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«Gozatzen 
dut  mendiko
bizikletan eta
jarraituko dut»
PATXI PLAZAOLA ESNAOLA
TXIRRINDULARIA

Errepidean egin du orain arte bere bidea
orendaindarrak, eta orain gutxi hasi da
mendiko bizikletan ere lehiatzen // 7

Tolosako udal
gobernuak
herritarren
presio fiskala
baretu nahi du

Ondasun Higiezinen
Gaineko Zergaren
errekarguan salbuespen
gehiago txertatu nahi
dituzte; Biharko osoko
bilkuran erabakiko da // 4

Taldean ere
euskaraz egitera
bultzatzea xede
Mintzalaguna egitasmoak ‘Tu-tik Gu-ra’ lelopean
ikasturte berriari hasiera eman dio; Galtzaundik
antolatuta, eskualdeko sei herritan daude taldeak // 2

Mintzalaguna antolatzen duten eragileetako ordezkariak, atzo. JOSU ARTUTXA

Patxi Plazaola, mendiko bizikletako proba batean. ATARIA



‘Tu-tik Gu-ra’,
norbanakoak taldean
ere euskaraz aritzeko 
Abian da Mintzalaguna egitasmoa; eskualdeko herritarren
eskura daude euskaraz egiteko espazioak. Galtzaundik
antolatu du, bertako eta inguruko eragileekin elkarlanean. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Ikasturte berriarekin batera
martxan da Mintzalaguna egi-
tasmoa. Eskualdeko mintzala-
gunek hasi dute ikasturtea, eta
ekimenera batzen ari direnak
talde berrietan hastear dira. Da-
goeneko ezagunak dira euskaraz
aritzeko espazio hauek. Astean
behin elkartu eta ordubeteko
saioak egiten dituzte, aisialdiari
eta eguneroko martxari egokitu-
takoak, eta erabat doakoak.
Hitzordu horietan, euskaraz

ongi dakitenak eta euskara prak-
tikatu nahi dutenak elkartzen
dira, hiztun berriei leiho bat ire-
kiz. Tu-tik Gu-ra da aurtengo le-
loa, eta Mintzalagunen komuni-
tatean, norbanakoak taldean
euskaraz praktikatzea bultzatze-
ari egiten dio erreferentzia. Be-
raz, herritar guztiak gonbidatzen
dituzte parte hartzera; euskara
praktikatu nahi dutenak, nahiz
praktikatu nahi duten horiei la-
guntzeko prest daudenak.  
«Mintzalagunak norbere lo-

tsak gainditzen laguntzen du,
praktikatuz ikasten delako, eta
jakina, harreman berriak euska-
raz egiteko ere aukera bikaina es-
kaintzen du», azaldu du Idoia
Lahidalga Galtzaundi Euskara
Taldeko kideak. Hain justu, Gal-
tzaundik jarri du abian ekimena,
Andoaingo AEK eta Aitzol Udal
Euskaltegien, eskualdeko uda-
len eta UEMAren laguntzarekin.

BI POSTURA, ZORTZI HERRI
Bi aukera daude Mintzalagune-
an parte hartzeko. «Alde batetik,
euskara ikasten ari delako edo
euskaraz aritzeko zailtasuna
duelako, praktikatu nahi duena
Bidelari izan daiteke. Bestalde,
egunerokoan euskaraz egiten
duelako, euskaraz egin nahi
duen horri lagundu nahi diona,
Bidelagun izan daiteke».
Une honetan, eskualdeko sei

herrietan daude Mintzalagun
taldeak: Alkizan, Altzon, Anoe-
tan, Tolosan, Villabonan eta Zi-
zurkilen. «Beste zenbait herrie-
tan aurten martxan jartzekoak
gara, hala nola, Ibarran eta Ikaz-
tegietan». Tolosaldeko 100 herri-
tarrek hartu zuten  parte pasa
den ikasturtean, 23 taldetan ba-
natuta. Euskal Herriko egoerari

begiratuz gero, Mintzalagunen
sarea zabalduz eta sendotuz doa.
«6.000 lagunek baino gehiagok
hartu zuten parte iaz, eta urtero
geroz eta gehiago izaten dira».

Mintzalaguna antolatzen duten eragileetako kideak, aurkezpenean . J. ARTUTXA
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Informazio
panel berria,
Larramendin
Herriko eta udaleko informazioa gune
ezberdinetara gerturatu eta herritarren
eskura jartzeko asmoz, hirugarren
informazio-pantaila ezarri du udalak.  

J. Artutxa Dorronsoro

Zezen plaza kanpoaldean eta
Triangulo plaza ondoan ezarrita-
ko informazio-pantailek izanda-
ko «arrakasta eta harrera ona»
dela eta, udalak hirugarren bat
jarri du Larramendi auzoko sa-
rreran. Panelen helburua «toki-
ko eta udaleko informazioa To-
losako gune eta auzo ezberdine-
tara gerturatzea eta herritarren
eskura jartzea da modu erraz,
eroso, zuzen eta azkarrean».

Euskarri hauek, informazio
ugari eskaintzen dute, testu, iru-
di edo bideoen bitartez: kultur
agenda, udal albisteak, eragileek
antolatutako ekintzak edota in-
formazio eta sentsibilizazio kan-
painak. Larramendi auzoaren
kasuan, «zirkulazio handiko gu-
nea delako» jarri da panela. Au-
rretik ezarritako pantailen ezau-
garri berdinak ditu: 3 metroko al-
tuera eta LED pantailak bi
alboetan. 06:00etatik 00:00eta-
ra bitarte egongo da piztuta.

San Juan plazako autobus geltokiaren ondoan jarri dute pantaila berria. ATARIA

EPAIKETA BERTAN BEHERA
Zizurkilgo Kaxilda gaztetxearen okupazioaren harira, usur-
pazio arinagatik egotzita, Aiztondoko Gazte Asanbladako bi
kide adierazpenak egitera deituak izan ziren, atzo, Tolosako
Epaitegian. Epaiketa, ordea, bertan behera geratu zen, jabeen
abokatuak ertzainaren lekuko batek aitortzea nahi zuelako
eta eskaera egin gabe zutenez hau aurkeztu ez zelako. J. ARTUTXA

IZEN EMATEA, HERRIZ HERRI
Alkiza.Udal dinamizatzailearekin ja-
rri behar da harremanetan edo 
kultura@alkiza.eushelbidera idatzi.
Altzo. Izena eman nahi dutenek udal
bulegoetara jo behar dute.
Anoeta.Anoetako Udaleko euskara
zerbitzuan dago aukera. Bestela,
943 651 200 telefono zenbakira
deituz edo euskara@anoeta.eus
helbidera mezua bidaliz.
Ikaztegieta. Izena eman nahi dute-
nek udal bulegoetara jo behar dute.
Villabona.Udaleko euskara zerbi-
tzura deituz (943 692 100) edo 
euskara@villabona.eus-era idatziz.
Zizurkil.Udal bulegoetan, 943 691
012 zenbakira deituz edo bule-
goa@zizurkil.eushelbidera idatziz.
Tolosa eta Tolosaldea.Galtzaundi-
ren bulegoan, 943 655 004 zenba-
kira deituz edo galtzaundi@gal-
tzaundi.eushelbidera mezua bidaliz.



