
Tolosa «elikaduraren
erdigunean» kokatzeko
Eliker Kalitatezko Elikaduraren Zentroa Tolosako Oriaburu eraikinean
kokatuko dute; Imanol Zubelzu izango da koordinatzailea, eta
elikadura-industriaren garapena bultzatzea izango du helburu //4

Eusko Jaurlaritzako eta Tolosako Udaleko ordezkariak eta proiektuko koordinatzailea, atzo eginiko aurkezpenean. I.T.

Ostatua berriro 
ere martxan jarri 
nahi dute Gaztelun
306.000 euroko aurrekontua dute, eta herri
sarrerako errepidea konpontzea eta ostatua
irekitzea dira aurtengo helburu nagusiak //5

Atletismo
taldekoek
emaitza onak
Tolosa CF-ko neskek
Euskadiko Kluben 
Arteko Txapelketan 
lehen postua lortu dute //7

Areto Futboleko
Txapelketako
aurreko fasea Ibarran
Infantil eta kadete mailako Espainiako
Txapelketako partidak jokatuko dituzte;
Lauburuko bi taldek ere parte hartuko dute //6
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Bazterkeria egoeran daudenentzat
arreta zerbitzua hobetuko du udalak
Abegin gaueko eta eguneko arreta eskaintzeko zerbitzu publikoaren oinarriak onartu ditu
udalbatzak osoko bilkuran; egunez hamabost eta gauez zortzi plaza eskainiko dituzte 

J. Artutxa Dorronsoro 

1986az geroztik, etxerik gabeko
arreta zerbitzua ematen ari da
Abegi Tolosan, boluntario talde
baten eskutik. 2015ean, Gizarte
Zerbitzuen Mapa eguneratzean,
zerbitzua udal eskumenekoa
izatera pasa zen. Azken urteetan,
zerbitzua osatu eta profesionali-
zatu dute; aldi berean, eraikinak
oinarrizko baldintzak bete di-
tzan obra proiektua egin dute eta
eraikinaren doako lagapenerako
negoziaketak egin dituzte go-
tzaitegiarekin. Hitzarmena sina-
tzear da, obra lizitazioa martxan
da eta zerbitzua osatuta, datozen
hilabeteetan ekingo zaie eraiki-
naren egokitzapen lanei.
Maiatzeko osoko bilkuran,

bazterkeria egoeran daudenen-
tzat gaueko eta eguneko arreta
zerbitzu publikoa sortzea onartu
zuen aho batez udalbatzak. Oi-
narrizko beharrei erantzuteko
arreta eskaintzea da helburua.
«Paradigma aldaketa bat eman-
go da, zerbitzua profesionalizatu
egingo delako, zerbitzu integrala
eskaintzeko helburuarekin»,
adierazi zuen Olatz Peon alkate-
ak. Kristina Pelaez EH Bilduko
zinegotziak salatu zuen, udala-
ren eskumena izanda ere, zerbi-
tzua «zeharka» emango dela:
«Enpresa pribatu bat kontratatu-
ko da kudeaketarako. Zerbitzua
merkeagoa da, baina langileen
soldaten kontura».
Egunez eta gauez eskainiko

dute zerbitzua eta eraikinaren
kudeaketa profesionalen esku
egongo da. Egunez, jateko eta
garbiketarako erabiltzaileen oi-
narrizko beharrak aseko dituzte;
kalean egon ordez, beste leku ba-
tean egoteko eta harreman so-
zialak izateko aukera eskainiko
dute. Bestetik, gaua igarotzeko
lekua eskainiko da. Egunez, ha-
mabost plaza eskainiko dituzte;
gauez, berriz, zortzi. Boluntario-
en jarraipena ere bermatu dute,
profesionalen gidaritzapean.

KREDITU ALDAKETAK
Halaber, modalitate ezberdine-
tako bi kreditu aldaketa onartu
zituzten eta beste bi kreditu al-

Tolosako Alde Zaharrean dago kokatuta Abegi zentroa, Agintari kaleko 7. zenbakian. ATARIA

daketen berri eman zuten. Guz-
tira, bi milioi euroko kreditu al-
daketak izango dira, batez ere,
hirigintza lan eta proiektuetara-
ko. «Ziurgabetasun ekonomiko,
sozial eta sanitarioa tarteko, es-
kuartean genituen proiektuei

mailegurik eskatu gabe aurre
egiteko aukera izan dugu», na-
barmendu zuen Begoña Tolosa
udal gobernuko zinegotziak.
Bestetik, iazko aurrekontua-

ren likidazioaren berri ere eman
zuten. 2021ean, 27 milioi euro-
koa izan zen behin-behineko au-
rrekontua; behin betikoa, aldiz,
ia 35 milioi eurokoa, eta gastuen
exekuzio maila, %74koa. Bi mi-
lioi euro eta erdikoa izan da az-
ken emaitza, eta diruzaintzako
gerakina, 17 milio eurotik gora-
koa. Emaitza «positiboa» izan
dela azaldu zuen Tolosak:
«Onartutako eskubideekin,

onartutako obligazioei aurre egi-
teko gai izan gara, eta udalaren
egoera finantzarioa oso ona da».
Egindako hainbat kreditu al-

daketen harira, 2020-2022 Tolo-
sako Udalaren Dirulaguntzen
Plan Estrategikoa aldatzea eta
diru laguntzen eranskinean on-
dorengo aldaketak txertatzea
onartu zen: Lumen ikuskizuna
babesteko Tolosako Ekinbide
Etxeari diru laguntza, Boiserako
bidaia finantzatzeko Udaberri
Dantza Taldeari diru laguntza,
zaintzaileen formaziorako In-
makulada Ikastetxeari diru la-
guntza eta Uemaren urteko kuo-
ta ordaintzeko gehikuntza. Era
berean, datorren ikasturteko
prezio publikoak ere onartu zi-
tuzten aho batez. Gauzak horre-
la, %2,5eko igoera izango dute
musika eskolako, euskaltegiko
eta kultur ikastaroetako prezio-
ek, irailean onartutako ordenan-
tza fiskalen igoera bera aplika-
tuz.
Emeterio Arrese Zentro Sozio-

kulturaleko tabernako prezioen
eguneraketa eta Usabal kirolde-
giko kudeaketa kontratuaren

2021. urteko ustiapen kontuko
kanon aldagaiaren likidazioa ere
onartu zituen udalbatzak. Azken
horren kasuan, kanon aldagaia-
ren likidazioa %35ekoa izango
da. Hortaz, 6.757,90 euro dagoz-
kio Kirolzer enpresari, eta gaine-

rako %65 (12.550 euro) udalari
ordaindu beharko dio enpresak,
2021eko kanon aldakor gisa.

