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non eraiki daitezkeen eta zehaz-
tuta geratu da. Inkesta bat egin
genuen, ikusteko nor egon zite-
keen prest etxe batean sartzeko.

I. S.

«Herria bizi mantentzea
nahi dugu»

IGOR ZAPIRAIN IBARRAKO ALKATEA
EH Bilduko udal talde berria «prest» dago datozen lau urteetan lanean
aritzeko; buruan dituzten proiektuak aurrera eraman nahi dituzte  

I. S. A. 

Duela bi agintalditatik zinegotzi
izan da Joxe Ramon Eizagirre
(Txarama, 1964) Leaburu-Txara-
mako Udalean, eta maiatzeko
udal hauteskundeen ondotik al-
kate dihardu.
Zerk animatu zaitu alkate kar-
gua hartzera?
Azken zortzi urte hauetan zine-
gotzi izan naiz; Maixa Uzkudun
alkate ohia laguntzen aritu naiz.
Normala denez, alkate izateak
nekea sortzen du eta bazen ga-
raia erreleboa emateko. 
Zinegotzi izatetik, alkate izate-
ra. Zenbatekoa da aldea?
Orain ordu gehiago sartu behar
izaten ditut, eta jendearekin ere
gehiago egon behar da.  
Zer moduzko hilabeteak izan
dira alkatetzan? 
Abuztuan udaletxea itxita izan
dugu, eta irailean hasi gara mar-
txa hartzen. Aurreko lanei jarrai-
pena emanez hasi gara. 
Zortzi urteko bidearen ondo-
ren, aurten onartu da Hiri An-
tolamendurako Plan Oroko-
rra. Aukera berriak ireki dizki-
zue horrek?
Bai, noski. Adibidez, etxe berriak

Zein dira datozen lau urteei be-
gira aurreikusten dituzuen
proiektuak? 
Eskuartean daukagun proiektua
emergentziazko etxebizitzarena
da. Udaletxeko goiko solairuan
eraikitzea da asmoa, negu alde-
an. Horrek, igogailua jartzea ere
eskatzen digu. Horrez gain, mu-
gikortasunean jarri dugu arreta
berezia. Txaraman, batez ere,
baina baita Leaburun ere, etxe
asko errepidetik oso-oso gertu
kokatuta daude. Ez dago oinez-
koentzat biderik, ez zebrabide-
rik, ez dago ezer kotxeen abiadu-
ra murrizteko. Beraz, Aldundia-
rekin bildu gara, eta zenbait
puntutan egokitzapenak eskatu

Laster, bilera bat egingo dugu be-
raiekin, herrian zein aukera dau-
den ikusteko eta benetan prest
ote dauden edo ez jakiteko.

ditugu. Aurten amaitu dugu Iris-
garritasun Plana, eta horixe izan-
go da gure erronka nagusia. 
Txarama biziberritzeko plana
jarri zenuten martxan azken
agintaldian. Nola dago gaia? 
Mugikortasunaren gaiarekin ba-
tera ari gara lantzen. Helburuak
antzekoak dira, jendea oinez zein
bizikletaz lasai ibili ahal izatea.
Egia esan, paper-fabrika itxi ze-
netik, nahikoa zaharkitu da au-
zoa. Eta orain, errepide ingurua,
autobus geltokia, jolasteko tokia
eta beste, ondo jartzea da asmoa.  
Parte hartzeari dagokionez,
herri aktiboa zarete? 
Antolatzen duzunaren arabera
jendeak parte hartzen du, baina
ez nahi genukeen adina. Parte
hartzeko ohitura galdu egin da,
eta berreskuratu nahiko genuke. 
Nola egin daiteke hori? 
Kulturari garrantzi gehiago
eman nahi diogu, herriari izaera
emateko eta jendea herrian ber-
tan biltzeko. Ikasturtean zehar,
adibidez, ikastaroak antolatzen
ditugu. Azken batean, gure nahia
da Leaburun aukerak izatea To-
losara jaitsi beharrean; hemen
aukerak eskaini eta elkarrekin
egon ahal izatea. 

I. S.

«Mugikortasunean jarri
dugu arreta berezia»

JOXE RAMON EIZAGIRRE LEABURU-TXARAMAKO ALKATEA
Uda pasa eta iraila hastearekin bat «martxa hartzen» hasi dira udal
gobernuko kideak; Txarama biziberritzeko planarekin jarraitu nahi dute  

Batak ezagutzen zuen udal jarduna, besteak ez; Joxe Ramon Eizagirrek azken zortzi urteak eman ditu zinegotzi
Leaburu-Txaraman eta alkate izatera pasa da agintaldi honetan; Ibarrako alkate den Igor Zapirainek, aldiz, enpresa
batean lan egitetik udal bulegoetara egin du jauzi. Bi herrietako alkateek aurrera begirako asmoak azaldu dituzte

Irati Saizar Artola

Ekainetik hona, udaleko funtzio-
namendua nolakoa den ezagu-
tzeko aukera izan du Igor Zapirai-
nek (Tolosa, 1975). «Gogoz eta
erronka berriari aurre egiteko as-
motan» dagoela dio.  
Udal hauteskundeetan EH Bil-
duren boto kopuruak gora
egin zuen eta EAJrenak behe-
ra. Zer hausnarketa egin du-
zue?
Aurreko lau-zortzi urteetan egin-
dako lan onaren isla da, alde ba-
tetik. Beste aldetik, berriz, talde
guztia berria gara, baina aurpegi
ezagunak gara herrian, hainbat
eragileetan ibilitakoak, bai Ikas-
tolan, bai kultur eragileetan. Ho-
rrek ere bere eragina izan duela
uste dugu. 
Hilabete batzuk badaramatza-
zu alkatetzan. Zer moduz hasi
zara?
Nahiko hilabete arraroak izan
dira. Ekainean hartu genuen kar-
gua, eta uztailean eta abuztuan,
txandaka, oporrak izan ditugu,
eta normaltasun bat lortzea kosta
egin zaigu, baina bagoaz pixka-
naka.
Maila pertsonalean , nola dara-
mazu kargua?
Aldaketa ikaragarria izan da nire-

onartu zen, eta horrek herriko
zenbait gunetan etxebizitza be-
rriak egitea ahalbidetu zuen.
Orain, herri galdeketa bat egin
dugu, jakiteko jendeak zer-nola-
ko etxebizitzak nahi dituen. 
Parte hartzea bestelako
proiektuetarako ere baliatuko
duzue?
Bai. Adibidez, herri sarrera han-
kaz gora daukagu, eta beste zen-
bait eragilerekin batera ikusi
nahi dugu zer egin daitekeen.
Guk ideia batzuk dauzkagu, bai-
na herritarrekin konpartitu nahi
ditugu, zer-nola moldatu dezake-
gun gunea. 
Datozen lau urteetan zein
izango dira proiektu nagu-
siak?

