
Hiru egitasmo
aurkeztu
dituzte, 
azoka
indartzeko
Tolosako Udalak, larunbateroko azoka
gazteei gerturatu asmoz, marka eta
irudi berria, Azoka Lagunak proiektua
eta azokaren webgunea sortu ditu;
poltsa berriak ere eskuragarri daude //2

TOLOSA ANDIA DORREA, TOLOSAN EGINDAKO LEHEN ERAIKINA //4-5

Denboraldi
hasiera ona
izan du Redline
Mekanika
TAKE taldeak

Lehen postuan dago
taldea, bi jardunaldi 
jokatu ostean; klubeko
emakumezkoen talde
nagusiak hiru partida
jokatu ditu, bat irabazi 
eta bi galduz //7

Irurako udal
eraikinen
inguruan
gogoeta saioa,
azaroaren 2an

Haurtzaindegiaren
gaineko solairua, zahar
etxea eta udaletxera bisita
gidatuak egin ostean bi
gogoeta saio egingo
dituzte; lehena, hurrengo
astean izango da //3

«Hona sartu nintzenean
toki honek historia 
duela sentitu nuen»
JOSE GARCIA PLAZA ETXEBERRIKO ARDURADUNA

Zizurkilgo Plaza Etxeberri taberna-jatetxearen ardura hartu du ostalaritzan
eskarmentua duen donostiarrak; astelehenean ireki zituen ateak, eta
herritarrek harrera ona egin dietela esan du, «jendea oso atsegina da» //6
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Tolosako Azoka,
garai berrietara
egokituz 
Azoka indartu eta batez ere gazteengan sustatzeko asmoz,
hiru egitasmo aurkeztu berri dituzte: marka eta irudi berria,
Azoka Lagunak proiektua eta azokaren webgunea. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Herriaren hiri ekonomiaren oi-
narri garrantzitsuetako bat da
Tolosako Azoka, urte luzez, ber-
tako nahiz inguruko herritarren
larunbateko ohituren artean bi-
ziraun duena. «Gure herri izaera-
ren parte garrantzitsua da, lurra-
ri eta tradizioari lotzen gaituela-
ko», dio Olatz Peon alkateak.
Orain, ordea, ikuspegi berri bate-
tik begiratuz, egitasmoa belau-
naldi berriengana gerturatzeko
apustu sendoa egin nahi du uda-
lak, bere lan ildo «estrategikoeta-
ko» bat baita azoka indartzea.
Horretarako, 2018ko azaroan,

azokaren inguruko azterketa
«sakon eta mardula» egiteari
ekin zioten. «Azokako ekosiste-
ma osoaren argazki orokorra
izan, eta azoka etorkizunean ko-
katu eta sendo mantentzeko
eman beharreko urratsak identi-
fikatzea zen helburua, azpima-
rra non jarri jakitea eta zein ekin-
tza garatu zehazteko», dio Peo-
nek. 2019. urte hasieran jaso
ziren azterketaren emaitzak.
«Orain arte, horiei eta ondorioei
jarraituz egin da lan, ekintza eta
egitasmo berriak garatuz». 
Hiru helburu nagusi zituen az-

terketak. Batetik, bere esentzia
eta balioak mantenduz, azokari
itxura berritzaileagoa ematea,
kalitatearekin, konfiantzarekin,
tokikotasunarekin edota jasan-
garritasunarekin lotuz. Bestetik,
bezero berriak lortzea, gazteen-
gan enfasi berezia jarriz. «Ezin-
bestekoa da belaunaldi berriak
erosketa ohitura berrietara bul-
tzatzea». Azkenik, erosketa espe-
rientzia hobetze aldera, antola-
keta eta iruditeria eguneratzeaz
gain, dinamizazioa sustatzea.
Aipatutako helburu horiek lor-

tzeko, zenbait proiektu garatu
dituzte: azokaren marka eta iru-
di berria, Azoka Lagunak proiek-
tua eta azokaren webgunea. Une
honetan, baina, bestelako lehen-
tasunak ditu udalak. «Bizitzen
ari garen egoerari erantzutea, eta
azoka testuinguru horretara ego-
kitzea nahi dugu, segurtasun eta
osasun berme guztiekin egin
ahal izateko. Ahalik eta baliabi-
de gehien bideratuko dugu zere-
gin horretara, gune segurua bai-
ta azoka». 

LANERAKO GIDALIBURUA
Norabide berri horiek definitze-
ko, udalarentzat ezinbestekoa
izan da azokaren oinazea abia-
puntutzat hartzea. Hori dela eta,
aipatutako azterketa horretan,
bere osotasunean aztertu zen
azoka: bezeroen eta saltzaileen
jatorria eta tipologia, kontsumo-
ereduak, ohiturak, gune ezberdi-

nen arkitektura, kokapena, iris-
garritasuna eta antolaketa.
Erabiltzaile eta eragileen testi-

gantzak ere jaso ziren, baita Eus-
kal Herriko azoka ezberdinetako
esperientziak bildu ere. Horrez
gain, atzerriko azoka baten bai-
tako alderaketa egin zen: Lon-

dreskoarena. Bertatik bertara
ezagutu zuten esperientzia udal
ordezkariek eta ekoizleek. «Az-
terketa zehatza da, esparru eta
aspektu guztiak kontuan har-
tzen dituena, ekosistemaren
parte direnek osatua. Etorkizu-
nean, lanerako gidaliburu bat
izango da», azaltzen du Nerea
Letamendia, Merkataritza, Azo-
kak eta Turismo zinegotziak.

Letamendiaren esanetan, hiru
lan-lerro nagusi identifikatu zi-
tuen azterketak. «Batetik, kon-
fiantzan oinarritutako harrema-
nak sortu eta tokiko kontsumoa
indartzeko «Azokan erosten ba-
dut, herriaren alde egingo dut»
sinesmena gizarteratzeko beha-
rra. Bestetik, azokako hiru espa-
zioen (Berdura plaza, Zerkausia
eta Euskal Herria plaza) arteko
lotura hobetzea. Azkenik, azoka-
ren eta tokiko merkataritzaren
nahiz ostalaritzaren arteko si-
nergiak sendotzea, estrategikoki
oso ondo kokatuta daudelako». 

NOLA SUSTATU GAZTEENGAN?
Lan-lerro horiek jarraituz, lau
proiekturen garapenean murgil-
du da udala azken urtean, lehen
esan bezala, azoka belaunaldi
berriengana gerturatzeko helbu-
ruarekin: identitate berria, sei-
naleztapenaren hobekuntza, di-
gitalizazioa eta dinamizazioa.

