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«Erantzun masiboei
jarraipena ematea da
erronka nagusia»
BEÑAT SARASOLA GURE ESKUKO KIDEA

Euskal herritarrek eta kataluniarrek 300 gailur argiztatuko dituzte uztailaren 2an,
Gure Eskuk antolatutako ‘Pirinioetako Bidea’ ekimenaren bitartez; estatu ez 
diren Europako nazioen arreta geureganatzeko garaia dela esan du Sarasolak// 2
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Erretore Etxeko
irisgarritasuna
hobetuko dute aurten
Iaz erosi zuen Alkizako Udalak, eta euskara
girotzeko barnetegia izatea nahi dute; parte
hartze prozesua jarri dute martxan, herrian
jorratu beharreko lan ildoak definitzeko // 4

Euriteek sortutako
kalteak konpontzen
ari dira Amezketan
Diru gehiago bideratu behar du aurten udalak
errepideak konpontzera, neguko euriteek
eragindako kalteen ondorioz; hiru gunetan
gimnasia egiteko makinak jarri dituzte // 5

Saralegi eta
Regillaga
bigarren izan
dira Europako
Txapelketan

Kroazian jokatutako
txapelketan lortu dute
zilarra Judo Klub Tolosako
kideek; irailean izango den
Munduko Txapelketan
lehiatzea dute helburu // 6

«Emaitzetan 
nola hobetu, 
gehiago jabetzen
naiz orain»
EKI LIZASO
PULTSULARIA

Danok Danena taldeko
pultsularia berriki hasi da
halterofilian, eta emaitza
onak ari da lortzen; taldeko
giroa nabarmendu du // 7



Josu Artutxa Dorronsoro

Pasa den larunbatean egin zuten
uztailerako beroketa saioa, eta
Gipuzkoako Gure Eskuk deituta,
dozenaka herritarrek argiztatu
zuten Uzturreko gailurra. «Oso
arrakastatsua izan zen, lortu
duen oihartzuna ere handia izan
delako. Ilusioa piztu du, eta ea
herritarrak aktibatzeko balio
duen», nabarmendu du Beñat
Sarasolak (Andoain, 1976).
Zer da uztailaren 2rako anto-
latu duzuena?
Argi utzi nahi dugu ez dela Gure
Eskuk bakarrik antolatzen duen
mobilizazioa. Orain arte baka-
rrik aritu izan gara gure ekime-
nak antolatzen, baina beti izan
ditugu inguruan lagun katalu-
niarrak. Uztailaren 2rako, batak
besteari elkartasuna adierazte-
tik, elkarlanera igaroko gara. Ka-
taluniako zenbait erakundere-
kin batera eramango dugu aurre-
ra proiektua.
Inflexio-puntu handi bat izan

daiteke aurtengoa. Mugimendu
honetan lanean ari garenok ika-
ragarri nabaritu dugu, bi urtez
geldirik egon ondoren, berriro
ere martxan jartzeak zer nolako
esfortzua suposatzen duen, he-
rritarren aldetik batez ere. Ho-
rregatik, ekimen hau interesga-
rria izango da, edonork egin de-
zakeelako, eta noski, Pirinio
guztiak argiztatzea ez delako
egunero gertatzen. Erronka han-
dia izango da, buru hausteak era-

gingo dituena, baina irudi zora-
garri bat utziko duena.
Hala ere, ez dadila argazki soil
batean geratu...
Ez, ez genuke nahi behintzat. Be-
deratzi urte igaro dira lehen giza-
katea antolatzen hasi ginela.
Olatuak ikaragarriak izan dira,
giza-kateetatik hasi, herrietako
galdeketekin jarraitu, eta esta-
dioak bete genituen egun handi-
ra arte, eta bakoitzak bere histo-
ria du. Erantzun masibo horiei
jarraipena ematea, ordea, kosta
egin zaigu, eta hori da aurtengo
mobilizaziorako erronka nagu-
sietako bat. Uztaileko asteburu
hori eta gero, irailetik aurrera,
lortzen ari garen honi beste no-
rabide bat eman nahi diogu, eta
gizartea ere horren parte izatea
nahi dugu, aktibatzea nahi
dugu. Guk asmo hori dugu; ea
herriak hori ulertzen duen eta
gurekin bat egiten duen.
Zergatik hartu behar dute par-
te herritarrek?
Gure Eskuk hasieratik izan ditu
hiru printzipio: Herri bat gara,
Erabakitzeko eskubidea dugu
eta Herritarron garaia da. Hori
bere sentitzen duen horrek, ber-
taratzeko gogoa izanez gero, ai-
tzakia ederra du.
2014an, Eskoziak aurrera era-

man zuen erabakitze prozesu
bat. Urte berean, azaroaren 9an,
erreferendum bat gauzatu zuen
Kataluniak. Eta non geunden
gu? Zurriola hondartzan, sekula-
ko mosaikoa osatzen. Ikaraga-

rria izan zen, 10.000 herritar bil-
du ginelako. Eta orain berriro
horrelako olatu bat etorriz gero,
zer? Ikusle hutsak bakarrik izan
nahi dugu edo guk ere olatu hori
harrapatu eta bertako partaide
izan nahi dugu? Argi dugu nor-
beraren esku dagoela, baina bide
berean jarraitu behar dugu, eta
herritarrei adierazi behar diegu
behar-beharrezkoa dela buruja-
betza prozesu hori gauzatzea.

Pirinioak argiztatuz, nazioar-
teko komunitatearen arreta
bereganatu nahi duzuela dio-
zue. Zertarako?
Lehen aipatu dudan bezala,
orain arte bat egin dugu katalu-
niar herriarekin, besteak beste,
Proces-aren baitako eta egin di-
tuzten galdeketen mobilizazioe-
tan. Aurten, baina, batera ariko
gara. Bion artean, Europaren
ikusmiran jartzea da lehen hel-
buruetako bat. Orain arte, ondo-
an ditugun bi estatuei begira
egon gara, baina haien aldetik ez

dugu erantzunik jaso, eta beraz,
estatu ez diren Europako nazio
horien arreta geureganatzeko
garaia da, baita Europar Batasu-
naren arreta ere.
Indar subiranistek, esaterako,