kin jarraituko duzuela aipatu
zenuten kanpainan. Nola egin-
go duzue?
Dagoeneko horretan ari gara. Au-
rreko agintaldian plan orokorra

tzat. Enpresa batean egiten nuen
lan, eta kanpotik begira ez nuen
uste horrelako munstroa izango
zenik.
Herritarren parte hartzeare-

Lehendik datozen proiektuak
amaitzen ari gara, eta horrez
gain, gazteen dinamizazioarekin
ere jarraitu nahi dugu, jubilatuen
etxeari ere buelta bat eman nahi
diogu, indartzeko, eta bestalde,
gazteentzako etxebizitza planak,
Hazi eta hezi proiektuaren jarrai-
pen zehatz bat, eta, tira, herria
bizi mantentzea nahi dugu. 
Apatta Errekako bigarren fa-
sea ere martxan duzue. Zein
puntutan aurkitzen da?
Aurrera goaz, pixkana. Orain bes-
te betelan batzuk ere egin behar
dira. Tramiteak luzeak izaten
dira horrelakoetan, eta apurka
egingo dugu. Ondo bidean, ea
2021 ingururako pabiloiak ikus-
teko moduan garen.
Datorren urterako baduzue
proiektu nagusirik eskuetan?
Proiektu nagusi bezala, aurreiku-
sita genuen kiroldegiko teilatua
berritzearena; hori egingo dugu.
Aparkalekuekin zerbait egite-
ko asmorik baduzue?
Denentzat aparkatzeko lekua iza-
tea oso zaila da. Baina, adibidez,
Zumetako berotegiak zeuden
leku horretan 38 autorentzako
aparkalekua jarriko dugu urtea
bukatu aurretik. Plan orokorrak
ahalbidetu egin du gune ezberdi-
netan parking gehiago jartzea.
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Jon Miranda 

Kargua hartu, herriguneko festak
eta Elbarrenakoak pasa ondoren,
bere karguari neurria hartzen ari
zaio Iker Urruzola Aizpurua (Zi-
zurkil, 1976). Herritar guztiekin
elkarlanean aritzeko prest dago.  
Udal gobernu taldean nola an-
tolatu zarete agintaldi berrian?
Ni liberatuta egongo naiz lanaldi
osoz. Maite Amenabar lehen alka-
teordea lanaldi erdiz ariko da eta
Joxe Mari Luengo bigarren alka-
teordeak ere lanaldi erdiko dedi-
kazioz jardungo du, momentuz
behintzat, hirigintza gaiak eta au-
rretik zetozen proiektu batzuei
amaiera emateko. Kolpetik gai
guztiak guk hartu beharrean,
trantsizio hori egiteko bidea egin
nahi dugu horrela. 
Parte hartzea indartzeko zein
neurri hartuko dituzue?
Duela zortzi urte Bildu udal go-
bernuan sartu zenean, batzorde-
ak osatzeko lan egin zen eta oso
ondo funtzionatu zuen. Horrekin
jarraitu nahi dugu. Aste honetan,
ikasturtea hastearekin batera, ba-
tzordeak martxan jarri ditugu.
Herritar orok parte hartu dezake
bilera horietan eta udala interpe-
latu dezake. Lozorroan zeuden

egingo dugu gaia lantzeko eta
behingoz biala egin dezaten.  
Plaza Etxeberri eraikina erosi
zuen udalak aurreko agintaldi
bukaeran. Zuen udal taldeak
ostalaritza zerbitzuarekin ja-
rraitzeko asmoa azaldu zuen.
Zein unetan zaudete?
Zoritxarrez, lizitazioa lehiaketara
atera genuenean lehendabizikoz
ez zen inor aurkeztu eta bigarren-
go aldiz atera genuenean ere, hu-
tsik geratu zen berriro. Lanketa
egiten ari gara orain, jakiteko zerk
eragin duen inor ez aurkeztea.
Beste bideren bat aztertzen ari
gara, jende askorekin hitz egin
dugu, nola egin daitekeen ikuste-
ko. Ezin dugu erabakia denboran

datu parte har dezaten, inongo
beldurrik gabe.
Herritarrek saihesbidea egite-
ko eskatuz egindako proteste-
kin bat egiten duzue?
Zizurkilgo herriarentzat saihesbi-
de ezinbesteko gaia da. Herri nor-
tasuna, herri izaera bultzatuko
luke. Momentu honetan Zizurkil-
dik pasatzen den ibilgailu kopu-
rua oso altua da. 8.000 – 10.000
ibilgailu inguru dira. Udan ikusi
dugu zer nolako eragina duen sa-
rrera naturalak erdi itxita egote-
ak. Izandako bilera guztietan es-
katu diogu aldundiari saihesbi-
dea egiteko eta gaia mahai
gainean ere ez dutela erantzun di-
gute. Gure esku dagoen guztia

batzordeak esnarazi nahi ditugu
eta hemendik herritarrak gonbi-

ra izango nuela Alkizari dedika-
tzeko. 

luzatu, guk eutsi egin nahi baitio-
gu zerbitzu horri. Bai ala bai.  
Eraikinaren goiko partean zer
egin asmo duzue?
Etxe horrek ematen dizkigun au-
kerak aztertu nahi ditugu eta he-
rritarrekin elkarbanatu nahi
dugu, beraien beharretara egoki-
tzeko. Nahiz eta Iriarte kultur
etxea herrigunean egon, egokia
ikusten dugu Plaza Etxeberriko
goiko solairu horretan kultur
gune bat sortzea. Eraikin hori ba-
karrik ez, inguruko lurrak ere ero-
si zituen udalak eta lanketa oso
sakona egiten ari gara bertan
etxebizitza proiektu bat gauzatze-
ko. 
Euskara eta feminismoa beste
bi ardatz bezala aurkeztu zeni-
tuzten kanpainan.
Erasmus + proiektua aurkeztu ge-
nuen aurrekoan eta oso pozgarria
da guretzat, herriko zortzi gazte
beste lekutako gazteekin hizkun-
tza gutxituei buruz aritzea. Femi-
nismoari dagokionez, aurrekon-
tua osatzerako orduan genero
ikuspegia txertatu nahi genuke,
eta bestalde, jai parekideak egite-
ko parte hartze prozesua egiten
ari gara, bi mintegi falta dira
amaitzeko. Feminismoa ez da ar-
gazki bat, lanketa bat baizik.

