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Eremu gorrian sartuta,
sartu-irtenak mugatuta
izango dituzte 
Amasa-Villabonan

523,91ko intzidentzia tasarekin, gaurtik
ostalaritza itxita egongo da herrian; neurriak
gogortu ostean, bihartik aurrera mugikortasuna
mugatuta izango dute billabonatarrek // 2

Presoen eskubideen
aldeko ekimenak
babes zabala izan du
Bi mila pertsona inguru irten ziren kalera larunbatean Sarek
presoen eskubideen alde egindako deialdiarekin bat eginez;
Aiztondo mailako mobilizazioan 700 pertsona batu ziren // 4

Zizurkildik Villabonara bitarteko bidea egin zuten Aiztondo mailako mobilizazioan parte hartu zutenek. I.T.
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«Musika
klasikoan
ohikoa denetik
aldentzen da»
IGOR AROSTEGI ETA MADDI ARANA
SUAKAI TALDEKO MUSIKARIAK

‘Luces, música, ¡acción!’ ikuskizuna
eskainiko dute bihar, Leidor aretoan;
hamaika filmetako soinu bandak joko
dituzte era arin eta berritzailean // 3



Ostalaritza eta mugikortasuna
mugatuta, Amasa-Villabonan
Aiztondoko herria eremu gorrian sartu da 523,91ko intzidentzia tasarekin,
ondorioz ostalaritzak ezingo du ireki eta konfinamendu perimetrala ezarri dute

Erredakzioa Tolosa

COVID-19an positibo eman du-
ten herritarren kopuruak gora
egin du azken egunetan eta hori
dela eta, LABIko Aholku Batzor-
deak hainbat neurri zorroztea
erabaki zuen atzo. Horiei jarrai-
ki, 14 egunetan 100.000 biztan-
leko 500 kasu baino gehiago di-
tuzten udalerriek ostalaritza itxi
beharko dute orain arte bezala,
baina horretaz gain mugikorta-
suna murriztu beharko dute.
Udalerri horietan ezingo da albo-
ko udalerrietara joan-etorririk
egin, eta taldeko kirol jarduerak
etenda geratuko dira, ezingo
dute hortaz eskola kirola abiara-
zi. Izan ere, LABI osatzen duten
teknikariek Eskola Kirola abia-
raztea aholkatu diote mahai po-
litikoari, eta horiek eremu go-
rrian ez dauden herrietan abia-
raztea baimendu du. Neurri
berriak bihartik aurrera egongo
dira indarrean.
Horiek horrela, Amasa-Villa-

bonan eragin zuzena izango
dute neurri berriek. Izan ere,
523,91ko intzidentzia tasa du eta
beraz, gaurtik ostalaritza itxita
egongo da Aiztondoko herrian.
Neurri berriei dagokienez, herri-
ko konfinamendu perimetrala
ezarri dute eta beraz, herriko sar-
tu-irtenak murriztuko dituzte
bihartik aurrera, eta ezinbesteko
mugimenduak egin ahal izango
dira soilik. Eremu gorriko udale-
rrien zerrenda astelehenetan eta
ostegunetan berrikusiko du
Jaurlaritzak, astero. 500en langa

igaro ez arren, arretaz erreparatu
behar zaio 400 positibo baino
gehiagoko intzidentzia tasa du-
ten herrien multzoari, eta hor
kokatzen da Tolosa. 
Bestalde, Araba, Bizkaia eta

Gipuzkoako itxialdi perimetrala
ezarri dute, eta ezingo da herrial-
deen artean bidaiatu. Era bere-
an, indarrean jarraitzen dute
gaueko mugikortasunaren mu-
gak, sei pertsonako taldeen mu-
gak, eta 21:00etarako jardueren
eteteak, bai eta merkataritza-es-
tablezimenduetako edukiera

mugatzeak ere. Ostalaritzari da-
gokionez, itxiera ordutegia bere
horretan utziko dute: 20:00etan
itxi beharko dute.

ESKUALDEKO AZKEN DATUAK
Tolosa eremu laranjan jarraitzen
du 438,14ko tasarekin. Azken
egunetako positiboei errepara-
tuta Tolosaldean 43 egon dira ur-
tarrilaren 8tik 10era; 12 Tolosan,
9 Ibarran, 6 Amasa-Villabonan, 5
Alegian, 4 Iruran, bina Beraste-
gin eta Ikaztegietan, eta bana
Anoetan, Baliarrainen eta Berro-

bin. Egindako test kopuruari da-
gokionez, urtarrilaren 8an 9.504
egin zituzten eta 658 izan ziren
positiboak (%6,9), horietako 203
Gipuzkoan. Hilaren 9an 10.051
test egin zituzten, 509 izan ziren
positiboak (%5,1) eta 169 izan zi-
ren Gipuzkoan. Eta herenegun
10.706 test egin zituzten, 560
izan ziren positiboak (%5,2), 166
Gipuzkoan.
Txertaketari dagokionez, To-

losako Uzturre zein Iurreamendi
zahar egoitzetan hasi dira jada
txertoa ematen. 

Konfinamendu perimetrala ezarri dute Amasa-Villabonan; neurria asteazkenean sartuko da indarrean. J.M.

5 urte eta erdiko
zigorra, gizon bat
labanaz erasotzeagatik
AMASA-VILLABONA//Bost urte
eta erdiko kartzela zigorra ezarri
diote 2019ko urrian TSST auto-
bus linean, Villabonan, gizon
bat labanaz eraso zion gizonari.
Espetxe zigorraz gain, ezingo du
16 urteko tartean biktimarenga-
na hurbildu ezta berarekin ha-
rremanetan jarri ere. 