«Gazteek ez zuten Tolosako Azo-
karen marka ezagutzen, ez logo-
tipo edo irudi aldetik, ezta espa-
zio banaketari dagokionez ere.
Galdutzat ematen zuten, zahar-
kitua zegoelakoan»; dio Juan
Urretavizcaya Chroma Estudioa
enpresako langileak.

Gauzak horrela, argi zuten
azokaren itxura aldatzeko garaia
zela. Tolosako Azokaren irudia
berritzea izan zen abiapuntua.
Horrela, marka edo identitate
berria aplikatuko da aurreran-
tzean elementu guztietan. «Per-
tzepzio aldaketa bat eragin nahi
dugu. Zentzu tradizionaletik
modernitatera salto egin; ekoiz-
leak ezezagun izatetik ikusgarri

egitera pasa; produktuak ez eza-
gutzetik, jakinez erostera. Erosle
gazteentzat oso garrantzitsua da
pertenentzia sentsazio bat iza-
tea, eta hori sustatu behar diegu.
Helduek badute izaera hori,
nahiko indartua gainera».
Urretavizcayarentzat, ezin-

bestekoa da baita ere elkar eragi-
tea. «Tolosako Azoka ez da soilik
erosleen eta ekoizleen arteko ha-
rreman hutsa. Larunbatez ospa-
tzen denez, inguruko ekosiste-
ma guzti horretan eragiten du.
Inguruko festa giroak azoka eli-
katzen du, eta alderantziz».
Besteak beste, aurrez aipatuta-

ko hiru guneei bateratasun bat
ematea zen asmoa, eta hori da,
hain justu, markak duen ezauga-
rri nagusietako bat. «Kolore ga-
mari dagokionez, hiru espazio
gris edo ilunetan egiten da azo-
ka. Garaiko produktuek eta azo-
kako giroak ematen diote bizia
kolore horiei», zioen Urretaviz-
cayak. Azokaren marka, baina,
aldakorra izango da. «Urtaro ba-
tetik bestera kolorez aldatuko
da, azokan nagusitzen den kolo-
reari lekua eginez».

FIDELIZAZIO TALDEA
Azoka Lagunak proiektua izango
da Tolosako Azokaren trantsizio
digitalaren oinarrietako bat. La-
runbateroko jarduera babestu
eta sustatzeko, erosketa-ohiture-
tan eragiteko eta ezagutzaren
transmisioa gauzatzeko erabil-
tzaileak bilduko dituen fideliza-
zio taldea da. «Azokarekin eta
bere balioekin konpromiso bat
hartzea ez ezik, ezagutza kolekti-
boan eragin nahi da. Proiektu ez-
berdinena eta berritzaileena da,
herritarrek azokaren enbaxado-
re bilakatzeko aukera dutelako».
Proiektu honek ardatz ditu

www.tolosakoazoka.eus webgu-
ne berria eta sare sozialak. Horie-
tatik nahiz posta elektronikoz,
informazioa bidaliko zaie klube-
ko kideei: garaiko produktuen
zerrenda, prezioak, ekoizleen la-
nari buruzko bideoak... Hilabe-
tean behin, gainera, ikastaroak,
hitzaldiak edota mahai inguruak
antolatuko dira kide horientzat.
Dagoeneko zabalik da klube-

rako izen-ematea. Doakoa da eta
jada 1.100 herritar inguru erre-
gistratu dira. Berez, izena ema-
ten zuten lehen 1.000 pertsonek
Azokako poltsa jasoko zuten
opari, baina izen-ematearen
arrakasta ikusita, beste mila pol-
tsa eskatu dituzte. Horiek, larun-
bat honetan banatuko dira
Trianguloa plazan jarriko den
etxolan (08:00-14:00). Proiek-
tuaren inguruko informazioa
jaso eta izena emateko aukera
ere egongo da bertan.

Larunbatean, Azoka Lagunak proiektuari buruzko informazioa helarazi zieten herritarrei, Trianguloan. CHROMA ESTUDIOA

Ezinbestekoa izan da
azokaren oinazea
abiapuntutzat hartzea;
hori dela eta, bere
osotasunean aztertu da

Jarduera babestu eta
sustatu, ohituretan
eragin eta transmisioa
gauzatuko du Azoka
Lagunak proiektuak
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Hilariok Alkizako
historia geologikoaz
hitzaldia emango du 
ALKIZA // Asier Hilario geologo
tolosarrak Klima atzo eta gaur:
Alkizako historia geologikoa hi-
tzaldia eskainiko du, urriaren
30ean 19:00etan, Alkizako elizan.
Aurrez eman beharko da 
izena kultura@alkiza.eushelbi-
dean edo 688 60 44 66 telefono
zenbakian.  

Boluntario 
taldea berrabiarazi
dute, elkarlanean
ALEGIA // Adinekoei eta beharre-
an dauden herritarrei laguntze-
ko sarea abiaraziko dute berriz
ere Alegian. Udala eta Gaztetxea
ari dira horretan, elkarlanean,
COVID-19ak eragindako pertso-
nei laguntzeko. Laguntza behar
dutenek 688 813 423 telefono
zenbakira deitu dezakete. 

Matazak egiteko 
deia, azaroaren 
25era begira
ALEGIA // Indarkeria Sexistaren
Aurkako Egunaren harira, 
matazak egin eta azaroaren 10a
baino lehen Alegiako Udalera
eramateko eskatu dute. Matazen
kolore nagusia morea izan 
behar da, 30 zentimetroko zaba-
lera izan behar du eta luzera ba-
koitzak aukeratu ahal izango du.
Azaroaren 25era begirako deial-
dia Kultura batzordeak eta 
Eztada Feminista taldeak egin
dute, elkarlanean.

Arimen gaua
ospatuko dute
larunbatean 
IRURA // Xanduli, manduli…Ani-
men gaueko kontuakkontakizu-
na eskainiko du larunbatean,
Itziar Saez de Ojerrek. Lau saio
izango dira: 17:00etatik eta
17:45era 6-9 urte artekoentzako
eta 18:30etik eta 19:15era 10-12
urte artekoentzako. Herri esko-
lan izango dira saioak, euskaraz,
eta gehienez 25 lagun bilduko
dira taldeko. Parte hartu ahal iza-
teko udalaren webgunean gonbi-
dapena eskatu behar da.

Inpernuko Poza
Jardunaldia
'streaming' bidez
TOLOSA // Euskal Herriko Triki-
tixa Elkarteak Inpernuko Poza
Jardunaldia mantentzea eraba-
ki du, baina online jarraitu be-
harko da. Jardunaldia urriaren
31n izango da Tolosan eta bi eki-
taldi izango dira. Horiek ikuste-
ko EHTEren sare sozialak 
jarraitu ahal izango dira; @triki-
tixa_elkartea (Instagram) eta
@trikitixa.eus (Facebook).