J. M.

«Saihesbideak herri
izaera bultzatuko luke»

IKER URRUZOLA  ZIZURKILGO ALKATEA
Herrigintzatik datorrela azpimarratu du, eta orain udalean alkate gisa,

herrigintza egiten jarraitu nahi duela adierazi du. 

70eko hamarkada erdialdera izan
zuen lehen harremana Inaki Ira-
zabalbeitia Fernandezek (Donos-
tia, 1957) Alkizarekin eta 30 urte
luze dira jarraikortasun batekin
bertan bizi dela. «Alkizak asko
eman dit eta iruditzen zait bazela
garaia Alkizari zerbait ematen
hasteko», esan du. 
Zer moduzko hasiera eman
diozu agintaldiari?
Espero nuen bezala joan da. Jon
Umerezek ondoan izan duen tal-
deak lan ona egin du azkeneko
zortzi urteotan eta hori estimatze-
koa da kargu berria hartzen duzu-
nean. Zer nolako herria nahi du-
gun garbi zuen aurreko ekipoak.
Diseinua eginda dago eta plan
hori aurrera ateratzea dagokigu
guri.
Nola eman zenuen zerrenda
buru izateko pausoa?
Aurreko alkatea etorri zitzaidan.
Ohitura izaten da, aurretik dato-
rrenak berriak bilatzeko saiakera
egitea. Herri kandidatura da gu-
rea eta herri batzarretan eskatzen
dira boluntarioak, baina zaila iza-
ten da inongo ordain ekonomiko-
rik ez duen lan bat hartzea. Niri
lan hau gustatu egiten zait eta gai-
nera ni erretiroaren atarian nago,
beraz Umerez jakitun zen denbo-

Zein dira proiektu giltzarriak
herrian?
Lau urteotan daukagun egitas-
moa plan orokorra onartzea da.
Beharra badago, baina ez epe
motz motzera. Etxebizitzak non
izango diren marrazten hasi be-
har dugu. Horrekin batera, biga-
rren lehentasun nagusi bat Fagus
Alkiza proiektua bere dimentsio
osoan indartzen eta sendotzen jo-
atea da; hirugarrenik, gure aztar-
na ekologia murriztu nahi genu-
ke, energiaren alorrean autosufi-
zientzia lortu nahi genuke
udalerri gisa; herriko ur horni-
kuntza eta ur saneamendua ho-
betzen ari gara baita ere; Baina
gure proiektu izarra, Eusko Jaur-

Alkizak urratu du garapen ere-
du bat etorkizunera proiekta-
tuko duena.
Bai. Gure garapena ez bakarrik
ekonomikoa, soziala baizik eta
baita ere ingurumenarena, Fagus
Alkiza proiektuaren barruan ko-
katzen dena. Hernio Gazume
kontserbazio bereziko eremua-
ren testuinguruan kokatuta dago
interpretazio zentroa eta Alkiza-
ren parte handi bat eremu horren
barruan dago. Gure ardatza au-
rrera egiteko, natura, gizakia eta
kultura dira. Hiru osagai horiek
kontuan hartuta, herri garapene-
rako proiektua osatu dugu: lehen
sektorea, turismo kontrolatua eta
kulturaren inguruko jarduerak. 

laritzaren hezkuntza sailak Alki-
zan zuen euskara barnetegia be-
rreskuratzea da. Bi arrazoienga-
tik: jarduera ekonomiko bat dela-
ko eta erreferentzialtasuna
ematen diolako herriari.  
Eskola berria noizko egongo
da zabalik?
Eguberriak pasata hasiko dira.
Hilabete eta erdi barru bukatuta
egongo da eta oporraldi hori apro-
betxatuko dute trasteak lekuz al-
datzeko. 3 eta 12 urte arteko, 53
ume dabiltza eta 2001-2002 ikas-
turtean bederatzi ume baino ez
ziren, beraz, hazkunde handia
izan du herriak azken urteetan. 
Proiektuak aurrera ateratzeko
lankidetza bultzatuko duzue?
Bai. Gu bezalako herriek baliabi-
de propioak behar dituzte,
proiektu estrategikoak aurrera
atera ahal izateko. Gurea bezala-
ko herriak, gure tamainaren buel-
takoek, beraiek sortzen dituzten
baliabide propioekin, tasa eta zer-
gekin eta foru aldunditik jasotako
funtsarekin, justu-justu ordain-
tzen dute gastu arrunta. Inber-
tsioetan sartzeko, laguntzak be-
harrezkoak dira. Gure tipologiko-
ak ez diren herriekin lehian
sartzen gara eta guk lehia horre-
tan irabazteko gutxi daukagu.

J. M.

«Alkizako barnetegia
berreskuratu nahi dugu»

INAKI IRAZABALBEITIA  ALKIZAKO ALKATEA
Europarlamentari gisa bildutako esperientziarekin eta Tolosan

zinegotzi eman dituen urteetan ikasitakoarekin ekingo dio karguari

Berriak dira alkate karguan baina badute esperientzia politikagintzan; Irazabalbeitiak urteak egin ditu Tolosako
Udalean zinegotzi eta Urruzolak berriz, sindikalgintza eta herrigintza uztartu ditu azken urteetan. Langintza berrian
herritarrekin batera aritu nahi dute eta udaleko kontuetan parte hartzera deitu dituzte zizurkildarrak eta alkizarrak.
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Enplegunean, 80 lanpostu
eskainiko zaizkie langabetuei
Seigarren Enplegunea egingo dute urriaren 10 eta 11n Lehiberri zentroan; 80
lanpostuetatik 45 diruz lagunduko dira, eskualdeko langabetu tasa jaitsi asmoz

