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Tolosako udal
gobernuak 34 milioi
euroko aurrekontu
proiektu aurkeztu du
Pasa den urtekoa baino %26 handiagoa dela
nabarmendu dute; inbertsioetara sei milioi
bideratuko dira, iaz baino 5,4 gehiago; «Tolosa
berrindartzeko proiektuak» gauzatuko dituzte // 3



Umeen aurrean euskaraz
egitera deitu dituzte helduak  
Hilaren 22tik abenduaren 5era bitarte luzatuko da ‘Haurren aurrean, helduok
heldu’ ariketa soziala; Tolosaldeko 16 ikastetxek hartuko dute parte ekimenean 

Josu Artutxa Dorronsoro

Euskaraldian sustatzen diren
portaerak indartzen eta lantzen
jarraitzeko helburuarekin, aza-
roaren 22tik abenduaren 5era bi-
tarte luzatuko den Haurren au-
rrean, helduok heldu kanpaina
berria aurkeztu dute Tolosan.
Euskalzaleen Topaguneak sus-
tatutako ariketa soziala da, eta
Galtzaundi Euskara Taldea ar-
duratuko da eskualdean ekime-
na antolatzeaz.
Galtzaundi, ordea, ez da baka-

rrik ariko. Izan ere, Tolosaldeko

16 ikastetxek bat egin dute
proiektuarekin: Abaltzisketako
Txalburu Eskolak, Adunako He-
rri Eskolak, Altzoko Imaz Bertso-
laria Eskolak, Alkizako Herri Es-
kolak, Amezketako Zumadi Es-
kolak, Anoetako Herri Ikastolak,
Ibarrako Uzturpe Ikastolak, Iru-
rako Ikastolak, Lizartzako Herri
Eskolak, Tolosako Herrikide
Ikastetxea, Laskorain Ikastolak
eta Samaniego Herri Ikastetxe-
ak, Amasa-Villabonako Fleming
Herri Eskolak eta Zubimusu
Ikastolak, eta Zizurkilgo San Mi-
llan Eskolak eta Pedro Mari
Otaño Herri Eskolak.
Alkizako Herri Eskolako zu-

zendari Juan Carlos Alduntzi-
nek esan duenez, «umeen aurre-
an, euskal hiztunok elkarrekin
euskaraz egitea» da egitasmoa-
ren nahia. «Umeei askotan esa-
ten diegu haien artean euskaraz
egiteko, eta bitartean, helduok

gara gure hizkuntza ohiturak al-
datzeko prest ez gaudenak»,
ohartarazi du.
Ekimenak iraungo duen ha-

mabost egunetan zehar, helduek

elkarrekin euskaraz egitea pro-
posatzen da, batez ere, umeen
aurrean. «Garrantzitsua izango
da euskal hiztunek elkarrekin
euskaraz egitea, haurrek eredua
helduengan jar dezaten», aipatu
du Itziar Lozano Anoetako Herri
Ikastolako irakasleak.
Horregatik, 0-12 urte bitarteko

umeekin harreman estua duten
guztiei bideratua dago: irakasle-
ei, eskola gaineko langileei, zain-
tzaileei, gurasoei, autobus gida-

riei, haurren bila joaten direnei,
baita eskola komunitatetik kan-
pora haurren inguruan ibiltzen
diren guztiei ere. «Euskaraz da-
kigunon artean euskaraz egitea

da gakoa, ausartenek izango bai-
tute bi hizkuntzetako elkarrizke-
ta praktikatzeko aukera», gaine-
ratu du Lozanok.
Ekimena martxan den bitarte-

an, proiektuaren inguruko infor-
mazioa jasotzeko aukera izango
dute herritarrek, Telegram apli-
kazioaren bitartez. Horretarako,
aplikazioko bilatzailean Hau-
rren aurrean Tolosaldea izeneko
taldea bilatu eta bertara batu be-
har dute. App Store edo Google

play-ren bitartez dago Telegram
deskargatzeko aukera.

KALE NEURKETARI BEGIRADA
Uemak eta Galtzaundik 2017an
elkarlanean egindako Tolosalde-
ko herrietako hizkuntza erabile-
raren kale neurketaren datuak
aztertuz gero, lau haurretatik
hiru entzun ziren euskaraz; hel-
duetan berriz, lautik bi baino ez.
Alduntzinek aipatu duenez, «oso
albiste ona da belaunaldi gaztee-
nak izatea euskara gehien daki-
tenak, eta gehien erabiltzen du-
tenak».
Hala ere, nabarmendu du hel-

duak ezin direla erlaxatu. «Eus-
karaz egiteko mezua haurrei zu-
zentzetik helduoi zuzentzera
igarotzeko garaia iritsi zaigu.
Euskaldunok euskaldunokin
euskaraz egitea arau sozial bila-
katu behar dugu, izan ere, hau-
rrek egiten dugunetik ikasten
dute, eta ez esaten dugunetik.
Lehen esan bezala, eredu izatea
dagokigu, eta haurrei askotan
esaten diegun hori gauzatzea po-
sible ote den edo ez frogatzea».

Tolosaldeko 16 ikastetxek bat egin dute Galtzaundi Euskara Taldeak bultzatutako ’Haurren aurrean, helduok heldu’ ariketa sozialarekin. JOSU ARTUTXA

UEMAKO KIDE
IZATEA ERABAKI DU
IBARRAKO UDALAK

Azken udal osoko bilkuran hartu
zuen erabakia Ibarrako Udalak; on-
dorioz, Uemaren estatutuak onar-
tu eta mankomunitateko kide iza-
teko eskaera egin du. EH Bildu-ko
sei zinegotzien eta EAJ-ko lauren
aldeko bozkekin hartu zuten era-
bakia; PSE-EE-ko zinegotzia aurka
agertu zen.
Uemak emandako datuen ara-

bera, 2016an, euskaldunen indizea
%75 zen Ibarran. Euskararen kale-
erabilerari dagokionez, 2019ko da-
tuen arabera %55era egiten du be-
hera, haurren (%79) eta gazteen
(%67) artean datuak askoz hobeak
diren arren. «Nagusiki euskaraz bizi
gara herrian, baina udalerri euskal-
dun gehienak bezala, hauskorrak
gara eta edonoiz aldatu daiteke
egoera», adierazi du Nagore Zubi-
llaga alkateordeak. «Herritar guz-
tien hizkuntza eskubideak berma-
tzea dagokigu, eta urrats honekin,
euskaratik urrunago dauden herri-
tarren erreferente ere izan nahi
dugu, guztion hizkuntza eskubide-
ak errespetatuz», gaineratu du.
Uemak abenduaren 18an egingo

du batzar nagusia, Idiazabalen. Ur-
teko balantzea egiteaz gain, Uema-
ko kide izateko herri berrien eskae-
rak ere aztertuko dituzte batzarki-
deek. Ibarra Uemako kide izatea
onartzen dutenean, Tolosaldeko 28
herrietatik 20 izango dira manko-
munitateko kideak.