Peoi lanposturako
izen ematea 
zabaldu du udalak 
IKAZTEGIETA// Peoi bat kontrata-
tu nahi dute urtebeterako. La-
naldi osoko aldi baterako kon-
tratua egingo diote. Lanpostura-
ko ezinbestekoa izango da
euskara jakitea, langabezian
egotea eta gida baimena izatea.
Interesa dutenek Ikaztegietako
udaletxean edota Lanbiden ber-
tan eman beharko dute izena,
urtarrilak 15, ostirala, bitarte.
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Leidorreko
kudeaketa,
Faktory-ren
esku 
Udalak udan esleitu zion
zerbitzua, baina Molatuk
errekurtsoa jarri zuen;
administrazio organoak
udalari eman dio arrazoia 

Erredakzioa Tolosa

Urtarrilaren 7tik Faktory enpre-
sak kudeatzen du Tolosako Lei-
dor aretoa. Pasa den udan esleitu
zuen zerbitzua Tolosako Udalak
eta Faktoryk eskuratu zuen, bai-
na ordura arte kudeaketa ema-
ten zuen enpresak, Molatuk,
errekurtsoa jarri zuen. Kontra-
tuen inguruko Errekurtsoen Ad-
ministrazio Organoak (KEAO)
egindako ebazpenaren ondoren,
pleguak berregin eta berriro ere
martxan jarri zen esleipen proze-
sua. Azken berria da, errekurtsoa
atzera bota eta Faktoryk kudea-
tzen duela jada, Leidor. 
Molatu Produkzioak SL enpre-

sa 2017ko martxotik aritu da Lei-
dorren. Orduko hartan epaite-
gietara jo zuen eta Hirutek en-
presa lehiaketatik kanporatu
ondoren lortu zuten esleipena.
Gerora, 2019ko azaroan, Leidor
kudeatzeko lehiaketa publikoa
bertan behera uztera behartu zu-
ten udala. 

Urtarrilaren 2ko
gertakariei buruz

B iltzen ari garen informa-
zioaren arabera, joan
den urtarrilaren 2an,
Udaltzaingoak eta Er-

tzaintzak Kale Nagusiko Iratzar
eta Rainbow tabernen inguruan
esku hartu behar izan zuten, CO-
VID-19aren aurkako arau indibi-
dual eta kolektiborik oinarrizko-
enak erabat ez betetzearen 
ondorioz izan ziren elkartasun-
gabeko gertakariei amaiera ema-

teko. Izan ere, ostalaritza esta-
blezimendu horien barruan zein
kanpoan gazte kuadrillak pilatu-
ta egon ziren, denbora luzean,
maskararik gabe eta distantzia
sozialaren uko eginez, barran zu-
tik kontsumitzen eta abar.
Hori gutxi balitz, badirudi zen-

bait gaztek udaltzainak iraindu
zituztela eta, horren ondorioz,
Ertzaintzak esku hartu zuela, do-
zenaka isun-proposamen irekiz.
EAJko udal taldearentzat, ho-

rrelako jokabideak guztiz onar-
tezinak dira, eta, horrexegatik,

gertakari tamalgarri guzti horiek
argitzearren, lehen urrats gisa,
Udaltzaingoari txosten zehatz
eta sakon bat egitea eskatu dio.
Oposizioko lehen alderdiaren-

tzat, jokabide horiek larritasun
handiagoa hartzen dute, datu
guztien arabera pandemiaren hi-
rugarren olatutik oso gertu egon
gaitezkeelako: gazte arduragabe
horiek birusaren transmisio eta
hedapen sozialaren gune bihurtu
ahal izan dira. Birus horrek hain-
bat hildako eragin ditu gure uda-
lerrian eta dozenaka pertsona os-

GUTUNA
pitaleratu, oraindik ere osasun-
arrasto handiak dituztenak.EAJ-
ren ustez, tamalgarria eta pena-
garria da, halaber, gobernu-tal-
dearen isiltasuna gertaera horien
inguruan. Egun batzuk igaro dira
eta alkateak ez du egokitzat jo he-
rritarren ordezkari politikoei ja-
kinaraztea ere. Kezkagarria da
erantzukizun politikoaren eta
osasun publikoaren arloan beha-
rrezkoa den jardueraren ikuspe-
gitik.

Amasa-Villabonako 
EAJren udal taldea 



Josu Artutxa Dorronsoro

Suakai taldea nafarra bada ere,
etxean bezala ariko da bihar, Lei-
dorren. Taldeko perkusio jotzai-
lea eta biolin jotzailea dira Igor
Arostegi (Tolosa, 1990) eta Mad-
di Arana (Gasteiz, 1990), Tolosan
bizi diren musikariak.
Zer da Suakai? 
Maddi Arana: 2016ko azaroan
sortu zen. Ivan Carmona eta
Claudia Oses dira proiektuaren
zuzendariak, eta aldi berean, tal-
deko biolontxelo eta biolin jo-
tzaileak. Taldean aritzen garen
gainerako musikariak, kontrata-
tuak izaten gara. Orain arte,
80tik gora igaro gara bertatik.
Igor Arostegi: Konplexua da
azaltzen, ez baita musika talde
huts bat; askoz gehiago da. Ha-
rizko instrumentu klasikoak ar-
datz dituen sorkuntza enpresa
bat da, proiektu ezberdinen ku-
deaketaz arduratzen dena. 
M. A.:Musika klasikoaren mun-
duan orokorrean dauden estan-
darizazioekin apurtzen saiatu
dira. Ohikoa den horretatik al-
dendu eta ezberdina bezain en-
tretenigarria den zerbait eskain-
tzeko helburuarekin prestatzen
dute emanaldi bakoitza.
Berezia izango da harizko ins-
trumentuak izatea taldearen
indargunea, ezta?
M. A.: Talde honek lortu duena
zera da, instrumentu tradizional
edo klasiko zaharkitu horiekin,
beste musika mota bat, erakar-
garria, dibertigarria, sortu daite-

