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Lana

Lan eskaintza. Etxeko lanak egiteko
pertsona euskaldun bat behar da.
Interesatuak, deitu ondorengo zen-
bakira: 688 76 05 77.

IRAGARKI LABURRAK

Aurrekontuan
aldaketak
onartu ditu
udalbatzak,
aho batez
Aurreikusitakoa baino 856.000
euro gutxiagorekin, hainbat gastu
eta inbertsio bertan behera utziko
ditu Amasa-Villabonako Udalak 

Jon Miranda Amasa-Villabona

Udalak Finantzatzeko Foru Fun-
tsatik jasotako ekarpenak aurten
izan duen %20ko murrizketak,
2020ko aurrekontuan «aldaketa
esanguratsuak» egitera behartu
du Amasa-Villabonako Udala.
Talde politiko guztien babesare-
kin hartu dute erabakia eta hain-
bat egitasmo bertan behera utzi
edo gutxienez denboran atzera-
tuko dituzte.
Guztira, 496.463 euro aurrez-

pena egingo du udalak aurreiku-
sitako gastuetatik. Xabat Labor-
de zinegotziak nabarmendu
duenez, «nagusiki hirigintza ar-
loko inbertsioak dira» aurtengo
aurrekontuan bertan behera ge-
ratu direnak. Besteak beste, San-
tiago egoitzako espaloiaren kon-
ponketa (55.000 euro), indus-
triaguneetako ura araztegira
bideratzeko lanak (47.500 euro)
eta udalak Kale Nagusiko 38.
zenbakian duen etxebizitzaren
erreforma (50.000 euro) dira
aurten egingo ez diren inbertsio-
ak. Dena den, murrizketei dago-

kionez Santio jaietara bideratu-
tako diru kopurua da nabarme-
nena (101.386 euro). Aurten jai
batzordeak festak bertan behera
uztea erabaki du eta ez da jai egi-
taraurik izango.
Hainbat diru laguntza eta kul-

tur ekintzetarako ezarritako par-
tida ekonomikoetan ere murriz-
ketak egin dira, hiru hilabetez
ezin izan baita ohiko kultur 
eskaintzarik garatu. Ahalik eta
kalte txikiena eragingo duten
murrizketak egiten saiatu direla
azpimarratu du Labordek:
«Hainbat obrek itxaron dezake-
te, baina jende ugari dago egoera
larrian eta horrek erantzun azkar
bat eskatzen du. Pertsonak erdi-
gunean jartzen ditugula esatean,
arduraz eta koherentziaz joka-
tzen dugu eta baliabideak horre-
tara bideratzen ditugu». 

GIZARTE BEHARRAK ASETZEKO
2020ko aurrekontuaren berri-
kuspena egiterako orduan, udal
gobernuak gizarte beharrei eran-
tzuteko hainbat partida ekono-
miko berri sortzea erabaki du.

Presentzialki eta telematikoki, bi modutara aritu ziren zinegotziak astearteko ohiko osoko bilkuran. J. M.

«COVID-19ak osasun larrialdia
ekarri du eta aurreikuspen guz-
tien arabera krisi ekonomiko eta
sozial sakona datorrela dirudi.
Autonomo ugarik bizi duten
egoera kezkatzekoa da, aldi bate-
rako erregulaziok enplegu erre-
gulazioetan bilakatzeko arriskua
dute, eta ondorioz, langabezia
igo egin daiteke. Zaurgarrienak
diren sektoreen egoera are
gehiago okertzea ekarriko du ho-
rrek eta udalak horri guztiari
erantzun egin behar dio», esan
du Labordek.
Amasa-Villabonako Udalak

87.500 euroko kreditu gehikun-
tza egin du COVID-19aren ondo-
rioei aurre egiteko. Tokiko go-
bernu batzarrean, esate batera-
ko, ez ohiko Gizarte Larrialdi
Laguntza berria onartu dute
18.000 euroko lerro berria mar-
txan jarriz, egoera zailenean
dauden herritarrek oinarrizko
beharrak ase ditzaten. Elikagai
Bankuarekin hitzarmena sina-
tzeko asmoa ere badute eta uda-
letxeko eraikinean lokal bat ego-
kitu dute elikagaiak biltzeko. Lo-
kala altzariz hornitzeko 4.000
euro gastatuko ditu udalak. Bide
batez, 3.500 euro erabiliko dituz-

te gida bat kaleratzeko, «infor-
mazio gaindosia jasotzen dugun
garai honetan, herritarrei infor-
mazio garden eta erabilgarria
helarazteko helburuarekin».
Alkateordeak iragarri du ad-

ministrazio publiko ezberdinek
martxan jarri dituzten laguntzen
inguruko informazioa eman eta
aholkularitza jasotzeko zerbitzu
berri bat ezarriko dutela. «Tolo-
saldea Garatzen garapen agen-
tziarekin elkarlanean egingo
dugu, hortaz, astearte eta oste-
gun goizetan teknikari espeziali-
zatu bat egongo da udaletxeko
beheko solairuko arreta bulego-
an. Zalantzak argitzea eta herri-
tarrei gertuko arreta eta informa-
zio egokia ematea oso garrantzi-
tsua da Amasa-Villabonako
Udalarentzat». 
Berpiztu Amasa-Villabona di-

