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Lan eskaintza

Garbiketa lanak.Tolosan esperien-
tzia duen pertsona bat behar dugu,
Lizartzako enpresa batean garbike-
ta lanetan aritzeko. Astearte eta os-
tegunetan joan beharko luke lanera,

eta goizez aritu beharko luke. Ko-
txea izatea ezinbesteko baldintza
da, eta baita esperientzia izatea ere.
Lanpostuarekiko interesatuek dei
dezatela honako telefono zenbakira:
943 67 06 26.

IRAGARKI LABURRAK

Gaztetxeen alde ekingo diete
inauteriei, Tolosako txosnetan
Manifestazioa egingo dute, bihar iluntzean, Ezpala eta Kaxildaren alde; eraso
matxisten aurkako protokoloa osatu dute, defentsa mekanismoetan fokua jarriz

Itzea Urkizu Arsuaga

Beste urtebetez, festa eta aldarri-
kapena uztartuko dituzte inau-
terietan, Euskal Herria plazan.
Txosnaguneak bihar eguerdian
zabalduko du atea eta, astelenita
goizaldera bitarte, kontzertuak
izango dira nagusi. Aurten, gai-
nera, eraso matxisten aurkako
protokoloa osatu dute txosna ba-
tzordean, fokua defentsa meka-
nismoei jarriz.

Aldarrikapenekin ekingo diete
inauteriei, urteroko presoen al-
deko brindisaren ondoren es-
kualdeko Ezpala eta Kaxilda gaz-
tetxeen aldeko manifestazioa ir-
tengo baita, txosnagunetik,
Ostegun Gizen iluntzean. Tolo-
saldeko Gazte Fronteak deitu du
mobilizaziora, eta Langileon
kontrolpeko guneak defendatu,
Kaxilda eta Ezpala aurrera leloa
izango dute buruan. Martxan di-
rauen bitartean, itxi egingo dute
Euskal Herria plazako karpa, eta
amaierako ekitaldiarekin zabal-
duko dute berriz, festa gunea. 

Behin aldarriak plazaratuta,
karpak erabateko festari irekiko
dio bidea, gaueroko kontzertu
eta emanaldiekin. Ostegunean
hasi eta Astelenitara bitarte, guz-
tira, hamalau emanaldi izango
dira ikusgai, eta urteroko hitzor-
durik ez da falta izango; Laket
eta DJ Bull, esaterako. 

Antolakuntza horren guztia-
ren atzean, Tolosako txosna ba-
tzordea osatu dute, aurten, Tolo-
sako Gazte Asanbladak, Ezker
Iraultzaileak, Ikasle Abertzale-
ak-ek, Antolakuntza Komuna-
lak, Ernaik, Gazte Koordinadora

Sozialistak eta Tolosako Neska
Taldeak. 

ERASO MATXISTEI,
PROTOKOLOA
«Bestelako parranda mota bat»
proposatu nahi diete festa zaleei,
baina, hori hala izanik ere, eraso
matxistak gertatzeko arriskua
bera dela azaldu du batzordeak:
«Horren aurrean, defentsa me-
kanismo bat martxan jartzea da

Presoen aldeko urteroko brindisa egingo dute, bihar, 13:00ean. JON MIRANDA

helburua, aurrerapauso bat
emanez». Txosnaguneko ardu-
radunen iritziz, ohiko protokolo-
ek erasoak gertatu ondorengo
erantzunean jarri ohi dute fokua,
eta harago joatea izan dute hel-
buru, jazarpenak gertatu ondo-
rengo artatzea antolatzearekin
batera. 

Balizko eraso matxista baten
aurrean, berau jasan edo ikusi
izana barran lanean ari diren ki-

deei jakinaraztea eskatu dute, le-
henik; orduan aktibatuko dute
protokoloa. Audio bidezko me-
zua jasoko du musika teknika-
riak, eta argi moreak piztuko di-
tuzte karpan. 

Ondoren, erasotzailea karpa-
tik atera, identifikatu eta datuak
bilduko dituzte. Erasotutako
pertsonari, berriz, mediku asis-
tentzia eta laguntza emozionala
eskainiko dizkiote. 

«Greba
eskubidea
ukatu» dietela
salatu dute
Arriaranen

Kudeatzaileak
gasolindegia zabaldu zuen
atzo goizean, eta langileek
epaitegietara joko dute
gaur, salaketa jartzera

I. Urkizu Arsuaga

Enpresa hitzarmenerako nego-
ziaziorik ezak eta bi kaleratzek,
greba mugagaberako erabakia
hartzera bultzatu ditu Arriaran
zerbitzuguneko langileak; joan
den astean iragarri zuten greba
deialdia, ELA sindikatuaren
egoitzan. Atzo ekin zieten lanuz-
teei, baina, sare sozialetan salatu
zutenez, enpresako kudeatzaile-
ak berak zabaldu zuen gasolin-
degia, goizean goiz, langileei
«grebarako eskubidea ukatuz».

Antza, zerbitzuguneko langi-
leek publikoki gaitzetsi dutena-
ren arabera, atzo goizean Arria-
ran gasolindegia zabaltzeko
txanda zuen langilea «mehatxa-
tu eta behartu» egin zuen zuzen-
daritzak, greba mugagaberako
asmoa alde batera utzi, eta lane-
ra joan zedin. Haren ezezko
erantzunaren aurrean, ordea,
enpresako kudeatzaileak berak
zabaldu zuen gasolindegia, dio-
tenez: «Hori legez kanpokoa da,
langileon greba eskubidea urra-
tu baitu».

Gertakariaren aurrean, greba-
lariek jakinarazi dute epaitegie-
tara joko dutela gaur bertan, en-
presari salaketa jartzeko. 

HIRU HILABETEKO BORROKA
Duela hiru hilabete piztu ziren
Arriarango langileen protestak,
enpresa hitzarmenaren bila. 

Joan den astean, enpresak
proposamen bat eman zien, eta
berau aztertzen ari ziren. 

TXOSNETAKO EGITARAUA INAUTERIETAN
Ostegun Gizena

13:00.Presoen aldeko brindisa
egingo dute, txosnagunea zabal-
tzeko.
19:00.Manifestazioa irtengo da
txosnagunetik, Tolosaldeko Gazte
Fronteak deituta: Langileon kontrol-
peko guneak defendatu, Kaxilda eta
Ezpala aurrera.
23:00.Kontzertuak: Ziakkus eta

Little Martin Selektah. 