Self-Determination Caucus mu-
gimendua antolatu zuten. Ideia
berari jarraiki, zenbait dinamika
daude, baina herritarrok ez ba-
dugu aurrerapauso bat ematen,
oso zaila da horrelako dinami-
kak egunerokoan topatzea. Ho-
rregatik, beharrezkoa da mobili-
zazio jendetsu batek erabakitze-
ko eskubidea eskatzea ez ezik,
horri jarraipena ematea. Herrita-
rrak aktibatzea behar dugu, ez
soilik uztailaren 2ari begira, ibil-
bide luze honen hurrengo jomu-
gari begira baizik.
Pirinioek, gainera, bi herriak
elkartzen dituzte.
Hemen edo han hasi eta amai-
tzen dira. Elkarren artean gauza
ugari partekatzen ditugu, eta Pi-
rinioak bion arteko lotune dira.
Aldi berean, ordea, muga ere
markatzen dute.
Erabakitzeko eskubide horrek
sortzen duen beldurra da muga
handiena. Azken hamarkadetan
argi geratu da herri burujabe ba-
tek ez diola beldurrik ezeri, eta

berak hartzen dituela erabakiak
aurrera egiteko. Baina burujabe
ez den herri batek, beti du behar
hori, eta kasu honetan, bai estatu
frantsesak, baita espainiarrak
ere, ez diote aterik ireki nahi pro-
zesu horri, haiek ere zerbaiten
beldur direlako. Horrez gain,
pandemiak agerian utzi du herri
burujabeek aurrera egiteko aska-
tasun handiagoa dutela, beti
beste batzuen erabakien menpe
egon beharrik gabe.
Herritar bakoitzak nahi duen
mendia argiztatzeko aukera
izango du?
Ez. Segurtasun kontuak medio,
bi motatako mendiak identifika-
tu ditugu. Zailtasun handiagoa
duten mendiak gorriz markatu
ditugu; edonork igo ditzakeen
mendiak, berriz, berdez. Lehe-
nak, federatutako mendizaleei
eta mendi elkarteei begirakoak
izango dira; jada lanean ari gara
horiekin, haiek mendi horiek ar-
gizta ditzaten. Bestetik, gauez
egingo den ekintza denez, ezin-
bestekoa izango da herritarrek
frontalak eramatea.
Berez, eskualde bakoitzak

mendi bat edo batzuk argiztatze-
ko ardura izango du; Tolosaldea-
ren kasuan, Oianberri, Urkidi eta
Zipuru dira egokitutako men-
diak. Ez dute zailtasunik, eta he-
rritar guztiak igoko gara bide be-
retik, muino batera. Bertan saka-
banatuko gara hiru gailurretara;
gainera, hirurak elkartzen di-
tuen bide bat dago, eta beraz, es-
kualdeko herritarrok lerro eder
bat osatuko dugu. 
Hiru mendiak Arantza herria-

ren inguruan daude, eta hura
izango da gure kanpamentu na-
gusia. Bertara joateko eta etor-
tzeko autobus zerbitzua jarriko
dugu, nahiz eta bere kontura
joan nahi dutenek ere aukera
izango duten. Eskualdeko herri-
tarren batek beste mendi bat ar-
giztatzera joan nahi badu, horre-
tarako aukera izango du izen-
ematean, Gureesku.eus-en. 

JOSU ARTUTXA

«Estatu ez 
diren Europako
nazioen arreta
geureganatzeko
garaia da»
BEÑAT SARASOLA
TOLOSALDEKO GURE ESKUKO KIDEA
‘Pirinioetako Bidea’ ekimena antolatu du Gure
Eskuk uztailaren 2rako; euskal herritarrek eta
kataluniarrek, 300 gailur argiztatuko dituzte:
«festa ikaragarria eta ibilbide berri baten
abiapuntua izango da», esan du Sarasolak

«Orain arteko olatuek
izandako erantzun
masiboei jarraipena
ematea da erronka
nagusietako bat»

INFORMAZIO GUNE
BERRIA, TOLOSAKO 
ALDE ZAHARREAN

Herritarrak aktibatzeko prozesuari
jarraipena emanez, bihar zabalduko
du Tolosaldeko Gure Eskuk infor-
mazio gune berria, Aroztegieta ka-
leko 1 zenbakian. Ostegun eta osti-
ral arratsaldeetan (18:00-20:30)
eta larunbat goizetan (10:30-13:30)
egongo da zabalik, eta bertan, ma-
teriala erosteaz gain, ‘Pirinioetako
Bidea’ ekimenerako izen-ematea
egin daiteke; zalantzak argitzeko
aukera ere izango da.
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Martxan dira berriz 
ere, haur eta gazteei
begirako udaleku irekiak 
Iazko udaran ez bezala, aurten ohiko moduan egingo dituzte
udarako ludotekak; Amasa-Villabonan, Ikaztegietan, Amezketan,
Ibarran eta Bidania-Goiatzen hasi dira lehen pausoak ematen

Erredakzioa 

Udara ate joka dagoen honetan,
geroz eta gehiago dira haur zein
gazteei begira antolatzen diren
aisialdirako aukerak. Kirol eta
kultur talde asko hasi dira azken
urteetan eskaintzak egiten, eta
horiekin batera daude urtero
udalek antolatzen dituzten uda-
leku irekiak. Azken horietarako
izen emateak zabalik daude he-
rri bat baino gehiagotan.
Amasa-Villabonan esaterako,

hilaren 23a izango da izena ema-
teko azken eguna, eta HH2 eta
LH4 bitarteko gazteek hartu de-
zakete parte. Gazteria sailak an-
tolatu ditu eta uztailaren 4tik
22ra egingo dituzte. Izena udale-
txeko Herritarren Arreta Zerbi-
tzuan eman daiteke eta izena
ematen dutenen artean bilera
bat egingo dute ekainaren 22an,
18:00etan, Gurea antzokian. 
Ikaztegietan ere lanean hasiak

dira jada. Izena maiatzaren 25a
baino lehen eman behar da, eta
udalekuak ekainaren 22tik uztai-
laren 29ra luzatuko dira. 2010 eta
2020 urteen artean jaiotakoek
eman dezakete izena udaletxe-
an. Era berean, ludotekan begi-
rale aritzeko deialdia ireki du
udalak eta curriculumak bidali
daitezke udala@ikaztegieta.eus
helbidera. 
Bidania-Goiatzen ekainaren

17ra bitarte eman daiteke izena
eta horretarako udaletxera jo be-
har da. 3 eta 14 urte artekoek har-
tu dezakete parte, eta udalekuak
uztailaren 4tik 29ra egingo di-
tuzte. Herri horretan ere begira-
leak behar dituzte eta ekainaren
17a da izena emateko azken egu-
na. Udaletxera jo behar da. 
Ibarran Oporrak Euskaraz

udaleku irekiak egingo dituzte
ekainaren 27tik uztailaren 22ra
eta 2012tik 2019ra bitarte jaiota-
ko gazteek eman dezakete izena.
Gaurtik ostirala bitarte eman be-

har da izena Txiribituko lokale-
an 17:00etatik 20:00etara. 
Amezketan ez dute haurrei be-

girako deialdirik egin oraindik,
baina bai lanean aritzekoa. Begi-
raleak, koordinatzaile bat eta
praktikaldirako bi pertsona be-
har dituzte, eta ekainaren 27tik
uztailaren 22ra bitarte kontrata-
tuko dituzte. Maiatzaren 30a da
izena emateko azken eguna. Au-
rreratu dute aukeratuko duten
begirale kopurua izena ematen
duten haur kopuruaren arabera-
koa izango dela.

