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Elurretan lasterketa egin behar izan zuten parte hartzaileek . HITZA

Saharar herriaren
alde elkarretaratzea
egingo dute,bihar
Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren
37. urteurrenaren harira antolatu dute  q3

Antolatzaileak 
«oso gustura»
Txakurkrosaren 
parte hartzearekin
70 korrikalarik hartu dute parte euren
zakurrekin, ekimenaren bigarren edizioan;
Etxeberria eta Fernandez izan dira garaileak q6

Euskal ligaren
lehen
jardunaldian
Danenako
pultsulariak 
fin aritu dira 
Alvarez, Martinez eta
Sasiain izan dira hiru
onenak gizonezkoetan, eta
emakumezkoetan, berriz,
Davilak eta Amonarrizek
lortu dute puntu gehien q7

Elkarte
gastronomiko
parekideak
bultzatu nahi
ditu Udalak 
Tolosako Udalak lankidetza hitzarmena
sinatu du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin q2

DOrdenagailu zaleen elkargunea.Ostiralean hasi eta igandera bi-
tarte 600 lagun baino gehiago bilduko dira Tolosako Usabal kiroldegian. Ordenagailu
zaleen Gipuzkoako topaketarik handiena den honetan, parte hartzaileei zuzendutako
ekintzez gain, herritar guztiei bideratutakoak ere izango dira.q3

ASIER IM
AZ



Eneritz Maiz  Tolosa

Tolosako Udalak elkarte gastro-
nomikoak parekide izateko bidea
martxan jarri du. Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin lankidetza
hitzarmena sinatu du, eta bi alde-
ek prozesu parte hartzailearen bi-
dez egingo dute lan. Eztabaida,
hausnarketa eta herriko eragile-
en arteko harremana estutzeko
aukera izango da.

Ibai Iriarte Tolosako alkateak
eta Laura Gomez aldundiko Ber-
dintasun zuzendariak eman zu-
ten hitzarmenaren berri. Tolosan
aurrera eramango den prozesu
parte hartzailea finantzatzeko,
Aldundiak 30.000 euro jarriko
ditu. Elkarte gastronomikoekin
adostutako plan estrategikoa da,
eta eremu horietan emakumeen
parte hartzea bermatu nahi da.
Udalera sartu zirenetik, genero
politikak udalgintzaren zutabe-
tzat hartu zituztela nabarmendu
zuen Iriartek.

Hitzarmenaren xedea emaku-
meek gizonekiko berdintasune-
an parte hartu ahal izatea dela
ekarri zuen gogora Gomezek. Eta
esparru publiko zehatz batean,
hau da, jaietan eta espazio gunee-
tan ere parte hartzea ahalbidera-
tu behar dela, eta prozesu horiek
indartu egin behar direla eskatu
zuen. «Oinarri-oinarriko lanketa
egin behar dela ikusten dugu, egi-
turan matxismoa duelako gure
gizarteak», argitu du Iriartek.

Mahai gainean jarri duten pla-
naren lehen hazia 2010. urtean ja-
rri zela kontatu zuen Iriartek, eta
elkarte gastronomikoekin hasita-
ko lanaren jarraipena izango da.
Proiektua egoera berriei egokituz
moldatuko dute, eta bidean ika-

siak baliatuko dituzte horretara-
ko. Adostutako dekalogoak zail-
tasun batzuk zituen, eta horiek
ekidinez berria egokitu dute. El-
karteekin eta elkarteetan bertan
egin nahi dutela lan nabarmendu
zuen alkateak. Hausnarketa sus-
tatu nahi dute, eta gizon-emaku-
meen parte hartzea izango da az-
tertu beharrekoa. Tolosak duen
bizitza kulturala izugarria dela
ekarri zuen gogora, eta horiek an-
tolatzen dituzten eragileekin
egin nahi dute lana, Tolosako he-
rrian gizon eta emakumeen parte
hartzea nolakoa den jakiteko. 

Nolabait, hiru esparrutan era-
gin nahi dute: jaiak eta ospakizu-
nak; eragileak, elkarren arteko
ekitaldiak bultzatuz eta elkarte
gastronomikoak. Elkarteekin
egin duten lehen hurbilketak
izan duen harrera aipatzeko dela

adierazi zuen Iriartek: «Aukera-
tutako bost elkarteek baiezkoa
zuzenean eman dute. Eskertu be-
harrekoa da Aiz-Orratz, Txinpar-
ta, Gure Kaiola, Aurrera eta Bata-
suna elkarteek eskaini diguten
konfiantza eta gertutasuna».

Erakundeen arteko elkarlanak
duen garrantzia nabarmendu zu-
ten, eta administrazio publikoek
gizarte aldaketa parekideak zu-
zentzeko ardura dutela. Gipuz-
koa mailan egin diren azterketek,
emakumeek jaietan duten parte
hartze kopurua, kalitatea, esa-
nahia eta balioa txikiagoak direla
kasu guztietan gizonek dutena
baino nabarmendu zuen aldundi-
ko ordezkariak. Eta hau agerikoa
dela argitu zuen: «Ez da jai esan-
guratsuetan bakarrik, baizik eta,
jaien inguruan antolatzen diren
alboko beste jarduera guztietan
ere gertatzen da. Kirol ekitaldie-
tan, musikan, kultur jarduere-
tan, ospakizun erlijiosoetan, dan-
tzan, sukaldaritzan, gastrono-
mian...».

Honi lotuta, elkarte gastrono-
mikoek duten garrantzia nabar-
mendu zuen Gomezek: «Askotan
elkarteak izaten dira txapelketa
edota ekitaldiak antolatzen dituz-
tenak, eta gizonezkoak izaten
dira protagonista». 