ORDENANTZA BERRIA
Azken hilabeteetan hainbat ego-
kitzapen egin ondoren, bilkuran
aho batez onartu zuten gober-
nantza, parte hartze eta garden-
tasun ordenantzaren behin beti-
ko dokumentua. «Ordenantza
berritzailea da, partaidetzaz ha-
rago, gardentasuna eta komuni-
tatearen garapena jorratzen di-
tuelako, herritarren trebakun-
tzan eta formakuntzan, eta
berdintasunean azpimarra ja-

rriz. Gaurko urratsa benetan ga-
rrantzitsua da, tresna honek par-
taidetzaren kultura Tolosan
errotzen eta sendotzen lagundu-
ko duelako», azpimarratu zuen
Joseba Ormazabal udal gober-
nuko zinegotziak. Gai honetan
nahiz likidazioaren puntuan,
oposizioko zinegotziek «garden-
tasun handiagoa» eskatu zioten
udal gobernuari, eta udalbatzari
ez ezik, tolosar guztiei informa-
zioa zabaltzea eskatu zieten.

HAURREN PROPOSAMENAK
Haurren Hiria egitasmoaren bai-
tan, herriko azpiegiturak aztertu
eta horien inguruko proposame-
nak landu dituzte ikasturte ho-
netan herriko hiru ikastetxeeta-
ko ikasleek. Azken bilkuran,
udaletxeko pleno aretoan aur-
keztu zituzten ikasturtean zehar
landutako proposamenak, udal-
batzako zinegotzien aurrean. 
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27 milioi eurokoa izan
zen behin-behineko
aurrekontua 2021ean;
behin betikoa, aldiz, ia
35 milioi eurokoa

Datorren ikasturtean,
%2,5 igoko dira musika
eskolako, kultur
ikastaroetako eta
euskaltegiko prezioak

69 LANPOSTUREN
HAUTAKETA
PROZESUA

Aldi baterako enplegua egonkor-
tzeko hainbat hautaketa prozesu
gauzatuko ditu Tolosako Udalak.
2022ko Lan Eskaintza Publikoaren
bitartez,  enplegu publikoaren
behin-behinekotasuna murriztuko
da eta aldi baterako enplegua
egonkortu egingo da. Honela,
2022ko ohiko Lan Eskaintzan 8 pla-
za oposizio-lehiaketa bitartez be-
teko dira; ezohiko Lan Eskaintzan,
berriz, 4 plaza oposizio-lehiaketa
bitartez, eta 48 lehiaketa bitartez.
Ez da hori Lan Eskaintza Publiko

bakarra izango. 2019an eta 2020an
onartu zituen ohiko Lan Eskaintza
Publikoen hautaketa prozesuak
gauzatuko ditu baita ere udalak.
Bertan, beste 9 lanpostu eskainiko
dira, denak txanda librean, alegia,
oposizio-lehiaketaren bitartez.
Beraz, guztira, 69 lanposturen

hautaketa prozesuen deialdiak
egingo dira, 21 oposizio-lehiaketa
bitartez eta beste 48 lehiaketa bi-
tartez. Aurrerago emango dituzte
plazen deialdi eta oinarrien inguru-
ko xehetasunak.



Jaialdia,
Bonberenea
Ekintzen 20
urteak ospatzeko
20 urte hauetan 108 disko argitaratu
dituzte eta data borobil hau ospatzeko
kontzertuak izango dira larunbatean;
sarrerak salgai daude jada 

Erredakzioa 

Bonberenea Ekintzak zigiluaren
20 urteak ospatzeko musika
jaialdia antolatu dute larunbate-
rako, hilak 4. Sarrerak salgai
daude jada 10 euroren truke En-
tradium.com webgunean, eta
egunean bertan ere izango dira
leihatilan.
Ospakizun jaialdiko ateak

18:00etan irekiko dituzte eta 14
talde ariko dira; Rodeo, Sofa, Le-
pora, Humus, Occhi di Farfalla,
Losado, Arima, Red Baleine, To-
oth, Abereh, Dena, Adi!, Giante,
Han eta Olariusen Brothersak. Bi
agertoki jarriko dituzte eta kon-

tzertuekin batera Dj-ak egongo
dira. Bokatak ere erosi ahalko
dira.
Bonberenea Ekintzak 20 urte

bete dituelako antolatu dute mu-
sika jaialdia. Urte hauetan 108
disko atera dituzte. «Baina hau
ez da diskoetxe bat, taldeei la-
gundu eta azpiegitura emateko
proiektu xumea da», esan dute.
Egindako ibilbide oparoari me-
rezitako ospakizun jaialdia es-
kaini nahi diote eta etxeko talde-
ekin osatu dute egitaraua. 14 tal-
deak geldiunerik gabe ariko dira,
etengabe, bi agertokietan. «Au-
togestioari gorazarre egingo dio-
gu!», esan dute. 

Batasunarekin
eskopetari 
ateratzeko aukera
SANJOANAK // Batasuna elkarte-
ak esan du zerrenda ireki duela
jada, San Joan jaietan eskopetari
ateratzeko. Izena emateko 619
32 28 20 telefono zenbakira dei-
tu behar da hilaren 10a baino le-
hen. Eskopetariak San Joan egu-
nez ateratzen dira, ekainaren
24ean. Plaza Zaharrean biltzen
dira lehenengo Tolosako Musika
Bandarekin eta ondoren atera-
tzen dira desfilean herriko kale-
etan barrena.