2019ko Ibarrako Oporrak Euskaraz ludotekako artxiboko irudia. I.S.A.

Chill Mafia eta 
Dupla ariko dira
sanmigeletan
IRURA // Irurako San Migel jaien
barruan irailaren 24an egingo
duten kontzertuan parte hartu-
ko duten taldeak herritarrek au-
keratu dituzte. Chill Mafia eta
Dupla taldeak izan dira bozka-
tuenak. 100 herritarrek hartu
dute parte bozketan. Bigarren
aukera bozkatuenean Skakeitan
eta Dupla taldeak zeuden, 
eta hirugarrenean Los Zopilotes
Txirriaos eta Skabidean 
musika taldeak .

Ekintzaileentzako
ikastaro berriak,
Emari Coworking-en
TOLOSA // Ekintzaileei zuzendu-
tako bi saio antolatu ditu Tolosa-
ko Udalak, Tolosaldea Garatze-
nekin batera. Saioak hilaren
25ean eta ekainaren 7an izango
dira, Emari Coworking gunean.
Lehen hitzorduan Nola hobetu
ekiteko dituzun trebetasunak?
saioa eskainiko dute 09:30etik
10:30era. Bigarrengoan Visual
Thinking, hobetu zure komunika-
zioa bisualki ikastaroa egingo
dute 09:00etatik 13:00etara.

Udako kanpaina
abiatzear da
Olaederra kiroldegian
AMASA-VILLABONA // Kirol jar-
duera eskaintza zabala egingo
du uda honetan Olaederra kirol-
degiak heldu, haur eta gazteen-
tzat: cycling, zumba, igeriketa,
irristaketa, pilates... Amasa-Vi-
llabonako Udalak aurreratu
duenez, lehen aldiz, BTT mendi
bizikleta ikastaroa izango da 12
eta 15 urte artekoentzat. Ikastaro
batzuk hilabete osokoak izango
dira eta beste batzuk hamabost
egunekoak.

Zizurkilgo erroten
ibilbidea egingo 
dute igandean
ZIZURKIL // Maiatza Saltsan eki-
menaren barruan Zizurkilgo
erroten ibilbidea egingo dute da-
torren igandean, maiatzaren
22an. Joxe Arregi plazatik abia-
tuko dira 09:30ean eta 6,4 kilo-
metroko ibilbidea egingo dute.
Orakaiztegiko errotaren arrasto-
ak bisitatuko dituzte lehenik eta
ondoren, Akezkoerrotaren alda-
menetik pasako dira. Loidierro-
ta eta Adunibarerrota dira bisi-
tatuko dituzten azken errotak.

GIZARTEA TOLOSALDEA 03Ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2022ko maiatzaren 18a

Zumarditxikiko
aparkalekua ez da
erabilgarri egongo
TOLOSA // Haragiaren eta Txin-
garraren Nazioarteko Topaketa-
ren barruan, Foodtruck gunea
jarriko dute Zumarditxikian as-
teburuan eta beraz, osteguneko
09:00etatik asteleheneko
14:00ak bitarte ezingo da bertan
aparkatu. Foodtruck gunea jarri-
ko dute Zumarditxikian astebu-
ruan, eta zuzeneko musikaz go-
zatzeko aukera izango da; auto-
bus erraldoi bat ere jarriko dute
bertan. 

Hasi dira San
Frantziskoko
biribilgune berriarekin
TOLOSA // Martxoan hasi ziren
San Frantzisko pasealekuaren
eta Pedro Tolosa kalearen arteko
bidegurutzea biribilgune bihur-
tzeko lanak. Saneamendu lanak
eginda, amaitu da lehen fasea.
Lanen aurretik, euri uren sarea
Alliri kaletik zetorren, eta San
Frantzisko kalera iristean, ur
beltzen sarearekin bateratzen
zen, eta araztegira bideratzen zi-
ren. Saneamendu lanekin, sare
bakoitza bereiztea lortu dute. 



Herriaren etorkizuna irudikatzen
ari dira alkizarrak prozesu batean
Erretore etxea birgaitzeko lanekin jarraituko du aurten udalak; bertan kokatuta dagoen
barnetegian behin-behineko bizitokia prestatu dute Ukrainako 14 errefuxiaturentzat

Jon Miranda 

Alkizako Udalak parte hartze
prozesu bat jarri du martxan he-
rritarren iritziak bildu eta
2030era bitartean herri gisa jo-
rratu beharreko lan ildoak defi-
nitzeko. Prozesuaren lehen fase-
an 16 urtetik gorako alkizar guz-
tiei galdetegia banatu zaie eta
dagoeneko jaso dituzte erantzu-
nak udaletxean. Gutxi gora be-
hera, heren batek entregatu du
galdetegia eta parte hartzearekin
pozik agertu da Inaki Irazabal-
beitia alkatea. «Orain arteko
proiektuak ebaluatzeko eskatu
zaie herritarrei eta hemendik au-
rrera prospekzio lana egiteko».
Laia kooperatibaren laguntza
jaso du udalak prozesua dinami-
zatzeko eta behin galdetegietako
emaitzak jasota bi bilera, behin-
tzat, aurreikusi dituzte: bata gaz-
teekin egingo dute, eta bestea,
berriz, herritar helduagoekin. 
«Azkeneko urteetan Fagus Al-

kiza proiektuarekin apustu han-
dia egin du udalak, jakin nahi ge-
nuke herritarrak bat datozen
ildo horrekin», esan du alkateak.
Turismo jasangarrian oinarritu-
tako egitasmo horrentzako espa-
zio bila, iaz Erretore Etxea erosi
zuen udalak, inbertsio garrantzi-
tsua eginez. «Proiektuaren ba-
rruan, euskara girotzeko barne-
tegi bat irudikatzen dugu. Hez-
kuntza sailarekin hizketan ari
gara eta badago borondatea bar-
netegi sarea indartzeko. Alkiza-
koa aukera egokia izan liteke».
Horretarako, ordea, birgaitu
egin beharko dute eta Alkizako
Udala hasia da zeregin horretan. 
Aurten 140.000 euro baliatu-

ko dituzte Erretore Etxeko irisga-
rritasuna hobetzeko. Kanpoal-
detik igogailu bat instalatuko
dute eta larrialdi irteera bat ego-
kitu eraikinaren atzealdean. Es-

87.000 euro baliatuta, besteak
beste, Itxurain gunean ur putzu
artifiziala sortuko dute, anfibio,
intsektu eta bestelako anima-
lientzat habitat egokia sortzeko;
herrian ganaduzaleek erabiltzen
dituzten larreak garbitzeko la-
nak ere egingo dituzte. Beste az-
piegitura batzuk konpontzen ere
gastatuko dute dirua, herria urez
hornitzen duen depositua berri-
tuko baitute, horretarako 35.000
euro erabilita. 

