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TOLOSALDEA
HONDAKIN KOPURUAK GORA
Apirilean %4,99 igo da hondakinen kopurua Tolosaldean; etxean sortutako
hondakin kopuruak gora egin du konfinamenduan, eta aldiz, ostalaritzatik eta
komertzioetatik jasotzen den hondakin kopurua jaitsi egin da  //6
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Jose Julio
Arregui izango
da Lauburuko
entrenatzaile
berria

Alfredo Hualde
ordezkatuko du
entrenatzaile
gasteiztarrak; 
15 denboraldi eta gero,
Aitzol Oiarbidek 
jokatzeari utziko dio //7

Villabonako
dendariek 
diru laguntza
eskatzeko
aukera dute

Astelehenera arteko 
epea dute Covid-19aren
eraginez denda edo taberna
itxi behar izan dutenek
laguntza eskatzeko;
telematikoki nahiz 
postaz egin daiteke //2



Positibo berririk
ez da zenbatu
azken orduetan
Erredakzioa 

Larunbatean, igandean eta aste-
lehenean 14 kasu berri iragarri
zituen Eusko Jaurlaritzak. Atzo
goizean emandako datuen ara-
bera, ez da positibo berririk aur-
kitu Tolosaldean. Ondorioz,
orain arte, eskualdean 247 herri-
tar zenbatu dituzte COVID-
19arekin.
Asuncion klinikan gaixorik os-

pitaleratu gabe jarraitzen dute,

Osasun Sailetik adierazi dute-
nez. 
Kutsatuen erdia baino gehiago

Tolosan dago, 125 dira guztira
bertan zenbatu dituzten positi-
boak. Ondoren Amasa-Villabo-
na dator, 33 kasurekin eta 24 dira
Ibarran antzeman dituzten gai-
xoak. Osasun sailak emandako
zerrendaren arabera, eskualde-
ko 28 herrietatik bederatzitan ez
da oraindik COVID-19 kasurik
egon.

Astelehenera arteko epea dute
dendariek laguntzak eskatzeko
Amasa-Villabonako merkatari eta ostalarientzako diru laguntza lerroa zabaldu
zen aurreko astean; Udalak terrazei leku gehiago okupatzeko baimena eman die 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Maiatzaren 7an argitaratu ziren
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
(GAO) Amasa-Villabonako Uda-
lak onartutako diru laguntzen
oinarriak, COVID-19agatik itxita
edo jarduera partzialki etenda
izan duten merkataritza eta osta-
laritza establezimenduei zuzen-
dutakoak. Udalak urgentziazko
trataera eman die diru laguntza
hauei eta egun gutxitan gauzatu
ahal izan direnez izapideak, joan
den larunbatetik, martxan dira
laguntza hauek emateko proze-
dura guztiak
Amasa-Villabonako Udalaren

web gunean daude diru lagun-
tzen oinarriak. COVID-19aren
eraginez denda edo taberna itxi-
ta eduki behar izan duten mer-
katari eta ostalariek laguntza
hauek eskatzeko epea maiatza-
ren 18raino luzatuko da.
Udalak laguntza hau eskatu

eta jasotzeko prozedura erraztu
nahi izan du, tramitazioak aha-
lik eta gehien murriztuz. Ondo-
rioz, eskaera egin behar izango
duten merkatari eta ostalariek bi
inprimaki bete eta agiri bat aur-
keztu beharko dute. Inprima-
kiak udalaren web gunean esku-
ratu ahal izango dira. 

Larrialdi egoera honetan sek-
toreak pairatu behar izan duen
egoera zail honetan tabernariei
laguntzeko, terrazei leku gehia-
go okupatzeko baimena eman
zaie, mahai kopurua ahalik eta
gutxien murriztu dadin. Herriko
tabernen terrazetako mahaien
arteko espazioa 3 metrora handi-
tzeko neurriak hartu ditu uda-
lak, pertsonen arteko 2 metroko
segurtasun distantzia errespeta
dadin. Amasa-Villabonako Uda-
lak gogoratu duenez, terrazei
aplikatu zaizkien neurri berezi
hauek «ezohikoak eta behin
behinekoak» dira. Konfinamen-
dua amaitzean, terrazak aurreko
egoera normalera bueltatuko
dira. Ordutegiei dagokionez, ez
da aldaketarik egon eta terrazen
araudiak garai honetarako ezar-
tzen duen ordutegia manten-
tzen da: beranduenez 23:00ak
arte egon daiteke terraza zabalik.
Arduraz jokatzeko deia egiten

die udalak bai tabernariei eta
baita bezeroei ere: «Tabernariek
bete beharreko neurriak (berez
ere ezarri diren neurri higieniko-
ak) zorrotz bete behar dituzte eta
bezeroek ere pertsonen arteko 2
metroko segurtasun distantzia
beti mantendu behar dutela izan
behar dute gogoan».

Segurtasun neurriak betetzeko tabernariek terrazak egokitu dituzte. E. MAIZ

Lan eskaintza

Zaintza. Umeak zaintzeko edota
adin guztietarako klase partikula-
rrak emateko emakume arduratsua
eskaintzen da. Interesatuak deitu
650 890 329 telefonora (Leire).

IRAGARKI LABURRAK

Udal pilota eskolan
eta dantza ikastaroan
izena emateko aukera
ANOETA // 2020-2021 ikasturtean
izen-emateko aukera zabaldu
du Anoetako Udalak, bai udal
pilota eskolan baita Anitz dan-
tza taldearen dantza ikastaroe-
tan. Horretarako kultura@anoe-
ta.eushelbidera idatzi beharko
da, maiatzaren 21a baino lehen.
Dantza taldetik jakinarazi dute-
nez, irailean ez dute deialdirik
egingo, beraz, izena emateko au-
kera bakarra oraingoa da, epez
kanpo ematen duenak ez du pla-
zarik izango.

Udalak neurriak hartu
ditu COVID-19ari
aurre egiteko
HERNIALDE // Udalak ebatzi du,
udaletxeko bigarren solairuko
aretoa, liburutegia eta ludoteka
ixtea. Bertan ezingo da inongo
jarduerarik egin. Kaleratutako
oharrean aipatzen dutenez, «ko-
menigarria eta zentzuzkoa da
pilotalekua, jolas parkea eta an-
tzeko eremuak ez erabiltzea eta
jende pilaketak ekiditea egoera
berezi honek irauten duen bitar-
tean»  Telefono bidezko zerbi-
tzua lehenetsiko dute udaletxe-
an.
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Aipatutako dokumentuak, He-
rritarren Arreta Zerbitzuko bule-
goan aurretiazko hitzorduarekin
aurkeztu ahal izango dira. Hi-
tzordua hartzeko, zuretzat@vi-
llabona.eus helbide elektroniko-
ra idatzi edo 943 69 21 00 telefo-
nora deitu daiteke. Bulegoan
bertan aurkeztu ahal izango da
Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergaren alta historikoaren do-
kumentua eta inprimakiak ber-
tan bete daitezke, behar izanez
gero, udal langileen laguntzare-
kin. Telematikoki edo posta
elektroniko bidez dokumentazio
guztia aurkezteko aukera egon-

go da, aipatutako inprimakiak
deskargatu, bete, eskaneatu (edo
argazkia atera) eta Jarduera Eko-
nomikoen gaineko Zergaren alta
historikoaren dokumentuarekin
batera zuretzat@villabona.eus
helbidera bidalita. 