Zer darabilkizue esku artean?
Urrian argiteri publikoa aldatze-
kotan gara. Baserri baterako bi-
dea ere asfaltatuko dugu. Aurre-
ko legealdian hasitako plan oro-
korrari jarraipena eman nahi
diogu, eta bestetik urrian izaten

E. MAIZ

«Ea udaletxeko eraikina
eraberritzen dugun»

AGURTZANE ZELAIA BIDANIA-GOIAZKO ALKATEA
Bidania-goiaztarrei parte hartzeko eskatu die Zelaiak, eta herritarren
bizi kalitatea hobetzen jarraitzeko lanean jarraituko duela dio 

E. Maiz 

Iñaki Amundarainek martxa
hartua du Amezketako Udalean.
Hirugarren agintaldia duzu.
Lan askorekin baina gustura
hasi dugu ikasturte berria.
Nahi duzulako edo errelebo-
rik ez delako zaude karguan?
Bietatik esango nuke. Dagoene-
ko bi agintaldi eginda, errazagoa
da eta martxa hartua dut. Talde
berria izatearekin, agian, pauso
hori ematea kosta egiten da.
Nolakoa da alkate izatea.
Duela zortzi urte garbi izan ge-
nuen herriko alkateak egunero
egon behar zuela. Nahiko luze jo-
tzen dute tramitazioek, eta egu-
nerokoan, herritarren beharrei
erantzuteko beharrezkoa da.
Bestela, herri txikia izatearekin
amezketar guztiak ezagutzen di-
tut, eta egunerokotasunean edo
asteburuetan ere, ezer bada, he-
rritarrak gerturatzen zaizkizu.  
Orain, zinegotzi berriei era-
kustea tokatu zaizu.
Lau zinegotziak berriak dira, bai-
na esan beharra daukat, oso ondo
prestatutakoak direla. Erakutsi
baino gehiago, lagundu esango
nuke; dituzten ilusioei eta asmo-
ei forma ematen lagunduko diet. 

ari gara, eta errotaren berriztatze-
arekin, turismoari begira, zerbait
egin nahiko genuke.  
Lanez beteta zaudete, beraz.
Bai, eta zinegotziak berriak izatea-
rekin, gai edo arlo ezberdinetako
lan taldeak sortzeko asmoa dugu.
Etxebizitzaren gaia askotan atera-
tzen da, eta etxe huts asko dago
Amezketan. Herriko mendien eta
basoen kudeaketan azken urtee-
tan ez da ezer egin, eta horri ere
heldu nahi diogu. Kulturarako ere
talde bat nahi da. Lan taldea ez da-
kit, baina bidegorriaren inguruan
herrian plataforma bat sortuta
dago, eta  harremanetan gaude.
Eta lehen sektorearen inguruko
lan taldea ere sortu nahi da, herri-
ko ekoizleekin hitz eginez.   

den kultur astea antolatzen ari
gara. Horren barruan, azaroaren
17an, bada lau urtean behin pla-
zara ateratzen den Albizuri harri
handia, eta horrekin buru-bela-
rri gabiltza. Eragile ezberdinekin
ere kultur eskaintza prestatzen

Lau urteei begira zer?
Erronka nagusia Amezketatik
Ugarterako bidegorriarena da;
ur zikinen saneamendua egin
ostean egitea aurreikusita dago.
Plan orokorra bukatu, eta herri-
ko irisgarritasuna hobetzeko
plana dugu, espaloiak kenduz.
Lehengo zerbitzuei eutsi, eta ho-
betzea eta txertatzea nahiko ge-
nuke. Luzera begiratuz, eskola
berriaren proiektuari heldu nahi
diogu, kokapen berria bilatuz.
Diruz nola dago udala?
Ondo, osasuntsu esango nuke.  
Eta herria?
Baietz esango nuke. Langabezia
handirik ez da, eta biztanlez jais-
ten bagoaz ere, eskola osasuntsu
dago, eta haurreskolan 11 haur
daude.  
Parte hartzaileak dira amez-
ketarrak?
Pixka bat hori botatzen da faltan.
Puntualki izaten diren kultur
ekitaldietan jendeak parte har-
tzen du, baina erabakitzeko to-
kietan parte hartzea kosta egiten
zaie. Hilean behin egitean da ba-
tzorde bat, edo orain lan taldee-
tan parte hartzeko eskatuko nie-
ke. Denon artean Amezketa ho-
bea egiteko jendearen parte
hartzea ona izango litzateke.   

E. MAIZ

«Lan taldeetan parte
hartzeko eskatuko nieke»
IÑAKI AMUNDARAIN AMEZKETAKO ALKATEA
EH Bilduko Iñaki Amundarainek hirugarren agintaldia hasi du, taldean
zinegotzi berriak dituela; arlo ezberdinetako lan taldeak sortuko dituzte  
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Agurtzane Zelaia zinegotzi izatetik alkate kargura pasa da Bidania-Goiatzen, eta Iñaki Amundarainek 
alkate moduan hirugarren agintaldiari hasiera eman dio Amezketan; biek ala biek zerrendatuta dituzte 

aurrera eraman nahi dituzten proiektuak, eta ikasturteari «gogotsu» eman diote hasiera