Eduardo Mocoroa
musika eskolan izena
emateko aukera
MUSIKA //Eduardo Mocoroa
Udal Musika Eskolako ikasleek
gaurtik hilaren 14ra bitarte
eman dezakete ikasturte berrira-
ko izena Tolosa.eus helbidean.
Ikasle berriek, aldiz, hilaren
15etik 23ra edo irailean egin be-
harko dute. Arduradunek esan
dute ikasle berrientzako hutsik
geratzen diren plazak zuzenean
esleituko dituztela. Informazio
gehiagorako musika@tolosa.eus
helbidera idatzi daiteke.

Aniztasun funtzionala
dutenen egunerokoa
gizarteratzeko
GIZARTEA // Hegalak Zabalik
fundazioak aniztasun funtzio-
nala duten pertsonei buruzko
mitoak eta beharrak mahai gai-
nean jarriko ditu bihar egingo
duen mahai inguruan. Desber-
dintasuna bizi, non ezaguera
non izana izenburupean egingo
dute ekitaldia, Topic-en,
18:00etan hasita. Euskal Herrian
egunerokoan mugaren bat du-
ten 80.000 pertsona inguru dau-
de. 

USEtik harago 

G izartearen kultur hu-
tsuneak betetzean oina-
rritu dut aurtengo ikas-
turtea. Zortzi urteko al-

dea besterik ez duten ikasleekin
lanean aritu naiz. Ikasturte osoa
Unibertsitatean Sartzeko Eba-
luaziora bideratuta aritu gara eta
planteatutako didaktika plana
jarraitu dugu. 
Zerbait ona ere egiten ari gare-

naren errezeloa dut. Azken saio-
an herriko hilerrira gerturatu gi-
nen. Euskal Herriko eta Espai-
niako Historia Garaikidea
irakasgaiaren irakasle naizela ai-
patzea ahaztu dut, historian 
aditua den norbaitek gidatu be-
harreko irakasgaia dela ondo-
rioztatu daiteke hortaz, erreali-
tatetik asko aldentzen den
baieztapen bat izanik, zehaztuta
dagoen eta inposatutako plan
didaktikoak pedagogian aditua
den edonork eraman ezin balu
bezala. 
Zalantzak izan nituen hasie-

ran; 80ko hamarkada gorabehe-
ratsua kontuan izanik, inguruko
gai berezi baten inguruan min-
tzatu nintzaien. Ez nuen harri-
dura aurpegirik ikusi, aurreko
batean ere hilerrira bertaratu gi-
nen beste helburu zein garai his-
toriko bat tarteko. Bi puntu ze-
hatzetan geratu ginen, sarreran
dagoen Gerra Zibilean eroritako
monumentuaren parean, eta
GALen bi biktimaren monu-
mentuaren ondoan. Aurreko
saio batean ere honen inguruan
solastu ginen. Geldialdi txikia
izan zen, momentu batean jaso-
takoaz pare bat hitz besterik ez
genituen egin. Gelditzen zitzai-
gun denbora kanposantuan ber-
tan eman genuen, bata eta bes-
tearen senideak lurperatuta non
zeuden ikusten. Hilerri batek
zenbaterainoko informazioa
eman dakigukeen hausnartu
nuen. Ikasle batek ere hala esan

zidan. Bitxia iruditu zitzaidan
bisita, Espainiako eta Euskal
Herriko historia jakitea eskatzen
dute (digute) unibertsitatera
sartzeko probetan. Aitzitik, gure
herrian bertan jasotako gorabe-
herez ezer gutxi dakigu. Asebe-
teta amaitu dut batxilergokoe-
kin emandako ikasturtea. 
Zerbait ondo egiten ari garen

horretan, kulturan zenbait hu-
tsune bete behar ditugula irudi-
tzen zait. Batzuk hilerri batean
zer egon daitekeen jarriko dute
zalantzan, kontraesanak ere
azaleratuko dira. Didaktikak
plan horretatik ordutxo batez
atera naizela diotenak ere egon-
go dira. Nik herriko historiaren
zertzeladak topatu ditut bertan,
eta are gehiago, gure gizartearen
gazteenekin elkarbanatu ditut. 
Ondare Hezkuntza ez da hel-

buru bat bakarrik, baizik eta gi-
zartearen hezte prozesuan ko-
katzen den zati bat da. 
Kontzientzia historikoa sor-

tzen du, iraganaren eta oraina-
ren erlazioa bultzatzen du eta
horrekin guztiarekin aukeraketa
egitera eta erabakiak hartzera
behartzen duen prozesu baten
parte da.

Izaskun Egilegor Tolosa

GUTUNA
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2013an egindako Bonberenea Sutan jaialdiko artxiboko irudia. BORJA EIZAGIRRE



Eliker Kalitatezko Elikaduraren
Zentroa Tolosan kokatuko da
Oriaburu eraikinean lekutuko dute eta Imanol Zubelzu izango da koordinatzailea;
Tolosa nahiz Tolosaldea etorkizuneko elikaduraren erdigunean kokatzea du xede 

Iñigo Terradillos Gaztañaga
Tolosa

Etorkizuneko elikadura ardatz
duen proiektu ekintzailea zein
digitala da Eliker Kalitatezko Eli-
kaduraren Zentroa. Horrela defi-
nitu dute proiektua elkarlanean
sustatu duten Eusko Jaurlari-
tzak eta Tolosako Udalak. Elika-
dura-industriaren garapena du
helburu eta elikaduraren balio
katearen eragile desberdinekin
elkarlanean eramango dela au-
rrera azaldu dute. Tolosan izan-
go du egoitza, Oriaburu eraikine-
an, eta Tolosa eta Tolosaldea
etorkizuneko elikaduraren ingu-
ruko erreferentziazko gune bila-
katzeko asmoa du.
Olatz Peon Tolosako alkateak

esan du elikadura katearen etor-
kizuneko garapena eta elika-
gaien ekoizpen jasangarria «ga-
rrantzi handiko erronkak» direla
gaur egun. «Erronka horiei eran-
tzuteko sortu da Eliker, Tolosako
eta eskualdeko elikadura katea-
ren eragile desberdinekin elkar-
lanean, enpresen lehiakortasu-
na hobetzeko eta proiektu jasan-
garriak garatzeko».
Izan ere, alkatearen arabera,

jarduera ekonomikoa bultzatze-
ko eta industriaren garapena
bermatzeko ekimen berriak
abiaraztea ezinbestekoa da, eta
«ekimen horiek gure ekosiste-
marekin, gure izaerarekin edota
gure paisaiarekin bat egiten ba-
dute are garrantzitsuak izango
dira». Tolosak eta Tolosaldeak
ekosistema «indartsua» dutela
nabarmendu du, sare eta ehun