TERRAZEK AZALERA GEHIAGO
Udalak, udaltzaingoarekin bate-
ra hainbat neurri hartu ditu esan
duenez, «tabernetarako ezarri
diren segurtasun neurriak zo-
rrotz betetzeko eta egoera larria
bizi duten tabernariek jarduera
ahalik eta modu duinenean ga-
ratu ahal izateko». 

Azalpen eskea 

P asa den apirilaren 27an
Villabonako Kale Berrian
gizon bat atxilotua izan
ondoren, honako titula-

rra zuen albistea argitaratu zen Er-
tzaintzaren web orrialdean: «Er-
tzaintzak Villabonan atxikita zu-
ten emakume bat askatu du eta
bahitzailea atxilotu du». Albiste-
an, besteak beste, adierazpen
hauek irakur zitezkeen: «biktimak
bahitzailearen zaintza saihestea
eta familiarteko bati ahots-mezu
bat bidaltzea lortu zuen», «hiltze-
ko mehatxupean» edota «hil egin-
go zuela esan zion». Normala de-
nez, Euskal Herriko eta estatuko
komunikabide ugarik albiste latz
honen berri eman zuten.
Dudarik gabe aipatzen direnak

delitu oso larriak dira eta indarke-
ria matxista kasu nabarmena dela
ondorioztatzen da. Hori horrela,
udalak lehen momentutik indar-
keria matxista kasuetarako onar-
tuta dagoen protokoloa aktibatu
eta neurriak hartu zituen bereha-
la. Udaleko alderdi politiko guztie-
kin ezohiko bozeramaile batzor-
dearen bilkura egin zen eta ados-
tutako Erakunde Adierazpen bat
kaleratu zen gertaera gaitzetsiz.
Publikoki egindako akusazio la-

rri horien ondoren, susmagarria
kalean libre geratu zen berehala,
inolako neurri zigortzailerik gabe.
Beraz, esan daiteke ustezko delitu
larri horiek ez dutela proportzio
bereko ondoriorik izan. Honek
harridura, kezka eta alarma sozia-
la piztu du herrian. Nola liteke Er-
tzaintzak berak eta komunikabi-

deek bahiketa eta hiltzeko meha-
txuak egon izana publikoki airera-
tu ondoren, pertsona hori kalean
libre izatea? Zalantza guztiz logi-
koa da eta herritarrak kezkatuta
eta haserre egotea ulergarria da.
Udalaren ustez, kasu honetan

egindako kudeaketa ez da batere
egokia izan. Horrelako gai serioe-
tan ezin da arinkeriaz aritu, inola-
ko beharrik gabe alarma soziala
piztuz eta egiaztatu gabeko akusa-
zioak publikoki zabalduz. Horre-
lakoetan beste modu batera joka-
tu beharra dago, zorroztasun
gehiagorekin. Amasa-Villabona-
ko udalak azalpenak ematea eta
kudeaketa arduragabe honen
erantzukizunak argitzea eskatzen
dio Ertzaintzari edota Eusko Jaur-
laritzako Segurtasun sailari.

Amasa-Villabonako udal gobernua  

GUTUNA



Amezketako
I. Pintxo
Lehiaketa
Digitala
antolatu dute  
E. Maiz Amezketa

Oraindik ere etxean denbora
asko egon beharko dela eta,
Amezketan I. Pintxo Lehiaketa
Digitala antolatu dute. 
Parte hartzaileek etxean egin-

dako pintxo baten bi argazki bi-
daliko dituzte gazteria@amez-
keta.eus helbide elektronikora.
Argazki batean pintxoaren jabea
agertuko da, pintxoa platera ba-
tean duela, eta bestean pintxoa
bakarrik. Argazkiak bidaltzeko
epea zabalik dago eta igandea da
horretarako azken eguna. Pin-
txoen argazkiak, udaleko Face-
book kontuan jarriko dituzte
ikusgai hilaren 18an, pintxo ba-
koitza norena den jarri gabe. 
Bi sari banatuko dituzte, eta

herriko produktuekin osatutako
saskiak izango dira. Bata epai-
mahaiaren saria izango da eta hi-
laren 20an erabakiko dute, hiru
arlo baloratuta: itxura, original-
tasuna eta elaborazioa. Bestea
publikoaren saria izango da, eta
egun bereko ordubatean, Atse-
gin dut gehien dituen argazkiko
pintxoa izango da publikoaren
sariaren irabazlea.
Hilaren 21ean emango dituzte

ezagutzera bi irabazleen izenak
udaleko App-aren, Facebooken
eta whatsapp-aren bidez.

Langaurre
atsedenlekua itxita
egongo da
ALEGIA // Langaurreko atseden-
lekuan zuhaitz mozketa lanak
egiten hasi dela Gipuzkoako
Foru Aldundia iragarri du Ale-
giako Udalak. Duela hilabete ba-
tzuk hainbat zuhaitz markatu zi-
tuzten eta horiek ateratzeko la-
nekin hasi dira. Sortu litezkeen
eragozpenengatik «barkamena»
eskatu du udalak, eta azpima-
rratu du, lan hauek Covid-
19aren krisialdia iritsi aurretik
zeudela aurreikusita, eta ho-
rrenbestean, atsedenlekura sar-
tzeko debekua errespetatzeko
eskatu du. Langaurre ingurutik
igaro behar dutenei, «kontuz eta
arduraz» jokatzeko eskatu die.

Eskatu daitezkeen
liburuen zerrendak
herritarren eskura
ALTZO // Altzoko Udalak irakurri
nahi duenari erraztasunak jarri
dizkio. Liburuak eskatu ditzake-
te herritarrek. Bi urtetik hasi eta
hamabi urte bitarteko haurrei
begirako liburuen zerrenda go-
mendagarria herritarren eskura
jarri du udalak bere web orrian.
Eta horrez gain, liburutegian
dauden gainerako liburu guz-
tien zerrenda ere osatuta jarri du
inork libururen bat eskatu nahi-
ko balu.

Langaurreko atsedenlekua. ATARIA

Ikaztegietako Udalak
maskaren banaketa
egingo du
IKAZTEGIETA // Ikaztegietako
Udalak herritarren artean mas-
karak banatuko ditu. Eudeletik
bidali dizkieten maskara kirur-
gikoak dituzte, baina eskuratu
ahal izateko eskaera egin behar-
ko da. Eskatzeko 688 635 775 te-
lefono zenbakira deitu edo wha-
tsapp mezua bidali beharko da
izena eta maskara kopurua ze-
haztuz. Eskaera egiteko garaian
arduraz jokatzeko eskatu die he-
rritarrei.

