolarirekin batera; 
ez dagoela faborito 
argirik adierazi dute //7

Ezpala eta Kaxilda
gaztetxeetako kideek
epaiketaren zain
jarraitzen dute
Tolosako Gazte Asanbladako kide baten
epaiketa atzeratu egin dute, eta Aiztondoko
Gazte Asanbladako bi kideren aurkakoa
datorren astelehenean hasiko da //2



Epaileak zer erabakiko zain

Ezpala gaztetxeko kide batek eta Kaxildako bik, epaiketak izango dituzte datozen asteetan. Tolosako
eta Zizurkilgo Gazte Asanbladetatik egoera ezagutzera eta mobilizatzera deitu nahi dituzte gazteak.

Josu Artutxa Dorronsoro

D uela bost hilabete
gertatu ziren bi
okupazioak. Tolo-
sako Ezpala eta Zi-
zurkilgo Kaxilda
gaztetxeak erreali-

tate bihurtu ziren apirilean. Edo
behintzat, etorkizunean gazte-
txe izaera izateko bi eraikin har-
tu zituzten Tolosako eta Aizton-
doko Gazte Asanbladetako kide-
ek. Orain, ordea, epaiketara
deitu dituzte okupazio horietan
identifikatutako hiru gazte. Ho-
rietatik bat da Tolosakoa; beste-
ak, berriz, Aiztondokoak dira.
Kaxilda gaztetxeko gazteen

aurkako epaiketa, datorren aste-
lehenean, hilak 23, izango da.
12:30ean hasiko da, Tolosako
Epaitegian, eta usurpazio arina
egozten diete. Ezpalako gaztea,
hasiera batean, irailaren 3an ze-
goen epaitzera deituta. Duela hi-
labete, ordea, mezu bat jaso zu-
ten, epaiketa atzeratu egiten zela
ohartaraziz; orain, data berria-
ren zain dago.
Eraikinak okupatu zituzten

unetik izan zuten jabeekin nego-
ziazio prozesua abiarazteko go-
goa. Tolosakoen kasuan, baina,
ez dute harremanik izatea lortu.
«Modu ezberdinetan saiatu gara,
baina bere aldetik ez dugu eran-
tzunik jaso». Kaxildaren kasuan,
berriz, jabeekin harremanetan
egon dira. «Negoziazio mahai
bat ireki genuen jabeekin eta
udal gobernuarekin. Prozesua
oso neketsua izan da guretzat,
presio soziala handia baitzen.
Traba ugari izan ditugu, eta az-
kenean, ez du fruiturik eman».

Tolosako eraikinak itxura za-
harkitua zuen. «Sabaia erorita,
zenbait gune ustelduta eta hor-
mak botata zeuden. Birmoldake-
tari esker, ekintza ezberdineta-
rako gelak ditugu. Gainera, pare-
tak txukuntzeko asmoz, muralak
ere margotu ditugu». Kaxildaren
kasuan, azpiegitura berritu bate-

tzen zela ikusi genuen. Gazte-
txea, gainera, ez dugu festa leku
soil bat izatea nahi, baizik eta
arte politikoaz gozatzeko espa-
zioa izatea, eta herriarekin ko-
munitatea sortzen joatea».
Arestian aipatu moduan, Ka-

xilda gaztetxeko kideen aurkako
epaiketa astelehenean izango
da, 12:30ean, Tolosako Epaite-
gian. «Ordu berean elkarretara-
tzea egingo dugu kanpoaldean.
Beraz, eskualdeko eta inguruko
gazte guztiak deitu nahi ditugu
bertan parte hartzera». Aurrera-
go jakingo da epailearen eraba-
kia, baita Ezpalako gaztearen
aurkako epaiketaren eguna. 

Epaiketa une batetik bestera
izango bada ere, Ezpalan orain-
dik prest azaltzen dira negozia-
zioekin jarraitzeko. «Zaila izango
da, gu botatzen eta zapaltzen
saiatuko direlako. Hala ere, espe-
rantza handia dugu, eta borro-
kan jarraituko dugu». Aiztondo-
ko gazteak ere itxaropentsu dau-
de, nahiz eta gaztetxea ez izan
azken helburua, «gauza handia-
goak lortzeko bitarteko bat bai-
zik. Sistema honi alternatiba bat
bilatzea, edo hori sortzeko bal-
dintza batzuk eraikitzea da gure
asmo nagusiena».
Azken hilabeteetan, ekintza

ugari eman dira aurrera bai bate-
an zein bestean: gai politikoei
buruzko hitzaldiak, tailerrak,
bertso eskolak... Aurrerantzean
ere egingo dituzte. «Helburua
gaztetxe bat izatea da, eta hori
lortu arte jarraituko dugu». Ka-
xildakoen kasuan, erabakiaren
arabera, baliteke beste modu ba-
tera lan egitea. «Gaztetxera etorri
eta gu bertatik botatzea lortuz
gero, asanblada modura jarraitu-
ko dugu lanean, paraleloki. Nos-
ki, espazio fisiko bat lortzeko bo-
rrokak aurrera jarraituko du».

Goian, Ezpala gaztetxeko irudi bat; behean, Kaxilda gaztetxekoa. J. A. / I. S.

kin egin zuten topo. «Nahiko
txukun zegoen, eta beraz, ez
dugu aldaketarik egin behar
izan. Hala ere, gaztetxe itxura
eman diogu, muralak margotuz,
oholtza txiki bat eta barra mun-
tatuz, eta bilerak egiteko, arropa
gordetzeko eta artistek lo egin
dezaten gela ezberdinak sortuz». 