namikari ere egin dio erreferen-
tzia udal gobernuak. 50.000
euro bideratu dira arlo ezberdi-
netako ekimenak garatzeko, bes-
teak beste, haurrentzako aisialdi
ekintzak,  udako kultur egitarau
berezia, helduentzako ikastaro-
ak edota elkartasun ekimenak.
Dinamika honek dagoeneko
urrats batzuk eman ditu, janari
bilketa herrikoia edota osasun
etxeko zein Santiago egoitzako
langileei egindako omenaldiak,
kasu.
«Ez ohiko garai honetan herri-

ko ekonomia laguntzea, pertso-
na guztien eskubideak berma-
tzea, guztien oinarrizko beha-
rrak asetzea eta herrian bizi

diren herritarren ongizatea zain-
tzea izan behar dugu lehentasun
bakarra. Ondorioz, gizarte la-
guntza indartzea eta dirua ber-
tan inbertitzea erabaki du udal
gobernuak», adierazi du Labor-
dek.

KRITIKA ALDUNDIARI
Hainbat egitasmo eta inbertsio
bertan behera utzi edo denboran
atzeratu behar izatea «tamalga-
rritzat» jo du Beatriz Unzue alka-
teak: «Inori ez zaio gustatzen
gastua murriztea, baino Gipuz-
koako Foru Aldundiaren aldeba-
karreko erabakiaren ondoren,
arduraz jokatzea eta udal finan-
tzetan desorekak saihestea toka-
tzen zaigu». Norabide horretan,
EH Bildu udal taldearen aldeko
botoekin, PSE-EEko zinegotzia-
ren abstentzioarekin eta EAJren
kontrako botoekin adierazpen
instituzionala onartu du Amasa-
Villabonako Udalak. Udal Finan-
tzaketarako Foru Funtsari bu-
ruzko elkarrizketa bultzatu eta
«aldebakarrez» hartutako eraba-
kia berraztertu dezala eskatzen
zaio aldundiari. Elkarlanaren al-
deko apustua egitearekin batera,
Gipuzkoako Finantzen Kontsei-
lua udalekin kogobernantzarako
foro bihurtzea proposatzen du
udalbatzak. 
Beren aldetik EAJ eta PSE-

EEko udal taldeek aurkeztutako
beste adierazpen bat ere onartu
zuen udalak, EH Bilduko zinego-
tzien abstentzioari esker. Biga-
rren testuan Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta Gipuzkoako
udalen arteko elkarrizketarako
gune bat sortzea eskatzen da.
EAJko Patxi Agirre zinegotziak
pandemiaren aurrean «leialta-
sunez» jokatu eta elkarrizketa
bultzatzen jarraituko dutela
adierazi du. 



Egoerari aurre eginez, Altzon
kultur ekitaldiak egingo dituzte  
Altzoko festak bertan behera geratu diren arren, Altzoko Udaleko Festa eta Kultura
batzordeak, Talde Feministarekin batera, Uda Giro egitaraua antolatu du   

Eneritz Maiz Etxarri Altzo

Altzoko herriak ez ditu San Ina-
zio jaiak beste urteetan bezala
ospatuko, baina ekitaldi ugari
antolatu dituzte uztaila eta abuz-
turako. Altzoko Udaleko Festa
eta Kultura batzordeak eta Altzo-
ko Talde Feministak elkarlanean
osatu dute egitaraua, Uda Giro
izenpean. San Joan bezperako
bertso saioa, sua eta dantzarekin
eman zioten hasiera egitarauari,
eta antzerki, bertso saio, mendi
irteera edota dantza ikuskizunak
izango dituzte.
Igandean emango diete jarrai-

pena ekitaldiei Esnatu naiz an-
tzezlanarekin. Antolatzaileek al-
dez aurretik jakinarazi dute, sa-
rrera mugatua izango den
ekitaldietarako sarrerak erosi be-
harko direla, eta jakinaraziko
dute non eta noiz erosi beharko
diren. Horrez gain, mezu garbia
utzi dute: «Ekitaldi guztietara
maskara ekarri beharko da, eta
unean uneko segurtasun neu-
rriak bete beharko dira».
Festetako gosea asetzeko, hiru

egunetan banatu dituzte ekital-
diak, eta musika, dantza eta ber-
tsoak izango dituzte altzotarrek.
Horrez gain, abuztuko azken as-
tean, herritar bakoitzak bere
erretratua ateratzeko aukera
izango du Nomada Studioko ki-
deen eskutik. Eta ikasturte ha-
sieran, irailaren 18a markatu
dute kolore gorriz. Amak taldeak
bere ikuskizuna eskainiko du Al-
tzon. Maixa Lizarribar herritarra
da taldeko kideetako bat. Hori
bai, kontzertuaren tokia eta or-
dua zehaztu gabe dituzte.