Ingurumen eraginik
gabeko mendi
larreratzearen alde 

F oru Aldundiak jakinarazi
du Gipuzkoako 22 mendi
larreetarako aurtengo sa-
rrera baimendu dela, de-

nera 562 abeltzainek 41.466 abe-
re igoko dituztelarik: 35.626 ardi,
2.956 behi eta 2.884 zaldi eta be-
hor. Larre hauen gehiengoak
(Urbia, Jaizkibel, Aralar, etab)
herri izaera du eta Natura 2000
Sarearen barruan daude herrial-
deko lau Parke Naturalen ba-
rruan.
Larre gehienak udalen jabe-

tzakoak dira betidanik, nahiz eta
haien kudeaketa aldundiari lo-
tuta izan, 2006ko Mendietako
Foru Arauari jarraiki. 
Lehenik, Eguzki erakunde

ekologista eta antinuklearrak
Imanol Lasa diputatuari eska-
tzen dio abereen gaixotasunen

GUTUNA
gaineko osasun programa trin-
koari eustea. Hain zuzen, gogo-
ratu behar da 2015. urtetik aurre-
ra EAJk garatu duen boikot la-
rria, Xabier Arruti eta Arantxa
Ariztimuño foru zuzendarien
bultzadaz, Abeltzaintzako Ustia-
tegien Erregistroaren (REGA)
animalien osasun-arautzearen
eta mugimenduen kontrola eta
lurralde eguneratzearen gain.
Erregistro honen helburua edo-
zein ukuilu, mugimendu eta aire
libreko ustiategien baimentzea
eta kontrolatzea da, ekoizpene-
rako abereak eduki, hazi edota
kudeaketaren gainetik. 
EAJk elikadura seguritateari

eragiten dizkioten hainbat pro-
tokolo ezabatu zituen eta kontrol
publikoaren mekanismoak gu-
txiagotu zituen, jelkideen ingu-
ruko abeltzainen eta presio tal-
deen ezkutuko kudeaketa eta us-
telkeria erraztuz. Eta guzti
honekin batera etorri zen berta-

ko arraza mehatxatuen berres-
kurapen eta babes egitasmoen
suntsiketa, besteen artean beti-
zu behiena.
Bestalde, abeltzaintza profe-

sionala gainbeheran aurkitzen
da Gipuzkoan, aisialdiari lotuta-
ko abeltzain-kopurua handitze
batekin ordezkatuz, eguneroko
lanaldiaren ondoren eta astebu-
ruetan beren denbora librea era-
biliz. Honenbestez, Eguzkitik
abeltzaintza profesionalaren
egiazko sustapena eskatzen
dugu. Ingurumenaren gainean
sortzen diren egungo erasorik
gabeko eta izaera agroekologiko-
ko lehen sektorea eraikiz, hau
dena tokiko ekoizpenaren eta
elikadura burujabetzaren ager-
toki batean egonik.
Ariztimuño eta Arruti foru zu-

zendarien aurrekariak eta beren
ingurumenaren eta bioaniztasu-
naren kontserbazioaren aurkako
jarrera erasokorra ezagututa,

ezinbestekoa da 22 mendi larre
hauen kudeaketan hurrengo
osagai hauen gaineko eragina
gutxiagotzea eta ezabatzea: na-
turgune babestu publiko haueta-
ko lurzoruak, ura, larreak, baso-
ak, hezeguneak, eta basafauna
eta flora. Abereen presioari eta
jarduera pribatu hauetara zu-
zendutako diru publikoari mu-
gak jarri behar zaizkio.
Gehiegizko larreratzea eta ure-

tako kutsadura Natura 2000 Sa-
reko legediarekiko bateraezinak
dira: zenbat larre hektareak eutsi
diezaiokete hondatu gabe
40.000 abereren larreratzeari?
Larre eta mendi publikoetako
abere gainkargaren arazo errepi-
kakorraren jatorria sortzen da,
abeltzain ugariren eskaera pri-
batuak, mendien kontserbazioa
eta interes orokorraren gainetik
jartzen direnean.

Eguzki Talde Ekologista 
eta Antinuklearra
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Maiatza Borrokan 
molde berriz, sahararrei
elkartasuna adierazteko  
Tolosaldea Sahararekin elkarteak urte sasoi honetan antolatzen dituen
ekitaldiak bertan behera geratu dira; modu digitalean gogoratuko dituzte 

Eneritz Maiz Etxarri

Azken urte luzeetan Tolosaldea
Sahararekin elkarteak Maiatza
Borrokan ekitaldi sortu antolatu
izan du maiatzeko egunetan.
Aurten, jakina den moduan,
ezingo da kalean eta publikoki
ospatu, baina Sahara eta sahara-
rrak, bai Mendebaldeko Saharan
okupatutakoak eta baita errefu-
xiatu kanpalekuetan bizi dire-
nak ere, gogoan izango dituzte.
Modu digitalean ospatzea eraba-
ki dute Maiatza Borrokan.
1973ko maiatzaren 10ean

Frente Polisario erakundea sortu
zen, saharar herriaren indar po-
litiko eta militar gisara, garai
hartako espainiar kolonialismo-
aren aurka borrokatzeko; Men-
debaldeko Sahararen legezko eta
justiziazko askatasuna eta inde-
pendentzia helburu hartuta. Ur-
temuga gogoan, sare sozialak ba-
liatu dituzte. Horretarako, web
orria, eta Twitter eta Instagram
kontuak estreinatu dituzte. Da-
tozen egunetarako ekimen sorta
deitu dute sare sozialei begira.

Ezingo dute egin dirua biltzeko Berazubin egiten duten Bueltaka ekimena. I. S. 

MAIATZA BORROKAN, SARE SOZIALETAN

Gaur. Skeikima, dokumentala.
Maiatzak 14. Elkarretaratze digitala
egiteko, elkartasun argazkiak. 
Maiatzak 15. Garrasia saharatik,
dokumentala.
Maiatzak 16.Hassanna Aaliaren, el-
karrizketa.
Maiatzak 17. Bizi poza- Oporrak
Bakean ipuina.

Maiatzak 18. Sukeina 4400 días de
noche, dokumentala.
Maiatzak 19. Amaidan salah la Ma-
rathon de un pueblo, dokumentala.
Txema eta Unai Garciak egina.
Maiatzak 20. Elkarretaratze digita-
la: Maroko Mendebaldeko Saharatik,
at. Maroko hiltzaile Espainia lagun-
tzaile lelopean.