ERABILERA ANITZEKO GUNEAK
Bai Ezpalan, baita Kaxildan ere,
gazte gehiago erakartzea dute
helburu. Jakitun dira, ordea,
«oso zaila» dela. «Asko ez dira
eroso sentitzen, ilegalki okupa-
tutako guneak direlako». Hori
dela eta, gazteak herrira atera-
tzen saiatu dira, manifestazioak
egiten, edota dinamika ezberdi-
nak lantzen, herritarrengana
gerturatzeko asmoz.
Eragile ezberdinez osatutako

gaztetxea da Ezpala. «Une hone-
tan, bilerak egiteko edo egun
puntualetarako erabiltzen da.
Hala ere, arratsaldez erabili ahal
izateko formularekin asmatu
nahian gabiltza». Kaxilda, berriz,
eragile bakarrak gidatzen du,
Aiztondoko Gazte Asanbladak.
Hala ere, antzerki edo dantza tal-
deek ere erabiltzen dute espa-
zioa. «Bestela, formakuntzak, bi-
lerak edota serigrafia tailerrak
egiteko erabiltzen da».
Gazteek ilusioa dute, euren al-

detik mobilizatzeko eta ekintza
ezberdinak antolatzeko. Antola-
kuntza aldetik, lan-talde ezber-
dinetan banatzen dira bi gazte-
txeetan: auzolan taldea, komu-
nikazio taldea... «Gazte bakoitza
gehien motibatzen dion taldean
edo prest ikusten den lanean
murgiltzen da. Talde bakoitzeko
kideek duten jakintza kolektibi-
zatzen ere saiatzen gara».

GAZTETXETIK KALERA
Pasa den larunbatean, kalera ir-
ten ziren Ezpala gaztetxekoak,
herritarrek egoera zein den jakin
dezaten. «Herritarrek Ezpala za-
paltzea nahi dugu. Ez dugu pa-
rrandan soilik pentsatzen, eta
herriari, gizarteari edo sistemari
ekarpenak egiteko ahalmenak
eta baliabideak ditugula erakutsi
nahi dugu». 
Herritarrei kontzientzia pizte-

ko asmoz, uztaila erdialdera
GTX festa antolatu zuten Zizur-
kilen, asteburu osorako egita-
rauarekin. «Helburua, inaugura-
zio bat egitea zen. Aurreko hila-
beteetan ekintzak antolatzen
genituen, baina jendea ez zen
bertara hurbiltzen. Hori dela eta,
gaztetxea herritarrengana hur-
biltzeko prestatu genuen. Gazte-
txeko egitaraua plazara pasa ge-
nuen, eta jende gehiago hurbil-

Herritarrak gaztetxera
gerturatzea nahi dute.
«Asko ez dira eroso
sentitzen, gune
ilegalak direlako»

Astelehenean izango
da lehen epaiketa,
Tolosan, 12:30ean.
Elkarretaratzea egingo
dute ordu berean.

Lan eskaintza

Ile-apaintzailea.Tolosaldean lan
egiteko ile-apaintzailea behar da. In-
teresa dutenek, 619 592 949 tele-
fono zenbakira deitu dezakete.

IRAGARKI LABURRAK

02 TOLOSALDEA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.eus 
ASTEAZKENA, 2019ko irailaren 18a



Bai, baina, dena denok egiten
dugu. Hirigintza, kultura, nekaza-
ritza... eta, gaiak denon artean ez-
tabaidatzen ditugu. 

E. MAIZ

«Dirua ondo kudeatzea
da garrantzitsuena»

ARANTXA IRAZUSTA ALEGIAKO ALKATEA
Hasiberria da alkate lanetan Arantxa Irazusta. Ozeano handi baten
moduan definitu du udala, eta portuak bilatu nahian dabiltza. 
EH Bilduk lau zinegotzi lortu zituen, eta Aurrera Alegiak hiru. 

E. Maiz 

Jon Zubizarretari (Abaltzisketa,
1977) ez dio loa kentzen alkate kar-
guak.
Hirugarren agintaldia duzu.
Egia esanda ez naiz konturatu
noiz bukatu den bat eta noiz hasi
den bestea. Ilusioarekin nago.
Nahi duzulako edo erreleborik
ez delako zaude karguan?
Erdi eta erdi dela esango nuke.
Alde batetik, niri ez zitzaidala ego-
kitzen iruditzen zait, eta beste nor-
baitek heldu behar ziola kargu
honi. Baina bestetik ikusten dut
jende gaztea eta oso ona daukagu-
la, orain sartu direnak kasu. Oso
gazteak dira, eta pena litzateke se-
gituan erretzea. Lau berri sartu
dira, eta esperientzia hartuko du-
tela iruditzen zait. Jende gehiago
ere bada, eta hurrengorako baka-
rren bat egongo da erreleboa har-
tzeko moduan.
Erakustea tokatuko zaizu.
Faltan botatzen dudana da ni bai-
no zaharragoren bat ez egoteare-
na. Esperientzia eta patxada ema-
ten dizute, eta nik bete beharko
dudala ikusten dut. Gazteak ikara-
garrizko gogoarekin sartu dira, eta
gaitasuna dute.  
Ardurak banatuta dituzue?

kazioa ez dela udala, eta iluntzee-
tan elkartu behar izaten dugula
gure lan orduak bukatuta.
Gaur,  zertan ari zarete?
Bi proiektu potolo ditugu. Bat, La-
rraizko Ñañarri sagardotegia litza-
teke. Aurreko legealdietatik dato-
rrena da, eta behingoz bideratu
dugu. Udazkenean obrak egingo
ditugu komunak, barra... egoki-
tzeko; eta martxo alderako ireki-
tzea nahiko genuke. Bestetik,
etxebizitzen kontuarekin aspaldi-
tik gabiltza. Lurzorua erosi berria
du udalak, eta orain horri forma
ematea tokatuko zaigu. Aldun-
diak baserri bideetarako dituen la-
guntzak ere aprobetxatuko ditu-

Nolakoa da alkate izatea?
Nik beti esaten dut Abaltzisketako
alkate izatea erraza dela. Herrita-
rrek ondo dakite gure lehen dedi-

gu. Bestela, betiko filosofiari eutsi-
ko diogu, hau da, herria ez dadila
izan lo egiteko bakarrik, baizik eta
bizitzeko eta gozatzeko.  
Osasuntsu dago herria?
Orain ume gutxiago ditugu, eta
horrek kezkatzen gaitu. Ezin dugu
erlaxatu herri txikietan. Eskolak
izan behar du herri honetako oi-
narrietako bat. Gainerakoan, jen-
deak erantzun egiten du antola-
tzen diren gauzetan, eta beraz, he-
rriak behar duena hori dela
badakigu. 
Eta nola dago udala?
Zorrik ez dugu, eta egoera ekono-
mikoa ona da. Diru sarrera oso
mugatuak ditugu, eta aspaldiko
urteetan xuhurkerian ibili gara,
besteak beste, lurzorua erosi ahal
izateko. 
Lortu ez duzuen zerbait bada?
Larraizko egoerari heldu nahi dio-
gu. Asteburuan 17 furgoneta egon
dira bertan lo egiten. Betiko ezta-
baida da, eta diru sarrera eskasia-
ren aurrean, tasaren bat jartzeare-
na eztabaidatzen ari gara. Beste
toki batzuetara joaten garenean,
ohituta gaude ordaintzera. Udal
langileak Larraitzi eskaintzen diz-
kion ordu kopurua ikusita, kanpo-
tarrei begira egiten du lan, beste
gune batzuk albo batera utzita. 

E. MAIZ

«Larraizko egoerari
heldu nahi diogu»

JON ZUBIZARRETA ABALTZISKETAKO ALKATEA
Jon Zubizarretak neurria hartua dio alkate karguari. Hirugarren
agintaldia hasi du alkate moduan, zinegotzi gazteak lanerako gogoz
dituela. Ñañarri irekitzea eta etxebizitzak egitea ditu helburuen artean  
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‘TOLOSALDEKOATARIA’-k eskualdeko 28 herrietako alkateak elkarrizketatuko ditu datozen hilabeteetan. Elkarrizketak
egunkarian argitaratuko ditu astero, ‘Ataria Irratia’-n izango dira entzungai, eta ‘ataria.eus’-en bere lekua izango dute.

Alkateek hasi berri duten legegintzaldirako dituzten asmoen berri emango dute, beste hainbat konturen artean.

Eneritz Maiz Etxarri 

Arantxa Irazustak (Alegia, 1966)
«seriotasunez» hartu du alkate
kargua, eta egunean jarri nahian
ari da lanean, baina «pazientzia»
eskatu du. 
Aste gutxi dira alkate postuan
zaudela. Zer moduz? 
Lanpostura ekainean sartu nin-
tzen, baina badirudi herri lanak
irailean hasten direla. Ia lan hone-
tan festekin hasten zara, eta tarte-
an jendeak oporrak hartzen ditu.
Orain arteko lana testu astun asko
irakurtzea izan da, gehiena ulertu
ez arren, sailkatze lanetan ari naiz.
Nolakoa da Alegiako alkate iza-
tea?
Herritarrak ia lehen minututik
gerturatzen hasten zaizkizu, eta
beraien gai gehienek ezustean ha-
rrapatzen zaituzte. Ez nekien jen-
deak arazo puntualak eta akaso
pertsonalak bulego honetara
ekartzen dizkizutela. Eta gai oro-
korren inguruan oraindik nahas-
men batean ari naiz.
Zer darabilkizue esku artean?
Urtea bukatu baino lehen aurre-
kontua landu beharra daukagu,
eta horretarako aurrekoak nola
egin zituzten begiratu behar da,
jarraipena eman edo ez erabaki-

Proiektuen artetik zerk du le-
hentasuna?
Proiektu handietatik denak ezin
dira urte batean egin, eta aukera-
keta egin beharra daukagu; gaine-
ra, batzuk ez dira erabat udalaren
eskumena. Bestalde, aktuazio txi-
ki asko daude egiteko, eta zaharki-
tu direnak berritu edota funtzio-
natzen dutenak baina bukatzera
doazen gauzak ere aurreikusi egin
behar dira. Ozeano handi bat da,
eta portuak bilatuz gabiltza.
Lanak nola banatu dituzue?
Udalaren egitura bost batzorde-
tan banatu dugu, eta batzorde ba-
koitzean hiru pertsona jarri ditu-
gu; bi EH Bildukoak eta bat Aurre-

ratu egin behar. Atzera begiratuz
ari gara, ondo zeuden edo zer ho-
betu dezakegun ikusten. 

tzeko. Hitzarmen mordoxka bat
ere baditugu, eta zenbait berritu
egin behar dira eta horiek ere begi-

ra Alegiakoa. Dena den batzordee-
tan lan egitea eta parte hartzea ez
dago itxia. Gai batzuk ezin dira
batzorde bakar batetik pasa, eta
komunikazio bat eskatzen dute;
beraz, batzorde batzuetan gehia-
gok elkartu beharko dugu, edo de-
nok egon. Aldaketa bat aipatzeko
kultura eta gazteria bereizi egin
ditugula izango litzateke, eta kul-
tura eta kirolak bere batzordea
izango duela.
Zein da egoera ekonomikoa?
Duela urte batzuk baino dezentez
ere hobeto dago. Niri oso ondo da-
goela iruditu zait. Dirua ondo ku-
deatzea da herri batean garrantzi-
tsuena, eta erronka handi bat dut.
Okerrago ezin dut utzi, eta lan go-
gorrenetako bat izango dela irudi-
tzen zait.
Zer lortu nahiko zenuke?
Batez ere gizarteari begirako gau-
zak egin nahi nituzke. Alegia es-
kualdetik isolatuta bere erara ba-
karrik ez nuke landu nahi; ingu-
rura gehiago begiratu eta 28
herriekin kontaktua mantenduz
uste dut Alegiak onura asko esku-
ratu ditzakeela hortik.
Nola hartu zaituzte herrita-
rrek?
Batek daki, baina sentsazio txa-
rrik ez dut. 



Hasiera emateko,
Zabale eta Larrañaga
eta Tio Teronen semeak
XXX. Kultur Astea antolatu dute Bidania-Goiatzen, 
herritar guztientzako moduko ekitaldiekin  

Eneritz Maiz Etxarri
Bidania-Goiatz

Bidania-Goiatzen ikasturtea in-
dartsu hasiko dute XXX. Kultur
Astearekin. «Jende askok parte
hartzen duenaren seinale da kul-
tur astea 30 urtera iritsi izana»,
dio Agurtzane Zelaia alkateak.
Kultura batzordea uztailean

hasi zen lanean guztia antolatze-
ko.  Herri dantzaritzat du alkate-
ak Bidania-Goiatz: «Zerbait ez-
berdinarekin eman nahi genion
hasiera, eta erromeria txiki bat
jarri dugu». Ondoren, tradizio
duten moduan, bakoitzak bere
jatekoa eramango du eta guztien
artean dastatuko dituzte. Edate-
koa udalak jarriko du.
Tio Teronen semeak taldeko

dantzariek hartuko dute frontoia
hurrengo egunean, eta bati bai-
no gehiagori aterako diete irriba-
rrea, asteburua zapore gozoz
amaitzeko.
Ostegunean, hilaren 26an,

haurrak eta helduak elkartuko
dituzte, eguneko zentroan. «Ur-
teak daramatzagu egiten, eta ga-
rrantzia handia ematen diogu.
Asko eskertzen dute haurrek, gu-
rasoek eta baita adinekoak ere»,
dio Zelaiak.  Eskulanak egingo

dituzte denen artean, eta txoko-
late bero bat hartuz amaituko
dute bisita. Hilaren 28an X-en
bila mendi buelta izango da he-
rritar guztiei zuzendua. Sorpre-
saz beteriko ibilbidea izango da.
Hilak 29 egun handia izango

da. Goiatzen egingo dute azoka
11:00etatik 14:00etara, eta era
guztietako postuak jarriko dituz-
te. Batzuk herritarrenak izango
dira, eta beste hainbat kanpotik
etorritakoak. Jateko eta edateko
ere aukera zabala eskainiko da.

ANTZINAKO LANABESAK
Azoka Egunean antzinako lana-
bes eta tresnen erakusketa bat
prestatu nahi dute, eta horreta-
rako herritarrei laguntza eskatu
diete. Herritarren batek garai ba-

Bedaioko mendi
eta inguruak
ezagutzeko
aukera, igandean 
Bedaioko Artubi elkarteak XIII. Mendi 
Martxa antolatu du. Bi ibilbide daude 
aukeran, 24 eta 17 kilometrokoak, eta izena
emateko azken eguna bihar izango da 

E. Maiz Bedaio

Artubi magaletik, inguruko
mendi, zelai eta basoak ezagu-
tzeko aukera eman nahi du Be-
daioko Artubi elkarteak. Igande-
an, XIII. Mendi Martxa egingo
dute. 
Bi motatako parte hartzaileak

hartu dituzte kontuan, eta azken
urteetan egin duten moduan, bi
ibilbide prestatu dituzte. Lehena
luzea aterako da, hau da, 24 kilo-
metrokoa. Hauek, Artubi gaina
igo beharko dute, eta 07:30ean
abiatuko dira Bedaioko frontoi-
tik.
Bigarrena laburragoa da, 17 ki-

lometrokoa. Artubi gainera ez
dira igoko ibilbide honetan, eta
gainontzean bide bera egin be-
harko dute. «Batez ere familia
eta 10 urtetik gorako gaztetxoei
begira proposatutako ibilbidea
da», adierazi dute antolatzaile-
ek. 
08:30ean Bedaioko frontoitik

aterako dira parte hartzaileak.
«Ibilbide honetan gero eta men-
dizale, familia eta haur gehiagok
parte hartzen du, eta harro gau-
de izaten ari den hazkundeare-

kin», azpimarratu dute Artubi el-
karteko kideek. 
Ibilbidean zehar, indarrak

hartzeko, gune ezberdinak jarri-
ko dituzte zenbait freskagarri eta
jatekorekin. Bestalde, parte har-
tzaile bakoitzak duen txartelean
denborak kontrolatzeko aukera
izango du.
Nola ez, behin proba amaituta,

helburua, mendizale guztiak
frontoian elkartzea izango dute:
«Frontoian pintxo eta freskaga-
rriekin batera, ibilbidearen non-
dik norakoak partekatzeko gu-
nea eta momentua izango da
opari zozketa batekin batera»,
argitu dute.
Izen ematea irekita dago. Alde

batetik, www.bedaio.comweb-
gunearen bidez eman daiteke
edo mendimartxa@bedaio.com
helbide elektronikora idatzita
egin daiteke. Horretarako azken
eguna, hilaren 19a, osteguna da.
Parte hartzaile bakoitzak 10 euro
ordaindu beharko du.
Artubikoek ondorengoa na-

barmendu dute: «Mendizale, fa-
milia eta gazteak animatu nahi
ditugu parajeaz gozatuz mendi
martxa eder bat igarotzera».
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XXX. KULTUR ASTEA

Irailak 21, larunbata

18:00. Bidaniko zimiterioan Zabale
eta Larrañaga trikitilariak. 
Ondoren.Pintxoak. Jatekoa norbe-
rak eraman eta denen artean bana-
tzea da asmoa.

Irailak 22, igandea

18:30.Bidaniko frontoian, Festa-
mentua ikuskizuna eskainiko dute
Tio Teronen semeak dantza taldeko
kideek.

Irailak 26, osteguna

Arratsaldean.Eskolako neska-mu-
tilek bisita egingo dute eguneko
zentrora, eta elkarrekin eskulanak
egingo dituzte. 
Ondoren. Txokolate jatea izango da.

Irailak 28, larunbata

15:30.Bidaniko frontoian, X-en bila
mendi buelta, herritar guztientzat.
Ondoren. Txokolate jatea.

Irailak 29, igandea

11:00-14:00.Azoka. Hainbat pro-
dukturen erakusketa eta salmenta,
trikitilariak, talogileak, sardinak, sa-
gardoa eta txakolina. Horrez gain,
garai bateko tresnen eta Saiaz Man-
komunitatearen 25. urteurrenaren
erakusketak izango dira ikusgai.

SOINEKO BERRIZ JANTZIA
Amezketatik Abaltzisketara doan errepide guztia asfaltatu
du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Zulatuta zegoen errepidea
zen, eta orain Amezketako biribilgunetik hasi eta Abaltziske-
tako herri sarreraraino asfalto berriaz jarri dute. Margotzea
baino ez da falta. E. MAIZ

tean erabiltzen ziren edozein la-
nabes, tresneri, oihal, ontzi eta
abar eskuragarri jartzeko mo-
duan badu, udaletxean jakinara-
zi beharko du. Beti ere, erakuske-
tan parte hartu nahi bada. Osti-
ralean amaituko da izena
ematea, eta bilketaz udala bera
arduratuko dela jakinarazi dute.

Bi erakusketez gain, postu ugari izango dira azokan. I. U.



Alzheimerra dutenei laguntzeko
hitzaldia eta tailerrak antolatu dituzte
Laguntza juridikoari buruzko hitzaldia emango dute gaur. Irailaren 25eko tailerrean, aldiz,
emozioen kudeaketa landuko dute eta urriaren 2koan, gaixoaren autonomiaz ariko dira

Irati Urdalleta Lete 

Irailaren 21ean izango da Alzhei-
merraren nazioarteko eguna eta
horren harira, hitzaldia eta taile-
rrak antolatu dituzte Tolosan.
Datuak esanguratsuak dira.