keela, era guztietako publikoa-
rentzat, baita adituak ez dire-
nentzat ere.
I. A.:Sokazko instrumentuen in-
guruan sortzen dute. Biolina eta
biolontxeloa ez dira soilik Mo-
zart edota Beethovenekin lotu
behar. Horiekin bestelako gauza
eder ugari egin daitezke eta.
200 saiotik gora, 20 estilo, eta
40 formazio ezberdin. Aukera
zabala eskaintzen duzue.
M. A.: Martxan ditugun lau
proiektu handiak dira ardatz in-
dartsuenak. Hala ere, badira eki-
taldi ezberdinak girotzeko eska-
era luzatzen duten enpresak,
edota euren ezkontzetan aritzea
eskatzen duten bikoteak.
I. A.:Askotarikoa da aukera. Be-
zeroak eskatzen duenaren ara-
bera moldatzen dira. Aurrekon-
tu bat adosten da, eta hortik
abiatuta prestatzen da saioa. Es-
katutako kantuen moldaketak
ere egin izan dira. Aipatzen ge-
nuen proiektuetatik bizitzea da
enpresako arduradunen helbu-
rua, baina noski, zabalik izan be-
har dituzu ate guztiak, gauza ba-
karrera mugatu beharrean.
Nola aritzen zarete lanean?
M. A.: Ikuskizunaren arabera,
jende mota ezberdinarekin kon-
taktatzen dute, norekin jo eta zer
jo erabaki aurretik. Gainera, ze-
rotik sortzen dute proiektu edo
emanaldi bakoitza, bai musika,
baita ideia ere. 
I. A.: Zuzendariek diotenez, eu-
ren proiektuak aurrera eramate-
ko, beharrezkoa dute musikari

guztion laguntza, baita teknika-
riena ere. Izan ere, gure soinu
teknikari eta argi teknikaria di-
tugu, baita gure arropa diseina-
tzailea ere, eta hauek ere proiek-
tuaren parte dira. 
Diozuenez, kalitatea eta aniz-
tasuna dira zuen lehentasun
handienak.
I. A.: Horrek ere izugarri lagun-
tzen du. Batzuetan, gerta daite-
ke, musikari baten jotzeko mo-
dua gustukoa ez izatea, edo bila-
tu nahi duzun hori ez izatea, eta
beraz, aldaketak izaten dira.
Emaitzari begira erabaki desero-
soak hartzea egokitzen da tarte-
ka. Lagun artean sortutako talde
bat da, musikari guztiok ezagu-
nak gara, eta giro ederra dugu
gure artean, baina ezinbestekoa
da kalitatea lehenestea.
M. A.:Profesionalen mundua as-
kotarikoa da, eta ogibide guztie-
tan bezala, badira musikari ho-
beak edo kaskarragoak. Hala ere,
gure taldearen kasuan, elkarren
arteko giroari ere garrantzia
ematen diote.
Askotan, giroak ere eragina
izaten du kalitatean, ezta?
I. A.:Bai, posible da. Eta baita al-
derantziz ere. 
M. A.:Kalitate handiko musika-
riak elkarren ondoan jarriz gero,
hobeto ulertzen dute elkar.
Sorkuntza aldetik ere lan izu-
garria egiten dute. Zabala da.
Euskadiko Orkestra Sinfoni-
koko musikariak ere bazare-
te. Nola uztartzen dira hain ez-
berdinak diren bi estilo?

M. A.: Estilo modernoa edo be-
rritzailea garatzea asko kosta zi-
tzaidan, ez zen erraza izan; asko
ikasi behar izan nuen. Orain, es-
tilo klasikora itzultzen naizene-
an, nire buruari esan behar iza-
ten diot: «Ez erabili bestelako
errekurtso teknikoak». Pertso-
nalki, baina, izugarri betetzen
nau bi estiloak uztartzeak. Musi-
kak berak ere markatzen du mu-
sikarion jarrera, jotzen duzuna-
ren arabera.
I. A.: Bata bestearen osagarria
dela esango nuke. Nire kasuan,
aldaketa bakarra izan dut. Or-
kestran partitura bat irakurri be-
har izaten dut, bertan jartzen
duena jo. Suakain, aldiz, partitu-
rarik gabe aritzen naiz, eta sor-
kuntza lanetan aritzea egokitzen
zait. Hortaz, libreki, nire teknika
garatzeko dudan ahalmena ho-
betzen laguntzen nau. 
Sortzailetzat duzue zuen bu-
rua?
M. A.:Ezta pentsatu ere! Musika
klasikoko musikari moduan ja-
sotzen dugun hezkuntza, hariz-
ko instrumentuei dagokionez
behintzat, oso itxia da sormen al-
detik. Gaur egun, gabezia ikara-
garria dagoela iruditzen zait, sor-
tzeko oso mugatua sentitzen za-
relako. Ni ez naiz gai orri zuri bat
hartu eta zerbait idazten haste-
ko, lotsatik eta urduritasunetik
bizi dut, gainera.
I. A.:Nik nahiago izaten dut par-
titura bat interpretatzen aritzea;
horrela nabil haurra nintzenetik.
Hala ere, aitortu beharra dut,

asko ikasi dudala Suakairi esker,
sormen prozesuan garatzen la-
gundu nauelako.
Taldearen laugarren proiek-
tua aurkeztuko duzue bihar:
Luces, música ¡acción!. Zer da? 
M. A.: Hamaika soinu banda
ezagun interpretatzen ditugu,
bata bestearen atzetik. Ikuski-
zun berritzailea da, arina eta di-
bertigarria, adin guztietako pu-
blikoarentzat sortua. Orain arte
eskaini ditugun kontzertuetan,
ikuslegoaren %50 haurrak izan
dira, eta deigarria egin zait nola
irauten duten emanaldiaren ha-
sieratik bukaerara, adi-adi.
I. A.:Sei musikari eta bi teknikari
ariko gara, musikarekin sinkro-
nizatuta joango diren irudiak ere
eskainiko direlako soinu bandak
entzun bitartean. Irudien eta
musikaren xehetasun guztiak
daude sinkronizatuta, eta horrek
egiten du berezi gure ikuskizu-
na. Gu ikusteaz gain, jotzen du-
guna entzun behar da, baita iru-
diez gozatu ere. Saio betea da.
M. A.:Ezagun askok esan digute,
lehen aldiz gu ikustera joan zire-
nean, informazio gehiegi jaso zu-
tela eta ez zutela oso argi nora be-
giratu behar zuten. Hori dela eta,
bada saioa bizpahiru aldiz ikusi
duenik ere.
I. A.:Aipatzekoa da soinu tekni-
kariak 360 graduko soinu efek-
tua erabiltzen duela. Horrela,
publikoa zinema areto batean
egongo balitz bezala sentitzea
lortzen du, berez, musika saio
bat ikusten ari denean.