Salgai

Txerriak.Apotea, zerramak eta sei
hilabete inguruko txerrikumeak. In-
teresdunek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK
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0-12 urte bitarteko
umeekin harreman
estua duten guztiei
bideratutako 
ekimena izango da

Proiektuari buruzko
informazioa jasotzeko
aukera izango dute
herritarrek, Telegram
aplikazioaren bitartez



Iaz baino 5,4 milioi gehiago
inbertsioetara bideratzeko 
34 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du Tolosako udal gobernuak,
iazkoa baino %26 handiagoa; «inbertsioen urtea» izango dela esan dute 

Erredakzioa Tolosa

Zerbitzuak indartzea, Tolosa be-
rrindartzea eta herria hobetu eta
eraldatuko duten proiektuak
gauzatzea. Helburu horiekin
aurkeztu du Tolosako udal go-
bernuak datorren urterako au-
rrekontu proiektuaren zirribo-
rroa. 34.160.262 euroko aurre-
kontua da, 2021 urtekoa baino
%26,35 handiagoa.
Olatz Peon Tolosako alkateak

adierazi duenez, «etorkizunari
heltzeko eta anbizioz jokatzeko
unea da» eta ildo horretatik,  au-
rrekontu proiektu «indartsua»,
aurkeztu du udal gobernuak.
2022 urtea «inbertsioen urtea»
izango dela azpimarratu du alka-
teak, «biziberritzea eta errekupe-
razioa sustatzeko eta legealdiko
konpromisoei erantzuteko». 
Begoña Tolosa ogasun saileko

zinegotziak azaldu duenez, au-
rrekaririk gabeko aurrekontua
da: «Diru laguntza guztiak man-
tenduko dira, eta batzuk areago-
tu ere egin ditugu esaterako ikas-
tetxeei bideratutakoa». Bestetik,
udal zerbitzuen egitura indartu-
ko dela, «nabarmen gizarte zer-
bitzuen alorrean», eta inbertsio
gaitasuna handituko dela, esan
du ogasun zinegotziak. Hala,
aurkeztu duten aurrekontu
proiektuaren arabera, udalak sei
milioi baino gehiago izango ditu
inbertsioak egiteko, 2021 urtean
baino 5,4 gehiago. 

ZERBITZUEN AREAGOTZEA
Aurrekontu osoaren %34,3
(11.694.947 euro) udal zerbitzue-
tara bideratuko dela azaldu dute;
%31 (10.884.747 euro) giza balia-
bideetara, «herritarrei kalitatez-
ko arreta bermatu eta udal lan-
postuak egonkortzeko» eta %18
(6.352.259 euro) inbertsioetara,
aurreikusitako proiektuak gara-
tzeko. Ildo horretan, estrategiko-
ak diren eta «herria hobetu eta
eraldatuko duten» proiektuen
garapenean jarraituko dutela
esan dute. 
Gizarte Zerbitzuen alorrak

«pisu handia» izango du, hiru
milioi euro baino gehiagoko au-
rrekontuarekin, 2021 urtean bai-

no %1 handiagoa, besteak beste,
ondorengo zerbitzuak eta lagun-
tzak eskaintzeko: etxez etxeko
arreta zerbitzua (935.000 euro),
zerbitzu hezitzaile eta psikoso-
ziala (460.000 euro), larrialdie-
tarako laguntzak ( 247.520 euro),
diru laguntzak familiei (180.000
euro), zentro soziala, jangela so-
ziala eta komunitate etxebizi-
tzak (167.500 euro) eta Eguneko
Arreta Zerbitzua (65.000 euro).
«Gizarte babesa bermatu, gizarte
kohesioa sustatu eta desberdin-
tasun sozialei aurre egitea izan-
go da lehentasuna, inor atzean
ez uzteko» adierazi du Peonek.
Pertsonen zaintza erdigunean
jarrita, zaintzaileak zaintzeko
proiektu berria ere garatuko du-
tela aurreratu dute. Berdintasu-
naren alde, berriz, urrats garran-

tzitsutzat jo dute Emakumeen
Etxearen eraikuntza.

AZOKAREN DIGITALIZAZIOA
Lehentasunezkoak diren alorren
artean, kulturarena ere nabar-
mendu dute. Hala, ohiko jardue-
rekin jarraitzeaz gain, iaz mar-
txan jarritako ekimenak man-
tenduko dituzte, Kultura Plazara
eta ToloFolk jaialdiak, kasu.
Bestalde, udala garai berrieta-

ra egokitzeko eta herritarrei
erraztasunak emateko adminis-
trazio elektronikoan sakontzen
jarraituko dute. Azokaren digita-
lizazioaren aldeko apustuan, wi-
fia jarriko dute azokan eta takila
adimentsuak Zerkausian eroske-
tak jasotzeko. Zentzu horretan,
Next Generation Europako Fun-
tsak eskuratzeko proiektua aur-

Tolosako udal gobernuko kideak atzo, aurrekontu proiektua aurkezten. ATARIA
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keztu du gobernuak, lan lerro ez-
berdinak jorratzeko, beti ere,
«azoka garai berrietara egokitze-
ko helburuarekin». Azoka bere-
ziak ere berreskuratuko ditu
udalak eta Azoka Lagunak
proiektua indartzeko asmoa du.

GOBERNANTZA EREDU BERRIAK
Inbertsio nagusiak «herritarren
ongizatean eragina duten
proiektuetara» bideratuko ditue-
la adierazi du udal gobernuak:
Zumarditxikia, Usabalgo hiruga-
rren fasea, Gorriti plazaren berri-
tzea, Amarozko estalki berria
edora zezen plazaren laugarren
fasea.
Ingurumenaren eta garapen

jasangarriaren «apustu sendoa»
egiten jarraituko du, «tokikota-
sunetik aldaketa klimatikoari
erantzuteko», eta energia eragin-
kortasunaren alde, eguzki plaka
berriak eta led argiak jarriko dira.
Agenda 2021 proiektuaren gara-
pen modura, Biodibertsitate Es-
kola ere martxan jarriko da.
Etorkizuneko proiektuen oi-

narriak ere landuko dituzte: «Iu-
rramendi berdegunerako
proiektua edota Larramendi,
Arramele eta Barrena kalearen
arteko eremu osoa modu inte-
gralean berritzeko proiektua, eta
San Esteban  auzoaren garape-
nerako Plan Orokorraren aldake-
ta martxan jarriko dugu».
Alkateak esan duenez, «orain

arte bezala, gertutasunetik, he-
rritarrekin elkarlanean» jarrai-
tzeko konpromisoa du. Zentzu
horretan, gobernantza eredu be-
rrietan sakontzeko, «erabat be-
rritzailea» izango den proiektua
abiatuko dutela iragarri du,
ArantzazuLABekin elkarlanean. 
Oposizioari aurrekontu propo-

samena aurkeztuta, hamalau
egun dituzte ekarpenak egiteko,
abenduko osoko bilkuran jorra-
tuko baitute gaia. «Aurrekontu
proiektu anitza, egingarria eta
indartsua osatu dugu, proiektu
berritzaileak eta aurreikusitako-
ak jasotzen dituena, tolosarrekin
hartutako konpromisoei eta
egungo zein etorkizuneko beha-
rrei erantzuteko» azpimarratu
du Olatz Peonek.

