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Asfaltatze lanak
egiten ari dira
Amarotz auzoan
Astelehenean hasi ziren, eta bihar arte
luzatuko dira; besteak beste, asfaltozko
zoladurak zabalduko dira. Lanek
eragina izan dute autobus geltokietan

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

2019-2023 legealdirako kudeake-
ta planean jaso bezala, Tolosa
herri irisgarriagoa eta iraunko-
rragoa izatea du helburu udalak.
Horrela, herriko zenbait gune
birmoldatzen aritu dira azken
hilabeteetan, tartean, San Fran-
tzisko pasealekuan, Gernikako
Arbolan eta San Esteban auzoan.
Astelehenean, Amarotz auzoan
ekin zieten asfaltatze lanei.
Asteka egingo dituzte lanak.

Horregatik, biharko 20:00ak bi-
tarte ezin da asfaltatze lanak egi-
ten ari diren eremuan aparkatu.
Halaber, lan eremuan dagoen

autobus geltokia zerbitzutik
kanpo dago. Bere ordez, elizaren
albo batean egongo da (garai ba-
tean geratzen zen leku berean).
Auzoko 30 zenbakian dagoen
geltokian, berriz, berdin man-
tentzen da zerbitzua.
Lanen barruan asfaltozko zo-

ladurak eta oinarri granularrak
fresatuko dira, ondoren horiek
berriz betetzeko eta trinkotzeko.
Asfaltozko zoladurak ere zabal-
du egingo dira. Horrez gain, erre-
pidearen kontra zeuden zuhai-
tzak kendu egin dira. Hori dela
eta, Usabalgo antenara doan
errepidea itxita egon da azken
egun hauetan. 

Langileak, Amarotz auzoan asfaltatze lanak egiten. JOSU ARTUTXA

Tolosako udal
liburutegiko
ordutegia eta
zerbitzuak
zabaldu dituzte  

Goizez dago zabalik, baita
asteazken arratsaldetan
ere. Ezohiko egoeragatik,
zenbait segurtasun neurri
bete beharko dira  

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Duela aste batzuk zabaldu zuen
udalak Tolosako udal liburute-
gia, gutxieneko eskaintzarekin.
Aurrerantzean, egunero egongo
da zabalik goizez (10:00-13:30),
baita asteazken arratsaldetan
ere (16:00-19:00).
Liburuak maileguan hartzeko,

informazioa eskatzeko, liburute-
giko txartela egiteko zein katalo-
goa edo eLiburutegia zerbitzuak
nola erabili ikasteko prestakun-
tza saioak emango dira. Gainera,
helduentzako irakurgela irekita
egongo da, eta wifia ere martxan.
Irakurgela zerbitzua erabili nahi
dutenek, liburuzainei eskatu be-
harko diete bertan irakurri nahi
duten liburua. Egunkaririk ezin-
go da kontsultatu, ezta ordena-
gailurik erabili ere.
Helduen liburutegian emango

da haur eta helduen mailegu zer-
bitzua. Liburuak maileguan har-
tzeko aurrez egin behar da eskae-
ra, katalogoaren bidez edo 943
697 462 telefonora deituz. Beste-
la, bulegoko bildumatik aukera-
tu beharko da.
Liburutegira sartu ahal izate-

ko nahitaezkoa izango da musu-
koa janztea (6 urtetik gorakoek),
eskuak garbitzea, eta markatuta-
ko ibilbidea errespetatzea. Ho-
rrez gain, erabiltzaile bakoitzak
bere poltsa eraman behar du
maileguak gordetzeko, bazkide
txartela egin nahi duenak bere
bolaluma eraman behar du, eta
bertara banaka sartu behar da.

Gazte Topaguneko
ikasteko gelaren
azken bi egunak
TOLOSA// Tolosako Udaleko
Kultura Sailak, Gazte Topagune-
ko espazioa prestatu zuen, ikas-
teko gela modura tolosarrei es-
kaintzeko. Gaur eta bihar goizez
bakarrik eskainiko da, 9:00eta-
tik 13:00etara. Aurrerantzean,
Udal Liburutegian eskainiko da,
ezohiko egoeragatik beharrezko
higiene neurriak hartuz eta edu-
kiera kontrolatuz.

Astelehenean, argi
mozketa Rondilla eta
Beotibar kaleetan
TOLOSA// Uztailaren 6an, astele-
hena, argi mozketa bat egingo
du Tolargi SL enpresak, herriko
bi kaleetan, hain zuzen, Rondi-
lla kaleko 4 eta 6 zenbakietan,
eta Beotibar kaleko 7an.
08:30etik 10:30era izango da
mozketa. Energia elektrikoaren
banaketa sarean lan batzuk egin
behar dituzte; hori dela eta, elek-
trizitatea kenduko dute.

