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Turismo sektorea
kolpatu du gehien
pandemiak
Tolosaldean
Berrekin Tolosaldea egitasmoan COVID-19aren
eragina aztertu du Tolosaldea Garatzenek,
ondorioei aurre egiten laguntzeko helburuz //3

Tolomendik auzolana
bultzatuko duen
proiektua abiatuko du 
Auzolangin(l)tza proiektuaren aurkezpena
egingo du landa garapen agentziak ostiralean
Berastegin, eta eragileak deitu ditu bertara //5 Zirtoa lantzeak eragin

dezakeela euskararen
erabileran uste dute
‘Aiztondoko zirtotsa’ ikerlanaren ondorioak aztertu ditu Harituz
Tolosaldeko bertsozale elkarguneak; zirtoa zer den aztertu dute eta
Aiztondoko zirtotsaren tradizioa bildu dute; ikerketak euskararen
biziberritzean eragiteko duen indarra nabarmendu dute //4

Pello Mari Otaño beka bultzatzen duten erakundeetako ordezkariak atzean, eta Harituz elkarguneko kideak aurrean. XDZ
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ETE ligako 
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Zumaiako IV. ikurrina
irabazi zuten larunbatean;
Euskadiko Txapelketan
lehiatuko dira bihar //7

Kultur
ekitaldiak
antolatu ditu
Ibarrako
Udalak

Herriko jaien ordez, hiru
kontzertu eta dantza
emanaldia izango dira
uztailean eta abuztuan //5



Material «aberatsa»
duen lubakia 
aurkitu dute Sasetan  
Azken urteetan bezala, Aranzadik Sasetako lubakian
jarraitzen du lanean; munizioarekin batera bestelako
materiala topatu dute Azarolatxiki mendi muinoan 

Iñigo Terradillos Gaztañaga
Zizurkil

Aranzadi Zientzia Elkarteko ar-
keologoek indusketak egin di-
tuzte, aurten ere, Saseta defentsa
sisteman «36ko gerrako protago-
nistek bizi eta sufritu zutena eza-
gutarazteko helburuz». Aduna-
ko, Asteasuko eta Zizurkilgo 
zonalde horretan euskal milizia-
noek tropa frankistei aurre egi-
tea lortu zuten, 1936ko abuztua-
ren 11n Tolosa haien eskuetan
erori ondoren. Bertan izandako
borrokak ehun biktima inguru
eragin zituela dokumentatu ahal
izan dute orain arte.
Aurten burutu duten kanpai-

narekin lubaki bat identifikatu
dute Aranzadiko kideek Zizurki-
len, Zarateko Bentatik gertu,
Azarolatxiki mendi muinoan.
Manex Arrastoa elkarteko arkeo-
logoak adierazi duenez, estatu
kolpea eman eta hilabetera, ge-
rrarako frontea kokatu zela ber-
tan erakusten du lubakiak, de-
fentsa antolatuta zegoela, alegia.
«Frontean leku aldaketa bat
eman zela argi geratzen da, izan
ere, hasiera batean frontea Bel-
koiandik Zaratera zegoen, baina
hura Errepublikaren aurka ma-
txinatutako tropek hartu zuten,
beraz, Sasetak antolatutako de-
fentsa sistema lekuz aldatu be-
harra izan zuten. Lubaki inpro-
bisatua dela ikusten da, bestee-

kin alderatuta ez baita hain
handia eta landua». Arrastoak
gogoratu du, estatu kolpea uztai-
laren 18an eman zela, eta Nafa-
rroatik tropak etorri zirela Gi-
puzkoara. «Hilabete batean sar-
tu ziren Gipuzkoan eta herriak
hartu zituzten. Lubakiek erakus-
ten dute defentsa sistema hila-
bete batean antolatu zutela».
Julien Blanco Aranzadiko ar-

keologoak, bere aldetik, nabar-
mendu du topatu duten materia-
lagatik ere garrantzitsua dela lu-

bakia: «700 material ditugu
identifikatuta, eta denera 1.000
material baino gehiago dugu,
oraindik identifikatzeko duguna
kontuan hartuta. Lubakiaren az-
pian dagoenarekin 1.500era iri-
tsiko garela espero dugu». 
Zazpi metro zabaldu dituzte,

eta batik bat, munizioa da topatu
dutena, gehiena, balak, eta baita

berunezko bolak ere. «Tartean,
lehen aldiz lubaki hauetan topa-
tu dugun mortero zati bat ere ba-
dago». Horrekin batera, latak, la-
rru zatiak, botoiak, botilak edota
egur zatiak ere jaso dituztela
adierazi du Blancok. Eguraldiak
ez duela lagundu aurtengo kan-
painan esan du Aranzadiko ki-
deak, baina, hala ere, «asko» ate-
ratzea lortu dutela, eta «material
aberatsa», gainera. «Aurkitu du-
guna kontuan hartuta, irudikatu
dezakegu tiro ugari izan zirela».
Aranzadiko arkeologoekin ba-

tera, gazte boluntarioek ere har-
tu dute parte indusketetan, au-
rreko urteetan egin bezala, eta
ekimena aurrera eramaten la-
gundu duten erakundeekin ba-
tera horiek egindako lana ere es-
kertu dute Aranzaditik.

2013. URTETIK LANEAN
Adunak, Eusko Jaurlaritzak eta
Aranzadik 2013. urtean eman
zioten hasiera proiektuari Belko-
ain mendian. Asteasu eta Zizur-
kil hurrengo urtean batu ziren,
eta 2018. urtean egin zuen La-
rraulek. Hain justu, aurtengo
kanpainaren emaitzak jakitera
emateko Aranzadik egin duen
agerraldian erakundeetako or-
dezkariak ere izan dira. Iker
Urruzola Zizurkilgo alkateak
esan du «ohorea» dela Aranzadi-
ren egitasmoari lagunduz me-
moria historikoa berreskuratzea.
«Gure aitona-amonek kontatu
ziguten zer gertatu zen hemen
eta gure oinordekoei utzi nahi
diegun legatu txiki hori Aranza-
diren bitartez lortzen ari gara».
Ion Gambra Gipuzkoako Foru

Aldundiko Giza Eskubideen zu-
zendariak, bere aldetik, Aduna,
Asteasu, Larraul eta Zizurkil be-
zalako herri txikiek lanketa hau
urtez urte babestea garrantzi-
tsua dela esan du, eta gazte bo-
luntarioen parte hartzea nabar-
mendu du, «memoria historia-
koren lanketara gazteria
gerturatzea ezinbestekoa baita».