ATARIA

«Lagun arteko
taldea bada ere,
ezinbestekoa
da kalitatea
lehenestea»
IGOR AROSTEGI ETA MADDI ARANA
SUAKAI TALDEKO MUSIKARIAK
‘Beste bat’ zirkuituaren barruan, ‘Luces,
música ¡acción!’ izeneko ikuskizuna eskainiko
dute, bihar, 19:00etan, Leidorren; hamaika
filmetako soinu bandak interpretatuko
dituzte, emanaldi bizi, arin eta berritzailean
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Bi mila pertsona
atera dira kalera
presoen alde 
Sarek deitutako presoen eskubideen aldeko
ekimenak Tolosaldean izandako erantzunarekin
«oso gustura» azaldu dira antolatzaileak 

Erredakzioa 

Sarek Euskal Herria mailan an-
tolatutako Bidea Gara ekimenak
Tolosaldean ere erantzun zabala
izan du. 2.000 pertsonatik gora
atera ziren larunbatean herriko
plaza edo kaleetan egindako eki-
taldietan parte hartzera. Eskual-
deko 28 herrietatik 20k egin zu-
ten bat mobilizazioekin. Antola-
tzaileek balantze baikorra egin
dute deialdiak izandako eran-
tzunaz, eta Zizurkil eta Villabona
artean egin zen Aiztondo maila-
ko ekitaldia nabarmendu dute,
700 pertsona inguru elkartu zire-
larik.
Zizurkilgo Joxe Arregi plazatik

abiatuta, Zizurkilgo nekazariak
izan ziren euren traktoreekin
manifestazioaren buru jarri zire-
nak, eta horien atzetik, Asteasu
eta Zizurkilgo trikitilariak, baila-
rako herritarrez osaturiko talde-
ak, Aizkardi mendi elkarteko ki-
deak, Ernai eta gaztetxeetako ki-
deak, Irrintzi eta Beltza-enea
elkarteetakoak, Villabonako EH

Bilduko kideak, talde feminis-
tak, pentsiodunak edota motxi-
ladun umeak. Fleming haurres-
kola dagoen plazara iritsi aurre-
tik mobilizaziora batzen
azkenak, berriz, presoen senide-
ak izan ziren.
Behin plazan, ibilbide osoan

bezala presoen aldeko aldarriek
jarraitu zuten, eta Izan Bidea eki-
menaren irudia irudikatu zuten,
kandelak eskuetan zituztela. An-
tolatzaileen esanetan, aurrei-
kuspenak gainditu zituen Aiz-
tondo mailako ekimenak.

TOLOSAN, 550 PERTSONA
Tolosaldeko mobilizazioetan bi-
garren jendetsuena Tolosakoa
izan zen. Antolatzaileek esan du-
tenez, 550 pertsona elkartu ziren
Nafarzubia eta Zubiberria lotuz.
Xabier Telleriak gidatuta eman
zitzaioan ekimenari hasiera, eta
sirena hots luze baten ostean
piztu zituzten argiak. Jarraian,
Ion Arruabarrenaren saxofoi
doinuek girotu zuten ekimena,
kanturako aukerarekin. Presoen

senideek ere izan zuten hitza
ekimenean, Anabel Eguesen
anaia, Joseba Eguesek, eta Luis
Iruretagoienaren iloba, Aitziber
Sotelok, hain justu. «Bidea Gara
lelopean irten gara kalera. Nor
bere eran. Bakoitza bere ideiak
soinean eta, norbere sentipen
eta bizipenak altzoan, baina bide
berberaren baitan. Etxerako, el-
karbizitzarako eta bakerako bi-
dean», esan zuten. Era berean,
urtez urte norbanako «ezberdi-
nak» batzea «pozgarria» dela
esan zuten, eta herri gisa aurrera
egiteko gogoarekin batera, «el-
karbizitzarako nahia» azaldu zu-
ten; «baina, horretarako salbues-
peneko espetxe politika behin
betiko amaitzea beharrezkoa
da». 
Horiez gain, Altzo, Amezketa,

Anoeta, Alegia, Berastegi, Bida-
nia-Goiatz, Gaztelu, Ibarra, Ikaz-
tegieta, Irura, Leaburu-Txara-
ma, Lizartza, Orendain edota
Orexako herritarrak ere atera zi-
ren kalera, espetxe politikarekin
amaitzea eskatzera. Goian, motxiladun umeak Villabonan. Behean, Anoetako plazan. I.T. / ATARIA
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Tolosan, bi zubiak elkartu zituzten mobilizaziora batu ziren herritarrek. ENERITZ MAIZ



Castro, Guridi 
eta Besance lekuz
aldatuko dituzte 

Erredakzioa 

Espainiako Gobernuaren men-
deko Espetxeetako Idazkaritza
Nagusiak pasa den abenduaren
30ean iragarri zuenez, beste ha-
maika euskal preso hurbilduko
dituzte (horietako bat Euskal
Herrira, Iruñera); bederatzi, gai-
nera, oso urruneko kartzeletatik.
Orain arte iragarri duten mugi-
mendu handiena izango da.
Lekualdatuko dituzten hamai-

ka preso horien artean, eskual-
deko hiru herritar daude, guz-
tiak billabonatarrak: Manex Cas-
tro, Iñigo Guridi eta Juan Carlos
Besance. Castro Puerto de Santa
Mariako (Cadiz) espetxetik Daro-
cako espetxera (Zaragoza) era-
mango dute; Guridi, berriz, Ja-
endik Leonera igaroko da; azke-

nik, Huelvako kartzelatik Palen-
tziako Dueñasko espetxera le-
kualdatuko dute Besance.
Bestalde, Kordobako kartze-

lan zeuden hiru euskal presoeta-
tik bi aldatuko dituzte lekuz, eta
Castroren moduan, Zaragozara
eramango dituzte. Anabel Egues
elduaindarra izango da Andalu-
ziako espetxe horretan geratuko
den euskal preso politiko baka-
rra.
Ondorioz, 150 inguru dira da-

goeneko azken hilabeteetan
egindako lekualdaketak, gehie-
nak udaren ondoren, nahiz eta
preso batzuk bi aldiz mugitu di-
ren; beraz, kopuru erreala txikia-
goa da. Puerto de Santa Maria
kartzelan, esaterako, hamar bat
euskal preso baino gehiago dau-
de oraindik.