Gaur amaitzen da
posta bidezko boto
eskaeraren epea

Erredakzioa

Maiatzaren 19an, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Aldizkari Ofi-
zialean Eusko Legebiltzarrerako
hauteskunde deialdia argitaratu
zutenean, Eusko Jaurlaritzak
adierazi zuen uztailaren 12ko hi-
tzordura begira posta bidezko
botoa sustatuko zuela, posta-bu-
legoan eskaera egin eta bertan
botoak aurkeztuta. Bada, azken
hilabetean nabarmen ugaritu
dira eskaerak. 2016ko bozetan
halako zortzi ziren eskaerak due-
la aste batzuk; hautesleriaren
%3-5ek posta bidez bozkatzea
izaten da ohikoena. Gaur da bo-
toa posta bidez emateko tramite-
ak egiteko azken eguna. 
Correos posta konpainia, gai-

nera, lanean ari da botoa modu
telematikoan eman ahal izateko
neurriak ezartzeko. Izan ere, Es-
painiako Hauteskunde Batzor-
deak duela aste batzuk iragarri
zuenez, botoa posta bulegora
eraman beharrean, postariari
eman ahalko zaio, etxean.

NEURRI BERRIAK KANPAINAN
Horrekin batera, COVID-19aren
izurriteak baldintzatutako hau-
teskundeetarako osasun jarrai-
bideak aurkeztu zituzten Estefa-
nia Beltran de Heredia Segurta-
sun sailburuak eta Nekane
Murga Osasun sailburuak, duela
hilabete. Hauteskunde kanpai-
nan kontaktu pertsonala saihes-
tuko da, baita liburuxkak, loreak,

globoak eta kanpainetako beste
ohiko elementu batzuk eskura
ematea ere. Eremu itxietan egin-
go diren ekitaldietan, sarreretan
eskuetarako gelak jarri beharko
dituzte antolatzaileek.

HAUTESLEKUEN GORAKADA
Hauteskunde egunari dagokio-
nez, 741 hautesleku egongo dira
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
datorren uztailaren 12an: hau da,
2016ko bozetan baino 41 gehiago
(sei Araban, 27 Bizkaian, eta zor-
tzi Gipuzkoan). 714 horietatik,
gainera, 100 berriak dira. Urrun-
tze soziala bermatzeko, jende pi-
laketak saihesteko nahiz hautes-
lekuetarako sarbideak hobetze-
ko izan da igoera. Horrenbestez,
Espainiako Estatistika Institu-
tuak hautesleei etxera bidali
dien errolda txartela begiratzea
gomendatzen du Eusko Jaurlari-
tzak, tokatzen zaien hautesle-
kuari dagokionean ea aldaketa-
rik egon ote den egiaztatzeko.
Tolosan, esaterako, kopurua

mantenduko bada ere, tokiz al-
datuko dituzte hautesleku ba-
tzuk. Emeterio Arresekoa, Beoti-
bar frontoira lekualdatuko da,
kultur etxekoa, berriz, Zerkausi-
ra, udal musika eskolakoa, Ema-
kumeen Etxera (Inpernu kalea, 5
eta 10), eta Paper Eskolakoa, Be-
razubiko auzo elkartera (Elkano
kalea, 15). Bestalde, Apaizetxea
(Andre Mari plaza, 10A), Ama-
rozko auzo elkartea eta Izaskun-
go eskolak mantenduko dira.

Hauteskunde kanpainari dagokionez,
neurri bereziak hartzen ari dira alderdiak,
eta bozen egunerako, hautesleku gehiago
ezarriko dituzte zenbait udalerritan
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Iñigo Terradillos Gaztañaga /
Irati Saizar Artola 

PSE-EEk Eneko Andueza buru
duen zerrenda aurkeztu du Eusko
Legebiltzarrerako hauteskundee-
tara. Hautagaien zerrendan, 15.
postuan dago Tolosan zinegotzi
den Joxe Mari Villanueva (Tolosa,
1960).
Osasun krisiaren kudeaketaz
zer balantze egiten duzue?
Inor ez zegoen prest horrelako
egoera bati aurre egiteko. Espai-
nian ez zen antzeko osasun krisi-
rik izan 1918az geroztik. Pedro
Sanchezek izan duen ausardia
baloratzen dut. Egoera honek zer
zekarren jakin gabe, neurri gogo-
rrak hartu ditu, baina denbora pa-
sata konturatu gara hartu dituen
erabakiak garrantzitsuak eta era-
ginkorrak izan direla. Sendota-
sun bat eskatzen zuen egoera ho-
rrek, eta zorionez, Gobernuak
emandako erantzunak efektibo-
ak izan dira.
Jaurlaritzaren azken legealdi-
ko kudeaketaz zer nabarmen-
tzen duzue?
Legegintzaldian, sozialistok Eus-
ko Jaurlaritzako kide izan gara.
Sozialistok konpromisoa erakutsi
izan dugu: Eusko Legebiltzarrean
ditugun eserlekuek balio izan
dute euskal herritarren premia la-
rrienei erantzuteko, eta baita eko-
nomia eta enplegua suspertu, eta
kolektibo ahulenei elkartasun eta
berdintasun printzipioen arabera
erantzuteko ere. Kudeaketa guzti