Proiektuan parte hartzen duten erakundeetako ordezkariak, Aranzadiko teknikariekin eta boluntarioekin. Azpian, luba-
kian topatu duten materialaren adibide bat. Batik bat, munizioa da topatu dutena, baina, baita bestelako materiala ere. I.T.

Aranzadiko teknikariak eta boluntarioak, Azarolatxiki mendi muinoan dagoen lubakian lanean. I.T.
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«Lubakiak erakusten
du Saseta defentsa
sistema hilabete
batean antolatu zela»
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«Aurkitu dugun
materiala kontuan
hartuta, tiro ugari 
izan zirela irudikatu
dezakegu»
JULIEN BLANCO
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Turismo sektorean eragin du
pandemiak galera handiena
Berrekin Tolosaldea egitasmoaren barruan, Tolosaldeko enpresetan COVID-19ak nola
eragin duen aztertu dute; epe laburreko erronkei buruzko hausnartzeko ere baliatu dute 

Jon Miranda Leaburu-Txarama

Eskualdeko enpresa sarearen
diagnosia egin du Tolosaldea
Garatzenek, pandemiaren ondo-
rioei aurre egiteko, garatu beha-
rreko helburuak identifikatzen
laguntzeko eta diru laguntzei
buruzko orientazioa emateko.
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ekonomia Sustapenerako de-
partamenduaren babesarekin ja-
rri du martxan egitasmoa eta on-
dorio nagusiak eman dituzte
ezagutzera Iker Urruzola Tolo-
saldea Garatzeneko lehendaka-
riak eta Joxe Luis Urdangarin
kudeatzaileak.
Garapen agentziako teknika-

riek eskualdeko 100 enpresa bi-
sitatu dituzte. Erdia, 50, indus-
tria eta zerbitzu enpresak izan
dira, 30 ostalaritza eta turismo
sektorekoak eta 20, berriz, ekin-
tzaileek sortutako enpresak. Ba-
nakako elkarrizketa eta analisi
indibidualak eginez, eskualdeko
enpresen etorkizunaren inguru-
ko hausnarketa partekatua bul-
tzatzea izan da ekimenaren hel-
burua Urruzolaren hitzetan,
«hortik abiatuta enpresen beha-
rrak identifikatzeko».
COVID-19aren hiru ondorio

nagusi atzeman dituzte eskual-
deko enpresa sarean: enplegua-
ren galera, fakturazioaren jai-
tsiera eta inbertsioen beheraka-
da. Urdangarinek xehatu ditu
datuak eta nabarmendu du tu-
rismo sektorean izan dela galera-
rik nabarmenena. «Orokorrean
sektore horretan %32,8an egin
du behera enpleguak eta datua
okerragoa da ostalaritza sektore-
an, %42,3ko galera izan da.
2019an turismo arloko enprese-
tan, batez beste, 5,7 langile ba-
zeuden, 2020an 4,3ra jaitsi da
kopurua».

INDUSTRIA
Industria sektorean enplegua-
ren galera apalagoa izan dela
esan du garapen agentziako ge-
renteak eta aztertutako 50 en-
presetan 1.506 langile ari direla
adierazi du, 2019ko datuekin al-
deratuta %1,5 gutxiago. Ekin-
tzaileen kasuan, iazkoarekin al-

Joxe Luis Urdangarin Tolosaldea Garatzeneko kudeatzailea eta Iker Urruzola agentziako lehendakaria. J.M.

deratuta, antzerakoa da datua.
Berrekin Tolosaldea egitasmoa-
ren barruan jasotako ondorioen
artean Tolosaldea Garatzeneko
arduradunek ikusi dute behera
egin dutela enpresen diru sarre-
rek. Kasu honetan ere, turismo
arloan izan da beherakadarik na-
barmenena (-%36,6), eta apala-
goa industria eta zerbitzu enpre-
sen kasuan (-%19) eta ekintzaile-

en enpresen artean (-%5,5). Eko-
nomia eta finantza alorra azter-
tuta ateratako ondorioen ingu-
ruan ere hitz egin Urdangarinek:
«Emaitzek erakusten dute en-
presak egindako ekintza gehie-
nak gastuak murrizteari eta au-
rrezkiak ezartzeari buruzkoak
izan direla. Salmenta eta diru sa-
rrerak berreskuratzeko ekintzak
ere sumatu ditugu». Jaitsiera na-

barmena izan dute inbertsioek
sektore ezberdinetan: %62koa
turismoan, %59koa industria eta
zerbitzu enpresetan eta %31koa
ekintzaileen artean.
«Ziurgabetasuna» nagusitu da

Urdangarinen hitzetan azken
urte eta erdian. «Neurri murriz-
taileak, itxiera irekierak eta neu-
rrien aldaketak eragina izan dute
eskualdeko enpresen jardue-

ran». Lan egiteko moduan alda-
ketak ere atzeman dituzte, batez
ere, eskaintzan. «Banaketan eta
salmentan bitartekaritzak pisu
handia hartu du», esan du gara-
pen agentziako kudeatzaileak.
«Bezero berriak topatzeko zailta-
sunak izan dituzte enpresek, edo
behintzat, bezeroekin harrema-
nak hoztu dira, presentzialtasu-
na jaitsi delako».

AURRERA BEGIRA
Etorkizuneko erronkak izan ditu
aipagai Tolosaldea Garatzeneko
lehendakariak eta bi arlo aipatu
ditu: digitalizazioa eta proze-
suan automatizazioa eta pro-
duktuen dibertsifikazioa. «Tu-
rismo ikuspegitik, adibidez, au-
kera berriak zabaltzen zaizkigu
orain, pandemiak erakutsi dizki-
gu bide berriak».
Enpresekin langileen egon-

kortasuna eta lan baldintzen ho-
bekuntza lantzen jarraituko du-
tela esan du Urruzolak, «etorki-
zunera begira, berriro horrelako
kasuak gertatuko balira, indartu-
ta ateratzeko aukerak emango
dizkigulako». 
Berrekin Tolosaldea ekimena-

ren bitartez egindako diagnosti-
koa errealitatea zein den jakiteko
baliagarria izan dela aipatu eta
enpresaz enpresa bisitak egin di-
tuzten Tolosaldea Garatzeneko
Enpresa, Turismo eta Ekintzaile-
tza sailetako teknikarien prestu-
tasuna eskertu du.
Funtsezkoak diren jarduerak

identifikatu eta epe laburreko
erronkei buruzko hausnarketa
egiteko balio izan du Berrekin
Tolosaldeak. «Epe luzeko posi-
zionamendua finkatzeko haus-
narketa sustatzen jarraituko
dugu, eta horretarako, epe mo-
tzera jarri beharreko helburu eta
horiek lortzeko ekintzak zehaz-
ten lagundu digu diagnostikoak.
Plan hori ezartzeko enpresek es-
kura dituzten diru laguntza eta
programen inguruko informa-
zioa eta orientazioa emango die-
gu aurrerantzean ere, bakoitza-
ren beharretara egokitutako fi-
nantziazio iturriak eta formazio
aukerak identifikatuz», esan du
Urruzolak. 

