
TOLOSA SORTZEN DEN HONDAKIN KOPURUAZ GOGOETA EGITEKO // 3

Gaztetxearen 
35 urteak
ospatzeko,
ekitaldi sorta
prestatu dute 

Alegiako Gaztetxeak
otsailera bitarte ekitaldi
ugari izango ditu; babarrun
eta talo jatea, Euskararen
Eguna eta Bertso Eguna
izango dute abenduan,
besteak beste // 5

Olentzaroren
Basoa zabalik
izango da
Tolosako
Elosegi parkean

Abenduaren 16tik 22ra
bisitatu ahalko da, hogei
laguneko taldeetan;
sarrerak larunbatetik
aurrera lortu ahalko dira,
eta Zutani elkartearentzat
izango da bildutakoa // 4

«Baserri batean bizitzen
bukatuko nuenik sekula
ez nuen pentsatu»
AINHOA LANDABEREA ETA ENEKO AGIRRE NEKAZARIAK

Asteasuko Masustategi Berri baserrian bizi da bikote donostiarra duela 
bost urtetik; nekazaritza ekologikoa lantzen dute eta Donostian, Lasarten,
Usurbilen, Andoainen eta Tolosan dituzte kontsumo taldeak // 6
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Tolosako eta Realeko
beteranoen arteko
partida jokatuko dute
Abenduaren 10erako egun berezia antolatu du
Tolosa CFk mendeurrenaren harira; partidaz
gain, eskertze afaria ere egingo dute, klubeko
kide izan diren eta direnekin Alondegian // 7

Tolosa «atseginago»
egiteko proposamenak
egin ditu EH Bilduk
Datozen urteetarako erronkei aurre egiteko
neurriak proposatu ditu, aurrekontu
proposamena eginez, «udal gobernuaren
aurrekontu ez nahikoak hobetzeko» // 2



Hainbat proposamen, 2023ko
aurrekontua «hobetzeko»
Tolosako EH Bilduk datozen urteetako erronkei aurre egiteko neurriak
proposatu ditu; besteren artean, Zumardi txikia «berreskuratu» nahi dute

Irati Saizar Artola

Tolosa «bizigarri eta atsegina-
goa» posible ikusten du Tolosako
EH Bilduk, eta jasangarritasuna
ardatz, datozen urteetarako
erronkei aurre egiteko neurriak
proposatu ditu, aurrekontu pro-
posamena eginez, «udal gober-
nuaren aurrekontu ez nahikoak
hobetzeko, eta tolosarron beha-
rrak benetan asetu eta ongizatea
handitzeko».
Elikadura burujabetza, ener-

gia jasangarrien sorkuntza, ba-
liabideen optimizazioa, mugi-
kortasun jasangarria, hirigintza
garapen orekatua, hiri ekono-
miaren iraunkortasuna eta kli-
ma aldaketari begirako erresi-
lientzia oinarri dituen Tolosa
eraiki nahi dutela esan du Andu
Martinez de Rituerto, EH Bildu-
ko bozeramaileak.  
Egitekoen artean kokatu dute

Zumardi txikia herritarrentzat
berreskuratzea, «aparkalekuen
arazoari irtenbidea bizilagune-
kin batera adostu ondoren, eta
espazioaren izena eta izana gal-
du gabe». 
Kontuan hartu dute Alde Za-

harreko bizilagunei eragiten die-
la bereziki aldaketa horrek eta
Martinez de Rituertok gehitu du
Alde Zaharrak esku hartze «inte-
grala» behar duela, bizitzeko
«atseginagoa eta erakargarria-
goa» izango dena. «Hondamendi
egoeran dauden eraikinei irten-
bidea emango diegu zerbitzuak
eskainiz eta mugikortasun ara-

Bilduk: «%0ko intereseko mikro-
kredituak eta diru laguntza lerro
berri bat jarriko ditugu martxan,
eta saltokien digitalizazio proze-
suan aholkularitza zerbitzua es-
kainiko dugu». 
Lehen sektorea indartzea ere

bada asmoa. Horretarako, agroe-
kologiaren garapenerako landa
lur ez urbanizagarrien identifi-
kazioa eta azterketa egingo dute,
eta Tolosaldea Garatzen, Tolo-
mendi, Eliker eta lehen sektore-
ko eragileekin elkarlanean estra-
tegiak garatzeko prestutasuna
azaldu dute. 
Klima aldaketari begira ere ja-

rri da EH Bildu. «Burujabetza
energetiko ahalik eta altuena
helburu», energia berriztaga-
rriak sortzeko aukerak aztertuko
dituztela eta pobrezia energeti-
koari aurre egiteko neurriak har-
tuko dituztela esan dute. 
«Inor atzean utzi gabe», Zutani

elkartearen diru laguntza handi-
tzeko asmoa erakutsi du bozera-
maleak, hozkailu solidarioa eki-
mena martxan jarri eta elika-
gaien xahuketa murrizteko
proiektuak zabaltzearekin bate-
ra. 
Tolosa «herri dinamikoa» iza-

tea helburu, auzo elkarteetarako
diru laguntzak handituko dituz-
tela esan dute, eta herrian egiten
ari diren deliberazio prozesuare-
kin duten «konpromisoa» dela
eta, bertan ateratzen diren pro-
posamenak gauzatzeko diru par-
tida ziurtatuko dutela ere gehitu
dute. 

Ander Figerido, Andu Martinez de Rituerto eta Garbiñe Marzol zinegotziak. I. S. A.

Mikel
Arreseigor
izango da EAko
Gipuzkoako
koordinatzailea  

Erredakzioa 

Eusko Alkartasunako Gipuzkoa-
ko koordinatzaile berrizendatu
dute Mikel Arreseigor Astibia to-
losarra. EA alderdiak maiatzean
eratu zuen Gipuzkoako Lurralde
Batzordea eta orain berrizenda-
tu egin dute tolosarra, koordina-
tzaile ardurarako. 
Arreseigorrek sare sozialetan

azaldu duenez, «ilusioz eta pa-
sioz» hartu du berriro kargua.
«Mila esker afiliatu guztiei nigan
jarri duzuen konfiantzagatik;
lana eta gertutasuna izango du-
zue bueltan. Herritar guztiei za-
baltzen diet nire atea. Gora Eus-
kal Herri alai, anitz eta askea!»,
esan du.

