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bidegorriko lanekin
hasiko dira laster
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Sormen
egonaldiak 
Ur Maran
Zientzia, natura eta artea
uztartuko dituzten hiru
asteko hiru egonaldi
egingo dituzte // 2
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Hiru asteko hiru egonaldi egingo
dituzte udan Ur Mara museoan
Sormenaren Kabia proiektuaren barruan eta aldundiaren laguntzarekin, lehen
aldiz antolatu dituzte zientzia, natura eta artea uztartuko dituzten egonaldiak

Jon Miranda

Zientzia eta naturari lotutako es-
perimentazio eta prestakuntza
artistikorako egoitzak antolatu
ditu Ur Mara museoak Gipuzko-
ako Foru Aldundiaren laguntza-
rekin. Astebeteko iraupena izan-
go duten hiru egonaldi desber-
din egingo dira: uztailaren 25etik
31ra, abuztuaren 8tik 14ra eta
abuztuaren 22tik 28ra. Ekaina-
ren 25a baino lehen egin beharko
dira izen emateak, www.fagus-
alkiza.eus edota www.urma-
ra.comatarietan. 
Maria Jose Telleria Gipuzkoa-

ko Foru Aldundiko Kultura zu-
zendari nagusiak adierazi due-
nez, «Gipuzkoako Foru Aldun-
diarentzat pozgarria da pande-
mia garai hauetan proiektu
kultural berri bat martxan jartze-
ko aukera izatea. Kulturak inoiz
baino beharrezkoagoa du era-
kundeon laguntza eta uste dugu
sorkuntza artistikoa gizarteratu
nahi duten ekimenak babestea
garrantzitsua dela».
Sormenaren Kabia egonaldiak

erakunde publiko eta pribatuen
elkarlanari esker sortu dira. Izan
ere, Ur Mara museoa eta Alkiza-
ko Udala elkar hartuta doaz eta

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
babesa izango du ekimenak.
Inaki Irazabalbeitia Alkizako

alkateak azaldu duenez, herrita-
rrekin eta herriko eragileekin ba-
tera egindako gogoeta prozesu
luze baten emaitza da Fagus-Al-
kiza herri proiektua, herriaren
etorkizunaren nondik norakoak
finkatzen dituena. «Hiru dira
egitasmoaren zutabeak: natura,
gizakia eta bi horien arteko ha-
rremanetik sortzen den kultu-
ra». Azken horri lotuta sortu zen
Sormenaren Kabia beka 2018an,
eta orain, Ur Mara museoaren gi-
daritzapean eta aldundiaren la-

guntzarekin sortu dira Sormena-
ren Kabia egonaldiak.

HIRU ASTEKO HIRU EGONALDI
Ur Mara museoko arduradun
Koldobika Jauregi eta Elena Ca-
jaraville artistak izango dira Sor-
menaren Kabia egonaldietako
parte hartzaileen tutoreak. Ikas-
leei euren sormen prozesuan la-
gunduko diete, bakarka zein tal-
dean. Astebeteko egonaldi ba-
koitzean, gutxienez 7 eta
gehienez 12 laguneko taldeak
osatuko dira. 
Jauregik egonaldi bakoitzean

gai bat landuko dela eta aurten-

goan materia, paisaia eta espa-
zioa izango direla aurreratu du.
Eskultorearen hitzetan, Ur Mara
jakin-mina duten eta esperi-
mentatu nahi duten pertsonen-
tzako «laborategi moduko bat»
izango da.
Sormenaren Kabia egonaldie-

tan hainbat zientzia esparrutako
adituek ere parte hartuko dutela
aditzera eman dute antolatzaile-
ek. Lehenengo ekitaldian, esate
baterako, Ana Galarraga zientzia
dibulgatzailea materiaz ariko da;
bigarren astean Itziar Garate as-
trofisikariak espazioaz egingo du
gogoeta; eta azkeneko egonaldi-
ra, Arantza Aranburu geologoa
gonbidatu dute paisaiaz hitz egi-
teko. Zientzialari hauen lagun-
tzaz aukeratutako gaiaren ingu-
ruan, hausnartu eta sorkuntza
prozesuan sakontzeko aukera
izango dute parte hartzaileek.
Jauregik, bestalde, jakinarazi

du Juan Barbé papergile arti-
sauak ere egonaldietan saio teo-
riko eta praktikoak eskainiko di-
tuela. Eskultore alkizarrak azpi-
marratu nahi izan du
pandemiak eragindako garai
«trumoitsu» hauetan, aire zaba-
lean lan egiteko aukera «parega-
bea» izango dutela ikasleek eta
horretarako Ur Marak eskain-
tzen dituen espazioak baliatuko
dituztela.
Egonaldietan parte hartu de-

zake adinez nagusia den eta inte-
resa duen edonork. Artea, natura
eta erronka berriak maite dituz-
ten pertsonentzat «sekulako go-
zamena» izango dela nabarmen-
du dute antolatzaileek. Izena
emateko epea irekita dago eta
plaza guztiak agortu arte izango
da inskribatzeko aukera. Edono-
la ere, izen ematea ekainaren
25aren aurretik egin beharko da
eta ekainaren 11 baino lehen ize-
na ematen dutenek %10eko be-
herapena izango dute prezioan.
Sormenaren Kabia egonaldietan
parte hartu nahi dutenek, Alki-
zan bertan ostatu hartzeko hain-
bat aukera izango dituztela ere
azaldu dute.

Maria Jose Telleria Kultura zuzendari nagusia, Inaki Irazabalbeitia Alkizako alkatea eta Koldobika Jauregi Ur Mara museoko zuzendaria aurkezpen ekitaldian. J. M.
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Zabalik dago bertso-
eskoletan izena
emateko epea
TOLOSALDEA // Harituz Bertso-
zale Taldea datorren ikasturteko
bertso-eskola taldeak osatzen ari
da dagoeneko eta horretarako,
aurrematrikulazio kanpaina ja-
rri du martxan. Ekainaren 11ra
arte egongo da zabalik eta es-
kualdeko haur zein gaztetxoek
eman ahal izango dute izena. 

Haurtzaroko sexu-
abusuei buruzko
ikuspegiak
TOLOSA // Maiatzaren 28 eta
29an, eta ekainaren 4an, 5ean,
11n eta 12an, haurtzaroko sexu-
abusuei buruzko sei saioko ikas-
taroa dinamizatuko du Susanna
Minguell filosofian lizentzia-
tuak, Tolosako kultur etxean.
Palabras Dislocadas: perspecti-
vas sobre los abusos sexuales en
la infancia izena du tailerrak,
eta saio guztiak gaztelaniaz
izango dira. Parte hartzekober-
dintasuna@tolosa.eushelbidera
idatzi edo 943 670 383 telefono-
ra deitu behar da.