Eneritz Maiz Etxarri 

Agurtzane Zelaia da Bidania-
Goiazko EH Bilduko alkatea. Au-
rretik zinegotzi izateak lagundu
dio udalaren funtzionamendua-
ren berri izaten.  
Aste gutxi dira alkate postuan
zaudela. Zer moduz? 
Hasten ari naiz, eta oraindik ere
lurreratzen, baina ari naiz. Tal-
deak laguntzen du, baita aurre-
tik ezagutzeak ere. Zerotik ez
hasteak laguntzen du.
Nolakoa da Bidania-Goiazko
alkatea izatea?
Baditu bere ardurak, baina baita
une politak ere. Denbora gutxi
daramat eta oraingoz libre an-
tzean uzten naute, hala ere, esa-
ten didate gehiago etorriko zaiz-
kidala gainera.
Zinegotzien artean lan ardu-
rak banatu dituzue?
Bai. Zinegotzien artean banatu
ditugu. Festa batzorde bat dugu,
eta beraiek arduratzen dira guz-
tiaz; eta kulturarako ere herritar
talde batekin antolatzen gara el-
karlanean.
Zer proiektu edo gairekin ari
zarete orain lanean?
Udaletxea berritzeko asmoare-
kin daramatzagu urte asko. Tei-

rri behar ditugu. Horrekin hasi-
ko gara oraingoz. Jende asko pa-
satzen da udaletxetik, eta ez
dugu igogailurik ere.
Lau urteei begira zer egin
nahiko zenukete?
Lehenik eta behin behintzat le-
hengoa mantendu. Gizarte zer-
bitzuetan buru-belarri sartuta
nago herritarren bizitza kalitatea
hobetzeko. Aurretik esan dudan
moduan, ea udaletxearen erai-
kuntza osoa eraberritzen dugun.
Bestetik, gazte dezente dago, eta
etxebizitzaren gaiari heldu
nahian gabiltza. Gauzak begira-
tzen hasi gara, eta hurrengo lau
urteetarako erronkak horiek
izango ditugu.

Egokitzeko beharra du?
Bai. Taberna udaletxearena da,
eta eraikin bera da. Komunak
goiko pisuan ditu eta behean ja-

latua egin genuen, eta orain bes-
te fase bati hasiera emateko es-
kaintzekin-eta lanean ari gara.
Igogailua jarri, komunak... 

Bada etxebizitzen eskaerarik?
Inkesta batzuk egin dira, eta egia
da hotzean jendeari kosta egiten
zaiola baietz esatea. Lanketa bat
egiteko asmoa dugu, jendeari
aurkeztu baino lehen guk zein
aukera dauden ikusteko. Udale-
txeak ez du bere jabetzako lurrik
eta, beraz, ez da erraza.
Ekonomikoki zein egoeratan
dago udala?
Ez gaude oso ondo, baina aurre-
ko urteetan diru poltsa bat egiten
joan gara proiektuekin hasi ahal
izateko. Eskatzera joatea ez da
erraza izaten, eta horregatik, zati
bat gorde dugu.  
Herri bizia da?
Bai. Bizi-bizi dago. Eskola bertan
dago, guraso elkartea eta familia
asko daude elkartzen direnak.
Parte hartzerik gabe gauza asko
ezin dira egin, eta erantzuten du-
telako antolatzen dira hainbeste
ekitaldi. Parte hartzen jarraitze-
ko eskatuko nieke, eta batez ere,
40-60 urte artekoei; herriko era-
bakietan ere parte hartzeko. Ez
dut uste gu bakarrik  inor garenik
gauzak egiteko. Herri polit bate-
an bizi gara, eta ea beraien la-
guntzarekin eta babesarekin,
denon artean aurrera egiten du-
gun.



Beste urte
batez, udalak
martxan jarri
du Enplegu
Plana  
Langabezian dauden
pertsonentzako 48 postu
eskainiko dira aurten;
Enplegune Azokan egingo
da aukeraketa, azaroan. 

J. Artutxa

Tolosako Udalak, Tolosaldea Ga-
ratzenekin eta Lanbiderekin el-
karlanean, abian jarri du Enple-
gu Plana ekimena. Langabetuak
kontratatzeko 48 lanpostu eskai-
niko dira aurten. Pertsona be-
rriak kontratatzeko beharra edo
nahia duten enpresek edota sal-
tokiek Lehiberrin egin behar
dute eskaera, eta gaur dute az-
ken eguna.
Kontratazioek sei hileko irau-

pena izan beharko dute gutxie-
nez, eta lanaldi osokoak izango
dira. Diru laguntza bitartez kos-
tu totalaren %75 ordainduko da,
gehienez ere 6.000 euroko diru-
laguntza emanez. Kontratazioak
abenduaren 31 baino lehen egin
beharko dira eta enpresak ezingo
du joan den urtean kontratatuta-
ko pertsona bera hartu. Interesa
duten langabetuek Lanbiden
izena emanda egon beharko
dute eta hautagaien kudeaketa
Lehiberrik egingo du. Azken au-
keraketa, berriz, Lehiberri Zen-
troan egingo da urriaren 10ean
eta 11n egingo den Enplegune
azokan.
Esperientzia gutxi edota bate-

re esperientziarik ez duten gazte
langabetuak kontratatzeko Lan-
bidek euskal enpresei diru la-
guntzak eskaintzen dizkie, lane-
an hasteko aukera izan dezaten.
Lehen Aukera programa 30 ur-
tez azpiko pertsonei zuzendua
dago eta gazteen enplegurako
gaitasuna hobetzea du helburu,
lehen aukera baten bitartez.

Lanbide Heziketa
nola finantzatu
jakiteko saioa 
EKONOMIA // Tolosaldea Garatze-
nek eskualdeko industria sareko
lehiakortasuna hobetzeko as-
moz, hitzaldiak antolatzen ja-
rraitzen du. Bihar, Lanbide He-
ziketa enpresan nola finantzatu
jakiteko aholkuak emango ditu
Ana Ugalde Gipuzkoako Baz-
kundeko ordezkariak, 09:00eta-
tik aurrera, Lehiberri zentroan.
943 654 501 zenbakira deituz
edo lehiberri@tolosaldea.eus-
era idatziz eman daiteke izena.

Ossau bailarako
arroiletara irteera,
Oargirekin
MENDIA // Astebururako, Ossau
bailarako arroilak jaisteko auke-
ra eskaintzen du Oargi Mendi el-
karteak. Ostiralean irtengo dira,
eta Eaux-Chaudes herriko ater-
petxean egingo dute lo. Neopre-
noa, eskarpinak, neoprenozko
eskularruak, kaskoa, arnesa, zor-
tzia eta lotzeko kaboa eramatea
eskatzen dute. Izena emateko,
688 698 642 zenbakira deitu edo
oargimendi@gmail.com-era me-
zua idatzi behar da.

Mendi Bizikleta
Eskola, Zumardia
elkartearen eskutik
KIROLA // Urriaren 7tik maiatza-
ren 25era bitarte, Mendi Bizikle-
ta Eskola antolatu du Zumardia
elkarteak, 10 eta 14 urte arteko
haurrentzat. Ikastaroko saioak
Uzturpe frontoian eta bertatik
kanpo izango dira, astelehen
arratsaldeetan, Beñat Azurmen-
di irakaslearekin. Gutxienez 6
eta gehienez 10 laguneko talde-
ak izango dira, eta prezioa hile-
an 36 eurokoa da (bazkideek, 33
euro). Informazio gehiagorako
eta izena emateko, www.zumar-
dia.euswebgunea bisita daiteke.

04 TOLOSA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.eus 
ASTEAZKENA, 2019ko irailaren 25a

Ordenantza fiskaletan
aldaketak proposatu
ditu udal gobernuak 
Besteak beste, Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren
errekarguan salbuespen gehiago txertatzea nahi dute.
Biharko osoko bilkuran hartuko dute azken erabakia.

Josu Artutxa Dorronsoro

Tolosako udal gobernu taldeak
datorren urterako ordenantza
fiskalen proposamena aurkeztu
du. Udal gobernuaren helburua
da, ahal den neurrian, tolosarrek
jasaten duten presio fiskala bare-
tzea, betiere, Udalaren gastu eta
diru-sarreren arteko oreka man-
tenduz, «herritarrei eskainitako
zerbitzuen kalitatea bermatzen
jarraitu ahal izateko».
Hala, datorren urteari begira,

gobernu taldeak Ondasun Higie-
zinen Gaineko Zergaren errekar-
guan salbuespen gehiago txerta-
tzea proposatu du. Begoña Tolo-
sa Ogasun zinegotziak azaldu
duenez, «azken urteotan etxebi-
zitza hutsak merkaturatzeko ko-
bratu izan da errekargu hori, bai-
na ikusi dugu badirela kontuan
hartu beharreko hainbat sal-
buespen. Kasu ezberdinak azter-
tu ostean, beharrezkoa iruditzen
zaigu aldaketa hori egitea egun-
go errealitateari ahalik eta ego-
kien erantzuteko».
Horrez gain, ondorengo ka-

suetan ere errekargurik ez kobra-
tzea proposatzen da: Etxebizitza
urtarrilaren 1a eta martxoaren 31
bitartean saldu bada, nahiz eta
inor erroldatuta ez egon; urtarri-
laren 1eko datarekin etxebizitza
obretan egonez gero, eta udaleko
obra lizentzia aurkeztuta, inor
erroldatuta ez badago ere; etxe-
bizitzaren jabeek urtea kanpoan

igaro behar dutenean eta urtean
zehar oinarrizko elektrizitate
edo gas gastua egin dela ziurta-
tuz gero; eta azkenik, mendeko-
tasun egoeran dauden pertso-
nen zaintzagatik, ardura hori
duen senideak edota zaintza be-
har duenak etxebizitzaz lekual-
datu behar duenean eta pisu be-
rrian erroldatu behar duenean.
Gobernu taldeak herriko etxe-

bizitza hutsak merkaturatzeko
neurriak hartzen jarraituko du
eta etxebizitzak birgaitzeko pro-
gramak sustatuko ditu gazteen
emantzipazio aukerak areago-
tzeko. «Edonola ere, benetan hu-
tsik dauden etxebizitzei errekar-
gua ordainarazi behar diegu».

IGOERAK GAINERAKO TASETAN
Gainerako udal tasa eta zerga
guztiek KPIak izandako igoera

bera izatea proposatu dute, eta
zabor tasaren kasuan, %5eko
igoera izatea, zerbitzuaren gas-
tuaren eta diru-sarreraren arte-
ko desorekari aurre egiteko. Ins-
talazio, Eraikuntza eta Obren
gaineko Zergan hobari berria
txertatzea ere nahi dute. Zehaz-
ki, eraikinetan energia-eragin-
kortasuna hobetzeko egiten di-
ren obrei emango zaie. «Tolosa
jasangarriagoa izateko, garran-
tzitsua da energia aurrezteko po-
litikak eta neurriak sustatzea».
Udal gobernu taldeak oposi-

zioari aurkeztu zion proposame-
na, eta epe bat eman zion eran-
tzuna jasotzeko. Ondorioz,
2020ko ordenantza fiskalen az-
ken proposamena biharko osoko
bilkuran (20:00etan) aurkeztuko
da, onartua izanez gero, urtarri-
lean jada indarrean egoteko.

Bi ordenantza fiskal aldatzea onartu zen otsailean, bozken gehiengoari esker. J. A.



Sasoian egoteko
eskaintza, Alegian  
Alegiako Udalak, ostirala bitartean, kirol eta kultur 
eskaintzetan izena emateko epea zabalik du kultur etxean  

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Inaxio Begiristain Kirol eta Kul-
tur Etxeak aerobik, hirugarren
adinekoen gimnastika, pilates
eta yoga ikastaroetan izena ema-
teko aukera zabalik du. Ostirala
da izena emateko azken eguna
eta kultur etxera bertara joanda
eman beharko da, 10:00etatik
13:00etara edo 15:00etatik
21:00etara.
Aerobik 16 urtetik gorakoen-

tzat izango da, eta astelehen, as-
tearte eta ostegunetan 19:00eta-
tik 20:00etara eskainiko da.
Urriaren 1ean hasi eta ekainaren
18an amaituko dira saioak. Baz-
kideek 20 euro ordaindu behar-
ko dituzte hilean, eta ez direnek,
aldiz, 40 euro.
Hirugarren adinekoen gim-

nastika astelehen, asteazken eta
ostiraletan izango da 11:00etatik
12:00etara. Urriaren 2an hasiko
dira saioekin, eta hilean 15 euro
ordaindu beharko du bakoitzak.
Azken saioa ekainaren 19koa
izango dute.
Pilates astearteetan eta oste-

gunetan emango da, 16:45etik
17:45era edo 17:45etik 18:45era.
Urriaren 1ean hasiko dira eta
ekainaren 19ko saioarekin amai-
tuko da ikasturtea. Kasu hone-
tan ere bazkideek 20 euro eta gai-
nerakoek 40 euro ordaindu be-
harko dute. 
Azkenik, yoga egiteko aukera

dute alegiarrek. Astelehenetan
izango da 17:00etatik 18:30era
edo 18:30etik 20:00etara. Urria-
ren 7an hasi eta ekainaren 15ean
amaituko litzateke, eta bazkide-
ek 40 euro ordaindu beharko

dute hilean, eta ez direnek, 55
euro.