horrek bere argi-ilunak izan ditu,
baina helburu garrantzitsuak lor-
tu ditugu. EAJk eta sozialistek
programa bat adosten dutenean,
ikusten dugu gure herria gora joa-
ten dela. 
Errealitate berria nola ikusten
duzue?
Aldaketa ikaragarriak datoz, eta
nik uste ezinbestekoa dela plan-
gintza bat sortzea. Konpromiso
eta ekintza instituzionalak eska-
tuko ditu egoerak, eta erakunde-
ek jarrera aktiboa izan beharko
dute sektore publikoan garatu be-
harreko politikak lehenesteko.
Azpiegitura soziosanitarioa man-
tentzea, indartzea eta berrantola-
tzea ezinbestekoa izango da. Eta
gainera, lankidetza pribatu eta
publikoen oreka hori mantenduz.
Nik uste, osasun sistema, adine-
koen sistema eta hezkuntza siste-
ma ezinbestekoak direla, eta es-
fortzua egin beharko dela horre-
tan. Baina sistema horiek ez dute
funtzionatzen ekonomiak fun-
tzionatzen ez badu.
Ekonomiari dagokionean, osa-
sun krisiak eragin handia izan
du. Zer neurri proposatzen di-
tuzue?
Gure enpresak indartsuagoak
izan daitezen laguntzak bideratu
behar ditugu. Enplegu duinak
eustearen aldeko apustu bat egin
behar da, jarraipen zuzen bat egi-
nez, prekarietateari aurre eginez
eta gure ekonomia produktiboa
suspertuz. Langileek eta enpre-
sek eutsi eta suspertzeko helbu-

rua partekatu behar dute eta hori
lortzeko, Elkarrizketa Sozialerako
Mahaiak neurriak adosteko ere-
mua izan behar du. Ekintza horie-
kin batera, DSBEaz osatutako bi-
zitzeko gutxieneko diru sarrera-
ren neurria funtsezko elementua
da pobreziaren arrakala ez area-
gotzeko. Sozialistok talka plan bat
proposatzen dugu, enpleguari
epe laburrean eusteko eta ekono-
mia epe ertainean suspertzeko.
Euskalgintzan, eta zehatzago
izateko, euskal hedabideetan,
kezka handia dago, eragina na-

baria izan delako eta diru la-
guntzei dagokienez, zalantza
handiak daudelako.
Pandemiak agerian utzi du balia-
bide teknologikoen erabilerak ko-
munikabide digitaletan eragin
handia izan duela. Euskarazko
hedabideen kasuan, ekonomia
eta kultura arloko enpresa gisa,
beraien jarduerari eusteko lagun-
tzak ezinbestekoak dira. Eusko
Jaurlaritzatik, Gipuzkoako Foru
Aldunditik eta udaletatik euska-
razko kultur ekoizpena manten-
tzearen eta indartzearen alde egi-
ten jarraituko dugu. 
Pentsiodunek kezkatuta ego-
teko arrazoiak badituztela
uste duzu?

Egoera kezkagarria da, izan ere,
ekonomiak behera egiten badu,
eta zergen bitartez dirurik biltzen
ez bada, ezin dira zenbait gauza
ziurtatu. Baina 2018an, Pedro
Sanchez gobernuko presidentea-
ren lehen ekintza atzeraeraginez-
ko izaera duen KPIa igotzea izan
zen. Ordutik aurrera, pentsioak
igo egin dira koefiziente horren
arabera. Euskal Herriko eta Es-
painiako biztanle guztiek badaki-
gu PSOE Espainiako Gobernuan
dagoen bitartean pentsioen siste-
ma publikoari eutsiko diola eta
KPIaren arabera igoko direla. 
Tolosaldeko osasun sistema
eztabaidarako gai izan da az-
ken urteetan. Zer da zuek pro-
posatzen duzuena?
Gauzak ez dira zuriak eta ez dira
beltzak. Errazena da esatea ospi-
tale publiko bat eraiki behar du-
dala bi urtean, baina gure bailara-
ko egoera are konplexuagoa da.
2019ko martxoan, Legebiltzarre-
ko Osasun batzordearekin izan-
dako bileran, Eusko Jaurlaritzako
Osasun sailari behar diren neu-
rriak har zitzala eskatu genion,
eta Tolosaldeko herritar guztien-
tzat osasun laguntza publikoa,
unibertsala eta kalitatezkoa es-
kaini zezatela. Argi dugu, itundu-
tako zerbitzuak betetzen ez badi-
ra, kudeaketa publiko eta zuzena-
ren aldeko aldarria egingo
dugula. 
Ingurumenari begira pande-
miaren ondorioz kutsadura
murriztu dela ere ikusi dugu.