zoak arinduz, eta lokal hutsei ere
helduko diegu, alokairua prezio
eskuragarrian jarriz, eta horrela,
ekintzailetza bultzatu eta berta-
ko merkataritza hiri ekonomia-
ren motor bezala berreskuratuko
dugu». 
Zentzu berean, etxebizitzen

ereduak eta prezioek jendartea-
ren beharrei ez dietela erantzu-
ten argi dute, beraz, zenbait neu-
rri hartu nahi dituzte: etxebizitza
hutsak merkaturatzeko udalak
«pizgarri handiagoak» emango
ditu, hauek «birgaitu eta alokai-
ru sozialean jartzeko». 
Bestalde, etxebizitza komuni-

tarioen aukera desberdinak pro-
posatu nahi ditu EH Bilduk:
«Gazte zein helduentzako etxe-
bizitza komunitarioak, espazio
amankomunekin». Horrez gain,
udal orubeen lagapenak eginez,
etxebizitza kooperatiboak erai-
kitzeko prozesua abiatu nahi
dute.  Proposamen horretarako

lekurik aproposena San Esteban
auzoa dela esan du Martinez de
Rituertok. «Bertan garapen ur-
banistiko orekatua bultzatuko
dugu, auzotarren eskariei hel-
duz, libre dauden orubeak txu-
kunduz eta mantentze lanak egi-
nez».

Hor, aparkalekuen arazoa
arintzeko, lehen aparkaleku di-
suasorio desmuntagarria insta-
latzea aurreikusi dute, tolosar
zein bisitarientzat. «Eremu ez-
berdinak aztertu beharko dira,
baina instalazio horrekin 80
aparkaleku gehiago izango geni-
tuzke», esan du Ander Figerido
zinegotziak. «Horrek aurrerago
altura gehiago emateko aukera
ematen du, edo beste toki ba-
tzuetan jartzekoa». 

PROPOSAMEN GEHIAGO
Merkataritza biziberritzeko eta
tokiko kontsumoa bultzatzeko
neurriak ere hartu nahi ditu EH
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Bihar egingo du
ohiko osoko
bilkura
Tolosako
Udalak  

Erredakzioa 

Tolosako Udalak ohiko osoko
bilkura egingo du bihar,
19:30ean, udaletxeko batzar are-
toan.  Beste puntuen artean, aza-
roaren 25ari begira, Indarkeria
Matxistaren Kontrako Nazioar-
teko Egunerako, mozioa aurkez-
tuko dute.  
Hurrengo ohiko osoko bilkura

abenduaren 15ean izango da.
Herritarrei dei egin die bertaratu
eta parte hartzeko. 



Eguberrietako
argiak ordubete
lehenago
itzaliko dituzte
aurten  

Erredakzioa 

Abenduaren 2tik urtarrilaren 8ra
piztuko dituzte Eguberrietako
kaleko argiak, baina aurreko ur-
teetan 23:00ak arte piztuta ego-
ten baziren ere, aurten
22:00etan itzaliko dira. Hau da,
kaleko gainerako argiekin batera
piztuko dira, baina lehenago
itzali. Egun esanguratsuetan ere,
abenduak 24 eta 31 eta urtarrilak
6, kaleko argiak 22:00etan itzali-
ko dira, nahiz eta orain arte gau
osoan zehar piztuta egoten zi-
ren. 
Horrez gain, kale argiztapena

Tolosa guztira zabaltzeko asmoz
eta kostua arintzeko helburuare-
kin, aurten San Frantzisko kale-
an argiak hiru zuhaitzetatik
behin jarri ordez, lau zuhaitzetik
behin jarriko dituzte. Ondorioz,
soberan geratzen diren argiak
Larramendi auzoko parkean ja-
rriko dituzte. «Erakunde publiko
gisa, Udalaren ardura da energia
kontsumoarekiko eta gastuare-
kiko arduratsu jokatzea Tolosa
jasangarriago bat eraikitzeko»,
esan dute udaletik.

Zabor kopurua
gutxitzeko beharraz
sentsibilizatzeko 
Bihar eta etzi elkartasun postua jarriko dute Trianguloan,
eta larunbatean konpostaren inguruko informazio puntua
eta kosmetika, ipuin zein eskulanen tailerrak izango dira 

Erredakzioa 

Azaroaren 19an hasi eta 27ra bi-
tarte Hondakinak Prebenitzeko
Europako Astea ospatzen ari
dira, kontsumo jasangarria eta
ekonomia zirkularra bultzatu
eta indartzea oinarri eta helburu
hartuta. Aurtengoan zabor ko-
purua gutxitzearen beharra iku-
saraztea eta gizarteratzea dute
helburu, eta Tolosan bihartik la-
runbatera bitarte hainbat ekital-
di egingo dituzte helburu horre-
kin. 
Tolosako Udaletik azaldu du-

tenez, pasa den urtean Tolosako
biztanle bakoitzak batez beste
357,58 kilo hondakin sortu zuen.
Jasangarritasunaren bidean,
baina, kopuru hori murriztea eta
hori lortzeko urratsak ematen ja-
rraitzea da udalaren helburua.
«Horretarako ezinbestekoa da
gaiaren inguruan hausnarketa
eragin eta herritarrak kontzien-
tziatzea, guztion ardura baita
hondakin gutxiago sortzea»,
adierazi dute udaletik. Hala, bes-
te urte batez Hondakinak Prebe-
nitzeko Europako Astearen egin
du bat udalak eta herritarren
kontzientziazioa bultzatze alde-
ra hainbat ekitaldi antolatu di-
tuzte.
Batetik, bihar eta etzi berres-

kuratutako eta zaharberritutako
liburu eta diskoen elkartasun
postua jarriko du Kaleko elkarta-
sun eta kultur elkarteak Triangu-
loa plazan, 09:00etatik
20:00etara. Elkarte honek  kul-
turaren bidez bazterkeria ekono-
mikoa jasaten duten pertsonei
ematen die laguntza eta salmen-
tan jartzen dituzten produktuak
erakunde publikoetatik edo pri-
batuengandik eta partikularren-
gandik jasotzen dituzten do-
haintzak izaten dira.