PROIEKTU NAGUSIAK
Zumarditxikia berreskuratzeko
obrak:500.000.
Emakumeen Etxea egokitzeko la-
nak:345.000.
Usabal eremuko 3. fasea, naturan
integratutako parkea sortzeko:
960.000.
Gorriti, Barrena kalea eta Enpera-
dore 37ko fatxada eraberritzeko
lanak:544.000.
Abegi: zerbitzu berria martxan jar-
tzeko eraikina berritzeko lanak:
368.000.
Tren geltokiko irisgarritasuna eta
Monteskuerako sarbidea hobe-
tzeko bidea berritzea: pasealekua
eta igogailua: 100.135.

Amarozko auzoetxe alboko estal-
kia eta jolasak berdegunean:
484.000.
Araba etorbideko etxeen arteko
plaza bat berritzea:100.000.
Zezen plazaren 4. fasea: 820.000.
Izaskun aldapako euri urak biltzea:
215.000.
Arkauteko teilatuaren berritzea:
125.000.
Haur jolastokien berritzea:
100.000.
Aldaba Txikiko ur saneamendua
eta auzo-plana Urkizu eta Alda-
ban:98.000.
Eguzki plakak eta LED argiak:
330.000.

Lan merkatua
astintzen
laguntzeko
Enplegunea,
abenduaren 3an

Lanbideren diru laguntza
jasoko dute 63 kontrataziok;
azaroaren 23a baino lehen
aurkeztu behar dute
enpresek proposamena

Erredakzioa 

Tolosaldea Garatzenek iragarri
du bueltan dela Enplegunea, To-
losaldeko lan merkatuaren topa-
keta. Abenduaren 3an egingo
dute, Lehiberri Zentroan. 
Enplegu aukera berriak susta-

tzeko «ezinbesteko egitasmoa»
izan da azken urteotan Enplegu-
nea, egoitza eta lan eremua es-
kualdean duten enpresei diru la-
guntzak ematen baitzaizkie To-
losaldean erroldatuta dauden
langabetuak kontratatu ditza-
ten.
Aurten, Lanbidek ia 400.000

euro bideratu ditu eskualdera,
eta orotara 63 kontrataziok jaso-
ko dute diru laguntza. Kontrata-
zio gastuaren %75 lagunduko da,
hilabete bakoitzeko lanpostuko
1.000 eurorekin, eta gehienez sei
hilabetez. Kontratazioko epeal-
dia, 2021eko urtarrilaren 1etik
abenduaren 31ra artekoa izango
da.
Tolosaldea Garatzenek eguno-

tan abiatuko du prospekzioa en-
presetan, lan-aukera berriak de-
tektatzeko. Dena dela, lan es-
kaintzaren bat egin nahi duen
edozein enpresak izango du bere
proposamena egiteko aukera.
Horretarako, azaroaren 23ko
15:00ak baino lehen egin behar-
ko da. 

ELKARRIZKETAK AURREZ AURRE
Eskualdeko enpresen eta lan es-
katzaileen arteko topaleku ere
bada Enplegunea, enpresa ba-
koitzak bere lan eskaintzara ho-
bekien egokitzen diren pertso-
nak aurrez aurre elkarrizketatze-
ko aukera izango baitu egun
horretan. 
Azaroaren 23tik aurrera argi-

taratuko da Enpleguneko lan es-
kaintzen zerrenda osoa, eta or-
dutik aurrera lan bila dabiltzan
herritarrek hitzordua eskatzeko
aukera izango dute. lan3@tolo-
saldea.eus helbidera idatziz, edo
webgunearen bidez eman ahal-
ko da izena. Kontratazioa gauza-
tu ahal izateko, berriz, Lanbiden
izena emanda egotea beharrez-
koa izango da.



159 positibo izan
dira Tolosaldean
azken astean
Azaroaren 8tik 14ra 77 positibo egon dira
Tolosan eta eremu gorrian sartu da; gaur
neurri murriztaileak iragarriko dituzte

Erredakzioa Tolosa

Osasun sailak atzo eguneratu zi-
tuen COVID-19an positibo eman
dutenen datuak eta eskualdean
azken astean 159 positibo egon
dira. Tolosa eremu gorrian sartu
da gainera, 77 positiborekin. Gai-
nontzeko herriei dagokienez
Anoetan eta Asteasun 19na egon
dira, Alegian 12, Ibarran 8, Ama-
sa-Villabonan eta Zizurkilen
5na, Berastegin eta Iruran 3na,
Hernialden 2 eta Albizturren,

Amezketan, Elduainen, Gazte-
lun, Ikaztegietan eta Lizartzan
positibo bana.
530eko intzidentzia tasarekin

sartu da Tolosa eremu gorrian,
eta ondorioz zuzenean eragingo
die Osasun Sailak gaur jakinara-
ziko dituen neurri murriztaileek.
Osasun eremuei dagokienez,
Alegiakoa (461), Tolosakoa (480)
eta Villabonakoa (500) gorrian
daude. Ibarrakoa (357) laranjan
dago, eta baita Tolosaldeko ESIa
(389) ere.

«Pandemiak Sahara eta
Euskal Herriaren arteko
harresi bat sortu du »
Tolosaldea Sahararekin elkarteak deituta elkarretaratzea
egin dute Trianguloa plazan, duela urtebete Sahara eta
Marokoren artean gerra berriz ere piztu zela gogoratuz

Naiara Roldan de Aranguiz
Tolosa

Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak deituta elkarretaratzea egin
zuten larunbatean, Tolosako
Trianguloa plazan, Saharari ba-
besa erakusteko. Aurretik, haur
sahararrei bidaltzeko mezuak
idazteko aukera egon zen. 
Azaroak 13an, duela urtebete,

piztu zen berriro gerra Sahara eta
Marokoren artean, eta egoeraren
gordintasunaz ohartarazteko
egin zuten deialdia. «Duela urte-
bete sahararrek eta marokoarrek
berriro gerrari eutsi zioten eta
egun aproposa iruditu zaigu sa-
harar herriari elkartasuna adie-
razteko», azaldu zuen Eli Eizagi-
rrek Tolosaldea Sahararekin el-
karteko kideak.