Elkarte gastronomikoetan
parekidetasuna lortu nahi
du Tolosako Udalak 
Udalak Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin
lankidetza hitzarmena
sinatu du; prozesu parte
hartzailea izango da

Ibai Iriarte eta Laura Gomez, proiektua aurkezten. E. MAIZ
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LAN ESKARIA

Etxeko lanetarako.
Etxeko lanak egin edota hau-
rrak zaintzeko emakume eus-
kaldunak bere burua eskaintzen
du. Autoa badauka edonora
joan ahal izateko. Interesa duen
edonork telefono zenbaki 
hauetara deitu dezake: 
943 69 68 82 edo 
606 52 19 92ra.

G Iragarki laburrak

Euskal dortokak

D
ortoka hitza irakurri du-
zuenean, ziur nago Gala-
pagoetako dortoka erral-

doi eta ikusgarria etorri zaizuela
burura, edo agian maskota mo-
duan erabiltzen dugun belarri go-
rriko dortoka polita hura. Baina
gure ekokulturaren txoko xume
honetan, gure dortokez hitz egin-
go dugu, bai guk ere, Euskal He-
rrian baditugu eta bertokoak di-
ren bi dortoka. Ez dira Galapagoe-
takoak bezain handiak, eta ez
dituzte Floridako dortoken kolore
politak, baina ze demontre! Etxe-
koak dira! Bi dortoka ditugu gure-
an: korrontezalea eta istilzalea,
baina euskarak ez die ‘dortoka’
deitzen, euskarak apoarmatu ize-
na eman zien, polita izena ezta? 

Nonbait dortoka hauek ikusi zi-
tuzten lehen euskaldunek, apo ba-
ten antza eman zien, baina gaine-
an zuen oskola ikusita armaturik
edo babesturik zegoela emango
zuen. Beraz, ez deitu dortoka, dei-
tu: Apoarmatu korrontezalea
(Mauremys leprosa) eta Apoar-
matu istilzalea (Emys orbicula-
ris). Oso sarrera polita dirudien
arren, honen atzean nahiko berri
txarrak daude gure apoarma-
tuentzat, izan ere, bi espezien ego-
era nahiko kaxkarra da gure Eus-
kal Herri mendizale, naturazale,
ingurumenzale, birziklatzaile eta
ekologismozalean. 

Nazioarteko espezieen zerren-
da gorrian, apoarmatu korronte-
zalea ‘ebaluatugabeko espezie’ be-
zala katalogatua dago eta apoar-
matu istilzaleari ‘ia
mehatxaturiko espeziea’-ren ka-
tegoria eman diote. Laburki esan-
da, apoarmatu korrontezalearen
egoeraz oso gutxi dakigu eta istil-
zalea laster desagertzeko zorian
geratuko da, aupa gu ta gutarrak! 

Zein da gure apoarmatuen ego-
era honen erantzulea? Gure ibai
eta erreken uren kalitate jaitsie-
rak eragin nabaria izan duen
arren, apoarmatuei 70. hamarka-
dan Floridatik maskota modura
ekarri zen Floridako dortokak
kalte galanta egin zien. Kontuz
maskotekin! Zure Floridako dor-
tokaz nazkatzen bazara, hauen
bilketa lekuetara eraman edo bes-
tela, afal ezazu dortoka zopa gozo
bat! Floridako dortokak alde bate-
ra utzita, hitz egin dezagun gure
apoarmatuez, nolakoak dira?

Apoarmatu korrontezalea ha-
ragijalea da, ehiztari bikaina, in-
tsektu eta bestelako animaliatxo-
ak jaten ditu, tarteka arrainak eta
igelak bezalako animalia handia-
goak jaten dituen arren. Denbora

gehiena uretan ematen du, lurre-
ra umatzera eta eguzkia hartzera
joaten da, gainera neguan eta le-
horteetan lozorro moduko batean
sartzeko gai da eta urpean denbo-
ra ugari egin dezake ezer jan gabe.
20 zentimetroko tamaina duen
apoarmatu koitadu honek, natu-
ran harrapari ugari ditu: azeri,
igaraba, basurde eta bestelako he-
gazti urtarrak. Horregatik, bataz
beste egoera naturalean 25 urte
bizi daitezke baina zainketa le-
kuetan 70 urteraino irits daitezke. 

Apoarmatu istilzaleak, korron-
tezalearekin banatzen ditu ere-
muak, baina istilzaleak nahiago
ditu ur geldagoak. Jatorduan ez
du bere lehengusuaren antzik,
apoarmatu istilzalea haragijalea
den arren, besterik ezean landare-
ez ere gustura elikatzen baita. 

Badu xelebrekeria bat apoar-
matu istilzaleak. Bera bizi den
urak bederatzi gradutik behera
daudenean, oso apoarmatu gel-
doa, zintzoa eta gutxi jaten duena
da. Baina udaberria heltzean eta
bere urmaeleko tenperaturak be-
deratzi gradutik gora daudenean,
gure apoarmatutxo txiki geldoa,
benetako apoarmatu aktibo, zoro
eta sexuala bihurtzen da. Urpean
benetako lasterketak egoten dira,
arrak emeen atzetik doaz, emeek
noski, ez diete hain errez uzten eta
berebiziko hozkadak botatzen diz-
kiete ar gosetiei. Behin ar batek,
eme bati atzetik heltzean gorteia-
tua hasten da, oso gorteiatu basa-
tia. Arrak, bere buruarekin emea-
ren burua kolpatzen du, hau oskol
barrenera bidaliz, borroka honen
ostean, hamar minutuz loturik
egoten dira eta... kitto! Arra aste
guztia, urpean, ur eta lurrak ha-
rrotuz emearen atzetik zalapar-
tan ibili ostean... hamar minutu
eta kitto. Gogorra da bai, dortoka
arraren bizitza. 