Ordenagailuak, 
behar handiena 
duten ikasleentzat 
Herriko ikastetxeekin hitzarmena sinatu ondoren, 25 ekipo
informatibo banatu zaizkie arrakala digital akademiko eta
soziala bizi duten 23 familietako haur, nerabe eta gazteei 

Josu Artutxa Dorronsoro

Hezkuntza zentroetako irakasle-
en eta ikasleen arteko harrema-
na digitala izatera pasatu da osa-
sun larrialdiaren ondorioz, arra-
kala digital akademikoak eta
sozialak sortzen dituen ezber-
dintasunak agerian utziz. Izan
ere, Tolosako ikastetxeetako
ikasle guztiek ez dute ikasketen
jarraipena etxetik eta modu digi-
talean egiteko aukera. Hala, hez-
kuntza zentroekin elkarlanean
eta hitzarmena bat medio, mu-
turreko egoeran egon litezkeen
familiei behin behineko irtenbi-
dea emateko ardura hartu zuten
Tolosako Udalak eta Zaintza Sa-
rea Tolosa Mahaiak.
Lehenik, ikastetxeetako egoe-

raren diagnostiko bat egin zuen
Auzolanean Tolosa talde eragile-
ak. Laskorain Ikastolako, Herri-
kide Ikastetxeko eta Samaniego-
Orixe Ikastetxeko zuzendariek
arrakala digitala pairatzen duten
Haur Hezkuntzako, Lehen Hez-
kuntzako, DBH-ko eta Batxiler-
goko ikasleen zerrendak, eta ho-
riek teknologia digitalaren ingu-
ruan zituzten behar zehatzak
helarazi zizkieten. Identifikatu-
tako kasuak udaleko Gazteria
Zerbitzuari helarazi ostean, Par-
te-hartze Sailarekin elkarlanean
landu zuten irtenbidea.
Horrela, duela bi aste, Gurutze

Gorriko boluntarioek egin zuten
25 ekipo informatiboren banake-
ta, zailtasun handiak dituzten 23
familietan. «Ezohiko errealitate
honetan, eskola klaseak ez dira
presentzialak, eta Tolosako fa-
milia batzuentzako bideraezina
zen baliabide informatiboak es-
kuratzeak izan zitzakeen gastuei
aurre egitea. Lehen eta Bigarren
Hezkuntza nahitaezkoak dira,
eta ikasleek baliabide horiek lor-
tzeko eskubide osoa dute, ikas-
turtea amaitu ahal izateko. Lan
honi esker, eskubide hori berma-
tzea ere lortu da», diote Auzola-
nean Tolosa taldetik.
Banaketaz gain, interneterako

gutxieneko konexioa ere ahalbi-

detu zen aipatutako familia ho-
rien artean, ikasle guztiek ikas-
keten jarraipen digitala etxetik
egiteko aukera izan zezaten, eta
familiei ere baliabideak nola era-
bili jakinarazi zitzaien. Udalaren
iritziz, bi helburu ditu: «Arrakala
digital akademikoa gainditzea
eta haur, nerabe eta gazteen iso-
lamendu egoera ez areagotzea».
«Gurutze Gorrian izena eman

ondoren, 11 boluntario aritu gara
laguntzen. Pozik gaude eta ikas-
turte amaierara arte jarraituko
dugu», diote Auzolanean Tolo-
satik. Zaintza lanaren bitartez
babestuko dituzte ikasleak. «Tal-
deko boluntario bakoitzari ikasle
bat esleitzea erabaki genuen, ja-
rraipena egin, eta ikasleek ere
erreferentzia bat izan dezaten».

PREBENTZIO MAHAIRIK EZ
Alarma egoerak ere izan du era-
gina udalaren funtzionamen-
duan. Langile gehienak etxetik
ari dira lanean oraindik, eta Pre-
bentzio Mahaia bertan behera
geratu da momentuz, ohiko jar-
duera berreskuratzen ari delako.
«Herritarren beharrei erantzute-
ra bideratu ditugu gure baliabide

eta indarrak, Gizarte Zerbitzuak,
Udaltzaingoa eta Herritarren
Arreta Zerbitzua oinarrizko zer-
bitzu modura jarriz, herritarrak
modurik egokienean artatuak
egon daitezen», diote.
Poliki bada ere, normaltasune-

ra itzultzeko urratsak egiten ari
dira. Hiru arloetako eta zuzenda-
ritzako lan bilerak abiarazi dira
eta Osoko Bilkurak ere berresku-
ratu dituzte. Halaber, kontrata-
zio prozesuak berriz ere martxan
jartzeko lanean ari da udala, au-
rreikusitako lan eta proiektuak
gauzatu, eta dagokienean, eslei-
penak abiarazteko.
Eguneroko jarduna berresku-

ratzeko, udal eraikinetan hartu
beharreko prebentzio neurrien
txostena ere landu da. Gauzak
horrela, posible den kasuetan
langileen itzulera sustatuko da,
ohiko jarduera berreskuratzeko.
Babes, higiene eta segurtasun
neurriak hartuko dira, baita lan-
gileen artekoak ere. Maskaren
erabilera ere sustatuko da eta
zenbait arreta gunetan neurri
bereziak ere hartuko dira, man-
parak edota pantailak ezarriz
nahiz edukiera kontrolatuz.

Boluntario sareko kide bat, ikastetxe batean ordenagailuak banatzen. ATARIA

Kultur ikastaroen eta
musika ikastaroen
dirua itzuliko dute
TOLOSA // Konfinamenduaren
ondorioz, Tolosako Udaleko kul-
tur tailerrak nahiz Eduardo Mo-
coroa Udal Musika Eskolak an-
tolatutako hainbat ikastaro ber-
tan behera geratu edo aldaketa
batzuk egin behar izan direnez,
ikastaro horiei dagokien kuoten
dirua itzuliko du udalak. Urritik
otsaila amaitu bitarte bai, baina
martxoaz geroztik, ez da aukera-
rik izan ikastarorik burutzeko;
hortaz, epealdi honi dagokion
kuotaren dirua itzuliko da.

‘Hadji-Murat’
Galtzaundiren online
irakurle taldean
TOLOSA // Azken saioak izanda-
ko arrakasta ikusita, Galtzaundi-
ren irakurle taldearen hurrengo
saioa ere online izango da, hila-
ren 20an, 17:30ean. Lev Tolstoi-
ren Hadji-Murateleberri labur
historikoa aztertuko da, Yurre
Ugartek dinamizatuta. Saiorako
sarbidea izateko beharrezkoa da
www.galtzaundi.euswebgune-
ko formularioa betetzea. Gehie-
nez 20 laguneko taldea izango
da, eta lehentasuna izango dute
eskualdeko herritarrek.

Musikherria festa ere
bertan behera, 
alarma egoeragatik
TOLOSA // COVID-19ak eragin-
dako pandemiaren ondorioz,
aurten ez da Musikherria festa
ospatuko. Herriko 300 musikari
eta musika zale bildu ohi dituen
eguna izan ohi da. Udaleko Kul-
tura sailak eta jaia antolatzeko
lanetan jarduten duten gainera-
ko elkarteek eta taldeek hartu
dute edizioa bertan behera uzte-
ko erabakia. «Egoerak ez du au-
rreikusitako egitaraua modu
egoki batean garatzeko berme-
rik ematen», adierazi dute.