«sendoa» elikaduraren bueltan:
«lehen sektorea, azokak, merka-
taritza, ostalaritza, elikagaien in-
dustria... 100 enpresatik gora di-
tugu eta zuzeneko 1.890 lanpos-
tu sortzen dituzte».
Hain zuzen indarguneetako

bat hori duela Tolosak nahiz es-
kualdeak esan du Peonek, eta
errealitate horrekin elikadura
kate osoa sustatu eta indartzera
datorrela proiektua; «tradizio
handiko esparruetan berritasun
bideak jorratzeko eta horien ga-
rapenean bidelagun izateko, be-
har desberdinak landuz eta
proiektu desberdinak aktibatuz,
azokari, gastronomiari eta in-
dustriari lotuta, kalitatean jarriz
azpimarra».
Bestalde, Xarles Iturbe Tolosa-

ko Udaleko Garapen Ekonomi-
koko, Merkataritza, Azoka eta
Turismo saileko zinegotziak

azaldu duenez, elikaduraren ba-
lio katearen eragileekin batera
diagnostiko egin dute, haien be-
harrak eta erronkak aztertuz, eta
Elikerrekin erronka eta behar
horiei erantzun nahi zaie. «En-
presen lehiakortasuna hobetu
nahi da eta proiektu jasangarriak
sustatu, eta horretarako, ekosis-
tema hori estimulatu, batu, in-
dartu eta koordinatuko duen
proiektua behar da, elikadura
katea lankidetzan jarriko duena,
Tolosa gastronomiaren hiriburu
bilakatzeko».  

ELKARLANA ETA
MERKATURATZEA
Elikerrek bi zutabe nagusi izan-
go ditu: batetik, elikadura indus-
triaren elkarlanaren estimula-
zioa eta bestetik, merkaturatzea.
Bi zutabe horietatik abiatuta, Ka-
litatezko Elikaduraren zentroak
bost lan lerro nagusi izango ditu
elikadura-industriaren garape-
nerako: industria jarduerak, for-
makuntza, digitalizazioa, ekin-
tzailetza eta berrikuntza, beste-
ak beste, zerbitzu lerro berriak
eta sinergiak sortu, sektorearen
profesionalizazioa bultzatu,
ekoizpen prozesuak egokitu, sal-
menta bide berriak jorratu edota
enpresa berrien sorrera  susta-
tzeko.
Imanol Zubelzu izango da Eli-

ker proiektuaren koordinatzai-
lea, eta esan du Eliker ez dela
beste erakunde bat, «gaur egun
ditugun elkarte, erakunde eta

garapen agentziak edota elika-
dura kateko aktibo desberdinen
arteko zubi berri bat» baizik. Le-
hendabiziko urtean burutu
asmo duten ekintza planak bi ar-
datz nagusi dituela zehaztu du,
sektorearen garapen jasanga-
rrian bidelagun bilakatzea eta
merkaturatze aukera berriak
lantzea. Horretarako, eskualde-
ko enpresen saretze lana egingo
dute, elikadura katea sustatuko
dute proiektu kolaboratibo ekin-
tzaileen bitartez, gozogintza sek-
torea indartzeko etorkizuneko
gozoen inguruko gida eta jardu-
naldiak egingo dituzte, elikadu-
ra katearen topaketa ekitaldia
egingo dute eta packaging molde
berriak sustatuko dituzte.

ESNEKIEN INGURUKO TOPAKETA
Era berean, Tolosan egiten diren
azoka bereziak indartu egingo
dituztela adierazi du Zubelzuk,
eta Haragi, Goxua edota Baba-
rrunaren azokari esnekien ingu-
ruko topaketa eta azoka gehitu-
ko zaio. Halaber, bertako pro-
duktuen promoziorako, urteko
hamar larunbatetan tokiko pro-
duktu desberdinen promozio
jarduerak egingo dituzte larun-
bateroko azokan, promozio eta
salmenta gune desberdinak akti-
batuz, eta Azoka Lagunak
proiektu estrategikoaren susta-
penean ere bidelagun izango
dela Eliker esan du proiektuaren
koordinatzaileak.
Arantxa Tapia Ekonomiaren

Garapena eta Azpiegituretako
Sailburuak elikadurari lotutako
proiektuei berrikuntza, teknolo-
gia eta ikerketa lotu nahi dizkio-
tela esan du; «Euskadi digital,
berde eta inklusiboa egin nahi
dugu, elikaduraren sektorea
erronka eta aukera bezala ikus-
ten dugu, eta elikadura osasuna-
rekin lotzen badugu, are gehi-
go». «Sukaldaritzan eta gastro-
nomian erreferente gara, baina
jarraitu behar dugu lanean mun-
du mailan ahalik eta hobekien
kokatu ahal izateko». Horretara-
ko, Eliker bezalako aukera be-
rriak baliatu behar direla adiera-
zi du, elkarlanean, «gizarte ho-
nek dituen erronkei elkarrekin
egin behar baitiegu aurre».

Imanol Zubelzu atzo, Eliker proiektuaren aurkezpenean. I.T.