«EGOERA ASKO GORDINDU DA»
Sahararren egoera gogorrari
pandemiak sortutako arazoak
gehitu behar zaizkio orain.
«Mendebaldeko Sahara okupa-
tuan egoera asko gordindu da.
Pentsatzen dugu urteurren ho-
nen inguruan sahararrak ospaki-
zun batzuk egiteko pentsatzen
ari zirela, baina marokoar kolo-
noak indarrez sartu dira hainbat
eta hainbat etxetan eta garran-
tzitsua iruditzen zitzaigun elkar-
tasuna adieraztea», gaineratu
du. Gogoratu behar da COVID-
19ak sortutako egoera dela eta,
haur sahararrak ez direla etorri
azken bi udaratan eta ondorioz
proiektu asko bertan behera ge-
ratu direla: «Pandemiak harresi
moduko bat sortu du Sahara eta
Euskal Herriaren artean eta uda-
ra aurretik Mezuak Hodeietan
bidaltzeko kanpaina sortu ge-
nuen, hodeiek mugarik ez dute-
lako eta munduan zehar bidaia-
tzen dutelako. Udaran zehar
hainbat eta hainbat mezu bidali
ditugu, baina gehiago jaso nahi
ditugu. Abenduaren 3an bidaiari
batzuk joango dira Tolosaldetik
Saharara eta mezu horiek era-
mango dituzte. Gaurkoan Tolo-
saldeko herritarren mezuak jaso-

tzeko aukera egokia ikusten ge-
nuen. Hodei dezente jaso dira
eta pozik gaude jasotako eran-
tzunarekin».

BIDAIA
Abenduaren 3an Saharar kanpa-
lekuetara joango dira eta proiek-
tu berri bat izango dela esan du
Eizagirrek. «Ibilgailuz joango
gara eta ibilgailu horiek elkarta-
sunez beteta joango dira; bertan
eramango ditugu mezuak eta el-
kartasuna.  Hori da oraintxe ber-

tan behar dutena. Desertuan,
errefuxiatu kanpalekuetan, egu-
nerokotasunak monotonia sor-
tzen die eta faltan botatzen di-
tuzte gure bisitak, batez ere egu-
nerokotasun horretatik
ateratzeko aukera ematen diete-
lako. Jada haiek badakite gu ba-
goazela, prestatzen ari dira, ez
dute ezer berezia antolatuko,
baina nahikoa da buruko aktiba-
zio hori sortzeko, asko laguntzen
die horrek. Helburu hori badu
gure bidaiak».

Elkarretaratzea egin zuten Trianguloan, larunbat goizean. N.R.A.
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Bildutako mezuak abenduaren 3an hasiko duten bidaian eramango dituzte. N.R.A.

OZTOPOAK ILUSTRATUZ
Gor komunitatearen XVIII. Sentsibilizazio Astea burutu
zuen pasa den astean Gainditzenek. Amaiera emateko Isabel
de las Heras Oreja voladora ilustratzailearekin komiki taile-
rra egin zuten lehenik (irudian) eta Aleluya Peña psikologo
madrildarrarekin hitzaldia ondoren. N.R.A.

JAIAK ETA KIROLA, ESKUTIK
Sanmartin festen barruan ume krosa izan zuten Amasan.
Haurrek, gaztetxoek, alebinek eta gurasoek parte hartu zu-
ten karreran.  San Martin festen barruan gaztetxoen artean
kirolzaletasuna bultzatzeko asmoz antolatzen dute krosa. J.M.



A. Imaz / J. Artutxa Tolosa

Behobia-Donostia lasterketan
inoiz lortutako postu onenare-
kin batera heldu zaio Unai Arro-
yo korrikalari tolosarrari inoiz
egin duen marka onena: 1:03:07.
2018an ezarritakoa minutu bate-
an hobetu du.
Zer moduz zaude?
Oso pozik nago. Denborari erre-
paratuz, hor inguruan ibiltzea
espero nuen. Postuarena, etor-
tzen den korrikalari kopuru eta
mailaren araberakoa izaten da.
Irteerara arte ez dugu jakiten nor
etorriko den, ezta zein mailatan
dauden ere. Azkenean, aurten,
denbora horrekin bosgarren sail-
katzea lortu dut, baina akaso,
beste urteren batean, denbora
hori minutu batean hobetuta
ere, zortzigarren sailka zaitezke.
Postua ondo dago, baina denbo-
rarekin geratzen naiz. 
Zeintzuk ziren irteera pun-
tuan zenituen sentsazioak?
Urtero, korrikalari berdinak iza-
ten gara irteera puntuan, eta aur-
ten, ingurura begiratu eta gaine-
rako korrikalariak erreferentzia
modura izanik, banekien lehen
postu horietan egon nintekeela,
sentsazio hori nuen.
Lehen bost minutuetan, elka-
rrekin joan zineten lehen pos-
tuetako korrikalariak.
Gaintxurizketako gaina izan ohi
da lehen sufrimendu puntua,
nolabait ere, eremu horrek mar-
katzen du lasterketaren norabi-
dea. Enekok hor aprobetxatu

zuen, lehen abiadura aldaketa
bortitza egin eta beste hiru korri-
kalarirekin batera alde egiteko.
Zein izan zen zure erreakzioa?
Gaintxurizketara nahiko justu
iritsi nintzen, eta erasoa jo zue-
nean, bere atzetik taldetxo bat
abiatu zela ikusi nuen; orduan,
taldetxo horretan sartzen saiatu
nintzen. Txirrindularitzan ger-
tatzen den bezala, «akaso, harra-
patuz gero, erritmoa jaitsiko
dute» pentsatu nuen. Hala ere,
ez zen halakorik gertatu, eta ez
zuten abiadura aldatu. Nik bane-
kien beraiekin jarraituz gero
amaieran neke handia izango
nuela, gehiegi sufrituko nuela.
Ez zuen merezi, eta pixkana 
alde egiten hasi zirela ikusi nue-
nean, burua hotz mantendu eta
marka ezartzeko erronkari heldu
nion.
Ez da erraza izango momentu
horretan erabaki horiek har-
tzea...
Ez, ez, baina badakit talde horre-
tan sartuz gero, amaieran, lau
minutuko aldearekin iritsiko
nintzela helmugara, eta beraz,
oso garrantzitsua da zeure burua
ondo ezagutzea, eta are gehiago,
horrelako uneetan erabakiak az-
kar hartzea.
Carles Castillejorekin batera
aritu zinen ia proba osoan.
Faboritoen taldeak erasoa jo eta
berehala geratu zen bera. Gero,
hamargarren kilometro ingu-
ruan harrapatu ninduen. Berare-
kin hitz egin nuen, eta amaierara
arte elkarrekin joatea adostu ge-