Gizarte zerbitzuen
gida, herritarren
beharrei erantzuteko 
TOLOSA // Gizarte alorreko gaien
inguruan laguntza behar duten
herritarrei zuzendutako gida
osatu du udaleko Gizarte Zerbi-
tzuen sailak. Elkarte eta erakun-
deetako kontaktuak eta helbide
elektronikoak biltzen dira, eta
laguntza psikologikoa edo psi-
kosoziala behar dutenei, hitz
egiteko beharra dutenei, doluan
laguntza behar dutenei, biziki-
detza arazoak dituztenei edota
mendekotasuna duten pertso-
nei laguntzeko gida da.

Trebakuntza
hitzaldiak, online,
KZgunearen eskutik
J. Artutxa Dorronsoro

Alarma egoeran gauden hone-
tan, gorakada nabarmena izan
du interneten erabilerak, eroske-
tetarako, lanerako edota etxeko-
ekin zein lagunekin harremana
izateko erabiltzen baita. Hori
dela eta, maiatzean zehar, zuze-
neko hitzaldiak eskaintzen ari da
KZgunea, hainbat gaiei buruzko
trebakuntzatan sakontzeko.
Saioak online izaten dira, KZ-

guneak Youtuben duen kanale-
an, astean bitan, goizez zein
arratsaldez (bi ordukoak), eta ia
denak, gaztelaniaz. Gai teknolo-
gikoei buruzkoak dira, eta horie-
tan parte hartzeko kanalean sar-
tzea besterik ez da behar. Parte
hartzeko, beraz, ez da beharrez-
koa aurrez izena ematea.
Orain arte, hiru hitzaldi eskai-

ni dira, baina beste bost ere izan-
go dira. Maiatzaren 5ean izan
zen lehena, errealitate birtual eta

areagotuan murgiltzekoa. Hu-
rrena, hilaren 7an, etxetik mugi-
tu gabe erosketak egiteari buruz
hitz egin zuten. Atzo izan zen hi-
rugarren saioa, Heziketa eta se-
gurtasunari buruzkoa. Bihar,
11:00etan, ordenagailuko biru-
sez eta mehatxuez ariko dira. Da-
torren asteartean, ordu berean,
3D-n inprimatzeaz hitz egingo
dute; hau izango da euskarazko
hitzaldi bakarra. Hilaren 21ean
eta 26an, 18:00etan, Gauzen In-
terneta eta Android sekreturik
gabe izeneko saioak eskainiko
dituzte. Azken hitzaldia, 28an
izango da, 11:00etan, smartpho-
nea prest izateari buruz.
KZgunetik gogorarazi dute-

nez, oraindik martxan dute za-
lantza teknologikoak argitzeko
urrutiko laguntza zerbitzua. La-
guntza behar dutenek 943 023
681 telefonora deitu edo tutor.to-
losa@kzgunea.net helbide elek-
tronikora idatzi dezakete.
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Ibarrako saltoki ia guztietan dago
euskarazko zerbitzua bermatuta
Galtzaundi Euskara Taldeak Ibarrako 69 saltokitan euskararen egoera zein den 
aztertu du; saltokien %94an bada zerbitzua euskaraz eman dezakeen norbait 

Irati Saizar Artola Ibarra

2018an hasi zen Galtzaundi Eus-
kara Taldea Ibarrako saltokietan
euskararen gaia lantzen. Ibarra-
ko Udalaren babesean, 68 saltoki
bisitatu ziren hizkuntza egoera-
ren diagnostikoa egiteko. Eta
behin azterketa eginda, emaitza
eskuartean dute: saltokietako
langileen %93k ulertzen dute
euskara, eta saltokien %94an
bada zerbitzua euskaraz eman
dezakeen norbait. Beraz, Igor
Agirre Galtzaundiko kideak azal-
du duenez, Ibarrako 10 saltokita-
tik 9tan euskaraz egin daitezke
erosketak. 
2019an jarraipena izan du hi-

rugarren sektorean euskara in-
dartzeko egitasmoak Ibarran.
Galtzaundiko teknikariek banan
bana pasa dituzte herriko salto-
kiak. Aurrez aurreko egonaldi
horietan saltokietako langilee-
kin egon dira, eta hizkuntza al-
detik zein den egoera aztertu
dute: euskaraz badakiten, hitz
egiten ez badute ulertzen ote du-
ten edota arduradunek gaiareki-
ko zer ikuspegi duten, batetik,
eta bestetik, kontsumitzaileari
begira jartzen dituzten kartele-
tan zein hizkuntza joera duten
ere aztertu dute.
Bere garaian gauza bera egin

zuten Tolosako zein Villabonako
saltokiekin, eta Agirrek  azaldu
duenez, urteroko eta banan ba-
nako bisitek «emaitza positibo-
ak» ekartzen dituzte. «Lehen
momentuan egiten diguten ha-
rrera ikaragarria da; gu beraiei
laguntza eskaintzera joaten gara
eta guk horixe transmititu nahi
diegu eta beraiek laguntza hori
eskertu egiten dute», gehitu du. 
Azkenean, guztira 69 saltokik

osatutako lan unibertsoan egin
dute egoeraren diagnostikoa, eta
ikusi dute Ibarrako saltokietako
arduradunen %80 euskalduna
dela. Langileei erreparatuz gero,
ordea, egoera are euskaldunagoa
dela azaldu du Agirrek: «Ibarra-
ko saltokietako 154 langiletik
%80 da euskalduna eta beste %13
euskara ulertzeko gai da». Egoe-
rak «hobera» egin duela dio
2018arekin alderatuz; izan ere,

langile euskaldunen ehunekoa 7
puntu igo da urtebetean, langile
erdaldunen beherakadaren on-
dorioz. Beraz, egoera Tolosakoa
eta Villabonakoa baino hobea
dela azaldu du Agirrek: «salto-

kietako langileen %93k ulertzen
du euskara, eta saltokien %94an
bada zerbitzua euskaraz eman
dezakeen norbait». Gaineratu du
ia saltoki guztietan euskarazko
zerbitzua bermatuta dagoela.   
Bestalde, Ibarrako establezi-

menduen euskara gaitasuna he-
rriko eta Tolosaldeko euskara

ezagutza datuekin alderatzen
bada, batez bestekotik gora
dago: hurrenez hurren, ibarta-
rren %81ak eta Tolosaldeko biz-
tanleen %84k ulertzen baitu eus-
kara. «Euskaraz bizi nahi dugu-

nok eta euskara praktikan jarri
nahi duten horiek saltokietan
kalean baino panorama oraindik
ere hobea aurki dezakete», dio
Agirrek.
Ibarrako Udalak, Euskara Zer-

bitzuaren bitartez bideratzen di-
tuen laguntza, zerbitzu eta mate-
rial eskaintzen berri emateko,

herriko errealitatera egokitutako
gida osatu eta aurkeztu da salto-
ki guztietan. Horrekin batera,
saltokiek euskararen alde eman
ditzaketen pausoen gomendio
zerrenda ere jarri zaie eskura.
Euskara zerbitzuko eskaintza-
ren, hau da, kartelen, euskaldun-
tzearen, itzulpenen edo arlokako
hiztegien berri eman ondoren,
2018an %47k eskaeraren bat egin
zuen beren saltokian euskararen
presentzia hobetzeko, eta %22k
egin zuen gauza bera 2019. urte-
an.