Ostiral Mehea

22:30.Kontzertuak, eskualdeko tal-
deekin: Estarlus eta Basati. .

Zaldunita bezpera

22:30.Kontzertuak: Leizeak, Dina-
mita Punk Rock, Streetwise eta El
sonido de la metralla. 

Zaldunita

19:30.Erromeria Laket taldearekin. 
22:30.Kontzertuak: Bake Faltsua
eta DJ Jotatxo. 

Astelenita

19:30.Erromeria Muxutruk taldea-
rekin. 
22:30.Kontzertuak: Marianitoz blai
eta DJ Bull. 



Bidaia bat baino
gehiago delako 
Udan haur sahararrak harreran hartzeko Oporrak
Bakean programan izena emateko aukera zabaldu
dute; ekimenaren inguruko erakusketa dago Gurean 

Leyre Carrasco 
Amasa-Villabona

Udan, bi hilabetez, haur sahara-
rrak harreran hartzeko Oporrak
Bakean programa jarri dute mar-
txan, beste urte batez. Oporrak
bakean, bidaia bat baino gehia-
go leloa jarri diote aurtengoari,
eta, hain justu, izen bera dara-
man erakusketa jarri dute Gurea
aretoan, ekimenaren nondik no-
rakoak azaltzeko. Era berean, au-
rreko urteetan harrera familia
izandakoak ere erakusketan ber-
tan izango dira gerturatutakoen
zalantzak argitzeko. Euskal Fon-
doa, Euskadiko Saharar delega-
zioa eta Tolosaldea Sahararekin
elkarteak elkarlanean eginiko
erakusketa goizez nahiz arratsal-
dez ikusi ahalko da, eta gaur
izango da bisitatzeko azken egu-
na.
Tolosaldea Sahararekin elkar-

teko lehendakari Agus Agotek
haur errefuxiatu sahararrak
udan harreran hartzea helburu
duen kanpainaren garrantzia az-
pimarratu du: «Gure artean iga-
rotzen dituzten bi hilabeteak ga-
rrantzitsuak dira euren hazkun-
derako, dituzten anemia tasak
kontuan hartuta ezinbestekoa
baitute udako bi hilabeteetan
ondo elikatzea eta mediku azter-
ketak egitea urtea nola edo ahala
pasatzeko». Euskal Autonomia
Erkidegoan 100 harrera familia
behar dituzte eta apirilaren
30era bitarteko epea dagoela ze-
haztu du Agotek izena emateko.
Tolosaldearen kasuan, pasa den
urtean zazpi harrera familiak
parte hartu zuten Oporrak Bake-
an programan, eta aurten ere ko-
puru horretara behintzat iristea
litzateke helburua.
Kanpaina eta erakusketa aur-

kezteko agerraldian izan dira Be-
atriz Unzue Amasa-Villabonako
alkatea. Ekimenari babesa eta
atxikimendua adieraztearekin
batera, herritar guztiak gonbida-
tu dituzte erakusketa bisitatzera.
Era berean, Tolosaldeko herrita-
rrak animatu dituzte Oporrak

Bakean programan parte hartze-
ra harrera familia izanez.
Ekimenari lotuta, Maiatzak 20

eta Tolosaldea Sahararekin el-
karteek aterpetxea ere jartzen
dute eskualdean, ahalik eta haur
gehien etortzeko helburuarekin.
Aurtengoa Alkizan kokatuko
dela esan dute, eskertuz Alkiza-
ko herritarrei eta udalari, «gai
honetan jarri duten grina eta go-
goarengatik».

FUTBOL TXAPELKETA
Erakusketaz gain, sahararrekin
lotutako ekitaldi gehiago izango
dira datozen egunetan eskualde-

an. Asteburuan, hilaren 22an eta
23an, Amasa-Villabonako futbol
zelaian diasporan bizi diren sa-
hararren arteko futbol txapelke-
ta jokatuko dute. Urtean zehar,
toki ezberdinetan bizi diren sa-
hararren arteko futbol partidak
eta txapelketak antolatzen dituz-
te, RASD Kopa deiturikoa presta-
tze aldera. Asteburuan jokatuko
den txapelketan, Frantziatik eta
Bizkaitik etorriko diren taldeak
ariko dira, Gipuzkoan bertan bizi
diren sahararrez osatutakoekin
batera. Inauteriak tartean izana-
gatik herritarrak animatu dituz-
te partidak ikustera joatera, eta

eskerrak eman dizkiete txapel-
keta posible egin duten guztiei,
«Amasa-Villabonako Udalari eta
Hernialdeko apaiz etxea kudea-
tzen dutenei».

EGUN BEREZIA
Otsailaren 27a egutegian marka-
tua dute sahararrek, 1976an
egun horretan aldarrikatu bai-
tzuten Saharar Errepublikar
Arabiar Demokratikoa. 44 urte
geroago sahararrek ezin dituzte-
la egun horren inguruko ospaki-
zunak askatasunez egin gogora-
tu dute Tolosaldea Sahararekin
elkarteko kideek. «Lurralde oku-

patuan dauden sahararrak guz-
tiz debekatuak dituzte ospakizu-
nak, errepresiopean, torturape-
an eta kartzela erraldoian bizi
baitira 1975ean Marokok okupa-
tu zituenetik. Saharar errefuxia-
tu kanpalekuetan edota diaspo-
ran bizi diren sahararrak aldiz,
harrotasunez ospatzen dute, bai-
ta kezka handiz ere: 44 urtez lu-
zatu den egoera ezegonkorra
noiz bukatuko den, bi lurraldeak
zatitzen dituen harresitik beste
aldera dauden senideekin noiz
elkartu ahalko duten, eta betiko
esperantza, 45. urtemuga Men-
debaldeko Saharan ospatu ahal-
ko duten, herri libre batean», dio
Agustin Agotek.
Hala, elkarteko kideek bat

egin dute saharar herriak bizi
duen ezjakintasun egoerarekin,
eta horri «bultzada bat eman as-
moz», Euskadiko Fronte Polisa-
rioak eta Euskal Fondoak egin-
dako mozioarekin bat egin dute.
Hain justu, mozio hori Tolosal-
deko udaletxe guztietako batza-
rretan landu eta babesteko eska-
era egin dute. Halaber, saharar
herriarekin duten konpromisoa
erakusteko asmoz, otsailaren
27an udaletxeko balkoietan sa-
harar bandera jartzeko eskaera
egin dute. Horrekin batera, Tolo-
saldeko herritarrei egun horre-
tan, 19:00etan, Tolosako udale-
txe aurrean egingo den elkarre-
taratzean parte hartzeko deia
luzatu diete.