04 TOLOSALDEA GIZARTEA 107.6 fm • Ataria.eus 
ASTEAZKENA, 2022ko ekainaren 1a

Enpresa Txiki
eta Ertainentzat
laguntza-plana
aurkeztuko
dute Lehiberrin

Bihar izango da
jardunaldia; planak 74
programa biltzen ditu, 
eta 600 milioi baino
gehiagoko aurrekontua du 

Erredakzioa

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia-
ren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen Sailaren Enpresa
Txiki eta Ertainentzako lagun-
tza-plana ezagutu ahalko dute
bihar Tolosaldeko enpresek.
Izan ere, eskualdeetan ari dira
aurkezpenak egiten, eta biharko-
an Tolosaldearen txanda izango
da, Lehiberri zentroan egingo
duten enpresei zuzendutako jar-
dunaldiaren bitartez. 
Laguntza planak 74 programa

biltzen ditu, 600 milioi baino
gehiagoko aurrekontua du, eta
laguntza horien helburua  eko-
nomia suspertzea eta enplegua
sortzea dela azaldu dute, «arreta
berezia eskainiz Euskadiren ga-
rapen inklusibo eta jasangarria-
ri». Azaldu dutenez, aurten
I+G+b programetara eta trantsi-
zio energetikora bideratutako la-
guntzak % 70 baino gehiago
izango dira.
Tolosaldea Garatzenekin el-

karlanean antolatu duten saioa
Lehiberri Zentroan izango da,
09:30etik 11:30era. Ekitaldian
izango dira Cristina Oyon, SPRI
Taldeko Teknologia, Berrikun-
tza eta Jasangarritasun arloko
zuzendaria; Leyre Madariaga,
Eraldaketa Digitalaren eta Ekin-
tzailetzaren zuzendaria; Aitor
Cobanera, SPRIko Enpresa Sus-
tapeneko zuzendaria, Enpresa
Garapenerako Euskal Agentzia;
Maite Subinas, Basque Trade &
Investment-eko Enpresa Zerbi-
tzuen arduraduna; Iñigo Ansola,
Energiaren Euskal Erakundea-
ren zuzendaria; Txema Fernan-
dez, Ihobeko Ekonomia Zirkula-
rreko zuzendaria;  eta Raul Pe-
rez, Elikagaien Kalitate eta
Industriako zuzendaria, eta ba-
koitzak bere arloko programen
xehetasunak azalduko ditu.
Ekitaldian Iker Urruzola Aiz-

purua Tolosaldea Garatzeneko
lehendakariak ere parte hartuko
du. Laguntzen aurkezpenaren
ostean, enpresek networking
egin dezaten tartea egongo da,
eta amaitzean, tokiko enpresa
bat bisitatuko dute. 



Herri sarrerako errepidea
konponduko dute Gaztelun
2022ko aurrekontuan errepideak konpontzeko bideratuko dute zatirik
handiena; ostatua berriro irekitzeko 46.000 euro inbertitu dituzte     

Irati Saizar Artola

Herri sarrerako errepidea kon-
pontzea eta ostatua martxan jar-
tzea dira aurtengo bi helburu na-
gusienak Gazteluko Udalaren-
tzat. Edurne Gartzia alkateak
esan duenez, 306.000 euro ingu-
ruko aurrekontua onartu dute
2022rako. 
Iaz, Leaburura doan bidea, hi-

lerrira doana, konpondu zuten,
«beharra» zuelako. Aurten, biga-
rren fasea egingo dute, eta horre-
kin batera, herri sarrerako erre-
pidea ere konponduko dute, «zu-
loz beteta dagoelako». Hilerriko
bidea konpontzeko makinak he-
rrira eramaten dituztenean
aprobetxatuko dute herri sarre-
rako errepidea ere asfaltatzeko.
Hori aprobetxatuz, ostatu ata-
rian kotxeak aparkatzeko dago-

en eremua ere egokituko dute,
asfaltoa bota eta berdintzeko.
«Ostatu atarian lan batzuk egi-
nak ditugu dagoeneko, hormi-
goia bota genuen, besteak beste,
terraza jartzeko, eta orain apar-
kalekua txukunduta guztia ber-
dinduta geratuko da». Asfaltatze
lan horiek egiteko 70.000 euro
inbertituko dituzte. 

OSTATUA BERRITUTA
Duela bi legealdi egin zuten obra
ostatuan eta momentu hartan
urtebete egin zuen irekita. Ordu-
tik itxita izan dute, eta aurten,
ostatuari buelta bat eman eta be-
rriro martxan jartzea da asmoa.
Horretarako, Egia aholkularitza
kontratatu du udalak, guztia ko-
ordinatzeko. Momentuz, ataria
atondu dute eta barruan ere egin
dituzte txukunketak: «Barruko

guztia margotu dugu, garbiketa
industrial bat ere egin dugu, ins-
talazio guztiak errebisatu ditu-
gu....». Denera 46.000 euroko in-
bertsioa egin dute ostatuarekin.
Hortik, 19.000 euro diru lagun-

tzen bidez lortu dituztela azaldu
du alkateak. 
Barruan, espazio bat bereizi

dute eta billarra, dardoak, futbo-
lina eta telebista bat jarri dituzte,
jolasteko. Horrez gain, herri kiro-

len inguruko museo edo erakus-
keta iraunkor bat jarriko dute.
«Gaztelun gaztetxoak Joxe Gabi-
rondo segalariarekin sega esko-
lan ibiltzen dira, eta pixkana in-
darra hartzen ari direnez, lotura
egin nahi izan dugu erakusketa
iraunkorra jarrita». 
Ostatura sartu eta berehala,

herri kirolen inguruko datu oro-
korrak bildu dituzte, argazki ba-
tzuekin, eta QR kode bidez azal-
pen gehiago lortu daitezke, eus-
karaz, gazteleraz, frantsesez eta
ingelesez. Jangela eta komuna
bereizteko espazioan, berriz, Gi-
puzkoako herri kirol ezberdine-
tako elementu eta materialak ja-
rri nahi dituzte. Gero, jolasteko
eremuan, Gazteluko herritarrak
izango dira protagonista: «He-
rrian badugu jendea herri kirole-
tan ibilbide oparoa egin duena,
izan segan, ingudean, trontzan
edota sokatiran, eta haiei espa-
zioa eskaintzea nahi genuen». 
Alkateak herrian horrelako

zerbitzu batek duen garrantzia
nabarmendu du: «Ostatuarekin
herriari bizia ematen diozu, he-
rritarrentzat elkartzeko gune bat

izan daiteke, eta kanpotik dato-
zenentzat ere, mendira edota
frontoira, zerbitzu bat da». 
Datorren urterako utzi dute

Ostatuaren bigarren fasea. Uda-
letxeko teilatua berrituko dute,
eta ganbara txukunduko, erabi-
lera anitzeko gune bat izateko,
herritarrek jarduera ezberdinak
egin ditzaten. «Ganbara zoraga-
rria dauka, aldenik alde teilatupe
osoa hartzen du eta altura nahi-
koa du. Kontua da itoginak di-
tuela eta berritzeko aurrekontua
oso handia dela». 