LUDOTEKA ETA GAZTELEKUA
Urriko bigarren astean jarriko di-
tuzte martxan ludoteka eta gaz-
telekua. Ludoteka zerbitzua 6
eta 12 urte bitarte haurrei zuzen-
duta dago, eta gaztelekua 12 eta
17 urte bitarteko nerabeentzat
izango da. 
Ludotekan parte hartu nahi

dutenek ezinbestekoa dute aldez
aurretik izena ematea. Hilak 27,
ostirala, bitartean kultur etxetik
pasa beharko dute. Plaza muga-
tuak izango direla ohartarazi du
Gazteria sailak, eta izena eman
duten guztiei, hilaren 30etik au-
rrera, telefonoz jakinaraziko die-
te onartuak izan diren edo ez. 
Behin izena emateko epea itxi-

ta, arduradunek ordutegiak an-
tolatuko dituzte apuntatu diren
haur kopuruaren arabera.
Aurtengo berrikuntza larun-

bat arratsaldeetan ez dela zerbi-
tzurik eskainiko da, baina, anto-

latzaileek, trukean, astean zeha-
rreko ordutegia zabalagoa dela
nabarmendu dute. Era berean,
bai ludoteka eta baita gaztelekua
ere, doako zerbitzuak direla go-
gorarazi dute.  

PSIKOESTIMULAZIO TAILERRA
Gizarte zerbitzuek sustatuta eta
Lahar Elkargoaren eskutik, adi-
nekoentzat psikoestimulazio tai-
lerra eskainiko da. Adinekoei zu-
zendutako ekimenari jarraipena
ematea erabaki du udalak, aurre-
ko ikasturteetan izandako arra-
kasta ikusita. Saioak astelehene-
tan eta asteazkenetan izango
dira, 16:00etatik 18:00etara, ju-
bilatuen elkartean. 
Tailerrean parte hartu nahi

dutenek, saio batera agertzea
nahikoa izango dutela izena
emateko adierazi dute udaletik,
eta 2020ko ekainaren 20an
amaituko dira saioak. 
Udaletik adinekoak ekimene-

an parte hartzera animatu nahi
dituzte.

Dagoeneko hasi dira adinekoak psikoestimulazio tailerrean. ATARIA

Agirrebarrena
eta Guridi
epaituak izaten
ari dira
Madrilen  

Bakoitzarentzat 40 urteko
espetxe zigorra eskatu du
fiskaltzak; herenegun
hasi zen epaiketa eta 
gaur amaituko da 

Erredakzioa 
Lizartza / Amasa-Villabona

Espainiako Auzitegi Nazionale-
an herenegun hasi zen Aitor Agi-
rrebarrena lizartzarraren eta Iñi-
go Guridi billabonatarraren aur-
kako epaiketa. Maximo Casado
espetxe funtzionarioaren aurka-
ko atentatua burutzea lepora-
tzen diete. 
Agirrebarrena eta Guridirekin

batera, Xabier Garcia Gaztelu eta
Asier Arzallus epaitu dituzte.
Guztientzat 40 urteko espetxe zi-
gorra eskatu du fiskaltzak. 
Garcia Gazteluri 2000. urtean

Maximo Casadoren aurkako
atentatua agintzea leporatu dio-
te, ETAko buruzagi bezala; Aitor
Agirrebarrena, Iñigo Guridi eta
Asier Arzallusi ETAko Ttotto ko-
mandoa osatzea eta espetxe fun-
tzionarioaren aurkako atentatua
burutzea.

HERRITIK BABESA ADIERAZTERA
Laurek deklaratzeari uko egin
diote, eta epaiketak hasiera bate-
an hiru egun iraungo ditu. Gaur
izango da azken eguna. Astele-
hen arratsaldean Villabona eta
Lizartzatik bi furgoneta abiatu
ziren epaiketara, atzoko saioan
epaituei babesa azaltzeko, eta
era berean «konponbidearen bi-
dean urratsak emateko garaia
dela», aldarrikatzeko.
Atzo, akusazioak deitutako le-

kukoek deklaratu zuten, eta
epaituek ez zuten hitzik hartu.
Gaur izango dute azken saioa.

Herrigintza elkartetik
Azpea upategira
bisita, urriaren 19an
IKAZTEGIETA // Herrigintza el-
karteak Nafarroara antolatu du
irteera, Irunberri herriaren on-
doan dagoen Azpea bodegara.
Urriaren 19an 10:00etan aterako
dira kiroldegiko aparkalekutik.
Lehenik, Zangoza herria bisita-
tuko dute, eta upategiko bisita-
ren ostean 15:00etan bazkaldu-
ko dute. Itzulera 21:00ak aldera
izango da. Bazkide ez direnek jo-
ateko aukera dute; bazkideek 40
euro eta ez direnek 50 ordaindu
beharko dute. Izena emateare-
kin batera ordaindu beharko da,
eta izena eta dirua gutun-azal
batean sartu behar dira elkarte-
ko buzoian. Hilaren 30a da
apuntatzeko azken eguna.

Pintura ikastaroan
izena emateko epea
zabalik dago
IKAZTEGIETA // Azken urteetako
ohiturari eutsiz, aurten ere, pin-
tura ikastaroa egingo da Ikazte-
gietan. Astelehenetan 18:00eta-
tik 20:30era izango da saioa uda-
letxeko aretoan, eta hilean 45
euro ordaindu beharko da.
Oraindik izena eman ez duenak
ostirala du horretarako azken
eguna, eta udaletxean bertan
eman beharko da izena.  