Euskararekin lotutako
laguntzak eskatzeko
epea zabaldu dute
AMASA-VILLABONA // Euskara
ikasteagatik, establezimendue-
tako errotuluak euskaraz jartze-
agatik eta webguneak euskaraz
egiteagatik diru laguntzak bana-
tuko ditu Amasa-Villabonako
Udalak, eta urriaren 31ra arte
egin daitezke eskaerak. Infor-
mazio gehiago, 943 69 21 00 tele-
fonoan edo euskara@villabo-
na.eushelbidean.

31 positibo 
azken orduetan,
eskualdean
Erredakzioa Tolosa

Azken orduetan eskualdean CO-
VID-19ean 31 positibo atzeman
ditu Osasun sailak; 10 Tolosan, 4
Ibarran, hiruna Berastegin eta
Zizurkilen, bina Alegia, Bidania-
Goiatz, Ikaztegieta eta Iruran,
eta bana Altzo, Elduain eta Villa-
bonan.
Herenegun 11.935 PCR proba

egin zituzten eta horietatik 978
izan ziren positiboak, %8,2. Gi-

puzkoan 413 positibo egon dira
azken orduetan, eta Bizkaiak au-
rrea hartu dio 457 kasurekin.
Tolosaldeko ESI-an 34 positi-

bo eman ziren atzo –Andoain ere
sartzen da eremuan, eta herri ho-
rretan 3 positibo eman dira az-
ken orduetan–, eta beraz, gorriz
jarraitzen du. 
Ondorioz, Alegia, Ibarra, Tolo-

sa eta Villabonako osasun ere-
muak ere gorriz jarraitzen dute,
eta kezka iturri dira.

Irurako udal eraikinen
erabileraz gogoeta
saioa, azaroaren 2an
Prozesuaren oinarriak adostu eta hiru udal eraikinetara
bisita gidatuak egin ostean, gogoeta saioa egingo dute;
urriaren 30era arte eman daiteke izena 

Erredakzioa Herria

Irurako herritarren espazio be-
harrak ezagutu eta hiru udal
eraikinen erabilera posibleak
identifikatu, adostu eta lehenes-
tea dira helburuak parte hartze
prozesu horretan. Haurtzainde-
giaren gaineko solairua, zahar
etxea eta udaletxea dira hiru
eraikinak. Prozesua berme guz-
tiekin egiten ari denaren jarrai-
pena egiteko funtzioa dute uda-
leko bi ordezkarik eta bi herrita-
rrek osatu duten batzordeak.
Prozesuaren oinarriak jarri on-

doren, informazio faseari eman
zioten bidea. Aipatutako hiru
eraikinetara bisita gidatuak egin
zituzten 10 laguneko txandetan
eta herritarren artean galdetegia
banatu zuten. 
Honako galderak luzatzen zi-

ren bertan: «Herrian, sumatzen
al duzu zerbitzuren bat faltan?
Zein ezaugarri bete beharko li-
tuzke zerbitzu hori emateko
eraikin edo espazioak?». Urria-
ren 16an amaitu zen galdetegia

entregatzeko epea. Orain, hiru-
garren fasean, gogoeta fasean
murgildu dira Iruran. Bi saio au-
rreikusi dituzte eta lehenengoa
azaroaren 2an egingo dute
17:00etatik 19:00etara. Aurrez

izena eman behar da, ordea, eta
horretarako udaleko webgunean
dagoen fitxa bete beharko da. 
Urriaren 30a da izen emateko

azken eguna. Hurrengo gogoeta
saioa, azaroaren 16an izango da.

Udaletxeari buruzko gogoeta bultzatu du Irurako Udalak. J.M.

Leidorreko eta kultur etxeko
jarduerak mantenduko dituzte
Erredakzioa Tolosa

Tolosako Udalak jakinarazi du
Leidor aretoko eta kultur etxeko
ohiko jarduera mantentzea era-
baki dutela eta beraz, aurreiku-
siak zeuden ekitaldi guztiak
egingo direla, hala nola, kultur
etxeko ikastaroak, Jabetze Esko-
lako jarduerak, Topagunea eta
zinema. Hori bai Bizikidetza pro-
gramaren barruan programatu-
tako gaurko Zubiak dokumenta-
la atzeratuko dute eta aurrerago
esango dute noiz eskainiko du-
ten. 
Gaurko Zine Foruma manten-

du dute eta ondorioz, Kleber Me-
donca Filho eta Juliano Dorne-

llesen Bacurau filma ikusi ahal
izango da 20:30etik aurrera.

TOPAGUNEA
Topagunearen kasuan, zerbi-
tzua seiko taldeetan banatuta
emango dela esan du eta egoerak
eskatutako gainerako neurriak
jarraitu beharko direla. «Kultur
jarduerak ohiko moduan egin
ahal izango dira betiere, edukie-
ra %50era mugatuta eta preben-
tzio neurri guztiak jarraituta»,
esan du udalak.
Kultur etxeko bilera gelen in-

guruan esan du gehienez ere 6
pertsonez osatutako taldeek era-
bili ahal izango dituztela eta en-
tseguak egiteko aukera izango

dela, kontingentzia plana jarrai-
tuta, eta betiere seiko taldeetan
banatuta eta espazioaren edu-
kiera (%50) gainditu gabe. Pasa
den asteburuan atzeratutako jar-
duerak (udal musika bandaren
kontzertua, Kukai taldearen
emanaldia, zinema...) data be-
rrietan gauzatu eta eskaini ahal
izateko lanean ari dela esan du. 

HONDAKINEN KUDEAKETA
Positibo kopuruen gorakada
dela eta, berrogeialdian dauden
pertsonen kopuruak izugarri
egin du gora, eta sortzen dituz-
ten hondakin guztiak sailkatu
gabe errefusara bota behar direla
esan du.