Ane Labaka eta Unai Mendizabalen saioaren ostean piztu zuten sua. Artea taldeko dantzariek dantza ere egin zuten. LANKU
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Egun
bakarreko festa
izango da
Asteasuko
sanpedroetan   

Egun bakarrarekin
konformatuko dira
Asteasun, eta Leaburun 
ez da festarik egingo

E. Maiz 

Astelehena da San Pedro eguna,
eta herriko festen katea martxan
jarrita Asteasun eta Leaburun
San Pedro festak ospatzeko irri-
kaz egongo ziren. Gauzak, ordea,
asko aldatu dira. Leaburun ez os-
patzea erabaki dute, herriko fes-
tak bertan behera utziz, eta hori-
xe egingo dute Abaltzisketako
Larraitz auzoan ere.  
Aldiz, Asteasuko Udalak, mol-

daketa egin du eta egun bakarre-
an izango dituzte ospakizunak.
San Pedro eguna izango da festa
eguna, baina segurtasun neurri
guztiak bete beharko dituzte he-
rritarrek. Egoera bereziaren au-
rrean, ikuskizun guztiak herriko
plazan egingo dituzte. Jendeak
eserita egon beharko du bertan
jarriko diren aulkietan, distan-
tziak mantenduz. 

UDAGIRO
Ekainak 28, igandea

18:00. Esnatu naizantzerki emanal-
dia, Batzarremuñon. LGTBIQ+ egu-
na, Altzoko talde feministak eta
udaleko Berdintasun Sailak antola-
tuta. 

Uztailak 3, ostirala

19:00.Urtekariaren aurkezpena,
Batzarremuñon. 

Uztailak 7,  asteartea

San Fermin eguna izanik, Azkaratera
irteera egingo dute. 

Uztailak 11, larunbata

17:00. Irene Caminosen eskutik trial
bizikletarekin erakustaldia izango
da.
Ondoren.Kirolariak berak eraman-
go dituen bizikletekin ume eta nera-
beentzako jolasak.

Uztailak 30, osteguna

12:00.Loatzoko trikitilariak herrian
zehar ibiliko dira.
19:00. Errimak bi oinetan dantza
ikuskizuna, Haatik Dantza Konpai-
niaren eskutik .

Uztailak 31, ostirala

San Inazio eguna
Goiz eresia herriko txistulariekin.
19:00.Bertso jaialdia. Andoni Egaña,
Uxue Alberdi, Aitor Mendiluze, Julio
Soto, Nerea Elustondo eta Eli Pagola.
Gai jartzailea: Manu Olano.

Abuztuak 1, larunbata

12:30.Artea dantza taldearen ikus-
kizuna. 

Abuztuak 25-31

17:00.Nomada Studio, Erretratu
Nomada. Nomada Studioko Eli eta

Carlos argazkilariek bisita egingo
diote Altzori autokarabanan, herritar
bakoitzari erretratu bana egiteko
asmoz. Parte hartzaile bakoitzari
erretratu profesional bat oparituko
zaio.

Irailak 18, ostirala

Alaitz Telletxea, Maixa Lizarribar,
Amaia Oreja eta Kris Solanoren
Amak taldearen kontzertua izango
da.  Ordua eta lekua momentuz ze-
hazteke daude. 

Oharra: Ikuskizunetako sarrerak
mugatuak izango dira, eta aldez au-
rretik jakinaraziko da sarrerak non
eta nola eskuratu daitezkeen. Eki-
taldi guztietara maskara eraman be-
harko da eta unean uneko baldin-
tzek eskatzen dituzten segurtasun
neurriak bete beharko dira.

SAN PEDRO EGUNA
Asteasu

10:00. Txistularien Diana.
11:00. Hodei magoaren ikuskizuna.
12:00-13:30.Herriko musikarien
emanaldia, trikitilariak eta txistula-
riak. 
13:30.Herri Kirolak. Ugaitz Mugerza
eta Julen Alberdi Txikiaaizkolariak;
eta,  Aimar Irigoien, Mikel Lopetegi
Urraeta Udane Ostolaza harri-jaso-
tzaileak.
17:00. Meliora taldea.
19:00. Bertso Saioa. Maialen Lujan-
bio, Amets Arzallus, Alaia Martin eta
Haritz Mujika. Gai jartzailea: Amaia
Agirre.



Sanjoanetatik sanpedroetara 
Ibilbide motza da gaurkoa, baina Belauntza, Leaburu eta Gaztelu igotzeko aldapak igo behar dira
derrigorrez; Leaburura zuzenean igo beharrean, Belauntzatik barrena egingo dugu bidea  

Joxemi Saizar 

A
urreratu dugu
bilduma hone-
tako sarreran,
eskualdea eza-
gutzeko ibilaldi
leunak eta erra-

zak egiten saiatuko garela, bai-
na batzuetan ezinezkoa izango
dela gure eskualde beraren oro-
grafiagatik. Honako hau da ho-
rren adibide bat. Ibilbide motza
da, baina Belauntza, Leaburu
eta Gaztelu ezagutzeko aldapak
igo behar dira derrigorrez, ez
dago beste aukerarik, 200-400
metro inguruko altueran dau-
dela kontuan hartuta. Horrega-
tik, aukeren artean, bide leune-
na aukeratu dugu: Leaburu zu-
zenean igo beharrean,
Belauntzatik barrena igoko
dugu. Gaztelura joateko, errepi-
dez, aukera bakarra dago.