101 positibo berri atzeman
dituzte ostiraletik igandera
Erredakzioa Tolosa

COVID-19an positibo eman du-
tenen herritarren kopuruaren
igoerak ez du etenik, eta astebu-
ruak Tolosaldean 101 utzi ditu;
Tolosan 48, Amasa-Villabonan
8, Asteasun 6, Berrobin eta Iba-
rran 5na, Alkizan 4, Altzon, Ano-
etan eta Zizurkilen 3na, Adunan,
Berastegin eta Iruran 2na eta
Alegian, Albizturren, Bidania-
Goiatzen, Larraulen, Leaburu-
Txaraman eta Lizartzan positibo
bana atzeman dute. 
Osasun Sailak emandako da-

tuen arabera, 7.927 test diagnos-
tiko egin zituzten herenegun, eta
horietatik, 1.010 (%12,4) positi-
boak izan ziren. Tolosaldean, 39
(Tolosan 16, Amasa-Villabonan
6, Baliarrainen 4, Alkizan eta As-

teasun 3na, Adunan eta Ibarran
2na eta Altzon, Lizartzan eta Zi-
zurkilen bana) atzeman zituz-
ten. 
Larunbatean, 8.890 test egin

ostean, 1.011 (%11,4) positibo
izan ziren. Tolosaldean, 26 (To-
losan 12, Berrobin 5, Ibarran 2 eta
Altzon, Anoetan, Asteasun, Be-
rastegin, Iruran, Amasa-Villabo-
nan eta Zizurkilen bana) izan zi-
ren. Ostiralean, berriz, 11.270 test
egin zituzten eta 1.177 (%10,4)
izan ziren positiboak. Tolosalde-
aren kasuan, 36 (Tolosan 20,
Anoetan eta Asteasun bina eta
Alegian, Albizturren, Alkizan,
Altzon, Berastegin, Bidania-
Goiatzen, Ibarran, Iruran, La-
rraulen, Leaburu-Txaraman,
Amasa-Villabonan eta Zizurki-
len bana) atzeman zituzten.

5.000 biztanle baino gehiago di-
tuzten Tolosaldeko herrien ka-
suan, Amasa-Villabona (1.132)
eta Tolosa (1.020) kolore gorrian
daude. Osasun eremuei begira-
tuta, Alegiakoa (655), Ibarrakoa
(637), Tolosakoa (946) eta Villa-
bonakoa (1.177) kolore gorrian
daude. Tolosaldeko ESIa (804)
ere kolore gorrian dago.
Ospitaleen egoerari dagokio-

nez, COVIDaren ondorioz 36
pertsona ospitaleratu zituzten
herenegun, denera 164 pertsona
daude ospitaleetan, eta COVIDa
duten 42 pertsona ZIUn daude.
Bestalde, indarrean da jada

gauerditik 06:00etara bizikide-
en topaketak bakarrik onartzen
dituen dekretua. Hala, ezin dira
jende multzoak elkartu espazio
publikoetan, gauez. 



‘Aiztondoko zirtotsa’
ikerlanaren ondorioak
aurkeztu ditu Harituzek
Harituz Tolosaldeko bertsozaleen elkarguneak amaitu du
lana, eta lehen probak ere egin dituzte ikasgelan; Mikel
Artolak eman ditu Villabonan lanaren xehetasun guztiak 

Jon Miranda Amasa-Villabona

Harituz Tolosaldeko bertsozale-
en elkarguneko Beñat Iguara-
nek, Haritz Mujikak, Imanol Ar-
tolak, Mikel Artolak, Oihana
Iguaranek eta Unai Mendizaba-
lek sinatutako lanak eskuratu
zuen iaz Pello Mari Otaño beka.
Kilometroak kultur elkarteak
eta Mintzola Ahozko Lantegiak
deitu zuten elkarlanean, Ama-
sa-Villabonako eta Zizurkilgo
Zubimusu ikastolaren eta Zizur-
kilgo Hernandorena kultur el-
kartearen laguntzarekin.  Aiz-
tondoren zirtotsa. Aiztondoko
zirto tradizioa eta aplikazio di-
daktikoa proposamena gorpuz-
teko urtebeteko epea izan dute
eta Mikel Artola arduratu da la-
naren inguruko xehetasunak
emateaz Amasa-Villabonako
Subijana etxean.

Pasadizo umoretsuetan ager-
tu ohi den bat-bateko erantzun
laburra da zirtoa, erriman oina-
rritu ohi dena, eta ikas-irakas
prozesua oinarrizko unitate ho-
rretatik hasteak gerora bertsoa
osatzeko gaitasunean lagundu
dezakeela uste dute Harituz ber-
tsozaleen elkarguneko kideek.
Zirtoa zer den deskribatzeaz gai-
nera, Aiztondoko zirtotsaren
tradizioa bildu dute, eta batez
ere, liburuetatik egin dutela ai-
patu du Artolak, «bilketa horre-
tan sakontzeko azken urteetan
jende helduarekin elkartzeko
aukera ez baita izan». Gertuko
bertsolaritzaren historia hobeto
ezagutzeko aukera eman die
lanketak. Sabina Elizegi, Mikae-
la Elizegi, Pello Errota edo San
Migel Txikia bezalako bertsola-
rien bizitzetara gerturatzeko au-
kera izan dute. Haien zirtoak bil-
du dituzte egitasmo honetan. 

Aiztondo bailaran jasotako
zirto historiko horiekin eta iker-
lanaren egileek beraiek sortuta-
koekin bideoak osatu dituzte,
eta erabilera didaktikorako, bi
webgunetan jarri dituzte esku-
ragarri: www.bertsoikasgela.eus
eta www.bertsoeskola.eus ata-
rietan. Gainera, lehen probak
ere egin dituzte ikasgelan, bideo

horiek baliatuta eta ikasleak zir-
to berriak sortzen jarrita.