ELKARTASUN BILKETA
Urtarrilean egindako Elkartasun
Kanpainan errefuxiatuen kan-
palekuetara bidaltzeko 4.000
kilo elikagai eta material bildu
dituztela nabarmendu du Tolo-
saldea Sahararekin elkarteak,
parte hartu dutenei eskertuz.
«Bilketa hauek ez dute sahara-
rren arazoa konpontzen, baina
herriak bizirik iraun dezan, ezin-
besteko dira. Konponketa, he-
rrialde honek bizi duen okupa-
zio ilegalaren etenarekin etorri-
ko da», adierazi du Agustin
Agotek.

11:00etatik 13:00etara eta 18:00etatik 20:00etara dago zabalik erakusketa Gurea aretoan. LEYRE CARRASCO
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Herriko eraikinen erabileraren
inguruan galdetuko zaie irurarrei
Udaletxea, Zaharretxea zena eta haur eskolaren gaineko lokala zein beharretarako erabili
erabakiko dute; 30.000 euro zertan erabili erabakitzeko herritarrei galdetuko die udalak

Jon Miranda Irura

Herritarrekin batera egin nahi
dute bidea eta aurreko legealditik
datorren afera bat irurarrei galde-
tuta ebatzi nahi dute. 2015 - 2019
legealdian udal gobernuak udale-
txea berritzeko proiektua aurkez-
tu zuen jendaurrean. Gorka Mu-
rua egungo alkatearen hitzetan,
«erabakitakoa jakinarazi baino ez
zitzaien egin herritarrei, parte
hartzea prozesua baino gehiago,
gizarteratze prozesua izan zen
hura». EH Bilduk gidatutako udal
gobernu berria bat dator udale-
txeko eraikina berritzearekin,
«zaharkituta dagoelako eta irisga-
rritasun irizpideak betetzen ez di-
tuelako». Muruaren ustez, ordea,
aldea dago berritze proiektu ba-
tzuen eta besteen aldean: «Aurre-
ko udal gobernuak aurkeztutako-
ak udaletxeari beste solairu bat
eransten zion eta atzealdetik za-
baltzea proposatzen zuen. Kostu
handiko lana zen eta hurrengo
hamarkadetan ekonomikoki bal-
dintzatzen zuen udala». 
Hala ere, udal gobernu berriak

ez du proiektu hori baztertzen.
Hasierara itzuli eta herritarrei gal-
detuko die nola eta zertarako be-
rritu nahi duten udaletxea. Parte
hartzea zabaldu eta herrian hu-
tsik dauden beste bi eraikinen
erabileraren inguruan galdetzeko
baliatuko dute prozesua: «Zaha-
rretxe taberna zegoen lokala hu-
tsik dago eta baita haur eskolaren
gaineko solairua ere. Herrian zein
behar dauden identifikatu nahi
dugu prozesu honetan eta mahai

gainean jarri udalak duen ahal-
men ekonomikoa». 2020ko aurre-
kontuan, inbertsioen atalean,
15.000 euro gorde dituzte proze-
sua dinamizatuko duen enpresa
kontratatzeko. Uda aurretik hartu
nahi dute azken erabakia eta tarte
honetan, online bidez parte hartu
ahal izango da prozesuan, pos-
tontziak jarriko dituzte herrian,
bilerak egin eta aipatutako hiru
eraikinetara bisita gidatuak egin-
go dituzte. 
Hain zuzen, herritarren ahal-

duntzearekin jarraituz, aurrekon-
tuaren 30.000 euro zein inber-
tsioetara bideratu erabaki ahal
izango dute irurarrek. Parte har-
tze prozesu hau, udaleko baliabi-
deekin egingo dute, otsailaren
29tik apirilaren 25era eta modu
presentzialean edota online, zein
obra egin proposatu ahal izango
dute herritarrek. Ondoren, pro-
posamenak udaleko bulego tek-
nikotik pasa eta bideragarriak di-
ren edo ez baieztatu ondoren,
boto bidez erabaki ahal izango
dute zein proiektu gauzatu
30.000 euro horiekin.

HONDAKINEN KUDEAKETAZ
Alkateak kezka agertu du beste
gai batekin. Irurak du hondaki-
nen gaikako bilketa tasa kaskarre-
na eskualdean eta tasa horrek 12
puntutan egin du behera sistema
aldatu zutenetik, %61 ingurukoa
da, gaur egun. «Prebentzio kan-
paina bat jarri nahi dugu mar-
txan, datu hauek eragina dutela-
ko udaleko ekonomian. Organi-
koaren edukiontzian inpropio

Irurako udaletxearen eraikina nola berritu erabakiko dute herritarrek. J. M.

asko agertzen dira eta ez digute
hondakin hori konpostaje plante-
tan onartzen; errefusera bideratu
behar izaten dugu eta hortaz tra-
tamenduak gastu handia dakar-
kio udalari», dio Muruak. Tasa
horiek hobetzeko ahalegina egin-
go du udalak prebentzio kanpai-
nekin, eta emaitzak lortzen ez ba-
dira neurri zuzentzaileak hartuko
dituztela ohartarazi du alkateak. 
Besteak beste, lan horretarako

ingurumen teknikaria kontratatu
berri du udalak. Hondakinen
gaian erreparatzeaz gainera,
energiaren alorrari ere heldu be-
harko dio langileak. Udal eraiki-
nen eta argiteria publikoaren
energia azterketa egin eta efizien-
tzia energetikoaren alorrean urra-
tsak emango ditu Irurako Udalak.
Azterketa egiteko, adibidez,
15.000 euro jarri ditu aurtengo
aurrekontuan.
Berdintasuna da, Muruaren
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esanetan, udalak bultzatu nahi
duen beste alorretako bat. Bi egin-
kizun azpimarratu ditu: Farapi
kooperatibak gauzatu zuen ber-
dintasun plana inplementatzea
eta gai hori daraman udal tekni-
kariaren formazioan inbertitzea.
18.000 euro gastatuko dituzte gai
honen inguruko aholkularitza ja-
sotzeko. Gainera, herrian lehen
pausoak ematen ari den emaku-
me taldea lagunduko dute diruz
eta jaietan indarkeria sexistaren
aurkako protokoloa osatuko dute
udal teknikari, herriko eragile,
merkatari eta tabernariekin.