UKRAINARREN INTEGRAZIOA
Alkizak, gaur egun, 370 biztanle
inguru ditu eta horietatik 14 he-
rrira etorri berriak dira Ukraina-
ko gerratik ihesi. Udalak, herrita-
rren lan boluntarioaren lagun-
tzaz, Erretore Etxeko barnetegia
egokitu du errefuxiatuei ostatu
emateko. «Herritarren ekarpena
eskertzekoa izan da, erabat inpli-
katu dira lagun hauentzako bizi-
tokia egokitzeko. Udalak ere,
bere aldetik, inbetsio batzuk
egin ditu barnetegia oinarri-oi-
narrizko baldintzetan jartzeko.
Iruditzen zaigu instituzioek ez
dutela aintzat hartu udalerri txi-
kiok egin dugun ahalegina eta
egindako inbertsio hori berdin-
du egin beharko litzatekeela uste
dugu», aipatu du Irazabalbei-
tiak. 
Zortzi heldu eta sei ume iritsi

dira Alkizara Ukrainatik. Txikie-
nak hasiak dira eskolan eta inte-
gratzeko bidean direla uste du
alkateak. Pertsona helduagoak
integratzeko, berriz, bitartekoak
jarri behar direla esan du:
«Oraingoz erresidentzia eta la-
nerako baimena dute, badira bi
mutil 16-17 urtekoak eta haiek
euren ibilbide akademikoa ja-
rraitu beharko lukete, horretara-
ko, ordea, hizkuntza behar dute,
eta uste dugu Euskadi mailan
muntatu den harrera sistemak
horrelako gauzak ez dituela kon-
tuan hartu». 
Alkizako Udalak eginkizun

horri heldu dio, bere kabuz, eta
jatorriz ukrainarrak diren 8 he-
rritarrentzat bi hilabeteko eus-
kara eskola trinkoak antolatuz.
Astean bederatzi orduz jardungo
dute euskara ikasten. 

Pasa den astean banatu zituzten edukiontziak eta poltsak. IBAN URDAPILLETA

kailerak ere irisgarritasun irizpi-
detara egokituko dituzte. «Lizi-
tazioa laster aterako dugu eta la-
nak uztailean hasi nahi genituz-
ke. Diru laguntza eskatu dugu
lan hauek finantzatzeko eta es-
pero dugu inbertsoaren %60-65
bueltan jasotzea». 
Eraikina erabat egokituta edu-

kitzeko epea laburtu egin daite-
keela uste du Irazabalbeitiak,
besteak beste, Europatik dato-
zen Next Generation laguntzei
esker. Dena den, hurrengo urte-
ko lanak aurreratzen hasiak dira
udal ordezkariak, eta eraikina-
ren eraginkortasun energetikoa
hobetzeari helduko diote
2023an. 

INGURUMENAREKIKO KEZKA
Alkizako Udalak energia eragin-
kortasunaren aldeko apustuari
eutsi nahi dio eta Gipuzkoako
Foru Aldunditik sustatzen ari di-
ren komunitate energetikoen
proiektuarekin bat egingo du.
Alkateak nabarmendu duenez,
herrian 30 familia baino gehia-
gok agertu dute borondatea ko-

munitatean parte hartzeko. Urte
eta erdi da, energia berriztaga-
rrien aldeko lehenengo urratsak
eman zituztenetik eta herriko pi-
lotalekuko teilatuan plaka foto-
voltaikoak jarri zituztela. Udal
eraikinen energia hornikuntza-
rako balio dute plaka horiek.
«Nahiz eta urtebete baino gehia-
go izan obrak bukatu zirela, ko-
nexioa ezin izan dugu duela hila-
betera arte egin, energiaren alo-
rreko marrazo horiek trabak
baino jartzen ez zituztelako».
Ingurumenarekiko kezka ho-

rrek gidatuta hondakinen bilke-
ta sisteman aldaketak egin ditu
Alkizako Udalak. Hondakin or-
ganikoa biltzeko edukiontziak
jarriko dituzte herriko bilketa
puntuetan. Orain arte, organi-
koa banakako konpostagailu eta
auzo-konposta guneen bitartez
kudeatu dute, baina alkatearen
esanetan, sistemak ez ditu emai-
tza onak utzi: «Lotsa emateko
moduko emaitzak ditugu he-
rrian. Tolosaldeko Mankomuni-
tateak eman dizkigun datuen
arabera, Alkizan birziklatze tasa

%47aren bueltan dago, eskual-
deko batez bestekotik 20 puntu
beherago. Errefusarentzako
edukiontzietan bildutakoa az-
tertuta ere, %44 hondakin orga-
nikoa zela konturatu gara. Egoe-
ra honi buelta eman behar zaio.
Uste dugu oraingo aldaketarekin
aurrera urrats batzuk eman ahal
izango ditugula. Urtebeteko
epea emango diogu geure burua-
ri sistema berriak emaitzak ema-
ten ote dituen edo ez ikusteko».
Sentsibilizazio kanpaina bat bu-
rutzen ari da udala Tolosaldeko
Mankomunitatearen laguntza-
rekin, eta egunotan, organikoa
biltzeko ontziak eta poltsa kon-
postagarriak banatzen aritu dira
herritarren artean. 
«Ezin dugu esan herrian natu-

ra zaintzen dugunik, bien bitar-
tean hondakinak gaizki kudea-
tuta, natura hondatzen badu-
gu», esan du alkateak. Natura,
gizakia eta kultura dituzte Alki-
zako herri proiektuaren hiru zu-
tabeak eta aurtengo aurrekon-
tuaren zati bat, herriko biodiber-
tsitatea zaintzeko erabiliko dute.
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Langaurre
Egunera joan
nahi dutenek
izena eman
behar dute  

Hilaren 29an, igandean,
ospatuko dute Langaurre
Eguna, Alegian; hilaren
24a da apuntatzeko
azken eguna  