Gonzalez eta GALen
arteko lotura ikertzeko
eskatu du Pili Zabalak
Felipe Gonzalezek atentatuak eta desagertze
behartuak egitea eragin ote zuen aztertzeko 
eskatu dio tolosarrak Gipuzkoako Fiskaltzari 

Erredakzioa Tolosa

Joxi Zabala zenaren arrebak, Pili
Zabalak, Espainiako presidente
ohi Felipe Gonzalezek GALekin
izaniko lotura ikertzeko eskatu
dio Gipuzkoako Fiskaltzari. GAL
ikertuko duen plataforma inde-
pendentea bultzatu nahi du Pili
Zabalak eta joan den ekainean
eman zuen horren berri. 
Orain sare sozialen bidez jaki-

narazi du eskaera. «Agian erre-
geek opari utopiko bat ekarri di-
date, baina zuekin partekatu
nahi dut. Utopiak ibiltzeko balio
du eta Felipe Gonzalezek badaki
lehenago edo beranduago egia
horretara iritsiko garela», esan

du. Hala, Zabalak eskatu du
ikerketa ekinbide bat hasteko,
argitu dadin ea Felipe Gonzale-
zen aurkako salaketa bat jar 
daitekeen, «ustez GALen bidez
atentatuak eta desagertze be-
hartuak egitea eragiteagatik». 
Era berean, ikertzeko exijitu

du ea Espainiako presidente
kargua baliatu zuen «erreserba-
tutako funtsen bidez giza esku-
bideen urraketa larriak onartze-
ko, finantzatzeko edo estaltze-
ko». Delitu horiek preskribatuta
daudela ondorioztatuz gero, eta
horrek prozesu berri bat ireki-
tzea eragotziko balu, Zabalak es-
katu du Juan Carlos Garcia Goe-
naren hilketaren kasura gehitze-

ko. Garcia Goena 1987an hil
zuen GALek, Hendaian, haren
autoan lehergailu bat jarrita, eta
kasua irekita dago oraindik. 
Horrez gain, Pili Zabalak go-

goratu du AEBetako CIA Inteli-
gentzia Agentzia Zentralak 1984
urtean eginiko txosten batek 
«terroristak legez kanpo borro-
katzeko mertzenario taldeen so-
rrerarekin» lotu zuela Felipe
Gonzalez. 
Sinesgarritasuna ematen 

dio Zabalak CIAren txostenari,
argudiatuz haren argitaratze
data «Espainiako Gobernua GA-
Len atzean zegoela zioten lehen
argitalpenen aurretik» egina
dela.
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Euskal Herria amets 
eta askatasuna 
helburu 

A gur bat, urte guztian
zehar zuen pauso ba-
koitzarekin gugana
gerturatu zareten guz-

tioi. Senide, lagun, ezagun
guztiengana berotasuna eskai-
ni asmoz presoen aldeko eki-
menetara arrimatzen zareten
guztioi gure esker ona.
Orduak, egunak, urteak,

euskal presoak kartzeletako
patioetan barrena pausoak ha-
runtz, pausoak honuntz, zue-

nei esker, zuenekin bat eginda
gabiltza eta, ezin bestela. Gure
animoari zuen hauspoak era-
giten dio, atzo, gaur, bihar,
etzi, beti izan da horrela.
Etsai lurrean preso gauzka-

telarik zuen bultzada behar
dugu Euskal Herriratzea eta
etxeratzea lortuko badugu,
guk bakarrik ezin izango bai-
tugu. Gure bihotz taupadak
Euskal Herria dute amets, as-
katasuna helburu.
Arrasto honi jarraituko dio-

gu. Zin dagizuegu.
Ana Belen Egues Gurrutxaga 

Kordobako espetxetik  Elduain

GUTUNA

Hiru preso billabonatarrak Zaragozako,
Leongo eta Palentziako espetxeetara
gerturatuko dituztela adierazi dute 

Botikina eskatzeko giza
katea egin dute Amarotzen
Erredakzioa Tolosa

Amarotz auzoko bizilagunek au-
zoan zegoen farmazia itxi eta
gero, botikina eskatzen jarrai-
tzen dute, eta hori aldarrikatze-
ko askotariko mobilizazioak ari
dira burutzen. Hala, iragan la-
runbatean giza katea egin zuten

Berazubi eta Amarotz auzoen ar-
tean.  
Eusko Jaurlaritzak botikina

beharrezkoa dutela ikusi arte, al-
darrikapenekin eta botikina es-
katzen jarraituko dutela esan
dute Amarotz auzoko bizilagu-
nek. Horregatik, larunbat goize-
an Berazubi eta Amarotz artean

giza katea osatu zuten. 300 per-
tsona inguru elkartu ziren giza
katean, auzoko botikinaren al-
deko aldarria eginez. 
Amaroztarrek argi utzi nahi

izan dute «bai ala bai» eta «be-
randu baino lehen» botikina lor-
tuko dutela euren auzotarren-
tzat.



Jon Miranda

Nabarralde fundazioak historia-
ko zenbait pasarte aitzakiatzat
hartuta album ilustratuak kale-
ratu ditu azkeneko urteetan.
Laugarren alea Foixeko Katali-
nari eskaini diote. Nafarroako
erreginaren bizitzako pasadizo
batetatik abiatuta Angel Rekalde
(Tolosa, 1957) soziologo eta fun-
dazioko zuzendariak komikia-
ren gidoia osatu du. Ilustrazioak,
berriz, Ainara Azpiazu Axpi-k
egin ditu. 
Zergatik atera nahi izan du-
zue argitara Foixeko Katali-
na?
Iruñean Joseba Asiron alkate
zela Espainiako Armadaren
etorbideari izena aldatu eta Foi-
xeko Katalinarena jarri zitzaion.
Gerora, Navarra Sumakoek buel-
ta eman diote eta kaleari berriro
aldatu diote izena. Polemika ho-
rren harira gaia atera genuen eta
iruditu zitzaigun Foixeko Katali-
na ez dela batere pertsonaia eza-
guna. Jendeak gehiago ezagu-
tzen du bere senar Joanes IIIa
Nafarroakoa, nahiz eta hura
errege kontsortea izan.  
Zenbaterainoko garrantzia
izan zuen Foixeko Katalina
erreginak Nafarroako erresu-
man?
Izugarrizko ekarpena egin zuen.
Oinordetzan Erdi Aroko erresu-
ma zaharkitu bat jaso zuen, non
borrokak eta izurriteak oso ohi-
koak ziren. Emakume kultua zen
eta administratzaile ona, buelta
eman zion erresumari. Arau be-
rriak jarri zituen, gerra giroa ba-
retu zuen eta herriei azokak
ezartzeko bidea eman zien. Neu-
rri horiekin erresuma moderni-
zatzea lortu zuen, baina 1512an
konkista etorri zen eta lurraldea-
ren parte bat galdu zuen.  Hala
ere, berak ezarritako ereduak ja-
rraitu zuen Nafarroa Beherean,
independente mantendu zen
partean. Erresumaren moderni-