TOLOSATIK IBARRARA, LEHENIK
Tolosatik abiatuta Ibarrara pa-
seotxo bat daukagu (GI-2130)
eta behin Xabi Fernandez txa-
peldun olinpikoaren herria pa-
sata, berehala hartuko dugu es-
kuinetara (GI-3211) eta hortxe
hasiko dira aldapak. 
Bi kilometro eskaseko igoera

dugu Belauntzaraino. Herrira
sar gaitezke San Joan Bataia-
tzailearen eliza, frontoia eta
udaletxea ikustera. Beste auke-
ra da saihesbidea hartu eta he-
rriaren gainaldetik zuzenean
Leaburura jarraitzea (GI-3212),
aldapa jarraituz. 
Sanjoanak ospatzen dituen

herrira (aurten ez, noski) sartuz
gero, saihesbidera ateratzeko
aldapa motz eta gogorra dago,

taberna-jatetxe eta kultur etxe-
aren aurretik. Eta sanjoanetatik
sanpedroetara. Laster iritsiko
baikara Leaburura, Anjel Arros-
pide aizkolariaren eta Jon Irisa-
rri txirrindulariaren herrira.
Plazan udaletxea, San Pedro eli-
za, frontoia, Zazpi Bide elkartea
eta taberna-ostatua ikus daitez-
ke. 

Azken herrira, Gaztelura, 
joateko aldapa gogorra jaitsi be-
harko da Leaburuko plazatik
San Sebastian ermitara eta on-
doren GI-3881 errepidetik Ma-
hala baserriraino. 

GAZTELU
Mahala baserritik aurreraxeago
joanda hasten da berriro aldapa
gora Gazteluraino. Sarreran
udaletxea, aurreraxeago eliza
eta Joan Inazio Goikoetxea Gaz-
telu idazlearen oroitarria eta az-
kenik Intxaurpe frontoia eta he-
rriko bi elkarteak aurkituko di-
tugu.Errepide bakarra denez,
atzera bide beretik itzuliko gara,
hasieran Mahala baserriraino
jaitsiera izanik, ondoren San Se-
bastian ermitara igoera eta az-
kenik jaitsiera handia eta gogo-
rra Ibarraraino, Tolosan buka-
tzeko berriro. 

Gazteluko plazara iritsita, bueltako bidea egiteko errepide bera hartu behar da. I.T.

Bi kilometro eskaseko
igoera dago Ibarratik
Belauntzara igotzeko
eta handik Leaburura
joan behar da

Gaztelura joateko
aldapa gogorra jaitsi
behar da lehenik, eta
GI-3881 errepidetik
iritsiko gara herrira
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Tiro hotsik ez,
eta arima gutxi 
Ezohikoak, eta aldi berean, ekitaldi bereziez
osatutakoak izan dira sanjoanak Tolosan. Bezperan
sua piztu ondoren, atzo izan zen egun handia.  

Josu Artutxa Dorronsoro

Ekainaren 24a bai, baina ez beti
bezalakoa. Ez lizar hostoen ho-
tsik, ez tirorik, ezta musika ban-
daren diana doinurik ere. Isilik
esnatu zen Tolosa, urteko egun
handienean. Hala ere, meza na-
gusia ospatu zen. Sarrera kontro-
latzen aritu ziren, 300 laguneko
edukierara heldu arte. Elizkizu-
naren amaieran, San Joan san-
tuarekin itzuli bat eman zuten
eliza barruan, ohiko prozesioa-
ren ordez. Santa Maria kaperaz
gain, Udal Txistulari Bandak ere
hartu zuen parte.

SUA, SINBOLIKOKI 
Ezohikoa, bitxia eta motza. Ho-
rrelakoa izan zen, asteartean,
Andre Maria plazan egindako
ekitaldia. Inoiz ez zen halakorik
ikusi. Kazetari eta udal langileez
gain, plazan ez zegoen inor
gehiago. Hutsik zegoen, eta er-
dian, sua. Herritar gutxi batzuk,
berriz, balkoietatik suari begira.
Udal Txistulari Bandak zortzi-
koa jo zuen, eta minutu gutxiren
buruan, akabo. Sua itzali zen, da-
torren urtera arte.

Eskopetarien konpainietako zenbait kapitainek elkarrekin hamaiketakoa egiteko aprobetxatu zuten. JOSU ARTUTXA

Prozesioaren ordez, eliza barruan eman zuten itzulia San Joan santuarekin. J. A.

Astearte iluntzean, era sinbolikoan piztu zuten sua, Andre Mari plazan. J. A.
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4-11 URTEKO HAURRENTZAKO 
ESKAINTZA BEREZIA
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TOLOSA
Martin Jose Iraola, 8 3. ezk. - Tel.: 943 67 00 52

Kondeaneko Aldapa, 30 - Tel.: 943 67 47 33
Nafarroa etorbidea, 12 solairuartea - Tel.: 943 67 47 33
Pablo Gorosabel kalea, 40 behea - Tel.: 943 65 23 72

ALEGIA
San Juan, 46 1. esk. - Tel.: 943 65 57 26
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«Bakearen aldeko ibiltarien
sare erraldoia» osatzeko deia  
Izan Bidea dinamikaren bidez euskal presoen egoera salatu nahi du Sare-k; Villabonan
egingo dute aldarria bihar, eta igandean Lizartza, Orexa eta Gazteluren txanda izango da 

Irati Saizar Artola 

Sare-k martxan jarritako Izan Bi-
dea egitasmoarekin bat egingo
dute datozen egunetan eskualde-
an. Euskal preso eta iheslarien
egoerari irtenbidea emateko
urratsak eman eta kilometroak
egitea da asmoa, «herri honen el-
karbizitzaren eta bakearen alde-
ko ibiltarien sare erraldoia osa-
tuz», esan dute. 
Erronka bat jarri dute horreta-

rako: Euskal Herriak duen biz-
tanle kopuru adina kilometro
egitea, 3.127.326 kilometro, ze-
hazki. 
Villabonan bihar ostirala egin-

go dute bat egitasmoarekin eta
kilometro eta erdiko ibilbide bat
prestatu dute. 20:00etan elkartu-
ko dira Berdura plazan, eta mu-
sukoa jarrita eta bi metroko dis-
tantzia mantenduta, herritarrei
dei egin diete ekimenean parte
hartzeko. 