E. Maiz Alegia

Alegian ohitura dute Langaurre-
ra igotzeko, eta igande honetan
bertan bisitatuko dute argazki
rallya eta habi kutxa tailerra tar-
teko. Baina Langaurre Eguna ere
egiten dute alegiarrek, eta hori
astebete beranduago izango da,
hau da, hilaren 29an, igandean.
Alegiako Udalak antolatuta he-
rritarren arteko egun bat izango
dute. Hori bai, bazkaltzera joate-
ko asmoa dutenek izena eman
beharko dute. 
Hilaren 24a izango da apunta-

tzeko azken eguna. Kultur etxera
joanda, edota udalaren webgu-
nean bertan eman daiteke izena.
09:00etan jarri dute ordua oinez
Langaurrera igotzeko, eta
11:30ean hamaiketakoa egingo
dute. Bazkaltzeko ordua
14:00etan izango dute, eta jate-
koa bakoitzak berea eraman be-
harko du. Hala ere, pisurik gabe
igotzeko aukera izango da, uda-
lak jatekoa igotzeko zerbitzua es-
kainiko baitu. Honela, oinez do-
azenei zama arinduko diete.
Bezperan, gainera, festa eguna

izango dute. Intxurre futbol tal-
deak denboraldi amaierako festa
ospatuko baitu iluntzean, pla-
zan.

KULTURA BATZORDEAK, BILERA
Bestalde, hilaren 25ean, asteaz-
kenean,  Kultura batzordeak bi-
lera egingo du, 18:00etan, kultur
etxean. Bilera hori herritar guz-
tientzat irekia izango da.

Abenduko euriteek sortutako
kalteak konpondu nahian 
Amezketako Udalak kalteak izan zituzten errepideak konpondu ahal 
izateko diru gehiago bideratuko du; diru laguntza lortzen saiatuko dira 

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Amezketako Udalak urtero-urte-
ro egiten du ahalegina herriko
bideak berritu edo txukun man-
tentzeko, eta aurten ahalegin be-
rezia egin beharrean suertatu da,
batez ere, neguko euriteek era-
gindako kalteei aurre egin ahal
izateko. Oraindik konpondu be-
harreko guneak gelditzen zaiz-
kienez, eta lanekin jarraitu ahal
izateko, 115.000 euro gehiago
errepideetara bideratzea erabaki
dute konponketa horiek egin
ahal izateko. 
«Egoera txarrean dauden erre-

pideak konpontzeko, azken ur-
teetan, urtero, 70.000 euroko in-
bertsioa egiten da», zehaztu du
Mikel Arteaga zinegotziak. Aur-
ten, baina, ia 90.000 euro gasta-
tu dituzte Larrondora doan bi-
dea konpontzeko. Larrondorako
bideaz gain bidean zehar dau-
den ubideak ere berritu dituzte,
eta horrez gain, Altunegi auzoan
ere egin dituzte konponketa ba-
tzuk. Ibilgailu bakarra pasatzeko
moduko errepidea denez, ibil-
gailuak gurutzatu ahal izateko
zabalguneak egin dituzte, eta
Etarte eta Arpiano baserrietara
joateko bidean ubidea ere kon-
pondu dute.
Aurten, egoera bestelakoa

suertatu zaio Amezketako Uda-
lari, eta lan gehiago izaten ari
dira abenduan izandako eurite-
ek «izugarrizko luiziak» eragin
zituelako Amezketako errepide
ezberdinetan. «Lau edo bost luizi
izan ziren, eta kalte handiak izan
genituen», kontatu du Arteagak. 
Lan guzti horiei aurre egiteko

200.000 eurotik gorako inber-
tsioa egin beharko dutela aurrei-
kusi dute. «Kasu honetarako, Es-
painiako gobernuak abenduko
euriteen kalteei aurre egiteko
diru laguntza bat atera du, eta
horra aurkeztuko dugu gure in-
bertsioa», aurreratu du zinego-
tziak, eta laguntza jasotzea espe-
ro dutela esan du.  
Momentuz ahal den moduan

egokituta dituzte errepideak, eta
batzuk konpondu badituzte ere,
oraindik lan asko geratzen zaiz-
kio egiteko Amezketako Udalari:
«Luizia gertatu zeneko malda

egonkortu beharra, beste kasu-
ren batean errepide osoa berritu
beharra daukagu,...». 

ARIKETA FISIKOA, AIRE LIBREAN
Amezketako Udalak herriko adi-
nekoak kirola egitera animatu
nahi ditu, eta aire librean eta
hiru kokaleku ezberdinetan ari-
keta fisikoa egin ahal izateko ma-
kina ezberdinak jarri ditu. 
«Hondakin sistema aldatu ge-

nuenean, hainbat gune txukun-
du beharra zeuden», azaldu du.
Eremu horiek konposta gune ko-
munitario moduan erabiltzen zi-
ren, eta hondakin sistema alda-
tzearekin, «eremu horiek nahiko
itsusi eta zikin zeuden». Hala,
erabilerarik gabe geratuta zeu-
den guneak zirenez, txukuntzen
joan dira. Lorezaintza aldetik
txukundu dituzte, eta atseden
hartzeko aulkiak ere jarri dituz-
te.
«Amezketak duen arazoetako

bat da paseorako laua den leku
handirik ez duela», dio Arteagak.
«Horregatik ari gara bidegorria-
rekin hainbeste borrokatzen»,
zehaztu du. Eta momentuz, he-
rriko puntu ezberdinetan kokatu
dituzte kirola egiteko makina ez-
berdinak. «Honela, herrian pa-
seo bat ematen duten bitartean,
ariketa fisikoa egin ahal izateko
baliatu ditzakete herritarrek».    

Larrondorako bidea konpondu du Amezketako Udalak, eta ubideak ere berritu dituzte. AMEZKETAKO UDALA
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Hiru gunetan jarri dituzte gimnasia egiteko makinak. AMEZKETAKO UDALA
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ATARIA PILOTA TXAPELKETA, ASTEBURUKO PARTIDAK
Eskuz, benjamin B
Anoeta, 
4. jardunaldia
Larunbata, 11:00
Zubeldia II-Gibelalde
Garcia-Larrarte
Rosa-Lizaso
Gorostegi-Zaldua
Roteta-Agirrezabala
Balerdi-Albisu
Alustiza-Altuna
Bordas-Oñate

Ibarra, 
4. jardunaldia
Larunbata, 15:30
Azpilikueta-Renobales
Bengoetxea-Maiza
Zubeldia I-Aierbe
Barriola-Aburuza
Figuerido I-Figuerido II-Balda
Zubillaga-Ardibide-Belloso
Agirre-Carrilo
Zufiria-Urizar