ETXEBIZITZAK ETA TRAFIKOA
Beste bi azterketa egin nahi ditu
Irurako Udalak epe motzera. Alde
batetik, etxebizitza hutsen ingu-
ruko katalogo bat osatu nahi du
eta jabeekin hitz egin, etxe horiek
zergatik ez dituzten merkatura-
tzen jakiteko. 

Beste 17.000 euro ere erabiliko
dituzte herriko trafikoaren ingu-
ruko diagnostikoa egingo duen
enpresa kontratatzeko. Egunean
6.000 ibilgailu pasatzen dira herri
erdi-erditik, Irura zeharkatzen
duen errepidetik, eta horrek «kez-
ka handia» eragiten dio udalari,
segurtasunean eta kutsaduran
duen eraginagatik, besteak beste.
Herriko eragileekin aurre-diag-
nostiko bat burutuko da, eta on-
doren, kontratatutako enpresako,
udaleko eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiko teknikariek elkarrekin
soluzioak bilatuko dituzte. 
Hirigintza arloan obra garran-

tzitsuak egingo ditu udalak
2020an. Besteak beste Peio Arrese
urbanizazioa egokitzeko 150.000
euro bideratuko ditu, irisgarrita-
sun plana egiteko 17.000 euro ja-
rriko ditu eta kirol anitzeko gunea
sortzeko 100.000 euro gordeko
ditu. Oposizioak, zuzenketen bi-
tartez egindako lau proposame-
netik hiru ere txertatuko dituzte
aurtengo aurrekontuan. 
Muruak, hala ere, «harrituta»

hartu du oposizioak eman duen
aurrekontuaren aurkako bozka,
ikusita EAJren proposamenen
%75 txertatu dituztela aurrekon-
tuan: «Ez dugu ulertzen zergatik
jarrera hori osoko bilkuran, eurek
ere ikusi baitute batzordean ezta-
baidatu ditugula haiek egindako
proposamenak. Iruditzen zaigu
itsusia dela plenoan agertutako
jokaera eta egiaztatzen dugu
adostasunera iristeko talde jeltza-
leak ez duela borondaterik. Elkar-
lanari ateak ixten dizkiotela ikus-
teak kezka eragiten digu».
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Gizarte zerbitzuen gida
irakurterraza argitaratu
du Tolosako Udalak 
Iazko apirilean banatutako Gizarte Zerbitzuen Gida
osatzeko helburuz prestatu dute. Sei hizkuntzatan 
kaleratu dute eta zazpi atal ditu gida berrituak 

Rebeka Calvo Gonzalez Tolosa

«Gizarte babesa bermatzea le-
hentasunezko gaia da guretzat.
Ildo horretatik udaletik herrita-
rrei eskaintzen dizkiegun zerbi-
tzu guztien berri ematea eta ho-
riek herritarrengana gerturatzea
ezinbestekoa» dela esan du Olatz
Peon Tolosako alkateak argitara-
tu berri duten gizarte zerbitzuen
gida irakurterrazaren aurkezpe-
nean.
Herritarrek gertuen duten era-

kundea da udala eta bertan egi-
ten da gizarte zerbitzuen beha-
rra duten herritarren lehen diag-
nosia, horregatik jarri dute
azpimarra gida horretan. «Herri-
tar bat gizarte zerbitzuetara joa-
ten denean, lehen diagnosia egin
eta eskura dituen zerbitzuen be-
rri ematean zaio; eskumenen
arabera, zerbitzu batzuk udalak
berak ematen ditu edota beste
erakunde batzuek, Foru Aldun-
diak edo Eusko Jaurlaritzak, esa-
terako», azaldu du alkateak.
2019ko apirilean banatu zuten

etxez etxe Gizarte Zerbitzuen
Gida, baina Tolosatzen proze-
suari esker konturatu dira herri-
tarrek zalantzak dituztela es-
kaintzen diren zerbitzu, lagun-
tza edota prestazioen inguruan,
eta horregatik eman nahi izan
dute pauso bat gehiago. 
Horiek horrela, gida irakurte-

rrazaren helburua da «baliabide
guztien aurkezpen laburra» egi-
tea. Gida gizarte eragileei banatu

diete eta herritarrek udal eraiki-
netan edota webgunean eskura-
tu dezakete.
Gida sei hizkuntzatan egin

dute eta zazpi atal ditu. Lehen
atalean pertsona bakoitzaren
egoeraren edo beharren arabera,
jaso ditzaketen baliabide edo la-
guntzei buruzko informazioa
bildu dute. Bigarrengoan adine-
ko pertsonei eta desgaitasuna
edo menpekotasun egoerei lotu-
tako zerbitzuak daude, eta hiru-
garrengoan haur eta nerabeek
izan dezaketen babes ezari aurre
egiteko zerbitzuak daude. Gizar-
teratzeari, indarkeria matxistari
zein sexu erasoei, eta osasunera-
ko eta adikzioen prebentziorako
dauden zerbitzuak biltzen dira

gero. Azken atalarekin gizarte
zerbitzuen eremuan parte har-
tzea eta lankidetza sustatu nahi
dituzte.

ZORTZI PROFESIONAL
Gizarte zerbitzuetako saila 8 pro-
fesionalek osatzen dute, eta per-
tsona zein familia batek lagun-
tza behar duenean, lehenengo
hitzordutik erreferentziazko per-
tsona bat izendatzen zaiola argi-
tu dute, esku hartze prozesu oso-
an laguntza eskaini ahal izateko.
Gizarte zerbitzuetarako aldez

aurretiko hitzordua eskatzeko
943 69 75 00 telefono zenbakira
deitu behar da edo gizartezerbi-
tzuak@tolosa.eus helbidera ida-
tzi.