KONPOSTA GUNEAK
Bestalde, udaletik gogoratu du-
tenez, etxeetan sortzen den hon-
dakinen kopuru handi batek ja-
torri organikoa du eta hori ener-
gia eta konpost bihur daiteke,

baliabide aprobetxagarria bila-
katuz. Gaur egun, Tolosan auzo-
konposta egiteko aukera dago
Amarotzen, Larramendin, Ar-
kauten, Zabalarretan, Allirin,
San Estebanen eta Iurren koka-
turiko gunetan.
Horri lotuta, larunbatean, hi-

laren 26an, konpostaren inguru-
ko informazio puntu bat egongo
da Trianguloa plazan, 11:00eta-
tik 13:00etara gune horiek duten
garrantzia azpimarratzeko eta
tolosarrei herrian dauden kon-
post guneak ezagutzera emateko
eta erabiltzera animatzeko. Ho-
rrez gain, loreak ere oparituko
dituzte, konposta erabiliz landa-
tzeko. Auzo konposta egitera
animatzen diren herritarrek au-
zokonposta@tolosa.eus helbide-
ra idatzi dezakete, izena eman
edo informazio gehigarria eska-
tzeko.
Larunbatean, gainera, kosme-

tika, ipuin eta eskulanen taile-
rrak ere egingo dituzte Triangu-
loa plazan, ordu berean. Ipuin
tailerrean, dadoen bitartez hon-
dakinei buruzko ipuinak asma-
tuko dituzte partaideek, eta on-
doren, zakar poltsan bukatzen

duen hondakin bat erabilita es-
kulan tailerra egingo dute, Intu-
jai taldearen gidaritzapean. Tai-
ler honetan parte hartzeko par-
taideek plastikozko botila bat
eraman beharko dutela adierazi
dute, ahal bada, 1,5 litrokoa.
Kosmetika tailerrean, berriz,

partaideek hortzetako pasta
egingo dute, material desberdi-
nak ezagutuko dituzte eta etxean
sortzen diren ontzi desberdinei
irtenbidea emateko aukera izan-
go dute. Bidatz Sasiain tolosa-
rrak eskainiko du tailerra, eta
kasu honetan, partaide bakoi-
tzak jogurt pote huts eta garbi bat
eta kristalezko ontzi txiki bat (ta-
parekin) eraman beharko duela
esan dute.

LANKETA IKASTETXEETAN
Guzti horrekin batera, herriko
ikastetxeetan, DBHko 1. eta 2.
mailako ikasleek Zure platerean
hasten da mundua ekintza lan-
duko dute. Ordubete inguruko
saioetan, ekoizpen zein kontsu-
mo ereduen inguruko hausnar-
keta bultzatuko duen arazo-ego-
eraren lanketa burutuko dute,
EH kolektiboaren gidaritzapean.

Hondakinen inguruko hausnarketa eragin nahi dute. ATARIA
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Inauterietako
kartel
lehiaketan
parte hartzeko
aukera zabalik  

Erredakzioa 

2023ko inauteriak iragartzeko
kartel lehiaketa martxan da. To-
mas Hernandez Mendizabalek
iragarri ohi zituen inauteriak
orain arte, baina, pasa den urte-
koa izan zen bere azken kartela.
n azken kartela. Lanak aurkezte-
ko azken eguna abenduaren 11
izango da. Parte hartzea irekia da
eta kartelak fitxategi digital bate-
an aurkeztu beharko dira. Epai-
mahaia Kultura, Jaiak eta Gazte-
ria departamentuak izendatuko
du. Oinarriak osotasunean udal
webgunean (Tolosa.eus) daude
ikusgai, eta informazio gehiago-
rako kultur etxera jo behar da,
edo bestela 943 670 388 telefono
zenbakira deitu edo kultura@to-
losa.eus -era idatzi.

Hamabi
emanaldi
eskainiko ditu
Gure Zirkuak
abenduan  

Erredakzioa 

Euskal Herrian zehar 101 ema-
naldi egin ondoren, etxera itzuli-
ko da Gure Zirkua. Hain justu,
abenduaren 26tik urtarrilaren
8ra bitarte Tolosan emango dio
amaiera bosgarren birari, 12
emanaldi eskainiz. Bertarako,
sarrerak salgai daude Gurezir-
kua.euswebgunean. 
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan

eta Nafarroan eskaini ditu saioak
Gure Zirkuak 2022ko maiatzaz
geroztik. «Zoragarria eta gogoan-
garria» izan da taldeko kideen-
tzat 2022ko bira. «Karpa berriro
jendez lepo bete da egindako
emanaldietako ia bakoitzean.
Txaloak, barreak, oihuak eta
emozioak, guztiak hartu du bes-
te dimentsio bat, pandemia ga-
raiko murrizketak atzean utzi
eta zirkuaz bere osotasunean go-
zatu ahal izan baita». Bada, ne-
guan atseden hartu aurretik,
bosgarren birari amaiera eman-
go diote. «Eta zer hobe, beste
urte batez, Gure Zirkuaren
proiektuak sorterri izan duen he-
rrira itzultzea baino», esan dute.

San Esteban
auzoko
baserrietako
seinaleak 
jarri dituzte  

Erredakzioa 

San Esteban auzoko bizilagunen
eskariari erantzunez Tolosako
Udalak, auzotarrekin elkarlane-
an, baserri bideen seinaleztape-
na hobetu du. Hala, pasa den as-
tetik, auzoko baserriak ageri di-
ren panela ikus daiteke auzoaren
sarreran, bakoitzaren izena eta
kokapenarekin, eta bestetik, ba-
serri bakoitzerako helbidea adie-
razten duten seinaleak ere jarri
dituzte. 



Olentzaroren Basoa
bisitatzeko aukera,
abenduaren 16tik 22ra 
Iaz bezala, Elosegi parkean kokatuko dute eta sarrerak
azaroaren 26tik aurrera izango dira eskuragarri; gehienez
20 laguneko taldetan banatuta egingo dira bisitak

Erredakzioa Tolosa

Gabonak ate joka ditugu dagoe-
neko eta Tolosako Udala lanean
ari da herritarrei zuzendutako
Gabonetako egitaraua antolatze-
ko. Eskaintza horren barruan ko-
katzen da, Zumardia Elkarteak,
udalaren laguntzarekin antola-
tzen duen Olentzaroren Basoa. 
Udala eta Zumardia Elkartea

hasi dira elkarlanean, Elosegi
Parkea atontzen, aurten ere, egi-
tura eta argiztapen xumez jan-
tziz. Eguberriaren zentzua be-
rreskuratzea du helburu ekime-
nak, eta bisitaldietan egingo
dituzten kontakizunean, eguz-
kiak neguko solstizioan duen le-
kua izango da ardatz nagusia.
Horri loturik, usadio zaharrak
gogoratuko dituzte eta, aldi bere-
an, garai haietan bereziki ema-
kumeek egiten zituzten lanen
garrantzia bistaratuko dute. Ez
da Olentzerorik egongo, baina
bertan dauden elementuek,
etengabe, milaka begi dituela go-
goraraziko diete bisitariei.
«Haur, heldu, zahar zein gazte,
kriseilua eskutan hartu eta goa-
zen Olentzaroan murgiltzera.
Basoan izango gaituzue zuen
zain», esan dute antolatzaileek.
Olentzaroren Basoa abendua-