nuen; erreleboka joatea erabaki
genuen. Hala ere, gorputzaldi
hobearekin ikusi nuen bera, eta
beraz, bere gain utzi nuen errit-
moaren ardura.
Helmugan, ordea, ez zenion
aurre hartzen utzi.
Hitz eginda genuen. Berak esan
zidan ez ziola axola seigarren
postuan heltzea, eta beraz, ez
zen borrokatutako zerbait izan. 
1 dortsalarekin atera zen, be-
raz, ez zen edonor.
Izen handiko korrikalaria da. Ni-
retzat, esperientzia handia izan

da berarekin batera horrenbeste
kilometro egitea.
Argi geratu zen behintzat, le-
hen lau sailkatuak beste maila
batean daudela.
Bai. Aurten argi zegoen puntu
bat altuago zeudela, edo behin-
tzat, sentsazio hobeekin helduko
zirela lasterketara. Niri, ordea,
horiez ahaztu eta lasterketa txu-
kun bat egitea zegokidan. Poz

handia hartu nuen Enekorenga-
tik eta amaieran zoriondu nuen.
Urte asko dira elkarrekin laster-
keta ezberdinetan parte hartzen
ari garela eta lagun handia da.
Irabazi ez dugunontzat ere oso
pozgarria izan da ezagutzen du-
gun korrikalari batek irabaztea.
Zuk ezagutzen duzu eta bada-
kizu zeintzuk diren bere ezau-
garriak. Baina askorentzat,
ezustekoa izan da.
Eneko ez da lasterketa askotan
parte hartzen duen korrikalaria.
Orduan, lehiatzera joaten den
probatako kinielatan ez da lehen
postuan sailkatu daitezkeen ho-
rien artean egoten. Hala ere, pro-
ba horietako lasterkariek, ez
dute jakiten Eneko bera fisikoki
nola heltzen den. Lasterketak
oso ondo prestatzen dituen ko-
rrikalaria da. Hemendik hiru as-
tetara izango den Valentziako
Maratoia begiz jota duela jaki-
nik, argi zegoen puntu onean
helduko zela.
Bestalde, hutsune handiena,
Iraitz Arrospiderena.
Hutsunea, batez ere, berarentzat
izan da. Lasterketa hau ikaraga-
rri gustuko du, eta ziur naiz, poz
handia hartu duela Enekok ira-

bazi duelako, baina aldi berean,
pena handia izango du, badakie-
lako bera hor egon zitekeela.
Hala ere, seguru aurrerago auke-
ra gehiago izango dituela.
Zure kasuan, zein testuingu-
rutan heldu zaizu Behobia-
Donostia lasterketa?
Pandemiaren ondorioz, iaz egu-
tegi arraroa izan genuen. Horrez
gain, min hartuta egon nintzen
hainbat astez, eta maiatzean
sentitu nintzen erabat osatuta.
Orduan, berriro lehiatzen haste-
ko irailera arte itxarotea luze
egingo zitzaidala pentsatu nuen,
eta beraz, lasterketa honetan ize-
na ematea erabaki nuen. Horre-
la, aitzakia bat nuen entrenatze-
ra joateko. Azkenean, udazken
hasierarako helburu nagusiena
bihurtu zen, eta horregatik, bes-
te urte batzuetan baino hobeto
prestatu dut, gogo handiekin.
Krosean ere jarraitzen duzu?
Bai. Behin Donostiako lasterketa
burututa, kros denboraldiari
ekingo diot, baita 10 kilometroko
lasterketei ere. Hortaz, entrena-
menduetan kilometro gutxiago
egitea egokituko zait orain.
Distantzia laburragoetarako,
gainera, igandeko esperien-
tziak lagundu diezazuke.
Bai. Lehen bost kilometroetako
erritmoari eutsi ahal izan nion,
eta erraztasun sentsazio hori iza-
teak ere konfiantza handia ema-
ten dit, hurrengo lasterketetan
azkarrago joateko, batez ere, dis-
tantzia laburragokoetan.

OIER ARRIBAS CIRIA / IRUTXULOKO HITZA

«Lehen taldean
sartuz gero, lau
minutuko aldea
izango nuen
helmugan»
UNAI ARROYO CABEZA
KORRIKALARIA
Unai Arroyo tolosarrak hirugarren aldiz hartu
du parte Behobia-Donostia lasterketan, eta
aurten lortu du orain arteko markarik onena:
1:03:07; bosgarren postuan helmugaratu da,
irabazlearengandik minutu eta 24 segundora 

Oso garrantzitsua da
zure burua ondo
ezagutzea eta are
gehiago, erabakiak
azkar hartzea

ESKUALDETIK, 
350 AUSART BAINO
GEHIAGO

Unai Arroyo eta Lourdes Colomo
izan dira eskualdeko azkarrenak
Behobia-Donostia lasterketan. To-
losarra bosgarren izan da gizonez-
koetan; zizurkildarra, berriz, 23. ge-
ratu da emakumezkoetan (lehena,
bere kategorian). Tolosaldeko 350
herritarrek baino gehiagok hartu
dute parte lasterketan eta azkene-
an, 341 heldu dira Bulebarreko hel-
mugara.
Korrikalariez gain, eskualdeko

hainbat patinatzailek ere hartu
dute parte. Kasu honetan, laster-
ketaren historian lehen aldiz Tolo-
sako Irristaka taldeko bi  lagun igo
dira podiumera: Uribarri Nagusian
bizi den Aitor Vacas txapelduna eta
hirugarren postuan sailkatu den
Ilazki Zalakain tolosarra.
Desgaitasuna duten partaideei

dagokionez, Ion Galarraga goiazta-
rra eta Mikel Goikoetxea amezke-
tarra seigarren eta hamaikagarren
sailkatu dira, hurrenez hurren,
handbikemodalitatean.
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Gurrutxaga irabazle
Adunan eta Euskal
Herriko zirkuituan 
Mendi duatloilari amasarrak Adunako mendi duatloian
garaipena lortu zuen, eta emakumezkoetan Maddi Mujika
izan zen azkarrena; 83 parte hartzaile izan ziren proban 

Jon Miranda Aduna

Eneko Gurrutxaga amasarrak
irabazi zuen gizonezkoetan Adu-
nako mendi duatloia eta horre-
kin batera Euskal Herriko Zirkui-
tuko garaipena ere eskuratu du.
Maddi Mujika urretxuarrak ira-
bazi zuen emakumezkoetan, eta
guztira 83 lasterketarik hartu zu-
ten parte larunbatean egindako
proban. Bikoteka parte hartzeko
aukera izan zuten kirolariek eta
guztira 20 bikotek eman zuten
izena. Helmugan azkarrenak
Asier Aburuza eta Iñigo Irisarri
adunarrak izan ziren. Lehen al-
dia zuten mendi duatloian eta
asko espero gabe irabazi zuten
lasterketa.