GORTZURKO ZELAIA
Lizartza, Orexa eta Gazteluko 
herritarrek berriz, igandean izan-
go dute egitasmoarekin bat egite-
ko aukera. «Presoak etxera ekar-
tzeko» mezua zabaldu asmoz,
hiru ibilbide antolatu dituzte:
11:00etan herri bakoitzetik Gor-
tzurko zelairantz abiatuko dira,
eta hiru herrietako kideak elkar-
tzean, 12:00etan, ekitaldi bat
egingo dute zelaian bertan. Ira-
kurketa bat egin ostean, argazki
bat aterako dute.
Lizartzako Sarek Izan Bidea di-

namikarekin bat egiten duen bi-

garren aldia izango da igande-
koa, izan ere, maiatzeko azken
ostiraleko elkarretaratzearen ha-
rira, 100 herritar inguru elkartu
ziren giza-kate moduko bat egi-
nez herrian ibilbide bat osatzeko
helburuz.
Lizartzako Sarek azaldu due-

nez, haien helburua ez da pertso-
na gutxik kilometro asko egitea,
baizik eta pertsona askok kilome-
tro gutxi egitea: «Ahalik eta ados-
tasun gehien bilatu nahi dugu,
ahalik eta herritar gehienen ba-
besa izan, preso eta iheslarien
egoera honi amaiera emateko».
Sare Herritarrak aplikazio bat

prestatu du egitasmorako. Kilo-
metroak kontatzen ditu, eta kon-
tagailu baten bitartez, kilometro

kopuru horretara heltzea da as-
moa. 

LEHEN BISITAK
Koronabirusa dela eta ia hiru hi-
labete daramatzate presoen seni-
deek bisitak egin gabe, eta aste-
buru honetan izango dute lehen
aukera. Inoiz baino baldintza
«okerragoetan» izango direla bi-
sita horiek azaldu du Lizartzako
Sarek: «Aurrez aurrekorik ez
dute izango, eta seme-alabak
ikusi nahi badituzte ere kristal
baten bitartez ikusi beharko di-
tuzte». 
Egoera «larria» dela salatu

nahi du Sare-k, izan ere, orain-
dik senidek ez dakite noiz izan-
go duten aukera tartean krista-

Maiatzeko azken ostiraleko irudia, Lizartzan, Izan Bidea dinamikako kilometroak egiteko prest. LIZARTZAKO SARE

Elduaingo
Kontzeju
taberna
lehiaketara
atera du udalak  

I. S. A. Elduain

Elduaingo Udalak lehiaketara
atera du Kontzeju taberna-jate-
txearen ustiaketa. Taberna eta
jangelarekin batera, sukaldea, bil-
tegia, komuna eta altzari eta tres-
neriak biltzen ditu. 
Kontratua sinatzen den egune-

tik sei hilabeteko probaldia ezarri
du udalak, eta ondoren, bi urteko
epea izango du, beste bi urtez lu-
zatzeko aukerarekin. Esleipendu-
nak lehen sei hilabeteei dagoz-
kien 1.000 euroko bermea jarri
beharko du, eta epe hori pasatze-
an, beste 1.000 euroko bermea or-
daindu beharko du. 
Udalak probaldiak irauten

duen bitarterako ez du kanonik
ezarri, baina ondoren kontratuak
jarraipena badu, hileroko kanona
150 eurokoa izango da. 
Zerbitzua egunero eskaintzeko

konpromisoa hartu beharko da,
10:00etatik 22:00etara astegunez,
eta 23:00ak bitarte asteburuetan.
Bi aldeek jaiegun bat zehaztu be-
harko dute. 
Lehiaketan parte hartu ahal

izateko baldintza batzuk zehaztu
ditu udalak: adinez nagusi izatea
eta elkarrizketa mailan behintzat
euskaraz aritzeko gaitasuna iza-
tea. Esleipenduna hautatzeko or-
duan, lan esperientzia hartuko da
kontuan, eta azken bost urteetan
Elduainen erroldatuta egotea ere
kontuan hartuko dute. 
Lehiaketan parte hartzeko 

proposamenak udaletxeko idaz-
karitzan aurkeztu beharko dira,
gutun-azal itxi batean, iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu ostetik 26 egun natura-
letako epean.

lik gabeko bisita bat egin ahal
izateko. «Zentzugabekoa den es-
petxe politika batek are eta gor-
dinago azaltzen du gaur egungo
errealitatea, eta hori salatu nahi
dugu». 
Preso jarraitzen dute Aitor