ren 16tik 22ra bitartean bisitatu
ahal izango da. Arratsaldeko
17:30ean ekingo zaie ibilaldiei
eta gehienez 20 lagunez osatuta-
ko taldeak sartuko dira 20 minu-

tuero. Azken hitzordua 20:10ean
izango da.
Bertan parte hartzeko izena

eman nahi duenak azaroaren
26an eta 27an izango du horreta-
rako aukera, aurrez aurre, Tolo-
sako Antxon Bandres bidaiarien
txokoan (Andre Maria plaza, 5),
eta azaroaren 28tik aurrera, onli-
ne, Zumardia.euswebgunean.
Aurrez aurreko izen ematearen
ordutegia ondorengoa izango
da: azaroaren 26an 11:00etatik
13:00etara eta 16:00etatik
19:00etara, eta azaroaren 27an,
11:00etatik 13:00etara. 
Aurtengoan, baina, aldaketa

bat egon da eta sarrera ez da doa-
koa izango. 2 urtetik gorakoen-

tzat 5 euroko kostua izango du
eta irabaziak, batetik, Olentzaro-
ren Basoa ekimena egonkortze-
ra, eta bestetik, Tolosako Zutani
Elkartearen (Gobernuz Kanpoko
Erakundea) lana babestu eta bul-
tzatzera bideratuko dira.
Zutanik pobrezia eta bazterke-

ria egoeran dauden herritarren
alde egiten du lan eta elkartea-
ren helburuen barruan, pobre-
ziaren desagerpena, elikadura
eskubidea bermatzea, justizia
soziala eta egoera hori pairatzen
dutenen gizarteratzea daude,
hala nola, emakume etorkinena.
Gainera, gai hauen inguruan he-
rritarron sentsibilizazio lanetan
dihardute.

Olentzeroren basoko 2018ko irudi bat. ATARIA

Gerturatu dira
San Andres jaiak
Berrobira
Irati Saizar Artola Berrobi

Mahai baten bueltan hasiko di-
tuzte San Andres jaiak Berrobin,
larunbatean. Azaroaren 30era
arte jarduerak prestatu dituzte,
festaz gozatzeko. 
Larunbatean, afaria egingo

dute Erroizpe ostatuan, eta ber-
taratu nahi duenak txartelak es-
kuratu beharko ditu aurrez, osta-
tuan bertan. Karaokea izango
dute jarraian eta DJ Andoni ari-
tuko da giroa alaitzen. 
Hurrengo egunean, igandean,

Dantzatu eta abestu emanaldia
ikusteko aukera izango da,
11:30ean, plazan. Lorea Intxaus-
ti, Asier Burguete eta Joanes
Echeveste aktoreek hartuko

dute parte emanaldian. Ondo-
ren, 12:30ean, txakolin eta gazta
dastaketa egingo dute, Joxe
Mendizabalek alaiturik. Eta
arratsaldean, 18:00ak aldera, ta-
loak jateko aukera izango da os-
tatuan. 
Azaroaren 29an, Emakumeak

ahalduntzen topaketa egingo
dute, jarduera batzuen bidez ba-
koitzaren esperientziak parteka-
tzeko. Ester Povedak zuzenduko
du saioa, Aran Rodasen kolabo-
razioarekin. 
Festetako azken eguna, San

Andres eguna izango dute, aza-
roaren 30a. 12:30ean meza izan-
go da eta ondoren jubilatuentza-
ko herri bazkaria egingo dute,
13:30ean, Iriarte jatetxean. 

04 TOLOSALDEA GIZARTEA 107.6 fm • Ataria.eus 
ASTEAZKENA, 2022ko azaroaren 23a

Julio Villar eta Dina
Bilbao protagonista,
gaur eta bihar, Tolosan
E. Maiz Tolosa

Antxon Bandres Bidaiarien Txo-
koak Julio Villar eta Dina Bilbao
protagonista hartuta hitzaldi
bana antolatu du. Lehen hitzal-
dia gaur izango da, 19:30ean,
kultur etxean, eta Julio Villarri
lotua da, eta Dina Bilbaori lotuta-
koa, bihar, osteguna, izango da
ordu eta leku berean.  
Gaurko hitzaldiko hizlaria

Ibon Gaztañazpi kazetaria izan-
go da. Julio Villarrek Mistral be-
laontzi txikian munduari bira
eman zionetik 50 urte pasa dira,

eta Gaztañazpik bere liburua
euskarara itzuli du: Julio Villar.
E, petrel! nabigatzaile bakarti
baten koadernoa. 

DINA, BIZITZA ETA KIROLA
Hogeita bost urte dira Dina Bil-
bao ondarroarra itsasoan desa-
gertu zenetik. Hasteko, Itxaro
Borda idazlearen sarrera hitzal-
dia izango da, eta jarraian,
Anartz Agirre kazetariak ETBra-
ko egindako dokumentala eskai-
niko dute. Amaieran, Emaku-
mea eta Itsasoa bekaren aurkez-
pena egingo dute. 
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Gaztetxearen 35 urteak
ospatzeko egitarau
zabala prestatu dute 
35. urteurreneko ospakizunetan sartu da Alegiako
Gaztetxea; artisau garagardoen azoka egin eta gero,
otsailera bitarteko eskaintza zabaldu diete herritarrei 

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Pasa den astean girotu zuten
Alegiako Gaztetxearen 35. urteu-
rrena. Garagardo feria egin zu-
ten ostiralean, eta hamar artisau
garagardo dastatzeko aukera
izan zuten, besteak beste.
Hurrengo ekitaldia Euskara-

ren Egunerako prestatua dute,
eta eguerdian trikitia, txakolina,
sagardoa eta pintxoak jarriko di-
tuzte. Behin egitaraua martxan
jarrita, ekitaldiak bata bestearen
atzetik iritsiko dira, eta herrita-
rrak Gaztetxean elkartuko dituz-
te. Bateko Bertso Eguna eta bes-
teko babarrun jatea, egun osoko
egitarauak prestatu dituzte. 
Gabonen bueltan zinema bila-

katuko dute gaztetxea, baina ho-
rrez gain, taloak jateko aukera
izango da, umeen eguna egingo
dute edota urteari hasiera ona
emateko parranda egiteko toki
aproposa izango da. Gabon egu-
nen edo errege magoen bihara-
muna bertan gozatzeko aukeran
ere pentsatu dute antolatzaileek.
Urte hasiera gogotsu hasteko

sagardo probaketa ere egingo
dute osteko zahagiardoarekin.
Gaua luzatu nahi duenarentzat
berriz aukera izango da musika-
rekin. Eta amaierako bi ekital-
diak hitzaldiak izango dira. Erle-
en munduaz edo sagar ardo eta
bestelako hartzituez. Hori bai,
ekitaldi gehiago izango direla ere
aurreratu dute gaztetxetik. 

