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DParte hartze handia Galtzakomik lehiaketan.Urtetik urtera indartuz doan ekimena da Galtzakomik komiki lehiaketa.
Galtzaundi Euskara Taldeak esandakoaren arabera, aurten 182 komiki jaso dituzte lehiaketan parte hartzeko, gehienak 12 urtetik beherakoan mai-
lan, eta egileak, batez ere, emakumezkoak izan dira. Sari nagusia ere emakumezko batek irabazi du, Ainara Azpiazu hernaniarrak, hain zuzen.q2
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TOPA elkarteak
eskualdeko
osasungintzan
langile gutxiago
daudela esan du 
Tolosaldea Osasun
Publikoaren Alde taldeak
urteko balorazioa egin du,
eta txarra dela esan du,
inoizko itxaron zerrenda
handienak baitaude  q5

Epai batek dio
Ertzaintzak ezin
dituela presoen
kartelak beren
kasa kendu
Tolosako Lizardi elkarteak
auzitara jo zuen ertzainek
Pello Odriozolaren aldeko
kartela kendu zietelako;
Donostiako Auzitegiak
eman du epaia  q3

Oinatz
Bengoetxeak
ezin izan du lau
t’erdiko txapela
jantzi
22-9 galdu zuen
txapelketako finala Leitzako
pilotariak; Goizuetako
Aimar Olaizolak partida
hasieratik alde handia atera
zion Bengoetxeari q7

Emakumeenganako
indarkeria
baztertzeko jaialdia,
bihar, Tolosan
Herriko hiru ikastetxeetako Batxiler II.
mailako ikasleek antolatu dute ‘Hi Haiz, Hi!’
jaialdia; 20:00etan izango da, Leidorren  q3



Eneritz Maiz-Rebeka Calvo Ibarra

Banatu dituzte, jada, Galtzaundi
Euskara Taldeak Ibarrako Udale-
ko laguntzarekin antolatu ohi
duen  V. Ibarra Galtzakomik Ko-
miki Lehiaketako sariak. Sari na-
gusia, hau da, 18 urtetik gorakoen
saria, Ainara Azpiazuk eskuratu
du ‘Perfekzio’ bila izeneko lana-
rengatik. 

Hernaniko komikilari eta ilus-
tratzailea da Ainara Azpiazu eta
komikia buruan zuen ideia bat
eta Paulo Coelhoren istorio bat
uztartuta sortu du. Komikigin-
tzan, Hernaniko Kronika eta Be-
rria egunkarietan aritutakoa da.
Aurtengo lehiaketaren irabazle-
ak, koadroak egitea baino harata-
go joatea bilatzen duela dio: «Isto-
rioak kontatu nahi nituen, eta bi
bide topatu ditut: bata, komikia
eta, bestea, ilustrazioa». ‘Perfek-
zio’ bila lana hiru aldiz egin zuela
aitortu du Azpiazuk, «gustura
gelditu arte». «Dena eskuz egin
nuen, errotulagailuz irudiak
pasa, digitalizatu eta kolorea or-
denagailuan sartu nion», gaine-
ratu du. 

Maila horretako bigarren saria
Maitane Gartziatenak jaso du,Se-
kretu bat lanarekin.  

«Urterik emankorrena»
Guztira, 182 komiki jaso ditu eus-
kara taldeak, eta aurtengoa, ez-
bairik gabe, «urterik emankorre-
na» izan dela adierazi dute antola-
tzaileek. Horietatik gehienak 12
urtetik beherakoek egindakoak
izan dira, izan ere, maila horretan
113 komiki jaso dituzte; guztiak
Tolosaldekoak, eskualdeko ikas-
tetxeek euskal komikigintzaren
alde egindako lanketaren erakus-

le. Bestetik, 12-18 urte bitarteko
mailan 60 lan jaso ditu Tolosako
euskara taldeak, eta azkenik,
maila gorenean, hau da, 18 urte-
tik gorakoan 9 lan aurkeztu dituz-
te. Helduen mailan eskualde kan-
poko parte hartzaileek bertakoek
baino presentzia handiagoa dute;
parte hartzaileen %22,2a baino ez

baita Tolosaldekoa. Emakumez-
koen eta gizonezkoen azterketa
eginez gero, emakumezkoak na-
gusitu dira. Jasotako lanen egile-
en %58,24 emakumezkoak izan
dira. 

Hau da, 106 lan emakumeek bi-
daliak izan dira, eta gainontzeko
76ak, gizonezkoek.

Ainara Azpiazuk irabazi 
du V. Ibarra Galtzakomik
Komiki Lehiaketa
Galtzaundi Euskara
Taldeak 182 komiki jaso
ditu; 12 eta 18 urte
artekoen mailan Paulo
Albisua izan da garaile  

Jende asko elkartu zen kultur etxean, sari banaketa ikusteko. A. IMAZ

Munduaren amaiera

A
zkenean munduaren
amaiera omen dator...
aste honetan bertan. Alu-

keria ederra! Oraintxe lana topatu
berria eta... to! Kitto, mundua bu-
katu eta noski, berriro langabezi-
ra! Beno, mundua amaitzen bada,
langabezia ere amaituko da, ezta? 

Ikusten denez, Kolontarreneko
Krixtobal joan aurreko amerikar
haiek, jakintsuak berak, mundua
amaituko zela aurreikusi omen
zuten, eta 2012ko abenduaren 21a
omen da egun hura. Jakintsuak
izango ziren, baina jada ez daude
gure artean, aspaldian desagertu
omen ziren beraien desagerpena
aurreikusi gabe...

Ikusten denez, gure lur planeta
maitea, beti mugimenduan dabi-
len espaziontzi natural hau, gala-
xian zehar dabilen material bitxi-
ko hodei batean sartuko omen da
eta esaten dutenez, bertan bizi ga-
ren bizidunentzat nahiko kaltega-
rria izango da. Baina lasai, lur pla-
netak, bere ibilbide zaharrean ze-
har jarraituko du eta ziurrenik
milioika urteren ostean, berriro
bizidunak agertuko dira bertan.

Gure lur planeta maiteak,
ehunka honelako desagerpen iga-
ro ditu. Ez pentsa ezagutzen du-
gun lur planeta hau beti honelako
izan dela, gu soilik, planeta honen
historiako zati xume bat gara, ola-
tu batean puntan agertzen den
apar zuri baten moduan, agertu
eta betirako desagertzen dena.