Agirrebarrena eta Garikoitz
Etxeberria lizartzarrek, Andoni
Otegi leaburuarrak eta Andoni
Goikoetxea gazteluarrak. Ho-
riek eta gainerako guztiak izan-
go dituzte gogoan, igandean,
12:00etan, Gortzurko zelaiko
ekitaldian. 
Lizartzako Sarek gogoan ditu

motxiladun umeak ere: «Lizar-
tzan bertan hiru haur motxila-
dun ditugu, eta hiru hilabete da-
ramatzateaita ikusi gabe, erreali-
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Hirugarren Mailan, Errege
Kopa, konfinamendua...
A.A.Konfinamendua alde bate-
tara utziz, kirol arloari dagokio-
nez, kontuan izanik pare bat ur-
tetara Tolosa CF-k ehun urte
egingo dituela, kopa jokatzeko
horrelako sari bat izatea berezia
eta bizia izan da. Azkenean,
hainbat urtetan egin den lana-
ren saria izan da.
M.A.Urte ezberdina izan da, go-
goan izango duguna, bai klubak
eta baita bazkideek ere, historian
lehen aldiz Tolosa CF-k kopan
Lehenengo Mailako talde baten
aurka jokatu zuelako Berazubin.
Gero, gaixotasun horren urtea
izan delako. Kirol arloan gure-
tzako urte on bat izan da, bai Hi-
rugarren Mailakoarentzat eta
baita beste taldeentzat ere. 
Ze bizipen eramaten dituzu,
Ander, Tolosa CF-tik?
A.A. Bizipen berezi asko, baina
bereziki momentu onekin gera-
tzen zara. Egia da, etorri nintzen
lehenengo urtean jokalari beza-
la, urte oso berezia izan zela, Ur-
tziren heriotzarengatik. Hori
izan zen unerik txarrena, baina
horrek ere eragin du familia in-
dartu eta elkartzean. Hortik au-
rrera, momentu zailak, Tolosa
entrenatzea ardura handia dela-
ko, eta zure herrian gehiago. Mo-

mentu onak ere izan dira, igoera
eta Kopa, eta horiekin geratzen
naiz.
Jokalari zinela bazenekien
entrenatzaile bihurtuko
zinela?
A.A.Beti gustatu izan zait futbo-
la, eta jokalari bezala urte batzuk
pasatu ondoren, nahi izan nuen
mundu horretan sartu. Beste
mundu bat da, oso ezberdina.
Gustuko dut, eta gustukoa dene-
an ilusioarekin egiten duzu eta
dena errazago eramaten da.
Asko bizitu dut, eta jokalariekin
harreman estua nuenez, bere
alde ona zuen eta bere alde txa-
rra ere bai. Denborarekin ikasten
zoaz, eta gustura aritu naiz eta
esperientzia hartzen joan naiz. 
Eta, Mikel, zuk ere pentsatzen
zenuen entrenatzaile izango
zinela?
M.A. Futbol munduan 20 urte
pasatu ditut, denbora izaten
duzu, eta aprobetxatu dut hiru
entrenatzaile tituluak ateratze-
ko. Gero ez dakizu gustatuko zai-
zun. Aurreko urtean kadete mai-
lako taldea entrenatu nuen. Gus-
tatu zitzaidan, eta ez da berdina
jokatu edo entrenatu, baina bu-
rua deskonektatzen duzu beste
gauzez, eta disfrutatu egiten dut.
Orain Hirugarren Mailako talde-
aren entrenatzaile izateko auke-

ra dut, eta ez da erraza hain goiz
maila horretan entrenatzea.
Orain disfrutatzea tokatzen da. 
Zer aholkatzen diozu Mikeli
ardura berrirako?
A.A.Aholku gutxi. Mikel pribile-
giatua izan da futbolaz bizi ahal
izan duelako, eta aholku bakarra
izango litzateke bere ideietan
zentratzea. Lehenengo Mailan
jokatu du, berak egindako esfor-
tzu eta lanarekin. Horrela jarrai
dezala, bere ideiekin, eta beste
guztiari kasurik ez egitea.
Zer ikasten da, Ander,
entrenatzaile izatean?
A.A.Hiru arte kontatzea. Esan
daiteke pertsona oldarkorra nai-
zela, eta denborarekin ikasi dut
gauzak esan aurretik pentsatu
behar direla. 20-25 mutilekin
zaude, bakoitzak bere iritzia du,
egunero proban jartzen zaituzte,
eta hori kontuan hartu behar da. 
Eta, Mikel, nola aurreikusten
duzu datorren denboraldia? 
M.A. Dena planifikatu nahian
gaude, baina oraindik ez dugu
datarik. Dirudienez, hogeita bi
taldeko multzo bakarra izan be-
harrean, hamaika taldeko bi
multzo egingo dira. Tolosa talde
umila da, eta mugak ditugu jen-
dea ekartzeko. Bajei dagokionez,
Arrietak azaldu du utzi egingo
duela, eta horrez gain jokalari