IKASGELETAKO LANKETA
Hipotesiak ikasgeletan frogatze-
ko aukera izan dute Harituz ber-
tsozaleen elkarguneko kideek.
Gelaratzearen garrantziaz hitz
egin du Artolak: «Bailarako zirto
historikoak jaso, berriak sortu
eta gero gelaratu egin ditugu.
Ikasleekin lantze hori bezain in-
teresgarria da gelako jardun
erreal hori aztertzea». Bertso es-

kolaz harago hezkuntza arau-
tuan probatu nahi izan dute zir-
toaren aplikazio didaktikoa.
Amaia Agirrek Zubimusu ikas-
tolan daraman taldeetako bate-
kin lau saiotan jorratu dute zir-
toa. 

Ikasgelan egin duten lanketa-
ren berri eman du Artolak: «Zas-
ka delakoarekin lotzeak adarra
jotzearen eta min ematearen ar-
teko muga lausotzeko arriskua
du baina saioak aurrera egin
ahala, ez dugu horrelako arazo-

rik antzeman, eta umoreak ludi-
kotasunari mesede egin diola
ikusi ahal izan dugu».

Bestalde, «neurriaren kezka
alde batera uzten duenez, zirto-
ak errimaren arazoa erdigunean
jartzen du, eta arreta horretan
jartzeak errimatzen ikasteko ba-
lio du», azaldu du Artolak; hara-
go joan da bere arrazoiketan,
«errimak duen berezko erakar-
garritasun estetikoaz jabetu eta
horrekin gozatzeko aukera ere
badakar».

Hainbat dira zirtoaren lanke-
tatik eratorritako onurak: sor-
mena, jendaurrekotasuna, eta
elkarrizketan garatzen denez
gero, dialektika eta lankidetza
jorratzeko aukera ematen du.
Eskualdeko bertsozaleen elkar-
guneak defendatu du trebeta-
sun pertsonal eta sozialak gara-
tzeko balio duela lanketa didak-
tikoak: «Zirtoak funtzionatu
dezan, elkarrizketak egon behar
du derrigor, bien artekoa behar
du».  

Ikasleek zirtoak ikasteaz gain,
berriak ere sortu dituzte. «An-
tzeztu egin dituzte eta kontura-
tu gara esateko moduaz jabetze-
ra eraman dituela horrek, eta
hain zuzen, esateko moduak
bihurritzeak eramaten diela
gero bertsotarako». Aurretik Xa-
bier Amurizak ahozkotasuna-
ren inguruan egindako genero-
en mailaketari beste bat eranste-
ko proposamena luzatu dute
Harituzeko kideek: puntua.
«Guk zirtoarekin egin dugun an-
tzeko lanketa bat beste geruze-
kin egin daitekeela uste dugu,
puntuarekin edo koplarekin,
adibidez». Oro har, zirtoa landuz
egin duten gelaratzea hizkuntza
gaitasuna duten ikasleekin egin
dutela aitortu du Artolak eta ai-
patu du interesgarria litzatekee-
la eremu erdaldunagoetan ere
aplikazio didaktikoa probatzea. 

Adarra jotzeko moduak eus-
karaz lantzeko aukera ematen
du, beraz, zirtoaren lanketak,
sormena eta irudimena gure
hizkuntzarekin lotzeaz batera.
Proiektuak horretan egin deza-
keen ekarpena azpimarratu du
aurkezpen saioan Nekane Arto-
la Kilometroak kultur elkarteko
lehendakariak: «gazteen euska-
raren erabileraren emaitzak ho-
betzen lagundu dezake». Euska-
raren biziberritzean eta, oro har,
gizartean eragiteko ikerketak
duen indarrarekin bat egin du,
baita ere, Beñat Gaztelumendi
Mintzolako arduradunak. Zen-
tzu horretan, Kilometroen eta
Mintzolaren arteko elkarlanare-
kin jarraitzeko asmo irmoa era-
kutsi dute biek.

Harituzeko kide Mikel Artolak eman ditu ikerlanaren inguruko xehetasunak Villabonako Subijana etxean. XDZ.

AURTEN GABIRIAKO
BERTSOLARITZA
AZTERGAI

Iazko esperientzia errepikatu as-
moz, aurten ere bigarren deialdia
antolatu dute elkarrekin Kilome-
troak kultur elkarteak eta Mintzola
Ahozko Lantegiak; oraingo hone-
tan Kilometroak jaia antolatzeaz
arduratuko diren Goierriko ikasto-

len – Beasaingo Andramendi, Ordi-
ziako Jakintza eta Lazkaoko San
Benito - eta Gerriko kultur elkarte-
aren laguntzarekin egin dute deial-
dia. Ikerketa eremua ere eskualde
horretara mugitu da bigarren deial-
di honetan: Goierriko ahozko onda-
rea ikertzeko helburua duten iker-
ketentzat zabaldu dute.

Gabiriako bertsolaritza eta ber-
tsolaritza Gabirian lanari esleitu
zaio aurten beka. Ikerketa egiten,
orotara, hamar bat lagun ariko diren

arren, Eresti Oiarbide eta Maialen
Akizu  dira proiektuaren egileak.

Egileen esanetan, Gabirian ber-
tsoarekiko afizioak izan duen lekua
belaunaldiz belaunaldi transmititu
da, beste oso leku gutxitan bezala.
Horregatik ikertu nahi dute Gabi-
riako bertsolaritza, bertsolaritzak
Gabirian duen lekua eta Gabiriak
bertsolaritzan duen pisua. Bertso-
laritza eta Gabiria lotzen dituen
anekdota, bertso, argazki edota
antzerakoren bat izanez gero, haiei

helarazteko eskatu dute; horreta-
rako, gabiribertso@gmail.com hel-
bidera idatzi daiteke.

«Bertsolariez gain, kontuan har-
tuko dira bertsoaren eta bertsola-
rien inguruko eta belaunaldi des-
berdinetako eragileak: bertsozale-
ak, gai-jartzaileak, antolatzaileak…
Datu basearen azterketa egitea
guztiz interesgarria izango da, eta,
modu horretan, herriko bertsolari-
tzaren historia txukun jasoa gera-
tuko da», azaldu du Nekane Artola

Kilometroak kultur elkarteko le-
hendakariak. Garapen maila eta bi-
deragarritasuna ere azpimarratu
ditu, eta baita ikerketa gauzatuta-
koan hurrengo belaunaldientzako
edukiko duen balioa ere. 