EUSKARAREN BALIO ERANTSIA
Egindako lanaren balorazioa
egiteko eta hurrengo urratsen
egokitasuna aztertzeko, saltokie-
tako langileei eta arduradunei
zuzenean galdetu diete euren iri-

tziaren inguruan. Ibarrako mer-
katarien gehiengoa ados agertu
da udalak euskararen aldeko
neurriak hartzearekin (%88,2),
eta uste du euskarak balio eran-
tsia duela (%70,6) eta erosteko
garaian baloratu egiten dela
(%73,5). Euskal bezeroei zerbi-
tzua euskaraz eskaintzeak, «ger-
tutasuna eta konfiantza» daka-
rrela ere uste dute merkatariek.
Euskararen erabilera areagotze-
ko prestutasuna eta, orokorrean,
jarrera eraikitzailea ere azaldu
dute (%77,9). 
Azken datu hauek herrian

«giro positiboa» dagoenaren isla
direla uste du Igor Agirrek: «Nik
uste dut gauzak ondo egin nahi
baditugu, herrian nabaritzen
den giro positibo horrek lagun-
duko digula». 

Ibarrako saltoki gehienak pasatu dituzte Galtzaundiko teknikariek euskararen inguruko diagnostikoa egiteko. I. SAIZAR

Ibarrako saltokietako
arduradunen %80
euskalduna da; eta
langileen %93k
ulertzen du euskara

Merkatarien %70,6k
uste du erosketak
egiterako garaian
euskarak balio
erantsia duela
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Zaborra kanpoan
uzteagatik isunak
jarriko dituzte  
I. S. A. Ibarra

Konfinamendua ezarri ostetik
errefusa eta organikoa botatzeko
edukiontziak zabalik dituzte Iba-
rran. Bada, Igor Zapirain herriko
alkateak azaldu duenez,  jende
multzo batek ez du errespetatzen
edukiontzien erabilera. Izan ere,
bere sare sozialetan herriko edu-
kiontzien irudi bat zabaldu du
eta bertan ikus daiteke jendeak
edukiontziz kanpo uzten dituzte-

la hondakinak.  «Organikoa eta
errefusaren edukiontziak irekita
jarri ditugu, eta orain behintzat
aitzakiarik ez dago». 
Udaltzaingoa esku hartzen ha-

sia dela azaldu du: «Norbait ha-
rrapatzen badugu zaborrak edu-
kiontzitik kanpo uzten,  txakur
kakak ez jasotzen edo kaleko ka-
tuei jana ematen, udaltzainak
zuzenean isuna jarriko dio».
Azaldu duenez, dagoeneko isun
batzuk jarri dituzte zaborragatik.  

Apirilean %4,99 
igo da hondakinen
kopurua eskualdean
Etxeetan sortutako hondakin kopuruak gora egin du
konfinamenduan; ostalaritzatik eta komertzioetatik
jasotzen duten hondakin kopurua, aldiz, jaitsi egin da

Irati Saizar Artola 

Konfinamendua ezarri osteko
datuak eman ditu Tolosaldeko
Mankomunitateak. Martxoko bi-
garren hamabostaldian, aurreko
urteko epe berarekin alderatuta,
%7,4 igo da hondakin kopurua,
eta apirila osoari dagokionez,
%4,99ko igoera izan du. Azken
datu hori ere iazko apirileko da-
tuekin alderatuta eman dute.
Gemma Eceiza ingurumen tek-
nikariak azaldu duenez, «etxean
konfinamenduan egon garen bi-
tartean, etxeetan sortzen diren
hondakin motak, hau da, organi-
koa, ontziak, papera eta errefu-
sak gora egin du». Era berean, or-
dea, aktibitate ekonomikoetan
sortutako hondakin nagusienak,
hau da, ostalaritzako beira edo
komertziotako kartoi bilketak
behera egin duela esan du,
«mota hauetako establezimendu
gehienak itxita egon baitira».
Apirilean, beraz, ia ehuneko

bosteko igoera izan du hondaki-
nen bilketak: errefusean %6,88a
igo da, organikoan %7,40a, on-
tzietan %9,81a eta paperean
%8,58a. Beira eta kartoiaren ko-
puruetan nabarmen jaitsi dira
ehunekoak, iazko datuekin alde-
ratuta. Eceizak azaldu bezala,

itxita egon diren komertzioeta-
tik biltzen baitituzte hondakin
horiek. Beiraren kasuan %8,03
jaitsi da eta kartoiaren kasuan,
berriz, %21,05. Gaikako bilketa-
ren ehunekoa ia ez da aldatu,
apirilean %68,18koa izan baita,
iazkoa baino %0,82 gutxiago.
Hala ere, konfinamendua hasi

zenetik apirila amaitu arte lortu-
tako datuetan, igoera hori apal-
tzen doala ikus daiteke. Martxo-
tik ia bi puntu eta erdi murriztu
baita igoera. 
Maiatzean jasotzen dituzten

datuetan ikusi egin beharko da
komertzio eta ostalaritza lokale-
tatik jasotzen den hondakin ko-
puru horrek zein joera izaten
duen. Izan ere, momentuz ez dira
ehuneko ehunean lanean ari,
baina pixkana irekitzen ari baiti-
ra saltoki horiek. Eta etxeetan

Jendeak hondakina edukiontzira bota gabe  uzten duela salatu dute Ibarran . I. Z.

sortzen diren hondakinek ere ea
zein norabide hartzen duten.

GARBIGUNEA ZABALIK
Astelehenean ireki zuten Garbi-
gunea erabiltzaile guztientzat.
Ordura arte, alarma egoerak hala
eraginda, gremio profesional eta
udaletako zerbitzuek bakarrik
erabili ahal izan dute. Gogorara-
zi dute astelehenetik ostiralera
zabalik izango dela 09:00-14:00
eta 15:00-17:30 bitartean, eta la-
runbatetan 09:00-13:30 ordute-
gia izango du. Instalazio horre-
tan, hainbat motako hondaki-
nak jasotzen dira: altzariak,
egurrak, burniak, obra hondaki-
nak, lorategi-kimaketa hondaki-
nak eta etxeko hondakin arrisku-
tsuak, besteak beste.
Era berean, traste zaharren

bilketa zerbitzua ere martxan da
astelehenaz geroztik. Zerbitzu
horren bitartez bolumen handi-
ko hondakinak jasotzen da, hala
nola, altzariak, koltxoiak, sofak
eta etxeko tresna elektrikoak.
Gaineratu dute garrantzitsua
dela herri bakoitzeko bilketa
egutegia errespetatzea eta hon-
dakinak atera aurretik manko-
munitatera abisua pasatzea. 943
67 62 16 telefonora deituta edo
web orriaren bitartez.