Adunako mendi duatloiaren
hirugarren edizioa izan da aur-
tengoa eta ibilbideak ez zuen al-
daketarik izan: korrika egin zu-
ten lehen sektoreak 3,4 kilome-
tro izan ditu, bizikletaz egin
zuten bigarren sektoreak 14,5 ki-

lometro, eta korrika egindako hi-
rugarrenak 1,7 kilometroko.
Mendiko partean lokatza pilatu
zen eta lasterkariek aipatu zute-
nez, zailtasun tekniko handiena
bertan topatu zuten. Duatloia-
ren hasieran euri pixka bat egin
zuen arren, probaren parterik
handiena ateri izan zuten parte
hartzaileek.

Euskal Herriko Mendi Dua-
tloien Zirkuituko azken proba
izan da Adunakoa eta beraz ber-
tan erabaki da sailkapen oroko-
rra. Eneko Gurrutxaga amasa-
rrak lortu du garaipena, azkene-
ko lau lasterketak irabazita,
tartean eskualdean jokatutako
hirurak. Emakumezkoetan Ena-
ra Oronoz izan da garailea.

Adunako podiuma osatu zutenak: Egurbide, Gurrutxaga eta Bereziartua. J. M.

Arregi «pozik», erremontean
egindako debutarekin
I. Garcia Landa Tolosa

Odei Arregi tolosarrak erremon-
tean debuta egin zuen larunba-
tean, Hernaniko Galarreta fron-
toia, Oriamendi enpresarekin.
Arregik Goikoetxea V.arekin jo-
katu zuen, Zaldua anaien aurka
40-34 galduz. «Partida borroka-
tua izan zen. Hasieran parean
joan ginen eta gero erdi aldean
bost tantoko abantaila hartu ge-
nuen. Atsedena eskatu zuten eta
horren ondoren tanto batzuk
egin zituzten segidan, hainbat
saketik, eta markagailuan alde
egin zuten», esan du Arregik. 

Debutaren bezperan eta egu-
nean bertan nahiko urduri egon
zela dio, baina partidan zehar

egindakoarekin «pozik» geratu
zela: «Lehiakor sentitu nintzen
eta ikusi nuen gai naizela beraie-
kin jokatzeko». Bestalde, tolosa-
rrak bereziki eskertu du bera

ikustera joan zen jende pila: «Se-
nitartekoak joan ziren, baita
kuadrillakoak eta beste lagun
asko ere, eta sekulako giroa jarri
zuten».

Odei Arregi, bere debutaren une batean. ORIAMENDI

KIROL EMAITZAK
Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
9. jardunaldia
Lauburu Ibarra 3
Zierbena 3

Sailkapena
1. Tafa 24p
13. Lauburu Ibarra 9p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (9) - Zierbena (10)

HIRUGARREN  MAILA 
9. jardunaldia
Laskorain 7
Jarrilleros 4
Batzarre 0
Tolosala  5

Hurrengo jardunaldia
Afantxo Pc. Fer. (4) - Laskorain (1)
Tolosala (9) - Santurtzi (16) 

SENIOR  MAILA 
4. jardunaldia
Ama TEEP Tolosala 1
Antiguoko 1
Anoeta 1
Eskoriatza 2
Laskorain 10
Idiazabal 2
Lauburu Ibarra (atsedena)

Sailkapena
3. Laskorain 9p
5. Ama TEEP Tolosala 5p
7. Anoeta 3p
9. Lauburu Ibarra 0p

Eskubaloia
1. MAILA  NAZI0NALA
8. jardunaldia
Tolosa Eskubaloia 33
Easygas Urduliz Eskubaloia 16

Sailkapena
1. Arrate Eibar Eskubaloia 13p
8. Tolosa CF Eskubaloia 8p

1. LURRALDE TXAPELKETA
6. jardunaldia
Tolosa Eskubaloia 22
Mirotza Orio Eskubaloia 21 

Sailkapena
4.Tolosa CF Eskubaloia 10p

Futbola
HIRUGARREN MAILA
13. jardunaldia
Uritarra 1
Tolosa CF 0

Sailkapena
1. Alaves B 30p
20. Tolosa CF 9p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (20)
Pasaia (11)

1. MAILA NAZIONALA
9. jardunaldia
Tolosa CF 0
Real Racing B 2

Sailkapena
1. Bizkerre 22p
11. Tolosa CF 11p

Hurrengo jardunaldia
Osasuna B (2)
Tolosa CF (11)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
9. jardunaldia
Tolosa CF 1
Urola 2

Hurrengo jardunaldia
Mariño (7) - Tolosa CF (11)

GORENGO MAILA EMAKUMEAK
9. jardunaldia
Intxurre 2
Zestoa 4

GORENGO MAILA GIZONAK
9. jardunaldia
Billabona 1
Danena 1
Urnieta 1
Tolosa CF 1

Hurrengo jardunaldia
Getariako Keta Babyauto (7)
Billabona (9)
Danena (10)
Ostadar (4)
Tolosa CF  (3)
Usurbil (6)

LEHEN MAILA ERREGIONALA
9. jardunaldia
Lazkao 5
Intxurre 1

Saskibaloia
GIZONEZKOEN LEHEN MAILA
4. jardunaldia
Cabarri Galvan.-Unamuno 60
Redline Mekanika TAKE 75

Hurrengo jardunaldia
Redline Mekanika TAKE(1)
Urgatzi (5)

EMAKUMEZKOEN LEHEN MAILA
5. jardunaldia
CD Internacional 54
TAKE 40

Hurrengo jardunaldia
TAKE (5) - Easo (1) 
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Imanol Garcia Landa
Amezketa