Udal eraikinetan eskuratu daiteke gida irakurterraza. R. C.G.

Eskerrik asko, besarkada
handi bat eta osasuna 

B izilagun, kide eta lagun
agurgarriak, ez daukagu
hitzik 20 urte hauetan
jaso dugun elkartasuna

eskertzeko. Izan ere, Gazteluko
kultur etxeko (aterpetxea) langi-
leak izan garenen gutxiengo lan
eskubideak eta duintasunaren
errespetua eskatzeko borrokak
20 urte iraun du.
Akordatuko zaretenez, 1984ko

irailean, Joxe Kruz Goñi Lizarza
alkate zela, kultur etxe-aterpe-
txea ireki zen. Urtean 17.000
haur baino gehiago etortzen zi-
ren. 5 langile fijo eta asteburue-
tan eta umeen oporretan 13 lan-
gile. Gazteluko kale eta plaza
zein inguruko herri txikietakoak
ere haurrez betetzen ziren. He-
rrian jarduera zegoen. Baserrita-
rrak gustura zeuden produktuak
saltzen zizkigutelako eta gu ere
oso gustura geunden bisitariei
kalitatezko produktuak eskain-
tzen genizkielako. Herritarrak,
lanak bukatu ondoren, eta bisi-
tariak, kultur etxean elkartzen
ziren zerbait hartzen zuten bitar-
tean hitz egiteko. Gaztelurentzat
urte argiak eta alaiak izan ziren;
bizia zeukan herria zen, martxan
zegoen herria zen, aurrera begi-
ratzen zuen herria zen, etorkizu-
nera.
Hala ere, 1999ko abuztuan,

Juan Aranzabe alkate zela, kul-
tur etxe-aterpetxea behin behi-
neko itxi zuten. 1999 irailaren
29an kaleratzea jakinarazi zigu-
ten: behin betiko itxiera. Itxiera
interesatua, bidegabea, kapri-
txokoa, politikoa, mendekuzalea
eta ilegala izan zen. Epai batek
gure kaleratzea bidegabea zela
kalifikatu zuen. Baina mina egi-
na zegoen eta atzeraezina zen
udal arduradunen borondate
faltagatik.
Itxiera horrekin Gaztelun ater-

petxea bakarrik ez zuten itzali,
herria ere ilundu zen, handik au-

rrera gelditasuna, isiltasuna, be-
girada gogorrak, amorrua eta
konfrontazioa; eta noski, gure
erabaki irmoa borrokatzeko eta
injustizia hori salatzeko; eta ho-
rrela iritsi ziren bilerak, asanbla-
dak, kanpaldiak, mobilizazioak,
epaiketak, helegiteak, gastuak
eta abar, orain arte.
Eta borroka oso gogorra izan

arren, bere bertsio krudelenean
eman den injustiziari aurre egin
diogulako harro gaudela esan
nahi dizuegu, harro momentu-
rik zailenetan muturreko kru-
deltasuna agertuz guri burla egi-
teko unerik galtzen ez zutenen
aurrean ez garelako kikildu; poli-
ziaren jarraipenak gainditu ditu-
gulako, zigor espedienteak, epai-
tegietan salaketak, epaiketak,
eta abar. 
Baina baita ere, hori guztia era

batera edo bestera babesa eta el-
kartasuna adierazi diguzuenoi
esker izan dela aitortzea justua
dela iruditzen zaigu; antolatuta-
ko mobilizazioetara joanez, gure
kanpaldietan bisitak egin eta la-
gunduz, eta abar. Maitasunez
gogoratzen zaituztegu goizeko
aurreneko orduetan karabanara
edo dendetara kafesnea, opilak
eta prentsa; eguerdian bazkaria,
merienda eta afaria ekartzen ziz-
kiguten zuetako bakoitza eta
guztiak. Oso babestuak sentitu
gara beti. Borroka honek hobeto
ezagutzeko eta zuen maitasuna,
elkartasuna eta babesa konpro-
batzeko aukera eman digu, el-
kartasun hori gabe gure borroka
ezinezkoa zen. 
Denon artean Gazteluko ater-

petxearekin egindako astakeria
ikustaraztea lortu dugu. Espero
eta desio dugu beste inon ez erre-
pikatzea.
Galtzen den borroka hasten ez

dena da.
Eskerrik asko, besarkada bat

eta osasuna.
Gazteluko kultur etxe-aterpetxeko

kaleratutako langileak  
Gaztelu

GUTUNA



Julita Beraza 
raketista anoetarra 
hil da, Mexikon 
Munduko txapelduna izatera iritsi zen 
Juliana Ignacia Beraza Leibar pilotari anoetarra 
hil da itsasoz bestalde, 94 urte zituela  

Joxemi Saizar Anoeta

94 urte zituela hil da Julita Be-
raza raketista anoetarra. Mexi-
kon eman zuen bizitza erdia
baino gehiago eta bertan hil
zen, pasa den astean. Anoetako
familiarekin harremana man-
tendu zuen, hala ere, eta tarteka
bisita batzuk egiten zizkioten
elkarri. Bere iloba Begoña Urki-
zu Berazarekin hitz egin TOLO-
SALDEKO ATARIAK berari buruzko
informazioa lortzeko. 
Julita, hala deitzen zioten,

1925ean jaio zen Anoetan, Buz-
tina baserrian, Modesto-enea
tabernaren ondoan. Gaur egun
bere ilobak janari-denda du ber-
tan. Txikitan plazara joaten
omen ziren jolastera, eliz ata-
rian aritzen omen ziren pilotan
herriko neska-mutilak. «Begira-
le bat ibiltzen omen zen eta Do-
nostian raketarekin proba bat
egitea proposatu zien. Nire ama
Rosario, ahizpetan zaharrena,
ere joan zen, Julita eta Marire-
kin (hiru urte gazteagoa), baina
ez zitzaion gustatu. Beste biei
bai eta Groseko frontoian hasi
ziren jokatzen», dio Begoña Ur-
kizuk. 
Handik Madrilera egin zuten

jauzia bi ahizpek, 1940ean. Juli-
tak 15 urterekin debutatu zuen,
nahiz eta 16 urte izan arte ezin.