Fosilek erakusten dutenez, 6 al-
diz desagertu dira bizidunak lur
planetatik, beraz munduaren
amaiera, ez da hain arraroa.

Orain 444 milioi urte, soilik itsa-
soan bizi ziren bizidunak, lur leho-
rrean bizitzea gogorregia zen.
Itsasoan, maskordun animalia
igerilari mordoa bizi zen eta haien
zati handi bat betirako desagertu
zen. Baina geratu zirenek sexu
asko praktikatu zuten nonbait, ze-
ren berriro itsasoak bizidunez be-

tetzea lortu zuten. Baina orain 360
milioi urte berriro bizidunen de-
sagerpen handi bat eman zen eta
berriro, sexu mordoa praktikatuz,
lurra birkonkistatu zen. Baina be-
rriz ere, inoiz izan den ezbeharrik
handiena gertatu zen gure lur pla-
netan, espezieen %90 desagertuz,
lurra ia inor gabe utziz. Baina ze-
lako sexu indarra izango zuten ge-
ratu ziren %10 haiek, zeren lurra
urte gutxitan berriro konkistatua
geratu zen! «Hoi dek eta hoi sa-
soia!». 

Orain 210 milioi urte, lur azale-
an ibiltzen ziren, narrasti itxura-
ko animalia aho handi mordoa de-
sagertu zen, krokodilo eta dino-
sauroak soilik bizirik iraun omen
zuten eta hauek lurra birkonkis-
tatu zuten, 140 milioi urte ostean,
meteorito batek eraginda edo, be-
rriz desagertzeko eta gure arbaso
urrunei, sagu baten itxurako
ugaztunak, lekua utzi eta ugaztu-
nen festari hasiera emateko.

Ikusten duzuenez, espezieen
desagerpenak eta lurraren amaie-
rak, oso-oso arruntak izan dira
historian, baina gure planeta ur-
dinak, beste kolore batekin, bira-
ka eta mugitzen jarraitu du, berri-
ro urdin bihurtuz eta bizidunez
apainduz. Beraz, munduaren
amaiera datorrela sinesten badu-
zue atera zuen banketxetik diru
guztia eta gastatu diru hori zuen
etxekoekin Eguberri gogoangarri
bat ospatzen, azkenekoa izango
da eta!

Hala ere, nik dudatxo bat dau-
kat... nork konkistatuko ote du lur
planeta gizakia desagertzen dene-
an? Kakalardoek? Txingurriek?
Ziurrenik ardiek kolonizatuko
dute mundua eta etxeen ordez, be-
lardi erraldoiak ereingo dituzte,
beraien kumeak zaintzeko ardi-
zakurrak erabiliko dituzte eta sa-
gardoaren ordez, belarrez eginda-
ko likore bat edango dute. Ardi zu-
riek, ardi beltzak esklabo
bihurtuko dituzte eta ardi latxek
independentziarako erreferen-
dum bat egingo dute.

Ene irakurle maiteok, izan Egu-
berri zoriontsuak eta ardiek nahi
badute behintzat, 2013an berriro
hementxe izango gara. Eta noski,
inork Eguberriak zoriondu nahi
badizkit, bioaniztasunetik@hot-
mail.com-era idatz dezala. 

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa
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LAN ESKARIAK

Etxeko lanak.Neska ardura-
tsuak, sukalderako, garbiketa
edota etxeko lanetarako bere
burua eskaintzen du. Esperien-
tzia du eta erreferentziak ere
badauzka. Interesatuek, deitu
600 87 69 42 telefono 
zenbakira.
Etxeko lanak. Etxeko lanak

egin edota haurrak zaintzeko,
emakume euskaldunak bere
burua eskaintzen du. Autoa ba-
dauka. Interesatuek deitu 943
69 68 82 edo 606 52 19 92 tele-
fono zenbakietara.

SALGAI EDO ALOKAGAI

Ileapaindegia.Villabonan, ilea-
paindegia saldu edo alokatuko

nuke. Interesatuek deitu 
630 09 90 92 telefono 
zenbakira.
Etxebizitza.Villabonako Arroa
auzoan, 3 logela, egongela, su-
kaldea, bainugela eta ganbara
dituen etxebizitza salgai. Bi al-
detara balkoiak ditu eta gela
guztiek kanpoaldera ematen
dute. Interesatuek, deitu 678 24
54 80 telefono zenbakira.

G Iragarki laburrak

18 URTETIK GORA

p1.saria.Ainara Azpiazu Aduriz,
‘Perfekzio’ bila (600 euro).
p2.saria.Maitane Gartziatena
Agirrezabala, Sekretu bat
(400 euro).
p1.aipamena.Gorka Salaberria
Sorondo 2040/07/06 (komiki
bilduma bat eta marrazketara-
ko materiala).

12 ETA 18 URTE
BITARTEKOAK

p1.saria.Paulo Albisua Idiakez,
Benzeslao ajentea. Gobernua...
Ze fundamentua! (400 euro).
p2.saria.Sara Maiza Arreche,
Nere bidaia (200 euro).
p1.aipamena.Naia Imaz, Ardi
beltza (komiki bilduma bat).

p2.aipamena. Izaro Perurena
Arruabarrena, Hosto bidaiaria
(komiki bilduma bat).

12 URTETIK BEHERA

p1.saria.Hodei Yañez, Anima-
liak gerra erdian (komiki bildu-
ma bat eta marrazketarako ma-
teriala).
p1.aipamena.Arkaitz Jauregi
Imaz, Hortz haundi magoa (ko-
miki bilduma bat)
p2.aipamena.Aimar Alvarez
Etxarri, Urki salbatzeko taldea
(komiki bilduma bat).
p3.aipamena.Lorea Muñoz
Syavery, Abentura berria (komi-
ki bilduma bat).
p4.aipamena.Ane Antxuste-
gietxarte, Urkizu Putza! (komiki
bilduma bat).