Jokin Altunak hirugarrenez ira-
bazi du Lau eta Erdiko Txapelke-
ta. Igandean, Unai Lasori 22-20
gailendu zitzaion, partida gogor
eta emozioz beterikoan. Bost
txapel ditu guztira amezketa-
rrak, beste biak buruz buru lortu-
takoak. Txapela jantzi eta biha-
ramunean, prentsa agerraldia
egin zuen Amezketan. Nekatuta
zegoen, tentsio handiko finala
izan baitzen.
Nola joan ziren finalaren on-
dorengoko ospakizunak?
Ondo, berandu samar etorri nin-
tzen. Elkarrizketak egin, eta
dena kolpean etorri zen, ia arna-
sa hartzeko denborarik gabe.
Partida bukatzean, lasai egoteko
gogoa duzu, pixka bat deskan-
tsatzeko. Aurkaria, Unai, ere hor
eduki nuen, baita Mariezkurre-
na ere. Lasai egon ginen hirurok.
Une horretan aurkariaren le-
kuan jartzen ere saiatzen zara.
Takoak kentzen lasai geratu nin-
tzen frontoian, eta ia azkena izan
nintzen ateratzen. Gero, familia-
rekin lasai afaldu eta ondoren la-
gunekin ospatu nuen. Oso gus-
tura eta eskertuta nago, familia-
koei eta lagunei. Egun polita
izan zen.
Partida bera nola duzu gogo-
an?
Topikoak dira, baina atzokoan
[herenegun] partida batean par-
tida asko jokatu ziren. Partidan

sartzeko ere ez zen erraza izan.
Oso ondo sentitzen ari nintzen
12. tantora arte. Gero berak oso
ondo jokatu zuen. Finala zail-
tzen joan zitzaidan, eta bera na-
gusitzen joan zen. Tanto bat bu-
katzean zerotik hasten saiatzen
nintzen. 20nako tantoan aukera
eduki zuen, baina, txokoan uzte-
rakoan ez zuen zortea izan.
Azken finean, bi zati oso des-

berdinak izan zituen partidak.
Aurrenekoan oso gustura aritu
nintzen, eta piloteoan nagusi
nintzen. Bigarrenean, ordea,
bera joan zen nagusitzen. Beraz,
ikasi behar dut aukera duzunean
aldea handitu behar duzula. Gu-
txi oparitzeak ere asko balio du.
Nola bizitu zenuen markagai-
lua 19na zegoela partida eten
zenean, publikoari maskara
jartzeko eskatuz?
Ez zen normala izan, hanka sar-
tzea izan zen nire ustez. 19na
zaude eta iruditzen zaizu aurka-
riak gertu duela eta zu ere hor
zaudela. Beraz, tentsio handiko
unea da. Maskara jartzeko ohar-
tarazpenak lehenagotik egongo
ziren. Helduak gara, eta esaten
bada maskara jarri behar dela ja-
rri egin behar da. Tentsio handi-
ko unea bizitzen ari giren, beraz
ez da normala horrela geratzea.
Pilotarentzat itsuskeri handia
izan zen.
Zer ikasi duzu finalarekin?
Atzokoa [herenegun] bezalako
partida batek kirolariari asko
ematen dio. Ondo sentitzen ez

zarenean ere hor egon behar
duzu. Batzuk esan zidaten gaizki
jokatu eta irabaztea lortu nuela,
baina hori aurkariarekiko erres-
petu falta dela iruditzen zait. La-
sori irabazteko oso ondo jokatu

behar da. Niri asko eman zidan
atzoko [herenegun] partidak, ho-
rregatik disfrutatu nuen asko bu-
kaeran. Gaur [atzo] dudan gor-
putzaldiagatik nabari dut tentsio
handiko partida izan zela.
Beste final guztiekin alderatu-
ta, tentsio gehiago bizitu ze-
nuen oraingoan?
Final guztiak desberdinak dira.

Final guztietan duzu tentsioa,
ezinezkoa da ez izatea. Batzue-
tan aurretik hasten zara eta sen-
tsazioa duzu dena ondo doala.
Atzokoan [herenegun] horrela
hasi eta gero ikusi nuen bera ba-
zetorrela. Final gogorra zen, fa-
borito nintzen, beraz, irabazita
oso pozik.
25 urterekin bederatzi final jo-
katu dituzu eta dagoeneko
bost txapel dituzu. 
Poz handia ematen dit, bizitu
dudan guztiagatik. Atzoko [here-
negun] unea bizitzea oso polita
da. Aurrekoan Aimar [Olaizola]
ere erretiratu zen. Nik txikitatik
ikusi dut pilotan, eta iruditzen
zaigu pilotari batzuk hor egongo
direla beti. Ez da horrela, eta ho-
rregatik, saiatzen naiz une ba-
koitza bizitzen. 
Hurrengo txapelen lehian be-
rriro ere Laso izango duzu
aurkari?
Iruditzen zait Unairi dagokionez
berak erakusten duen jokoare-
kin jarraipena izango duela. Zor-
tea ere izan behar da, zailena

mantentzea izaten baita. Unai
hor egotea nahiko nuke, baina,
noski, nik ere txapelak lortzen ja-
rraitu nahi dut.
Zer esanahi du zuretzat txapel
honek?
Hasieratik bukaerara une ezber-
dinak izan dituen txapelketa
izan da. 2018an buruz burukoa
irabazi eta gero, lau eta erdikoa
galdu egin nuen, eta ondoren,
hiru banakako txapel jarraian
irabaztea sekulakoa izan da. Ilu-
sio handia egiten dit. Kirolariek
beren buruari erronka eta moti-
bazio ezberdinak jarri behar diz-
kiote. Orain, binakakoarekin ha-
siko gara. Txapelketa guztiei
erronka berri bat jartzen saiatzen
naiz. 
Zeini eskaintzen diozu txape-
la?
Familiakoez gogoratzen naiz,
entrenatzaileak, lagunak, beti
nirekin dagoen jendea... Eskain-
tza berezirik ez dut. 
Orain binakakoa dator. Hori
irabaztea falta zaizu.
Txapelak lortzea polita da, bai-
na, horretan gehiegi pentsatu
gabe, nik nirean jarraitu behar
dut. Egun onak eta txarrak izan-
go ditut, eta nire pentsamen-
duak arrakastan edo txapeletan
gehiegi murgildu  gabe, egunero-
ko lanean zentratuta egotea gus-
tatzen zait.
Ez daukazu gelditzeko astirik.
Finala jokatu eta hortik aste-
betera beste txapelketa bat
hasten da.
Txapelek eta sariek indarra ema-
ten dizute jarraitzeko. Buruaren-
tzat, baina, ez da ona erabat bo-
rroka horretan egotea. Energia
handia joaten zaizu, eta gorpu-
tzari deskantsua eman behar
diozu. Urte osoan momentu
onean egotea ezinezkoa da.
Orain, behintzat, egun hauek
deskantsatzea tokatzen zait.
Gero, txapelketetan dena ema-
ten saiatzen naiz. Nire buruari
jartzen dizkiot helburuak eta
lana egunero egin behar da.
2017an irabazi zenuen lehen
txapela. Zertan aldatu zara or-
dudanik?
Esperientzia handia jaso dut. De-
nak onak, denak ondo etorri
zaizkit kirolari bezala heltzeko,
eta horrekin oso kontentu nago.
Gainera, egun politak bizitzeko
aukera izan dut. Oso gustura
nago egiten ari naizen bideare-
kin. Hobetzeko gauzak baditut
oraindik, eta horrela jarraituko
dut lanean. Iruditzen zait hobe-
tzeko gose hori ez baduzu zaila
dela egunero ilusioz hartzea gau-
zak. Aurkari guztiak hobetzen
ari dira, eta zuk ere hobetu beha-
rra daukazu. Gero eta aurkari ho-
beak egon orduan eta hobeto. 