Ikertzaileek 2022ko uztailaren
15erako bukatu beharko dute iker-
keta lana eta proiektuaren inguru-
ko xehetasunak urriaren 1ean
emango dituzte Ordizian antolatu-
ko duten aurkezpen eta bertso
saioan.
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Auzolana ardatz izango duen
ekimena abiaraziko dute   
Tolomendik sustatu duen Auzolangin(l)tza proiektuaren aurkezpena ostiralean
egingo dute, Berastegin; eragileek izena eman beharko dute parte hartzeko

Irati saizar Artola Berastegi

XXI. mendean auzolanak zer no-
lako etorkizuna duen aztertzeko
eta hausnartzeko helburuarekin
abiatuko dute Auzolangin(l)tza
proiektua eskualdean. Horreta-
rako, Tolosaldeko udal ordezkari
eta gizarte eragileen parte har-
tzea eskatu dute, guztien artean
proiektuari forma eman eta da-
torren urtean esperientzia pilo-
tua martxan jartzeko. Ostiral ho-
netan gizarteratuko dute ekime-
na, Berastegin egingo duten
aurkezpenean, eta eskualdeko
eragileei dei egin diete topakete-
tan parte har dezaten. Aurrez,
izena eman beharko dute Tolo-
mendiren webgunean.   

Auzolangin(l)tza: XXI. mende-
ko Gipuzkoaren eraikuntzan au-
zolana iraganeko kontua ala
etorkizuneko giltza? Tolosaldean
saiakera proiektua Tolomendik
sustatu du, Mondragon Uniber-
tsitatearen eta Eusko Ikaskun-
tzarekin elkarlanean.
«Auzolana behar batzuei eran-

tzuteko sortu zen urteak atzera
eginda; askotan, baserri bideak
berritzearekin edo horrelako la-
nekin lotu izan da, baina herriko
festak antolatzea, esaterako, ez
al da auzolanean egiten den
ekintza bat?», dio Imanol Olano
Tolomendiko teknikariak. Auzo-
lanaren ikuspegia zabaldu as-
moz abiatuko dute proiektua,
eta Tolosaldea eremu aproposa
dela ikusi dute horretarako: «Be-
reziki herri txikietan zentratzea

da gure asmoa, eta Tolosaldean
udalerri gehienak landa eremu-
ko herriak direnez, eremu egokia
izan daitekeela ikusi dugu». 
Herri txikien etorkizunean au-

zolana gakoetako bat izan daite-
keela uste du Olanok, eta horre-
gatik animatu nahi ditu udal or-
dezkariak eta eskualdeko elkarte
eta gizarte eragileak proiektuan
parte hartzera. «Izan daitezke
baserritar elkarteak, edota gura-
so elkarteak, kultur eta kirol el-
karteak, emakume taldeak edo
jubilatu elkarteak ere». 
Ostiral goizean Berastegin

egingo den topaketan parte har-
tuko duten eragile eta ordezkari
guztien artean adostu nahi dute
datorren urtean praktikara era-
mango den auzolaneko jarduera.
«Proiektuaren planteamendua
gizarteratuko dugu ostiralean,
baina, aldi berean, eragileen iri-
tziak jaso nahi ditugu, guztion
artean proiektua adosteko», esan
du Tolomendiko teknikariak.
«Datorren urtean esperimenta-
tuko dugun proiektu hori, gaine-
ra, edozein eremutakoa izan dai-
teke: esaterako, euskara eremu-
koa, kulturakoa, zaintza

ingurukoa, elikadura eremukoa,
edota izan daiteke baserri bideak
konpontzearena ere». 
Auzolana herri barruan egiten

den ekintzaz gain, herrien arte-
an egiten dena ere izan daiteke.
«Tolosaldeko herrietan, esatera-
ko, elkarteak badaude, mugi-
mendu sozialak ere badaude,
baina agian, elkar ezagutzea, sa-
retzea falta da; adosten dugun
proiektuaren arabera zehaztuko
dugu esperientzia pilotua herri
batean egingo den, edota eskual-
deko bi-hiru herriren artean
izango den».

Parke bat eraiki zuten Gaztelun, auzolanean, 2015eko abenduan; herritarrek hartu zuten parte. ATARIA
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«Proiektuaren
bidea denen
artean erabakiko
dugu, eragileen
ekarpenekin»

IMANOL OLANO
TOLOMENDIKO TEKNIKARIA

I. S. A. Tolosa

Tolomendik sustatutako proiek-
tua da Auzolangin(l)tza. Auzola-
naren kultura eta esperientzien
gaineko lanketa egiteko, eragile
ezberdinen parte hartzea beha-
rrezkoa dela gogoratu du Imanol
Olano teknikariak.
Eskualdeko eragileei egin die-
zue dei.
Ostiral honetan izango gara Be-
rastegin proiektua aurkezten,
eta egun horretarako eskualdeko
udal herrigintzako ordezkari eta
eragileak gonbidatu nahi ditugu.
Proiektuaren bidea denen arte-
an erabakiko dugu, haiek egin-
dako ekarpenak kontuan hartuz.  
Goiz osoko saioa izango da.
09:00etan ekingo diogu egunari,
eta Eusko Irakaskuntzako Arrate
Arin, Deustuko Unibertsitateko
Ion Muñoa eta Mondragon Uni-
bertsitateko Andoni Eizagirre-
ren parte hartzearen ondoren,
gizarte eragileen talde dinami-
kak egingo ditugu. Aurrez izena
ematea eskatzen diegu bertara-
tuko diren eragileei: Tolomendi-
ren webgunean eman beharko
dute izena.

‘Uda kulturala’ prestatu dute Ibarran

Erredakzioa Ibarra

Ibarrako Udalak martxoan era-
baki zuen herriko jairik ez ospa-
tzea, eta horren ordez kultur eki-
taldiak antolatzea adostu zuen
eragile eta norbanakoekin egin
zituzten bileretan.

Udako hilabeteetarako guztira
lau kultur ekitaldi antolatu di-
tuzte, hiru kontzertu eta dantza
emanaldi bat. Uztailaren 30ean
izango da lehena: La Topadora
musika taldeak kontzertua es-
kainiko du, 22:30ean, Emeterio
Arrese parkean. 