Hauxe izan da gaurkoan, apoar-
matuei egindako omenaldi xu-
mea. Utzi dortoka hitza erabiltze-
ari eta barneratu zuen euskaran
apoarmatu hitza, politagoa da eta.
Jakin ezazue apoarmatu hauen
egoera askoz okerragoa izango
zela lauzpabost boluntarioenga-
tik izan ez balitz, lan handia eta
inongo errekonozimendurik ga-
bea egiten ari dira. Tartean be-
raiei elkarrizketa bat prentsan
egitea hain zaila ote da? Milioika
diru partida bestelako ekintzeta-
ra bideratzen diren Gipuzkoa eko-
logiko honetan, zer ote da ba apur
bat apoarmatuen mesedetarako
proiektuetarako bideratzea?

Informazio guzti hau eta gehia-
go (adi irakasleak!) www.euskal-
natura.net deritzon euskal eko-
kulturaren txoko handiari zor dio-
gu eta idaztearen ideia,
Aranzadiko Herpetologia sailari
ww.aranzadi-zientziak.org. Hone-
lako web orri xume eta elkarteei
esker ez balitz non ote zegoen gure
faunaren gehiengoa? Zelako al-
txor ezkutua dugun gurean. 

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa

30.000
pEuro.Parte hartze prozesua fi-
nantzatzeko Gipuzkoako Foru
Aldundiak 30.000 euro eman
dizkio Tolosako Udalari. Bost el-
kartek hartuko dute parte.

GDatua



Asier Imaz Tolosa

Gipuzkoa Encounter 7 ostiralean
hasi eta igandean amaituko da.
Hiru egunetan zehar, Gipuzkoan
egiten den ordenagailu eta tekno-
logia berrien topaketarik handie-
na egingo da Tolosan. Zazpiga-
rren edizio honetan, aurrekoetan
bezala, helburua tolosarrak En-
counterrera erakartzea izango
da. Horretarako, alde batetik he-
rriko eragileekin aritu dira anto-
lakuntza lanetan, eta bestetik, he-
rritar orori zabaldutako egitarau
irekia osatu dute. 

Atsedenik izango ez duen topa-
ketan, jokoak, sari garrantzi-
tsuak, lehiaketak, animazioak,
eta abar egongo dira. Izena eman
duten parte hartzaileak, hau da,
hiru egunetan Usabal kiroldegi-
tik atera ere egingo ez diren orde-
nagailuzaleak, 600 lagunetik gora
izango dira. 

Lanbide Heziketa Insitutua
Tolosaldeko Goi Mailako Lanbide
Heziketa Institutuko ikasleak an-
tolatzaile lanetan aritu dira urte-
ro bezala. Errendimendu handi-
ko sareei buruz ikasturtean zehar
ikasi dutena, praktikan jartzeko
aukera edukiko dute ondorengo
egunetan; goizez, arratsaldez eta
gauez ariko dira txandaka lane-
an. Institutuko arduradunek es-
kerrak eman nahi izan dizkie an-
tolatzaileei ikasleei aukera hau
eskaintzeagatik. 

Gipuzkoa Encounter ostiralean
hasiko da, tolosarrak
erakartzeko helburuarekin
Usabal kiroldegian 600
lagunetik gora
elkartuko dira,
ordenagailuen
munduaz gozatzeko 

Iazko irudia errepikatuko da aurtengoan ere Usabal kiroldegian: kantxa ordenagailuz gainezka. HITZA
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A. Imaz Ibarra

Ibarrako Bai Euskal Herriari-k
ikurrinaren aldeko ekimena bu-
rutu du azken astean. Lehenik,
iragan astearte gauean, Espainia-
ko banderaren aldeko idatzia za-
baldu zuen herri guztian zehar.
Bertan, balkoietan ikur hori jar-

tzeko eskatzen zen. Ondoren, ira-
gan ostiralean, ibartarrei azalpe-
nak ematen zizkien bigarren ida-
tzia zabaldu zuten: «Lehen ida-
tziaren helburu bakarra, ibartar
guztiok gure udal zinegotziek bizi
berri duten testuinguruan koka-
tzea besterik ez zen». 

Bai Euskal Herriari herri mugi-
mendutik Espainiako gobernua-
ren jarrera gogor salatu dute: «In-
posaketa, mehatxu eta abarren
bidez, gureak ez diren ikurrak jar-
tzera behartu nahi gaituzte». In-
posaketaren aurrean herri bezala
erantzun behar dela dio Bai Eus-
kal Herriari-k, «hainbeste min

egin digun idatzian eskatutakoa
bete ez dadin». 

Bide horretan, bi deialdi egin
dizkie herritarrei: «Alde batetik,
balkoietan ikurrinak jartzera
gonbidatzen zaituztegu, eta bes-
tetik, martxoaren 9an Tolosan
egingo den manifestazioan parte
hartzeko deialdia egiten dugu».
Eskualde mailako mobilizazioa
12:00etan irtengo da Trianguloa
plazatik.

Azkenik, lehen idatziak he-
rrian sortu zuen «zurrumurru eta
ezin egonagatik» barkamena es-
katu dute Ibarrako Bai Euskal
Herriari-tik. 

Espainiako banderaren ordez
ikurrina jartzea eskatu dute
Ibarrako Bai Euskal
Herriari-k udal
zinegotziek bizi duten
testuingurua azaldu
nahi izan du 

A. Imaz

Saharar Errepublika Arabiar De-
mokratikoa aldarrikatu zutela 37
urte beteko dira bihar. Tolosaldea
Sahararekin elkarteak hainbat
ekimen antolatu ditu data hori
gogoratzeko, eta Tolosako Uda-
lak bat egin du herri mugimen-
duaren deialdiekin. Gaur, hilak
26, osoko bilkuran mozio bat ezta-
baidatuko dute, eta bihar,
19:30ean, herritarrak kalera deitu
dituzte. Ordu horretan, Tolosako
Trianguloa plazan, elkarretara-
tzea egingo dute Maroko Sahara-
tik at, autodeterminazioa eta inde-
pendentzia lelopean. Azkenik, ur-
teurren egunean, Tolosako
udaletxean Saharako bandera
zintzilikatuko du udalak: «Saha-
rar herriari dagokion autodeter-
minazio eskubidea aldarrikatze-
ko, eta era berean, sahararrekiko
elkartasuna adierazteko». 