euskarara itzuli zen Testamendu
Berria eta ofizialtasun estatusa
eman zitzaion hizkuntzari. Ga-
rapen hori erregina hauen ingu-
ruan eman zen eta denetan lehe-
na Foixeko Katalina izan zen.
Bere ekarpena gakoa izan zen. 
Foixeko Katalinaren bizitza
kronologikoki jaso nahi izan
duzue?
Zehatzago esateko pasarte bat
aukeratu dugu bere bizitza ilus-
tratzeko. Joseba Asironek erregi-
naren inguruko hainbat anekdo-
ta kontatu zizkigun eta horieta-
tik abiatuta osatu dugu liburu
ilustratuaren gidoia. Izan ere,
konkistaren une horretan seme
bat hil zitzaion eta bizipen per-
tsonal gogor hori eta erresuma-
ren galera uztartu nahi izan ditu-
gu liburuan.
Foixeko Katalinaren bizitza-
ko pasarteak ilustratzeko
emakumea aukeratu duzue.
Propio hartu duzue erabakia?
Esan daiteke berak aukeratu gin-
tuela gu. Elkarrizketa batean ate-
ra zen gaia eta beste ikuspegi bat
emateko aproposa iruditu zitzai-
gun Ainara Azpiazu Axpi.
Epikotasuna beste modu ba-
tera azaltzen saiatu zarete?

munduan miresmena eragingo
zuela. Baina, esango nuke, errea-
litate hori ezkutatu egin zaigula.
Hiru erreginak, Foixeko Katalina
lehenik, bere semearen emazte
Margarita Angulemakoa gero eta
hauen alaba Joana Albretekoa
azkenik, oso erregina indartsuak
izan ziren, kultuak. Ehun urtez
errenazimendu propioa izan zen
hemen, kultur eta ekonomia alo-
rrean eta baita administratiboki
eta politikoki ere; aurrerapen na-
barmenak etorri ziren. Esate ba-
terako, Luteroren bidea jarraituz

zatzea Foixeko Katalinak ekarri
zuen.
Errenazimenduaren testuin-
guruan nolako garrantzia
izan zuen Nafarroako Erresu-
mak?
Errenazimendua esaten zaigu-
nean Leonardo da Vinci, Boccac-
cio, Michelangelo edo Maquia-
velo bezalakoak etortzen zaizki-
gu burura, denak italiarrak. Ez
gara konturatzen Nafarroan ere
horrelako errenazimendu gisako
bat izan zela. Ez zuen Shakespe-
arek alperrik esan Nafarroak

Bai. Horretan asmatu dugu. Ha-
sieran planteatu genuen liburu
ilustratu honek bestelako ikus-
pegi bat izan behar zuela eta
Axpi-k lortu du. Eneko Aritzan
agertzen den gizonen borroka
eta epikotasun horren aldean,
hemen sentimenduak presente-
ago daude. Askoz hurbilago eta
humanoago agertzen zaigu Foi-
xeko Katalinaren irudia.
Zer esan dezakezu liburuko
ilustrazioez?
Niri izugarri gustatu zaizkit. Bes-
te estetika bat baliatu du Axpi-k.
Itxura goxoago eta ikuspegi sen-
tiberagoa azaltzen dute irudiek,
eta alde horretatik, pentsatzen
dut aberatsagoa eta biribilagoa
geratzen dela komikia.
Nori zuzendutako liburua da
hau?
Publiko osoarengan pentsatuta
kaleratu dugu. Horrelako liburu
ilustratuak gazteentzako baka-
rrik direla uste du jendeak baina
kasu honetan edozeinentzat
aproposa da.Komikia da, baina
ez umekeria. Kontakizun atsegi-
na, esanguratsua, eta batez ere,
gurea da. Gure memoria da.
Tresna honen bitartez ikasteko
aukera izango du irakurleak.
Ez da lehen aldia pasarte his-
torikoak ilustratuz liburu gra-
fikoak kaleratzen dituzuena.
Ez. Bilduma moduko bat da ho-
nezkero. Hau laugarren alea da.
Orain arte, 1620 Nafarroa behe-
regaina, Eneko Aritza Lehen
Errege Baskoia eta Maria Zuga-
rramurdikoa eta sorginduak
izan ziren emakumeak liburu
ilustratuak atera ditugu. Joseba
Larretxe Josevisky-ren ideia izan
zen formatua eta guk edizioan
lagundu genion. Aritu gara Adur
Larrearekin eta Asisko Urmene-
tarekin, eta orain, Ainara Azpia-
zu Axpi-k egin du azkenekoa.
Haiek dira artistak eta ahal du-
gun neurrian haien lanak zabal-
tzen jarraituko dugu Nabarral-
den.

«Erresumaren
modernizatzea Foixeko
Katalinak ekarri zuen»
ANGEL REKALDE
NABARRALDEKO ZUZENDARIA
Nafarroako Erresumako erreginaren inguruko liburu ilustratua
kaleratu du Nabarraldek; fundazioko zuzendari den Angel Rekalde
tolosarrak ondu du gidoia eta Ainara Azpiazu ‘Axpi’-k egin ditu irudiak
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Inaxio Kortabarria, Ainara Azpiazu eta Angel Rekalde. NABARRALDE

Bartolome Tolosa
Tolosa

Urtarrilaren 8an hil zen 85 urte zituela

Zure irripar gozo hori,gure oroimenean
gordeko degu.

SABERRIKO PRIMOK.