Urte batzuk geroago Milagros,
ahizpa gazteena, joan zen. Han
urte batzuk egin zituzten, tarte-
ka beste hiri batzuetako fron-
toietan ere jokatuz, Bartzelona
eta Palma aipatzen ditu ilobak.
1952an Julita eta Mari Mexikora
joan ziren. «Itsasontziz hiru hi-
labeteko bidaia izan zela konta-
tzen zuten», erantsi du. 

«ERREGINAK BEZALA»
«Erreginak bezala bizi ziren Me-
xikon. Egunero jokatzen zuten,
kinielak izaten ziren, hilabete-
tan pare bat egun bakarrik libra-
tuz, baina oso ondo irabazten
zuten. Batez ere Julita nabar-
mendu zen, munduko txapel-
duna izatera iritsiz. Rubia dei-

tzen zioten. Partidu askoren on-
doren bitxiak eta loreak
jasotzen omen zituen. Goi maila
batean bizi ziren», adierazi du
ilobak. Hiriburuko frontoietan
eta Acapulcon jokatu zuen. 
Beste bi senide gehiago ere

joan ziren Mexikora pilotan jo-

katzera: lehen aipatutako Mila-
gros eta Gonzalo puntista. Eus-
kaldun asko ziren garai hartan
pilotan jokatzen bertan. 

ERRETIROA
1964an erretiratu zen Julita Be-
raza, Mexikoko frontoia itxi ze-
nean. Milagros orduan Madrile-
ra itzuli zen eta bertan jarraitu
zuen jokatzen, bertako frontoia
itxi arte. 
«Madrilen raketisten partida

ikusten izan naiz anaiarekin,
1979 urtean, baina izeba ez
nuen ikusi. Oso jende gutxi joa-
ten zen ikustera eta berehala
itxi zen frontoia», dio Urkizuk.
Hori gertatu zenean Milagros
Mexikora itzuli zen eta bertan

bizi da bere senarra eta seme-
alabekin. 78 urte ditu egun.
Mari Beraza 1986an hil zen Me-
xikon. 
«2011n joan ginen Mexikora

bisitan anaia eta biok eta hiru
senideak bizi ziren. Hurrengo
urtean hil zen osaba. Orain Mi-

Julita Beraza raketista ohia, gazte garaian. ATARIA
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lagros bakarrik gelditu da. Iru-
rako Garbiñe Balerdi raketista
ere han zen», gogoratu du Be-
goñak. 

2003AN AZKENEKOZ
Hiru ahizpa raketista Anoetara
ere itzuli izan dira bisitan. Juli-
ta azken aldiz 2003an izan zen.
Eta harremana mantendu dute
familiarekin. «Azkenaldian
Eguberrietan hitz egin genuen

«1952ko Mexikorako
bidaia itsasontziz 
eta hiru hilabetekoa
izan zela
kontatzen zuten»
BEGOÑA URKIZU BERAZA
JULITA BERAZAREN ILOBA

«Egunero jokatzen
zuten, kinielak izaten
ziren, hilabetean pare
bat egun bakarrik
libratuz»
BEGOÑA URKIZU BERAZA
JULITA BERAZAREN ILOBA

Julitarekin. Burua oso ondo
zeukan», aipatu du ilobak.
Bere herrikide bat, Maria An-

tonia Uzkudun «Anoetako txiki-
ta» izan zen bere garaian onena
eta ezagunena raketisten mun-
duan. Ez zen Mexikon izan. Ho-
nek atzean jokatzen zuen, eta
Julita Berazak, aurrean. 
Bi anoetarren artean osatuko

omen zuten betiko raketista bi-
koterik onena. 

Martin Mancho Uriz
Iruña 1942-03-27 / Tolosa 2016-02-18

Maite zaitugunok bihotzean izango zaitugu betiko. 
Ez zaitugu ahazten

TOLOSA, 2020ko otsailaren 19an

Mª Jesus Ibarguren
Ibarguren 

Atzo hil zen, Zumarragan, 72 urte zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena

hartu ondoren.

Bere senarra: Pedro Otaegi; seme-alabak: Josune eta Juan Olaizola, Kepa (†) eta
Maixol Muguruza; bilobak: Nerea, Maialen, Aimar eta Eneka; ahizpak: Inazia eta
Anto-nio (†), Rosi eta Luis Mª, Maria Luisa eta Bitoriano; koinatu-koinatak: Mª An-
geles eta Joxe Mª (†), Karmelo eta Mª Dolores, Mª Dolores (lekaimea), Mª Karmen
eta Irene; laguntzailea: Paola; ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.
Hileta: GAUR, asteazkena, arratsaldeko ZAZPIETAN,  Azpeitiko SOREASUKO 

SEBASTIAN DONEAREN parrokian, gorpua bertan dela.

AZPEITIA, 2020ko otsailaren 19a
Oharra: Hilbeila gaur, asteazkena, 10:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 18:30era,

Azpeitiko Carmona Ehorzketa Tanatorioan egongo da.
Gure eskerrik beroenak Kampox Ibarguren sendiari emandako laguntzagatik.

Eskuminek eta muxu bat Kepari eta oin beakin goxau



Maila handiko finalak izango
dira VIII. Ogi Berri Txapelketan
Jubenil, etorkizuneko
eta elite mailan
jokatuko dira, igande
honetan, Beotibar
pilotalekuan 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Migel Soroa Oroimenezkoaren
VIII. Ogi Berri Txapelketaren fi-
nalak iritsi dira. Igande honetan
izango dira, Zaldunita egunez,
Tolosako Beotibar frontoian,
16:30etik hasita. «Txapelketa oso
ona» atera dela esan du antola-
tzaile lanetan ari den Anizeto
Lazkanok, eta parte hartu duten
pilotarien kalitate handia nabar-
mendu du: «Saiatzen gara maila
bakoitzeko pilotari onenak ekar-
tzen; gero, nahiz eta denak ezin
etorri, ordezkatzeko ere ahal

izan ditugun onenak bilatu ditu-
gu. Ikustea besterik ez dago zein
diren finalistak, une honetan
dauden pilotari onenak».
Jubenil mailako finalarekin

hasiko da jaialdia. Hormaetxe
bizkaitarrak eta Sudupe tolosa-

Eneko Labaka izango da finaletako protagonistetako bat. AGERREMEDIA.COM
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rrak aurrez aurre izango dituzte
Astigarragako Lizeaga anaiak.
«Hormaetxe oso aurrelari polita
da eta Sudupek oso lan txukuna
egin du txapelketan», esan du
Lazkanok. «Lizeaga anaietako
bat kadete mailakoa da, eta biak