G Irabazleak
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Imanol Garcia Landa Tolosa

Tolosako Udalaren Berdintasuna
eta Gazteria sailek bultzatuta, in-
darkeria matxistaren prebentzio-
rako jaialdia, Hi Haiz, Hi! izene-
koa, egingo dute bihar, Leidor are-
toan, 20:00etan. Herriko hiru
ikastetxeetako Batxiler II. maila-
ko ikasleek antolatu dute, udala-
rekin batera, eta Beldur Barik
kanpainaren barruan dago koka-
tua. Jaialdiaren helburu nagusia
indarkeria matxistaren aurrean
gazteek kontzientzia hartzea da.
Bigarren helburu bat ere bada,
ikasleek dirua biltzea beren ikas-
turte amaierako bidaiarako.

Emakumeenganako indarke-
riaren aurkako kanpaina da Bel-
dur Barik. Miren Urkola Berdin-
tasun zinegotziak jaialdiaren aur-
kezpenean esan zuenez,
«gazteekin egiten den ekimena
da, beldurrik gabe bizitzeko alda-
rrikapena egiteko». Hi Haiz, Hi!
jaialdia prestatzeko hiru ikaste-
txeetako ikasketa buruekin bile-
rak egin ditu udalak. «Oso jarrera
positiboa azaldu dute hiru ikaste-
txeetako ordezkariek», esan zuen
Mikel Arreseigor Gazteria zine-
gotziak.

Lehen harremanen ondoren,

hitzaldia egin zen hiru ikastetxee-
tan, «gazteek kontzientzia hartu,
jaialdiaren garrantziaz jabetu,
eta jaialdia aurkezteko», azaldu
zuen Arreseigorrek. Astero koor-
dinazio bilerak egin dira ikaslee-
kin, jaialdiaren edukiak lantzeko.
Bestalde, Box-A elkarteko Vanes-
sa Alzate eta Ibai Luke sormen
aholkularien laguntza izan dute.
Hauek gazteekin bildu dira oste-
gunetan eta beraiekin kamisetak
eta txapak landu dituzte, gero
jaialdian bertan salgai jartzeko.

Jaialdia 20:00etan hasiko da eta

sarrerak bost eurotan erosi ahal-
ko da. Bertan hainbat emanaldi
izango dira: musika taldeak, abes-
tiak, dantza ikuskizunak… Ema-
naldi horien arteko lehiaketa
egingo da eta epaimahaia emaku-
meen taldeko kideek eta arte ere-
muko gazteek osatuko dute. 

Hiru aurkezle izango dira: Hi-
rukideko Maialen Zubillaga, Las-
koraineko Ane Aierbe eta Orixe-
ko Josu Lekubide. Aurten Hi
Haiz, Hi!hirugarren jaialdia izan-
go da, eta lehen aldiz ez da disko
jairik egingo. Aurkezpenean,

jaialdira joateko gonbitea egin zu-
ten.

Ikasleen ordezkariek azaldu
zutenez, «ikaskideak asko inpli-
katu dira eta jaialdiari garrantzia
handia eman zaio». Indarkeria
matxista lantzerakoan, hainbat
hausnarketa jaso dituzte: «Indar-
keria ez da bakarrik jotzea edo
etxean tratu txarrak izatea, ba-
daude beste indarkeria modu ba-
tzuk, eta horren kontzientzia har-
tu eta egunero gertatzen dela
ohartzea izan da, besteak beste,
jaso duguna».

Indarkeria matxistaren prebentziorako
‘Hi Haiz, Hi!’ jaialdia antolatu dute
Bihar izango da,
Leidorren, Tolosako
Udalak eta herriko hiru
ikastetxeetako Batxiler
II-ko ikasleek bultzatuta 

Tolosako Udaleko ordezkariak eta herriko hiru ikastetxeetako ikasleak, jaialdiaren aurkezpenean. I.G.L.

Iriarte Jauregia, onenen
artean Trivago webgunean

BIDEGOIAN ›Trivago Espainia-
ko webguneak Bidegoiango
Iriarte Juaregia hotela hamar
onenen artean sartu du. Trivago
webguneak hotelen prezioen
arteko konparaketak egiten
ditu, eta zerrenda osatzeko
bere erabiltzaileen iritziak zein
konparaketak egiteko hartzen
dituen webguneen erabiltzaile-
enak izan ditu kontuan.

Aparteko osoko bilkura,
gaur, Tolosako udaletxean

TOLOSA ›Tolosako Udalbatzak
aparteko osoko bilkura egingo
du gaur, 19:30ean, udaletxeko
bilkura aretoan. Bi gai izango
dituzte eztabaidagai bilkuran.
Batetik, Tolosako Udalaren
mailegu aldaketaren hasierako
onarpena: 3/2012 espedientea.
Bestetik, Iurreamendi Egoitza-
ren mailegu aldaketaren hasie-
rako onarpena: 1/2012 espe-
dientea.

DLaburrak

I. Garcia Landa Tolosa

Donostiako Lurralde Auzitegiak
ebatzi du Ertzaintza ez dela nor
Tolosako Lizardi kultur elkarte-
tik Pello Odriozola euskal presoa-
ren aldeko kartela kentzeko; ez
dela nor kartel hori kentzeko era-
bakia berak bakarrik hartu eta
burura eramateko, diligentziarik
eta ez auzibiderik ez dagoenean.

Nolanahi ere, auzitegiak Lizar-
di elkarteari ez dio eman baime-
nik preso hori 197/2006 doktrina
aplikatuta giltzapean dutela sala-

tzeko kartela balkoian edukitze-
ko, hori egitea ez dagokiola berari
argudiatuta.

Tolosako Ertzain etxetik iritsi
zen elkartera balkoiko kartela
kentzeko agindua. Elkarteak au-
zitara jo zuen, adierazpen askata-
suna urratzen zela salatuta. Auzi-
tegiak arrazoia eman dio horre-
tan. 

Iñaki Azaldegi Lizardi Kultur
Elkarteko kideak azaldu duenez,
«pozik» hartu dute epaia: «Behar-
tu gintuzten kartela kentzera eta
orain erakutsi da hori ez dela bi-
dezkoa izan. Epaiak erakutsi du
gauzak gaizki egin zirela, adieraz-
pen askatasunaren eskubidea
urratu egin zela». 