Marokoren epaia salatu dute
Amasa-Villabonako Udalak go-
gor salatu du Marokok asteburu
honetan 24 ekintzaile sahararren
aurka emandako epaia: «Herriari
goi mailako traizioa egin diotela

leporatuta, zigor gogorrak ezarri
dizkiete, inolako frogarik gabe,
nazioarteko behatzaileek egiazta-
tu bezala». 

Udaletik azaldu dutenez, «eta
giza eskubideen elkarteen arabe-
ra», 24 ekintzaile horiek tortura-
pean egin dituzte euren aitorpe-
nak, baina epaimahai militarrak
uko egin dio hori ikertzeari. Ama-
sa-Villabonako gobernu taldea-
ren iritziz, «epai horrek giza esku-
bideen gaineko nazioarteko para-
metro guztiak urratzen ditu, eta
helburu du herri sahararra bel-
durtzea, autodeterminazioaren
aldeko borroka bertan behera utz
dezan».

Marokok herri sahararraren
giza eskubideak, tortura, bortxa-
keta, eraso, atxiloketa, desager-
pen eta erbesteratzeen bidez eten-
gabe urratzen dituela salatu dute
udaletik. Epaia arbuiatzearekin
batera, elkartasuna adierazi die
kondenatutako ekintzaile saha-
rarrei, euren askatasuna eska-
tuz: «Ikerketa inpartzial bat eska-
tzen dugu, kanpaleku horretan
jazotakoa, batetik, eta egunero lu-
rralde okupatuetan gertatzen
dena, bestetik, argitzen laguntze-
ko». Ildo horretatik, giza eskubi-
deak defendatu eta gainbegira-
tzeko Minursok eskumenak izan
ditzala eskatu du Amasa-Villabo-
nako Udalak. Azkenik, bere babe-
sa agertu die saharar herriaren
kausari, eta autodeterminazio es-
kubidea aldarrikatu dute.

Saharar herriaren
alde elkartuko dira
bihar, Trianguloan
Amasa-Villabonako 
eta Tolosako udalek
Sahararen
autodeterminazio
eskubidea babestu dute

Aurrekontuen inguruko
batzarra, gaur, 19:00etan

IBARRA ›2013ko aurrekontuak
osatze aldera, Ibarrako Udalak
batzarra egingo du gaur herrita-
rrekin, 19:00etan, udaletxean.
Ibartarrak bertara gonbidatu
dituzte, parte hartzea bultza-
tzeko helburuz. Aurrekontuak
ostegunean aztertuko dira
udalbatzaren bilkuran.

Inauterien balantzea
egiteko bilera, bihar

TOLOSA ›Udaletik azaldu dute-
nez bihar, hilak 27, jai batzorde-
aren bilera egingo dute kultur
etxeko areto nagusian. Bertan
19:30ean elkartuko dira, eta
pasa berri diren inauterien
balantzea egingo dute. Udaletik
herritar guztiak gonbidatu
dituzte jai batzordera.

Arkauten auzo lokalak
egitearen inguruko bilera
TOLOSA ›Larramendi auzoko
bizilagunek bilera egingo dute
bihar, hilak 27, 19:30ean. Arkau-
teko etxean auzo lokalak egite-
ko aukerari buruz ariko dira.
Bilera Arkauteko eraikinean
bertan izango da.

Azken ostiraleko datuak
eman dituzte Herrira-tik

POLITIKA ›Tolosaldean azken
ostiraleko elkarretaratzeetan
bildu ziren herritarren kopurua
eman dute Herrira-tik. Aduna:
8; Alegi: 15; Amezketa: 13; Ano-
eta: 29; Asteasu: 6; Berastegi:
43; Berrobi: 5; Gaztelu: 8; Ibarra:
45; Ikaztegieta: 15; Irura: 20;
Leaburu-Txarama: 11; Lizartza:
40; Villabona: 50; eta Zizurkil:
26. Iragan asteko atxiloketak
ere gogoan izan zituzten, izan
ere, Oier Ibarguren atxilotuaren
senideak Txaramakoak baitira.
Herrira-tik atxiloketa hauek
gogor salatu dituzte.

DLaburrak

MARTXOAK 2, LARUNBATA

p12:00etan.Bideojokoak eta
parekidetasuna hizpide izango
dituen hitzaldia, Urko Fernan-
dezen eskutik.
p17:00-20:00.Musika eta ar-
tea uztartuz, Tolosako bi artis-
ten sormen tailerra.
Musika taldeentzat tailerrak.
Gipuzkoa Encounterrek irauten
duen hiru egunetan musikariei
eta musikazaleei zuzendutako
hiru tailer egongo dira: Reaso-
nen oinarrituta ordenagailuekin
musika egiteko sarrera tailerra;
DAW-en oinarrituta ordenagai-
luarekin musika egiteko sarrera
tailerra eta sintetizatzaile bir-
tualetan oinarritutako soinuak
eratzeko tailerra.

GEgitarau irekia
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Tolosa q

Amasa-Villabonako Oria merkatari elkarteak, Gabonetako kanpainako sariak banatu
zituen ostiralean. Koro Odriozola, Aitor Nabaroa eta Begoña Luis izan dira irabazleak,
eta merkatari elkarteko dendetan erabili ahal izango duten 275 euroko txartel bana
irabazi dute. ITZEA URKIZU

GABONETAKO SARIDUNAK

Amasa-Villabona q

Pasa den larunbatean egin zuten otsaileko kantu jira, Tolosa Kantariko kideek. Ho-
tzari aurre eginez, ohiko ibilbidea Tonto kalen hasi zuten, 12:00etan, eta herriko hain-
bat txistulariren laguntza izan zuten. Zerkausi parean, azoka inguruan zebiltzan herri-
tar asko kantuan jarri zituzten. ITZEA URKIZU