Andia dorrearen aukera
Tolosako Kale Nagusiko 17. zenbakian, Andia dorrearen ondoko etxea bota dute, eraikin berria
altxatzeko; herrian egindako lehen eraikina izanik, herritar talde batek zaintzea eskatu du 

Joxemi Saizar Tolosa

K ale Nagu-
sian, Andia
d o r r e a r e n
ondoko etxea
bota dute be-
rria eraikitze-
ko, dorrearen
ipar fatxada

agerian utziz. Fatxada hori bis-
tan uztea edo gutxienez teknika-
riek aztertzea eskatzen du herri-
tar talde batek, Tolosan eginda-
ko lehen eraikina izan daitekeela
kontuan hartuz. 
Tolosako Alde Zaharrean,

gaur egungo Kale Nagusiko 17.
zenbakian eraikin berezia aurki
daiteke. Inguruko besteetatik
teilatuaren ertzetan dituen bost
gargolek eta hego fatxadan duen
armarriak ematen dute arreta.
Andia dorrea da, zenbait histo-
rialari eta idazleren iritziz, Tolo-
san altxatu zen lehen eraikina, X.
mendekoa. Historia luze horre-
tan hainbat funtzio izan ditu eta
pertsonaia ospetsuak bizitu dira
bertan. Uztailean ondoko etxea
bota zuten, 13 etxebizitzako etxe
berria altxatzeko asmotan. Tolo-
sar batzuk kezka eta interesa
adierazi dute, dorre historikoa
baloratzea eta zaintzea nahi
dute, eta horretarako udalari
proposamena egin diote EH Bil-
duko zinegotzien bitartez: ahal
bada agerian gelditu den ipar fa-
txada hori horrela uztea edo, gu-
txienez, teknikari talde batek az-
tertzea. 
Tolosa nola sortu eta eraiki zen

jakiteko, ezinbesteko lana da An-
gel Martin Ramos udal arkitek-
toa izan zenaren La construccion
de Tolosa liburu mardul, eder eta
ondo dokumentatua. Herri izae-
ra 1256an Gaztelako Alfontso X.
Jakintsua erregeak eman bazion
ere, data horren aurretik jada
bizi zen jendea Oria ibaiaren er-
tzean eta Uzturre mendiaren
magalean. Herria sortzeko koka-
pen geografiko egokia zuela
baieztatzen du Angel Martinek
bere lanean, arrazoi hauekin:
Nafarroako erresumako hiribu-
rua zen Iruñea eta kostaldearen
arteko pasa-lekua, etapa egokia
bi puntu horien artean, mendiz
inguratutako leku segurua, Oria
ibai garrantzitsuaren erdialde-

an, eta ibai adar ugari urez horni-
tzeko, bailara txikiagoak ingu-
ruan, auzo batzuk lehendik jada
izatea (Ezama-Santa Luzia, Iurre
ermita San Blasen, Laskoain,
Auzo txikia)… Merkataritzarako
baldintza ezin hobeak dira aipa-
tutakoak.  

HERRIKO LEHEN ERAIKINA
X. mendean kokatzen dute jada
Andia dorrea historialari batzuk
(Zirikiain Gaiztarro, Gebara), he-
rria sortu baino hiru mende lehe-
nago. 1200 urtean, Gaztelak Gi-
puzkoa bereganatu zuenean, do-
rrea bazela dio Zirikiainek. Erdi
Aroan ahaide nagusiek eta jaun-
txoek bere legea zuten, lurralde-
an kokapen nabarmenak har-
tzen zituzten bere interesak de-
fendatzeko eta bere jabetzak eta
bere menpekoak dominatzeko.
Gipuzkoan ahaide nagusien 24

etxe bakarrik zeuden Pablo Go-
rosabelek dionez eta horien arte-
an ez zegoen gaur egun Andiare-
na bezala ezagutzen duguna.
Ahaide nagusiak bezala, familia
noble eta leinu ez hain zaharre-
koak ere lurralde garaietatik ba-
xuagoetara aldatu ziren prozesu
luze batean. Oria ibarrean, Las-
koaingo meandroetako zelai za-
balean, leku egokia aurkitu 
zuten dorrea eraikitzeko leku
egokia, lehen aipatutako arra-
zoiengatik, Martinen arabera.
Defentsarako eta kontrolerako
leku aparta zen aukeratutakoa
ibaiak meandroa egiten duelako,
iparraldeko sarrerari begira da-
goelako, mendi tarte estuaren
formarekin.
Dorreak defentsarako forma

eta orientazioa duela aipatzen
du Martinek, gelditzen diren
arrastoetan ikus daitekeenez.

17x14 metroko planta errektan-
gularra dauka, iparraldeko fatxa-
da mendi tartera begira eta hego-
aldekoa, beste hiru bailaretara.
120 cm-ko lodiera dute lau harre-
siek. Pareta horiek mantendu
egiten dira eta horiekin batera
teilatuaren ertzetan bost gargola
eta hego fatxadan, armarri baten
aztarnak. Betiko pasabide natu-
ralaren erdian autodefentsarako
eraikia izatearen froga nabarme-
na. Mendebaletik Monteskuko
iturburuak eta Illibi erretena iris-
ten ziren, ur hornidurarako be-
harrezkoak, Oria ibai nagusiare-
kin dorrearen iparraldera elkar-
tzen zirenak. 

LEHEN KALEA
Herriguneko lehen eraikin ho-
nen inguruan basailu edo men-
peko gehiago biltzen joan ziren
XII. mendean historialarien ara-
bera, material xumeagoko erai-
kuntzetan (egurra, adibidez).
Jauntxoek erraztasun batzuk
ematen zizkieten bere zerbitzari
izan nahi zutenei: lurrak eman
etxeak altxatzeko, larreak, baso-
ak eta urak ustiatzeko eskubi-
dea… hamarren batzuk ordain-
du eta betebehar batzuen truke,
noski. Horrela sortu zen leku ho-
rretan herriko lehen kalea. Gai-
nontzeko kaleak sortzen joan zi-
renean, Kale Nagusia deitu zi-
tzaion lehen kale horri, gaur
egun mantentzen duen izena.
Agian, Gipuzkoaren barrualde-
ko lehen kalea izan zitekeela
adierazten dute herriko historia
aztertu dutenek. Herriaren so-
rreran, dorrearekin batera, Santa
Maria eliza, Arrameleko ermita
eta errota ere baziren Tolosan.
Gipuzkoako beste hiri asko sor-

tzeko erreferentzia izan zen To-
losa, bere kokapen, antzinata-
sun eta ezaugarriengatik. Gipuz-
koak dituen hamar mendeetako
historiatik bederatzietan lurral-
dearen erdiguneko herri nagusia
izan zen gurea. 
Mende horietan zehar jende

asko bizitu zen Kale Nagusiko

dorrean. Domenjon Gonzalez de
Andia da garrantzitsuena. Ber-
tan jaio zen, 1420 inguruko data
zehaztugabe batean. Gipuzkoa-
ko Batzar Nagusietako eskribaua
izan zen 1456tik aurrera eta pa-
per garrantzitsua izan zuen bere
garaiko politikagintzan. Gipuz-
koako herrien batasuna lortu
zuen, Batzar Nagusien egitura
politikoari forma eta egonkorta-
suna eman zizkion. 1842an Inga-
laterrako koroa eta Gipuzkoaren
artean sinatu zuten bake itunean
paper garrantzitsua izan zuen,
itsas trafikoa bultzatuz bien arte-
an. Ahaide nagusien nagusike-
riaren aurka borrokatu zuen, be-
raien arteko liskarrekin bukatuz.
Bere garaian Gipuzkoako errege
bezala izendatzen zuten, izan
zuen protagonismoaren adieraz-
le. Horrela dio garaiko bertsoak:
«Sagarra eder gezatea/ gerriyan
ere ezpatea/ Domejon de Andia/
Gipuzkoako erregia». 1489ko
azaroaren 18an hil zen Zumaian,
Batzar Nagusia egiten ari ziren
batean, eta Tolosan lurperatu
zuten. 