Marka eta domina ugari
Tolosa CF-ko atletentzat

Erredakzioa 

Emaitza nabarmenak lortu di-
tuzte Tolosa CF Atletismo talde-
koek azken asteburuan. Pasa
den igande goizean, Torreviejan
(Alacant), Espainiako Errepide-
ko Martxa Txapelketa jokatu
zen. Bertan, Tolosako CF Atletis-
mo taldeko Hodei Caballerok
hartu zuen parte, 18 urtez azpi-
koen mailan. Atleta ordiziarrak
duela gutxi hautsi zuen 50 minu-
tuko hesia, eta Torreviejara go-
gotsu joan zen. Sentsazio bikai-
nekin aritu zen lehian, bere mar-
ka txikituz: 48.45. Horrez gain,
Gipuzkoako errekor berria jarri
zuen 18 urtez azpikoen mailan.
Txapelketan, aldiz, 12. postuan
sailkatu zen. 
Bestalde, joan den astebu-

ruan, 23 urtez azpiko Espainiako
Txapelketa jokatu zen Salaman-
can, pista estaliko denboraldiari
hasiera emanaz. Bertan, Tolosa

CF Atletismo taldeko lau atleta
izan ziren: Izaro Perurena, Paula
De Juan, Eunate Martinez De Ri-
tuerto eta Ainhoa Gibelalde.
«Lan paregabea egin zuten du-
darik gabe, eta denek marka per-
tsonala edo urtekoa hobetu zu-
ten», azaldu dute gustura talde-
ko arduradunek. 
Izaro Perurena 800 metrotan

Espainiako seigarren geratu zen.
«Finalerdi bikainak egin ondo-
ren, finalean sartzea lortu zuen.
Bertan, bere parte hartzea boro-
bildu zuen 2.17,16ko denbora
eginaz, bere marka pertsonala
hobetuz», azaldu dute klubetik.
Eunate Martinez De Rituertok
ere seigarren postua lortu zuen,
bere kasuan altuera jauzian. «To-
losarra gogotsu joan zen Sala-
mancara, azken asteetako sen-
tsazio onak medio. Lehiaketa bi-
kaina egin zuen Martinez De
Rituertok, 1,65 metroko jauziare-
kin. 1,68a ez zuen urrun izan»,
zehaztu dute Tolosa CF-koek. 
Paula De Juan ordiziarrak ur-

teko marka apurtzea lortu zuen
400 metrotan, 59,04ko denbora-
rekin. «Oso indartsu bukatu
zuen proba gainera. Argi dago le-
hengo urteko arazoak atzean ge-

Eunate Martinez de Rituerto, Salamancan, Espainiako Txapelketan. ATARIA

1,90 metrotik gorako mutilak
dira. Oso ezagunak egin dira az-
kenaldian erakusten ari diren
kolpearengatik. Atzeko koadroe-
tara eramaten badute lehia, eu-
ren alde eror daiteke garaipena». 
Etorkizunekoen mailan Unai

Alberdi azpeitiarra, profesiona-
letan dabilenaren anaia, eta Ape-
zetxea goizuetarra batetik, eta
Senar ataundarra eta Morgaetxe-
barria bizkaitarra bestetik ariko
dira lehian. «Alberdi oso mo-
mentu onean dago eta badirudi
beraiek izan daitezkeela pixka
bat faboritoagoak, baina nik uste
dut nahiko parekatua izango
dela finala», zehaztu du Lazka-
nok. 
Elite mailan Labaka eta Telle-

txea albizturtarrek aurkari izan-
go dituzte Zubizarreta ataunda-
rra eta Uriondo bizkaitarra. Aste-

ratu direla eta 400 metro hesie-
kin hasteko gogotsu dagoela»,
esan dute klubetik. Ainhoa Gibe-
lalde 60 metro hesietan finaletik
gertu geratu zen, bere marka
pertsonala puskatuz 9,07ko den-
borarekin. «Argi dago bere gailu-
rra non dagoen ez dakigula»,
esan dute Tolosa CF-koek. 
Horrez gain, Tolosa CF taldea

Euskadiko txapeldun izan zen
master mailako kros txapelke-
tan. Ortuellan (Bizkaia) jokatu
zen, pasa den igandean. Taldeka
lortu zuten txapela Tolosa CF
Atletismokoek, eta norbanakoen
emaitzak ere ez ziren nolanahi-
koak izan: Aitor Regillaga biga-
rren izan zen, Unai Señoran 
laugarren, Andoni Saldias zor-
tzigarren, Iñaki Insausti bedera-
tzigarren eta Enrike Piedra ha-
mahirugarren.

HAMABI DOMINA
GIPUZKOAKOAN 
Tolosa CF-ko atletek hamabi do-
mina lortu zituzten pasa den la-
runbatean jokatu ziren Gipuzko-
ako 16, 18 eta 20 urtez azpiko pis-
ta estaliko txapelketen bigarren
jardunaldian. Zazpi urre, hiru zi-
lar eta bi brontze lortu zituzten. 