Bestalde, Donostiako Auzite-
giak berriro kartela jartzearen in-
guruan «eskuak garbitu» egin di-
tuela dio Azaldegik: «Kartela be-

Epai baten arabera, Ertzaintza ez da nor
Odriozolaren kartela kentzea erabakitzeko
Donostiako Auzitegiak
eman du epaia,
Tolosako Lizardi 
kultur elkarteak
auzitara jo ondoren

rriro jarriz gero, ez du ziurtatzen
ezin denik agindua jaso kentze-
ko». Gauzak horrela, Lizardi kul-
tur elkartean aurki bilera egingo
dute epaiaren inguruan. Iñigo
Iruin abokatua da gaia eraman
duena epaitegietan eta bere iri-
tzia jakin nahi dute aurrerantze-
an zer egin daitekeen ikusi eta ho-
rren arabera erabaki bat hartze-
ko. 

«Bidegabekeria»
Kartelaren jartzearen kontua Pe-
llo Odriozolari Parot doktrina
aplikautu ziotenean etorri zen.
«Pellori  2008ko uztailaren 2an
aske utzi behar zutela esana zio-
ten», azaldu du Azaldegik. «Baina
data hori irtsi baino pixka bat le-
henago, zigorra 2018ra arte luza-
tuko ziotela esan zioten, hau da,
beste hamar urte erantsiko ziz-

kiotela, aurretik betetako 20 urte
eta erdiri». Azaldegik gaineratu
duenez, «bidegabekeria horren
aurrean, elkarteko bazkideek ba-
tzarra egin genuen. Pello bazki-
dea da eta egoera horren aurrean,
besteak beste, elkarteko egoitza-
ren balkoian kartela jartzea era-
baki zen». 

Kartela jarri eta urtebete pasa-
tu ondoren, 2009an, jaso zuten Er-
tzaintzaren gutuna. Horren au-
rrean Lizardi kultur elkarteak
auzitara jo zuen eta orain jaso du
ebazpena. Hemendik aurrera,
epaia jaso ondoren zer egingo du-
ten erabaki behar dute elkarteko-
ek. Bien bitartean, hilabeteko le-
hen ostegunetan elkarretaratzea
egiten jarraituko dute, Tolosako
udaletxearen aurrean, Pello
Odriozolaren askatasuna eska-
tzeko.

I. Garcia Landa 

Mundu bat Tolosaldean egitas-
moaren barruan, Identibuzz Tolo-
saldea bideoaren emanaldia egin-
go dute, gaur, 19:00etan, Tolosako
Topic aretoan. «Kontakizun par-
tekatu bat eraikitzeko xedez gure
udalerrietan bizi diren hainbat
identitateren eta identitate ani-
tzen inguruan» da emanaldia, an-
tolatzaileen esanetan. 

Bestalde, hilaren 20ra arte To-
losan dagoen Litaarafu Ezagutze-
ko Elkartearen eskutik, Islama
eta musulman kultura ezagutze-
ko aukera izango da egunero, au-
rrez hitzordua hartuta.

Alegian ere ekitaldiak izango
dira. Ostirala arte SOS Arrazake-
riaren Bizilagunak erakusketa
ikusi daiteke kultur etxean. Ho-
rrez gain, bihar, hilak 19, Baraka
taldearen eskutik ipuin kontake-
ta izango da, Nasrudin eta bere as-
toa izenburupean. 18:00etan hasi-
ko da eta liburutegian egingo
dute saioa

Identibuzz
Tolosaldea
bideoa emango
dute, gaur, Topic
aretoan

Emanaldia 19:00etan
hasiko da eta Mundu
bat Tolosaldean
egitasmoaren barruan
kokatzen da
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pBideoa.
Harry&Quitau
y los Desenfi-
naus taldea
abesten.

Eneritz Maiz Alegia

Alegiako Gaztetxeak 25 urte bete
ditu, eta larunbatean izan zuten
egun nagusia. Goizetik girotu zu-
ten eguna, eta kalean jai giroa za-
baldu zen. Lehenik eta behin, tri-
pa ondo bete zuten herriko pla-
zan. Sagardoa eta txorizoa
banatu zituzten gaztetxeko kide-
ek. Ondoren, poteo garai iritsi
zen, eta Harry&Quitau y los De-
senfinaus herriko taldearen lana
izan zen musikaren erritmoa
markatzea. Herritar ugari elkar-
tu zen beraiekin abestuz, gerria
mugitzera.

Larunbateko egunak luze jo
zuen Alegian. Babarrun jatea
egin zuten, eta bazkariaren oste-
an, 7e pasa pilota txapelketako fi-

Gazte eta ez hain gazte, 25 urteak ospatzen
Alegiako Gaztetxearen
25. urteurreneko jai
nagusia ospatu dute;
larunbat eguerditik 
giro bikaina jarri zuten

Harry&Quitau y los Desenfinaus taldeak giro polita jarri zuen kalean. E. MAIZ.

Larunbatean Elkartasun Gaua ospatu zuten Elduainen,
eta festari hasiera emateko alboko bi herrietako gazte-
ak elkartu zituzten. Berastegiko eta Berrobiko gazteek
talde bana osatu zuten elkarren aurka herri kirol jolasak
egiteko. Aldez aurretik, Berrobiko taldeak giza proba

erakustaldia eman zuen plaza ondoko errepidean. Ho-
gei plaza egin zituzten 500 kiloko harriari tiraka. Ikusle-
ak bildu ziren plazaren bueltan, eta animo oihuak ez zi-
ren faltatu. Ondoren, pintxo poteoa egin zuten, eta ja-
rraian, Barrura begiratzeko leihoak dokumentala

ikusteko aukera izan zuten bertaratuek. Anabel Egues
bertako euskal presoa gogoan izan zuten elkartasun
gau honetan, eta elkartasun argazkia ere atera zuten el-
duaindarrek. Egunari amaiera, elkartasun afariarekin
eman zioten. E.MAIZ

ELKARTASUNEZ BETETAKO GAUA, ELDUAINEN

Elduain q

nalak jokatu zituzten. Atzetik,
eta festarekin jarraitzeko, poteoa
egin zuten. 

Afal ordurako gaztetxera ger-
turatu ziren, eta bertan zahagiar-
doa izan zuten. Afal ostean, be-
rriz, zita garrantzitsua zuten ale-
giarrek. Herriko Manillares
Iturriaga taldearen azken kon-

tzertua izan zen gaztetxean. Eta
festari hainbat Djek eman zioten
jarraipena. 

Sagardo eta txorizoa banatu zituzten herriko plazan.E. MAIZ.