Tolosa (Beotibar) 
4. jardunaldia
Larunbata, 15:30
Artola-Gorostidi
Ruiz-Rezola
Robles-Gonzalez
Arruti-Gereño

Larrarte-Sagarna-Yanguas
Gerriko-Alejo

Eskuz, infantilak
Amezketa, 
3. jardunaldia
Bihar, 18:30
Perurena-Caminos
Altuna-Artola
A. Larrarte-U. Mayoz
Karrera-Gorostidi-Goñi
M. Elola-B. Elola
Garmendia-Garcia

Palaz, benjaminak eta alebinak
Altzo, 
3. jardunaldia
Larunbata, 16:00
Mayoz-Benjerano
Irizar-Elduaien
Goenaga-Lopetegi
Lasa-Beloki
Polo-Aburuza
Uzkudun-Goikoetxea

Palaz, infantilak
Altzo, 
2. jardunaldia
Larunbata, 
16:00
Agirre-Lasa
Luluaga-Juantorena

Benjamin B mailakoen pasa den larunbateko Tolosako partidetako bat. I. T.

Saralegi eta Regillaga,
berriro bigarren
Europako Txapelketan 
Kroazian lortu dute zilarrezko domina, Nage No Kata
modalitatean; bigarren postua lortzea «sekulakoa» dela
diote, eta aurten ere Munduko Txapelketara joan nahi dute  

Imanol Garcia Landa 

Berriro ere Europako Txapelke-
tan bigarren postua lortu dute
Unai Saralegi eta Unai Regillaga
Judo Klub Tolosako kideek. «Se-
kulako poza ematen du berriro
ere horrelako lorpen bat eskura-
tzeak», esan du Regillagak. «Au-
rreko urtean baldintza bereziak
izan ziren, eta partaide gutxiago,
baina aurten parte hartzaile asko
izan dira eta berriro errepikatzea
sekulakoa da». Kroazian jokatu
da aurten Europako Txapelketa
eta pozik itzuli dira egindakoare-
kin. «Goiko postuetan aritzeko
moduko mailara iritsi gara»,
esan du Regillagak. «Lehenengo
helburua larunbateko kanpora-
ketan finalerako txartela lortzea
zen. Lau bikote bakarrik pasa-
tzen ziren, eta gu puntuazio one-
narekin igaro ginen finalera».
Saralegik eta Regillagak 395,5

puntu lortu zituzten larunbate-
ko kanporaketan, eta finalean
oso parekoa izan zen puntua-
zioa, 393 puntu lortuz. «Ikusi ge-
nuenean finalera puntuazio
onenarekin pasa ginela, ezin ge-
nuen sinetsi», dio Regillagak,
«baina finalerako ez genuen er-
laxatu behar, berriro ere beste
txapelketa bat hasten baita». 
Finaleko zozketan zorte txarra

izan zuten, lehen postuan atera
zirelako. «Aurrenekoak gindoa-
zen sailkapenean, baina finalean
laugarren atera zen bikoteak
kendu zigun lehen postua. Hale-
re, oso gustura gaude egindakoa-
rekin», esan du Saralegik. Gaine-
ra, bere ariketa egiteko ia ordu
erdiz zain egon behar izan zuten
tatamiaren ondoan, epaile bat
nahastu egin zelako eta beste
leku batean zegoelako. Lehiake-
tetan parte hartzeak ematen
duen eskarmentua ondo etorri
zaie horrelakoetan urduritasu-
nak menperatzeko. Alemaniako

bikote bat izan zen irabazlea, eta
Frantziako bikote batek eraman
zuen brontzezko domina. 
Judoko Nage No Kata modali-

tatean lehiatzen dira Saralegi eta
Regillaga. Hirugarren postua es-
kuratu dute aurten Espainiako
Txapelketan, eta aurrera begira
Munduko Txapelketara joatea
dute helburu. Irailean izango da
lehia hori eta Espainiako Federa-
zioak erabakitzen du zer bikote
joaten diren bertara. Europako
Txapelketan zilarra eskuratuta,
Mundukora joateko aukera izan-
go dutela espero dute.

Unai Regillaga eta Unai Saralegi, Kroazian, zilarrezko dominekin. ATARIA

Alaitz Imaz, lider sega ligan
Erredakzioa 

Almitza Sega Elkarteak antola-
tzen duen Euskal Herriko XIII.
Bakarkako Sega Ligaren lehen
jardunaldia egin zen larunbate-
an, eta emakumezkoetan lehen
postuan dago Alaitz Imaz her-
nialdearra, 60 punturekin. Es-
kualdeko beste segalariak ondo-
rengo postuetan daude: 3. Aina-
ra Otamendi ibartarra, 4. Luixa
Uzkudun leaburuarra, 7. Sheyla
Sarasola berastegiarra eta 8. Ju-

gatx Agirre berastegiarra. Gizo-
nezkoetan, Jon Otegi oiartzuarra
doa lider, eta  eskualdekoak on-
dorengo postuetan daude: 2. Mi-
kel Lizartza tolosarra, 5. Amaiur
Arrospide leaburuarra, 6. Oier
Urkola anoetarra eta 7. Joakin
Garmendia anoetarra.
Gazteen mailan, 16 eta 18 urte

artekoetan, Iñigo Etxabe belaun-
tzarrak laugarren egin zuen. 15
eta 14 urtekoetan, Izadi Arrospi-
de leaburuarra lehen postuan
dago, eta Mireia Larreta leabu-

ruarra bosgarren. 12 eta 13 urte-
koetan, guztiak gazteluarrak, ho-
rrela doa sailkapena: 1. Lorea
Zinkunegi, 2. Inge Goikoetxea, 3.
Xuban Gartzia eta 4. Aner Zin-
kunegi. 10 eta 11 urte artekoetan,
guztiak ere gazteluarrak, ondo-
rengoa da sailkapena: 1. Mari
Olazar, 2. Xare Iriondo, 3. Irati
Tome, eta 4. Haizea Larrañaga. 
Ligaren bigarren jardunaldia

Altzon egingo da, ekainaren 4an.
Hirugarrena eta azkena, ekaina-
ren 11n, Oiartzunen izango da.