AZOKA ZAHARRA
Eta hasieran dorrea zenak hain-
bat funtzio izan ditu historian
zehar. 1501 urtean Tolosan sute
handi bat izan zen, herri osoa
suntsituz, baina Andia dorrea-
ren lau paretak bakarrik salbatu
ziren. Domenjonen semea zen
Anton Gonzalez de Andiak be-
rreraiki zuen dorrea eta udalari
eskaini zion hainbat eginkizune-
tarako. Horrela, Juan Garmen-
dia Larrañagak Domenjon Gon-
zalez de Andiari buruz idatzi
zuen liburuan alondegia, udale-
txea eta kartzela izan zela aipa-

tzen du. Alondegia lehen aldiz
1524an jarri zen bertan, balantza
publiko batekin. Dorrearen ipar
paretari erantsita zegoen, horre-
gatik orube horri Azoka zaharra
deitu izan ziola aipatzen du Go-
rosabelek. Herriko lehen udale-
txea bera izan zela diote batzuk
1546tik aurrera, plaza Zaharre-

Andia dorrearen aldameneko etxea bota dute, eraikin berria altxatzeko. J. SAIZAR

Kale Nagusia
Gipuzkoaren
barrualdeko lehen
kalea izan zitekeela
diote historialariek

Aukera historikoa
sortu da orain, 
Andia dorreari 
duen garrantzia
emateko
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koa baino lehenago. Bi aldeen ar-
teko harreman horretan auzi
ugari izan omen ziren 1558 eta
1610 urteen artean. 

ARMARRIA MANTENTZEA DA
XVIII. mendean Bustamante os-
tatua kokatu zen bertan eta XX.
mendearen lehen erdian Cielo
Grande hotela, Victor Zeberio
sukaldariaren ardurapean. Gaur
egun perfumeria-drogeria dago
beheko solairuan eta goikoetan,
etxebizitzak. Berrikuntza ugari
egin dituzte bertan, azkena igo-
gailua jartzeko. 
Bizilagun batzuen testigantza-

ren arabera, etxe barruan, ipar
fatxada horretan, Erdi Aroko
itxurako leiho batzuk daude
itsututa, jatorriz dorrearenak
izan zitezkeenak. Bere garaian,
Agintari kale aldera, ate bat ager-
tu omen zen harresian, agian
orain bota duten etxearen orube-
an zegoen zaldien patiora ema-
ten zuena. 
Aurreko mendeko 50. hamar-

kadan egin ziren lan batzuetan,
hego fatxadako armarria txiki-
tzen ari zirela, Isaac Amonarriz
zinegotziak ikusi eta lana gelditu
egin zuen. Horri esker manten-
tzen da orain gelditzen dena bis-
tan. 

Goian, Andia dorrea. Ezkerrean Domenjon Gozanlez de Andia, eta eskuinean,
eraikinean gaur egun mantentzen den armarria. ATARIA

Orain aukera historikoa sortu
da dorre honi duen garrantzia
emateko. Uztailean bota zuten
ondoko etxea, iparraldeko fatxa-
da bistan utziz. Pareta hori etxe-
en artekoa bezala agertzen omen
da udal agiri batzuetan (media-
nera), baina dorrearen jatorrizko
horma dela uste dute gaiarekin
kezkatuta dauden tolosarrek, eta
horregatik babes berezia eman
beharko litzaiokeela diote. 
Bota den etxearen orube ho-

rren azken erabilpenak Cielo ta-
berna eta ile-apaindegi bat izan
ziren, etxebizitza batzuekin ba-
tera. Horretan adituak diren ar-
kitekto, arkeologo eta teknika-
riek jatorrizko pareta hori azter-
tzeko aukera dago, beraz, orain,
etxe berria eraiki baino lehen, ja-
sotako informazioa etorkizune-
rako dokumentatuta gordetze-
ko. Eta ahal bada, betirako bistan
utzi. 
Tolosan dorre honen garran-

tzia duten eraikin gutxi geldi-
tzen dira (Atodo, Iturriza, Idia-
kez) eta bere balorea ematea ko-
meniko litzateke, ahanzturan
geldi ez dadin. Orain da garaia,
herri honetan horrelako aztarna
asko galdu dira eta historia berri-
ro ez errepikatzea litzateke zen-
tzudunena.

Gipuzkoako historia
arkeologiaren bidez
ezagutzeko aplikazioa 
Androiderako prestatu duten aplikazioaren bitartez,
Mendikuteko Erdi Aroko gotorlekua Albizturren edota
Arritzagako meategiak Amezketan bisita daitezke 

Erredakzioa 

Gipuzkoako Foru Aldundiko
Kultura Zuzendaritzak, Ondare
Historikoaren Zerbitzuaren bi-
tartez, Arkeogipuzkoa Gipuzko-
ako historia arkeologiaren bidez
ezagutzeko aplikazioa prestatu
du. Harkaiz Millan Kultura dipu-
tatuak esan duenez,  «aztarnate-
gi arkeologikoak bisitatzeko gida
gisa diseinatuta dago, nola iritsi,
nola sartu eta kokaguneko leku
adierazgarrienak ikusteko ibilbi-
dea markatzen du. Gainera, au-
dio-gida bezala funtzionatzen
du, eta ikerketa arkeologikoetan
lortutako deskribapenak eskain-
tzen ditu, argazki, ilustrazio, iru-
di interaktibo eta 3D berrerai-
kuntzekin batera».  
Aplikazioa lau hizkuntzatan

dago erabilgarri: euskaraz, gaz-
telaniaz, ingelesez eta frantse-
sez. Android mugikorretarako
dago erabilgarri, eta laster IOS-
erako ere prest egongo da. 
Tresna honen bitartez bisita

daitezke Herniotik gertu dagoen
harkaitz muino baten tontorre-
an kokatutako Mendikuteko
Erdi Aroko gotorlekua, Albiztu-
rren; Aralarko Arritzagako mea-
tegi zaharrak; eta Azkoitia eta
Azpeitia bitarteko muino batean
dagoen Munoaundi Burdin Aro-
ko herrixka gotortua. 
Mendikuteren kasuan, Erdi

Aroko gaztelu txiki horretara
igotzeko bi bide daude: Albiztur-

ko herrigunetik abiatuta, mendi-
ko ibilbide bati jarraituz, edo To-
losako Urkizu auzotik irtenda.
Bidezidorrak seinaleztatu egin
dira, eta, gainera, aplikazioari ja-
rraituz tontorreraino igo daiteke.
Gazteluaren bi esparruetako
hormen oinarriak gaur arte
iraun dute zutik, eta goikoan,
oraindik ere ondo ikusten da
euri ura gordetzeko antzinako
uharka.
Arritzagako meategiei dago-

kienez, Amezketatik abiatuta
iristen da bertara. 200 metroko
altueratik abiatuta 1.200 metro-
ko altuerara iristen da. Arritza-
gako meategi barrutia, euskal
eremuko garrantzitsuenetako
bat izan da kobreari dagokienez.
Lehen ustiaketak duela 4.000
urte hasi ziren, Brontze Aroan.

Aplikazioak ibilbide bat egiten
du 10 kokaleku oinarri hartuta,
eta, horiei esker, historiaurreko
meatzaritzaren adibide bikainak
ikus daitezke, bai eta Aralarko
kobre meategien errege fabriken
instalazioak izan zirenaren az-
tarnak ere.  
Bestalde, Munoaundi, zazpi

hektarea inguruko azalera duen
herrixka gotortua da. Muino na-
gusi baten tontorrean dago, ia
400 metroko altueran, eta Iraur-
gi haranaren ikuspegi zabalak
ditu. Duela 2.400 urte, Bigarren
Burdin Aroan zehar, jendea bizi
izan zen bertan. Aplikazioak ibil-
bidea hasten den punturaino
eramaten gaitu, eta, handik az-
tarnategia dagoen muinora, he-
rrixkako lekurik esanguratsue-
nak erakutsiz.

Mendikuteko Erdi Aroko gotorlekua bisita daiteke aplikazioari esker. ATARIA
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Jon Miranda Zizurkil

Gaztetatik ezaguna du Jose Gar-
ciak (Donostia, 1970) ostalaritza
mundua eta bospasei urte dira
taberna eta jatetxea zabaldu zi-
tuela Donostian. Orain Plaza

Etxeberri eraikinaren behealde-
an dagoen establezimenduaren
ardura eramango du. Astelehe-
nean eman zitzaion hasiera aldi
berriari. 
Zer nolako harrera egin dizute
Zizurkilen?

Egunotan ezagutu dudan jendea
oso atsegina da. Beste planeta
batean nagoela iruditzen zait.
Etxean baino ordu gehiago egin-
go ditut hemen eta horrelakoe-
tan beti izaten duzu zalantza:
«Nola hartuko naute? Gustatuko
natzaie? Ulertuko dute egiten
duguna?». Zalantza guztiak uxa-
tu zaizkit jendeak babes handia
erakutsi didalako iritsi berritan.
Ni prest egongo naiz herrian an-
tolatzen diren ekitaldietan la-
guntzeko.
Ostalaritzarako ez dira garai-
rik onenak. Zergatik erabaki
duzu pausoa ematea?
Bizitzan horrelako aukerak pare-

ra etortzen zaizkizu. Arazo han-
diei tamaina bereko erantzuna
eman behar zaiela pentsatzen
dut nik. Aukera paregabea da
Plaza Etxeberrirena. Ez da seku-
la amore eman behar eta borro-
katu egin beharra dago. Niri bes-
te ezerk ez lidake poz handiagoa
emango lanpostu berriak sortze-
ak baino. Hori da behar duguna.
Nire aldetik Zizurkilgo Udalare-
kin eskertuta nago toki honen
ustiapena niri esleitzeagatik. Ez
diet hutsik egingo.  

Lantaldea osatzeko bidean
zaudete. 
Bai. Herriko jendeari dei egin
diogu gure lantaldera batu da-
din. Sukaldean bi lagun ariko
gara eta goizean nahiz arratsal-
detan laguntzaileak etorriko
zaizkigu; Jantokian, berriz, hi-
ruzpalau pertsona ariko dira. 60-
70 lagunentzako tokia egongo da
jantokiaren eta atzealdeko terra-
zaren artean.
Zer nolako eskaintza egingo
duzue?
Donostiako gure establezimen-
duan eguneko menua eta haragi
errea dira gure berezitasuna. As-
teburuetan Zizurkilen beti egon-
go da aukeran arkume edo txe-
rrikume errea. Karta ere eskaini-
ko dugu eta beti egongo da arrain
freskoa horrela nahi duenaren-
tzat. Gure menuetan entsaladak,
pastak, arrozak eta bestelako el-
tzekariak jarriko ditugu, tartean
babarrunak egongo dira bere sa-
kramentu guztiekin. Sukaldari-
tza tradizionala da, baina beti
gustatzen zaigu egungo teknike-
kin jolastea. Tenperatura ba-
xuan prestatzen ditugu hara-
giak, adibidez, eta platerak aur-
kezterako orduan ongi hornituta
joaten dira, bere entsalada, pata-

J. M. 

«Eskertuta nago toki honen
ustiapena niri esleitzeagatik,
ez dut hutsik egingo»
JOSE GARCIA
PLAZA ETXEBERRIKO ARDURADUN BERRIA

Zizurkilgo Udalak donostiarrari esleitu dio
taberna-jatetxearen ustiaketa, ostalaritzan
esperientzia zabala du eta askotariko
eskaintza egingo du Herriguneko jatetxean

ta eta saltsekin. Gustu guztietara
egokituta eskaintza osatua da
eta bertako sukaldaritzan oina-
rrituta dago; %100ean janari osa-
sungarria da eskainiko duguna. 
Zein jende gerturatuko zai-
zuela uste duzu?
Jende guztiarentzat egongo da
zabalik. Eguneko menua 13,50
euroan emango dugu. Egunero
eskainiko dugu sagardotegiko
menua eta horretarako kupela
bat jarri dugu sagardoa txotxetik
ateratzeko. Gauean, berriz, karta
izango da. Ostiraletan pintxo-
potea egingo dugu. Badugu es-
perientzia Donostiako tabernan
eta jende asko gerturatzen zaigu.
Txuleta pintxoak edo bakailaoa-
renak eskatu ahal izango dira.
Eta bestela ere, errazio eta pintxo
eskaintza zabala izango dugu. 
Plaza Etxeberriri ostalaritza-
rako zein abantaila ikusten
dizkiozu?
Niri kontatu didatenaren arabe-
ra ibilbide bikaina izan du jate-
txe honek. Aurreko jabeek beti
ondo egin izan dute lan. Hori da
puntuetako bat. Bestea kokale-
kua da: 500 urte dituen eraikin
bat da eta horrek badu bere esan-
gura. Hona sartu nintzen lehen
egunean toki honek historia
duela sentitu nuen. Paretek hitz
egiten dute. Zutabe sendoak ditu
eraikinak eta hori da negozio ho-
nek eskaintzen duena, sendota-
suna eta bermea. 
Aldaketa handirik ez duzue
egingo, beraz.
Hemen mahaiek pisua dute, aul-
kiek ere bai. Paretek bere horre-
tan dauden bezala ondo ematen
dute. Ez du gehiago behar. Nik
errespetu handia diot toki honi
eta gauza minimoak erantsiko
dizkiot. Adibidez, tabernako ba-
rraren ondoan gazteentzako
gune bat sortuko dugu. Futboli-
na izango dute, musika entzun
ahal izango dute, eta azken bate-
an egoteko toki atsegin bat eskai-
niko diegu. Haientzako ogitarte-
koak ere izango dira aukeran.
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«Eskaintza osatua da,
bertako sukaldaritzan
oinarrituta dago, %100
janari osasungarria da
eskainiko duguna»
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Hasiera ezin hobea