Gaur egun, biztanleriaren %35ak
55 urte baino gehiago ditu eta
2031n %46,5era igoko da kopu-
rua. Alzheimerrari dagokionez,
Gipuzkoan, 12.000 herritarrek
pairatzen dute gaitza eta senide-
ei ere eragiten dienez, 36.000
pertsona inguruk jasaten dituzte
gaixotasunaren ondorioak. To-
losaldean, berriz, 450 familia in-
gururi eragiten die. 2050erako
kopurua hirukoiztu egingo dela
aurreikusten dute.
Egoera horri aurre hartzeko

eta gaixoei nahiz euren zaintzai-
leei laguntzeko helburuarekin,
hitzaldi bat eta bi tailer antolatu
ditu Buru Bihotzez elkarteak,
Tolosako Inmakulada Lanbide
Ikastolaren eta Tolosaldea Lan-
bide Heziketa institutuaren la-
guntzarekin eta Tolosako Udala-
ren eta Tolosaldeko ESIren babe-
sarekin.
Gaur hasiko dira ekintza ho-

riekin. Hitzaldia emango dute

19:30ean, Inmakulada Lanbide
Ikastolan. Alzheimerrak eta bes-
telako dementziek dituzten gai-
xoei eta senitartekoei laguntza
juridikoa eta legala ematea izan-
go du helburu. Hau da, gaixoa-
ren babeserako neurri judizialak
nola martxan jartzen diren azal-
duko dute. Osakidetzako, Urkoa
fundazioko eta Tolosako Gizarte
Zerbitzuetako kideek parte har-
tuko dute bertan eta interesa
duen edonor gonbidatu dute.
Hitzaldiaz gain, tailerrak ere

egingo dira, irailaren 25ean eta
urriaren 2an. Hauek ere Tolosa-
ko Inmakulada Lanbide Ikasto-
lan izango dira, 16:00etatik
19:00etara. Saio bat nahiz bestea
dinamikoak izango dira eta
praktikatuz eskuratuko dira ja-
kintzak. Emozioen kudeaketa
izango da lehenengoaren gai na-
gusia. «Oso gai garrantzitsua da
gaixoarentzat eta familiaren-
tzat», azaldu dute. Bertan izango
dira Igone Etxeberria (EHU) eta
Jose Manuel Martinez eta Maria
Erdozain (Buru Bihotzez).
Urriaren 2an, berriz, autono-

mia landuko da. Tailerrak talde-
ka egingo dira eta gaixoen auto-
nomia sustatzeko, etxean zein

laguntza behar duten ere azaldu-
ko da. Errotu enpresako Maria
Jose Moreno ere bertan egongo
da, gaixotasun hau duten pertso-
nentzat modu erraz eta merke
batean etxea nola egokitu azal-
tzeko. «Aurkeztuko diguten
proiektua oso berritzailea eta in-
teresgarria da», baieztatu dute.

Formakuntza emango dutenak
honakoak dira: Igone Etxeberria
(EHU); Ixa Imaz, Izaskun Lope-
tegi, Maddi Zubillaga eta Enara
Larrain (Inmakulada Lanbide
Ikastola); Jose Manuel Martinez
eta Maria Erdozain (Buru Biho-
tzez) eta Maria Jose Moreno
(Errotu).

Hitzaldian nahiz tailerretan parte hartuko duten hainbat elkartek eman dituzte azalpenak. IRATI URDALLETA LETE

Udalak positiboki baloratu
ditu turismoko datuak
Irati Urdalleta Lete 

Erosteko ahalmen ekonomikoa
duena eta 40 eta 60 urte artekoa.
Horrelakoa da udan Tolosara
etorri den turistaren perfila.
Turismoak gero eta pisu han-

diagoa dauka Gipuzkoan, eta
bistan denez, baita Tolosan ere.
Okupazio tasa %90eko izan dela
eta horrek ekonomian eragina
izan duela azpimarratu dute
udaletik. Olatz Peon alkatearen
hitzetan, Tolosak, barneko he-
rria izan arren, asko du eskain-
tzeko. «Lehiakorra da turismo
alorrean, Donostiatik gertu da-
goelako eta beste hainbat herri
eta leku bisitatzeko ondo komu-

nikatuta dagoelako», gaineratu
du Nerea Letamendia zinego-
tziak. Azaldu duenez, Tolosara
datozen turistek bertan kontsu-
mitzen dute eta gastronomiaz
gain, ondareaz, lasaitasunaz, na-
turaz edo kulturaz gozatzen
dute.
Udaletik gaineratu dute turis-

mo jasangarria helburu izan du-
tela eta horretarako, estrategia
zehatz bati jarraitu diotela, hel-
buruak argi izateko eta guztia
plangintza baten baitan egiteko.
Turista gehiago etortzeak era-

gina izan du herrian. Hain zu-
zen, erretegiak beteta egon dira ,
azokako salmentek ere gora egin
dute abuztuan eta ostalariek

nahiz merkatariek pozik daude-
la diote: «Aurtengo udako turis-
moak eragin positiboa izan du
hiri ekonomian, eragileek sen-
tsazio oso ona izan baitute», esan
dute udaletik.
Bisitariak erakartzeko kalita-

tezko eskaintza izateari ere ga-
rrantzi handia ematen dio Nerea
Letamendiak. Tolosan arrakas-
tatsuak diren gastronomiaz, kul-
turaz eta naturaz haragoko es-
kaintzari ere erreparatu behar
zaiola dio: bi tenpluak, Alde Za-
harra, Topic museoa, larunbate-
roko azoka... Datuei begira jarri-
ta, 1.800 pertsona inguruk bisita-
tu dituzte Santa Klara eta Santa
Maria elizak eta 234 bisitarik

egin dituzte tenplu horiek eza-
gutzeko bisita gidatuak.
Udalak dioenez, aurten ga-

rrantzi handia eman diote ko-
munikazioari eta teknologia be-
rriei eta gustura agertu dira ho-
rrek eman duen fruituarekin.
Hain zuzen, gero eta bisitari
gehiagok jasotzen dute informa-
zioa webgunearen bidez eta tu-
rismo webguneko bisitak bikoiz-
tu egin dira. Gainera, %70ak mu-
gikorra erabiltzen du.