13
POSITIBO BERRI ESKUALDEAN
Osasun sailak emandako datuen
arabera, 8.729 test diagnostiko
egin zituzten herenegun, eta ho-
rietatik 276 (%3,2) positiboak
izan ziren. Gipuzkoan, 91 positi-
bo atzeman zituzten, tartean, 13
Tolosaldean; Tolosan 9, Ibarran
3 eta Abaltzisketan positibo bat.
5.000 biztanle baino gehiago di-
tuzten Tolosaldeko herrien ka-
suan, Amasa-Villabona (101) ko-
lore horian dago, eta Tolosa
(474) gorrian. Osasun eremuak,
berriz, gehienak horian daude,
baita Tolosaldeko ESIa ere (245).
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Zizurkilgo Udalak
hitzarmena sinatu du
Oinherri elkartearekin
Herri hezitzaileak sustatzeko elkarteak urtebeteko
hitzarmena sinatu du udalarekin, eta honenbestez, 
herri hezitzaileen sareko parte izango da Zizurkil 

Jon Miranda Zizurkil

Oinherri Euskal Herri mailako
aisialdia, hezkuntza, kultura eta
euskara arloetan lan egiten du-
ten 16 eragilek osatzen dute. He-
rri bat hezitzailea dela esan ahal
izateko gakoak lantzen jardun
du elkarteak teoria mailan. Mai-
te Azpiazu Oinherriko kideak la-
burbildu ditu zazpi printzipioak:
«Haurtzaroaren kultura aitor-
tzea; benetako parte hartzea eta
erabakitzeko ahalmena ahalbi-
detzea, beti ere, balio hezitzaile-
etan oinarrituta; euskalduna iza-
tea; aniztasunean bestea modu
berdin eta parekidean onartzea;
ingurumen kulturala eta naturala
zaintzea; eta komunitate sarea
egitea, auzolana eta zaintza bul-
tzatuz».
Teoria lantzen aritu ondoren,

lanketak zentzurik ez zuela ondo-
rioztatu zuten elkarteko kideek,
«ariketa horrek praktika ereduga-
rri batzuetan lur hartzen ez ba-
zuen». Iaz, erabaki zuten Euskal
Herri mailako herri hezitzaileen
sarea osatzea filosofia honetan
sakondu nahi zuten udalerriekin.
Gaur egun, 25 herrik osatzen dute
sarea, horien artean Asteasuk eta
hemendik aurrera Zizurkilek. 
Herri hezitzaileen egitasmoak

lehendik ere lanean ari diren era-
gileei marko bat eskaintzeko hel-
buruaz hitz egin du Azpiazuk.
«Oinherri ez dator Zizurkilgo he-

rrira egitasmoak sustatzera, le-
hendik ere egiten baitira eta balio
ikaragarria baitute. Aterpe bat es-
kaini nahi diegu guk. Egitasmo
horiek duten balio hezitzailean
sakondu nahi dugu. Tokian toki-
ko prozesuak garatu behar direla
uste dugu, bertakoek, bertakoen-
tzat eta bertako baliabideekin». 
Honenbestez, elkarlan eta ba-

besean oinarritzen den sarean
partekatzen diren esperientziak
jasoko dituzte Zizurkilen hurren-
go urtebetean. 
Udalak, hezkuntza formal eta

ez formaleko elkarteek eta herri-
gintzako eragileek partekatzen
dituzten espazioak identifikatu-
ko ditu lehenik eta behin Oinhe-
rrik, egitasmoak nondik abiatu
daitezkeen erabakitzeko. Iker
Urruzola Zizurkilgo alkateak na-

barmendu du dagoeneko Herri-
bizigune elkarteak abian dituen
hainbat proiektutan Oinherriko
kideen ekarpena jasoko dela, hau-
rren basoa ekimenean, adibidez. 
Horrekin batera, gazteekin egi-

ten ari diren prozesu batean 
elkartearen aholkularitza txerta-
tzeko aukera izango da eta indar-
keria matxistaren kontrako pro-
tokoloaren diseinuan ere esku
hartzea izango du Oinherrik.
Oporretan Euskaraz udaleku ire-
kiak dira Zizurkilgo Udalak susta-
tzen duen ekimen garrantzitsue-
netako bat eta bertan ariko diren
eragileekin heziketa prozesu bat
ere eramango da. 
Bere aldetik Oinherrik 2021.

urteko lan ildoetan egiten ari
den lanketa Zizurkilera ekarriko
duela argitu dute.

Maite Azpiazu Oinherriko kidea eta Iker Urruzola Zizurkilgo alkatea. J.M.

Osasun
publikoari
buruzko bilera
bertan behera
uztea nahi dute  

Larraulgo eta Berrobiko
alkateek diote Tolosaldea
Garatzeneko lehendakariak
egin diela dei, eta ez
dagokiola gaia lantzea 

Erredakzioa Berrobi/Larraul

Larraulgo eta Berrobiko alkate
sozialistek eskualdeko osasun
sareari buruz hitz egiteko jaso-
tako bilera deialdia gaitzetsi
dute. Tolosaldea Garatzeneko
lehendakariaren eskutik jaso
dutela esan dute, eta bi alkateen
iritziz garapen agentziari ez da-
gokio gai hori lantzea. Hori dela
eta, bi alkateek argitu dute gu-
tun bat bidali diotela Iker Urru-
zola Tolosaldea Garatzeneko le-
hendakariari. 
Gutunean ekainaren 2ko bile-

ra baten deialdia jaso izana gai-
tzetsi dute. Bileran eskualdeko
osasun publikoaren sareak di-
tuen arazoen inguruan hitz
egingo dute eta esan dute gai
hori ez dagokiola garapen agen-
tziari. 
Era berean, Tolosaldea Gara-

tzeneko lehendakaria garapen
agentzia erabiltzen ari dela 
salatu dute; «ez hori bakarrik le-
hendakariaren erruz Tolosal-
dea Garatzen ez da erakunde in-
dependentea, helburu alderdi-
koiak dituen agentzia baizik»,
esan dute. 
Datorren ekainaren 2ko bilera

deialdia Tolosaldea Garatzene-
ko kide ez diren hainbat herrita-
ko alkatetzara bidali izana gai-
tzetsi dute ere, eta bilera deial-
dia bertan behera uzteko eskatu
diote garapen agentziako le-
hendakariari. 

Karmelo Elustondo Jauregi 
Atzo hil zen, 60 urte zituela.