Imanol Garcia Landa Tolosa

Lehen bi jardunaldi jokatuta, le-
hen postuan dago Redline Meka-
nika TAKE. Gizonezkoen lehen
mailan aritzen den saskibaloi
taldeak entrenatzaile berria du
denboraldi honetan, Goar Arte-
txe, eta oso pozik azaldu da orain
arte ikusitakoaz: «Oso kontentu
nago batez ere taldea oso ondo
lehiatzen ari delako. Egia da de-
noi gustatzen zaigula irabaztea,
baina ondo lehiatuta garaipenak
beti gertuago egoten dira». 
Hain justu, bere ideietako bat

horixe izaten dela gaineratu du
Artetxek: «Nire taldeak lehiakor
izatea nahi dut, baina azkenean
jokalariek atera behar dute grina
hori, talde bezala lehiakor izate-
ko. Hasieratik zehaztu genuen
zein den gure jokatzeko modua,
jokalariek sinesten dute eta era-
kusten ari dira bi partida haue-

Redline Mekanika TAKE lehen postuan dago bi jardunaldi
jokatu eta gero; Goar Artetxek lehen urtea du entrenatzaile
bezala eta lehen sentsazioak «ezin hobeak» direla dio

hobeak» direla dio Artetxek.
«Entrenatzaile berria naiz joka-
lari hauentzako eta beti izaten da
hor denbora tarte bat egokitze-
ko, bai nik jokalariak ezagutzeko
eta baita beraiek ni ezagutzeko
ere. Jokalariak asko ari dira
errazten prozesu hori. Ni kon-
tentu nago eta jokalariei ilusioa-
rekin ikusten zaie. Sentsazioak
oso onak dira eta ziur nago den-
boraldi bukaeran ere berdina
esan ahalko dudala». 
Jokalariei dagokionez, Beñat

Azaldegik utzi egin du taldea.
Etorri direnak Imanol Ceciaga
eta Mikel Esnaola izan dira, eta

Saskibaloiak egunerokotasunetik
deskonektatzeko balio dezala

I. Garcia Landa Tolosa

Hiru jardunaldi jokatu dituzte
oraingoz TAKE taldekoek, aurre-
ko asteburuan jokatzekoa zen
laugarrena bertan behera geratu
zelako. Hiru partida horietan bi
galdu eta bat irabazi du klubeko
emakumezkoen talde nagusiak.
Iñigo Irurtzun entrenatzaileak
denboraldi hasiera oso arraroa
izan dela nabarmendu du: «Den-
boraldi-aurrea hasi ginen presta-
tzen pentsatuz urtarrilean hasi-
ko zela liga. Lasai hartu genuen
eta pixkana hasi ginen biltzen,
sei hilabeteren ondoren zerotik
hastea ere kostatu baitzitzaigun.
Baina, egun batetik bestera era-

baki zen ligarekin hasi behar ge-
nuela eta pixka bat berde harra-
patu gintuen. Ahal dena egiten
saiatu gara».
Lehen bi partidetan Ostadar

eta Antigua-Luberri taldeen aur-
ka jokatu zuten, eta horiek galdu
egin zituzten. Bi talde horiek
sailkapenean goiko postuetan
egotekoak dira ligaren bukaeran.
Hirugarren partida irabazi egin
zuten Goierri Ayma taldearen
aurka. Irurtzunek argi du, baina,
aurten duten helburua: «Talde-
an horri buruz hizketan hasi gi-
nenean argi jartzen genuen kiro-
la egitearen lehen helburua osa-
sun mentala izango zela. Hau da,
geroz eta murrizketa gehiago
izaten ari garen garai hauetan,
saskibaloiak pixka bat horretaz
deskonektatzeko balio izatea.
Horregatik lasai hasi ginen.
Gero, lehiaketak laguntzen digu
pandemia honetaz ihes egiten,
eta hori asko eskertzen den zer-
bait da. Pixkana erritmoa har-

Denboraldi honetako Redline Mekanika TAKE taldea. ATARIA

Oraingoz hiru
partida jokatu ahal
izan ditu TAKEk,
horietatik bi galduz
eta bat irabaziz

tan gauzak ondo eginez emai-
tzak ateratzen direla». 
Orain arteko bi partidak «oso

ezberdinak» izan direla esan du
Artetxek. Lehenengoa etxean jo-
katu zuten, Beasaingo Arri BKL
taldearen aurka. «Azken urteo-
tan asko sufritzen ari den taldea
da, beti beheko postuetan ibil-
tzen den taldea, eta uste genuen
nahiko ondo aterako genuela
partida. Bagenituen lesionatu
batzuk, eta baita zalantza batzuk
ere, denboraldi-aurre berezia
izan delako. Partidari ondo ekin
genion, hautsi egin genuen eta
gero ondo eutsi genion». Biga-
rren partida Tecnun-Askatuak
taldearen aurka izan da. «Gure
liga nahiko berdintsua da, eta
Tecnun aurreneko postuetan
ibili da eta aurreikusten genuen
partida zaila izango zela. Halere,
oso partida ona atera zitzaigun,
momentu askotan dominatu

egin genuen, eta nire ustez mere-
zitako garaipena ekarri genuen
etxera».
Ligan hamalau talde dira, eta

igoera postuei dagokionez, le-
hendabizi geratzen dena mailaz
igotzen da zuzenean, eta hurren-
go lau postuetan sailkatzen dire-
nak euren artean jokatzen dute
mailaz igotzeko beste taldea zein
izango den erabakitzeko. Bestal-
de, azken bi taldeek maila galdu-
ko dute. Kirol helburu zehatzik
ez dutela dio Artetxek: «Niretzat
garrantzitsuena entrenatzaile
bezala, TAKEren lehen taldea
batez ere erreferente izatea da.
Klubean beste hogei talde dau-
de, eta lehen taldea erreferente
izatea bai jokatzeko moduan, bai
baloreak transmititzen... garran-
tzitsua da». 
Lehenengo denboraldia du