Hutsik egiten ez duen hitzordiua da babarrun jatea. Irudian, 2011koa. E. M.

Hitzaldia, talo jatea
eta feria izango 
dira Amezketan,
asteburuan
Amezketako kultur eskaintzaren barruan, etzi,
‘Bertako hazi barietateak eta hauen ugalketa’
hitzaldia izango da, eta baita talo jatea ere

E. Maiz Etxarri Amezketa

Amezketarrak kultur aste bete-
betean daude, eta igandean,
Amezketako Ferie izango da. Iaz
jada berreskuratu ahal izan zu-
ten neurri batzuk hartuta, eta
aurten ohiko urteetako ildoari ja-
rraituz antolatu dute. Hogei bat
postu dituzte lotuta, eta gehien-
goa kanpotik etorriko dela azal-
du du Iñaki Arandia zinegotziak. 
Bertako barazkiak, gaztak, he-

rriko okindegiak, xaboiak, dene-
tariko eskulanak, erlauntzako
produktuak, kosmetikoak, libu-
ru eta komikiak, fruitu leho-
rrak,... izango dira postu ezberdi-
netan banatuta. «Olagarroari lo-
tuta postu bat izango da. Berria
da, orain artean ez dugu izan ho-
nelakorik», esan du Arandiak.  
10:00etan emango diote ha-

siera azokari, eta 14:00ak bitarte
edo luzatuko da; «jendea gutxi-
tzen hasten den bitarte». Larru-

narri pilotalekuan jarriko dituzte
postu guztiak, babesean. Uda-
lak, postua jartzen dutenei eskai-
niko die hamaiketakoa, baina bi-
sitariei begira ez dute antola-
tzen. «Orain artean, DBHko
ikasleek jarri izan dute postua,
baina aurten ez dute momentuz
izenik eman», dio. 

HITZALDIA ETA TALO JATEA 
Bestalde, etzi, Marc Badal gertu-
ratuko da Amezketara Bertako
hazi barietateak eta hauen ugal-
keta hitzaldia eskaintzera.
18:00etan Pello Zabala gunean
izango da, eta ondare biokultu-
ralaz, komunitateaz eta agroeko-
logiaz ariko da. Bertako hazi ba-
rietateen historia eta gaur egun-
go garrantzia aipatuko ditu, eta
baita baratzeko hazi ugalketari
buruzko oinarrizko kontzeptuak
ere. DBHko ikasleen eskutik,
20:00etan, Talo jatea izango da
Larrunarri pilotalekuan. 

ALEGIAKO GAZTETXEAREN 35. URTEURRENA
Abenduak 3, larunbata

12:00.Euskararen Eguna. Trikitia,
txakolina, sagardoa eta pintxoak.

Abenduak 10, larunbata

14:00.Bertso Eguna, Intxurre elkar-
tearekin elkarlanean antolatuta, eta
bazkaria egingo dute
22:30. Erromeria, Muxutruk taldea-
rekin (5 euro).

Abenduak 17, larunbata

14:30.Babarrun jatea. 
18:30. Jun da jo txaranga. 
23:00. Kontzertua. Hidden Garden.

Abenduak 23, ostirala

21:00.Zinea. Urte berri on, amona!.

Abenduak 29, osteguna

18:00.Talo jatea.

Abenduak 30, ostirala

17:00.Umeen eguna. Jokoak, txoko-
latea...

Urtarrilak 1, ostirala

04:00.Urte Zahar gaua.  DJ Naza.

Urtarrilak 7, larunbata

16:30.Erresaka kolektibo eguna.
Kartak, dardoak, futbolina, ping-
pong-a, partxisa...

Urtarrilak 13, ostirala

19:00.Sagardo probaketa. 
21:00. Zahagiardoa. 
00:00.DJ Tintz.

Urtarrilak 22, igandea

18:00.Zinea: Akelarrefilma. Palomi-
tak, pipak... salgai.

Urtarrilak 27, ostirala

19:30.Hitzaldia, Balerdipeko erleen
eskutik.

Otsailak 1, asteazkena

19:30.Zidernaut-en eskutik hitzal-
dia (sagar ardoa eta bestelako arti-
sau hartzituak). 

Iaz jada berreskuratu zuten  azoka, nahiz eta neurriak hartu behar izan . L. C.
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Donostiarrak dira Ainhoa Lan-
daberea eta Eneko Agirre, eta As-
teasuko Masustategi Berri base-
rrian bizi dira 2017tik. Landabe-
reak hamar urte daramatza
baratzetik bizitzen, eta Agirrek
iazko udan utzi zuen lana bikote-
arekin batera baratzetik bizitze-
ko. Nekazaritza ekologikoan lan
egiten dute, eta Donostia, Lasar-
te, Usurbil, Andoain eta Tolosan
dituzte kontsumo taldeak.
Ez duzue izan baserriarekin
loturarik baina baratzetik
bizi zarete. Nolatan?
Ainhoa Landaberea. Hamar
urte atzera jo behar dugu. Eta
esan behar da Enekok beti izan
duela baserrian bizitzeko grina,
eta niri gustatu izan zait, baina
sekula ez nuen pentsatu baserri
batean bizitzen bukatuko nue-
nik, eta gutxiago bertan lan egi-
ten. Donostiarrak gara, eta Ene-
koren gogo horrek eraman gin-
tuen Landarbasoko baserri
batera bizitzera. Han egon ginen
hiru urtez, eta han jaio ziren gure
bi seme-alabak. Han bizi ginela
ni lanik gabe gelditu nintzen, eta
hizketan hasi ginen baratzea
lantzen hasteaz eta nik bizitzeko
lain ateratzeaz.  Niretzako bezala
pentsatzen hasi ginen, eta bat-
batean aukera sortu zitzaidan. 
Non?
Landaberea. Enekoren senide
batek Aiako Elkano auzoan zuen
baratzea, eta barnetegi batera
joan behar zuen urtebetez euska-
ra ikastera. Norbait behar zuen
bere baratzea eta kontsumo tal-
dea aurrera eramateko. Kasuali-
tatez Enekoren anaia ere langa-
bezian zegoen, eta ez dakit oso
ondo nola, biak animatu ginen
Luisen erreleboa hartzera. Ho-
rrela hasi nintzen. Gero, Lezon,
aldundiak bere garaian lur fun-
tsa atera zuen nekazari gazteek
lurra izateko, eta lanean hasteko
aukera izateko. Proiektua aur-
keztu genuen, onartu ziguten eta
hantxe egon gara. Gaur egun
oraindik ere mantentzen dugu. 
Eta orain Asteasun bizi zarete.
Landaberea. Duela bost urte
Eneko eta biok seme-alabekin
Asteasura etorri ginen bizitzera.
Landarbasotik itzulita Donos-
tian bizi ginen, baina ez ginen
egokitzen. 
Hiria jada ez zen zuena?
Eneko Agirre. Ez, ez. Eta oso
gustura gaude herriarekin. Ez
dut faltan botatzen Donostia. 
Landaberea. Porlan gehiegi ni-
retzako, eta bizimodua ere ez-
berdina. 
Aldaketa handia?
Landaberea. Bai, baina nire iri-
tziz onerako. Tarteka gauza ba-