Irati Saizar Artola 

Tolosaldea Garatzenek Lanbide-
ren finantziazioarekin martxan
jarritako Eskualdeko Enplegu
Programaren barruan antolatu
du Enplegunea, seigarren aldiz.
80 lanpostu eskainiko dira eta
horietatik 45 diruz lagunduko
dira. Kontratazioek sei hilabete-
ko luzapena izango dute, gutxie-
nez, eta lanaldi osokoak izango
dira. Hori bai, kontratazioak
abenduaren 30a baino lehen
egin beharko dira.  
Enplegunearen helburua,

ahalik eta langabetu gehien lan
merkatuan sartzea izango da,
Leire Otaegi, Tolosaldea Gara-
tzeneko enplegu sustapenerako
teknikariak azaldu duenez. «En-
plegunean aurrez aurre jarriko
dira langile berriak kontratatu
nahi dituzten enpresak eta lan
bila dabiltzan herritarrak». Hori
aurrera eramateko, Tolosaldea
Garatzen arduratu da enprese-
kin harremanetan jartzeaz. Guz-
tira 54 enpresa interesatu dira;
«hala ere, badira enpresak En-
plegunera etorri nahi dutenak
eskualdeko jendea ezagutzera,
nahiz eta diruz lagundutako
proiektu horretan ez sartu».
Urriaren 10ean eta 11n izango da
egitasmoa, 08:00etatik 15:00eta-
ra, Lehiberri zentroan. 
Era guztietako eskaintza izan-

go dela zehaztu du Otaegik.
«Gonbidapena egiten diegu lan-
gabetuei lan eskaintza horiek
ikus ditzaten, Tolosaldea Gara-
tzeneko web orrian ditugu guz-
tiak ikusgai». Edozein zalantza

izanez gero, Lehiberriko zentro-
ra joateko eskatu dute antola-
tzaileek.  «Enplegunean edozer
gertatzen da, batzuetan momen-
tuan egiten dira kontratuak, eta
beste batzuetan, ezagutu eta
handik epe batera deitzen zaio
jendeari», esan du Otaegik.   

BALORAZIO POSITIBOA
Tolosaldeko udalen izenean hitz
egin du Tolosako alkate Olatz Pe-
onek. «Azken lau ediziotan 150
lanpostu lagundu dira diruz, eta
horietatik %70ak lanean jarrai-

tzen du, diruz lagundutako epea
amaitu ondorenean ere». 
Iazko edizioari ere egin dio ai-

pamena alkateak eta esan du
Enplegune azokan 70 lan eskain-
tza baino gehiago eskaini zirela,
eta horietatik 45 lanpostu lagun-
du zirela diruz. «Horietatik %49k
lanean jarraitzen du, epea amai-
tuta ere; eta 7 lagunei kontratu
finkoa egin zaie», azaldu du.
Zentzu berean, Tolosaldea Gara-
tzenen norabidea gogorarazi du:
«Jarduera ekonomikoa susta-
tzea da gure lan lerro estrategi-
koena, gehienbat, aukera berriak
sortzeko eta kalitatezko enple-
gurako sorrera bultzatzeko». En-
presengandik gertu egotea aha-
legin berezitzat dutela dio, eta
esan du egungo eta etorkizuneko
erronkei erantzun ahal izateko,
funtsezkoa dela beraien beha-
rrak ezagutzea, eta baita Lanbide
Heziketa enpresen beharretara
egokitzea ere. 

IRUDI OROKORRA
Tolosaldeko langabetuen datuei
begira jarri da Gurutze Etxeza-
bal, Tolosaldea Garatzeneko le-
hendakaria: «Eskualdeko langa-

bezia tasa %8,4koa da, egun; aur-
ten, lehen aldiz, krisi aurreko,
2008ko, datuetara iritsi gara eta
1.948 langabe ditugu gaur egun
Tolosaldean». Joera positiboa
den arren, hobetzeko tarteak ba-
dituztela azaldu du Etxezabalek,
izan ere, «badaude hainbat ko-
lektibo, oraindik, lana aurkitze-
ko bide horretan zailtasun gehia-
go dituztenak». Horren adierazle
dira besteak beste, langabetuen
%62 emakumea izatea, %49 40
urtez gorakoa, %21 atzerritarra
eta %61 oinarrizko ikasketak di-
tuztena.

TARTEAN, JARDUNALDI BAT
Enplegunearen lehen egunean,
urriaren 10ean, jardunaldi bat
egingo dute, Lehiberrin,
09:00etan hasita: «Antolakun-
tza erakargarriak sortzeko estra-
tegia berriak: talentua galtzeko
beldurretik, mantendu eta sus-
tatzeko aukerara». Belauntzako
Cadinox enpresaren eta Oiar-
tzungo Salto Sistems enpresaren
testigantzak entzuteko aukera
izango da. Langabetuentzat zein
enpresentzat interesgarria izan-
go dela azpimarratu du Otaegik. 

Olatz Peon, Gurutze Etxezabal eta Leire Otaegik aurkeztu dute urriaren 10 eta 11ko ekimena. I. SAIZAR

Kultur
lantegietan
izena emateko
epea luzatu egin
dute Ibarran

I. S. A. Ibarra

Kultur lantegietan izena emate-
ko tartea amaitu bada ere, talde
ugari osatu gabe geratu direla
eta, izena emateko epea luzatzea
erabaki du Ibarrako Udalak. 
Eskulanen taldeaz gain, beste

honako ikastaroetan lekua dago
oraindik izena eman nahi due-
narentzat: sabel dantza (hasta-
pena edo sakontzea), egur taila,
ehoziriak, altzariak zaharberri-
tzea eta konpontzea, eta pintura
ikastaroa. Ikastaroen ordutegiak
eta prezioak Ibarrako Udalaren
webgunean kontsulta daitezke. 
Izena emateko kultur etxera

gerturatu beharko da, astelehe-
netik ostiralera, 10:30etik
13:00etara edo 16:00etatik
20:00etara.  Inprimakia beteta
eraman beharko da eta ordain-
ketak helbideratuta egingo di-
tuzte.  Gazte txartela dutenek,
erretiratuek eta familia ugaria
direnek hobariak izango dituzte.  

XXI. Azoka
Egunean
postua jartzeko
izena ematea
zabaldu dute      

I. S. A. Berastegi

Kultur astearen barruan, Azoka
Eguna ospatuko dute hamaika-
garrenez Berastegin. Azaroaren
3an, igandean, izango da eta da-
goeneko zabalik dago postua ja-
rri nahi duenarentzat izena ema-
teko epea. 
Apuntatzeko azken eguna,

urriaren 18a izango da. Udaletxe-
ra deituta (943 68 3000) edota
kultura@berastegi.eus posta
elektronikora idatzita apunta
daiteke.  
Azoka egunean, goizean ze-

har, gazta lehiaketa, postu lehia-
keta, argazki lehiaketa, ardi, aha-
ri eta bildots lehiaketa eta ani-
mali erakusketa egingo dira,
besteak beste. Eguraldiaren ara-
bera, frontoian edo plazan egin-
go da, eta 11:00etan emango zaio
hasiera festari. Udal gobernuak
parte hartzeko gonbidapena lu-
zatu nahi izan du. 
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Dislexia ikertzeko
konpromisoa hartu
dute 10 ikastetxek 
Dislegi elkarteak eta Ner Group taldeak sustatutako
Dislexia On proiektuarekin bat egin dute eskolek;
etzi Hernialden egingo dute aurkezpen ekitaldia