KULTUR EKINTZETARA
Urtean zehar egiten dituzten
kultur ekitaldiei ere garrantzi be-
rezia ematen dio Gazteluko Uda-
lak. «Herri bat bizirik mantendu
nahi bada, ekitaldiak antolatu
behar dira, aitzakia bat direlako
herritarrak elkartzeko. 
Aurten, Berdinbideanekin ba-

tera, emakumeak ahalduntzeko
prozesu bat hasteko beharra iku-
si dute. Adin ezberdinetako
emakumeekin egin dituzte saio-
ak eta adin tarte batzuekin «bes-
te dinamika bat» probatu behar
badute ere, talde finko bat ere
sortu da. «Ondorioztatu genuen
bazegoela beharra elkartzeko,
hitz egiteko, eta lanketarekin ja-
rraitzeko asmoa daukagu».  

Herri sarrerako errepidea konponduko dute aurten, asfaltoa botata, dauden zuloak tapatzeko. I. S. A.

Ostatuan herri kirolen
inguruko erakusketa
iraunkor bat jarriko
dute, tartean, herriko
protagonistak dituena

Ostatu ataria txukundu dute, terraza jarri ahal izateko. I. S. A.
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Ibarrak hartuko du Espainiako
aurreko faseen partida
Belabieta kiroldegian jokatuko dira infantil eta kadete mailetako Espainiako
Txapelketako aurreko faseetako partidak; ekainaren 10, 11 eta 12an izango dira

Erredakzioa Ibarra

Lauburu areto futboleko zuzen-
daritza batzordeak jakitera
eman duenez, ekainaren 10, 11
eta 12an infantil eta kadete mai-
lako Espainiako Txapelketaren
aurreko faseetako partidak joka-
tu dituzte Ibarrako Belabieta ki-
roldegian. «Egunerokotasunean
oinarrizko areto futbolaren alde
lan egiten duen kirol erakunde
gisa hazten jarraitzeko baliaga-
rria izateaz gain, txapelketak ba-
lio handia ematen dio gure herri
txikiari, Tolosaldea osoari eta,
oro har, Gipuzkoako eta Euska-
diko areto futbolari», esan dute.
Hiru egunez jarraian, Ibarrak
Kantabria, Galizia eta Gaztela
Leongo taldeak batuko ditu (in-
fantiletan 3 eta kadeteetan 4).

artean, 140 kirolari inguru elkar-
tuko ditugu».
Hitzorduak ahaztezinak izan-

go direla esan dute eta lan han-
dia egin beharko dutela nabar-
mendu dute. «Gure giza baliabi-
de eta baliabide material guztiak
jarriko ditugu martxan dena bi-
kain atera dadin. Era berean, es-
kerrak eman nahi dizkiogu uda-
lari kiroldegiaren erabilgarrita-
suna errazteagatik, Espainiako
Federazioak egindako azken
momentuko data aldaketa bati
egokitu baita eragozpenik gabe;
izan ere, egindako ahalegin guz-
tia zapuztu zezakeen aldaketa
horrek». 
Bi mailetako ordutegien egu-

tegiarekin ari dira orain, eta sare
sozialetan argitaratuko dituztela
aurreratu dute. 

Oraindik ez dituzte partidetako ordutegiak zehaztu. ATARIA

170 hegats
igerilari Roberto
Jauregi
txapelketan

Erredakzioa Tolosa

Zaragoza, Katalunia, Iruñea, Ta-
falla, Ordizia eta Tolosako talde-
ek parte hartu zuten larunbatean
Tolosan jokatutako Roberto Jau-
regiren omenezko txapelketan.
Nahiko maila berean aritu ziren
taldeak, baina Cadas zaragoza-
rrak eta Kataluniako selekzioko-
ak izan ziren indartsuenak, eta
nafarrek nesketan ere oso maila
ona eman zuten. Mario Rojas za-
ragozarra izan zen indartsuena
mutiletan 400 metro ur gaineko
proba irabazten, eta Ane Izagirre
ordiziarrak 200 metro ur gaine-
koa irabazita nesketan oneneta-
koa izan zen.
Tolosako Igarondo Urpekoak

taldeko bost igerilarik parte har-
tu zuten. Leire Prados bosgarre-
na izan zen ur gainekoan, eta
Maialen Goñi, Nora Kamio, Lei-
xuri Luloaga eta Iraitz Urtxipia-
rentzat bere lehenengo proba
nabarmena izanik, beraien mar-
kak hobetu zituzten.

Maila bakoitzean Lauburuko tal-
de bana ere lehiatuko da.
Itzulera erakargarriak dituen

ekitaldia izanik, iparraldeko ha-
rrobi onenetako jokalariez goza-
tu ahal izango dela gaineratu du

Lauburuko zuzendaritzak. «Alde
sozioekonomikoari begira, esan
bezala, beste erkidego batzueta-
ko bost taldeen bisita jasoko
dugu, eta, beraz, jokalari, tekni-
kari, ordezkari eta zuzendarien

GIRO EDERREAN OSPATU DUTE
Intxurre Futbol Taldeak larunbatean ospatu zuen bere eguna eta bi partida jo-
katu zituzten. Kadete mutilek Gipuzkoako igoera faseko finalerdia 2-1 irabazi
zuten, eta larunbaten finala dute Oriokoren aurka. Infantil mutilek Gipuzkoa-
ko Kopako final-laurdenak galdu ondoren, amaitu dute denboraldia. ATARIA

109 MENDIZALE, HAUR IBILALDIAN
Igandean Amasa-Villabonan egin zuten 30. Haur Mendi Ibilaldia. Guztira
109 lagunek parte hartu zuten, 33 umek eta 76 helduk. Luzeraren arabera
ibilaldi ezberdinak prestatu zituen Aizkardi mendi elkarteak eta luzean 56
lagunek parte hartu zuten, motzean 45ek eta motzenean zortzik. ATARIA