Emaztea: Roxario Otaegi; alaba: Aroi; anai-arrebak: Martin (†), Juan Luis (†) eta Ixabel, Joxe
Mari eta Marixol, Patxi, Jexux eta Rosario; ezkon anai-arrebak: Kontxi eta Mikel, Peio eta Ana,

Pili eta Patxi, Iosu, Mila eta Mikel (†); ilobak, biloba-ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Hileta GAUR izango da, maiatzaren 26an, arratsaldeko SEIETAN, 
Zizurkilgo ARANTZAZUKO AMA parroki elizan. Aldez aurretik, mila esker.

ZIZURKILEN, 2021eko maiatzaren 26an
Oharra: Gorputz beila Tolosako ORIA TANATORIOAN egongo da, gaur 11:30ak arte.

- Goian bego -

Karmelo
Elustondo

Jauregi 
Ilargia lainoen artean nola

halaxe zara itzali
zure irribarre hori ordea

ezerk ezingo du estali

Zure ilobak: Enara, Ametz, Uxoa, Irati, Oinatz,
Ihintza eta Izar.

BIDANIA-ZIZURKIL, 2021eko maiatzaren 26a



Galtza handietan
sartu zuten hanka
30 urte betetzen dira gaur, Galtzaundi Euskara Taldeak
sortutako euskarazko aldizkariaren 0 zenbakia argitaratu
zela; geroztik, euskararen normalizazioaren aldeko urratsak
eman ditu taldeak, eskualde mailan proiektua sendotuz

Josu Artutxa Dorronsoro

P oz haundi bat
hartu zun, To-
losako he-
rriak, merka-
tu ziralako, or-
dun edariak.
Honela dio Ra-
mos Azkarate

olerkari tolosarrak, Santos Alda-
soro zapata-konpontzaile herri-
kideari idatzitako bertsoetako
batek. Luzea eta mehea omen
zen Aldasoro, eta galtzak behar
baino laburragoak geratzen zi-
tzaizkion. Handik zetorkion Gal-
tzaundi ezizena. Edarien prezio-
ek behera egin zutelako, herrita-
rrak pozik zeudela zioen
Azkaratek. Berak ez zekien, or-
dea, euskaraz idatzitako bertso
horiek, halako oihartzuna izan-
go zutenik. Izan ere, Inauterieta-
ko ereserkietako bat da Gal-
tzaundihabanera.
Abenduaren 13an, berriz, 31

urte bete ziren, herritar euskal-
tzale talde batek, euskararen
normalizazioan aurrera egiteko
asmoz, Galtzaundi Euskara Tal-
dea sortu zuela. 1990ean izan
zen, Tolosako kultur etxeko are-
toa bete-bete eginda zegoela.
Bazkideek Axun Aierbe izendatu
zuten elkarteko lehen lehenda-
kari, eta Isitxo Larrañaga, Silvia
Mateo, Joxe Antonio Goikoe-
txea, Martxelo Otamendi eta
Kike Amonarriz ziren, besteak
beste, elkarteko kideak.
Herri mugimendua lausotzen

zihoala eta, herritar askok talde
berri bat sortzeko interesa eta go-
goa azaldu zutela esan du Mate-
ok. «Guztia zen berria niretzat,
euskaldun berria nintzelako,
baina argi nuen ez zela zerotik
hasi beharreko proiektu bat. Be-
har bat zegoen eta euskalgintzan
eskarmentu eta esperientzia
handia zuten herritarrak nituen
inguruan, ibilbide jakin bat egin-

dakoak», aitortu du Mateok. Ha-
laber, berreuskalduntze talde
hartako egitura bera mantentze-
ak «asko lagundu zuela», gaine-
ratu du Saizarrek.
Urrats garrantzitsua izan zen

euskalgintzari dagokionez. El-
kartea eratzearekin nahikoa ez
eta, hilabete gutxitara, aldizkari
bat sortzea erabaki zuten. 1991ko
maiatzaren 26an argitaratu zu-
ten 0 zenbakia, Galtzaundi ize-
narekin. «80ko hamarkadan ba-
zen berreuskalduntze talde bat,
Lizardi elkartean, eta Kontxo ize-
neko aldizkaria kaleratzen zuten
bertako kideek, baina hura bere-
hala desagertu zen. Arrasate
Euskaldundu Dezagun elkartea
eta Arrasate Press aldizkaria zi-
ren herri aldizkari bat sortzeko
gure ereduak», azaldu du Joxemi
Saizarrek. «Elkartea ez zen aldiz-
kariagatik bakarrik sortu, baina
lehen urteetan, aldizkaria izan
zen elkartearen tresna nagusia.
Arrasatearren anparoan sortu gi-
nen, eta gu bezala, beste hainbat
etorri ziren atzetik», gehitu du.

KASETAK ETA IDAZMAKINAK
Euskara eta euskal kultura bul-
tzatu asmoz sortu zuten aldizka-
ria. «Euskara zen motorra. Gure
hizkuntza babestu nahi genuen,
argi eta garbi; ez genuen kazetari
izan nahi», nabarmendu du Sai-
zarrek. «Zerbait landua egin nahi
zen, euskararekin identifikatuko
zena, gizartearengana herri be-
zala heltzeko. Bakoitzak zuen ja-
kinduriari tiraka ekin genion al-
dizkariaren proiektuari. Orduan
ia ez zegoen euskarazko prentsa
idatzirik, eta jarraikortasun bat
izango zuen produktu bat egin
nahi zen, erakargarria», gehitu
du Mateok. Bera zen maketatzai-
lea. «Gustuko nuen marraztea,
baina ez nuen erreferentziarik.
Ez nekien zer zen maketatzea.
Ausarta nintzen eta gauza ugari
inkontzienteki egiten nituen.

Gogoan dut ere bilerak egiteko
nire etxean elkartzen ginela»,
esan du.
Saizar, berriz, kazetaria zen.