Alegiako Txintxarri Txiki eta Txintxarri abesbatzek Eguberrietako
emanaldia eskaini zuten larunbatean. Emanaldi jendetsua izan
zen, eta une hunkigarriak bizitu zituzten. Taldeko gazteenak David
Azurzaren zuzendaritzapean aritu ziren, eta nagusiak Garbiñe Or-
begozo izan zuten gidari. Azurzak berak moldatutako doinuak
abestu zituzten txikienek. Abesti batzuetan, bi abesbatzak batera
aritu ziren. Gabonetako doinu berriak prestatuak zituzten.HITZA

GABONETAKO KONTZERTUA

Alegia q

Euskal Herria osoan egin moduan, Tolosaldeko eta Leitzaldeko he-
rri askotan ere larunbatean egin zituzten Sortu alderdi berria era-
tzeko bigarren batzarrak. Larunbateko batzarretan, ezker abertza-
leko kideek alderdi berriaren ildo politikoak jorratu zituzten. Lehen
batzarrean egin moduan, herritarrek beraien ekarpenak egiteko au-
kera izan zuten.HITZA

BATZARRETATIK SORTUZ 

Ibarra q

E. Maiz Tolosa

Tolosaldea Osasun Publikoaren
Alde koordinakundeak (TOPA)
batzar irekia egin zuen Tolosako
kultur etxean, larunbatean. He-
rritar asko elkartu ziren, eta au-
rrera begira jarraitzeko herrita-
rrak benetan bizi den egoeraz 
jabetzea behar-beharrezkoa ikus-
ten dute. 

Urtebete honetako TOPAren
balorazioa «guztiz txarra» da. To-
losaldeko zerbitzuak, Gipuzkoa-
ko beste eskualdeetako zerbitzue-
kin alderatu dituzte, eta lantalde
guztia kontuan hartu ezin izan
badute ere, Tolosaldean, askoz
langile gutxiago daude biztanle-
ko. Lan postuak desagertzen edo-
ta gutxitzen doazela salatu dute,
eta gainera, «inoizko itxaron ze-
rrenda handienak daude», gaine-
ratu dute. 

Datuen arabera, «lantaldearen
%53a falta zaio, eta hainbeste lan-

gile falta badira nola emango
dute beste eskualdeetako zerbi-
tzu bera?», diote. Anbulatorioan
mantentzen dituzten espezialita-
teekin ere arazo berak nabarmen-
du dituzte.

2011ko azaroan kontzertu eko-
nomikoaren hitzarmena sinatu
zuen, Osakidetzak, Asuncion kli-
nikaren kudeaketaz arduratzen
den Inviza enpresa pribatuare-
kin. Eskualdeari zerbitzu hobe
bat emateko helburua adierazi
zuten. TOPAko kideek argi adie-
razi dute egin beharreko hobe-
kuntzak ez dituztela bete, eta es-
kaintzen den zerbitzua hobetu be-
harrean gero eta okerragoa dela:

«Ez da hobetu, eta gainera, atze-
raka goaz». 

«Esperantza gutxi»
Eusko Legebiltzar berria osatu
berri da, baina TOPAko kideek,
«osasun alorraz arduratuko den
Jon Darpon nondik datorren ja-
kinda» esperantza gutxi dute.
Zerbitzu mistoa, hau da, pribatua
eta publikoa uztartzen duena,
bultzatuko dutela diote, eta
«EAJk eta bere indar ekonomiko-
ak, apustu garbia egin dute osa-
sungintzatik etekina ateratzeko.
Ez da izango publiko, doakoa eta
guztiontzat den zerbitzua», eka-
rri dute gogora TOPAtik. 

TOPAk inoizko itxaron zerrenda
handienak daudela salatu du
Koordinakundearen
ustez, hitzarmenaren
lehen urtean
Osakidetzak ez du
emandako hitza bete 

Berastegin bosgarren urtez antolatu du Bigarren
Eskuko Azoka Muñagorri eskolako ingurumen ba-
tzordeak. Soberan edo erabiltzen ez diren gauzei
etekina atera eta erabilpen berri bat ematea izan

dute helburu, eta bikain atera zaie aurtengoa. An-
tolatzaileak «oso pozik» daude herritarrek eman
duten erantzunarekin. Material mordoa bildu eta
saldu dute. HITZA

BIGARREN ESKUKO AZOKA, BIKAIN

Berastegi q

Herritarren kezkak eta proposamenak jaso zituzten batzarrean. E. MAIZ.
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PILOTA
LEHEN MAILAKO LAU
T’ERDIKO TXAPELKETA
Finala
Aimar Olaizola 22
Oinatz Bengoetxea 9

ZIZURKILGO II. PILOTA
TXAPELKETAREN FINALAK
Benjaminak
Carballero- Etxezarreta 1
Elosegi-Egiguren 14
Alebinak
Alberdi-Unanue 16
Izeta-Izeta 4
Infantilak
Zubizarreta-Etxeberria 18
Iriarte-Alberdi 10
Kadeteak
Zalduondo- Eskudero 12
Urdanpilleta-Aburuza                22

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
13. jardunaldia
Zarautz - Ibarra 3-5
Sestao - Egintza T.L. 3-5
Inter Eder - Laskorain      2-5
Goierri- Tolosala Hirukide 5-5

Sailkapena
1. Ibarra 31 p
2. Aurrera 27 p
3. Bilbo CFS 24 p
4. Tolosala Hirukide 23 p
10. Laskorain 17 p
13. Egintza Transportes L. 13 p

Hurrengo jardunaldia
Ibarra - Gora
Laskorain - Sestao
Tolosala Hirukide- Inter Eder
Egintza T.L. - Buruntza

FUTBOLA
ERREGIONAL OHOREZKOA 
14. jardunaldia
Hernani - Tolosa CF 3-1

Sailkapena
1. Hernani 36 p
2. Real Union 30 p
3. Aretxabaleta 26 p
9. Tolosa 21 p

Hurrengo jardunaldia
Zarautz -Tolosa CF

SOKATIRA
GOMA GAINEKO EUSKAL
HERRIKO TXAPELKETA
4X4, 300 kilotan,
finalerako sailkatuak

GKirol emaitzak

1. Sokarri A
2. Sokarri B
3. Abadiño A
44..  IIbbaarrrraa  BB
5. Ñapurrak B
6. Berriozar A

4X4, 260 kilotan,
finalerako sailkatuak
11..  IIbbaarrrraa  AA
2. Badaiotz
3. Berriozar
44..  IIbbaarrrraa  BB
5. Artzeniaga A
6. Artzeniaga B

260 eta 300 kiloko finalak,
abenduaren 22an, Ibarran.