TOLOSAN, 2021ko urtarrilaren 12an

Vicky Lizarraga Sanz
Adei Olaberria ikaslearen ama

LASKORAIN
IKASTOLAKO 
kideen izenean

TOLOSA, 2021eko urtarrilaren 12a

Izena eta Abizena jaun
a / 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.

DONOSTIA-ORDIZIAn, 2021eko urtarrilaren 12an

Lizartzatik Goierrira etorritako Patxik edo Pakok, 
gustura emango lizkizueke eskerrak 84 urte hauek

zorionez 
betetzen lagundu diozuenei: 

Fabrika handiko lankideak, Ikastolako bidelagunak,
udalekuetako kuadrilla, lagun eta senitartekoak.

Patxi Furundarena Lasa

Bidea da helburu, egin dezagun “pokili-pokili”…

Familia

Urtarrilaren 7an hil zen 84 urterekin.
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Iñaki Artolak partida
utzi egin behar izan
du lesio batengatik
Aranguren bikotearekin Urrutikoetxea eta Imazen
aurka Binakako Txapelketako partida jokatzen ari zirela 
izan du lesioa pilotari alegiarrak eskuineko izterrean

Imanol Garcia Landa  

Binakako Txapelketaren biga-
rren jardunaldiak ez ditu albiste
onak utzi Iñaki Artola alegiarra-
rentzat. Arangurenekin batera
jokatzen du txapelketa eta igan-
dean Urrutikoetxea-Imazen aur-
kako partida izan zuten. Alegia-
rrak partida utzi egin behar izan
zuen, eskuineko izterrean mina
sentitu ondoren. 18-16 galtzen
ari ziren une horretan Artola-
Aranguren. Azken emaitza, be-
raz, 22-16 geratu da. Ordura arte,
neurketa gogorra jokatu zuten
lau pilotariek. Hasieratik aginte-
an izan ziren Artola-Aranguren,
baina tantoak aurrera joan ahala
indarrak parekatzen hasi ziren
eta hamaseigarrenean bat egin
zuten bi bikoteek. Orain, ikusi
egin beharko da zenbaterainoko
lesioa duen Artolak eta noiz
ahalko duen berriro jokatzen
hasi. Hurrengo partida ostirale-
an dute, berez, alegiarrak eta
Arangurenek, Peña II-Albisu bi-
kotearen aurka. Oraingoz, Arto-
la-Aranguren bikoak txapelketa-
ko bi partidak galduta dituzte.
Bere aldetik, Jon Ander Peñak

ezin izan zuen Albisurekin bate-
ra bigarren garaipena eskuratu,
bigarren jardunaldi honetan
Olaizola II-Rezusta bikotearen
aurka 22-19 galdu ondoren. Bi
zati izan zituen partidak: lehe-
nengoan, aurretik izan ziren ga-
raileak, eta alde politekin, gaine-
ra. Handiena seikoa izan zuten:
10-4, 14-8 eta 17-11. Rezusta ondo
ari zen, eta Olaizola trebe zebilen
tantoak bukatzen. Urdinek pix-
ka bat gerturatzea lortu zuten
hiru tantora, baina ematen zuen
partidak gorrien kolorea zuela.
Hala ere, 17-11koaren ondotik
buelta etorri zen: zazpi tanto el-
karren segidan eginez, 17-18 au-
rreratu ziren Peña eta Albisu. 18-
19 ere egon ziren, baina hor bu-
katu zitzaien aldeko haizea.
Azkeneko tantoak gorrientzat
izan ziren.

Jokin Altunak eta Mariezku-
rrena II.ak bigarren garaipena
lortu dute, eta sailkapeneko
buru dira. Ezkurdia eta Galartza-
ri 22 eta 11 irabazi zieten, eta joko
bolada onean daudela erakutsi
dute. Hurrengo partida Elezka-
no II-Zabaletaren aurka izango
dute.
Erik Jakak eta Martijak atzo

gauean jokatzen zuten bigarren
jardunaldiko bere partida, Elez-
kano II-Zabaleta bikotearen aur-
ka. Lehenengo jardunaldian gal-
du egin zuten lizartzarrak eta
bere bikoteak, eta atzo gauean
beren lehen puntua lortzera ate-
ra ziren. Hurrengo jardunaldian
Ezkurdia-Ladis Galarza izango
dituzte aurrean.
Promozio mailan Iker Elizegi

asteasuarra ari da lehiatzen, Ar-
teaga II.arekin bikote eginez, eta
bere bigarren jardunaldiko parti-
da atzo gauean jokatzekoa zuen,
Alberdi-Salaverri II bikotearen
aurka. Lehenengo jardunaldian
galdu egin zuten 17-22 Larraza-
bal-Ezkirozen aurka. Bigarren
jardunaldi honetan, Jon Erasun

zizurkildarrak Uriondo ordezka-
tu zuen, eta Zubizarreta III.are-
kin batera 17-22 galdu zuten La-
rrazabal-Ezkirozen aurka.

Iñaki Artola, artxiboko irudi batean. I.G.L.

KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
4. jardunaldia
(atzeratutako partida)
Juv. del Circulo-Lauburu 7-5

Sailkapena
1. Otxartabe 16p
2. Gora Grupo Iron 15p
3. Juventud del Circulo 13p
4. Lauburu Ibarra 10p
5. Auzoak de Zierbena 9p
6. Castro Urdiales 7p
7. Kukuyaga Etxebarri 5p
8. Laskorain 2p
(Lauburuk 6 partida jokatu ditu eta
Laskorainek 7 partida)

Hurrengo jardunaldia, 8.ena
Juven. del Circulo (3)-Laskorain  (8)
Lauburu (4)-Gora Grupo Iron (2)

GIPUZKOA SENIOR MAILA 
Denboraldia hasi bada ere,
partidarik ez da jokatu oraindik.

