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KULTURA

Tolosa,  
kultur anitza

2.2 TOLOSAKO MEMORIA ETA ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOA 
BERRESKURATU, KONTSERBATU ETA ZABALKUNTZA EMAN

2.2.1

TOLOSAKO AISIALDI-SORTZAILEA SUSTATU ETA 
ELKARLANA INDARTU

2.2.2

KULTUR ESKAINTZA ZABALA, KALITATEZKOA, OSAGARRIA 
ETA GERTUKOA ESKAINI

2.2.3

2.2.4

Ildo estrategikoak plangintzaren baitan

TOLOSAKO KULTUR-GUNEEN EDOTA AZPIEGITUREN 
INGURUKO AZTERKETA ETA HAUSNARKETA INTEGRALA 
BURUTU, ERABILPEN ETA ESKAINTZA EGOKI BATERAKO 
EGOKITZAPENAK EGINEZ



% 50

% 75

TOLOSA,  
KULTUR ANITZA2.2

TOLOSAKO MEMORIA ETA ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOA BERRESKURATU, KONTSERBATU ETA ZABALKUNTZA EMAN2.2.1

Ekintzak Betetze maila

•  Tolosako memoria eta ondare historiko-artistikoaren inguruan ikerketak 
burutzeko diru-laguntzak ematea, berdintasun irizpideak kontuan hartuz.

• Bi grabatu eta 1968ko iñauterietako kartel bat eskuratu ditugu. 

• Francisco Elosegui argazkigile tolosarraren fondoa artxibora ekartzea lortu da eta erakusketa egin 
Aranburu jauregian.

• Aranzadirekin hitzarutako “Tolosa 1945-1979, Frankismoa ren  diktadura eta oroimen historia” lanaren 
bigarren atala urtea bukatu aurretik jasotzea espero da

• Errolda-liburu zaharrak digitalizatzen jarraitzen dugu

• Labayen familiaren argazki-fondo garrantzitsu bat jaso dugu gure artxiboa osatzeko.

• Juan Garmendia Larrañagaren liburutegiaren donazioa jasoko dugu hemendik gutxira.

• Aranzadirekin hitzarutako “Tolosa 1945-1979, Frankismoa ren  diktadura eta oroimen historia” lana 
azaroan aurkeztuko da liburuan.

• Artxiboko kutxak eta gainerako edukiontziak berritze integrala egingo da kontserbaziioa hobetu ahal 
izateko

2017

2018

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:



% 50

% 75

TOLOSA,  
KULTUR ANITZA2.2

TOLOSAKO AISIALDI-SORTZAILEA SUSTATU ETA ELKARLANA INDARTU2.2.2

Ekintzak Betetze maila

•  Aisialdi-sortzailea eskainiko duen urtez urteko eskaintza EKINTZA bat 
lantzea modu parte hartzailean alorreko eragile desberdinekin batera, 
emakume eta gizonen parte-hartzea orekatua izango dela bermatuz.

• 32.0000 euro banatu dira dirulaguntzetan, herriko eragileen lana sustatzeko.

• Musika eta arteetako formakuntza eskaintza mantendu egin da, partaidetza maila altua izanik.

• Gazteentzako idazle tailerra hurrengo urterako utzi dugu

• L22.0000 euro banatu dira dirulaguntzetan, herriko eragileen lana sustatzeko.

• Musika eta arteetako formakuntza eskaintza mantendu egin da, partaidetza maila altua izanik.

• Gazteentzako idazle tailerra martxan jarri dugu urtarril eta maiatz bitartean. Emaitza oso ona izan da, 
inkesten arabera.

2017

2018

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:



% 50

% 75

TOLOSA,  
KULTUR ANITZA2.2

KULTUR ESKAINTZA ZABALA, KALITATEZKOA, OSAGARRIA ETA GERTUKOA ESKAINI2.2.3

Ekintzak Betetze maila

•  Ikus-entzunezko kultur EKINTZA berraztertzea modu parte hartzailean, kultur eskaintza 
zabala, kalitatezkoa, berdinzalea, osagarria eta bertakoa izatea aintzat hartuz.

• Eskaintza berri bat egin da: zuzeneko ballet eta operen proiekzioak Leidorren.

• Eskaintzaren zabaltasuna eta maila mantendu da.

• Kulturzale-txartel edo abonuen salmenta areagotu egin da.

• Eskaintzaren zabaltasuna eta maila mantendu da.

• Azpimarratzekoa: Boinas Eloseguiren 16. urteurrenari eskainitako erakusketa.

• Zine Klubaren 50. urteurrena ospatzeko klasikoen ziklo berezia antolatu da.

2017

2018

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:



% 75

TOLOSA,  
KULTUR ANITZA2.2

TOLOSAKO  KULTUR GUNEEN EDOTA AZPIEGITUREN INGURUKO AZTERKETA ETA HAUSNARKETA 
INTEGRALA  BURUTU, ERABILPEN ETA  ESKAINTZA EGOKI BATERAKO  EGOKITZAPENAK EGINEZ

2.2.4

Ekintzak Betetze maila

•  Ikus-entzunezko kultur EKINTZA berraztertzea modu parte hartzailean, kultur eskaintza 
zabala, kalitatezkoa, berdinzalea, osagarria eta bertakoa izatea aintzat hartuz.

• Lana burutu eta udal barruan elkarbanatu da. Orain sozializatzeko faseari ekingo zaio.2018

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:


