
Itzea Urkizu

Alondegiko plazan, lorategi berri
bat jarri berri dute. Usain gozoak
eta zaporeak deiturapean, Gali-
ziako Allariz herriko udalak Tolo-
sako Udalarai egin dion oparia da
lorategia. 

Lorategia iragankorra da, eta
landare aromatikoak dira nagusi;
gastronomian erabili ohi dira bes-
teak beste, eta baita lurrin mo-
duan ere. Landare hauek, janga-
rriak diren lorontzietan hazten
dira. 

Hitzarmena abenduan
Alondegiko plazako lorategia
Allariz herritik etorri da, 2010eko
abenduaren 5ean, Tolosako eta
Allarizko udalek sinatu zuten

akordioa dela eta. Lankidetza hi-
tzarmen honen helburu nagusia,
lehen sektorearen eta landa ere-
muen garapena da. Allarizko
Udalak landa auzoen inguruan
eskarmentu handia du, eta Tolo-
san, berriz, azoka bereziek eta
gastronomiak duten garrantzia
ikusita, bi udalek aholkularitza
eskaintzen die elkarri, arlo hone-
tan. 

Allarizen bertan, iaz antolatu
zuten estrainekoz lorategi iragan-
korren jaialdia, eta parke handi
batean, zortzi lorategi iragankor
jarri zituzten. Zortzi horietako
bat da, hain justu, Alondegi pla-
zan jarri dutena. 

Lorategien jaialdia Tolosan
Allarizen bezalaxe, Tolosan ere
lorategiei eskainitako jaialdia os-
patuko dute datorren hilabetean.
Modu honetara, Alondegian jarri
berri duten lorategiaz gain, antze-
ko beste sei lorategi ikusgai izan-
go dira Zumardiaundian. Aipatu-
riko lorategi hauek prestatzeko
lanak direla eta, Zumariaundiko

parkea itxi egingo dute apirilaren
26tik maiatzaren 14ra bitarte.
Hain zuzen ere, maiatzaren 14an
hasiko da lorategi iragankorren
jaialdia. Edozein herritarrek joan
ahal izango du lorategira, eta
nahi duenak eskuragarri izango
ditu bisita gidatuak ere. 

Azkenik, aipatzekoa da, dato-
rren ekainean ere, Santa Maria
plaza, Plaza Zaharra, Trianguloa
plazako arkupea, Euskal Herria
plaza eta Berdura plaza, lorategi
iragankorrek apainduko dituzte-
la, bi astez.

Lorategi
iragankorrek
beteko dute herria
datozen asteetan
Allarizekin abenduan
sinatutako lankidetza
hitzarmenetik sortu da
lorategi iragankorren
ideia

Alondegi plazako lorategi iragankorrean landare aromatikoak jarri dituzte. HITZA

LANA
] Igeltseritza orokorra. Espe-
rientzia handiko igeltsero pro-
fesionalak dira: teilatu berriak,
teilatu zaharrak konpondu, ba-
rruko obrak egin, pintura 
lanak,... eskaintza bereziak 
egiten dituzte. 656 41 02 80.  

ALOKAIRUA
] Irura. Etxebizitza alokatzeko
moduan Iruran. Bi logela, 80
metro karratu eta garaje itxia
aukeran. Interesatuek, deitu
636 53 00 00 telefonora.
]Leitza. Bikote bat pisu edo ba-
serri baten bila dabil, alokai-

Iragarki laburrak

Tolosa › 
2  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2011ko apirilaren 20a, asteazkena

ruan hartzeko. Interesatuek,
deitu 661 82 93 53 telefonora.

EROSI
]Bizikleta. Paseorako bizikleta
merke eta erosoa erosiko nuke.
Interesatuek, deitu 
655 71 18 73 telefonora. 

Tolosako alkatea eta Allarizkoa, hitzarmena sinatzen. HITZA

I. Urkizu

Hilabete honen amaieran hasi eta
maiatza osoan zehar, erakusketez
gain, hainbat hitzaldi nahiz ekin-
tza izango dira herrian. 

Gainera, Naturaldia-ren osaga-
rri moduan, Errenterian eta Za-
rautzen ere hitzaldi bana izango
da. «Natura guretzat ageriko,
hurbil, interesgarri, ulergarri,
edo ezinbesteko bihurtzeari bizia
eskaini dioten eta eskaintzen dio-
ten guztiak» omendu nahi izan di-
tuzte aurten, antolatzaileek. 

Naturari bizia eskaini diotenak omenduko dituzte
Aurtengo Naturaldian,
abentura eta esploratzea
izango dira egitarauaren
barneko ardatz
nagusiak

JARDUERAK

pApirilak 29- Maiatzak 8.Kul-
tur etxeko fatxadan GKo Gale-
riak eta BOX.A Arte Elkarteak
jardunaldietarako egin duten
kartela zintzilikatuko dute.
pMaiatzak 2- Maiatzak 31.To-
losa & CO-ko dendariek euren
erakusleihoetan GKo Galeriako
eta BOX.A Arte elkartekoek na-
turaren inguruko argazkiak jarri-
ko dituzte. Argazkilariak: Jose
Antonio Abaigar, Miguel Cortes
eta Josetxo Gabarain.
pMaiatzak 8,12:00.Oria ibaiko
baranda. Zerkausian izango da,
eta Gipuzkoako dantza eskole-
tako dantzariek parte hartuko
dute. Barrako zenbait ariketa

egingo dituzte. Aurkezlea: Kike
Amonarriz.

ARANBURU JAUREGIA

pApirilak 29-Maiatzak 31.Giza
izaera eta izadia deituriko Jose
Benito Ruizen argazki erakuske-
ta.

HITZALDIAK

pMaiatzak 2,19:30.Topic-en,
Tolosa: naturaren istoriotxoak.
Hizlariak: Asier Hilario (geolo-

goa eta Zumaiako flyscheko
zientzia koordinatzailea) eta
Josu Iztueta bidaiaria. Aurkez-
lea: Jokin Bildarrataz.
pMaiatzak 3,19:30.Topic-en,
Argazkia, artea eta kontserba-
zioa. Hizlaria: Jose Benito Ruiz
argazkilaria. Aurkezlea: Kiko Al-
varez biologoa eta argazkilaria.
pMaiatzak 4,19:30.Topic-en,
Atzealdearen lilura. Nómadas
del viento-ren making off-a
proiektatuko dute. Hizlariak:
Jose Maria eta Miguel Morales,
eta Joaquin Araujo. Aurkezlea:

GNaturaldia 2011

Alberto Gorritiberea zine zuzen-
daria.
pMaiatzak 5,19:30.Topic-en,
Félixen aztarna. El hombre y la
tierra proiektatuko dute. Hizla-
riak: Odile Rodriguez de la
Fuente eta Jordi Sargatal. Aur-
kezleak: Imanol Biain.
pMaiatzak 6,19:30.Topic-en,
Inkak, momiak eta mendiak:
goietako arkeologia eta zientzia
dibulgazioa. Hizlaria: Constan-
za Ceruti arkeologoa. Aurkezlea:
Lourdes Errasti, Aranzadiko an-
tropologiako kidea.