1986an hasi zen Zeruko Argia
egunkarian kolaborazio lanak
egiten. «Galtzaundi-rako, beraz,
banuen esperientzia. Idaztea ez
zen berria niretzat; herri aldizka-
ri bat osatzea zen erronka nagu-
sia». Horretarako, baina, atenpo-
ralak izango ziren gaiak zehaztea
izaten zen erredakzioko bu-
ruhauste nagusia. Oro har, ba-
koitzaren lanak oso markatuta
zeudela esan du. «Batetik kazeta-
riak geunden, bestetik, berriz,
argazkilariak. Orduan ez zegoen
kamera profesionalik, eta beraz,
profesionalak behar ziren iru-
diak lortzeko. Oraingo ikuspe-
giarekin alderatuta, sekulako la-
nak hartzen zituzten, askotan
denda utzi beharra ere izaten zu-
telako, eta gainera, ez zuten pe-
zeta bakar bat ere jasotzen».
Elkarrizketak egiterakoan, ze-

rotik hasi zela aitortu du Mateok.
Saizarrekin batera joan zen
behin Ordiziako Gazta Lehiake-
tako irabazle bat elkarrizketatze-
ra. «Ikustera eta ikastera joan
nintzen. Gero, idazmakinarekin
idatzi nuen nire lehen elkarriz-
keta, kaseta martxan jarri eta en-
tzuten nuen bitartean», oroitu
du. Idazkeraren kontuarekin,
anekdota bitxia gogoratzen du
Saizarrek. «Lordi Saralegi ibarta-
rrak gurean idatzi zuen bere le-
hen artikulua. Oraindik alfabeta-
tu gabe zegoen eta gipuzkeraz
idatzi zuen, ahoz esaten den be-
zala: ikusi deu, jun gea... Euskara
batuan idazten genuela eta hori
argitaratzea ezinezkoa zela esan
nion».
Idatzitako testuak guztien ar-

tean zuzentzen bazituzten ere,
zeregin horretan «langile fin eta
zorrotz» bat zutela esan dute
biek. «Martxeli Sagastume zen.
Hark Argia-ri ere ateratzen ziz-

kion akatsak». Behin aldizkaria
maketatzen zutenean, Lasarteko
paper fabrika batetara eramaten
zuten. «Horrelako lanetan seku-
la aritu gabekoak ginen. Papere-
an eramaten genuen dena, eta
inprimatu aurretik, berriro idaz-
ten genuen, baita berriro make-
tatu ere». Lehen zenbakien ka-
suan, 5.000 ale inguru banatu zi-
tuzten, udaletxeetan, dendetan,
ostatuetan eta tabernetan. «He-
rri guztietan banatzea zen helbu-
rua, baina inondik inora ere, ez
ziren 5.000 harpidedun». 

HERRITARRENTZAT EREDU
Aurrena, hilabetekaria izan zen
Galtzaundi; gerora, hamaboste-
an behin argitaratzen zuten.
«Erreferente bilakatu zen, eta
herritarrek irakurtzeko gogoa
izaten zuten; harrera bikaina
izan zuen», nabarmendu du Ma-
teok. «Irakurtzeko ohitura han-
dirik ez zutenak ere irakurle bila-
katu genituen eta elkarteren ba-
tetik ere hurbildu zitzaizkigun,
aldizkarian euren lekua nahi zu-
tela eta, ondorengoa esanaz: ‘Al-
kateak dio, aldizkari horretan
azaltzen ez bagara, ez garela
ezer’», gogoan du Saizarrek.
Ordura arte, Diario Vasco zen

Galtzaundi-ren konpetentzia
bakarra eskualdean. Gaztela-
niazko egunkariak «arrakasta

handia» zuela esan du Saizarrek.
«‘Eskelengatik eta kronikagatik
soilik erosten dut’ esaten zuten
herritar askok. Beraz, bazuen
bere indarra, noski».
Izenaren jatorriari buruz gal-

detuta, Udaberri Dantza Taldera
jotzen du Saizarrek. «Herriko
plaza eta kale banarentzako ize-
nak jartzeko proposamenak egi-
tea eskatu zuen udalak, eta kale-
ari Galtzaundi izena jartzea pro-
posatu zuten Udaberrin, horrela,
Tolosak hirigintzan ere inauteri
ukitua izan zezan. Gero, ideia
ukatu zutenean, nik eraman
nuen proposamena Galtzaundi-
ra. Izen sinple eta erakargarria
nahi genuen; Kikek (Amonarri-
zek), adibidez, A por ellos Euska-
ra Taldea proposatu zuen, txan-
txetan noski», adierazi du.
Euskaraz irakurtzeko aukera

eskaintzeaz harago, gizartean
euskara indartzea zen aldizka-
riaren helburu nagusietako bat.
«Euskara modu positiboan eta
erakargarrian lantzen genuen,
eta beraz, herritarrak kontzien-
tziatzea ere bilatzen genuen.
Nire kuadrillan, adibidez, eus-
kaldunak gara, baina garai har-
tan gaztelaniaz egiten genuen.
Hortaz, Galtzaundi arnasgune
bat izan zen niretzat. Halaber,
euskaraz inoiz egin gabeko nor-
baitek bere burua aldizkarian

Garikoitz Goikoetxea, Silvia Mateo (‘Galtzaundi’ aldizkariaren 0 zenbakia eskuetan duela) eta Jo       
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AZALEAN, AHATERIK EZ
1981eko maiatzaren 26an kaleratu zuen Galtzaundi Euskara
Taldeak bere aldizkari berriko 0 zenbakia. Oria ibaiko hegaz-
tien inguruko erreportajea izan zen gai nagusia, baina aldiz-
kariko azalean heldu zen ezustekoa: irudiko ahateen gainean
joan zen publizitatea, nahigabe noski. GALTZAUNDI

ikusteak harrotasun puntu bat
eragiten zuen», esan du Mateok.
Eskolan gaztelaniaz ikastearen
ondorioz, harreman gehienak
gaztelaniazkoak izaten zirela na-
barmendu du Saizarrek. «Kike-
rekin (Amonarriz) gaztelaniaz
aritzen nintzen jo eta su, eta eus-
karaz idazteak ikaragarri lagun-
du zuen gure hizkuntzaren nor-
malizazio prozesuan». 
Adin eta izaera guztietako nor-

banako, talde nahiz eragileenga-
na ere heldu nahi zuten hasiera-
tik. «Askori, gainera, publikoan
lehen aldiz ateratzeko aukera
eman zien Galtzaundik», adiera-
zi du Saizarrek. «Pertsonaia eza-
gunei baino, ezezagunei tokia
egiteko aldizkaria zen», gainera-
tu du Mateok. Hori dela eta, he-
dabide guztietan bezala, era guz-
tietako herritarrak igaro ziren
bertatik. Kazetariak, ederki asko
gogoratzen du Joseba Salvado-
rrek Anakleto ijitoa elkarrizketa-
tu zuenekoa. «Hasi aurretik:
‘Zenbat ordainduko didazue?’,
galdetu zion. Negozioa egin nahi
zuen, bai ala bai».