HURRENGO URTERA BEGIRA
Digitalizaziorako joera ikusita,
webgunea mugikorretara egoki-
tzeko urratsak egingo dituztela
nabarmendu dute.
Eskaintzari dagokionez, eska-

era nagusia izan da Santa Klara
eta Santa Maria elizak osorik bi-
sitatzeko aukera izatea. «Espazio
gehiago ikusteko aukera izan de-
zaten lan egingo dugu», baiezta-
tu dute. Horrez gain, bisita era-

Tailerrak 16:00etatik
19:00etara izango dira eta joan
nahi dutenek Inmakulada Lan-
bide Ikastolan edo 943 67 36 29
telefonora deituta eman behar-
ko dute izena. Hitzaldirako, be-
rriz, ez dago hori egin beharrik.
Gainera, aipatzekoa da zaintza
zerbitzua ere egongo dela.

kargarriagoak egiten ere saiatu-
ko dira. Horretarako, udalak ho-
rien formatua berrikusiko du eta
gidoi berriak prestatuko ditu.
Gainera, azokari buruzko bisita
gidatua eskaintzeko asmoa ere
badaukate.
«Balorazio oso positiboa egi-

ten dugu, beraz, baina badugu
zer hobetua eta horretara bidera-
tuko dugu gure indarra, turis-
moa aukera bat delako guretzat
eta tolosarrontzat», azpimarratu
dute.
Udako ekintzak udazkenera

zabaltzen ere saiatuko dira. Ho-
rretarako, gastronomiarekin
nahiz kulturarekin zerikusia du-
ten hainbat ekitaldi antolatuko
dituzte, erreferentzialtasuna
ematen diotelako Tolosari. «Hori
mantendu eta sustatu behar
dugu, kanpokoek ezagutu gai-
tzaten eta gure eskaintza zabalaz
gozatzeko aukera izan dezaten»,
esan du Peon alkateak.
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Euskara ikasteko
baliabideak
eskura, Anoetan
eta Iruran
Zabaldu dituzte euskara ikasteko
matrikulatzeko epeak: azken eguna
irailaren 24ean izango da Iruran, 
eta Anoetan, berriz, 25ean 

I. S. A.

Anoetako eta Irurako Udalek,
UEMArekin elkarlanean, dato-
rren ikasturterako euskara ikas-
taroak herrian bertan eskaintze-
ko baliabideak jarriko dituzte,
beste urte batez. Matrikulatzeko
azken eguna irailaren 24a izango
da Iruran, eta 25a Anoetan. 
Behe, erdi eta goi mailako eus-

kara ikastaroak eskainiko dituz-
te, eta izena ematen dutenen ar-
tean, ordutegiak eta mailak kon-
tuan hartuta, taldeak sortzeko
aukera aztertuko dute bi herrien
artean. Taldea sortzeko gutxie-
neko kopurura iritsiz gero, ikas-
taroak herri batean nahiz beste-
ak eskainiko dira.

Urtero legez, ikastaro guztiak
diruz lagunduko dituzte bi uda-
lek. Herritik kanpoko ikastaroe-
tan matrikulatzen diren herrita-
rrek ere diru laguntzak jasoko di-
tuzte. 
Bi udaletatik azaldu dutenez,

etorkinentzako ikastaroak susta-
tu nahi dituzte bereziki, eta aur-
ten ere, iaz Anoetan aritu zen tal-
dearekin jarraitzeko nahia era-
kutsi dute: astelehen, astearte
eta ostegunetan, 15:00etatik
17:00etara. 
Euskara jakiteak duen garran-

tziaz ohartarazi nahi dituzte he-
rritarrak: «Beste urte batez, aha-
legin berezia egin nahi dugu eus-
kara ikasteko edo hobetzeko
pausoa ematera anima daitezen».

Aiztondoko hainbat
herrik Mugikortasun
Astearekin bat egin dute
Aduna, Zizurkil eta Villabonako udalek eta ikastetxeek
mugikortasun festa antolatu dute ostiralerako; Zubimuxu
zubi ingurua itxita egongo da trafikoarentzat, goizean zehar

Irati Saizar Artola 

Astelehen honetan eman zaio
hasiera Europa mailan Mugikor-
tasun Iraunkorraren Asteari.
Igandera bitarte iraungo dute
ekitaldiek hainbat lekutan, eta
aurten ere, Aiztondoko bailara
osatzen duten hainbat udalek
bat egin dute egitasmoarekin.
Aduna, Zizurkil eta Amasa-Villa-
bonako udalek, Tolosaldea Gara-
tzenekin elkarlanean, ostirala
baliatuko dute mugikortasun
festa antolatzeko.  
Etzi, beraz, Zizurkil eta Villa-

bona batzen dituen Zubimuxu
zubian eta inguruko kale nahiz
errepideetan ospatuko dute fes-
ta. 10:30etik 12:00etara, bailara-
ko ikastetxeetako ikasleek eta
irakasleek inguru horietako ka-
leak hartuko dituztela azaldu du
Iker Urruzola Zizurkilgo alkate-
ak: «Ibilgailurik gabeko eguna
denez, inguru hori itxita egongo
da trafikoarentzat, eta herriko
ikasle eta ikastetxeekin jolasak
egiteko aprobetxatuko dugu». 
Era berean, Adunako ikaste-

txeko ikasleek eta irakasleek bi-
zikletan egingo dute ibilbidea
Zubimuxu zubiraino. Horrela
azaldu du Josu Amilibia Aduna-
ko alkateak: «Aduna eta Ando-
aingo mugan dagoen bidegorri-
tik 10:00etan abiatuko dira bizi-
kletan, eta behar den tokietan

errepidea moztuko da».
10:30ean elkartuko dira Aduna,
Zizurkil eta Villabonako ikasle
eta irakasleak mugikortasun
iraunkorrarekin harremana du-
ten jokoak egiteko. 
Bestalde, 09:30etik 12:30era

motordun trafikoari lotutako
mozketak egongo dira bailarako
zenbait errepidetan eta soilik oi-
nezkoek, bizikleta erabiltzaileek
eta baimendutako ibilgailuek
igaro ahal izango dituzte eremu
horiek. 