Imanol Garcia Landa 
Amasa-Villabona/Zizurkil

Orain urte eta erdi hasi zen Eki
Lizaso (Donostia, 2005) haltero-
filia egiten. Zizurkilgo Danok
Danena halterofilia taldean hasi
zen eta bertan jarraitzen du, tal-
deak Villabonako Olaederra ki-
roldegian duen gimnasioan en-
trenatzen. 89 kilo azpiko katego-
rian lehiatzen da, eta epe labur
horretan dagoeneko Euskadiko
absolutu mailako txapelduna da
bere pisuan, Espainiako Junior
Txapelketan (berez 18 eta 20 urte
arteko maila da) hiru domina
lortu ditu, horietako bi zilarrez-
koak, eta 17 urtez azpiko Espai-
niako Txapelketan bigarren izan
zen iaz. Bere markak ez dira no-
lanahikoak: 115 kilo arrankadan,
145 kilo bi denboratan eta 260
kilo total olinpikoan. Hirurak 17
urtez azpiko Gipuzkoako erreko-
rrak bere pisuan.
Nolatan hasi zinen halterofi-
lia egiten?
2020ko urrian hasi nintzen eta,
beraz, urte eta erdi inguru dara-
mat. Halterofilia baino lehenago
parkour egiten nuen. Kalean egi-
ten den kirol bat da parkourra,
normalean lagunen artean, txi-
linbueltak-eta horrela eginez.
Gimnasioan sartu nintzen horri
begira indarra hartzeko. Bitarte-
an sare sozialetatik eta Interne-
ten joan nintzen bideoak ikusten
halterofiliari buruz. Gero eta
gehiago interesatzen joan nin-

tzen, eta Interneten begiratuz
hemen zer aukera zeuden, ikusi
nuen Villabonan aukera zegoela,
Danok Danena taldean. Joan
nintzen probatzera eta oso gus-
tura sentitu nintzen lehen egu-
netik. 
Halterofilia indarrarekin lotu
izan da, baina ez da hori baka-
rrik behar, ezta?
Indarra garrantzitsua da noski,
baina horrez gain oso azkarra
izatea eta malgutasuna ere behar
da barra azpian sartu eta postura
eroso bat izateko. Teknika ikas-
teko erraztasuna izateak ere ga-
rrantzi handia du.  
Parkour egiten jarraitzen
duzu?
Parkour bera ez, baina lagunekin
entrenatzen jarraitzen dut, eta
hauek parkour egiten duten bi-
tartean, nik salto bertikalak-eta
egiten ditut, halterofiliarako la-
gungarriak baitira azkartasuna
eta potentzia irabazteko. Baina
parkourra lehen egiten nuen be-
zala, ez dut hainbeste egiten.  
Denbora gutxian emaitza na-
barmenak lortu dituzu. Espe-
ro zenuen maila horretan ari-
tzea?
Hasi nintzenean ez nuen izaten
emaitza jakin bat lortzeko helbu-
rua. Orain, pixka bat gehiago,
ezagutzen dudalako nolakoa
izan daitekeen progresioa. Ha-
sieratik pentsatzen nuen baka-
rra entrenatzerakoan disfruta-
tzea zen, eta gero emaitzak baka-
rrik etortzen dira. Orain nire

gorputza pixka bat hobeto eza-
gutzen noa, eta emaitzetan nola
hobetu ahal dudan gehiago jabe-
tzen naiz. 
Halterofilian markak hartzen
dira kontuan. Horri begira
egoteak ez du erraza izan be-
har.
Horregatik diot, hasieran disfru-
tatzera joaten nintzela entrena-
menduetan. Entrenatzailea da
kiloetan pentsatzen duena, eta
hori lortzeko egin behar dituzun
gauzetan. 
Orain arte lortu dituzun emai-
tzetatik zein da zuretzat na-
barmenena?
Ilusio handiena pasa den urtean
Espainiako Txapelketan lortuta-
ko bigarren postuak egin zidan.
Lehenengo aldia zen Espainiako
Txapelketa batean, eta halterofi-
lian urte eta gutxi egon ondoren,
hori izan zen ilusio gehien egin
zidana. Azken absolutu mailako
Euskadiko Txapelketak ere ilu-
sioa egin zidan lortutako mar-
kengatik. Ez neraman denboral-
di oso ona, batez ere arrankadan;
txapelketak ez zitzaizkidan ate-
ratzen nahi bezala, eta azken ho-
rretan lortu dugu. 
Gustura zaude oraingoz lortu-
tako markekin?
Nire buruari estutu egiten diot,
eta esan daiteke espero nuela
marka horietan egotea, baina lan
handia egin behar da aurretik.
Halere, txapelketak egun batean
izaten dira, eta hor edozer gauza
gertatu daiteke. 

Aurrera begira zer asmo duzu?
Aurten, 17 urtez azpiko Europa-
ko Txapelketara joateak egiten
dit ilusioa bereziki. Horretarako
bi aukera ditut gutxieneko mar-
kak lortzeko. Zortzi kilo falta
zaizkit. 260 kilo eginak ditut to-
tal olinpikoan eta gutxieneko
marka 268 kilo dira. Absolutu
mailako Espainiako Txapelketa
ekainaren 10ean dut eta 17 urtez
azpiko Espainiako Kopa uztaila-
ren 2an. Nire asmoa da txapelke-
tan markak hobetzea, eta kopan
gutxienekoa lortu eta bide batez
podiuma lortzea. Europako Txa-
pelketara joanez gero, marka on
bat egitea eta ahal dudan postu
onena lortzea da helburua. 
Gutxieneko marka hori lor-
tzeko aukerak ikusten dituzu,
beraz.
Zaila izango da, baina ez bada
ezer arraroa gertatzen, eta entre-
namenduak behar bezala joaten
badira, ez zait iruditzen ezinez-
koa. Daramadan progresioare-
kin lortzeko modukoa izan dai-
teke. 
Espainiako selekzioarekin
egon zara egonaldiren bate-
an?
Bai, Leonen egon nintzen Aste
Santuan hiru egun, eta Europa-
kora joaten banaiz, udan beste
egonaldi bat izango nuke, luzea-
goa. Leonera taldeko Ekain Do-
minguezekin, baita 17 urtez azpi-
koa, eta Jon Ander Iriarte entre-
natzailearekin joan nintzen. Oso
gustura egon ginen, entrena-

menduak oso ondo egin geni-
tuen. Lehenengo aldiz egin ni-
tuen bi entrenamendu egun ba-
tean, orain arte egun bakoitzean
entrenamendu bakarra egiten
dudalako. 
Munduko Txapelketa ere iza-
ten da zure adinean. Aukera
duzu bertara joateko?
Ez dut uste. Eskatzen duten mar-
ka altua da, eta zaila izango da
lortzea. Gainera, txapelketa ho-
rretara joateko Adams izeneko
prozedura batean sartuta egon
behar duzu, dopinaren aurkako
agenteek jakin dezaten non zau-
den uneoro. Hiru hilabete aurre-
tik egin behar da hori, eta ez dau-
kat hori martxan. Europako Txa-
pelketara joaten banaiz, oso
pozik egongo nintzateke. 
Nola entrenatzen duzu?
Lau egunez entrenatzen dut hal-
terofilia Olaederra kiroldegian,
eta gainontzeko egunetan nire
kabuz egiten ditut entrenamen-
duak: saltoak, kalisteniako mu-
gimenduak pisuarekin... Donos-
tiatik Villabonara joan-etorria
egitea bada denbora pixka bat,
baina merezi du, oso gustura
nago taldean. 
Bakarkako kirola da haltero-
filia, baina talde batean egote-
ak bere onurak izango ditu,
noski.
Bai, hala da. Gainera pentsatzen
dut zorte handia dudala, bai tal-
dean zein entrenatzailearekin
giro ona dugulako, eta horrek la-
guntzen didala nabaritzen dut.