KANTU JIRA TXISTU DOINUZ

Ibarra q

Euskal Herriko nahiz kanpoko laurogei gizon-emakume
inguruk parte hartu zuten, pasa den larunbatean Iba-
rran. Korrikaldi entrenamenduarekin hasi zuten eguna,

eta elurpean ekin zioten egunari. Eguerdian Izaskunera
igo ziren, bertako jatetxean bazkari legea egiteko. Eus-
kal korrikalari onenek aipamen bereziak jaso zituzten

bazkalondoan, eta  mahai ingurua ere izan zen. Oihana
Kortazar, Iker Karrera, Zigor Iturrieta eta AItor Lopez Re-
karte izan ziren hizlariak. ITZEA URKIZU / HITZA

LEHEN EUSKALTRAIL EGUNA ELURPEAN OSPATU DUTE

Tolosa q

III. Don Bosco Ibilaldia izan zen larunbatean, eta Erren-
teriatik abiatutako auto klasikoen karabana eguerdian
iritsi zen, Tolosako Geltoki plazara. Herritar askoren

ikusmina sortu zuten autoek, izan ere, lehen aldiz ospa-
tu baitute egitasmoa Tolosan; aurrerantzean Don Bos-
co goi mailako lanbide heziketako institutuak izango

du, Paper Eskolaren kudeaketaren ardura, eta ibilaldia
bertaratzearen arrazoi nagusietako bat izan da berau.
Parte hartaileek Lapurdi plazan bazkaldu zuten. I.URKIZU 

AURREKO HAMARKADETARA BIDAIA, AUTOEI BEGIRA

ARESTIREN
MUNDURA
BIDAIA

Tolosa q

Oskorrik Leidorren estreinatu
zuen, Gabriel Aresti bizsitan, os-
tiralean. Taldeko kideek aurkez-
penean aipatu bezala, aspaldi-
danik jo gabeko kantuak nahiz
abesti ezagunak izan ziren erre-
pertorian. Dena den, Arestiren
mundura bidaiatzeko saioa izan
zen batez ere; abesti eta abesti
artean bere izaeraz, literaturaz
eta pasadizoez aritu zen Natxo
de Felipe. ITZEA URKIZU

Zizurkilgo Huyck Wangner ‘Perot’ enpresako langileek aldarrikape-
netan jarraitzen dute, eta larunbatean Trianguloa plazan elkartu zi-
ren, lantegia ez ixteko aldarrikatuz. ELA sindikatuko dozenaka lagu-
nek parte hartu zuten mobilizazioan. ITZEA URKIZU

ALDARRI ETENGABEAN

Tolosa q

Tolosaldea eta Leitzaldeaq

Korrika Kulturala egitasmoa jardunaldiak burutzen ari da herriz he-
rri. Ikaztegietan pasa den asteburuan izan zen saioa, eta musa
nahiz ginkana egin zituzten, hainbat herritako ordezkariekin. Muse-
an, beste hainbat herritako kanporaketen ondoren, finala Ikazte-
gietan izan zen, eta Adunako bikotea izan zen irabazle. Ginkanan,
berriz, Ibarra, Andoain eta Anoetako taldeen artetik, anoetarrak
izan ziren garaile. ENERITZ MAIZ

KORRIKAREN ALDE

Ikaztegieta q

Irrati eta telebistetako iragarpenekin bat egin, eta
pasa den larunbat goiza zuri esnatu zen Tolosal-
dean eta Leitzaldean. Tolosako eta Bedaioko ar-
gazkiek erakusten duten moduan, urrutira joan
gabe elurraz gozatzeko aukera izan da. Tenpera-

turak ere baxuak izan dira, eta gaur arte iraungo
du elur denboraleak, iragarpenen arabera. Atzo
errepideak normaltasunera itzuli ziren, baina Be-
rastegira eta Bidegoianera doazen bideak auto-
entzat itxita izan ziren igandean. ITZEA URKIZU

TEILATU, KALE ETA MENDIAK ZURITUTA



PILOTA
LEHEN MAILAKO 
BINAKAKO PILOTA
TXAPELKETA
Ligaxka, 10. jardunaldia
Titin III-Merino II 22
Xala--Barriola 9

BengoetxeaVI-Beroiz 22
Retegi Bi-Zabaleta 8

Sailkapena J          I
1. Irujo-Zabaleta  10     8
2. Olaizola II-Zabala 10      7
3. Bengoetxea VI-Beroiz 10      7    
4. Titin III-Merino II 10     5
5. Gonzalez-Zubieta 10     4
6. Xala-Barriola 10     4
7. Berasaluze VIII-Albisu 10     3
8. Arretxe II-Begino 10     2

Hurrengo jardunaldia
Xala-Barriola
BengoetxeaVI.a-Beroiz

BIGARREN MAILAKO 
PILOTA TXAPELKETA
Ligaxka, 6. jardunaldia
Olazabal-Arruti 15
Rico IV-Mendizabal II 22

Sailkapena J          I
1. Gorka-Zezilio  7        6
2. Apezetxea-Larrinaga 7        6
3. Rico IV-Untoria 7        5
4. Elezkano II-Larunbe 7        3
5. Tainta-Ladis Galarza 7        3
6. Mendizabal III-Merino 7        2
7. Lemuno-Aretxabaleta 7        2
8. Olazabal -Arruti 7         1

Hurrengo jardunaldia
Olazabal-Arruti
Tainta-Ladis Galarza 

EUSKAL HERRIKO PILOTA
TXAPELKETA (Aurrera Saiaz)

Kadeteak
Peña-Mendia (A-S) 22
Amurrio 1 5

22 urte azpikoak
Hernani 6
E. Labaka-I. Labaka (A-S) 22

Seniorrak
Zazpi Iturri 22
Esnaola (Aurrera Saiaz) 14
Zaramaga 22
Zelaia-Elustondo (A-S) 16
Markina 15
Artola-Arratibel (A-S) 22