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA 
11. jardunaldia
Bide Bide- Lagunak 56-45

Sailkapena
1. Seky.es 10-1
2. Lizuan.com 8-3
3. Atletico San Sebastian       8-3
9. Bide Bide Donostia 5-6

Hurrengo jardunaldia
Mondragon-Bide Bide

SENIOR MUTILAK
Take Orbela - S. Tomas 51-34

Hurrengo jardunaldia
Hernani - Take Orbela

SENIOR NESKAK
Bera bera-TAKE Aralar 62-30

Hurrengo jardunaldia
Take Aralar Kirolak-Easo

KROSA
ZIZURKILGO XIV. GAU
KROSA
Gizonak
1. Endika Garcia Eizaguirre.
0:22:29. Lasarte-Oria
22..  EEnneekkoo  GGaarriinn  AArrrraassttooaa..
00::2222::5588..  VViillllaabboonnaa
33..  BBeeññaatt  DDooyyhhaarrzzaabbaall  IIttuurrrraallddee..
00::2233::0022..  IIbbaarrrraa

Emakumeak
1. Lurdes Oiartzabal Etxeberria.
0:26:58. Lezo
22..  NNeerreeaa  AAmmiilliibbiiaa  AArrrruuttii..
00::2277::5588..  ZZiizzuurrkkiill
33..  LLoouurrddeess  CCoolloommoo  AArrttoollaa..
00::2288::5522..  ZZiizzuurrkkiill

Asier Imaz Zizurkil

Zizurkilgo Kirol Astea igandean
amaitu zen. Lau egunetan zehar,
hainbat txapelketa jokatu dira,
eta horien artean, larunbatean,
II. Halterofiliako Eguberrietako
Trofeoa. Danok Danena Haltero-
filia Taldeak antolatu zuen txa-
pelketa, Intxaur pilotalekuan.
Lehia hiru mailatan banatu zu-
ten.

Alde batetik, gaztetxoenek tek-
nika arloan parte hartu zuten.
Anabel Davila, Xabier Amuna-

rriz eta Jokin Aranburu aritu zi-
ren lehian. Azken honek erakutsi
zuen teknika hoberena. 

Bestetik, 15 urte azpikoan nes-
ken txapelketa jokatu zen. Gore-
tti Amonarrizek irabazi zuen
lehia, 150,71 punturekin. Biga-
rren postuan, Susana Davila gel-
ditu zen, 144,53 punturekin. Bi
pultsulari hauek, 2013ko apirile-
an ospatuko den Espainiako Txa-
pelketarako gutxieneko marka
lortu zuten. Amonarrizek 10 kilo-
tan hobetu zuen bere marka per-
tsonala, eta Davilak, 7 kilotan. 

Eguberritako trofeoarekin
amaitzeko, maila nagusiko pul-
tsulariak aritu ziren lanean. Txa-
pelketa Miel Alvarez bizkaitarrak
irabazi zuen, 347,40 punturekin.
Nazioarteko mailan ibiltzen dela
argi eta garbi erakutsi zuen Alva-
rezek. Bigarren postuan, lesiona-

turik zegoen Igor Sasiain sailkatu
zen, 315,21 punturekin. Hiruga-
rren postuan Jon Sasiain gelditu
zen, 311,69 puntu lortuta. Marka
hobetzea lortu zuen azken honek,
etorkizun handiko pultsularia
dela erakutsiz. Laugarren sailka-
tua herriko harribitxia izan zen,
hau da, 16 urte dituen Asier Galle-
go. Bere marka 10 kilotan hobetu
zuenez, Espainiako rankinean bi-
garren postura igo zen larunbate-
an. Bosgarren Petter Cubillos biz-
kaitarra izan zen, 272,62 punture-
kin. Honen atzetik, Francisco
Cruz sailkatu zen; zazpigarren
Eduardo Armario eta zortziga-
rren Asier Bravo.  

Danok Danena taldetik, txapel-
ketan parte hartzera eta ikustera
joan ziren guztiak zoriondu nahi
izan dituzte, «emandako babes
eta laguntzagatik». 

Marka ugari hautsi dituzte
pultsulariek, Zizurkilgo
halterofilia txapelketan
Miel Alvarez
bizkaitarrak irabazi du
nagusien mailan,
II. Halterofiliako
Eguberrietako Trofeoa

Asier Gallego zizurkildarrak bere marka hobetzea lortu zuen herritarren aurrean. HITZA

losako Laskorainek gauza bera
egin zuten Sestao eta Inter Ede-
rrekin. Berdinketa, Tolosala Hi-
rukideren eskutik etorri zen,
Goierriren aurka. 

Markagailuak alderatuz gero,
laskoraindarrak izan ziren hiru
puntuak errazen lortu zituzte-
nak. Horitxoek euren partida 2-5
irabazi zuten. Garaipen garran-
tzitsua, izan ere, azken partidetan
huts egin ondoren, sailkapen na-
gusiko azken postuetatik hurbil
zeuden tolosarrak. Markagailuak
erosotasuna erakusten baldin ba-

zuen ere partidaren amaieran, le-
hen zatian ez zen horrelakorik
ageri bertan. Atsedenaldira hori-
txoak 2-1eko emaitzarekin joan zi-
ren, eta larritasunak areagotu
egin ziren. 

Bigarren zatian gauzak erabat
aldatu ziren. Hiru puntuen ga-
rrantziaz jabeturik irten ziren
Laskoraineko jokalariak, eta In-
ter Eder taldearen gainetik pasa
ziren, markagailua erabat irau-
liaz. Amaieran, 2-5eko emaitzare-
kin, gustura agertu ziren horitxo-
ak. 

Etxetik kanpo bosna gol, hiru
garaipen eta berdinketa bat
A. Imaz

Areto futboleko eskualdeko lau
taldeek, hirugarren mailan, bos-
na gol lortu zituzten asteburuan.
Guztiek etxetik kanpo jokatu zi-
tuzten euren partidak, eta gol ko-
puru horiei esker, hiru garaipen
eta berdinketa batekin itzuli zi-
ren Tolosaldera.  