Alor honetan zeri ematen dio-
zue lehentasuna?
Sozialistok jasangarritasunaren
aldeko apustu garbia egiten dugu.
Baita garraio publikoaren alde-
koa ere; mugikortasun jasanga-
rria lortzeko, euskal Y-a bezalako
azpiegitura baten beharra uler-
tzen dugu. Azpiegitura hori aha-
lik eta azkarren amaitu behar da.
Zuekin batera EAJ-k osatzen
du Jaurlaritzako gobernua.
Horrela ikusten duzue hurren-
go legealdia ere?
Gure esperientzia EAJrekin abe-
rasgarria izan da. Hala ere, positi-
boa izan daiteke beste alderdire-
kin gauzak adostea, baina oinarri
etiko ukaezin bat onartzen dute-
nekin soilik partekatu ahal izango
dugu gobernua. ETAren historia-
rekin zainak oraindik irekita ditu-
gu, eta nik uste diskurtso etiko bat
oraindik beharrezkoa dela. 
Gainerako alderdiak nola des-
kribatuko zenituzke?
Alderdi Popularrak Espainiako
Gobernuan dagoen bitartean du
indarra Euskal Herrian. EAJri da-
gokionez, desberdintasun ideolo-
giko handiak ditugu, baina fun-
tsezko gaietan akordioak lortzeko
gai gara. EH Bilduk itxura institu-
zionala du, funts nazionala soilik
eta parlamentuko bere eginkizu-
na EAJ neurtzea izan da. Pode-
mos beheraka doa, eta kontraesa-
nak dituzte: Espainian sozialiste-
kin akordio batera iritsi dira,
baina Euskal Herrian beti distan-
tzia markatzen dute.

I.T.

«Positiboa izan
daiteke beste
alderdiekin
gauzak
adostea»
JOXE MARI VILLANUEVA
PSE-EE ALDERDIKO HAUTAGAIA
Villanuevaren ustez, ekonomia suspertzeko
eta enpleguari eusteko, talka plan bat aurrera
eramatea da egokiena; mugikortasunari
dagokionez, ‘euskal Y’-aren beharra ikusten du
eta berehala amaitzeko eskatu du

«Azpiegitura
soziosanitarioa
mantentzea, indartzea
eta berraltolatzea
ezinbestekoa da »
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Zalduko zelaietatik barrena
Ibilaldi lasaia egiteko aukera ematen du Asteasuko Elizmendi auzotik Zizurkilgo Elbarrena
auzoraino doana. Herriguneko plaza bitarte batez ere, naturaz eta paisaiaz ederki gozatu daiteke. 

Imanol Garcia Landa 

T
olosaldeak baditu
ingurune aski
ezagunak, eta
beste batzuk ez-
kutuan daude-
nak. Azkeneta-

koa da Asteasuko Elizmendi au-
zotik Zizurkilgo herrigunea
bitartean dauden Zalduko ze-
laiak. 
Ibilaldia Asteasuko autobus

geltokitik hasiko da. Aiara doan
errepidea gurutzatu ondoren
(kontuz autoekin), Agoteenea
etxearen eskuinetik hartu eta
Elizmendirantz jo behar da.
Agerrebekoa eta Agerremendi
baserrien aurrean dagoen pane-
lak erakusten duenez, tartetik
doan bidea hartu behar da,
Amusiturri baserrira iristeko.
Bide hori hartzerakoan pixka-

na naturan murgiltzen garela
sentituko dugu. Begien aurrean
berdea izango da nagusi. Behin
Amusiturri baserrira iritsitako-
an, azpitik doan pista jarraitu
eta ezkerrera egiten duena har-
tuko dugu, Amusiturri erreka
gurutzatzeko. Ingurune lasaia
da. 

ALDAPARIK PIKOENA
Erreka gurutzatu ondoren has-
ten da ibilbideko aldaparik pi-
koena. Hori bai, ez da oso luzea,
eta aldaparen bukaerara iriste-
an ikusten den paisaiak merezi
du esfortzua. Aldapak Sagar-
gaztegi baserri azpiraino era-
maten du, eta hor bidea ezke-
rretara hartu behar da. Bereha-
la, Zalduko zelaiak agertuko
dira, aldaparen bestaldean. Ho-
rixe izango da ibilbidearen hu-

rrengo zatia. Aurretik, baina,
Unbaranbe baserri aldera goa-
zela, Elizmendi auzoa agertuko
zaigu begien aurrean, eta urru-
tiago eta ezkerrerago, Larraul.
Eguraldiak laguntzen badu, La-
rraulen gainean Hernio mendia
eta bere mendilerroa ikusteko
aukera izango da.

UNBARANBE BASERRIA
Unbaranbe baserrira iritsi au-
rretik, eskuinera eta behera
doan bidezidorra hartu behar
da, Zalduko zelaietara. Eremu
zabala eta lasaia dira Zalduko
zelaiak. Horiek zeharkatu ondo-
ren, Zaldu baserri papera iritsi-
ko da ibiltaria. Zizurkildik dato-
rren bidea eskuinetara hartu eta

emeki-emeki Zizurkilgo herri-
guneko plazara iritsiko gara.
Bertan dago Donemiliaga eliza
eta bere Zimiterioa. Azken ho-

rrek, pilotalekua du eta askotan
izaten da herritarren topagune.
Elizaren aldamenetik igaro

eta Elbarrena auzora doan erre-
pidea hartu behar da. Ezkerre-
tara zenbait etxe ikusiko dira,
eta tartean San Migel baseliza.
Alde horretara egingo dugu, eta
gero eskuinera hartuko dugu

Asteasuko Elizmendi auzotik Zizurkilgo herrigunea bitarteko bideak paraje eta ikuspegi ederrak utziko dizkio ibiltariari. I. U.
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errepidearen paralelo doan 
pista. Berriz bat egingo dugu
errepidearekin, eta behin bide-
gurutzera iristerakoan,eskuine-
ra hartuko dugu, Zizurkilgo El-
barrenan sartuz. Oro har, malda 

errazak dituen
ibilbidea da; 5.400 bat
metroko bidea 
egin behar da

Biribilgunera iristerakoan,
Villabonarantz hartuko dugu.
Trenbide azpitik igaro ondoren,
eskuinetara joan eta tren gelto-
kira helduko gara, ibilbidea
amaituz. 