ESKUALDE BATERATUA
Herritarrentzat eredu izateaz
gain, eskualdea definitu zuen
proiektua izan zela aitortu dute
Saizarrek eta Mateok. «Mugak ez
genituen hain garbi, eta beraz,

kohesioa eman zion Tolosaldea-
ri. Orain, asimilatuta dugu es-
kualdea zer den».
Hastapeneko urteetan, es-

kualdeko herri bakoitzean albis-
te zena, beste inon albiste ez
zena eramaten zuten aldizkari-
ra. Horretarako, baina, beharrez-
koa zen ere herri guztiei toki eta
proportzio bera ematea. «Kontu
handia izaten genuen beti Tolo-
sa bakarrik ez ateratzeko. Tolo-
sari zentralitate bat ematen zi-
tzaion, nahigabe, errazkeriaz,
baina beste guztiak ere garran-
tzitsuak ziren», gogoratu du Ma-
teok. «Herri txikientzat, batez
ere, lehen erakusleihoa izan zen.
Diario Vasco-rekin alderatuz, es-
pazio handiagoa zuen eta eus-
kalduna zen, euskaraz bizi zire-
nei eta euskaraz lan egiten zute-
nei eskainia», gaineratu du
Saizarrek.
Gaur egun, hiru hamarkade-

tan denetik ikusi eta bizi ondo-
ren, «eskualde bat irudikatzea»
lortu dugula dio Garikoitz Goiko-
etxea Galtzaundi Euskara Talde-
ko kideak. «Tokiko hedabideak
sortu eta hauek egindako lanari
esker izan da. Badakigu 28 herri
garela, azpieskualdetan bana-
tzen direla, eta beraz, Galtzaun-
dik hasitako bideari esker, erre-
ferentziazko eskualdea izatea
lortu dugu».

Saizar eta Mateo ere bat datoz
ideia horrekin. «Ondo egindako
lanaren fruitua da», aipatu du le-
henak. «Eskualdeko kontzeptua,
gainera, eskoletan ere lantzen
da. Haurrek ere badakite Tolo-
saldea zer den», gaineratu du
maketatzaile ohiak.

EUSKALDUN BERRIEN BILA
Arestian aipatu moduan, herri-
tar euskaldunei zuzendutako al-
dizkaria zen Galtzaundi. Orain
ere, funtzio bera betetzen du TO-
LOSALDEKO ATARIAK. Baina, eta
nola lortu daitezke bezero fide-
lak? Gazteek, adibidez, egunka-
ria irakurtzeko «nagikeria han-
dia» erakusten dutela nabar-
mendu du Mateok. «Webgunera
jotzen dute zuzenean, guztia es-
kura dutelako bertan. Horri jara-
mon eginda, kontsumoa igo egin
da, baina ekarpen ekonomikoak
berdina izaten jarraitzen du».
Horri lotuta, Saizarrek esan du
euskalduntzen ziren herritarrak
zirela, berez, euren irakurle po-
tentziala. «Hala ere, hori ez zen
horrela izan, eta orain ere ez da
horrela. Ez doaz proportzio bere-
an, ezta pentsatu ere».
Gazteek ere euskarazko heda-

bideak kontsumitzen dituztela
esan dute hirurek, «baina ez nahi
adina».  Euskararen erabilerare-
kin gertatu denaren antzeko zer-
bait gertatu dela azaldu du Goi-
koetxeak. «Ulertzekoa da euskal-
dunon ezaugarriak aldatu egin
direla, eta horrek kontsumoan
ere eragina izan duela. Guzti ho-
nen aurrean, hirurak bat datoz,
eskualde mailako informazioa
tratatzerako garaian, TOLOSALDE-
KO ATARIA erreferentziazko ko-
munikabide bat dela esatean.
Gipuzkoan herri gehien bil-

tzen dituen eskualdea da Tolo-
saldea: 28. «Tokiko komunikabi-
de batean, oreka ugari izan behar
dira kontuan: herrien oreka, ore-
ka politikoak, genero oreka... eta
aldi berean, ez duzu aktualitate-

aren haria galdu behar», nabar-
mendu du Goikoetxeak. «Oro
har, pauso berriak eman dira,
baina oraindik ere asko dago egi-
teko. Positiboa da irakurle gehia-
go izatea, baina horiei jakinarazi
behar zaie eduki horiek sortzeak
gastu garrantzitsua suposatzen
duela. Eskualdeko euskaltzaleen
nukleotik kanpo dauden herrita-
rrengana heltzeak izan beharko
luke erronka, irakurleak lagun-
tzaile bilakatu behar dira». Eus-
kalgintza «oso garrantzitsua»
dela aipatu du Mateok. «Baina,

horrekin soilik ez duzu gehiago-
rengana heltzea lortuko».
Oihana Iguaran bertsolariak,

Zaldunita eguneko inauteri kon-
tzertuan esan zuen bezala, «30
urteko ekarpen galanta» izan da
Galtzaundi, «sormenez eta ta-
lentuz, ibilbide oparo» bat egin
duena, eta «txarangan bezala,
euskalgintzan ekiten jakin due-
na». Bertso baten amaierak eder-
ki deskribatzen du taldea bera:
«Eskerrak galtza haunditan sar-
tu zendun hanka / hala ere dau-
kagu, galtzak bete lan ta».

           oxemi Saizar, Tolosaldeko Atariaren erredakzioan. JOSU ARTUTXA

«Euskaldunak izanik,
kuadrillan gaztelaniaz
egiten genuen; beraz,
‘Galtzaundi’ arnasgune
bat izan zen niretzat»
SILVIA MATEO
‘GALTZAUNDI’-KO MAKETATZAILEA

«Galtzaundik hasitako
bideari esker,
Tolosaldea
erreferentziazko
eskualdea da orain»
GARIKOITZ GOIKOETXEA
GALTZAUNDIKO KIDEA

«Euskara zen motorra.
Hizkuntza babestu
nahi genuen, argi eta
garbi; ez genuen
kazetari izan nahi»
JOXEMI SAIZAR
‘GALTZAUNDI’-KO KAZETARIA
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Obrak hastear, Altzo Azpi
Alegiako bidegorriarekin lotzeko 
Altzoko Udalak 731.012 euroko aurrekontua onartu du; hiru aste barru Altzo Azpin
obrekin hasiko dira eta oinezkoentzat bidea egingo dute Alegiako bidegorriraino 