TAKEko lehen taldea entrena-
tzen eta lehen sentsazioak «ezin

TAKEren denboraldi honetako taldekideak. ATARIA

horrez gain, jubeniletatik Euken
Huici lehen taldera igo da eta
Beñat Etxeberria eta Unai Conde
jubenilek tarteka parte hartuko
dute lehen taldearen dinami-
kan.
COVID-19aren inguruko neu-

rriak direla eta, hurrengo jardu-
naldiak bertan behera geratu
dira. Atzo jasotako erabakia da
hori, aurretik taldean entrena-
tzeko debekua baitzuten, baina
partidei buruz ez zekiten zer ger-
tatuko zen. Orain, entrenamen-
duak egin ahal dituzte, baina,
esan bezala, partidarik ez dute
izango.

tzen ari ginen eta orain egoerak
okerrera egin duela ikusita, nor-
mala den moduan berriro etxera,
eta ikusiko dugu hemendik bi as-
tetara zer gertatzen den».
Azken jardunaldiaz gain, hu-

rrengo bi jardunaldiak ere ber-

ra, taldean entrenatzeko aukera
izango dute berriro, aurreko osti-
raletik jarduera hori ere debeka-
tuta izan ondoren. Denboraldi
honetan horrelako egoerak ger-
tatu daitezkeela dio Irurtzunek,
eta gogora ekarri du aurreko as-
teetan hainbat jokalarik ezin
izan dutela entrenamenduetara
joan konfinatuta egon direlako.
«Ahal dena egingo dugu. TAKEk
eskaintzen digun saskibaloi es-
pazio honek nolabait balio dezan
egunerokotasunetik deskonek-
tatzeko eta osasuntsu izaten ja-
rraitzeko», esan du. 
Jokalarien zerrendan aldake-

tak izan dituzte. Dagoeneko ez
daude taldean Maddi Lakunza,
Marta Mendinueta eta Olaia
Franco. Aurpegi berriei dagokio-
nez, lau dira: Jasone Zabala, Iru-
ne Gurrutxaga, Saioa Jauregi eta
Oihane Dorronsoro. Sailkapene-
an erdi-goi tartean egotea nahi
dute. «Ligan aurten talde berriak
daude, eta ez ditugu ezagutzen.
Badakigu gutxi gorabehera zein
den gure lekua eta hori defenda-
tzen saiatuko gara», esan du en-
trenatzaileak. «Aldaketa batzuk
izan ditugu taldean, eta berriak
talde dinamikan barneratzen go-
azen heinean hasi ahalko gara
sailkapenari begira jartzen». 

tan behera geratu dira. Gipuzko-
ako lehen mailan jokatzen dute
TAKEkoek, eta bertako saskiba-
loi federazioak hartu zuen eraba-
kia partida horiek ez jokatzeko.
Hori bai, gerora Eusko Jaurlari-
tzatik iritsi diren neurrien arabe-



ZORION AGURRAK

Zorionak!

Urte askoan Iñigo.Lanerako tresnak zain dauzkak! Zorionak!
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Deialdiak

Zizurkil. Produktu fitosanitarioen
oinarrizko txartela berritzea, Fraiso-
ro eskolan, 15:00etan. Informazioa
eta izen ematea: fraisoro@fraisoro-
eskola.eus edo 943 69 21 66.  
Zizurkil. Udazkeneko eta neguko
basalandare jangarriak. Online izan-
go da, 16:00etan. Izen-ematea eta
informazioa: fraisoro@fraisoroes-
kola.eus edo 943 69 21 66. 
Albiztur. 18 urtetik 65 urte bitarte-
koak deitu dituzte odola ematera,
18:30ean, kultur etxean. Hitzordua
hartzeko: 943 65 44 26.

Zinema

Zizurkil. Zinegoak: Bilboko 17. Gay-
lesbotrans Nazioarteko Zinema eta
Arte Eszenikoen jaialdiko lan hobe-
renen sorta, Plazida Otaño liburute-
gian, 19:00etan.  
Tolosa. Bizikidetza saioa. Zubiakfil-
ma, Leidor aretoan, 20:00etan.  Jon
Sistiagak eta Alfonso Cortes-Cava-
nillasek zuzendutako lana.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Eguraldi iragarpe-
na, kantu eskaintzak, agenda Alain
Rekondo zinema eta telesail aditua
eta eguneko albisteak.
15:00. Desafioa. Joxe Angel Sara-
solarekin, herri kirolak.
16:00. Zebrabidea. Magazina
20:00. (H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa Imanol Artola Felix-
ekin.
21:00. Lokatzetan. Umorezko
saioa.

28 KANALA
11:00.Ajoarrieroa
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:00.Adinberri
17:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.C. Bronte Po-
sada. Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6.  943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Berriz ere zeruan ho-
dei tapakia handia izango da.
Ostarte gehiago ikusiko den

arren, hodeiak nagusituko dira eta
arratsaldean tantaren bat edo beste
utziko dute. Haizeak hego-mende-
baldetik joko du eta tenperatura
maximoa beste pare bat gradu igo-
ko da, 16-17 graduan joz goia.

Bihar.Antzeko giroa, baino
epelagoa. Berriz ere zeruan
hodei tapaki handia izango

da, eta ostarte gehiago ikusiko den
arren, arratsaldean euri pixka bat
utziko dute. Haizeak hego-mende-
baldetik joko du eta tenperatura
maximoa beste pare bat gradu igo-
ko da, 17-18 graduan joz goia.

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

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

943 65 56 95
ataria@ataria.eus
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Tolosa

Argazkia 
bi egun lehenago 

ekarri mesedez

POLIZIAREN  GEHIEGIKERIEN AURKA 
Divina Nigeriako emakumeen elkarteak deituta, manifestazioa egin zuten atzo Villabonako
Errebote plazatik Zizurkilgo Joxe Arregi plazara. Gehiegikeria polizialaren aurkako gizarte mu-
gimendua sortu da Nigerian azken hilabeteetan. EndSars izena hartu du eta Nigeriako indar po-
lizial bati egiten dio erreferentzia. «Indarkeria erabiltzen dute gazteriaren kontra eta jendea hil-
tzen ari dira. Gure eskubideen alde ahotsa altxa nahi dugu eta behingoz gehiegikeria polizialare-
kin amaitzea eskatzen diogu Nigeriako gobernuari. Gobernantza berria behar du gure
herrialdeak», esan dute Oghogho Nancy Orumwensek eta Marisa Isoken Giani Graglia Divina Ni-
geriako emakumeen elkarteko kideek. JON MIRANDA