Jon Miranda Tolosa

Dislexia ez da gaixotasuna. Hi-
tzak zehaztasunez eta arintasu-
nez irakurri eta letreiatzeko gai-
tasunei eragiten dion ikasteko
zailtasuna baizik. Euskarri apro-
posarekin, dislexia duten hau-
rrek bere ahalmen eta talentu
guztiak erdietsi ditzakete eta
Dislexia On proiektuarekin bat
eginez eskualdeko 10 ikastetxek
euskarri horiek egokitzeko kon-
promisoa hartu dute. Etzi, Her-
nialdeko kultur etxean,
10:00etatik aurrera, diploma eta
gidak banatuko zaizkie ikaste-
txeei eta bi adituren hitzaldia
izango da. 
Dislegi Gipuzkoako elkarteak

emandako datuen arabera, po-
pulazioaren %7tik %10era bitar-
teko tarteari eragiten dio disle-
xiak, baina gehienek ez dakite
zailtasun hori dutenik. Ez bada
garaiz identifikatzen, autoesti-
mu baxua, estresa, portaera ara-
zoak eta errendimendu baxua
eragin dezake. Esperientzia ho-
rretatik pasa behar izan du Neka-
ne Lazkanoren semeak. Behin
betiko balorazioa jaso bitartean
bide luzea egin behar izan dute:
«Bagenekien zerbait arraroa ze-
goela, ikusten genuen semeak
zailtasunak zituela eta ez zuela
besteen erritmoa segitzen. Kon-
tsulta asko egin genituen baino
ez ziguten ezer argirik esaten.
Norbaitek dislexiaren aukera ai-
patu zigun eta hari horri tiraka
hasi ginen. Dislegi elkartearekin
harremanetan jarri eta kontura-
tu ginen gu bezalaxe, gainerako
gurasoek ere frustrazio handia
zutela. Ezezagutza handia dago
irakaskuntza mailan, eta gizarte-
an oro har».
Zerbait egin beharra zegoela

pentsatuta eman zuen urratsa
Lazkanok. Tolosako Arreche en-
presan egiten du lan eta enpresa
horrek beste 23 lantegirekin ba-
tera Ner Group taldean hartzen

du parte. Taldeak gizartearekiko
konpromisoa agertzeko proiek-
tuak laguntzen ditu. «Diru lagun-
tza txiki bat ematen zaio egitas-
moari eta taldean parte hartzen
dugun enpresetako langileok bo-
luntario bezala laguntzen dugu»,
esan du Lazkanok. «Ikusita disle-
xiaren inguruko ezezagutza han-
dia dela, Dislegi elkartekoekin
hitz egin eta Ner Groupeko gizar-
tearekiko konpromiso bezala,
proiektu bat luzatzeko proposa-
mena egin nien. Horren emaitza
da Dislexia On egitasmoa». Tolo-
sako Arreche lantegiko langileak
eta Legorretako Panelfisa, Berga-
rako Royde eta Abanto Zierbana-
ko Lancor enpresetako langileak
ibili dira proiektuan boluntario
bezala. 
Egitasmoa aitzindaria da Eus-

kal Herrian eta British Dyslexia
Associacion elkarteak garatu
duen Dyslexia Friendly School
markan dago oinarrituta. Helbu-
rua dislexiarekin lagunkoiak di-
ren ikastetxeen sarea osatzea da.

KONPROMISOA HIRU FASETAN
Urte hasieran abiatu zuten Disle-
xia On proiektua. Ner Group tal-
dean parte hartzen duten enpre-
setako langileek Dislegi elkarte-
ko kideen eskutik formazioa jaso
zuten Lazkanok aipatzen due-
nez: «Oinarrizko jakintza batzuk
jaso genituen dislexiaren ingu-
ruan eta Dislegi elkartearen la-
guntzarekin eskuorri bat presta-
tu genuen. Gero Tolosaldeko
ikastetxe guztietan saioak anto-
latu genituen informazioa zabal-
tzeko». Horrekin batera, elkarte-
ak antolatutako saio bat ere egin
zuten Ibarrako kultur etxean
maiatzaren 23an. Eskualdeko 23
ikastetxek hartu zuten parte bile-
ran. 
Behin azalpenak jasota,

proiektuan parte hartzea erabaki
dute Alegiako Aralar institutuak,
Alkizako eskolak, Villabona-Zi-
zurkilgo Zubimusu ikastolak,

Ibarrako Uzturpek, Irurako ikas-
tolak, Herrikide eskolak, Lasko-
rain ikastolak, Inmakulada ikas-
tetxeak, Tolosaldea Lanbide He-
ziketa institutuak eta Zizurkilgo
Fraisoro nekazaritza eskolak. Le-
hen hezkuntza, bigarren hez-
kuntza, batxilergo eta lanbide
heziketako ikastetxeak dira eta
5.000 ikasle eta 400 irakasle bil-
tzen dituzte. Lehen faseari ekin-
go diote orain. Landu behar di-
ren arloen azterketa bat egingo
dute aurrena, autodiagnostiko
moduko bat. Ondoren, irakasle
guztiek formazio bat jasoko dute

dislexiaren inguruan. «Badakigu
ikastetxeek proiektu asko dauz-
katela eta ez genituzke estutu
nahi, baina garrantzitsua irudi-
tzen zaigu irakasleek formazio
bat jasotzea gaiaren inguruan, le-
hen fasearen amaieran», aipatu
du Lazkanok.
Ikasleen artean azterketa bat

egingo dute ondoren, dislexia
izan dezaketen umeak identifi-
katzeko eta bigarren fasean jar-
duketa eremuak garatzeari ekin-
go diote. Lazkanoren esanetan,
egokitzapen gutxi batzuekin au-
rrerapen handia egiten dute

Proiektuan parte hartzen duten boluntarioetako batzuk. ATARIA
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Harpidetu zaitez 
JARRERA berrira.

Haurrak
47€ - tik

Gazteak
63€ - tik

Helduak
147€ - tik

Familiak
337€ - tik

Federatuak
47€

Gazte 
Harmaila

40€

Autobus ilaran
aurreratzea
BLOKEO bidez 
galarazten baduzu,
Saskizalea zara.

INFO GEHIAGO

www.gipuzkoabasket.com
@gipuzkoabasket

Babesleak:

#JarreraBerria

umeek: «Ez dira ikaragarrizko al-
daketak, irakurtzeko testu bat
ematen dietenean, hizkiaren ta-
maina pixka bat handituta, letra
motak zainduta, ertzetako tartea
zabalduta, esate baterako, txiki-
keria horiekin hobekuntza han-
dia egin du gure umeak. Baina
batez ere alde handia antzeman
diogu animoan. Pozik joaten da
orain eskolara».