Eneritz Maiz Etxarri Altzo

Altzoko Udalak proiektu asko
ditu esku artean 2021 urteari be-
gira. Proiektuak tarteko, 731.012
euroko aurrekontua onartu zu-
ten, baina diru gehiago behar
dutela azaldu du Txomin Rezola
alkateak: «Altxortegitik 250.000
euroko kreditu aldaketa egin
dugu, eta dagoeneko onartu
dugu».  Aldundiaren urteroko
foru funtsetik 349.000 euro jaso-
ko dituzte, eta iaz, 2020an jai-
tsiera «nabarmena» izan zela
adierazi du, «ia 40.000 euro».
Altzo moduko herri txikientzat
«asko» dela dio.
Altzoko Udalak mugikortasu-

nari begira badu kezka, eta Altzo
Azpiri begira egina duten proiek-
tuko lanekin hastear dira. Altzo
Azpitik jende asko ibiltzen dela
oinez kontatu du Rezolak, eta
Alegiako bidegorriarekin lotura-
rik ez dutela-eta, bidegurutze
hori «arriskutsu» dagoela esan
du. Oinezko bide baten bidez
lotu egingo dituzte Altzo Azpi,
eta Tolosa eta Alegia arteko bide-
gorria. «Altzo Azpitik abiatu, eta
mendiari zati bat kenduko zaio
oinezkoentzako bidea egiteko.
Gero, gaur egun, Amezketara
hartzeko dagoen bidegurutzean,
zebrabidea jarriko dute semafo-
ro batekin, eta horrekin gaur
egungo bidegorrira lotura zuze-
na egingo da», argitu du Rezolak.
Hiru edo lau hilabetez luzatuko
diren lanak izango dira.
Altzoko Udalaren iniziatibaz

egingo dira lanak, eta Altzoko
Udalak egingo du obra. Hiru aste
barru obrekin hastea aurreikus-

ten dute, eta diru laguntzak lortu
dituzte horretarako.  Eusko Jaur-
laritzatik eta foru aldundiko
errepide sailetik lortu dituzte la-
guntzak. 80.000 euro jarriko
ditu bakoitzak; «mugikortasun

sailarekin ere ari gara uste dugu-
lako beraiei ere badagokiela».
300.000 euro inguruko kostua
izango du lan guztiak egiteak. Al-
dundiak egoki ikusi duela Altzo-
ko Udalaren proiektua dio: «tra-
fiko handia dago, eta abiadura
murrizteko bide moduan ikusi
dute».  
Bidegorriarekin jarraituz, ara-

zo bera dute beste aldean, Ama-
tegi auzoan: «Txarama aldera
jende asko ibiltzen da oinez, eta
ibilbide zirkularrak egiten dituz-
te askok, baina zati batean erre-
pidera atera behar dute oinezko-
ek». Lizartza eta Leaburu-Txara-
mako udalekin batera proiektua
eginda dute, eta aurkeztu zuten

foru aldundian, baina «aldundi-
ko mugikortasunekoak ez dira
mugitzen», dio. «Ez dute aurrei-
kusten bidegorri hori, baina gu-
retzat garrantzitsua da. Amate-
gitik Txaramara ehun metro
dira». 
Kezka agertu du bai Altzo Azpi

eta Amategirekin. Biak Altzo
dira, baina «utzi xamar» dituzte-
la onartu du: «Guztia hemen
dugu, baina dena ez da Altzo
muino». Heldu behar diotela
adierazi du Altzo Azpi birgaitze-
ari, baina osotasun batean landu
nahi dute, eta ez zatika. Parkea,
aparkalekuak, eliza eta erretore
etxea aipatu ditu, besteak beste.  

ETXEBIZITZAK ETA MEATEGIA
Etxebizitzak egiten ari dira, eta
azarorako bukatzea aurreikus-
ten dituzte lanak. Zortzi etxebi-
zitza dira, sei tasatuak eta bi li-
break. Guztiak salduta daude,
eta lau dira herritarrek erosiak.
Lur zati bat jarri du udalak. Urba-
nizazio lanak aurreratu samar
dituzte, eta eskailera bidez Osta-
tura igotzeko aukera izango da
behin obrak bukatutakoan. Ho-
nela, Ostatuko terraza handitzea
ere lortu dute. 
Gainerakoan, Altzo Azpiko

meategiei begira lanak egin nahi
dituzte. «Meategi bat izan zen,
eta arazo pila bat ari da sortzen».
Bere garaian, esaterako, bi base-
rri lurrak irentsi zituen, eta gaur
egun ere, gune arriskutsua da.
«Gune hori egonkortzen ari gara.
Lehen fasea duela bi-hiru urte
egin zen, eta orain, ondoan, bes-
te eremu bat egonkortuko dugu,
eta obra nahiko zaila da», azaldu
du Rezolak. Eusko Jaurlaritza-
ren esku doaz lan horiek, eta
udalari kostu gutxi sortzen dio. 
Eremu zabala da. Guztira ha-

mabi hektarea ditu, eta hektarea
bat egokitu zen, eta beste hekta-
rea batekin hasi nahi dute: «In-
guru osoa eduki behar da kon-
tuan. Belardiak dira, eta zuloak
sortzen dira eta baita pitzadurak
ere. Azpian galeriak daude, eta
orain dagoen moduan arriskutsu
dago». Luze doala adierazi du
Rezolak: «Ikerketak eta azterke-
tak egin behar dituzte».

«EGIN BEHARREKOAK»
Eskolan ere obra batzuk egin
nahi dituzte, eta jolaslekua han-
ditu eta egokitu nahi dute. Ho-
rrez gain, eskolaz gain baso esko-
la deitzen dioten gune bat dute
herrian, eta haurrak bertan ibil-

tzen dira. Hor, hezegune bat ko-
katu nahi dute, hau da, putzu bat
izango da anfibioentzat. Eta da-
goeneko eguzki panelak jarriak
dituzte eskolan.
Eskolatik gertu, duela ez asko,

frontoiko gimnasioa handitu
dute, eta makina berriak jarriak
dituztela esan du. Bestalde, fron-
toiko zorua irristakorra zegoela
eta, tratamendu bat eman diote.
Plazaren inguruan, Ostatua-

ren inguruan ere, jendeak auto-
ak bertan aparkatzen dituela eta,
trabagarri eta lorategi batzuk jar-
tzekotan direla aurreratu du.
«Gauza txikiak dira, baina egin
beharrekoak», azpimarratu du
alkateak.
Horiez gian, Altzoko Udala «ja-

bego pribatua» dutenei lur sailak
erosten ari da, eta baita landake-
tak egiten ere. «Gehienak pinu-
diak dira, eta hori bota eta berta-
ko landareak jartzen ari gara ber-
tako basoa sortzeko», dio. 
Bestalde, iaz aurkeztu zuten,

eta oroimen historikoa lantzen
jarraitzen dute Aranzadirekin
batera, eta lan horretan herritar
batzuk ere inplikatuta dituzte.