Emaitza «historikoa» lortu dute
Tolosa CF Atletismo taldekoek
Euskadiko Kluben Arteko Txapelketan «errepikatzea zaila izango den» 
lehen postua lortu dute emakumezkoetan eta bigarrena gizonezkoetan 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Pozik daude Tolosa CF-ko atle-
tismo atalekoak. Orain arte lortu
gabeko emaitzak eskuratu dituz-
te Euskadiko Kluben Arteko
Txapelketan, emakumezkoek le-
hen postua eta gizonekoek biga-
rrena lortuz. Horrela azaldu du
Lander Gil entrenatzaileak:
«Zerbait historikoa izan da, se-
kulakoa. Ez genuen espero hori
lortzea eta arratsalde polita pasa
genuen, ikaragarria».
Eskuratutako emaitzak «erre-

pikatzea oso zaila» izango dela
azaldu du Gilek, batez ere ema-
kumezkoetan: «Atletico San Se-
bastian izan da indartsuena
emakumezkoetan. Espainiako
Txapelketan Ohorezko Mailan
dagoen taldea da, atletak fitxa-
tzen dituzte, eta hauei irabazi
egin zaie. Gure atleta guztiak ha-
rrobikoak dira, eta horregatik ga-
rrantzia handiagoa du lortutako-

ak. Azkenean taldean egiten du-
gun lanaren isla da». Emaku-
mezkoetan Tolosaren atzetik
Gasteizko Barrutia taldea sailka-
tu zen, eta ondoren Atletico San
Sebastian. Azken unean erabaki
zen txapelketa, erreleboetan.
Izan ere, 4x100 metroko proban
deskalifikatu egin zuten Tolosa,

eta punturik ezin izan zuten
batu. 4x400 metroko proba zen
azkena, eta hor garaipena Tolo-
sarentzat izan zen.
Gizonezkoetan Real Sociedad

da talderik indartsuena, eta Es-
painiako Txapelketan Ohorezko
Mailan lehiatzen da. «Bere atze-
tik geratzeak, bigarren eginez,

eguna biribildu egin zuen», esan
du Gilek. Hirugarren postua Du-
rangorentzat izan zen. 4x100 eta
4x400 metro probetan bigarren
egin zuten Tolosa CF-koek. Klu-
betik oso gustura daude lorpena-
rekin, eta taldeko emaitzei ema-
ten dioten garrantzia nabarmen-
du du Gilek. «Gure helburu
nagusia, klub moduan, txapelke-
ta hau izaten da, eta emakumez-
koetan lehenengoak geratzea
pixka bat ezustekoa izan zen».

GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Pasa den asteburuan 11 domina
lortu zituzten Tolosa CF-ko atle-
tek absolutu mailako Gipuzkoa-
ko Txapelketan. Domina bat
urrezkoa izan zen, lau zilarrezko
eta sei brontzekoak. Horrez gain,
marka pertsonal ugari lortu zi-
tuzten parte hartzaileen artean.
Urrezko domina Ainhoa Murua-
rentzat izan zen, 400 metro he-
sietan.

Tolosa CF-ko emakumezkoen taldea, erdian, postu gorenean. TOLOSA CF

Denboraldiko helburua
lortu eta gero, «oso pozik»
I. Garcia Landa Tolosa

Asteburu garrantzitsua izan da
Tolosa CF-ko eskubaloi atalaren-
tzat, gizonezkoen bigarren tal-
dea mailaz igo baita. Datorren
denboraldian Euskal Ligan ariko
da, hau da, lehen taldea dagoen
1. Maila Nazionalaren maila bat
beherago. «Oso pozik gaude.
Denboraldiko helburua lortu
dugu, eta igoera faseko azken jar-
dunaldian lortu dugu, lauko fi-
nala jokatu beharrik izan gabe»,
esan du Julen Garcia entrena-
tzaileak. Azken jardunaldian
berdintzea nahikoa zuen igotze-
ko eta 20-28 irabazi zion Tolosak
Askartza taldeari. Zale ugari joan
ziren Tolosatik Leioara taldea
animatzera, eta han bertan 
ospatu ahal izan zuten denek
igoera. 
Denboraldia hasterakoan

lehiatzeko helburua zuen talde-

ak, aukera izan duten asteburue-
tan, Garciak zehaztu duenez:
«Jokalari dezente izan ditugu
aurten lehen eta bigarren taldea-
ren artean ibili direnak jokatzen,
eta asteburu askotan ez dugu
izan aukerarik bigarren taldean
eskuragarri izateko jokalari ho-
riek. Horren ondorioz taldearen
lehiakortasuna murriztuta egon

da». Urtea, beraz, ez da samurra
izan bigarren taldearentzat, bai-
na igoera fasean sartu ahal izan
ziren, eta fase horretan beste
maila bat eman ahal izan dute:
«Orduan helburua argi genuen
mailaz igotzea zela, eta lortu
dugu. Hain justu, denboraldia-
ren zati horretan garrantzi
gehiago eman zaio bigarren tal-

deari. Lehen taldeak ez zuen hel-
buru zehatzik, ez zuelako auke-
rarik igoera postuetan egoteko
eta ezta arriskurik mailaz jaiste-
ko. Beraz, bigarren taldeak mai-
laz igotzeko aukera zuela ikusita,
lehentasuna eman zaio klubetik.
Ikusten denez, erabaki aproposa
izan da». 
Bigarren taldea horrelako mai-

la altu batean izateak klubaren-
tzat garrantzi handia duela azal-
du du Garciak: «Lehiakortasun
aldetik ez du zerikusirik orain
aritu garen Gipuzkoako lehen
mailak eta Euskal Ligak. Talde
oso indartsuak daude Euskal Li-
gan, eta ia denak bere klubeko le-
hen taldeak dira». Jokalarientzat
ere motibagarria dela gaineratu
du: «Lehiakortasun hori izatea
eta datorren denboraldian maila
mantentzeko helburu hori izatea
garrantzitsua da beraientzat».
Bestalde, jubeniletatik igotzen
direnek ere, lehen taldera iriste-
ko bide horretan, maila altu ba-
tean jokatzeko aukera dute biga-
rren taldearekin, esperientzia
handituz eta lehen taldean joka-
tzeak suposatu dezakeen jauzia
txikiagoa bihurtuz.