Sailkapen nagusiaren lehen
postuan, Ibarrak jarraitzen du
jaun eta jabe. Azken jardunal-
dian, Zarautz hartu zuten mende-
an.  Villabonako Egintzak eta To-
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Asier Imaz Leitza

Lau t’erdiko finalarekin amaitu
dira 2012ko pilota txapelketa na-
gusiak. Azken partida, herene-
gun jokatu zen Gasteizko Ogeta
pilotalekuan. Txapelak, Leitza
gertu izan bazuen ere, azkenean,
lehendik ere ongi ikasia zuen Goi-
zuetako bidea hartu zuen. Txa-
pelketa eta denboraldi handia
egin duen Oinatz Bengoetxeari,
hain justu, txapela bakarrik falta
izan zaio. 

Aimar Olaizolak 22-9 irabazi
zion Bengoetxea VI.ari Lau t’erdi-
ko Pilota Txapelketaren finala,
igandean. Goizuetarrak 13-0eko
errenta lortu zuen hasieran, sake-
az zazpi tanto sartuta. Hortik au-
rrera oso eroso jokatu zuen, 22ra
iritsi arte. Txanponaren beste al-
dean, Oinatz Bengoetxea. Kan-
txan kokatu ezinik ibili zen leitza-
rra partidaren lehen zatian, Olai-
zola II.aren sakeari neurria hartu
ezinik: batzutan airez, bestetan
botera..., galduta. Bigarren za-
tian, bederatzi tanto egitea lortu
zuen, tantoa landu eta aukera
zuenean arriskatuz. Ordurako,
ordea, txapela Basakabitik aurre-
ra igaroa zen. 

Partida amaitu bezain pronto,
Oinatz Bengoetxeak lehiatik kan-
po azkarregi gelditu zela onar-
tzen zuen: «Kantxan ez naiz eroso

sentitu, presio asko nuen. Arris-
katzen saiatu naiz sakeetan au-
rrera joanda, baina hor ere ez dut
asmatu. Buruak gauza bat esaten
zidan, eta oinek bestea». Finala
ziztu bizian pasa zitzaiola ere
onartu zuen leitzarrak: «Horrela-
ko partida garrantzitsuan burua
hotz mantentzea ez da erraza iza-
ten, eta ez dut lortu lasai egoterik.
Aimarren planteamendua per-
fektua izan da. Merezimendu guz-
tiz irabazi du, eta zoriontzea bes-
terik ez zait gelditzen». 

«Aukera asko eman dizkio»
Julian Iparragirre leitzarrak fina-
la kantxatik jarraitzeko aukera
izan zuen, Euskadi Irratiarentzat
lanean. Txapela Olaizola II.ak ira-
baztea ez zen ezustekoa izan bera-
rentzat irratian esan zuenez: «Fa-
boritoa bera zen pilotazale gehie-
nentzat, eta merezimendu oso
irabazi du. Oinatzek horrenbeste
aukera ematea, ordea, ez dut uste
inork espero zuenik».

Gakoa partidaren hasieran ko-
katu zuen Iparragirrek: «Bengoe-
txea VI.a sake bueltatzaile ona da,
Aimar bera kenduz gero, oneneta-
koa dela esango nuke. Kantxan
ikusten geundenok, hasieratik
presaka ikusi genuen Oinatz. Ba-
tzuetan airez saiatzen zen, beste-
tan botera..., horrek nahasi egin
zuela uste dut». Horren zergatia-

ren arrazoietako bat, ligaxkan el-
karren aurka jokatutako parti-
dan egon zitekeela uste zuen Ju-
lian Iparragirrek: « Partida hura
oso gogorra izan zen. Oinatz ika-
ragarri nekatu zen, eta Aimar in-
dartsuagoa denez, fisikoki hobeto
iritsi zen partida amaierara. Hori
errepika ez zedin, Oinatz hasiera-
tik aurrea hartzen saiatu zela
uste dut, arriskatuz, neke gehiegi
pilatu gabe. Presa horrek, ordea,
partidatik atera zuela uste dut».  

Finala bi aldiz atzeratu izanak,
jokoan eraginik ez duela izan uste
zuen Iparragirrek: «Kaltegarria
izango balitz, bientzat izango zen.
Ez dut uste horrek eraginik izan
duenik. Egia da, partida gogorre-
gia ez dela izan, eta ez dugula ja-
kingo alderantziz gertatu izan ba-
litz, Oinatzek nola erantzungo zu-
keen. Nire ustez, Bengoetxeak
partida azkarra jokatu nahi izan
du, arriskatuz; ongi ateraz gero,
partida aurrera ateratzen duzu,
baina ez da erraza izaten».  

Oinatz Bengoetxeak partida-
ren bigarren zatian, agian txapela
galdutzat ikusi zuenean, lasaita-
sun gehiagoz jokatu zuen; «gu-
txienez lan egiteko aukera izan
zuen», dio Iparragirrek. Finaleko

tanto ederrak orduan iritsi ziren,
bai batentzat eta bai bestearen-
tzat ere. 

Aimar Olaizolaren inguruan,
dena ongi egiten duela onartu du
Euskadi Irratiko kolaboratzaile-
ak: «Behar bada ez da izugarrizko
sakatzailea, beste batzuk abiadu-
ra gehiago ematen diotelako, bai-
na sakea erantzuterakoan adibi-
dez, lau t’erdian ez dago bera be-
zalakorik. Aimar izugarrizko
mailan jokatzen ari da; perfekzio-
tik oso gertu ibiltzen den pilotaria
da. Buruz oso azkarra da, tantoa
erraz bukatzen du, eta fisikoki ere
edozeinek baino gehiago aguan-
tatzen du». Goizuetakoa txapel-
keta honetan beste pilotarien gai-
netik ibili dela onartzen du Ipa-
rragirrek, «koska bat gorago»,
nahiz eta Martinez de Irujoren
aurka sufritzea tokatu zitzaion fi-
nalerdietan.  