HIRUGARREN MAILA 
7. jardunaldia
Alipendi Zalditxo Araia 3
Tolosala 2

Sailkapena
1. Alipendi Zalditxo Araia 19p
2. Elorrioko Parra taberna 16p
3. Afantxo Pesc. Ferreres 15p
4. Mahastiak Labastida 13p
5. Gernikako Lagunak Xaibor 7p
6. Antiguoko 6p
7. Tolosala 3p
8. Lagun Onak 3p

Hurrengo jardunaldia
Tolosala (7)-Antiguoko (6)

Eskubaloia
1. MAILA NAZIONALA 
12. jardunaldia
(Abenduaren 20an jokatu zen)
Tolosa  Eskubaloia 25
Estudio Matmata Zaragoza 25

Sailkapena
1. Helvetia Anaitasuna 18p
2. Hierros Servando Eibar 17p
3. Barakaldo 17p
4. Easygas Urduliz 14p
5. Ereintza Aguaplast 14p
6. Tolosa Eskubaloia 14p
7. Beti-Onak 13p
8. Uharte 12p
9. Egia 12p
10. Jacar San Antonio 9p
11. Estudio Matmata Zaragoza 7p
12. Navarrete 5p
13. Dominicos Zaragoza 4p
14. Romo Indupime 3p
15. Alcorta Forging Group 3p

Hurrengo jardunaldia
Alcorta Forging Group (15)
Tolosa  Eskubaloia (6)

Futbola
1. MAILA  NAZI0NALA
8. jardunaldia
Real Sociedad B-Tolosa CF 4-0

Sailkapena
1. Real Sociedad B 24p
2. Bizkerre 16p
3. San Ignacio 14p
4. Añorga 12p
5. Oiartzun 10p
6. Aurrera de Vitoria 9p
7. Tolosa CF 4p
8. Arratia 1p 

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF  (7)-Arratia (8)

HIRUGARREN MAILA
12. jardunaldia
Tolosa CF-Sestao River 0-5

Sailkapena
1. Gernika 22p
2. Sestao River 20p
3. Real Sociedad C 20p
4. Santutxu 19p
5.  Tolosa CF 16p
6. Deusto 16p
7. Beasain 15p
8. Somorrostro 9p
9. Balmaseda 7p

Hurrengo jardunaldia
Gernika (1)-Tolosa CF  (5)

Saskibaloia
1. MAILA 
Redline Mekanika TAKE taldeak lau
partida jokatu ditu guztira, eta
horietatik hiru irabazi eta bat galdu
du. Orain arte lortutako emaitzak: 
Redline Mekanika Take 73
Arri BKL 35
Tecnum Askatuak 49
Redline Mekanika Take 60
Getxo 65
Redline Mekanika Take 58
Redline Mekanika Take 60
Universidad Deusto Loiola 59

1. MAILA 
TAKEtaldeak lehen hiru partida
jokatu ditu, ordudanik liga etenda
baitago. Horietatik bat irabazi eta bi
galdu ditu. Orain arte lortutako
emaitzak:  
Ostadar 60
TAKE 30
TAKE 27
Antigua-Luberri 61
Goierri Ayma 55
TAKE 59

SAILKAPENAK
LEHEN MAILA
1. Altuna III- Mariezkurrena II 2-0
2. Olaizola II - Rezusta 2-0
3. Elezkano II - Zabaleta 1-0
4. Peña II- Albisu 1-1
5. Urrutikoetxea - Imaz 1-1
6. Jaka- Martija 0-1
7. Artola- Aranguren 0-2
8. Ezkurdia-Ladis Galarza 0-2
(atzo gaueko partidaren emaitza
falta da)

PROMOZIO  MAILA
1. Salaberria-O. Etxebarria 2-0
2. Larrazabal-Eskiroz 2-0
3. Zubizarreta III - Uriondo 1-1
4. Elordi - Garmendia 1-1
5. Zabala - Erostarbe 1-1
6. Arteaga - Elizegi 0-1
7. Alberdi - Salaverri II 0-1
8. Egiguren V - Ruiz 0-2
(atzo gaueko partidaren emaitza
falta da)



www.ataria.eusASTEARTEA, 2021EKO ABENDUAK 10 
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

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

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

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

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ASTEARTEA 12
AGENDA

Deialdiak

Zizurkil. Irakurketa kluba Monica
Leivarekin. Robert Laxalten Dulce
tierraprometidaaztertuko dute,
18:00etan, Plazida Otaño Liburute-
gian. 
Amasa-Villabona.EH Bilduren herri
batzarra, 2021eko udal aurrekon-
tuak jorratzeko, udaletxeko pleno
aretoan, 19:00etan.r

Erakusketak

Tolosa.EmPoderArte eta Tolosako
Berdintasun sailak antolatutako
Sorginak!erakusketa, Aranburun.
Ibarra.Galtzakomik erakusketa
Kultur etxean. Galtzakomik lehiake-
tara aurkeztutako lanak jarri dituzte.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Goizeko magazi-
na, Asier Imazekin: Iker Ibarluzeare-
kin eguraldiaren iragarpena, eskaini-
tako abestiak, eskualdeko berriak,
kolaboratzaileen tarteak...

15:00. Letren errepublika. Literatu-
rari buruzko hamabostekaria, Jon
Mirandak gidatuta. Elkarrizketak,
gomendioak, berritasunak....
16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko arratsaldeko
magazina.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Elkarrizkettap (Zihara Enbei-
tia)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ajoarrieroa
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Leihotik Begira

FARMAZIAK

Gaur

VILLABONA.Egunekoa.Juana Ma-
ria Sanchez Alias. Kale Berria, 34.
943 69 11 30.  

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes  Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6.  
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motel xamarra
izango dugu. Egun osoan
zeruan hodeiak nagusituko

dira eta orokorrean zerua estali xa-
mar agertuko zaigu. Puntualki euri
tantaren bat botako du, baina oro-
korrean ateri eutsiko dio. Haizeak
mendebal/ipar-mendebaldeko no-
rabidea izango du eta tenperatura
maximoa 7-8 graduan errendituko
da.

Bihar.Antzeko giroarekin
jarraituko dugu. Zeruan ho-
deiak nagusituko dira, batez

ere goizean, eta euri zaparradaren
bat izango da. Arratsaldean giro ate-
ria izango dugu eta ostarte batzuk
zabalduko dira. Haizeak mendebal-
deko ukitua izango du eta tenpera-
tura zertxobait igoko da, maximoak
8-10 graduan.

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

ZORION AGURRAK

Urte askoan!

Agustin eta Juanita.Urtarrilaren 9an diamantezko ezteiak.
Zorionak etxeko guztien partetik.