Sega Ligaren bigarren
jardunaldia, Altzon,
larunbat honetan
ALTZO // Almitza Sega Elkarteak
antolatzen du Euskal Herriko
XIII. Bakarkako Sega Liga, eta
bertan guztira hamar emaku-
mezkok eta 11 gizonezkok hel-
duetan, eta hamasei gaztetxok
eman dute izena. Horietatik lau
emakume, lau gizon, eta 11 gaz-
tetxo dira eskualdekoak. Lehe-
nengo saioa Udaben egin zen,
eta bigarrengoa Altzon egingo
da, larunbat honetan, 18:00etan
hasita, Altzo Muinon. Hiruga-
rrena eta azkena, Oiartzunen
izango da, ekainaren 11n. Lehen
jardunaldiaren ostean, emaku-
mezkoetan Alaitz Imaz hernial-
detarra doa lider, eta gizonezko-
etan Jon Otegi oiartzuarra.

Luis Mari Aranzabe
pilotari ohi alkizarra
hil da 72 urterekin
ALKIZA // Luis Mari Aranzabe
Goenaga pilotari ohi alkizarra
igandean hil zen, 72 urte zituela.
1949ko ekainaren 18an jaio zen
Albiztegi baserrian eta, familian
aurrekaririk ez izan arren, ume-
tatik hasi zen pilotan jokatzen
herriko frontoian, beste mutiko
asko bezala. Aranzabek mila
partidu baino gehiago jokatu zi-
tuen 14 urtetan zehar (1973tik
1987ra) profesionaletan eta gain-
ditzea zaila den marka jarri
zuen: Beotibar pilotalekuan 345
partida jokatu zituen.

Tolosa Eskubaloiak larunbatean ospatu zuen zaleekin. TOLOSA CF
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Paula Del Pozo
zortzigarren,
Europako
Triatloi
Txapelketan  

Erredakzioa Alegia

Paula Del Pozo alegiarrak 23 ur-
tez azpiko Europako Triatloi
Txapelketan parte hartu du aste-
buruan, Poloniako Olsztyn he-
rrian. Esprint modalitatean izan
zen proba, eta ostiralean A fina-
lerako sailkatzea lortu zuen. La-
runbatean jokatu zuen finala eta
zortzigarren postua lortu zuen,
26.04ko denbora eginez. Irabaz-
lea Cathia Schar suitzarra izan
zen, 25.21eko denborarekin gai-
lenduz. Meritu handiko postua
lortu du triatloilari alegiarrak, 23
urtez azpiko mailan bere lehen
urtea baita. 



Musika nahiz dantza emanaldiak izango dira Aniztasunaren Galan. ATARIA

Aniztasunaren gala, Topic-en

Oiasso, Topic eta Txillida Leku museoek elkarlanean antolatuta, 
Aniztasunaren Gala egingo dute; Tolosaren kasuan, larunbat
arratsaldean izango da; arteak ez duela mugarik erakutsiko dute 

Erredakzioa Tolosa

T opic, Oiasso eta Txilli-
da Leku museoek aur-
ten ere bat egin dute
Aniztasunaren Gala
ospatzeko. Ostiralean

Irungo museoan egingo dute, la-
runbatean 19:00etan hasita To-
losakoan, eta igande eguerdian
egingo dute Txillida Lekun.

Musika eta dantza-emanal-
diez osatutako ikuskizuna izan-
go da, eta azaldu dutenez, arteak
ez duela mugarik erakutsiko
dute eta museoek etorkizun zu-

zen eta jasangarria eraikitzeko
duten balioa berresteko aukera
emango du emanaldiak.

Iñaki Salvador, Jakes Txapar-
tegi, Simon Ezquiaga, Ezezagu-
nok antzerki-konpainia, Garagu-
ne antzerki taldea eta Verdini
Dantza Taldeko kideak izango
dira Aniztasunaren Galan taula
gainean, eta Emma Larretak aur-
keztuko du.

«Musika, dantza eta antzerki-
festa bat sormenari hainbat arlo-
tatik lekua emateko»; horrela de-
finitu dute, Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren laguntzarekin

antolatu duten ekimena, eta he-
rritar oro gonbidatu dute, «artis-
ta horien gaitasun handiaz parte
hartu, partekatu eta gozatzeko».
Ekimen honetan parte hartzen
duten hiru museoek, Oiasso mu-
seoak, Topic-ek eta Txillida Le-
kuk «sortzaile horiek euren des-
gaitasunetatik egiten duten la-
nari» babesa eman nahi dietela
egiten adierazi dute. 

Galarako sarrera bakoitza bost
euro ordaindu beharko da, 
eta informazio gehiago nahi
duenak Topic.eus helbidera jo
ahalko du.
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AGENDA

Deialdiak 

Tolosa.Mugi Tolosa, osasun ibilbidea,
10:30ean Zerkausitik aterata.
Tolosa.Tolosa eta eskultura. Antxon
Elosegiri omenaldia, Aranburu jau-
regian, 19:00etan.

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

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.E. Mujika. Eus-
kal Herria, 3. 943 67 09 15.

TOLOSA. Gauekoa. L. A. Morant. Za-
balarreta lorategiak, 1.  943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro beroa. Goizean
erdi eta goi-mailako ho-
deiak presente izango dira,

baina ez dute ondoriorik ekarriko.
Arratsaldean bero-hodeiak garatu-
ko dira eta ez da baztertzen azken
orduetan ekaitzen bat lehertzea. .
Tenperatura igo eta 30-32 graduan
joko du goia.  

Bihar. Antzeko giroa. Goize-
an erdi eta goi-mailako hodei
batzuk izanagatik, giro

eguzkitsua izango dugu. Arratsalde-
an zehar bero-hodeiak garatuko dira
eta ez da baztertzen berriz ere ekai-
tzen bat lehertzea. Goizean haizeak
hego-ekialdetik joko du, eta arratsal-
dean ipar-ekialdetik. Tenperatura
antzeko balioetan mantenduko da.

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