LARUNBATEAN HERNIALDEN
Dislexia On proiektuan parte
hartuko duten 10 ikastetxeek
etziko jardunaldian parte hartu-
ko dute Hernialden eta lehen fa-
sean, Dislexia Ikertzen ari direla
ziurtatzen duen zigilua jasoko
dute. Gida bat banatuko zaie, he-
mendik aurrera jarraitu beharko

duten bidearen inguruko azalpe-
nak emanez. 10:00etan hasiko
da eguna  eta Amaia Garcia Ro-
driguez eta Virginia Tremols adi-
tuek hitzaldia emango dute kul-
tur etxean. Diploma banaketa
egin ondoren, hamaiketakoare-
kin borobilduko dute aurkezpen
jardunaldia.

«Dislexiaren inguruan
ezezagutza handia
dago irakaskuntza
mailan, eta gizartean
oro har»

«Ner Group taldean
parte hartzen dugun
enpresetako langileok
boluntario bezala
laguntzen dugu»

«Garrantzitsua
iruditzen zaigu
irakasleek formazioa
jasotzea gai honen
inguruan»
NEKANE LAZKANO
BOLUNTARIOA

Ikastetxeek jasoko duten zigilua.



La Insula Nomada,
argazkizaleen
gozamenerako 
Juanan Requenaren karabana asteartean
Trianguloan eta asteazkenean Boxan egongo da  

E. Maiz Tolosa

Tolosako Boxa elkarteak Juanan
Requena gonbidatu du, berriz
ere, Boxa elkartera. Oraingoan,
La insula nomada karabanare-
kin etorriko da Tolosara. Antola-
tzaileen hitzetan, «bisita hau ez
da luzea izango, baina bai berezi
bezain polita».
Asteartean, hilaren 8an, Tolo-

sako Trianguloa plazan aparka-
tuko du 17:00etatik 21:00etara,
eta horrela ez balitz, Boxan egon-
go litzateke aparkatuta. Herrita-
rrek karabana eta bere proiektua
ezagutzeko aukera izango 
dute, eta kuriositatea  duenak in-
formazioa www.lainsulanoma-
da.com-en sartuta eskuratu de-
zake. Hurrengo egunean, hila-
ren 9an, Boxako lokalaren
ondoan aparkatuko du Reque-
nak. Bertan, negatiboak handia-

gotzeko edo karreteren bat erre-
belatzeko aukera izango da. Hori
guztia, bere karabanan egingo
du. Guztia behar bezala antola-
tzeko, izena ematea beharrezkoa
izango da, eta bi taldetan bana-
tuta egingo da. Lehen taldea, as-
teazkenean, hilak 9, 11:00etatik
14:00etara ariko da, eta bigarren
taldea, 16:00etatik 20:00etara.
Norbaitek izena eman nahi badu
mezu bat idatzi beharko du
boxa.argazkia@gmail.com hel-
bide elektronikora.
Antolatzaileek aurreratu dute-

nez Requena ezagutzeko edo bi-
sita egiteko ez da izenik eman
behar. Tailerrean parte hartzea
debaldekoa da, baina izena ema-
nez gero arduraz jokatzeko eska-
tu dute. Bazkaltzen geratzeko
aukera egongo da, baina aldez
aurretik jakinarazi behar da eta
denen artean ordainduko da. 

Ugartearrak bilduko
dituzten festak 
bihar hasiko dira 
Amezketako Ugarte auzoan prest dituzte Errosarioko Amaren
festak; bihar, 19:30ean, bertso poteoarekin emango diete hasiera 

Eneritz Maiz Etxarri Ugarte

Auzotik auzora dabil festa, eta
oraingoan Amezketako Ugarte
auzoan izango da jai giroa. Erro-
sarioko Amaren festak ospatzen
dituzte, eta bihartik astelehene-
ra bitarteko egitaraua prest dute.
Kanpai hotsek eta suziriek ira-

garriko dituzte festak, eta segi-
dan bertso poteoa egingo dute,
Soto eta Peñagarikanorekin.
Iluntzeak trikitilariek alaituko
dituzte, eta hankak arin astintze-
ko aukera izango da gauero. 
Larunbata, batez ere, haurrei

zuzendutakoa izango da, eta pi-
lota partidez gain, puzgarriak eta
zaldian ibilalditxoak egiteko au-
kera izango dute. Arratsaldea go-
zatzeko txokolate beroa banatu-
ko zaie. Baina, patata tortilla
lehiaketa edo mus txapelketa ere
izango dira, gaueko zahagi ardo-
aren aurretik.
Igandean, ajea izan edo ez, ho-

rri aurre egiteko txakolin fresko-
freskoa izango dute. Lajarik ga-
beko jairik ez da Ugarten, eta
Laja Bi eta Narbaizak girotuko
dute bazkal aurrea. Arratsalde-
an, herri kirol ikuskizuna izango
da, eta urteroko ingurutxoa dan-
tzatuko dute auzotarrek.Txako-
linarekin ase ez denak, eguna sa-
gardo dastaketarekin bukatzeko
aukera izango du. 
Astelehena da festa eguna, eta

mezaren ostean, hamaiketako
ederra egingo dute, festak hu-
rrengo urtera arte agurtuz.   

Zaldiz ibiltzeko aukera izango dute. N. R. D. A.
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Amezketarrei 
odola emateko 
deia egin diete
AMEZKETA // Odola emateko au-
kera eskainiko dute, astelehene-
an, hilak 7, 18:30etik 20:30era.
Amezketako kultur etxeko are-
toan jarriko dira odol emaile el-
kartekoak. Orain artean odol
emaile direnei bertaratzeko deia
egin diete udaletik,  eta nola ez,
oraindik inoiz eman ez duten
horiei ere gonbita luzatu diete,
hitzordua dutela gogoraraziz.

Arabara eta Errioxara
bidaia 60 urtetik
gorakoentzat 
AMEZKETA //60 urtetik gorakoek
dute lehentasuna irteeran, eta
08:30ean aterako da autobusa
Oionera. Hamaiketakoa egin,
eta Trujal Almazara olio enpre-
san bisita gidatua egingo dute,
dastaketa eta guzti. Ondoren,
Logroñora joango dira bazkal-
tzera, eta denbora librea izango
dute. Hilak 4 da apuntatzeko az-
ken eguna, 30 euro ordainduta. 