Herri batzarra,
katuekin dagoen
arazoa lantzeko
IKAZTEGIETA // Ikaztegietako
Udalak batzar irekia deitu du he-
rrian dauden katuekin dagoen
arazoari irtenbidea bilatzeko.
Hilak 26, osteguna, 20:00etan
egingo da batzarra udaletxeko
erabilera anitzeko gelan. Herri-
tarrei bertaratzeko deia egin die,
eta aldez aurretik jakinarazi
dute bileran hartzen diren era-
bakiak lotesleak izango direla.
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Altuna III.a, Artola eta
Jaka, lau eta erdikoan

Asier Imaz 

Lau eta erdiko pilota txapelketa
aurkeztu zuten atzo eguerdian,
eta bertan izango dira eskualde-
ko hiru pilotari: Jokin Altuna,
Erika Jaka eta Iñaki Artola. Jaka
eta Altuna A multzoan sartu di-
tuzte, eta Artola B multzoan ari-
ko da. Txapelketa final zortzire-
netan hasiko da, Irribarria eta
Victorren arteko partidarekin,
urriaren 4an. Hurrengo egunean
jokatuko du eskualdeko lehen
ordezkariak, Jakak. Lizartzarrak
Bakaikoa izango du aurkari
Etxarri Aranatzen. Artolak Peio
Etxeberriaren aurka jokatuko du
final-zortzirenetako kanporake-

Final-zortzirenetan,
Jakak Bakaikoa izango
du  aurkari, eta Artolak
Peio Etxeberria

Atzo eguerdian egindako aurkezpenaren une bat.  ASPEPELOTA

ta, urriaren 7an, Tolosan. Lauga-
rren kanporaketa Elezkano II.a
eta Lasoren artekoa izango da.
Final-laurdenetara pasatzen

diren pilotarien zain Urrutikoe-
txea, Altuna III.a, Bengoetxea
VI.a eta Ezkurdia egongo dira.
Azken bi hauek B multzoan eta
lehen biak A multzoan.
Hiru jardunaldiko ligaxka ba-

ten ondoren, finalerdietako par-
tidak azaroaren 2an eta 3an joka-
tuko dira. A multzoko lehenak B
multzoko bigarrenaren aurka
eta A multzoko bigarrenak B
multzoko lehenengoaren aurka.
Hirugarren eta laugarren postu-
rako lehia azaroaren 10ean jarri
dute, eta finala, Iruñeko Nafa-
rroa Arenan, azaroaren 17an. 

Amundarain eta
Mateos, sarituak
igeriketako galan 
Erredakzioa 

Gipuzkoako Igeriketa Federazio-
ak bere gala egin du asteburuan
Azkoitian, eta bertan hainbat
sari banatu ditu. Saridunen arte-
an, ur zeharkaldien atalean, Io-
seba Mateos ibartarra eta Erika
Amundarain billabonatarra
daude.
Bi igerilariek hirugarren pos-

tua jaso dute senior mailan. Gi-
zonezkoetan horrela izan zen
sailkapena: 1. Ruben Torres, 393
puntu; 2. Enaitz Goñi, 390 pun-
tu; eta 3. Ioseba Mateos, 386 pun-
tu. Emakumezkoen sailkapena
honakoa izan zen: 1. Irati Arza-

Ioseba Mateos eta Erika Amundarain,
galan jasotako sariekin. ATARIA

llus, 395 puntu; 2. Nerea Santos
Sastre, 393 puntu; eta 3. Erika
Amundarain, 385 puntu.

ARRUABARRENA,
TXAPELDUN
SEULEN
Lara Arruabarrena tolosa-
rrak Tatjana Maria alema-
niarrarekin batera Seulgo
Torneoa irabazi du binaka.
Finalean 7-6, 3-6 eta 1-0 nagu-
situ dira, Hayley Carter eta
Luisa Stefaniren aurka.  To-
losarraren binakako bedera-
tzigarren titulua da Seulgoa.
Binakako azken titulua
abuztuan irabazi zuen,
Karlsruhe tenis txapelketa,
Renata Voracova tenislari
txekiarrarekin batera. ATARIA

Unai Iribar, nagusi
Zaldibiako proban 
Erredakzioa 

Laboral Kutxa taldeko Unai Iri-
bar txirrindulari ibartarrak ira-
bazi du Zaldibiako 9. Txirrindu-
laritza Sari Nagusia, Gailurre-
rantz elkarteak antolatuta.
Lehendakari Txapelketako 9. eta
azken proba zen Zaldibiakoa. Iri-
barren atzetik Bastien Bareille
eta Iker Ballarain iritsi ziren hel-
mugara. Ballarain izan da Le-
hendakari Txapelketa irabazi
duena, eta Iribar hirugarren ge-
ratu da.

Sailkapenari dagokionez,
mendiko saria Aritz Kortaba-
rriak lortu zuen. Bestalde, Caja
Laboral taldeko Sergio Gines
izan zen tarteko helmugan txa-

Unai Iribar, txapelarekin. GOIERRIKO HITZA

pelduna. Goierriko TB-Laboral
Kutxa izan zen taldekako sailka-
penean irabazlea.

ROMAN GANZARAIN
ETXEBERRIA

1947 - 2019

Gogoratuko haugu
kide jator gisan
ez haugu ta alperrik
horren gertu izan
ezkertiar, euskaldun
Roman hala hintzan
eredu herrigintzan 
eta  lagungintzan.

Alegiako ezker abertzalea
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Imanol Garcia Landa Orendain

Bi gurpilen gainean pedalei
ematea gogoko du Patxi Plazaola
Esnaolak (Orendain, 1990). Erre-
pideko txirrindularitzan afizio-
natu mailan aritu zen, eta egun
ere tarteka aritzen da ahal duen
lasterketetan parte hartzen. Esa-
terako, aurten Gipuzkoako txa-
pelketan lehen postua egin zuen
elite mailan, eta Euskadikoan hi-
rugarren amaitu zuen. Bestalde,
iazko Quebrantahuesos probako
lehen postua eman diote, lehe-
nengo biek dopin kontrolean po-
sitibo eman ondoren.  
Azkenaldian mendiko bizikle-

tarekin hasi da lehiatzen eta
hainbat lasterketa egiten ari da,
tartean uztailean egindako Mun-
duko Kopako proba bat. Parte
hartzen duen karrera guztien
kronika egiten hasi da orain dela
pare bat hilabete eta patxirrin-
dulari.com blogean zintzilika-
tzen ditu. 
Quebrantahuesos probarekin
hasiko gara. Iaz helmugan hi-
rugarren izan zinen, baina
orain gutxi jakin duzu lehen
postuan geratu zarela.
Helmugara lehenengo bi postue-
tan iritsi zirenen dopin kasuak
ateratzen joan dira. Lehenengoa
uda aurretik-edo jakin zena, au-
rrena geratu zenak probaren ba-
tean positibo eman zuela, eta
orain jakin da bigarrena egin
zuenak, eta 2017an irabazi zue-
nak, positibo eman duela. Berez
Quebrantahuesos ez da lehiake-
tako proba bat, martxa bat da,
baina esan daiteke iritsitakoen
artean eta garbi joan ginenen ar-
tean, ni izan nintzela aurrena.
Ezustean harrapatu zaituzte
dopin kasu horiek? Ohikoak
dira horrelakoak?