Horrelako pilotari azkarrik
inoiz ikusi duen galdetuta, leitza-
rrak Julian Retegi aipatzen du:
«Hura ere oso azkarra zen. Atxi-
kiarekin jokatzen zenean parti-
dak erraz irabazten zituen, eta
atxikia debekatu zutenean, joka-
tzeko modua aldatu beharrean
aurkitu zen, baina oso ongi mol-

datu zen. Hala eta guztiz ere, bu-
ruz Aimar bezalakorik ez dela
izan uste dut».

Leitzarren denboraldia
Urte borobila izan da pilotari lei-
tzarrentzat 2012a. Oinatz Bengoe-
txeak lau t’erdiko txapelketan, le-
hen aldiz, lau onenen artean sar-
tzea lortu du, eta ez hori bakarrik,
finala jokatu zuen herenegun.
Hori lortzea ez dela batere erraza
azpimarratu du Julian Iparragi-
rrek. 

Abel Barriolaren denboraldiaz
hitz egitean, txarra ez dela izan
dio leitzarrak. Azkenik, Jon Jau-
narenak lorpenak aipatu ditu
Euskadi Irratiko esatariak. 20 ur-
teko gazteak aurten hiru txapel
lortu ditu, eta hori edozeinek be-
rriro errepikatzea ez dela hain
erraza izango aipatu du Iparragi-
rrek: «Jende gutxik daki Jauna-
renak zenbat sufritu duen eskue-
tatik profesionaletara pasatzean.
Horri buelta eman eta izugarriz-
ko maila hartzea lortu du. Aur-
tengo final guztietan egon da, hi-
rurak irabaziz. Gazte batentzat
hori ikaragarria da; egin duen ur-
tea akordatzeko modukoa izango
da». 

Txapela
bakarrik falta
izan zaio Oinatz
Bengoetxeari
Lau t’erdiko txapelketa handia jokatu du
Oinatz Bengoetxeak, finala Aimar
Olaizolaren aurka 22-9 galdu arren

Pilotari leitzarren urtea ona izan dela dio
Julian Iparragirre pilota adituak

Oinatz Bengoetxeak ez zuen bere joko guztia erakusterik izan Gasteizko Ogeta pilotalekuan. RAUL BOGAJO/ARGAZKI PRESS

2 Hilberriak eta urteurrenak

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info
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2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta 
gauekoa: Lejeune, L.
Euskal Herria, 46.
Telefonoa: 943 67 32 74.
pLeitza.Larraia, M.I.
Elbarren. 95.
Telefonoa: 112.

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

2 Agenda

DEIALDIAK

pAlegia. Gaztetxearen 25. ur-
teurrena dela eta, gaur, Fiare
banka etikoaren inguruko hi-
tzaldia, 19:00etan.
pTolosa.Kultur Arteko Topake-
tak Islama eta musulman kul-
tura ezagutzeko aukera izenpe-
an Litaarafu-Ezagutzeko elkar-
tearen eskutik Tolosako San
Frantzisko pasealekuko 28.
zenbakian. Hitzordua hartzeko
686 97 19 62 telefono zenbakira
deitu behar da.
pTolosa.Mundu bat Tolosalde-
an ekimenaren barruan gaur,
Identibuzz Tolosaldea bideoa-
ren aurkezpena, 19:00etan To-
pic zentroan, doan.
pTolosa.Kirol Gala gaur,
18:00etan, Leidor aretoan.
pZizurkil.Badut Taldeko ipuin
kontalariak ariko dira gaur
17:30etik aurrera, liburutegian.
pVillabona.Espainiako bande-
ra jartzeko udalera iritsitako
aginduaren inguruko azalpenak
emateko udalak batzarra deitu
du gaurko. 19:30ean elkartuko
dira Subijana etxean.

ERAKUSKETAK

pTolosa.Mariona Masgrauren
Bidaia bat txotxongiloen mun-

dura erakusketa, Topic zentro-
an.
pTolosa.Ilargia esnatu da Jo-
xantonio Ormazabal eta Iraia
Okinak osatutako album ilus-
tratuaren inguruko erakusketa,
Aranburu jauregian.
pTolosa.Javier Baldaren Konti-
nuitateak, etorkizuneko auke-
rak erakusketa, Aranburu jaure-
gian.
pTolosa.Nerea Ugarteren era-
kusketa, Aranburu jauregian.
pLarraul.Koldo Jauregiren aho
soinuen erakusketa museo et-
nografikoan.
pAlegia.SOS Arrazakeriaren
Bizilagunak erakusketa, kultur
etxean.
pZizurkil.Maria Altunaren era-
kusketa Atxulondo kultur etxe-
an, Memoria, ekintza, aztarna
izenpean.

2 Agurrak

Rebeka Calvo 

Tolosaldean zein Leitzaldean
hautsak harrotu ditu Espainiako
Gobernuak udaletxeetan Espai-
niako bandera jartzeko agin-

duak. Udalek eta Bai Euskal He-
rriarik hainbat ekimen antolatu
dituzte aginduaren kontra azal-
tzeko, eta horietako bi herenegun
izan ziren, Iruran eta Leaburun.
Ekitaldiekin ikurrinaren aldeko
aldarria egin zuten bi herrietan,
eta horrela azaldu nahi izan zuten
beren «haserrea eta desadostasu-
na inposaketa bidegabe honen
aurrean». 

Villabonari dagokionez, uda-
lak aginduari aurre egiteko auzi-
tara jotzea erabaki zuen, eta «in-

posaketaren» aurrean informa-
zioa emateko batzar irekia deitu
du gaurko. 19:30ean elkartuko
dira Subijana etxean. Agerral-
dian udaleko arduradunak eta
Bai Euskal Herriari ekimeneko
kideak izango dira. 

Era berean, udalak herritar
guztiei leiho eta balkoietan eus-
kal ikurrak jartzeko deia luzatu
die herritar guztiei, «herri honek
bere ikur propioak badituela aho
batez adierazteko», eta «inposa-
ketari aurre egiteko».

Ikurrina omentzeko ekitaldiak
egiten ari dira Tolosaldean
Herenegun Iruran 
eta Leaburun egin 
zituzten ekitaldiak;
Villabonan batzar ireki
bat egingo dute, gaur

Iruran adierazpen bat irakurri zuten lehenik eta ondoren, omenaldia egin zuten, beste hainbat ekitaldiren artean. J. A.

Leaburun, besteak beste, horma bat margotu zuten, eta herriko dantzarien emanaldia ere izan zen. HITZA