Kultur
eskaintza
zabala 
prestatu dute
Amasa-Villabonako Udalak kultur
ekitaldiz bete du uztaila; Santio
egunean festarik izango ez bada ere,
eskaintza zabalagoa izango da 

Asier Imaz Amasa-Villabona

Amasa-Villabonan aurten ez
dute Santio Jairik ospatuko, bai-
na kultur eskaintza indartzea
erabaki du udalak. 

Udalaren esanetan, Jai Batzor-
deak aurten Santio Jairik ez iza-
tea erabaki ondoren, herritarrei
eskaintza aberatsa prestatzen
aritu dira: «Egoera honetan oso
zaila da jende pilaketek sortzen
duten arriskutik aldentzea, ho-
rregatik erabaki zuen Jai Batzor-
deak festak bertan behera uztea.
Hala ere, herritarrak kultura go-
sez izango direla iruditzen zaigu,
eta horregatik udako kultur pro-
gramazio duin eta askotariko bat
prestatu dugu, ustez». Ekitaldiak
askotarikoak izango dira eta
gaur hasi eta uztailaren 31ean
bukatuko dira. 

Ekitaldi gehienak kalean izan-
go dira, nahiz eta eguraldi txarra
eginez gero ikastolan egingo lira-
tekeen.

Horrez gain, Santio Egunean,
uztailaren 25ean, ekitaldiak

«pixka bat indartuko dira».
12:00etan haurrentzako kale an-
tzerkia egongo da, 19:30ean
Amak taldearen kontzertua eta
gauerdian helduentzako kale
antzerkia. 

Irailera begira, udaletik azaldu
dutenez, dantza zirkuituko bi
ikuskizun antolatu nahi dituzte
kalean, Aukeran eta Dantzaz
konpainiarekin.

Udal ordezkariek «egoerak es-
katzen duen arduraz jokatzea»
eskatu dute, eta segurtasun neu-
rriak errespetatzea. Izan ere,
ikuskizunak izango diren espa-
rru guztiak hesituak izango dira,
eta esparruaren barruan izango
diren aulkietan eserita bakarrik
ikusi ahal izango dira. Sartzean
eta ateratzean maskara jantzita
eraman beharko da, nahiz eta
behin aulkietan eserita, kendu
ahal izango den. Aulki-multzoak
jarriko dira, elkarrekin bizi diren
pertsonak, ahal dela, elkarrekin
eseri ahal izateko. Eta antola-
kuntza lanetan ari direnen argi-
bideak jarraitzeko eskatu dute.

OMENALDIA
Beatriz Unzue Amasa-Villabonako alkatea eta Xabat Laborde
zinegotzia ezustean hartu zituen atzo, Oria Merkatari Elkar-
teak. Azken hilabeteetan udalak herriko komertzioekin izan
duen jarrera eskertzeko omenaldia egin zieten. A. IMAZ
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Txartela, edukiontziak eta
poltsak jasotzeko azken eguna   
Amezketako Udala uztailaren 6an hasiko da hondakin bilketa sistema
berriarekin; kultur etxean beharrezko materiala jasotzeko azken eguna da gaur

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Amezketako Udalak uztailaren
6an jarriko du martxan hondaki-
nen bilketarako sistema berria.
Aldez aurretik herritarrak infor-
matzeko bilerak egin dituzte, eta
aste honetan, bilketa berrirako
beharrezkoa duten materiala ba-
natzen ari zaie herritarrei. Gaur
da materiala jasotzeko azken
eguna.
Kultur etxean ari dira materia-

la banatzen, 11:30etik 14:00etara
edo 17:00etatik 20:00etara dago
jasotzeko aukera. Sistema be-
rriarekin hasi ahal izateko herri-
tarrek nahitaezkoa dute txarte-
lak, edukiontziak eta poltsak ja-
sotzea. 
Edukiontzi berriak errefusa-

rentzat eta organikoarentzat
izango dira, eta txartel elektroni-
ko bat banatuko da etxebizitza
bakoitzarentzat. Txartel elektro-
nikoa beharrezkoa izango da or-
ganikoaren eta errefusaren edu-
kiontziak zabaltzeko. Organiko-
aren edukiontziak ez du
mugarik izango irekitzeko. Al-
diz, errefusaren edukiontzia as-
tean hiru aldiz irekitzeko aukera
izango da, baina behar bereziak
dituztenek –pixoihal asko, esate-
rako–muga zabaltzeko eskaera
egiteko aukera izango dute.
Ontzi arinen eta papera eta

kartoiaren edukiontziak zabalik
egongo dira, behar denean era-
biltzeko.
Herriko konposta guneak ken-

du egingo dituzte, «arautegi be-
rriaren baldintzekin ez delako

bideragarria», azaldu dute uda-
letik. Baina, hondakin organikoa
kudeatzeko herritarrei bi aukera
jarri dizkiete eskura. 
Alde batetik, organikoa kaleko

edukiontzi marroietara bota-
tzea, edo bestetik, norberak be-
rea etxean kudeatzea. Hau da,
azken aukeraketa eginez gero,
txartelaren bidez ezingo da edu-
kiontzi marroia ireki. Organikoa
etxean kudeatu nahi duenak es-
kaera kultur etxean bertan egin
beharko du.          
Hondakin organikoa kaleko

edukiontzi marroietara botatze-
ko ontzi marroiak eta poltsa kon-
postagarriak udalak dohain ba-
natuko dizkie herritarrei. Eta or-
ganikoa etxean egiteko
banakako konpostagailuak ere

Tolosaldeko Mankomunitatetik
dohain eskuratu ditzakete.