SENTSIBILIZATUZ
2000. urteaz geroztik, irailaren
16tik 22ra Mugikortasun Astea

ospatzen da herri eta hiri ugari-
tan. Beste mugikortasun ohitura
batzuk aldarrikatzeko egiten
dela azaldu du Garbiñe Mendi-
zabal Tolosaldea Garatzeneko
udal saileko arduradunak: «Gure
eskualdean, mugikortasun ja-
sangarriaren inguruan, politika
jarraitu bat eramaten dugu Gi-
puzkoako Foru Aldundiarekin
eta udalekin batera, beste mugi-
kortasun ohitura batzuk aldarri-
katzeko asmotan; bai hiri eta lan-
da eremuan oinezkoentzako eta
bizikletentzako bide egokiagoak
erabiliz, eta baita ibilgailu priba-
tua alde batera utzita ibilgailu
elektrikoa sustatuz».

Prentsaurrekoa eskaini zuten antolatzaileek, atzo, Zubimuxuko zubian. I. S. A.

Zizurkilgo eskulan
tailerreko lanak
ikusgai jarri dituzte
ZIZURKIL // Urriaren 15era bitar-
te, Plazida Otaño liburutegian
ikusgai jarri dituzte eskulan tai-
lerreko ikasleek eginiko lanak.
Astelehenetik ostiralera
10:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 20:00etara, eta la-
runbatetan 9:30etik 13:30era.    

Jai batzordeak
Villabonako festetako
balorazioa egingo du
AMASA-VILLABONA // Aurtengo
Santio jaietako balorazioa egin-
go du jai batzordeak, bihar,
19:00etan, udaletxean. Ekitaldi-
ren bat antolatu duen elkarte eta
taldeei dei egin die, datorren ur-
teko jaien oinarri nagusiak ze-
haztu nahi baitituzte.

IBON  GONZALEZ
LOITEGI

Atzo hil zen, 42 urte zituela, 

- Goian Bego -

Jarraitu korrika edonon zaudela, zure
atletismoko lagun eta taldekideak

Atletismo Tolosa C F

TOLOSA, 2019ko irailaren 18a

IBON  GONZALEZ
LOITEGI

Atzo hil zen, 42 urte zituela, 

- Goian Bego -

Zure bizitzako lasterketaren helmugan, 
hitzik gabe utzi gaituzu

Bihotzean eramango zaitugu

Zure lehengusuak

TOLOSA, 2019ko irailaren 18a

IBON  GONZALEZ
LOITEGI

Atzo hil zen, 42 urte zituela, 

Gure ikasle diren  IRAIA eta ELENEren aita

Une latz hauetan zuekin gaude.
Besarkada handi bat.

Samaniego hezkuntza komunitateko partaideak

TOLOSA, 2019ko irailaren 18a
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Trinketeko kristal bat
hautsi eta gero, I. Xare
Irekian aldaketak
Erredakzioa  Irura

I. Xare Irekia antolatu dute Iru-
ran, baina bigarren jardunaldian
izandako istripu batek aldaketak
ekarriko ditu. Larunbatean, bi-
garren jardunaldia ez zen ehune-
ko ehunean jokatu. Lehen parti-
da amaitu eta gero, bigarren par-
tida hasi aurretik, pilotariak
berotzen ari zirela, pilotakada
bortitz batek erreboteko kristala-
ren zati bat hautsi egin zuen, eta,
ondorioz, bigarren partida ber-
tan behera gelditu zen.
Ametsa Pilota Elkartetik azal-

du dutenez, irailaren 27an egon-

Trinketeko erreboteko kristala, hautsita. ATARIA

Faborito argirik gabe,
Euskal Pentatloiaren finala
jokoan larunbat honetan 

Imanol Garcia Landa 

Euskal Pentatloiaren bigarren
edizioaren finala jokatuko da la-
runbat honetan, irailak 21,
22:00etan, Azpeitiko zezen pla-
zan. Sei kirolari ariko dira lehian,
horietatik bi eskualdekoak: Jose-
ba Otaegi zizurkildarra eta Xa-
bier Orbegozo Arria V.a Ibarran
bizi den errezildarra. Aurkariak
Xabier Zaldua zumarragarra, Jo-
xean Olaskoaga Aizperro oriota-
rra, Aratz Mugertza mutrikuarra
eta Luis Txapartegi aizarnarra
izango dira. Larunbatean jende
ugari elkartuko dela espero dute
antolatzaileek. 
Kanporaketan baino lan luze-

agoak egin beharko dituzte fina-
lean: 100 kiloko harriari 25 jaso-
aldi eman behar dizkiote, gero
giza proban 400 kiloko harriare-
kin bi plaza, ondoren aizkoran
hiru kanaerdiko ebaki, jarraian
50 kiloko bi txingekin sei plaza
egin eta bukatzeko hiru kilome-
tro korrika. 
Ez dagoela faborito argirik dio-

te Arria V.ak eta Otaegik. «Oso ai-
rean dago zeinek irabaziko duen,
eta ikustea joaten denak hori
nahi du. Oso berdintsu gaudela
ikusita, interes gehiago sortzen
da», esan du Arria V.ak. Otaegik
lau kirolari ikusten ditu lehian
ibiliko direnak txapela janzteko:
Arria V.a, Zaldua, Txapartegi eta

Eskualdetik Joseba
Otaegi eta Arria V.a
ariko dira Azpeitiko
zezen plazan jokatuko
den herri kirol saioan

Otaegi, Mugertza, Arria V.a, Txapartegi eta Aizperro, atzo, Azpeitiko zezen pla-
zan, finalaren aurkezpenean.  MAIALEN ETXANIZ/UZTARRIA

bera.  «Zaldua agian pixka bat fa-
boritoago jotzen dut, aurreko ur-
teko irabazlea izanik, eta sailka-
pen proban lasai ikusi baitzi-
tzaion. Halere, edozer gertatu
daiteke finalean», dio Otaegik. 
Aizkolariek edo aizkoran ibili-

takoek finalean sartzeko aban-
taila izango zutela esaten zen,
eta horrela izan da azkenean.
«Beste probetan ondo moldatu
ginen eta gure ofizioan abantaila
atera genuen», esan du Otaegik. 
Larunbaterako Arria V.ak