Imanol Garcia Landa Tolosa

Kuadrilla berekoak izateaz gain,
pasio bera dute biek: futbola. An-
der Avellanedak (Tolosa, 1984)
Tolosa CF-ko gizonezkoen lehen
taldeko entrenatzaile izateari
utzi dio, eta Mikel Arruabarre-
nak (Tolosa, 1983) hartu du bere
lekua.
Aurreneko galdera Ander
Avellanedari: zer dela-eta
hartu zenuen Tolosa CF-ko
entrenatzaile izateari uzteko
erabakia?
Ander Avellaneda. Zure herri-
ko taldean hainbeste urte pasa
ondoren, bai jokalari moduan,
gero entrenatzailearen lagun-
tzaile bezala, eta gero lehen en-
trenatzaile moduan, erabakia
hartzea ez zen erraza izan. Ziklo-
ak hasi eta bukatu egiten dira;
pentsatzen nuen helburuak lor-
tuta zeudela, eta hortik aurrera
erabakia nahiko garbi nuen: zer-
gatik ez kluba ondo utzi eta beste
norbait etortzea ilusio hori man-
tentzeko. 
Ze proiektu dituzu futbolean?
A.A. Futbola asko bizi dut, txiki-
tatik, eta nire ideia entrenatzen
jarraitzea da. Badakigu oso zaila
dagoela, eta ez bada orain, ea au-
rrerago erronkaren bati aurre
egiteko aukerarik agertzen den.
Mikel Arruabarrenaren
txanda orain: zer suposatu du
zuretzat entrenatzaile
izendatu izana?
Mikel Arruabarrena.Lehenen-
go, ilusio asko, erronka polit bat
da. Nire lehenengo aldia da se-
nior mailan entrenatuko dudala,
eta hori herriko taldean eta beti
bizi izan dudan taldean izatea
oso gustura hartu dut. Badakit
gauzak ez direla errazak izango.
Bi urte on egitetik dator kluba,
eta nire helburua, Anderrek lor-
tu duen berdina izango da, tal-
dea Hirugarren Mailan manten-
tzea. Azken hamabi urteetan tal-
dea gora eta behera ibili da, eta
ea lortzen dugun urte batzuk Hi-
rugarren Mailan egitea.
Azken denboraldian kirol
zuzendari izan zara, eta orain
gizonezkoen lehen taldeko
entrenatzaile izateaz gain,
beste taldeen koordinatzailea
ere izango zara.
M.A. Errendimenduko taldeak
koordinatuko ditut: Euskal Liga-
ko kadete mailako taldetik Hiru-
garren Mailara arte. Denbora
asko da, sei talde dira, eta denbo-
raldia hasi arte lan asko da dena
koordinatzen, entrenatzaileak
direla, zelaiak direla, partidak...
Baina gustura egiten diren lanak
errazago egiten dira.
Azken denboraldi hau oso
berezia izan da: berriro

asko ditugu. Aurreko denboral-
dikoak, jubeniletako pare bat jo-
kalarik eta Preferenteko jokalari
batek lehen taldearekin egingo
dute denboraldi-aurrea, eta ho-
rri kanpotik ekarri daitekeena
gehitu behar zaio. Bestalde, jen-
de asko gaude, eta erabakiak har-
tu beharko dira. Hori da futbola-
ren alde txarra.  
Lehen aldiz Tolosa CF-n
emakume bat ariko da, Henar
Martinez, gizonezkoen talde
bat entrenatzen. 
M.A. Pausoa da aurrera begira.
Jubenilen hirugarren taldea en-
trenatuko du, lehen mailakoa.
Ez dakigu zenbat emakume
izango diren mutilak entrena-
tzen Gipuzkoan, baina guretza-
ko eta berarentzako erronka po-
lit bat da. Oso ondo egin ditu
gauzak azken urteetan, oso ondo
prestatuta dago, eta orain ikusi
beharko da bere egokitzapena.
Badakigu nola lan egiten duen
eta zer ilusio duen. Pauso bat da
Tolosarentzako, eta uste dut
etorkizunean ere beste talde ba-
tzuetan ikusiko dela. 
Ze mezu duzue zaleentzat
datorren denboraldirako?
A.A. Taldean sinisten jarraitze-
ko. Hirugarren Mailan momentu
zail asko daude, eta horietan eu-
tsi behar da gehiago. Zelaian
ikusten denaren atzean aste guz-
tiko lana dago, esfortzu handia,
kontuan izanik jokalariak ez di-
rela honetaz bizi. 
M.A. Zaletuei lehenengo gauza,
dirudienez abendura arte ezin
izango dutela estadiora sartu.
Gauzak aldatzen doaz, baina
oraindik ez dago ateak irekita jo-
katzeko baimenik. Bestalde, tal-
dea jarraitzeko, Pontellasen
aurkako edo Valladoliden aur-
kako Berazubiko partidan zen-
bat zaletu zeuden ikustean go-
zatu egin genuen, eta badakigu
horretara ez garela iritsiko, bai-
na baloratzeko jokalariek egiten
duten lana eta esfortzua. Talde-
an sinisteko eta taldeari lagun-
tzeko; ea berriro ere mailari eus-
ten diogun.

«Taldean sinisteko
eskatzen diegu zaleei»

ANDER AVELLANEDA ETA MIKEL ARRUABARRENA 
FUTBOL ENTRENATZAILEAK

Futbol jokalari izatetik entrenatzaile izatera pasatu dira. Avellanedak
eskarmentu gehiago du zeregin horretan eta bere postua hartuko
duen Arruabarrenari bere ideietan zentratzeko aholkatu dio.

Ander Avellaneda eta Mikel Arruabarrena, Berazubiko Tolosa CF-ren aldagelaren aurrean.  I.G.L.