Haurtxokoa martxan
jartzeko gurasoekin
bilera egingo dute  
AMEZKETA // Amezketako Uda-
lak Haurtxokoa jarri nahi du
martxan, 0-6 urteko haurren-
tzat. 2019-2014 urte bitarteko
haurren gurasoekin bilera egin-
go dute, gaur, 18:00etan, kultur
etxean. Proiektu berri honen
aurkezpena egingo dute, eta he-
rritarren ideiak entzun nahi di-
tuzte guztien artean zerbitzu be-
rri hau lantzeko.

UGARTEKO ERROSARIOKO AMAREN FESTAK
Urriak 4, ostirala

19:30.Kanpai jotze eta suziriak, jaiei
hasiera emateko, ondoren trikitila-
riek alaiturik bertso-poteoa Julio
Soto eta Anjel Mari Peñagarikano-
rekin.
21:00. Herri afaria.
Jarraian. Erromeria Elustondo
anaia-arrebekin.
Ondoren. Ugarteko toka lehiaketa.

Urriak 5, larunbata

11:00.Haurren pilota partidak.
12:00.Patata tortilla txapelketa
(norberak eraman beharko du be-
harrezko guztia).
12:30-14:30 eta 16:00-19:00.Egun
osoan puzgarriak eta beste hainbat
jolas. Arratsaldean zehar zaldian ibi-
lalditxoak Ugarten barrena.
16:00. Mus txapelketa Ugarteko el-
kartean. Izena ematea 15:30ean, eta
partaide batek herrikoa izan behar-
ko du. Bikoteko 10 euro.

17:30. Txokolatea bizkotxoekin el-
karte aurrean.
21:00. Zahagi ardoa.
22:30. Izer-Alabier eta Ansorregi-
Larrañaga trikitilariak.
Atsedenaldian.Sokatira lehiaketa.

Urriak 6, igandea

11:00. Meza nagusia.
Jarraian. Txakolin dastaketa eta
pintxoak, plazan,  trikiti doinuez.
Bazkal aurretik. Laja Bi eta Narbai-
zaren eskutik trikiti saioa.
18:00. Herri kirolak. Harri-jasotzen:
Beñat Telleria; Aizkoran: Ugaitz Mu-
gerza eta Julen Alberdi.
Ondoren. Ingurutxoa.
20:30. Sagardo dastaketa.
Laja Bi eta Narbaizarekin festei
amaiera emango diegu.

Urriak 7, astelehena

11:00. Meza nagusia. 
Ondoren.Hamaiketakoa.

AVIAMA-REN BATZARREAN
Txotxongiloen Lagun Hirien Elkartearen (AVIAMA) Batzar
Orokorra egin zuten asteburuan Frantziako Charleville-Me-
zieres herrian. Bertan izan ziren Tolosako ordezkariak, tarte-
an,  Olatz Peon, Nerea Letamendia eta Topic-eko zuzendari
Idoya Otegui. Batzar honek txotxongiloaren artearekin zeri-
kusia duten hiri ezberdinak biltzen ditu. ATARIA
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Mendi bizikletarekin
gozatzeko aukera 

Imanol Garcia Landa 
Amasa-Villabona

Bigarren urtez animatu dira
Irrintzi elkartekoak mendi bizi-
kletako martxa antolatzera. II.
BTT Martxa larunbat honetan
izango da, urriaren 5ean, eta be-
rritasuna da aurtengoan bi ibil-
bide izango direla. «Aurreko ur-
tekoa oso ondo joan zen, egural-
diak lagundu ez bazuen ere, eta
berriz antolatzea pentsatu
dugu», esan du Oier Larrañaga
antolakuntzako kideak. 
Iazkoaren ondoren, antola-

kuntzakoek ibilbide motzago bat
jartzeko eskaera jaso zuten zen-
bait parte hartzaileren aldetik,
eta horregatik daude aurten bi
aukera. Luzea, 38 kilometrokoa,

Irrintzi elkarteak 
II. BTT Martxa
antolatu du larunbat
honetarako, Errebote
plazatik abiatuta

Iazko BTT Martxaren une bat.  I. SAIZAR

iazkoari hiru kilometro gehituz
osatu dute, eta 1.400 metro izan-
go ditu maldan gora. Motza 28 ki-
lometrokoa izango da eta mal-
dan gora 1.000 kilometro ditu. Bi
ibilbideak Villabonako Errebote
plazatik abiatuko dira, eta tarte
handi bat partekatuko dute. Be-
labieta eta Belabieta txikitik pasa
ondoren, Onddo borda jaitsi eta
hortik gutxira bananduko dira
ibilbideak: luzeak Loatzo aldera
joko du, eta motza Villabonara

abiatzen da zuzenean. Bi anoa
gune izango dira: 15. kilometro-
an, janari eta edariekin, eta Loa-
tzon, edariekin. Bukaeran, jate-
koa eta edatekoa ere izango dute,
eta hainbat produktu zozkatuko
dituzte.
BTT Martxan izena emateko bi

aukera daude. Batetik, www.ki-
rolprobak.comwebgunean, fe-
deratuek 15 euro eta federatu ga-
beak 18 euro ordainduz, eta, bes-
tetik, Irrintzi elkartean egunean
bertan, federatuek 18 euro eta fe-
deratu gabeak 20 euro ordain-
duz. «Antolakuntzatik nahiago
dugu internet bidez egitea izen
ematea, aurretik kopuruen berri
jakiteko», esan du Larrañagak.
Bestalde, gogora ekarri dute ez
dela lehiaketa, martxa bat dela,
eta ez dela sailkapenik izango. 
Haurrei begira ginkana anto-

latu dute egunean bertan,
10:30etik 12:30era, Errebote pla-
zan. Bost urtetik gorako haurrek
parte hartu dezakete eta kaskoa
eramatea derrigorrezkoa da. 

Atorrasagasti eta
Aristi zarauztarrak
izan dira irabazleak  
Erredakzioa Amasa-Villabona

Guztira 59 bikotek parte hartu
dute  IV. Behar Zana Udazken
Bola Txapelketan. Bi jardunaldi
jokatu dituzte txapelketan, eta
larunbatean jokatu zen biga-
rrengoan erabaki ziren lehen
postuak. Jexux Atorrasagasti eta
Sergio Aristi zarauztarrek jantzi
zuten txapela, eta txapeldunor-
deak Martzelino Agirre eta
Egoitz Berastegi segurarrak izan
ziren. Hirugarren postua bi biko-

terentzat izan zen: Martin Lizea-
ga eta Benito Loitegi urnieta-
rrentzat, batetik, eta Xabier Laz-
kano eta Pedro Lazkano donos-
tiarrentzat, bestetik.
IV. Behar Zana Udazken Bola

Txapelketan 58 bolari aritu dira
parte hartzen, hainbat herritako-
ak: Villabona, Urnieta, Hernani,
Ereñotzu, Donostia, Usurbil, Za-
rautz, Ibarra, Segura, Zerain, Ga-
biria, Zegama, Legazpi eta Lasar-
te. Bolari gazteenak 13 urte zi-
tuen eta zaharrenak, berriz, 86.