ondo ikusten du bere burua:
«Entrenamenduak ondo joan
dira, eta uste dut puntu onean
iristen garela. Ikusi egin behar
besteak nola iristen diren». Otae-
gi animatuta dago larunbatera-
ko, eta jakin-mina ere badu ikus-
teko gorputzak nola erantzuten
dioen eginbeharreko lanei:  «Lan
berriak dira niretzat, plazan
inoiz egin gabeak eta probatzeko
gogoarekin». 
Bikoiztu baino gehiago egiten

da kirolariek egin behar duten
lana. Arria V.ak dioenez, lan lu-
zeagoak komeni zaizkio; halere,
finalean egin beharrekoak «lan-
tegi gogorrak» direla gaineratu
du: «Gainera gutxien gustatzen
zaidan probarekin hasi behar
dut, harri-jasotzen. Hor baka-
rren batzuk aurrera joango zaiz-
kit. Eta bigarren lanetik aurrera,
ondo banago, hor hasi beharko
dut aurrea hartzen». 
Kanporaketan lehenengoa

izan zen Otaegi, eta segundo gu-
txira bukatu zuen Arria V.ak. Zi-
zurkildarrak dioenez, kanpora-
ketan egindakoak zerikusi gutxi
du finaleko lanarekin: «Errefe-
rentzia bezala ere ezer gutxi ba-
lio du kanporaketakoak. Lehia
hutsetik hasiko da». 
Finalerako sarrerak salgai jarri

dituzte 20 eurotan. Eskualdean
Ibarrako Errotatxo kafetegian
eskuratu daitezke. Egunean ber-
tan zezen plazako txarteldegia
20:30ean irekiko dute. 

go da prest berriro trinketa parti-
dak jokatzeko. Beraz, gaur joka-
tzekoa zen ligaxkako hirugarren
jardunaldia zein asteburu hone-
tan jokatzekoak ziren finalerdiak
bertan behera gelditu da. 
Hori horrela, Ametsa elkarte-

tik proposamen bat egin zaie pi-
lotariei.  Finalerdiak zozketa bi-
dez zehaztuko dira, eta irailaren
27an jokatuko lirateke 19:00eta-
tik aurrera. Finala, hasiera bate-
an zehaztu zen moduan, iraila-
ren 28an jokatuko litzateke,
12:00etan. Pilotariek proposa-
menari zer erantzungo zain dau-
de orain antolatzaileak. 

Gipuzkoa Basketen
partida Usabalen
TOLOSA // Urrezko LEB mailako
bi taldek lagunartekoa jokatuko
dute, gaur, Usabal kiroldegian.
Donostia Gipuzkoa Basket talde-
ak Oviedo Baloncesto taldearen
aurka jokatuko du, 20:00etan
hasiko den norgehiagokan. Sa-
rrerak hiru euro balioko du. 🚨

Ibon Gonzalez
korrikalaria hil da 
TOLOSA // Ibon Gonzalez Tolosa
CF Atletismoko kidea ondoezak
jota hil da, 42 urte zituela. Jaio-
tzez zizurkildarra, Tolosan bizi
zen azken urteotan. Tolosa CF
Atletismo klubetik bere samina
adierazi dute sare sozialen bitar-
tez.

IÑAKI  ALBERDI  
MARTINEZ DE

GUEREÑU
- Goian Bego -

TOLOSA, 2019ko irailaren 18a
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Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

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

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Argazkia 
bi egun lehenago 

ekarri mesedez

AGENDA

Deialdiak

Berastegi. Entzumena galtzearekin
erlazionatutako zailtasunak eta sin-
tomak hitzaldia, eta doako entzumen
testa , jubilatuen elkartean, 10:30ean. 
Berastegi. Kultur astea antolatzeko
bilera, udaletxean, 20:30ean.
Alkiza. Ontziekin argazki kamerak
eraikitzeko lantegia, 17:00etan.
Tolosa. Nolabaiteko dementzia du-
ten pertsonei eta haien familiartekoei
laguntza emateko gizarte, osasun
eta zuzenbide zerbitzuak hitzaldia 
Inmakulada ikastetxean, 19:30ean.

Erakusketak
Ibarra. Marce Tenaren marrazketa,
pintura eta adierazpen artistikoa tai-
lerreko lanak, kultur etxean. 
Tolosa. Oihana Ugarteren grabatuak,
3 tabernan. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Josu Gomez fisiologo tolosa-
rrari elkarrizketa, Bidaniako kultur
astea, Tolosaldea Garatzen...
12:00.Entzuteko Jaioak. Musikari
eskainitako tartea.
18:00.Goizeko saioen onena.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Leyre Lejeune
Maset. Euskal Herria kalea, 24. 943 67
3274. 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18. 

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lotsagabe (Iciar Mikelperize-
na).
22:30.Denbora da poligrafo 
bakarra
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giroak lasaitzeko joera
hartuko du gaurkoan. Goiz
partean, hodei dezente izan-

go dugu, eta nahiz eta aukera txikia
den, zaparradaren bat izan dezakegu.
Ondoren, hori bai, atertzera egingo
du, eta arratsaldean ostarteak zabal-
duko zaizkigu. Ipar haizearekin ten-
peraturak beherago kokatuko zaizki-
gu, eta 24-26 graduraino igoko dira
eguneko erdiko orduetan. 

Bihar.Giro atsegina izango
dugu. Ipar-ekialdeko haizea
izango dugu egun osoan, eta

horren ondorioz, giro egonkorra na-
gusituko da. Goizean behe lainoa
agertuko da, baina, segituan garbitu-
ko du, eta egun osoan giro eguzkitsua
izango dugu. Tenperaturan ipar-
ekialdeko haizearekin jarraituko du-
gunez, ez da ia aldaketarik sumatuko,
eta maximoak 24-26 graduan koka-
tuko zaizkigu. 

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

LANPAREN ARGIEK LILURATUTA 
Vietnamen izan da Argazki Lehiaketako parte hartzailea argazkian ikus daitekeen moduan.
Bertako kale batean topatutako lanpara saltzailea da, hain juxtu, ikus daitekeena. Udako Argaz-
ki Lehiaketan parte hartzen ari direnen argazki guztiak ikusgai daude ataria.eus-en, eta bertan
parte hartzeko azken eguna irailaren 22a da.  Horretarako, ataria.eus-en sartu behar da, norbera-
ren datuak eta argazkiari buruzko azalpenak jarri, eta argazkia txertatu. Urtero moduan, sari po-
toloak eskura ditzakete irabazle suertatzen direnek. ATARIA