tzuk botatzen ditugu faltan, bai-
na nahi dugunean ere gertu dau-
kagu Donostia. 
Zuk Eneko, noiz erabakitzen
duzu lana utzi eta bikoteare-
kin batera lanean hastea?
Agirre. Betidanik izan dut base-
rri edo mundu honekiko grina,
eta CAF enpresan aritu naiz la-
nean 17 urtez. Jada hamar urte
neramatzan esaten noizbait utzi
behar nuela. Ainhoa baratzean
hastearekin gertu ikusten nuen
etxean zegoela lanbidea. Iazko
udan utzi nuen CAF eta gaur
egun hemen nago baratzean la-
nean. 
Zer esan zizuten ingurukoek?
Agirre. Egia esan jende gehie-
nak animatu egin ninduen.
Gero, beste askok, betiko komen-
tarioak: «zu erotuta zaude, nola

utziko duzu hau...». Nik uste dut
onerako izan dela aldaketa. 
Landaberea. Gehienek harridu-
raz hartu zuten. Uste dut askok
ez zutela espero luzaroan iraun-
go nuenik, eta baserrian bizitze-
az ere berdina. 
Nolakoa izan zen hasiera?
Landaberea. Ordezkapena egi-
teak asko lagundu zigun. Azke-
nean, hilabete batzuk egon gi-
nen koinatua eta biok berarekin
egunero ikasten; bai baratzean
bertan lan egiten, hau da, landa-
ketak, erein, lurra landu... eta
kontsumo taldean banatu, bana-
ketak prestatu... Hori hilabete
batzuetan egin genuen berare-
kin. Guretzako izugarrizko ira-
kaspena izan zen, zeren gu zero-
tik hasten ginen. Ni letxuga txiki
bat landatu gabea nintzen. Le-

hen urteak gogorrak ez dut esan-
go, baina dena zen berria eta ez-
jakintasuna eta seme txiki bat
nuela gehitu zen. Baratzeari es-
kaintzeko denbora urria zen.
Ahal zen bezalakoa izan zen.  
Zuena martxan jartzea nola-
koa izan zen?
Landaberea. Berezia. Hasieran
ordezkapen bat egiten geunden,
baina Lezokoa jada gure eraba-
kia zen. Baratzeaz edo nekazari-
tzaz bizitzeko hautua egin ge-
nuen. Ilusio askorekin, baina le-
hen urteak gogorrak izan ziren,
bai lanari begira eta baita ekono-
mikoki ere. Lehenengo hilabete
dezente ezer kobratu gabe egon
ginen. Neurria hartu nahian, eta
urte batzuetan tarteka diru pixka
bat ateratzen genuen, baina bes-
te batzuetan ezer ez. 
Erraza izan zen kontsumo tal-
deak osatzea?
Landaberea. Nik beti esaten
dut guk alde horretatik zorte
handi-handia izan dugula, seku-
la ez dugu bezero bat bilatu be-
har izan. Denak etorri zaizkigu.
Luisek Usurbilen banatzen zuen
taldearekin hasi ginen, baina
gero berehala gure inguruko jen-
dea, Donostian Egia auzoan bizi
ginen, eta Egiako kuadrilla hasi
zitzaigun otarra hartzen. Bere-

hala zabaltzen hasi zen, eta otar
dezente genituen hasieratik.
Hasi berriak ginen, ikasi gabeak,
eta asko kostatu zitzaigun neu-
rria hartzea. Zer landatu, zenba-
tero jarri... Astero-astero baraz-
kiak eduki ahal izateko.
Zein da zuen egunerokoa?
Agirre.Hasteko goizean norma-
lean umeekin ibitzen gara, biok
edo bata edo bestea. Oraindik
Lezon dugu baratze zati bat, hara
joaten gara astean bitan gutxie-
nez. Eta gero hemen goran du-
gun baratzean edo beheko negu-
tegietan aritzen gara.  
Zer ematen dizue baserriak?
Landaberea.Niri bizipoza. Gus-
tura egiten dudan lana da, ba-
tzuetan gogorra izan arren. Lu-
rrarekin kontaktuan asko ikas-
ten da. Gehien betetzen nauena
uzta jasotzea da, eta izugarrizko
poza ematen dit.
Agirre. Hau da nahi nuena, eta
naturaren inguruan egoteak
asko ematen dit. 
Erronka handia baserria en-
presa txiki bilakatzea?   
Landaberea. Bai. Hasiera bate-
an kezkaz beterikoa. Orain jada
pixka bat lasaitzen goaz. Hasie-
ran ni bakarrik nengoen eta no-
labait Enekoren soldataren ba-
besa genuen, baina iaz Enekok
hartu zuen erabakiaren ondo-
ren, kezka izan dugu. Gogoa eta
ilusioa badugu, eta aurrera egin
dugu, eta badoa. 
Damutu zarete hartutako era-
bakiarekin?   
Landaberea. Damutu ez, buel-
tak eman bai. Gehienbat eta zori-
txarrez arlo ekonomikoagatik.
Denok bizi edo biziraun behar
dugu, eta gainera bi seme-alabe-
kin... Mila buelta ematen dizkiot
arlo ekonomikoari. 
Agirre. Nik ez dut uste damutu-
ko naizenik. Batek nahi duelako
hartzen du erabakia. 
Baloratzen dela uste duzue
baserritarron lana?
Landaberea. Orokorrean ezetz
esango nuke. Kontsumo taldee-
tan daudenek eta ingurukoek
baloratzen dute. Lehen sektorea-
ren barruan nekazaritza ekologi-
koa geroz eta gehiago baloratzen
da, baina hortik aurrera abel-
tzaintza eta beste lan batzuk gu-
txiago, eta desberdin ikusten dut. 
Bazterrean zaudete?
Landaberea. Kontzientzia duen
jendearen aldetik ez. Bereizketa
egingo nuke, etxalde txikiak gau-
de eta esplotazio handiak; insti-
tuzio aldetik, etxalde txikiak
nahiko baztertuta gaude, edo ez
behar dugun besteko laguntza-
rekin eta babesarekin esango
nuke. Etxalde txikiak gehiago
bultzatu beharko liratekeela iru-
ditzen zait.  