Zuzena izango banintz, esango
nizuke ezustean harrapatu nin-
duela. Baina, egia esan, mundu
honetan badira fama txarragoa
eta hobea dutenak. Kontua da,
maila honetan, berez lehiaketa
ez denez, kontrol gutxiago egiten
direla. Beraz, horrela ibiltzen di-
renak harrapatzea zailagoa iza-
ten da. Bi hauek Master mailan
ere lehiatu egiten dira, eta proba
gehiago pasatzen dituzte eta ho-
rietako batean erori egin dira.
Tamalez, esan beharra dago do-
pin analisiak, bai Master mailan,
bai afizionatuetan, oso gutxi iza-
ten direla. 
Eta zer suposatzen du Que-
brantahuesos lehen postuan
amaitu zenuela jakiteak?
Niretzat ez da ezer aldatzen. Nik
ahal dudan ondoen egitea, ahal
nuen ondoen pasatzea gustatzen
zait. Egia da denok berotu egiten
garela eta ahal dugun ondoen
egitera joaten garela. Bestalde,
jendeak gehiago kontuan har-
tzen du lehen postu hori, biga-
rren geratzen denarekin jendea
ez delako gogoratzen. Halere, le-
hen postu hori horrela lortuta, ez
dakit jendea ohartuko den. Nire-
tzako, egia esan, ez da aldatzen.
Aurretik ere parte hartutakoa
zara proba horretan?
19 edo 20 urte nituela atera nin-
tzen, baina urte askotan ez nin-
tzen gehiago atera. Gero Egube-
rri batzuetan anaiak dortsala
oparitu zidan. Ondo egin nuen
eta hurrengo bi urtetan atera
naiz. Aurreko urtean azkenekoa
izan zela esan nion. 2017an bos-
garren iritsi nintzen, eta positibo
eman duten bi hauek aurretik
zeuden. Eta 2016an atzerago.
Izan ere, Quebrantahuesosen
jende asko ateratzen da, eta irte-
eran aurrean atera edo atzerago,

eragin handia du. Urte hartan
oso atzean atera nintzen, nik ba-
karrik egin nuen proba guztia,
eta oso gustura geratu nintzen.
Baina postuari dagokionez, ez
dakit zenbagarren egin nuen,
ehungarren edo agian berrehun-
garren. 
Beraz, ez duzu asmorik gehia-
go parte hartzeko?
Oraingoz ez, behintzat. Ziklotu-
rista probek gero eta gutxiago
erakartzen naute. Tarteka egin
ditut batzuk. Aurten pare bat
egin ditut, bat Alpeetan, eta bes-
tea Pirinioetan. Mendiko bizikle-
tan ere ibiltzen naiz eta gusta-
tzen zaidana da proba batzuk
egitea, dataz-eta ondo etortzen
zaizkidanak, baina saiatzen naiz
aldatzen, eta martxa eta laster-
keta ezberdinak ezagutzen.  
Txirrindularitzan aritutakoa
zara, eta afizionatu mailan ere
lehiatu zinen. 
Afizionatuetan berandu hasi
nintzen, baina egin nituen urte
batzuk, adin mugak utzi arte.
Euskadin ia lasterketa guztiak
Lehendakari edo Euskaldun txa-
pelketakoak dira. Lehendakari
23 urte azpikoentzako da, eta
Euskaldun txapelketan 26 urte
arte parte hartu daiteke. Hortik
kanpora ez dago ia lasterketarik.
Esaterako, adin mugarik ez dago

Gipuzkoako zein Euskadiko txa-
pelketan. Azken hauetan parte
hartu izan dut aurten, lehia gus-
tatzen zaidalako. 
Azkenaldian mendiko bizi-
kletan zabiltza. Besteak beste,
maratoi modalitateko Mun-
duko Kopako proba batean
izan zinen, eta maila onean
aritu zinen, 16. bukatuz.
Oroitzapen polita daukat. Mount
Blanc inguruan izan zen, eta be-
giz jota nuen. Aurten anaia eta
lagun batekin joan ginen oporre-
tara inguru horretara, eta apro-
betxatu nuen proban parte har-
tzeko. MB Race izena du, eta an-
tolatzaileek diotenez, mendi
bizikletan egiten den egun bate-
ko lasterketa gogorrena da. 140
kilometro eta ia 8.000 metro al-
dapa gora ditu. Oso polita da,
bueltatzeko modukoa, ondo an-
tolatuta eta paraje ederrekin.
Noiztik ari zara mendiko bizi-
kletan lehiatzen?
Errepidea egin izan dudanean
ere, denboraldia bukatzerakoan,
udazkenean-eta, hiru-lau irteera
egiten genituen. Orain hiru urte
mendi bizikleta hobeagoa erosi
nuen lehiaketetan parte hartze-
ko, afizionatu bezala ezin nuela-
ko errepideetan gehiago parte
hartu. Pare bat probetan parte
hartu nuen eta gustatu zitzai-