Arratzain futbol zelaia

Izen-ematea zabalik

Futbol eskola
labur.eus/ntvfq

Alebin neskak
labur.eus/NlZgH

Billabona Fke



2019ko hauteskundeetako boto kutxa bat. J.A.

Kanpainari begira 

Alderdi politikoek bihar hasiko dute hauteskunde kanpaina; ‘Ataria’-
k informazio zabala eskainiko du euskarri guztietan 

Erredakzioa Tolosa

Bihar hasiko da Eusko
Legebiltzarrerako
hau t e s kundeen
kanpaina. Alderdi
politikoek hortaz,

datozen bi asteak emango dituz-
te euren asmo eta programen
berri ematen. Herriz herri izan-
go dira eta TOLOSALDEKOATARIA-k
jarraipena egingo die euskarri
guztietan. Alderdien kanpaina-
ren berri emango du ataria.eus
webgunean prestatu duen atale-
an, eta datozen bi asteetako
egunkarietan PP, PSE-EE, Elka-
rrekin Podemos, EAJ eta EH Bil-
duren ordezkari banaren elka-
rrizketak argitaratuko ditu, kan-
painaren jarraipena egitearekin
batera. Ataria Irratian ere izango
dute lekua, eta elkarrizketa ho-
riek eta beste hainbat datu jaso-
ko ditu. 
Eskualdeko lehen kanpaina

ekitaldia bihar izango da, Anoe-
tan eta EH Bilduren eskutik.
19:00etan plazan elkartuko dira
Ibai Iriarte eta Eraitz Saez de
Egilaz. 

HAUTESKUNDE EGUNA
Era berean, uztailaren 12ko hau-
teskunde eguneko jarraipena
egingo du ATARIA-k eta webgu-
nean informazio eguneratua eta
iluntzeko datuak ematearekin
batera, hori guztia bilduko du
uztailaren 14ko egunkarian. Ale

horretan datuak biltzearekin ba-
tera, alderdien emaitzen balora-
zioa eta hauteskundeek eman-
dakoaren irakurketa egin ahal
izateko gakoak emango ditu,
adituen iritziaren bidez. 
Eusko Legebiltzarrerako hau-

teskundeak bereziak izango
dira, COVID-19aren eraginez,
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Deialdiak

Zizurkil.Osteguneroko azoka
09:30etik aurrera. Bertako baserri-
tarren produktuez gain, bakailaozale
bat izango da plazan.
Alkiza.Fagus Alkiza Interpretazio
Zentroak antolatuta bisita gidatu
tematikoa 10:00etatik aurrera,
zuhaitz lepatuak ikusteko. Izena
emateko: kultura@alkiza.eusedo
688 604 466.
Villabona.Elkarretaratzea 18:00tan
Santiago egoitzaren parean Orain
ardura. AHTaren dirua gastu sozia-
lentzat lelopean.
Amezketa. Informazio bilera irekia
19:00etan, kultur etxean, hondakin
bilketaren inguruko egungo egoera
hobetu eta gaikako bilketa areago-
tzeko helburuarekin Ugarteko Joxe-
an Tolosa kalea, Ola auzoa eta herri-
guneko (Bartolome Deuna kalea 45
arte) bizilagunei zuzendua. 
Lizartza.Festa batzordearen osa-
keta 19:30ean, udal aretoan. 

28 KANALA
OSTEGUNA
11:00.Martaren eskutik eskulanak
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00. Hiri baratzea
17:30/23:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:30.Tolosako Udaleko Osoko Bil-
kura zuzenean
22:00.Solstizio kontzertua
OSTIRALA
11:00.Lotsagabe
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Ajoarrieroa
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Eusko Legebiltzarrerako
Hauteskundeetako mahai ingurua
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00.Pasahitza. Eguraldia,
azken berriak, egunari begirada eta
elkarrizketa (Igor Astibia, Hekime-
neko koordinatzailea).
11:00-12:00.Eutsi Goiari. Kirola. 
14:00.Entzuteko jaioak. Musika.
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Mestibull. Musika.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7.
943 67 06 48 .
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz Galar-
za. Larramendi kalea, 6. 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Are gehiago ez egon-
kortuko da eguraldia. Goize-
an goizetik zeru hodeitsu

samarra izango da. Hala ere, goizean
ateri eutsiko dio. Arratsaldean ordea
bero-hodeiak ugaritu eta ekaitzeta-
ra joko du. Ekaitzak handi samarrak
izango dira eta ez da baztertzen
kazkabarra botatzea eta zaparrada
gogorrak izatea. Haizeak mendebal-
detik joko du eta tenperatura maxi-
moa jaitsi egingo da, eguneko erdiko
orduetan 27-28 graduan joaz goia.i

Bihar.Giro kaskarra. Egun
osoan hodeiak nagusi izan-
go dira zeruan eta euri kon-

tuak ere izango ditugu. Zaparradak
egun osoz botako ditu eta tarteka
ezin da baztertu ekaitzak jo eta za-
parrada gogorragoren bat edo beste
botatzea. Eguna amaitzerako giroa
lasaitzen hasiko da. Haizeak iparral-
detik joko du, bizi, eta tenperatura
nabarmen jaitsiko da.

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

QR KODEA
2016ko hauteskundee-
tako herriz herriko
emaitzak.

eta hauteskunde egunak utzita-
ko irudi bereziek ere izango dute
tokiaATARIA-n. 