KULTUR EKITALDIEI EUTSIZ
Kulturak garrantzia handia har-
tzen du Altzon, eta urtean zehar
hainbat ekitaldi antolatu dituzte
osasun egoerara egokituta.
Orain ere, aurrera begira eta he-
rriko festei begira lanean ari da
Kultura batzordea. Solstizio egu-
nerako egitaraua prestatua dute-
la esan du Rezolak, eta San Ina-
zio festetan ere ekitaldiak izango
dituzte. Ez dute hutsik egingo
bertso saioak, antzerkiak, dan-
tzak eta musikak. «Festarik ez da
izango, baina ekitaldiak izango
dira», dio, eta udan zehar ere
izango dela ekitaldirik nabar-
mendu du.
Bukatzeko, osasun egoerari

begira, «argi pixka bat» ikusten
dela aitortu du; «baina oraindik
birusa gure artean dugu, pazien-
tzia pixka bat behar dugu eta
ahalegin txiki bat egin behar
dugu», azaldu du. «Badakit gogo-
rra dela, eta momentu txarrak
pasa ditugula, baina gaindituko
dugu egoera hau ere».

Hiru aste barru hasiko dira Altzo Azpi eta Alegiatik datorren bidegorria lotzeko lanak egiten. Semaforoa jarriko dute.  E. MAIZ

«Ez dute aurreikusten
bidegorri hori, baina
guretzat garrantzitsua
da Amategitik
Txaramara doana»
TXOMIN REZOLA
ALTZOKO ALKATEA
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Lan eskaintza

Fisioterapeuta.Uztaila eta abuz-
tuan Tolosako fisioterapia zentru
batean lan egiteko fisioterapeuta
baten bila gabiltza (jarraitzeko auke-
rarekin). Interesatuek bidali curricu-
luma ondorengo helbidera: kurriku-
lumaktolosa@hotmail.com.
Estetizista.Estetizista behar da
goizetan Tolosan lan egiteko. Intere-
satuek deitu 625 705 026 telefono
zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK



KIROLAK 07www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2021eko maiatzaren 26a @TOLOSALDEAKIROL

eta orain hilabeteak aurrera doa-
zen heinean, asko hobetu dut,
medikuei esker. Bizitza normala
egiteko moduan nago, baina pi-
lotan jokatzeko ez.
Beraz, pilotan ez duzu jarrai-
tuko beste modu batera ere.
Oraingoz ezin dut. Medikuak
esan zidan mentalizatu beharko
nuela egoera berrira, ez delako
lesio normal bat, eta hortik au-
rrera ahal dudan ondoen jartzen
saiatzen ari naiz, eta kontziente
izaten bizitzaren etapa bat buka-
tu egin dela. Hemendik aurrera
saiatuko naiz pilota eskolan la-
guntzen eta beste lan batzuk egi-
ten. Hala ere, oroitzapen onare-
kin geratzen naiz. Afizionatue-
tan ibilbide polita egin nuen,
asko disfrutatu nuen. Gero beti-
ko amets hori egi bihurtzeko au-
kera izan nuen. Pena da lesio ba-
tengatik utzi behar izatea, baina
oraindik proiektu berriak badi-
tut, ilusio berriak baditut. Gaztea
naiz, 28 urte ditut, eta ilusio eta
umore onarekin hartu beharra
dago. 
Intxurre pilota eskolak hor ja-
rraitzen du.
Urte asko daramatzat, eta gustu-
ra joaten naizen lekua da. Pilota
eskolako haurrei gustatzen zaie
erreferente batzuk izatea eta
gure kasuan ni eta Iñaki Artola
gaude, eta normala den moduan
bera da erreferente nagusia. Gaz-
teei laguntzea gustatzen zait, eta
bertan jarraituko dut. 
Zer oroitzapen etortzen zaiz-
kizu egindako bideari begira-
tzerakoan?
Batez ere horrelako momentue-
tan, gogoratzen zara zeinek la-
gundu dizun, zenbat jende eza-
gutu dudan... Niretzako dena be-
rria zen, eta askotan ez duzu
imajinatzen, baina frontoira sar-
tzen zarenean jende pila bat eza-
gutzen duzu. Oroitzapenei begi-
ratuta, batez ere aldageletako gi-
roarekin geratzen naiz, oso giro
ona genuelako. Lagun asko egin
ditut. Eta Mikel Olaetxea aipatu
nahi dut, bera izan zelako hasie-
ra hartan asko lagundu zidana.

IRATI SAIZAR

«Aldageletako
giroarekin
geratzen naiz
batez ere»
BEÑAT URRETABIZKAIA
PILOTARIA

Asier Imaz/I. Garcia Landa
Ikaztegieta

Profesionaletan debuta 2017an
egin zuen Beñat Urretabizkaiak
(Ikaztegieta, 1992), Tolosako Be-
otibar pilotalekuan. Lau urte
egin ditu Baiko enpresan, eta
bizkarreko lesio batengatik bere
ibilbidea amaitu zaio.
Afizionatu mailan aurrelari
aritu bazinen ere, debuta atze-
lari bezala egin zenuen. 
24 urterekin egin nuen debuta,
behin ere ibili gabeko posizio ba-
tean. Zerbait berria zen niretza-
ko. Egia esan, lau urte pasa ditut,
eta orokorrean balantzea ona da.

Jende asko ezagutu dut, lagun
handiak egin ditut, baina orain
lesio bat tarteko ezin dut jarraitu.
Bizkarretik ibili zara izorratu-
ta, herniaren batekin edo.
Bai. Abenduaren erdialdera min
handiak sentitzen hasi nintzen
bizkarrean. Errehabilitazio pix-
ka bat egin nuen, eta gero beste
partida bat jokatu ahal izan nuen
urtarrilaren 10ean, baina hortik
aurrera min handiarekin egon
naiz. Ez nekien seguru zer nuen,
eta probak egin ondoren, azaldu
zidaten bi hernia diskal nituela,
nerbio ziatikoa harrapatzen zi-
datenak. Hasieran min handiak
pasa nituen, asko sufritu nuen,

Eukene Larrartek,
urrezko bi domina
Espainiakoan
I. Garcia Landa Tolosa

Eukene Larrarte txirrindulari to-
losarrak urrezko bi domina lortu
zituen asteburuan jokatutako
pistako Espainiako Txapelketan.
Horietako bat omnium proban
lortu zuen, eta bestea madisone-
an, Tania Calvorekin batera.
«Oso pozik nago emaitzekin eta
baita emandako mailarekin ere»,
esan du Larrartek. «Fisikoki eta
mentalki nahiko ondo sentitu
naiz, eta horregatik pozik nago».
Orain bi urte irabazi zuen ab-

solutu mailan ere omnium pro-
ba eta aurtengoan ere helburu
horrekin joan zen txapelketara.
Madisonean hirugarren urtez
lortu du Calvorekin urrea Larrar-
tek, eta, noski, aurtengoan ere fa-
borito ziren horretarako. «Madi-
sonean ez da proba bat bestearen
berdina izaten, eta hau izan da
biok egoera berean egin duguna
lehenengoa», esan du Larrartek.
«Orain arte Tania esprinterra
zen eta horregatik madison
nahiko bereziak egiten genituen,
baina orain ehuneko ehunean
erresistentziazko probetan ari
denez, ohiko madison proba bat
egitea lortu dugu». 