Hurrengo hitzordua abuztua-
ren 21ean izango da. Herriko
Alurr dantza taldeak Gattiudan-
tza ikuskizuna eskainiko du,
kasu honetan 19:00etan, Emete-
rio Arrese parkean. 
Bi egunen ostean, abuztuaren

23an, Puro Relajo musika taldea-

ren txanda izango da; kontzertua
eskainiko du, 20:00etan, Emete-
rio Arresen. 
Eta azken jarduera, abuztua-

ren 24an izango da, San Bartolo-
me egunean, herriko jaiak izan
beharko luketen egun berean.
Bulego taldearen kantuak entzu-
teko aukera izango da egun ho-
rretan, 22:00etatik aurrera, hau
ere Emeterio Arrese parkean. 

Emanaldiek edukiera muga-

tua izango dute eta beraz, aurrez
eskatu behar dira gonbidapenak
kultur etxera deituta, zehazki,
943 67 03 99 zenbakira. Udalak
esan du uneoro bermatuko dute-
la osasun-neurriak betetzen di-
rela.
Herriko jaiak betiko moduan

ospatzeko modurik ikusi ez du-
tenez, ekitaldi jakin batzuez go-
zatzeko aukera izango dute,
behintzat, ibartarrek. 

Herriko jaiak ospatuko ez direnez, lau kultur ekitaldi aurkeztu
ditu Ibarrako Udalak uztaila eta abuztu artean egiteko 



Urizar eta Burgete izan
dira Sandra baserrira
igotzen lehenak
Billabonatarrak aise irabazi du etxeko proba berria, 14
minutu eta 19 segundoko marka ezarriz; lekunberritarrak,
bere aldetik, 18 minutu eta 31 segundo behar izan ditu 

Josu Artutxa Dorronsoro
Amasa-Villabona

Irrintzi Txirrindularitza Elkarte-
ak antolatuta, larunbat arratsal-
dean jokatu zen Amasa-Villabo-
nako Sandra Baserrira I. Kronoi-
goera Bizikletaz lasterketa.
Proba gogorra izan zen partaide
guztientzat, eta denera, 19 txi-
rrindularik hartu zuten parte,
17k gizonezkoetan, eta 2k ema-
kumezkoetan.
Gizonezkoetan, Luis Mari Uri-

zar etxeko ziklista izan zen azka-

rrena. Billabonatarrak 14 minu-
tu eta 19 segundo behar izan zi-
tuen. Xabat Ibarbia zizurkildarra
izan zen bigarren, 14 minutu eta
59 segundoko markarekin. Hiru-
garren, berriz, Alex Gaztañeta
asteasuarra izan zen, 15 minutu
eta 24 segundo behar izan zitue-
larik. Oso estua izan zen hiruga-
rren posturako lehia. Izan ere,
Unai Artola amasarrak eta Oier
Etxeberria azpeitiarrak hiru eta
lau segundo gehiago behar izan
zituzten, hurrenez hurren.
Emakumezkoei dagokienez,

Lorea Burgete lekunberritarrak
lortu zuen garaipena. Txirrindu-
lari nafarrak 18 minutu eta 31 se-
gundo behar izan zituen Sandra
baserri parera iristeko. Aitziber
Murua billabonatarra sailkatu
zen bere atzetik, 22 minutu eta
39 segundoko denborarekin.
Gazteei dagokionez, 18 urtez

azpikoetan, Ibai Gabarain tolo-
sarra izan zen onena. 16 minutu
eta 27 segundo behar izan zi-
tuen, batez beste %9,6ko malda
duen ia lau kilometroko igoera
osatzeko.

Luis Mari Urizar herritarrak eta Lorea Burgete nafarrak jantzi zuten Sandra baserrira igoerako txapela. JOSU ARTUTXA

Txikia IV eta Atutxa II
izan dira Sherpa.ai
Aizkolari Txapelketa
Nagusiko garaile

J. Artutxa

Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan
izan zen, ostiralean, Sherpa.ai
Binakako Aizkolari Txapelketa
Nagusiaren lehen edizioaren fi-
nala. Guztira, 24 aizkolari izan
ziren parte hartu zutenak, 12 bi-
kotetan banatuta: lehen mailako
5, promozio mailako 4 eta ema-
kumezkoen mailako 3. Txikia
IV.a - Atutxa II.a bikotea izan zen
azkarrena lehen mailan. Promo-
zio mailan, Julen Kañamaresek
eta Pellejerok irabazi zuten, eta
emakumezkoen mailan, berriz,
Zelai III.a eta Ansorregi izan zi-
ren txapeldunak.
Lehen mailan, erraz nagusitu

ziren Txikia eta Atutxa, eta mi-
nutu bateko aldea atera zien bi-
garren izan ziren Vicente eta
Azurmendiri. Mujikak eta Ira-
zuk, laugarren eta bosgarren
postuekin konformatu behar
izan zuten, lehen bi postuetatik
urruti. Promozio mailako lehia
berdindua izan zen, eta azken bi
enborretan erabaki zen txapel-
duna. 
Azkenik, emakumezkoen

lehian, lehen enborretik aurrera-
tu ziren gerora txapeldun izan zi-
ren Zelai eta Ansorregi, gainera-
koei aukerarik eman gabe.
Urrian egingo den sailkapen

txapelketa izango da Sherpa.ai
Aizkolari Txapelketa Nagusia-
ren hurrengo hitzordua; kasu
honetan, banakako txapelketa-
ren bigarren edizioa jokatuko da,
eta azaroan emango zaio amaie-
ra.

Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa Nagusian 
Jexux Mujika ibartarra laugarren izan da,
eta Jon Irazu zizurkildarra, bosgarren

Alaitz Imaz eta Julen
Gabirondo dira 
segan azkarrenak
Erredakzioa Zizurkil

Gipuzkoako Azkartasunezko
Sega Txapelketa jokatu zen,
igandean, Zizurkilen, eta Alaitz
Imaz hernialdetarra eta Julen
Gabirondo izan ziren txapela
jantzi zutenak. 
Nekola baserriko lurretan ari-

tu ziren segan, eta Alaitz Imazek
3 minutu eta 49 segundo behar
izan zituen, eta atzetik gertu izan
zuen Ainara Otamendi ibartarra.
Honek, hiru minutu eta 55 se-
gundotan bukatu zituen lanak.
Atzetik, Ann Malou Henriksen

sailkatu zen, eta bigarrenak bai-
no minutu bat gehiago behar
izan zuen. Jugatx Agirrek 06:51n
eta Garazi Urkiolak 07:29an
amaitu zituzten lanak. 
Mutilen kasuan, Julen Gabi-

rondok 4 minutu eta 54 segundo
behar izan zituen txapela esku-
ratzeko. Jarraian, 5 minutu eta
41 segundoko denborarekin
Suharri Irazustabarrena sailkatu
zen, eta Mikel Lizartza tolosarrak
05:51n geratu zuen erlojua. Az-
ken postuan sailkatu zen Jon
Otegi eta 06:02 behar izan zituen
bere zatia mozteko.