DANOK DANENA

«Aurten dudan
ilusio handiena
Europako
Txapelketara
joatea da»
EKI LIZASO
PULTSULARIA
Donostiarra da izatez Danok Danena 
taldeko pultsularia, eta astean lau egunez
Villabonara joaten da entrenatzera; taldean
dagoen giro ona nabarmendu du eta horrek
emaitzetan eragina izaten duela uste du
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‘Gerrako umeen’
lekukotza jasoko dute

Erredakzioa 

36ko gerratik ihesi erbestea eza-
gutu zuten Gerrako umeak iden-
tifikatu eta haien memoria be-
rreskuratzeko azterlana abian ja-
rri zuen Intxorta 1937 kultur
elkarteak, Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren babesarekin, pasa
den urtean. Debagoiena eskual-
dean hasi ziren lanean, eta hel-
burua ikerketa Gipuzkoa osoan
egitea denez, eskualdez eskual-
de ari dira lanean, eta Tolosalde-
an izango dira datozen asteetan.
Elkartetik azaldu dutenez,

Frantzia, Ingalaterra, Errusia,
Belgika, Katalunia, Txile, Argen-
tina edota Mexiko bezalako lu-
rraldeek hartu zituzten haur 
horiek. 1936. urtean 16 urtetik
behera zituzten haurrak kontsi-
deratzen dituzte Gerrako ume-

ak, eta erbesteratzea Gipuzkoan
jaiotako nahiz kanpotik etorrita-
ko 8.000 haur baino gehiagok
pairatu zutela uste da. 
Hala, Espainiako gerran zuze-

nean parte hartu ez bazuten ere,
haien lekukotza memoriaren
«pieza garrantzitsua» dela dio
Intxorta elkarteak, «gatazkaren
ondorio sozial, fisiko eta afektibo
mingarriak jasan baitzituzten».
Bada, haur eta gaztetxo horien
izen-abizenak, argazkiak eta le-
kukotzak jaso eta ikertu nahi di-
tuzte, eta horretarako Tolosalde-
ko herritarrentzat zuzeneko
arretarako bulegoa jarriko dute
Tolosako kultur etxean bi egune-
tan. Gaur eta hilaren 25ean izan-
go dira, 12:00etatik 13:00etara
eta 17:00etatik 19:00etara, eta
Tolosako Cecilia G. de Guilarte
foro errepublikarreko kideak,

Carmen Ocariz eta Ana Mari Gui-
larte izango dira bertan. «Atse-
gin handiz» hartuko dituztela
eta bertaratzera animatu dituzte
herritarrak. «Euren bizitzaren
inguruan, bizi izan ziren tokiez,
bizi izan zituzten gora-beherez...
elkarrizketa egitea izango da hel-
burua».

TOLOSALDEAN, 217 HAUR
Tolosaldearen kasuan, 217 per-
tsona dituzte identifikatuta, 112
mutil eta 105 neska. Gehienak
Tolosakoak (194) dira, eta Ama-
sa-Villabonan (13), Ibarran (4),
Berastegin (4), Asteasun (1) eta
Zizurkilen (1) ere badituzte ze-
rrendatuta.  
Ikerketa amaitzean, aldundia-

ren asmoa da Gerrako Umeen
memoria aitortu eta aldarrika-
tzeko ekitaldi bat antolatzea.

Intxorta 1937 elkartea 36ko gerran erbesteratutako haurrei buruzko
lanketa ari da egiten; Tolosan izango dira datozen egunetan

1937. urtean, gerratik ihesi Getxotik Ingalaterrara bidean irtendako itsasontzia. ATARIA
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Deialdiak 

Alegia.Emakume sahararrak atzo
eta gaurhitzaldia. Tarba Dedab eta
Kebu Zenan. Kultur etxean,
19:00etan.
Anoeta.Herri batzarra. Kokapen po-
litikoa eta hauteskundeak. Balioani-
tzeko gelan, 18:30ean. 
Berrobi.Sukaldaritza ikastaroa Felix
Belaunzaranekin, Bide Ona elkarte-
an, 17:00etan. 
Irura.Nork bere burua ondo zain-
tzen eta maitatzen ikasi tailer-ter-
tulia, 18:00etan eskolako aretoan.
Tolosa.Adin-adin ekimenaren ba-
rruan, bertso saioa Uzturre adine-
koen egoitzan, Oihana Iguaran eta
Sebastian Lizasorekin, 17:00etan.
Tolosa.Furgobaratza baratze par-
kean, 18:00etan.
Zizurkil.Etxean bertsolari tailerra,
Harituzen eskutik, liburutegian,
18:30ean.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Asier Imazek gi-
datutako magazina.
15:00.Desafioa. Herri kirolak, Joxe
Anjel Sarasolarekin. 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza,
Imanol Artola Felix-ekin.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean (Saia Goaitz
eta Kepa)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik

22:00.Denbora da poligrafo bakarra
(2010)

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Edurne Mujika
Martinez. Euskal Herria, 3. 
943 67 09 15.

TOLOSA. Gauekoa. Leire Andres
Morant. Zabalarreta lorategiak, 1.  
943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro beroa. Goizean
goi-hodei batzuk agertuko
dira, baina giroa argia eta

eguzkitsua izango da. Arratsaldean
zehar, bero-hodeiak garatuko dira
eta arratsalde erditik aurrera ekai-
tzen bat edo beste izango da. Haize-
ak hegoaldetik harro xamar joko du
eta tenperatura are gehiago igoko
da, 31-33 graduan joz goia.  

Bihar. Giro lasaia. Goizean
hodei batzuk agertuko dira,
baina ez dute inolako ondo-

riorik ekarriko. Goiz erditik aurrea giro
eguzkitsua nagusituko da. Arratsal-
dean zehar bero-hodeiak garatuko
dira, baina ez du ekaitzetara joko.
Ekialdeko haizea ibiliko da eta tenpe-
ratura jaitsi egingo da, 27-28 graduan
joz goia.

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