Ontzien bilketan izan
da igoerarik handiena
apirilean, iazkoarekin
alderatuta %9,81a 
igo baita

Komertzio eta
ostalaritza lokalak
itxita egon direnez,
beira %8,03 jaitsi da eta
kartoia, berriz, %21,05



Lauburuk Jose Julio Arregui
entrenatzailea fitxatu du  
Alfredo Hualderen irteeraren ostean, Gasteizko teknikaria ziklo berri baten
buru izango da erakunde morean; Vanessa Ortego talde teknikora gehituko da

Erredakzioa  Ibarra

Arlo teknikoan apustu sendoa
eginez, profil akademiko nabar-
mena duen entrenatzaile bat fi-
txatu du klub moreak: Jose Julio
JotaArregui. Aulkian ibilbide lu-
zea izateaz gain, hainbat presta-
kuntza proiektutan parte hartu
eta horien lidergoaz arduratu da.
Horiek guztietan, bere nortasun
ikurra «ezagutza partekatuz» es-
logana izan dela esan daiteke. In-
geniari tekniko industriala da
eta 44 urterekin bi aldiz iritsi da
Bigarren Mailara Atenea F.S tal-
dearekin. 
Areto futboleko kirolaren ikas-

tuna izanik, eduki didaktiko za-
bala duen Cofutsal
(cofutsal.wordpress.com) bloga
kudeatzen du. Bertan, zenbait
proiektu erakargarri garatu izan
ditu, hala nola Impulsa, Cofu-
tsal-en ikaskuntza-laborategia,
zeinak, hainbat herrialdetako
teknikarien parte hartzearekin
batera, areto futbolaren inguru-
ko proiektu ezberdinak harre-
manetan jartzen dituen mundu
osoan zehar. 
Mister ibartar berriak hurren-

goa adierazi nahi izan zuen era-
kunde morearekin lortutako
akordioaren ostean: «Pozarren
nago kantxetara itzultzeagatik.
Hiru urteko atsedenaldiaren on-
doren, une egokian iristen da au-
kera hau. Urte hauetan esperien-
tzia eta prestakuntza berriez go-

zatu badut ere, gorputzak mar-
txa eskatzen zuen jada. Zorione-
koa sentitzen naiz, ez baita erra-
za Laubururena bezain zorrotza
den aulki batean sarbidea lor-
tzea. Jakin badakit Aitorrek, Mi-
kelek eta, batez ere, Alfredok
ereindako fruitu asko jasoko di-
tudala. Aldez aurretik, errespe-
tua eta esker ona guztiei». Kirol-
zuzendaritzaren itxaropenen
mailan egotea eta klubaren eta
jokalarien hazkundean ahalik
eta gehien lagundu ahal izatea
espero duela azaldu du, eta gai-
neratu: «Une gogor hauen aurre-
an, animo mezu bat bidali nahi
diet Ibarrako zaleen familia osa-
tzen duten guzti haiei. Kantxeta-
ra itzultzeko garaia iritsiko da eta
bertan elkartuko gara. Animo!».

HIRUKOA TALDE TEKNIKOAN 
JotaArregui eta Aitor Andrese-
kin batera, Vanessa Ortego aritu-
ko da lehen taldean lanean. En-
trenatzaile pertsonala eta jar-
duera fisikoen egokitzapenekoa,
talde teknikoaren parte izango
da, jokalariaren banakako hobe-
kuntzaren arloaz arduratuz. Or-
tegok esperientzia handia du
areto futboleko jokalari gisa
1988tik 2009ra aritu baitzen. 21
urte horietan Euskadiko eta Es-
painiako txapelketetan aritzeaz
gain, Arabako eta Euskadiko
emakumezkoen selekzioen pie-
za garrantzitsua izatera ere iritsi
da. Beste proiektu batzuetan ba-

tera lan egin ondoren, Arreguik
konfiantza osoa du beregan. 
Jota Arregui entrenatzaileak

klubeko kirol zuzendaritzaren
babesa du dagoeneko, eta Jua-
nan Rodriguez kirol zuzendariak
honela definitu du egindako
apustua: «Lauburuk, ahal duen
neurrian, inguruko teknikaririk
kualifikatuenen alde egin behar
du proiektua gidatu ahal izateko.
Hasiera-hasieratik argi izan

nuen horrek horrela behar zuela.
Izan ere, entrenatzailea naizen
aldetik, zehatz-mehatz ezagu-
tzen dut itsasontziko kapitainak
gure kirolean duen garrantzia.
Erantzukizunari heldu nionetik,
apustuak norabide horretan
joan dira eta hala erakutsi dute
Aitor Arevalok, Mikel Diestrok
eta Alfredo Hualdek».
Lauburutik azaldu dutenez,

teknikarien kontratazioa Gipuz-

koako kluben eta, oro har, euskal
kluben aspektu zailenetako bat
da, txikia baita federazioak eska-
tutako maila duten pertsona ti-
tuludunen kopurua. Hala ere,
klub moreak kategoriak eska-
tzen duen eta beharrezko titu-
luak dituzten 3 teknikari ditu.
Horietako bakoitzak funtzio ez-
berdinak betetzen dituzte klube-
ko egituran. Horri guztiari eta
beste entrenatzaile batzuen pre-
sentziari esker, Lauburuk egun
duen maila lortu du, Eskolatik
hasita lehen taldera iritsi arte.

TALDEA OSATZEKO LANETAN
JotaArreguirekin batera, koro-
nabirusak eragindako ziurgabe-
tasunak markatutako kirol ziklo
berri bat irekitzen da. Kluba go-
ranzko bidea egiten hasia zen,
bere egituran funtsezko zutabe-
ak sendotuz. Esaterako, Marke-
tin eta Komunikazio arloa gara-
tzeko bere lehen langilea kontra-
tatu zuen. Hala ere, datorren
krisi ekonomikoa dela eta, arris-
kuak minimizatu beharko dira;
bere irismena eta ondorioak az-
tertu arte.
Zuhurtzia horren lehen ondo-

rioetako bat, jokalari batzuek tal-
dea utziko dutela izan da. Javi
Saldise eta Oihan Carlosena tal-
dez aldatuko dira hurrengo den-
boraldian, klubak eskaini zitza-
keenak baino hobeak diren Na-
farroako Tafatrans taldearen
eskaintzak onartuz. Ondorioz,
kluba, teknikariarekin batera, jo-
kalari berriak gehitzeko lanetan
hasi da jada. Era berean, oinarri-
tik apustu handia izan diren Al-
varo eta Boli lehen taldearen par-
te izango dira. Gainontzeko joka-
lariek euren jarraipena baieztatu
dute eta, horiez gain, beste bi in-
korporazio posible aztertzen ari
dira, betiere entrenatzaile be-
rriak zuzendaritza teknikoare-
kin marraztu dituen profilak
aurkitzen badira.