ARRAZOIAK ETA HELBURUAK
Amezketako Udalak hondakin
bilketan aldaketak emateko
arrazoiak eman dizkie herrita-
rrei. «Konpostaren kudeaketa
arautzen duen araudi berri eta
zorrotza indarrean dago», arra-
zoitu dute, eta «egun udalak ku-
deatzen du hondakin organikoa,
eta sistema gainezka dago», argi-
tu dute.
Helburuen artean, berriz,

«hondakinen bilketa sistema ho-
betu, eta gaikako bilketa areago-
tzea» dute. Era berean, edukion-
tzi marroietan jasotako honda-
kin organikoa konpost
bilakatzea dute helburu, eta

Herritarrak beharrezkoa duten materiala jasotzen ari dira, kultur etxean. N. ROLDAN  DE ARANGUIZ

Errefusaren atez
ateko bilketa martxan
jarri da berriz
IKAZTEGIETA // Larrialdi egoera-
ren amaituta hondakin bilketa
lehengora itzuli da Ikaztegietan.
Errefusa biltzeko edukiontzi
handiak kendu dituzte, eta atez
ateko bilketa berreskuratu da.
Udaletik gogorarazi dute honda-
kinak zuzen sailkatuta dagokion
ontzi eta egunetan atera behar
direla. Pixoihalak ontziarekin
batera ondo korapilatutako pol-
tsa itxi batean atera behar dira,
eta debekatuta dago hondaki-
nak poltsetan eta lurrean uztea.
Maskara eta eskularruak  errefu-
sa direla argitu dute.

Etxebizitza tasatuak
eraikitzeko lanekin
hasiko dira Altzon
ALTZO // Altzoko Udalak jakina-
razi du Altzo Muñon sei etxebi-
zitza tasatu eraikitzeko lanekin
hasiko direla. Hiru interesatuk
izena emana dute udaletxean,
eta beste hirurek izena eman de-
zakete. Horretarako eskaera
orria, errenta aitorpena eta
errolda agiria aurkeztu beharko
dituzte. Interesatuek udaletxean
etxebizitzen planoak ikusteko
aukera izango dute.

Altzoko liburutegia
eta haur gela 
itxita daude
ALTZO // Altzoko liburutegia eta
haur gela ekainaren hemere-
tziaz geroztik itxita daude, baina
udaletik jakinarazi dutenez, uz-
tailean libururen bat hartu edo
aldatu nahi duenak aukera izan-
go du. Horretarako, udal bulego-
etara joan beharko da goizez. Eta
aurreratu dute, irailean ere,libu-
rutegi zerbitzua udal bulegoeta-
tik eskainiko dela.
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txartel elektronikoak «hondaki-
nen bilketa sistemaren erabil-
tzaileen banakako jarraipena
ahalbidetzen du, bilketa siste-
maren eraginkortasuna hobeto
neurtu eta kudeatzeko», azaldu
dute.
Ekonomikoki hondakin bilke-

ta sistemak 42.024,83 euroko
kostua izango du Amezketan.
Tolosaldeko Mankomunitateari
udalak 29.844,83 euro ordaindu-
ko dizkio, eta udal langilearen
kostua 12.180 eurokoa izango da.
Aurten 24.250 euro jasoko dituz-
tela tasetatik aurreikusi dute, eta
beraz, udalak 17.774,83 euro jarri
beharko ditu hondakinen bilke-
ta ordaintzeko: «Udal zerbitzu
baten helburua aldea ahal den
txikiena izatea da».

Izena eta Abizena
jauna / andrea
Atzo hil zen, 94 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena
hartu ondoren.

Arren eskatzen dizuete otoitz bat haren alde

, eta etor zaiteztela hiletaizan. Aldez aurretik, mila esker.

ORDIZIAn, 2020ko uztailaren 2an

Nekane Beain
Arteaga

Gure mutikoen ikastola
edota futbola dela… 

horretxek eman digu elkarri
ezagutzeko aukera. 

Ona, leiala, ikusi dugu
ama bikaina zarela. 

Zure indarra bidaltzen segi
zauden lekuan zaudela… 

Etxeko, famili nahiz lagunok
segi dezagun aurrera.

Aratz, Izaro, Iñigo, muxu haundi bat!! 
Eskarrikasko Nekane!! 

Oinatz, Haritza, Peio, Goiatz

Izena eta Abizena
jauna / andrea
Atzo hil zen, 94 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena
hartu ondoren.