E. MAIZ

«Gustura egiten 
dudan lana da, niri
bizipoza ematen dit»
AINHOA LANDABEREA 
ETA ENEKO AGIRRE
NEKAZARIAK
Duela bost urtetik Asteasun bizi dira Ainhoa
Landaberea eta Eneko Agirre donostiarrak;
baratze ekologikoan egiten dute lan, eta
kontsumo talde ezberdinak dituzte martxan
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Laskorain eta Teep
Tolosala taldeen
arteko derbia
Partida berezia izango dute areto futboleko
taldeek Usabalen, larunbatean, 16:00etan;
Laskorain laugarren doa sailkapenean 
eta Teep Tolosala bederatzigarren  

Erredakzioa Tolosa

Areto futboleko hirugarren mai-
lako derbia egongo da larunbate-
an, Usabal kiroldegian, 16:00eta-
tik aurrera. Laskorain eta Teep
Tolosala ariko dira aurrez aurre,
eta biek dute argi partida berezia
izango dela. «Tolosako bi talde
gara, beste taldean lagunak ditu-
gu, harmailak beteta egongo
dira... Urduritasuna izango dugu,
baina partida polita jokatu nahi
dugu eta gogotsu gaude», esan du
Martin Lakunza Teep Tolosalako
jokalariak. Laskoraingo Mikel
Juaristik pasa den denboraldiko
derbia izan du gogoan: «Berez
sailkapenean goratik goaz, baina
derbiak derbiak dira. Iazko derbia
oso lehiatua izan zen, nahiz eta 4-
2 irabazi azken momentura arte
3-2 irabazten joan ginen. Iazko
derbia eta izan dugun azken par-
tida ikusita entrenatzaileak esa-
ten zigun pasa den denboraldiko
partida gogoan izateko. Izan ere,
argi izan behar dugu ez dela erra-
za izango. Guk dugu faborito pa-
pera partida honetan, baina ikusi-
ko dugu».
Bada kontuan hartu beharreko

beste elementu bat; Teep Tolosa-
la taldea orain arte –9. jardunal-

dia jokatu berri dute–etxetik kan-
po aritu da hobeto, eta derbia ere
etxetik kanpo jokatuko du. «Sail-
kapenean erdialdean gaude, 9.
gaude 12 punturekin, eta bost par-
tida galdu ditugu eta lau irabazi.
Ez dago ez ondo eta ezta gaizki
ere. Etxetik kanpo nahiko txukun
ari gara, baina etxean kostatzen
ari zaigu, bitxia da, iaz ez zen ho-
rrela izan. Irregular ari gara. Pun-
tu gehiago lortu ditugu kanpo-
an», esan du Lakunzak.
Laskorain 4. postuan dago 17

punturekin, eta badaki larunba-
teko aurkaria garaitzea ez dela
erraza izango. «Larunbatean kon-
tuz joango gara, jakinda beraiek
etxetik kanpo ondo dabiltzala.
Derbiak oso lehiatuak izaten dira,
beraiek oso eroso daude... kontuz
ibili beharko gara», gehitu du Jua-
ristik. Bi taldeetan eman dira al-
daketak denboraldi honetan eta
hori ere kontuan hartu behar dela
diote. Laskorain taldean bi ate-
zain berri daude eta azken 8 urte-
etan kapitain aritutako Beñat Ba-
lerdi Teep Tolosalan ari da orain.
Teep Tolosalan taldea gaztetu
dela esan du jokalariak; lau mutil
gazte sartu dira. Hemen ere 10
denboraldi kapitain aritutakoak
taldea utzi du aurten.

Klubaz «harro egoteko
moduko eguna»
antolatu dute 
Tolosa CFk abenduaren 10ean hitzordu bikoitza izango 
du: Tolosako eta Realeko beteranoen lagunarteko partida
eta klubaren parte izan diren guztien eskertza afaria 

Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosa

Abenduaren 10a, egutegian go-
rriz markatutako eguna izango
da Tolosa CF klubeko ordezka-
rientzat. Egun horretan, men-
deurreneko ospakizunekin ja-
rraituko dute, eta besteak beste,
Tolosako eta Realeko futbol jo-
kalari beteranoen lagunarteko
partida izango da Berazubi fut-
bol zelaian. 16:30ean hasiko da
partida eta sarrera doakoa izan-
go da. Iaz, Realeko eta Osasuna-
ko jokalari beteranoen arteko
partida antolatu zuten Berazu-
bin jokatzeko, baina azkenean
bertan behera utzi zuten; aurten,
ordea, partida aurrera ateratzea
espero dute.

DENAK ESTADIORA
Larunbat hori, gainera, «festa
egun handia» izatea nahi dutela
nabarmendu du Jon Aldazabal
zuzendaritzako kideak. «Heldu
zein gazteak ez ezik, haurrak ere
gonbidatu nahi ditugu estadio-
ra. Izan ere, eta eguraldiak la-
guntzen badu, Real Sociedad
Fundazioaren bitartez, puzga-
rriak izango dira bertan. Eske-
rrak eman nahi dizkiogu Realari,
batetik, gurekin izan duen porta-
eragatik, eta bestetik partida jo-

katzeko eta festa eguna antola-
tzen laguntzeko emandako
erantzunagatik».
Futbol partida, ordea, ondo-

ren etorriko denaren aperitiboa
besterik ez da izango. Izan ere,
afari herrikoi bat antolatu dute,
klubeko zuzendaritzako kide, jo-
kalari, prestatzaile, laguntzaile
edota kolaboratzaile izan diren
guztientzat, baita gaur egun di-
renentzat ere. Alondegia plazan
izango da otordua. «Eskerrak
emateko afaria izango da, eta be-
raz, jende ugari etortzea espero
dugu. Gonbidapena mutilentza-
ko eta neskentzako da». Afarira-
ko txartelak 20 euroko kostua
izango du, eta aurrerago zehaz-
tuko dute non eta noiz erosi ahal
izango diren. «Afarira joan behar
duten guztiei Berazubin bertan
biltzeko deia luzatuko diegu,
bertan ezaugarri bat emango
baitzaie. Gero, elkarrekin joango
gara afarira».