dan. Aurreko urtean proba
gehiago korritu nituen, eta beti
elkartzen nintzen euskaldun ba-
tzuekin. Izan ere, proba gutxi
daude hemen inguruan, eta Ka-
taluniara edo Errioxara joaten gi-
nen. Euskaldun horietako ba-
tzuk talde bat daramate Oiartzu-
nen, Urkia-Amets, Oarsoaldeko
Txirrindulari Eskolak duen tal-
dea, eta esaten zidaten beraiekin
hasteko, eta lasterketetan parte
hartzeko. Horrela animatu nin-
tzen, eta aurten lasterketa gehia-
gotan parte hartzen ari naiz. Gi-
puzkoan ez daude lasterketa
asko, eta dezente mugitu behar
da mendi bizikletan lehiatzeko.
Emaitza nabarmenik lortu
duzu?
Batetik, zirkuitu batean bueltak
emanez egiten diren lasterketak
izaten dira, eta horietan ez naiz
ondo moldatzen. Ez naiz indar
bizikoa eta teknika falta zait. Be-
raz, entrenamendu bezala har-
tzen ditut horiek. Normalean ha-
margarren postutik atzera ibili
naiz. Proba luzeetan hobeto mol-
datzen naiz, maratoi eta ultra-
maratoietan, baina hemen gutxi
egiten dira. Ekainean bat izan
genuen, Eusko Bike Challenge,
eta hor hirugarren egin nuen.
Azkenaldian nahiko gustura na-
bil, baina zorte txarra izaten ari
naiz. Euskadiko Maratoiko txa-
pelketan aurrena nindoala, tarte
txiki batekin, zazpi kilometroren
faltan bidegurutze bat gaizki
hartu nuen, eta laugarren geratu
nintzen orokorrean eta hiruga-
rren elite mailan. Aurreko aste-
buruan, bi lasterketetan, lehe-
nengoan atzeko gurpila zulatu
nuen eta bigarrengoan aurrekoa,
eta bietan laugarren bukatu
nuen. Beraz, kostatzen ari zait
podiumean sartzea... Halere,
gustura nabil, gozatzeko atera-
tzen naiz. Hori bai, dortsal bat
jartzerakoan, denak lehiarako
prest jartzen gara. 
Mendiko bizikletako lehiake-
tetan ez dago adin mugarik,
errepidean bezala? 
Mendiko lasterketetan bezala
izaten da. Profesionala izan edo
herrikoia, denak batera atera-
tzen dira, maila berean. Euskal
Herrian profesionalik ez dago;
batzuk badaude babesleren bat-
edo dutenak. Espainiako laster-
keta batera joaten bazara, aurre-
neko bost edo hamar izaten dira
profesionalak, eta hortik atzera
gu bezalako txirrindulari norma-
lagoak, nolabait esatearren.
Ni mendiko bizikletan gustura

nabil, gozatzen dut, eta jarraitze-
ko asmoa dut. Datorren urtean
beste lasterketa batzuk probatu-
ko ditut, eta taldekoekin ari gara
irteeraren bat prestatzen.

MUNDUTIK BEGIETARA

«Hobeto
moldatzen naiz
mendi bizikletako
proba luzeetan»
PATXI PLAZAOLA ESNAOLA
TXIRRINDULARIA

Adin muga dela-eta, inguruan egiten diren
errepideko proba gehienetan ezin duenez
parte  hartu, orain gutxi hasi da lehiatzen
mendiko bizikletan txirrindulari orendaindarra.



Atzo Leidorren, gazteak testigantzak entzuten. A. IMAZ

Trafiko istripuak ekiditeko

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak abian jarritako ‘Don’t 
be Dummy’ kanpainak geldialdia egin du Tolosan; trafiko 
istripuen inguruko testigantzak jaso dituzte Tolosako gazteek. 

Asier Imaz Tolosa

Don't be Dummy,
Zuk ez duzu ordez-
korik’ kanpaina
iritsi zen atzo To-
losako Leidor are-

tora. Eusko Jaurlaritzaren Se-
gurtasun Sailak antolatutako
ekimenean Tolosako lau ikaste-
txek hartu dute parte.

15 eta 20 urte bitarteko gazteek
hartu zuten parte Segurtasun
Sailaren ekimenean. Hain juxtu,
bi txandatan banatuta, Lasko-
rain Ikastola, Herrikide, Tolosa-
ko Inmakulada Lanbide Ikastola
eta Orixe Insitutuko ikasleek are-
toa lepo bete zuten. Trafiko istri-
puen prebentziorako tailerra for-
ma didaktikoan eskaini zuten,
zuzeneko testigantzekin. Hala
nola, Borja Marcos udaltzaina,
Mikel Zubeldia suhiltzailea eta
bizkarrezur muineko lesioa
duen Alaitz Arbilla aritu ziren
kontaketan. Testigantza horien
bitartez, «gazten barnea mugi-
tzea» du helburu Segurtasun Sai-
laren kanpainak. «Bizipen ho-
riek oso hunkigarriak izaten
dira, eta gazteengan inpaktu
handia izaten dute», azaldu
dute. 

Don't be Dummy ekimenaren
barruan 70 saiotik gora burutu
dira Araba, Bizkaia eta Gipuzko-
ako 44 udalerritan. Guztira
16.900 ikaslek parte hartu dute
ekimenean. 

ASTEAZKENA 25
AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Emozioen kudeaketaz taile-
rra, Inmakulada ikastetxean,
16:00etan, Buru Bihotzez elkarteak
antolatuta.
Tolosa.Galtzaundiren irakurle tal-
dea, 19:00etan, kultur etxean, Yurre
Ugartek dinamizatuta. Gauza baten
ametsa eleberria izango dute hizpi-
de.
Tolosa.Tolosako mendizaletasuna-
ren lehen urratsakhitzaldia, kultur
etxea, 19:30ean.

ATARIA IRRATIA
09:00.Eguneko berriak; Tolosaldea
Garatzenen tartea, Tolosaldeko alka-
teei elkarrizketak, gaurkoan Amaia
Azkue Berastegiko alkatea...
11:00.Herri kirolak. Asier Imazek gi-
datuta, Joxe Angel Sarasolarekin.
12:00.Entzuteko Jaioak. Musikari es-
kainitako tartea.
16:00.Zebrabidea. Arrosa Sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.(H)ari naizela. Imanol artola
‘Felix’-ek gidatutako bertsolaritzari
buruzko saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ur eta lur 
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketa (Ordizia)
22:30.Zer jan
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguna kaxkarretik
hasiko baldin bazaigu ere,
orduek aurrera egin ahala

hobera egingo du eguraldiak. Goiz
partean oraindik ere hodei dezente
agertuko da, eta euri pixka bat egin-
go du, baina orokorrean oso gutxi
botako du. Arratsalde partean ater-
tzeko joera hartuko du eta ostarte
batzuk ere zabalduko zaizkigunez
eguraldi argiagoa izango dugu. Hori
bai, ipar mendebaldeko haizea ibiliko
denez egunaren lehen zatian ten-
peratura maximoek behera egingo
dute; 20-22 gradutik pasatzea kos-
ta egingo zaie termometroei .ihar,
eguna 00

Bihar.Termometroak kos-
ka pare bat gora egin eta
eguraldi polita izango dugu,

batez ere, egunaren erdiko ordue-
tan. Goizean goiz hodeigune batzuk
izango ditugu, baina, garbitzera
egingo du. Tenperatura maximoak
22-24 graduan kokatuko dira.

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

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ZORION AGURRAK

Zorionak!!
#.#Zorionakkudeator #berdin.
#hamaiketakoaekarri traola# 
#igoera #herritxiki #211  

#bibainogehiagoposibledira 

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