Arren eskatzen dizuete otoitz bat haren alde, eta etor zaiteztela
hiletaizan. Aldez aurretik, mila esker.

ZEGAMAn, 2020ko uztailaren 2an
OHARRA: Hileta meza uztailak 3, arratsaldeko 7etan, 

Zegamako S. Martin parrokian ospatuko da.

Pako Irastorza
Mendizabal

Elkarrekin pasa ditugun
egun alaiak

gogoan izango ditugu
gure bihotzean.

Bere sendiak.

Martxoaren 28an hil zen 80 urterekin
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MARTXAN
JARRI DA PALA
TXAPELKETA
Tolosa CF-ko palistek antola-
tzen duten Berazubiko 52.
Pala Txapelketa martxan ja-
rri zen atzo, uztaileko lehen
egunarekin. Gizonezkoen 2.
mailako partida bat izan zen
estreinakoa, hain justu, Lo-
pez-Etxeberria eta Aldaza-
bal-Maiza bikoteen artekoa
(irudian). Txapelketaren
hiru modalitateetan lehen
fase bat jokatuko da, gutxie-
nez uztailaren 22ra arte
iraungo duena. I.G.L.

Zazpi Iturriko
arduradun
berriekin,
entrenamendu
irekiak  

Erredakzioa Amezketa

Xalton Zabalak urte askotan ze-
har egindako lanari lekukoa har-
tuz, herriko hainbat gaztek Zazpi
Iturri pilota klubaren ardura har-
tu dute. Ilusio handiz ekin diote
lanari, eta ikasturtea ofizialki
irailean hasiko bada ere, uztaile-
an zehar entrenamendu irekiak
antolatu dituzte. Honela, herri-
ko haurrek aukera izango dute
pilota entrenamenduak proba-
tzeko, astelehen eta asteazkene-
tan 10:00etatik 13:00etara adin
bakoitzak bere txanda izango
duelarik.
Txandak horrela zehaztu di-

tuzte: 10:00etatik 11:00etara, 
aurrebenjaminak (2013-2014)
eta benjaminak (2011-2012);
11:00etatik 12:00etara, alebinak
(2009-2010) eta infantilak (2007-
2008); eta 12:00etatik 13:00etara,
kadeteak (2005-2006).

Finalerdietara
sailkatu dira
lehen bi bikoteak

Imanol Garcia Landa 
Amasa-Villabona

Behar Zana elkarteak antolatzen
duen Santio Pilota Txapelketa-
ren lehen jardunaldia jokatu zen
asteartean, eta dagoeneko bi bi-
kote finalerdietan daude. EPLE
elkarteko Urdaneta-Aranguren

bikoteak 22-19 irabazi zien Gaz-
teleku taldeko Etxezarreta-Arra-
te bikoteari lehen partidan. Bi-
garrenean, Behar Zanako Xabi
Urbietak eta Aitor Ormazabal bi-
koteak 22-5 irabazi zioten Do-
nostiako Alde Zaharra elkarteko
Torre eta Atxa bikoaren aurka.  
Gaur jokatuko da final-laurde-

nen bigarren jardunaldia,
18:30ean hasita, Bearzana fron-
toian. Lehen partidan, Hernani
ordezkatuz Salaberria-Labaka
bikotea Tolosa CF-ko Elola-Etxe-
berria bikotearen aurka ariko
dira. Bigarren partidan, Intza el-

Urdaneta-Aranguren
eta Urbieta-Ormazabal
daude Santio Pilota
Txapelketako
finalerdietan

Lehen partida
irabazi du 
Patxi Zeberiok
bere ibilbide
berrian

Erredakzioa Elduain

Garaipenarekin hasi du Patxi Ze-
berio erremontistak bere ibilbi-
de berria. E-remonte Beti Euskal
Jai enpresa sortu berri da, eta be-
rarekin egin du hitzarmena Ze-
beriok. Enpresak 2020ko Iruñe-
ko Alde Zaharreko VI. Erremon-
te Txapelketa antolatu du, lehen
ekitaldi moduan, eta estreinako
partida jokatu zuen elduainda-
rrak, ostiralean, Aoizko Toki
Eder frontoian. Jokatu eta iraba-
zi: Azpirozekin batera 31-35 ira-
bazi zioten Ezkurra eta Agirreza-
balari. 
Bukaera bizia izan zuen parti-

dak, Zeberio eta Azpiroz 31-29
galtzen ari baitziren, baina az-
ken sei tantoak egitea lortu zu-
ten. Asteburu honetan jokatuko
dira final-laurdenetako bigarren
jardunaldiko partidak, bihar eta
etzi, 22:00etan hasita, Aoizko
Toki Eder frontoian. Hirugarren
jardunaldia uztailaren 10ean eta
11n jokatuko da. 