Atorrasagasti eta Aristi izan dira txapeldunak.  ATARIA  

Amorrutik gogora

A urreko astean Tajo-
narren lortutako
emaitzaren ondoren
argi genuen aste ho-
netan dena ematera

atera beharko genuela zelaira, 3
puntuak etxean geratu behar
baitzuten. Horretarako, gogor
entrenatu genuen aste osoan ze-
har, eta sentsazio onekin iritsi gi-
nen igandean Berazubira. Hala
ere, bagenekien ez zela partida

Aulkitik
Eider Tejeria
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

guztiz aldatu ziren. Zelaira irten
ginen unetik gure jarrera ez zen
egokiena izan eta, nahiz eta Ire-
ne Etxaburuak sartutako golaren
bidez 2-0 aurreratu, partida mo-
mentu batetik bestera goitik be-
hera aldatu zen. Beraiek hainbat
aldaketa egin zituzten eta gu su-
fritzen hasi ginen. Atzean sartu
ginen, eta beraien lehen gola iri-
tsi zen. Handik aurrera, beraiek
indartuz joan ziren eta guk, al-
diz, ez genuen lortzen partidari
buelta ematea. Ondorioz, beste
bi gol sartzea lortu zuten, marka-

gailuan aurretik jarriz. Ahalegin
guztiak egin genituen bukaerara
arte berdinketa bat lortzeko
behintzat, baina San Ignaciok
ondo eutsi zion egoerari.
Amorruz bukatu genuen par-

tida, bai baitakigu kategoria ho-
netan 3 puntu lortzea zaila izan-
go dela, baina partida gure alde
horrela edukita ezin diogula alde
egiten utzi. Hala ere, aste hau
gogo handiagoz hartuko dugu,
gogor entrenatu eta etxetik kan-
poko lehen puntuen bila joango
gara Pradejonera.

erraza izango, San Ignaciok gu-
retzat berria den kategoria ho-
netan duten esperientziagatik.
Partida nahiko txukun hasi

genuen, eta lehenengo zatian
nagusi izan ginen. Hainbat au-
kera eduki genituen ate aurre-
an, baina ez genuen asmatu.
Azkenean, lehen zatiaren
amaieran gola iritsi zen Apari-
ren area ertzeko jaurtiketan ba-
ten bitartez. Horrela, gogotsu
iritsi ginen atsedenaldira, lehen
zati on baten ondoren.
Bigarren zatian, aldiz, gauzak

Anttonita Iriarte
Ugarte

Odola ematea, bizia ematea,
maitasuna ematea...

erakutsi zenigun.
Jarraituko degu Anttonita.

Alegialdeko Odol emaileak 

ALEGIA, 2019ko urriaren  3a

Maritere Ostolaza Linazasoro
(Alberto Urangaren alarguna)

ZUMAIA, 2019ko urriaren 3a
Oharra: Hilbeila Zumaiako tanatorioan izango da GAUR, 10:00etatik 14:00etara eta 15:30etik hiletara.

Atzo hil zen Donostian, 86 urte zituela.

Batetikan bestera
hara eta hona
zebilen pertsona
maitatzen erakutsi
zenigun amona
lagun atsegin, gozo
eta ama ona
gurekin geratzen da
zure zoriona.

Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete, eta arren etor zaiteztela hileta elizkizunetara. 
GAUR, OSTEGUNA, izango dira gorpua bertan dela, arratsaldeko ZAZPIETAN, ZUMAIAko San Pedro Apostol 

parroki elizan. Aldez aurretik, mila esker.
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Deialdiak

Amezketa.Haurtxokoa zerbitzu
berria martxan jartzeko gurasoekin
bilera, 18:00etan, kultur etxean.
Berastegi.Tutorearen bisita KZ gu-
nean, 16:00etan. 
Ikaztegieta.Odol ateratzea,
Udaletxe azpian, 18:30ean.
Tolosa.Euskaraz bizi ahal gara!hi-
tzaldia Kike Amonarriz eta Ane Iza-
girrerekin, kultur etxean, 18:30ean.

Zinema
Tolosa.Largo viaje hacia la noche
Leidorren, zine forum saioa,
19:15ean eta 21:45ean.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, solasal-
dia helduekin, eskualdeko alkateei
elkarrizketa (gaurkoan, Migel Angel
Arsuaga Orendaingo alkatea), Le-
tren errepublikan Uxue Alberdi ber-
tsolari eta idazleari elkarrizketa,
Kontrako eztarritik liburuaren harira
eta amaitzeko eskualdeko musikari
batek eginiko proposamen musika-
la.
11:00.Eutsi Goiari. Tolosaldeko kiro-
lari begirada, Imanol Garcia Landak
gidatuta. Gaurkoan, TAKE saskibaloi
klubeko talde nagusien entrena-
tzaileekin elkarrizketa, Villabonako
mendi bizikleta martxa eta Lau eta
Erdiko Pilota Txapelketa.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena. 

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Hiri baratzea
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lotsagabe (Sandra Ruiz)
22:30. Izerditan
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio Ola-
rreaga Aranburu. Korreo kalea, 2.
943 67 01 28. 

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18. 

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi eguzkitsua
bueltan izango dugu. Goize-
an hego haizeak joko du eta

horrekin tenperaturk gora egingo
du. 20-22 gradutan errendituko dira
tenperatura maximoak.ihar, eguna
00

Bihar.Zertxobait nahastu
egingo zaigu. Frontexka ba-
tek hodeitza utziko digu eta

goiz partean gainera euri pixka bat
utziko digu. Arratsaldean lasaitzera
egingo du. Tenperaturak 20-22 gra-
dutan mugituko zaizkigu.

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

GRAFIKAGINTZAKO LANGILEEN GREBA 
Gipuzkoako grafikagintzako hitzarmenaren «negoziaketaren blokeoa» dela eta, langileak zaz-
pigarren greba eguna izan zuten atzo, LAB, ELA eta UGT sindikatuek deituta.  Gaur ere greba
eguna izango dute. Ekainean eta uztailean hasi ziren mobilizazioekin, eta bi hilabete horietan,
lau greba egun egin zituzten. Joan den astean beste bi egun egin zituzten. Gaurko deitu dutena,
beraz, zortzigarrena izango da. Manifestazioa ere izango da Donostian, eguerdian. ASIER IMAZ
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