Jubenilak
Larrea-Erasun (A-S 1) 22
Oberena 6
Uharte 2 6
Labaka-Iruretagoiena (A-S 2) 22
Uharte 22
Mugika-X. Imaz (A-S 3) 19

GIPUZKOAKO TXAPELKETA 
Infantilak
Olalde 5
Olazabal-Zinkunegi (A-S 1) 18
J. Jauregi-A. Jauregi (A-S 2) 18
Lapke 2 6
Gazteleku 2 18
Iriarte-Eraso (A-S 4) 1

GKirol emaitzak

Azkoitia 2 18
Tolosa-Eraunzetamurg(A-S 5) 10
Oiarpe 1 18
Zeberio-Goikoetxeandia(A-S4) 9
Intxaurrondo-Plazaola (A-S7) 3
Oiarpe 2 18

Alebinak
Gazteleku 2 16
Etxeberria-Otaño (A-S 1) 10
Goierri 2 16
Zugasti-Elola (A-S 2) 10

UDABERRI TXAPELKETA
Kadeteak
Agirretxe-Senperena (A-S) 22
Azkoitia 2 18

Jubenilak
Etxeberria-Aburuza (A-S 2) 3
Azkoitia 22

Seniorrak
Mugika-Jauregi (A-S 1) 22
Igeldo 8 
Gailurreranz 22
Ariztimuño-Galarraga (A-S 2) 14
Urbieta-Biain (A-S) 22
Real Sociedad 2 6

IRURAKO XARE
TXAPELKETA
Beteranoen Txapelketa
Ametsa 3-Ametsa 4 0-2
Ametsa 1-Ametsa 5 2-0

Share Elkartearen Saria
Ametsa 3-Ametsa 4 35-40
Ametsa 1-Ametsa 5 40-29

Hurrengo jardunaldia
Beteranoen Txapelketa
Martxoak 3, 16:30
Ametsa 3-Ametsa 6
Ametsa 2-Ametsa 4

Share Elkartearen Saria
Martxoak 3, 18:00
Ametsa 3-Ametsa 6
Ametsa 2-Ametsa 4

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
21. jardunaldia
Tolosala Hirukide-Ibarra         8-4
Laskorain-Mallabia 11-4
Egintza-Soloarte 7-4

Hurrengo jardunaldia
Ibarra-Bilbo
Mallabia-Tolosala
Soloarte-Laskorain
Egintza-Santurtzi

FUTBOLA
ERREGIONAL OHOREZKOA 
23. jardunaldia
Tolosa-Aretxabaleta        3-3

Hurrengo jardunaldia
Trintxerpe-Tolosa

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA 
19. jardunaldia
Atletico Sn 68
Bide Bide 64

Hurrengo jardunaldia
Lizuan.com-Bide Bide Donosti
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Imanol Garcia Landa Tolosa

Elurrak ez zuen atzera bota korri-
kan egiteko gogoa, eta 70 parte
hartzaile aritu ziren Tolosako II.
Txakurkrosean herenegun. Gizo-
nezkoetan aurrenak Pedro Etxe-
berria (Yukon txakurrarekin),
Jose Felipe Larrazabal (Sator) eta
Jon Gonzalez (Konbi) izan dira.
Emakumezkoetan Leire Fernan-
dez (Harpo), Naiara Casi (Lur) eta
Aida Maria Males izan dira. Anto-
lakuntzak azaldu duenez, «gustu-
ra» daude parte hartzaile kopu-
ruarekin. «Gainera, jendea gustu-
ra zegoen elurretan korrika

egiteko aukera izan zutelako».
Bestalde, parte hartzaile gehie-
nek amaitu zuten proba.

Txakurkros ligaren probaz
gain, herri mailako proba ere egin
dute, eta bertan hamasei parte
hartzaile  izan dira.  Hurrengo ur-
tean horietako batzuk ligako pro-

ban parte hartzea espero dute an-
tolatzaileek. Tolosakoa ligaren
laugarren proba izan da. Orain
beste bi falta zaizkie korrikala-
riei, Errenteriakoa eta Oiartzun-
goa. Antolakuntzatik azaldu du-
tenez, euren erronka gazte gehia-
gok parte hartzea da.

70 parte hartzaile izan dira
Tolosako II. Txakurkrosean
Antolatzaileak gustura
daude harrerarekin,
eta gazte gehiagok 
parte hartzea da
hurrengorako erronka

Tolosako Trianguloa plazatik abiatu ziren korrikalariak euren zakurrekin. JONE AMONARRIZ

I. Terradillos Ikaztegieta

Leire Olaberriak seigarren amai-
tu du Munduko Pistako Txirrin-
dularitza Txapelketan. Minsk-en

(Bielorrusia) jokatuko dute txa-
pelketa, eta ikaztegietarrak, «oso
gustura» geratu dela adierazi du.
«2012 urtea ahazteko moduko ur-
tea izan da niretzat, eta emaitza
honek oso pozik uzten nau», esan
du. Ez du podiumean sartzerik
lortu, baina, «sentsazio onekin»
geratu dela azaldu du, «gozatu»
egin baitu.

Seigarren postuan ekin zion
atzo Leirek. Jazarpenean zuen
postua zen hori, denbora onare-

kin, gainera. Proba horretan
emaitza hobea lortu zezakeela
azaldu du, «agian beste teknika-
ren bat erabiliz», baina ez zen po-
sible izan. Scratch proban «guztia
ematera» irten zen pistara ikazte-
gietarra, baina ez zitzaion ondo
atera, eta hamaikagarren egin
zuen. 500eko proban bosgarren
amaitu zuen, bere markarik one-
na eginez, eta azkenean, oroko-
rrean, seigarrena izan zen Olabe-
rria.