Larraulek hartuko du bigarren saioa
Erredakzioa Larraul

Urrezko Banakako Aizkolari
Txapelketaren bigarren saioa
egingo da Larraulen, larunbat
honetan, uztailak 4, 12:00etan
hasita. Final-laurdeneko nor-
gehiagoka jokatuko dute Ugaitz
Mugertza eta Ruben Saralegi aiz-
kolariek. 
Larraulgo herri kirol jaialdian

ere beste bi saio izango dira. Ba-
tetik, Hiru Hamarreko Harri-ja-
sotze Txapelketan, Xabi Peñak
eta Jokin Eizmendik parte har-
tuko dute. Azken honek Telle-

riaren lekua hartu du, mina har-
tuta baitago. 
Bestetik, Emakumezkoen Ha-

rri-jasotzeko Txapelketaren bes-
te saio bat izango da. Karmele Gi-
sasola Zelai III.a-k parte hartuko
du bertan. 

LEHEN SAIOKO EMAITZAK
Aurreko larunbatean izan ziren
hiru txapelketa horien lehen
saioak, Apatta Industriagunean.
Urrezko Banakako Aizkolari
Txapelketan Jon Rekondo lei-
tzarrak erraz irabazi zion Arraia-
rango Iñaki Azurmendiri, eta

orain Iker Vicenteren aurka
lehiatuko da finalaurrekoan.
Hiru Hamarreko Harri-jasotze

Txapelketako aurreneko neurke-
tan Urdax Magunazelaia eta Mi-
kel Lopetegi Urra lehiatu ziren
elkarren aurka. Ia erabateko ber-
dintasuna eman zen norgehia-
gokan, izan ere, 44na altxaldi
egin zituzten 125 kiloko harrie-
kin. Emakumezkoen Harri-jaso-
tze Txapelketan, Udane Ostolaza
gazte oriotarrak 50 kiloko zilin-
drikoari 15 altxaldi eman ziz-
kion, 50 kiloko kubikoari bedera-
tzi, eta pisu bereko bolari, 12.

Urdaneta-Aranguren eta Etxezarreta-Arrate arteko partidaren une bat.  I.G.L.

karteko Artetxe-Odriozola biko-
tea Gazteleku eta Usurbilgo Es-
kudero-Urruzolaren aurka lehia-
tuko dira. 
Beste hainbat txapelketa ber-

tan behera geratu dira, baina Be-
har Zanatik egitasmo berezi bat
antolatu dute bere elkarteko ju-

benil mailako pilotariekin. Aste-
buru pasa egingo dute, eta tarte-
an pilota partidak jokatuko di-
tuzte Orexako frontoian, larun-
batean, 17:30ean, nahi duenak
ikusteko aukera izango delarik.
Hiru bikote ariko dira eta euren
arteko torneoa jokatuko dute.
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OSTEGUNA 02
AGENDA

Deialdiak

Tolosa.22. Amarozko Antzerki As-
tea: 17:00etan Pailaztanaren Inpro-
komik; 18:00etanpintxopoteatro
Imanol Ituiño, Mago Diego eta Mai-
der Alcelayrekin; eta Poprockpom-
peroren Rastrojo y Anisete
20:00etan. 
Anoeta.Furgobaratza 18:00etan,
Baratze Parkean. 
Villabona.Haurrentzako Sardiña
bakalau ikuskizuna, 19:00etan 
Arroako plazan. 
Tolosa. TolosandBlues: Mojo Hand
taldearen kontzertua 20:00etan,
Euskal Herria plazan. 

28 KANALA
OSTEGUNA
11:00.Elkarrizkettap (Sustrai Colina).
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30. 1, 2, 3 hemen da Miru!
16:00.Lotsagabe
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Ezetz asmatua
OSTIRALA
11:00.Ajoarrieroa
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Atelier
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Hauteskuneetako elkarriz-
ketak (Pello Atxukarro, PP)
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00.Pasahitza. Eguraldia,
azken berriak, egunari begirada eta
elkarrizketa (PPko Pello Atxukarro).

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. Ignacio Olarre-
aga Aranburu. Korreo kalea, 2. 
Telefono zenbakia: 943 67 01 28.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6. 
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro kaskarra. Fronte
batek eta ipar-mendebal-
deko haize biziak giro estalia

eta freskoa ekarriko digute. Euri za-
parradak izango ditugu egun osoz.
Ez dira zaparrada indartsuak izango,
baina egun guztian zehar botako du.
Tenperaturak nabarmen egingo du
behera eta maximoa ez da 17-18
gradutik pasako.

Bihar.Giroak altxatzera
egingo du. Goizean oraindik
ipar ukituko haizearekin ho-

dei ugari eta euri-langar pixka bat
izango dugu. Eguerditik aurrera hai-
zeak ipar-ekialdera egin, atertu eta
ostarteak zabalduko dira. Tenpera-
turak gora egingo du, maximoa 20-
21 graduan kokatuz.

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

ANTZERKIAK EZ DU HUTSIK EGIN
Amarozko Antzerki Astea ari dira ospatzen. Asteartean hasi ziren eta larunbata bitarteko egi-
taraua dute aurretik. Atzo Nerea Ariznabarreta eta Mariano Hurtadoren Kontukontzertua
izan zuten lehenik (irudian) eta Bea Larrañagaren Aire Hemendikgero. Arratsalde pasa ede-
rra egiteko aukera izango da gaur; 17:00etan Pailaztana izango da, 18:00etan pintxopoteatroa
egingo dute auzoan zehar eta bukatzeko Poprockpompero taldea ariko da. J. A. 

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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