Urrezko dominei dagokionez,
Mireia De La Parrak jauzi hiru-
koitzean lortu zuen, eta 11,52 me-
troko jauziarekin Tolosa CF-ko
marka berria egin zuen, eta 20
urtez azpiko Espainiako Txapel-
ketan parte hartzeko gutxieneko
marka lortu zuen lehenengo al-
diz. Maria Felisa Okomo berriz
ere 13 metrotatik gertu ibiliaz
txapeldun bilakatu zen 12,70 me-
troko markarekin pisu jaurtike-
tan. Mario Estanga ere txapel-
dun izan zen pertika jauzian 3,10
metroko markarekin. Teresa
Ibarbiak urrezko domina 1.000
metrotan lortu zuen 3.09ko den-
borarekin, Espainiako Txapelke-
tara joateko gutxienekotik se-
gundo eskasera. Ainhoa Murua
txapeldun izan zen 800 metro-
tan, 2.26ko markarekin. Iker Es-
naolak pisu jaurtiketa menpera-
tu zuen 11,97 metrorekin, bere

marka pertsonala hobetuz. Mi-
kel Ezkerro 60 metro hesietan
gailendu zen 9,45ko denborare-
kin, bere marka pertsonaletik
gertu geratuz. 
Zilarrezko dominei dagokio-

nez, Ander Aristik bi lortu zi-
tuen, 300 metrotan Espainiako
Txapelketara joateko 16 urtez az-
piko gutxiengoa lortuz 38,15 egin
ondoren, eta 60 metro hesietan
bere markatik gertu ibili zen 9,06
eginez. Beste domina Mikel Iras-
tortzak lortu zuen 60 metro he-
sietan, bere taldekide Mikel Ez-
kerroren atzetik 8,50ko denbora-
rekin marka pertsonala hobetuz.
Brontzezko dominetako bat

Ander Aristirentzat izan zen,
jauzi hirukoitzean 11,80 metroko
marka eginez. Beste domina
Markel Acostak lortu zuen, 60
metro hesietan, Ezkerro eta Iras-
tortzaren atzetik helmugaratuz. 

Hodei Caballerok
Gipuzkoako marka
ezarri du martxan, 
18 urtez azpiko mailan
48.45eko denborarekin

bete atzeratu behar izan dituzte
finalak, egun hauetan bi pilotari
hauek Kalifornian baitaude. «La-
baka oso maila altuan dago. Nik
esango nuke profesionaletan ba-
daudela berak baino gutxiago jo-
katzen dutenak. Bikote oso sen-
doa egin dute Albizturko biek».
Aurrean dituztenak, baina, mai-
la handikoak direla nabarmen-
du du Lazkanok: «Zubizarreta
eta Uriondo denbora gutxian
profesionaletan debuta egingo
dute Baikorekin, eta pixka bat fa-
boritoago ikusten ditut. Baina,
gero jokatu egin behar da, eta
garbi dago irabazten dutenek
galtzak bete lan egin beharko du-
tela igandean».
Sarrera ona izango dela uste

dute antolatzaileek, besteak bes-
te, finalerdietako bi jardunaldie-
tan izandako jende kopurua
kontuan hartuta. Pilotarien mai-
lak ere erakarriko du pilotazalea.
Kontuan hartu behar da aurten
debuta egiteko dauden Zubiza-
rreta eta Uriondoz gain, Lizeaga
anaiek, Unai Alberdik eta Mor-
gaetxeberriak hitzarmenak di-
tuztela Baikorekin.  



www.ataria.eusASTEAZKENA, 2020KO OTSAILAK 19
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.eus 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ASTEAZKENA 19
AGENDA

Deialdiak

Ibarra. LAB sindikatuak deituta, el-
karretaratzea eta 13 minutuko isilta-
suna, kultur etxearen kanpoaldean,
13:00etan. 2020 urtean lanean hil-
dako 13 langileengatik. 
Tolosa.Nola lagundu haurrari irakur-
zale izaten? 17:00. Ipuin kontaketa.
17:30. Tailerra. 4-9 urte bitarteko
haurrei eta gurasoei zuzendurik.
Kultur etxeko liburutegian.
Tolosa.Galtzaundi irakurle taldea,
Kultur etxean, 19:00etan, 
Irautera lana aztertzeko.
Ibarra. Deabruak Kalera Asanblada
Feministaren batzar irekia, martxo-
aren 8ra begira. Txontxon, 19:30ean.

Erakusketak

Tolosa.Burattinien Mundu Miresga-
rria, Topic zentroan. 
Tolosa.Erraldoien bildumazalea, To-
pic-en.
Tolosa.La importancia de estarera-
kusketa, GKo galerian.  
Tolosa.Elloria - Tach Pollard, GKo
galerian.  
Tolosa.Xabier Obesoren Barruko
argiaren bila, Aranburu jaregian. 
Tolosa.Matxin Labaienen azken la-
nen erakusketa, Aranburun.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.E. Bengoe-
txea. Kale Nagusia, 7. 943 67 06 48.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz.  Ama-
rotz auzoa, 9. 943 67 51 18. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, Alain
Rekondoren zinema gomendioak,
Joseba Landa Bartzelonatik, Tolo-
saldea Lanbide Heziketako adminis-
trazioa atala eta eskualdeko musi-
karien proposamen musikala.
11:00.Desafioa. Herri kirolak, Joxe
Angel Sarasola.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika. 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
16:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza,
Imanol Artola Felix-ekin.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro atsegina. Goizean
hodei batzuk agertu arren,
eguerditik aurrera ostarte-

ak nagusitu eta arratsalde partea
eguzkitsua izango da. Haizeak
hego-mendebaldetik joko du eta
tenperatura maximoa pare bat gra-
du igoko da, 12-14 graduan joz goia.
eguna 00

Bihar.Giro argi eta nahiko
epela. Goizean hego-men-
debaldeko haizearekin giro

eguzkitsua izango dugu eta tenpe-
ratura oso atsegina izango da, egu-
neko erdiko orduetan 16-18 graduan
joz goia. Arratsaldean haizeak ipar-
mendebaldera egingo du, freskatu
eta eguna amaitzerako hodei de-
zente agertuko da zeruan. 

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

GARAPEN JASANGARRIRANTZ 
Amasa-Villabonako Udalak auto elektriko berria eskuratu du udal brigadako langileek erabil-
tzeko. Udal gobernuaren iritziz «garapen jasangarriaren helburua lortzeko bidean, aurrera
urrats xume bat da». 28.939,93 euroko inbertsioa egin du udalak, eta Eusko Jaurlaritzaren Ingu-
rumen sailetik 4.000 euroko diru laguntza izan du. Inbertsio honekin udalak klima aldaketa
eragiten duten gasen igorpenaren jaitsiera lortuko duela adierazi du. ATARIA

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