Aurrera begira, ekainaren
amaieran, Europako Txapelke-
tak izango dituzte pistako txi-
rrindularitzan. «Oraindik ez da
ziurra hautatua izango naizela,
baina espero dut parte hartzea,
eta helburu nagusi bat izan dai-
teke txapelketa hori», esan du
Larrartek. Parte hartzeko aukera
asko dituzte Larrartek eta Calvok
madisonean, eta, bestalde, La-
rrartek omniumean eta kanpo-
raketa probetan parte hartu
nahiko luke.

Azken partida
noiz jokatuko
duten zain daude 
I. Garcia Landa Tolosa

Redline Mekanika TAKE saski-
baloi taldea igoera fasea jokatzen
ari da eta azken jardunaldia falta
zaio jokatzeko. Lau talde ari dira
lehia horretan eta TAKEk eta Ge-
txok bost partida jokatu dituzte
dagoeneko. Beste bi lehiakideek,
Leioak eta Bilbao Basketek, be-
rriz, launa partida jokatu dituzte.
Egutegiaren arabera azken jar-
dunaldia asteburu honetan joka-
tzekoa da, baina Goar Artetxe
TAKEko entrenatzaileak azaldu
duenez, astebete atzeratzea es-
katu dute: «Kontuan izan behar
da Leioa eta Bilbao Basketen ar-

teko atzeratutako partida falta
dela jokatzeko, eta hemendik ha-
mar egunetara dago jarrita, az-
ken jardunaldia eta gero. Guri ez
zaigu bidezkoa iruditzen azken
jardunaldia eta gero jokatzea ho-
rrelako partida bat, taldeetako
batek agian ez duelako ezer joko-
an eta horrek eragina izan deza-
ke emaitzan».
TAKEren proposamena da as-

teburu honetan atzeratutako
partida jokatzea eta hurrengo as-
teburuan azken jardunaldia. Fe-
derazioak gaur edo bihar goize-
an jakinaraziko du erabakia.
Sailkapenari begiratuta, lau tal-
deek dute igotzeko aukera. 

Eukene Larrarte. ATARIA



‘Bizitza’ da  aurtengo
lehiaketarako gaia

Erredakzioa Tolosa

2022ko Tolosako egutegia osa-
tzeko Tolosanklisk argazki lehia-
keta bueltan da. Aurtengorako
aukeratu duten gaia bizitza da,
beraz, horri lotutako argazkiak
aurkeztu beharko dira. Ekaina-
ren 1etik irailaren 26ra bitarte
izango da horretarako aukera,
Tolosako Udalaren web orriko
(www.tolosa.eus) Tolosanklisk
atalaren bitartez.
Egungo egoeraren ondorioz

aukeratu dute bizitza gai bezala:

Tolosako 2022ko egutegia osatzeko Tolosanklisk lehiaketan 
parte hartzeko ekainaren 1etik irailaren 26ra bitarteko epea dago

2021eko egutegiko azaleko argazkia Joseba Iturberena da.

www.ataria.eusASTEAZKENA, 2021EKO MAIATZAK 26
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

ASTEAZKENA 26
AGENDA

Deialdiak

Anoeta. Ikasturte bukaerako pilota
saioak frontoian, 17:15ean. LH1-LH2
bitarteko haurrak.
Anoeta.Pote filosofikoa gaztetxe-
an, 18:30ean hasita: Egin daiteke
umorerik Xri buruz? Maddi Nazabal
Etxebeste eta Antton Telleria Lope-
tegirekin.
Tolosa.Gizarte eta osasun-arreta
emateko Profesionaltasun Ziurtagi-
riaren inguruko informazio eta ahol-
kularitza saioa, kultur etxean,
16:00etan.

Ikus-entzunezkoak

Tolosa.EH Bilduren 10. urteurrena-
ren harira, Hamar urte baino ezdo-
kumentalaren estreinaldia, Topic-
en, 18:00etan.  
Tolosa.Afrikaren astea: Tarifa-Tan-
gerreko Zine Afrikarraren Jaialdian
aurkeztutako Rafikifilma eta Icyas-
hafilm laburra (jatorrizkio bertsioan,
gaztelaniazko azpidatziekin).  Leido-
rren, 19:00etan.  

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lehen lerroan (Julen Iraola)   

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina Asier
Imazek gidatuta. 
15:00. Desafioa. Herri kirolak Joxe
Angel Sarasolarekin.

16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00. (H)ari naizela. Bertsolaritza,
Imanol Artola Felix-ekin.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7. 
943 67 06 48. 

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi eguzkitsua.
Egun osoan zehar, nahiz
eta, erdi eta goi mailako ho-

dei dezente agertuko den zeruan,
hauek ez diote eguzkiari trabarik
egingo eta eguraldi eder eta lasai
batez gozatzeko aukera izango da.
Haizea aldakor ibiliko da eta tenpera-
tura maximoak igo egingo dira, 20-
21 graduan joz goia.  

Bihar.Uda giroa izango
dugu. Egun osoan zehar
zeru urdina nagusituko da,

nahiz eta, uneren batean goi mailako
hodei batzuk ikusi, batez ere, arra-
tsaldean. Haizea aldakor ibiliko da eta
tenperatura maximoek nabarmen
gora egingo dute, eguneko erdiko
orduetan 26-27 graduan joz goia.

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

«2022ko egutegian hilabeteroko
orrialdea bizitzaren bulkada iza-
tea nahi dugu, bolada goibelaren
beste aldea. Norberak asmatuko
du nola eragin bizitzaren inte-
rruptoreari».
Lehiaketa proposamenak aur-

keztu nahi dituzten tolosar guz-
tiei irekita dago, eta aurten epai-
mahai talde batek aukeratuko
ditu egutegia osatuko duten ar-
gazki guztiak. Ohi bezala, hain-
bat sari irabazteko aukera izango
dute parte hartzaileek; irabazle-
aren kasuan, argazkia egutegia-

ren azalean agertuko da, eta 600
euro eskuratuko ditu. 12 finalis-
ten argazkiak egutegiaren hila-
beteetako batean agertuko dira,
eta 200 euro eskuratuko du ba-
koitzak.
Argazki irabazleak urriaren

5ean jakinaraziko dituzte. Lehia-
ketari buruzko xehetasunak
www.tolosa.eus-eko Tolosan-
klisk atalean ikusi daitezke, eta
edozein zalantza argitzeko kul-
tura@tolosa.eus helbidera ida-
tzi, 943 67 03 83 zenbakira deitu
edo kultur etxera joan daiteke.