I.G.L.

«Hiru banakako
txapel jarraian
irabaztea
sekulakoa da»
JOKIN  ALTUNA
LAU ETA ERDIKO TXAPELDUNA
Final gogorra jokatu zuen igandean Unai
Lasoren aurka, tentsio handikoa; pilotari
nafarrari irabazteko ondo jokatu behar dela
berretsi du amezketarrak, eta horren
adibidea da azken partida; binakako
txapelketan murgilduko da Altuna orain, eta
erronka txapelaren lehian egotea izango da.
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«Horrelako final batek
kirolariari asko ematen
dio; ondo sentitzen ez
zarenean ere hor egon
behar duzu»

«Orain binakakoarekin
hasiko gara; txapelketa
guztiei erronka 
berri bat jartzen
saiatzen naiz»



FARMAZIAK

Gaur

AMASA-VILLABONA.Egunekoa.
Juana Maria 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 motelarekin ja-
rraituko dugu. Egun osoan
zeruan hodei asko ikusiko

dugu eta tarteka euri txiki modura
zertxobait bustiko du, bereziki goi-
zean. Arratsaldean ordu askotan
ateri egongo da. Haizeak iparraldetik
nahiko ahul joko du eta tenperatura
ez da 11-13 gradutik pasako. 

Bihar.Hobetzeko joera
hartuko du. Goizean eta
arratsaldeko lehen orduak

arte hodei asko izango da eta orain-
dik ere euri langar modura zertxo-
bait bustiko du. Arratsalde erditik
aurrera ateri geratuko da eta ostar-
teren bat edo beste zabalduko da.
Tenperatura antzeko mantenduko
da, 11-13 graduan joko duelarik goia.

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

ASTEARTEA 16 
AGENDA

Deialdiak  

Berastegi. Oinez Berastegi plazatik
10:30ean abiatuta. Ondoren, hamai-
ketakoa egingo dute.
Tolosa.Adin adinbertso saioa
17:00etan Uzturre egoitzan. Oihana
Iguaran eta Sebastian Lizaso ariko
dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Lankuk elkarlanean garatutako eki-
mena da Adin adin. Gipuzkoako adi-
nekoek 15 egoitzetara eramango di-
tuzte bertsoak eta gaur da lehen
saioa, Tolosan. Azaroaren 23an
egingo dute eskualdean bigarren
geldialdia, Iurreamendi egoitzan ari-
ko dira Amaia Agirre eta Anjel Mari
Peñagarikano.
Ikaztegieta. Irakurle taldea
18:30ean, liburutegian: Ana Malago-
nen Ez dakit zertaz ari zaren libu-
ruaz ariko dira. 
Aduna.Panderoa Euskal Herrian.
160 urteko ibilbideahitzaldia, Xabier
Leturiaren eskutik 19:00etan kultur
aretoan.

Erakusketak  
Tolosa. GKo Gallery: Mikel Remaken
Ezin dena maite.
Tolosa.3 Taberna: Pepe Ezeizaren
Atzerako begirada.
Tolosa.Aranburu Jauregia: If Matxi-
koterenAdar lotuaketa Txaro Ma-
rañon eta Charo Cimasen Planeta
lorategia. Planeta infernua.

Tolosa. Topic:Norena da isiltasuna?.
Maialen Sarasola, Christina Hernan-
dez, Miren Atxaga eta Maddi Ane
Txoperenaren lanak, Susanna Min-
guellek gidatuta.  
Tolosa. Erakusleihoak:Gor komuni-
tatearen sentsibilizazio astearen
barruan kartelen erakusketa eta To-
pic-eko txotxongiloak. 
Anoeta. La búsqueda: mujeres
guatematecas que reclaman justi-
cia, liburutegian. 
Irura. Irura aitzineanargazki era-
kusketa herri eskolako, gela borobi-
lean.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Asier Imazek gi-
datutako magazina.
15:00. Amalurra. Ekologiari buruzko
saioa; Glasgow-ko klimaren goi bile-
rari buruz ariko dira, besteak beste.
16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00. Zientziaren talaia. Josu Lo-
pez-Gazpio kimikariaren zientzia
saioa. 

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:00.Matthew Barraclough elka-
rrizketa.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Tolosaldea Kirolean
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Aprobetxatu 
itzazu urteko
deskonturik onenak
Berritu betaurrekoak, bilduma berriko eguzkitako
betaurrekoak edo ukipen-lenteak Multiopticas
dendaren ‘black friday’-ko eskaintzari esker 

Aprobetxatu Multiopticas den-
daren black friday festa. Urteko
unerik onena da betaurrekoak,
ukipen-lenteak edota bilduma
berriko  eguzkitako betaurreko-
ak berritzeko.
Multiopticas-ek profesional

onenak ditu neurri guztietako
beharrak asetzen laguntzeko,
zure beharra edozein dela ere
lagunduko dizu, eta black fri-
day-ko promozioa baliatuz des-
kontu handiak izan ditzakezu. 

ESKAINTZAK
Betaurreko graduatuak % 20ko
beherapenarekin lortu ditzake-
zu eta bigarren betaurreko gra-
duatu osoa oparitu ahal izango
duzu.
Ukipen-lenteen pack-a 

% 15eko beherapenarekin esku-
ratu ahal izango duzu. 

Bilduma berriko eguzkitako
betaurrekoen markarik onenek
%30eko beherapena dute.
MÓ eguzkitako betaurreko

polarizatuetan eskaintza bere-
zia du ere: bi betaurreko lortu
ditzakezu 39 euroan.
Multiopticas kalitatea da eta

MÓ erosketarik zentzudunena.
Multiopticasen zure zain

daude zerbitzurik onena, azken
teknologia eta azaroko behera-
penik onenak eskaintzeko. Bisi-
tatu eta aholkurik onenak eskai-
niko dizkizu.

BABESTUTAKO EDUKIA

FITXA

Helbidea.San Frantzisko paseale-
kua, 23 (Tolosa).
Telefono zenbakia.
943 69 84 70.
Webgunea.Multiopticas.com

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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