Jose Julio ‘Jota’ Arregui. ATARIA
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Aitzol Oiarbidek jokatzeari utziko dio
Erredakzioa Ibarra

«Historia osoan zehar Lauburuk
izan duen jokalari handienetako
batek jokatzeari utziko dio». Hitz
horiekin hasi du Lauburu Ibarra
areto futboleko taldeak Aitzol
Oiarbide kapitainak jokatzeari
utziko diola azaltzen duen oha-
rra. Klubean bere 15. denboral-
dia beteta, 30 urterekin, bizitza
erdia darama Aitzolek kolore
morea pistetan defendatzen.
Laubururekin batera jaiotako

jokalaria da Aitzol, klubeko his-

toriaren %50aren parte ere iza-
nez. Kadetea zenean jokatzen
hasi bazen ere, lehen momentu-
tik, Ohorezko Jubenil Mailan ari-
tu zen. Une horretatik aurrera,
klubean jarraitzen du, etapa ez-
berdinak bizituz eta kategoria
ezberdinetan parte hartuz: oina-
rrizko mailetatik hasi eta Biga-
rren B maila nazionalean sei
denboraldi jarraian jokatu arte.
«Hain da handia Aitzolek klub

morean duen presentzia, joka-
tzeari uzten badio ere, ez diola
Laubururi guztiz agur esaten»,

azaldu dute klubetik. «Duela bi
denboraldi eta proiektua gara-
tzen jarraitzeko helburuarekin,
bere oinordekoetan lanean hasi
behar zuela ulertu zuen zuzen-
daritza batzordeak. Hurrengo
belaunaldiek ere klubeko alderdi
barnekoena, antolatzaileena,
nolakoa zen azter zezaten nahi
zuen Lauburuk». Ondorioz, due-
la denboraldi batzuk, Joseba Ba-
lerdi, Jon Garmendia eta Aitzol
Oiarbideren arteko lantalde bat
sortu zen. Horrela, lankidetza
moduan eta etxea barrutik eza-

gutzeko, zuzendaritza batzorde-
ko kide izatera pasa ziren, orain-
dik ere jokalariak izaten jarrai-
tzen bazuten ere.
Hori horrela, joan den denbo-

raldiaren amaieratik, Aitzol Lau-
buruko proiektuaren parte iza-
ten hasi zen, beste esparru bate-
tik lan egiten zuelarik. Eta,
azkenean, denboraldi honi begi-
ra, jokalari izateari uztea erabaki
du 30 urterekin. «Aitzol funtsez-
ko pieza da eta pozgarria da jaki-
tea, jokatzeari uzten badio ere,
oraindik ere gurekin jarraituko

duela», esan dute klubetik. «Za-
lantzarik gabe, DNA morea du
eta, beraz, lanean jarraituko du;
bereziki, asko zaindu beharreko
belaunaldi-trantsizio horretan».

Aitzol Oiarbide. J. ARTUTXA



Tolosari buruzko
ezagutza handitzeko

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Udaleko Kultura sailak
Tolosapedia proiektua garatu
asmo du, herritarrekin elkarla-
nean eta Tolosatzen Eskola Ire-
kia programaren barruan. Herri-
pedia deitutako proiektua gara-
tuz, Tolosari buruzko ezagutza
handitzea eta zabaltzea da
proiektuaren helburua eta Wiki-
pedia entziklopedia kolaborati-
boan Tolosari buruzko artiku-
luak osatu eta gehituko dira.  

Tolosako Udalak herriko era-
gileekin elkarlanean egin asmo
du. Hala, Tolosako kulturarekin,
ondasunarekin, ekonomiarekin,
festekin, pertsonaiekin, hirigin-
tzarekin, historiarekin, kirolare-
kin… lotutako informazioa bildu
eta euskarazko zein gaztelaniaz-
ko Wikipedia orriak garatzen la-
gunduko duten herritarrak bila-
tu nahi ditu. Txikipedia, Wikipe-
diak 8 eta 13 urte bitarteko
haurrentzako duen entziklope-
dia, ere hornitu nahi du udalak.

Maiatzaren erditik uztailaren
amaiera arte garatuko dute

Tolosako Udalak Wikipediako Tolosari buruzko artikuluak osatu
eta gehitu nahi ditu herritarrekin elkarlanean; sariak egongo dira

Tolosari buruzko informazioa zabaltzeko egitasmoa da. JOSU ARTUTXA
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09:00-12:00.Pasahitza. Eguraldi
iragarpena Iker Ibarluzearekin, es-
kualdeko berriak eta solasaldia hel-
duekin.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa.
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza
buruzko saioa, Imanol Artola Felix-
ekin.

28 KANALA
11:00.Etxean bai...Geldirik ez! (Itsaso
Ugartemendia)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:00.Etxean bai... Geldirik ez! (Izas-
kun Lazkano)
12:30.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Adinberri
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Harri salda
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa. Edurne Mujika.
Euskal Herria, 3. 943 67 09 15.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz.
Larramendi kalea, 6. 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro iluna. Zerua oso
hodeitsu egongo da egun
osoz eta euria ere izango

dugu. Euria gehienbat goizean eta
arratsaldeko lehen orduak arte
izango da. Gainera zaparrada mar-
dulak izango dira eta nahiko sarri bo-
tako du, ekaitzak jotzea baztertu
gabe. Arratsaldeko lehen ordutik
aurrera atertzen hasi eta egun
amaierarako giro lasaia geratuko da.
Haizeak ipar-mendebaldetik joko du
eta tenperatura ez da 15 eta 17 gra-
dutik pasako.i

Bihar.Giro ezegonkorra.
Egun osoz hodeitza handia
izango dugu eta euri kon-

tuek ere gure artean jarraituko dute.
Goizean orokorrean zaparrada ahu-
lak eta tartekatuak izango dira.
Arratsaldean bero-hodeiak gara-
tzen joango dira eta iluntze-gau al-
derako puntualki ekaitzen bat edo
beste izango da. Haizeak iparraldetik
joko du eta termometroa beste
egun batez ez da 15 eta 17 gradutik
pasako.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
12€

23€

33€

38€

Atarikideek
15,50€
31€
45€
51€

proiektua. Lehen egitekoa Wiki-
pedian osatzeko dagoenaren eta
falta denaren zerrenda bat egitea
izango da, Wikiproiektu bat sor-
tuz. Behin hori zehaztuta proiek-
tuan parte hartu nahi duten he-
rritarrei zuzendutako izen ema-
te epe bat zabalduko da. 

Edukia editatzen eta Wikipe-
diara igotzen ikasteko ikastaroak
ere emango dituzte. Bihar izango
da lehen ikastaroa eta ekainaren
19an eduki guztia igotzeko onli-
ne editatoi eguna antolatu du
udalak. Proiektuan parte hartu

nahi dutenek udaleko Kultura
sailarekin jarri behar dute harre-
manetan, kultura@tolosa.eus
helbidera idatzita. 

Proiektuan parte hartzen du-
tenak eskertzeko sariak banatu-
ko ditu udalak. Hala, pertsona
bakoitzak egiten duen ekarpena-
ren arabera hainbat puntu bana-
tuko dira. Geroz eta  puntu
gehiago izan sari gehiago eskura-
tu ahalko dira. Zinemarako bo-
nuak eta herriko liburu dende-
tan erabiltzeko erosketa bonuak
izango dira sariak. 