PISUAREKIN
LEHIAN
Ekainean Espainiako Abso-
lutu Txapelketa jokatu eta
gero, larunbat goizean, Ama-
sa-Villabonako Olaederra Ki-
roldegian jokatu zen Liga Na-
zionaleko hirugarren jardu-
naldia. Bertan aritu ziren
Danok Danena taldeko pul-
tsulariak. Gainera, arratsal-
dean,  Zarautzen Euskadiko
Junior Txapelketan parte
hartu zuten pultsulariek. J. A.
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SAILKAPENA

Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa
Lehen Maila
Txikia IV.a – Atutxa II.a                        39:49
Iker Vicente - Azurmendi 40:44
Otaño – Ugaitz Mugertza              43:44
Larrañaga - Mujika 45:09
Irazu- Rekondo 47:09
Promozio Maila
Julen Kañamares - Pellejero 20:59
E. Saralegi – A. Mugerza 21:45 
Larrea III.a – Zelai IV.a 22:10
Jauregi – Eloy Corchero 22:21
Emakumezkoak
Zelai III.a - Ansorregi 12:17
Tanco - Maika 13:05
Arruti- Julia 18:06



Elola, Alberdi,
Landa eta Amianok
egin dute Intxaur
txapelketan aurrera
Jokatu dituzte Zizurkilgo Lau eta Erdiko
Intxaur Txapelketako lehen bi jardunaldiak, eta
finalaurrekoetara sailkatu dira lau pilotariak;
beste lau partida jokatuko dituzte aste honetan 

E. Maiz 

Lau eta erdiko Intxaur Txapelke-
ta sortu dute Zizurkilen, eta osti-
ralean jokatu zituzten lehen bi
partidak, eta beste bi partidak
igandean izan ziren.  Lehen par-
tida irabazita Elola, Alberdi,
Landa eta Amianok finalaurre-
koetara sailkatzea lortu dute. 
Sortu berri den txapelketako

lehen partida promesen maila-
koa izan zen, eta Beñat Senarren
ordez Unai Alberdi aritu zen. Al-
berdik lortu zuen garaipena Javi
Oskozen aurka. 22-11 gailendu
zen Alberdi, frontoian gauzak
ondo eginda. Honela finalaurre-
koetara sailkatu da. Bigarren
partidan, elite mailan, Iñaki Elo-
la gehiago izan zen Xabi Urbieta
baino. 15 tantotan utzi zuen aste-
asuarra Elolak. Abiadura sartu
zion pilotari, eta markagailuan
tartea ateratzea lortu zuen.
Nahiz eta Urbietak gerturatzea
lortu ezin izan zuen ezer egin.
Igandeko jardunaldian lehen

partida Promesen mailakoa izan
zen, eta Iker Amianok irabazi
zion 22-21 Josu Igoari. Elkarren
arteko lehia parekatua izan zen
markagailuak erakusten duen
moduan. Erritmo bizian jokatu
zuten, eta ia hutsik egin gabe ari-
tu ziren, baina gipuzkoarrak pol-
tsikoratu zuen garaipena. Nahiz
eta 21-20 Igoa aurretik joan, Au-

rrera Tolosakoak lortu zuen par-
tidako azken bi tantoak berega-
natzea. Honenbestez, finalau-
rrekoetara sailkatuta, hilaren
31n Unai Alberdiren aurka neur-
tuko ditu indarrak. Elite mailako
bigarren partida ez zen gutxiago-
rako izan. David Landak 22-20
irabazi zion Alberto Ongayri.
Berdintasuna izan zen nagusi
partida osoan zehar. Ondo mugi-
tu zuten pilota, eta tanto asko
egin zituzten. Honela, Landak,
hilaren 31n, Iñaki Elolaren aurka
jokatu beharko du finalaurrekoa.

MASTER CAIXABANK
Eskualdeko lau pilotari hasi dira
Master Caixabank Txapelketa jo-
katzen, eta hasiera ezin hobea
eman diete. Guztiek lortu dute
lehen garaipena. Jakaren ordez
jokatu zuen Lasok Tolosa atzean
zuela, eta Olaizola II.a eta Zaba-
letari 22-19 irabaztea lortu zuten.
Peña II-Rezustak, 22-21 irabazi
zuten Urrutikoetxea-Martijaren
aurka, eta Altuna III-Arangure-
nek 18an utzi zituzten Ezkurdia-
Imaz. 
Hurrengo partida Altuna III-

Arangurenek larunbatean joka-
tuko dute Elezkano II-Mariezku-
rrena II.aren aurka; igandean,
Jaka-Tolosak Urrutikoetxea-
Martijaren aurka eta Peña II.a-
Rezustak, Olaizola II-Zabaleta-
ren aurka jokatu beharko dute. 

Tolosaldeak irabazi du
Zumaiako IV. Ikurrina 
Larunbatean nagusi izan ziren hasieratik TAKeko arraunlariak,
eta ETE ligako lider izaten jarraitzen du eskualdeko traineruak 

Eneritz Maiz Etxarri

Larunbatean Zumaian izan zuen
arraun jardunaldiak jarraipena,
eta ETE ligako traineruak izan
ziren lehian; tartean, baita Zu-
maiako Telmo Deun eta Zarautz
ere. Ohi bezala, hirugarren txan-
dak erabaki zuen banderaren
irabazlea. Estu hasi zen txanda-
ko lehia, izan ere, lautik hiru trai-
neruk, tartean Delteco Zumaiak,
denbora bera egin zuten lehen
ziabogan: 05:18. Denbora hobea
egin zuen Tolosaldeak, ordea,
eta bigarren luzean ere aise men-
deratu zuen txanda. 10:51,41
denboran amaitu zituen lanak
Tolosaldeak, eta hamaika pun-
tuak poltsikoratuta, ETE ligako
sailkapenean lider da gaur-gaur-
koz.  
«Gogotsu» joan zirela Zumai-

ko estropadara esan du Itsaso
Aizpurua arraunlariak: «Oso
kontzentratuta atera ginen guz-
tiok, eta beroketak egiterakoan
ere sentsazio onak izan geni-
tuen». Lasaitu egin zirela, eta
«oraindik ere gogo gehiagore-
kin» atera zirela kontatu du Aiz-
puruak. «Gu gure lana egitera
joan ginen», azpimarratu du
TAK-eko arraunlariak. Despista-
tuz gero, jakitun dira beste talde-
ek aurrea hartzeko aukerak di-
tuztela, ondo atera zitzaien es-
tropada, eta «oso gustura» dago
taldea.
Aizpuruak argitu du ez direla

ondoko taldeei begira aritzen;
«ahalik eta ondoen egitera atera-
tzen gara beti». Hibaika edo