SORPRESAK
Afarian sorpresak izango direla
aurreratu du Aldazabalek: «Jo-
kalari eta bestelako ordezkari
asko pasa dira klubetik, eta irudi-
tzen zait inoiz ez zaiela esker hi-
tzik adierazi. Hortaz, eskertza
ekitaldi bat egiteko garaia dela
iruditzen zaigu. Badirudi ez dela

aspaldiko denboraldi onena iza-
ten ari, baina kontuan izan behar
da, futbolean bakarrik, ia 700 jo-
kalari ditugula maila desberdi-
netako taldeetan. Sasoiko gaude
eta horrela lan egiten jarraituz
gero, sasoikoago egongo gara.
Abenduaren 10a, beraz, egun be-
rezia izango da, Tolosa CF klubaz
harro egoteko moduko eguna». 
Besteak beste, Haritz Doyhar-

zabal tolosarrak eta Tomas Orbe-
gozo azpeitiarrak lagunarteko
partidan jokatuko dute. Doyhar-
zabalek tolosarren elastikoa jan-
tziko du; Orbegozok, berriz, txu-
ri-urdina. 
Realeko atzelari ohiak,

1981etik 1985era bitarte jokatu
zuen Realean; tartean, talde gi-
puzkoarrak Alemaniako Han-
burgoren aurka jokatu zuen eta
realzaleek inoiz ahaztuko ez du-
ten Europako Kopako finalerdie-
tako kanporaketa jokatu zuen.
Doyharzabalek deia luzatu die 32
urte baino gehiago dituzten To-
losa CFko jokalari ohiei, beraie-
kin batera partida jolastera joate-
ko. 
«Talde polita osatu dugu, eta

nahi duenak, futbolean minutu
batzuk jolasteko aukera izango
du. Jokalariak gogotsu daude be-
rriro oinetakoak jantzi eta Bera-
zubin jokatzeko», adierazi du.

Abenduaren 10ean ekitaldi bereziak izango ditu Tolosa CF klubak, mendeurrenaren barruan. J.A.D.
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Euskal Herriko eta
Espainiako Bigarren
Mailako kopa, Tolosan
Erredakzioa Tolosa

Azaroaren 26an eta 27an, Tolosa-
ko Usabal Kiroldegian, Euskal
Herriko Igeriketa Kopa eta Es-
painiako Bigarren Mailako Kopa
izango dira jokoan. Guztira ema-
kumezko zortzi talde eta gizo-
nezko zortzi talde lehiatuko dira,
eta sailkapena ere hala izango
da. Asteburu osoan zehar egute-
giko proba guztietan egingo dute
igeri talde guztiek, proba bakoi-

tzeko bi igerilarik parte hartuz.
Hauez gain, bakoitzak bost erre-
lebotan parte hartzeko aukera
ere izango du. Talde bakoitza
gehienez 14 igerilariz osatua
egon daiteke. Tolosaldea IKT tal-
deak 25 igerilari ingururekin aur-
keztuko da. Aurtengo berrikun-
tza da Euskal Herriko Kopa joko-
an izateaz gain Espainiako
Lehen Mailako Kopara igotzeko
sailkapena ere lehiaketa horre-
tan jokatuko dela. 
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Deialdiak 

Amasa-Villabona. Aketegiko Mari,
alpinismoa eta mitologia uztartzen,
Gurean, 20:00etan.
Asteasu. Harituz Tolosaldeko Ber-
tsozale elkargunearen bilera irekia.
Hamar urte; ospakizun bat. Kultur
etxean, 18:00etan.
Berastegi. Uxue Apaolazaren
Bihurguneko nasa lana, irakurketa
klubean, liburutegian, 18:00etan.
Ibarra. Atzerritartasun tramiteak,
kultur etxean, 18:00etan.
Irura. Munduko emakumeaknarra-
zio musikatua, Amaia Elizagoienek
kontatuta, eskolan, 18:00etan.
Larraul. Internet, pantailak, bideo-
jokoak, sare sozialak... onurak eta
gatazkak hitzaldia, 18:00etan. 
Tolosa. Titirijai: La increible historia
de Elzear Duquette, 10:00 eta 12:00,
Topic-en. Folk magic from Pirin,
10:00 eta 12:30, Leidorren. Txotxon-
giloa ezagutzarako eta eraldaketa-
rako tresna gisa gatazken bihotza,
Karim Dakroub eta Dadi Pudumjee-
rekin, Topic-en 17:00etan. Robot,
20:30ean, Topic-en.
Tolosa.E, petrel! liburua euskaratu
dute, eta Bidaiarien txokoan aurkez-
tuko dute, 19:30ean.
Zizurkil. Loatzo musika eskolakoen
kalejira, Joxe Arregi plazan, 19:00.

28 KANALA
11:00.Danbada (Eyharts)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:00.Lurrama
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Pintxo-Pote

ATARIA IRRATIA
09:00.Eguraldia. Iker Ibarluzearekin.
12:30.Pasahitza. Albisteak.  
14:00. Errezetak. Aintzane Artola.
18:00.Desafioa. Herri kirolak.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza.

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 kaxkarra. Goizean
beste fronte bat iritsiko da
eta euritarako joera hartuko

du. Zaparrada mardulak eta nahiko
sarri botako ditu, bereziki goizean.
Arratsaldean aterruneak luzatzen
joango dira, azken orduetan ateri
geratuko delarik. Tenperatura pixka
bat igoko da, 13-15 graduan joz goia.  

Bihar. Goizean erdi eta goi-
mailako hodeiak ugariak iza-
nagatik, ateri egongo da.

Eguerdi edo arratsaldeko lehen or-
duan hegoaldetik beste fronte bat
iritsiko zaigu, zerua estalirik geratuko
da eta euritara joko du. Zaparradak
ahulak izango dira, baina arratsaldean
giro bustiagoa izango da. Tenperatu-
rak 14-15 graduan joko du goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain hartzen egunka-

rian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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San Esteban 20
Tolosa

MUSIKARIEN EGUNA GOGOAN 
Xexili eguna ospatuz musikariak kalean ikusteko aukera izan zen atzo Anoetan —irudian— eta
Tolosan. Anoetaren kasuan, Loatzo musika eskolako txistulariek kalejira egin zuten.Tolosan,
berriz, Udal Musika Banda kalez kale ibili zen Alde Zaharrean. Loatzo musika eskolakoak Zizur-
kilen izango dira gaur 19:00etan, bihar Villabonako musika eskolan 19:30ean eta etzi, Altzoko
Batzarremuñon 18:30ean eta Alegiako plazan 16:30ean. Bestalde, Tolosako Musika Bandak kon-
tzertua eskainiko du igandean, Udal Txistulari Bandarekin, Isidro Larrañaga Akordeoi Orkes-
trarekin eta Giro Arte Dultzaina taldearekin batera, Leidorren, 12:00etan hasita. A. IMAZ