Olaberria seigarren, Mundukoan
Txirrindulari
ikaztegietarra gustura
dago Bielorrusiako
txapelketan lortutako
emaitzarekin

Gizonezko seniorrak
1.Pedro Etxeberria (Yukon)
2.Jon Gonzalez (Konbi)
3.Eneko Agirre (Orhi)

Emakumezko seniorrak
1.Naiara Casi (Lur)
2.Aida Maria Males
3.Leire Telletxea (Negu)

Gizonezko beteranoak
1.Jose Felipe Larrazabal (Sator)
2.Mikel Fernandez (Bolt)
3. Iñaki Lopetegi (Negu)

Gizonezko beterano-masterrak
1.Fernando Lobos (Lur)
2.Patxi Azpiazu (Lai)
3.Juanjo Oloriz (Koska)

Emakumezko beteranoak
1.Anabel Salinas (Sei)

Gizonezko juniorrak
1.Jon Perez
2.Aitor Agirre (Kai)

Emakumezko juniorrak
1.Leire Fernandez (Harpo)

GSailkapena
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I. Terradillos Elduain

III. Sagardoaren Txapelketa po-
rrotarekin hasi du Zeberio II.ak.
Hain zuzen ere, Endika eta Barre-
netxea IV.aren aurkakoa zuen le-
hen partida elduaindarrak eta Ur-
kok osaturiko bikoteak, eta 
31-40ko emaitzarekin galdu zu-
ten. Partida nahiko orekatua izan
zen, eta azken zatian erabaki zen.
Txapelketako bigarren partida
etzi, ostegunean izango dute, Ze-
berio II.ak eta Urkok. Matxin III
eta Etxeberria III.aren aurka jo-
katuko dute, Hernaniko Galarre-
ta pilotalekuan, 16:00etatik aurre-
ra.

Porrotarekin
ekin dio 
Patxi Zeberiok
Sagardoaren
Txapelketari 

Etzi jokatuko dute
bigarren partida
elduaindarrak eta
Urkok, Matxin-
Etxeberriaren aurka

I. Terradillos Tolosa

Bogotan (Kolonbia) asteburuan
jokatu den Tenis Txapelketan
ezin izan du finalerdietara pasa
Lara Arruabarrenak. Final laur-
denetan Karin Knapp italiarra
izan zuen aurkari, eta 6-3 eta 6-3ko
emaitzarekin galdu zuen tolosa-
rrak partida. Iragan astean Calin
jokatu zuen txapelketa irabazi
zuen Arruabarrenak, eta nekea-
ren ondorioz, partidaren erritmo-
an sartu ezinik ibili zen.

Final
laurdenetan
geratu da Lara
Arruabarrena,
Bogotan

I. Terradillos Villabona

Euskal Herriko Halterofilia liga-
ko lehen jardunaldia jokatu zu-
ten iragan larunbatean, Amasa-
Villabonako Olaederra kirolde-
gian. Bertan, eskualdeko Danena
Halterofilia taldeak emaitza oso
onak izan zituen.

Guztira lau jardunaldi izango
ditu ligak, eta puntu gehien lor-
tzen duten hamar taldeak sailka-
tuko dira Espainiako Kopan
lehiatzeko. Danenako pultsula-
riek 1.911 puntu batu zituzten la-
runbatean. Batis Kortajarena en-
trenatzailea «oso pozik» agertu
da, «emaitza oso ona baita». Bere
ustez, lehen hamarretan sartzeko
aukera handiak izango ditu talde-
ak.

Lehen jardunaldi honetan,
Lyam Rodrigez, Igor Sasiain,

Hasiera bikaina Danenako pultsularientzat
Eskualdeko pultsulariek
maila ona erakutsi dute
Euskal Ligako
lehendabiziko
jardunaldian

Susana Davila billabonatarrak izan zen lehena emakumezkoetan. I.U.

i. Terradillos 

Binakako Pilota Txapelketako 10.
jardunaldia jokatu zuten iragan
asteburuan Barriolak eta Bengo-
etxeak. Lehenak ezin izan zuen
partida irabazi, eta bigarrenak,
berriz, garaipena eskuratu zuen.

Xalak eta Barriolak Donibane
Garazin jokatu zuten ostiralean,
Titin III.a eta Merino II.aren aur-
ka, eta 22 eta 9ko emaitzarekin

galdu zuten. Leitzarra eta lapur-
tarra ezinean aritu ziren partida-
ren hasieratik. Merino atzeko ko-
adroetan nagusi izan zen, nahiz
eta Barriola saiatu. Leitzako atze-
lariak ezin izan zuen pilota ken-
du, eta Titinek ederki aprobetxa-
tu zuen tantoa bukatzeko. Xala,
berriz, makal aritu zen, eta ez
zuen ongi defendatu. Norgehia-
goka erraza izan zen, beraz, errio-
xarrentzat, eta garaipenari esker,
sailkapenean gainditu egin dituz-
te Xala eta Barriola.

Bengoetxea VI.ak eta Beroizek,
bestalde, larunbatean jokatu zu-
ten partida, Gasteizko Ogeta pilo-
talekuan, Retegi Bi eta Zabaleta-
ren aurka, eta 22 eta 8 irabazi zu-
ten. Uhartekoak eta Leitzakoak

osaturiko bikoak atzean kargatu
zuen jokoa, eta Etxarrengo atze-
laria azkar nekatu zuten. Julen
Retegi, Juan Martinez Irujoren
ordezkoa, ez zen ia partidan azal-
du, eta ezin izan zion bere atzela-
riari lagundu. Gainera, Leitzako
aurrelariak sakearekin min han-
dia egin zion Zabaletari, zazpi tan-
to eginez. Bengoetxeak eta Beroi-
zek hurrengo faserako sailkape-
na ia baieztatua dute.

Asteburuko gainerako partidei
dagokienez, Olaizola II.ak eta Ibai
Zabalak 22 eta 11 irabazi dute Be-
rasaluze VIII.a eta Albisuren aur-
ka, eta Arretxe II.ak eta Beginok,
berriz, 13 eta 22 galdu dute Ezkur-
dia eta Zubietaren aurka.Hurren-
go jardunaldian elkarren aurka

ariko dira bi leitzarrak. Iruñean
jokatuko dute partida datorren
larunbatean, martxoaren 2an,
Xalak eta Barriolak Bengoetxea
VI.a eta Beroizen aurka. 