Deustuk, edota beste edozein
taldek egun ona izanez gero, au-
rrea hartzeko aukerak dituztela
badakitela aitortu du Aizpuruak.
Banderak irabazteak aurretik

egindako lanari errekonozimen-
dua direla esan du. «Urtero-urte-
ro ez da zorte hori izaten. Lan
handia egin, eta gero uretan ez
dira gauzak ondo ateratzen, eta
gogorra izaten da», dio. Honela-
ko urteak «aprobetxatu» egin be-
har izaten direla nabarmendu
du. «Iazko urtea ere oso ondo
joan zen, eta aurtengoa ere ho-
rrela doa».
Atsedena izango dute ETE li-

gako arraunlariek datorren aste-

buruan. Bien bitartean, abuztua-
ren 1ean jokoan izango duten
Emakumeen Traineru Elkartea
III. Banderarako prestatzen ja-
rraitu beharko dute. Baina,
bihar, Euskadiko Txapelketan
ariko dira.
Tolosaldeako neskek denbo-

raldia luze ikusten dute orain-
dik, eta asko dutela jokoan kon-
tatu du. Buruan «alde positiboa»
badute ere, lanean jarraitzea bai-
no ez zaie geratzen, «oraindik
gauzak okertu baitaitezke». Gar-
bi du Aizpuruak egin beharre-
koa: «Ahalik eta gehien kontzen-
tratu, eta lana egitea tokatzen
zaigu».

Tolosaldeako arraunlariak Zumaiako banderarekin, larunbatean. TAK
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Etxerako bidea 
egiten jarraitzeko deia

Josu Artutxa Alegia

Izan Bidea dinamikaren ba-
rruan,  «preso eta iheslarien etxe-
ratzearen alde, eta elkarbizitza-
ren eta bakearen alde» Ibilian
Ibilian Etxerako Bidean dinami-
ka ibiltaria jarri zuten martxan
duela bi aste. Debabarrena eta
Debagoienan hasitako ibilbidea-
ri, Buruntza eta Goierrik eman
zioten jarraipena; azken egune-
tan, berriz, Tolosaldeak.
Horrela, eskualdea batu duen

Ibilian Ibilian Tolosaldea urdin-
duz ekimena gauzatu zuten la-
runbatean. Goizean herri ezber-
dinetatik oinez edo bizikletan
abiatu ziren 200 lagun inguru
bildu ziren, eguerdian, Alegian.
Bertan, herritarrak eskertu eta
zoriondu zituen Tolosaldeko Sa-
rek: «Mila esker, salbuespen es-
petxe politika amaitzearen alde-
ko aldarriaren bozgorailu zare-
ten guztioi».
Azken hilabeteetan emanda-

ko aurrerapausoak eta gertura-
tzeak, «denok egiten dugun la-
nari esker» gertatzen ari direla

nabarmendu dute. «Baina orain-
dik asko dugu egiteko. Une ho-
netan, euskal presoen herena
soilik dago Euskal Herriko kar-
tzeletan, 60 besterik ez. Gainera-
ko 147 presoek, Espainiako zein
Frantziako espetxeetan jarrai-
tzen dute». Ondorioz, ibilian ibi-
lian, etxerako bidea egiten jarrai-
tzeko deia luzatu dute.  

Bestetik, uztailaren 22, 23 eta
24rako Euskal Herria zeharkatu-
ko duen bizikleta martxan nahiz
abuztuaren 21ean Gipuzkoako
Dinamika ibiltariari amaiera
eman eta eskualde guztiak batu-
ko dituen Donostiako mobiliza-
zioan parte hartzeko gonbita lu-
zatu die Sarek eskualdeko herri-
tarrei.

Tolosaldetik igaro ostean, ‘Ibilian Ibilian Etxerako Bidean’
dinamika ibiltariak beste eskualdeetatik jarraituko du bidea 

Alegian elkartu ziren ekimenean parte hartu zutenak, larunbatean. JOSU ARTUTXA
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Deialdiak  

Amasa-Villabona. Bingoa helduen-
tzat, ikastolan, 16:00etan.
Tolosa.Ohe elastikoak egongo dira
Trianguloa plazan, 10:00etatik
20:00etara.

Erakusketak

Hernialde. Herriko artisten lanak,
udaletxeko kultur aretoan.
Tolosa. Kultur lantegietan ikasleek
egindako lanak, Aranburu jauregian.
Tolosa.Jabetze Eskolako xilografia
ikastaroko ikasleen lanak, Emaku-
meen Etxeko erakusleihoetan. 
Tolosa. Edurne Sudupe Zabaloren
Mandalaerakusketa, 3 tabernan.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!; 11:30.
Gaurkoan Tolosaldetik; 13:30.Gaur-
koan Tolosaldetik; 19:00.Elkarrizke-
ttap; 21:30.Gaurkoan Tolosaldetik;
22:00.Aba Taano gospel taldea

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.J. M. Etxebes-
te. Gernikako Arbola, 3. 943 65 10 40.

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Uda sasoiko egural-
diak jarraipena izango du
gaurkoan. Uneren batean

behe-hodeiren bat edo beste ager-
tuko bada ere, orokorrean eguzkia
jaun eta jabe izango da eta eguraldi
eguzkitsuaz gozatu ahalko da.
Haizeak ipar/ipar-ekialdetik 
joko du, eta tenperatura maximoak
28-30 gradu artean kokatuko 
dira.  

Bihar.Antzeko giroa izango
dugu. Berriro ere egun oso-
an zehar eguzkia jaun eta

jabe izango da zeruan. Arratsaldean
goi-hodei batzuk agertuko dira, 
baina ez diote batere trabarik 
egingo eguzkiari. Haizeak ipar-ekial-
detik joko du eta tenperatura 
maximoak antzeko balioetan mugi-
tuko dira, 28-30 gradu artean joz
goia.

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