10. jardunaldia jokatu ostean,
Martinez Irujo-Zabaleta dira lehe-
nak sailkapenean. Bengoetxea
VI-Beroiz hirugarren dira, eta
Xala-Barriola seigarren.

Olazabal azken postuan
Bestalde, Bigarren Mailako Txa-
pelketari dagokionez, Mikel Ola-
zabal lizartzarrak eta Arrutik 15
eta 22 galdu zuten asteburuan,
Rico IV.a eta Mendizabal II.aren
aurka. Ondorioz, azken postuan
jarraitzen dute sailkapen oroko-
rrean.

Barriolari zailtzen ari zaio Binakako Txapelketa
Leitzarra eta Xala
seigarren dira azken
partida galdu ostean;
Bengoetxea hirugarren
postuan dago

Asier Gallego, Ion Sasiain, Mikel
Alvarez, Francisco Gonzalez eta
Teddy Martinez lehiatu ziren. Ho-
rietatik, Alvarezen lana nabar-
mendu du entrenatzaileak, «Eus-
kadiko hiru errekor egin baitzi-
tuen: arrankadan 138 kilo, eta
beste bi olinpiko osoan, 301 kiloan
utziz, 77 kiloko kategorian». Ba-
naka, Mikel Alvarezek lortu zuen
puntu gehien, Teddy Martinez
sailkatu zen bigarren, eta Ion Sa-
siain izan zen hirugarren.

Hurrengo jardunaldia apirila-
ren 27an izango dute Danenako
pultsulariek.

Emakumezkoen selekzioa
Bestalde, taldeka ez baino, Euska-
diko selekzioarekin lehiatu ziren
iragan larunbatean Danena tal-
deko emakumezko pultsulariak,
eta hauek ere maila ona erakutsi
zuten. Hain zuzen ere, puntuazio-
aren arabera, Villabonako Susa-
na Davila sailkatu zen lehen pos-
tuan, eta bigarrenean, Larraulgo
Goreti Amonarriz. Emaitza bikai-
na, beraz, bai neskentzat, bai eta
mutilentzat ere.
1tolosaldean@hitza.info

2 Hilberriak eta urteurrenak

ESKELAK

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

GAUR

DEIALDIAK
pIbarra. Gaur, hilak 26, Minbizia
goiz antzemateari buruzko hi-
tzaldia izango da. 17:00etan ha-
siko da Ibarrako kultur etxean,
eta Katxalin bularreko eta gine-
kologiako minbizia duten ema-
kumeen elkarteak emango du,
Ibarrako udaleko gizarte zerbi-
tzuen laguntzarekin. Minbizia-
ren arrazoiak, tratamendua eta
prebentzioa izango dira jorratu-
ko diren gaiak.
pIbarra. Ibarrako Udalak
2013ko aurrekontuak aurkeztu-
ko ditu, gaur, 19:00etan, udale-
txean. Ez daude guztiz itxiak,
eta herritarrak gonbidatu nahi
dituzte bertan parte hartzera.
pLeitza. Gaur, 16:00etan, Sare-
an korapilatuta izeneko beste
saio bat izango da Leitzako Ins-
titutuko guraso elkarteko anto-
latuta. Susana Manzanedo psi-
kologoloak emango du hitzal-
dia. Sare sozialen arriskuak zein
diren ezagutzeko aukera izango

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta gaue-
koa: Lejeune, L. Euskal Herria
kalea, 46.
Telefonoa: 943 67 32 74.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. Telefonoa: 112.

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

Euskal Telebistan hain ezaguna den Goenkale te-
lesaileko aktoreek eta kamerek ere, Inauterietako
Argazki Lehiaketan parte hartu nahi izan dute.
«Hemen gaude, Lutxi, Txapas, Tximas, Maria Lui-
sa, Leonor, Margari, Hortentxi, Xanti, Nekane, Na-
roa eta bi kamerak», azaldu du Irati Artutxak.
«Zaldunita egunean mozorrotu ginen, eta dantza

egiteaz aparte, antzerki pixka bat ere egin ge-
nuen. Primeran pasa genuen», gaineratu du.
Lehiaketan parte hartzeko martxoaren 3a, igan-
dea, baino lehen thargazkiak@hitza.info helbide-
ra bidali behar dira argazkiak. Irabazleak, Hernial-
deko Elketa jatetxean bi lagunentzako otordua
eskuratuko du. I.ARTUTXA

GOENKALEKO AKTOREAK ETA KAMERAK

Inauterietako Argazki Lehiaketa q

da, eta horren aurrean gurasoek
zer egin dezaketen ikasteko au-
kera izango dute.
pTolosa. Apirilaren 14aren au-
rreko astean, Tolosako Foru
Errepublikanoak Kultur Aste
Errepublikanoa antolatuko du.
Errepublika garaiko argazki eta
gauzen erakusketa egin nahi
dute, eta herritarren laguntzaz
materiala bildu nahi dute. Ho-
rretarako, kultur etxera joan be-
harko da martxoaren 1era bitar-
tean, 19:30etik 21:00ra.

ZINEMA
pTolosa.Gaur, hilak 27, Ekozi-
nemaldiaren barruan, Del vien-
to al azul eta Los Naua, 20 años
depués ikusteko aukera izango
da, Leidor aretoan. 20:00etan
hasiko da, eta Ekologistak mar-
txan taldearen eskutik izango
da. Sarrera doan da.

ERAKUSKETAK
pTolosa.Salam, beste kultura
batzuei irekitako leihoa erakus-
keta berria dago ostiralaz geroz-

2 Agurrak

Zorionak!
Amalur Beloki Tobar (Alegia).

Larunbatean 8 urte. Familia,
Garazi eta lehengusuen

partetik muxu handi bat!

Zorionak!
Irati Tobar (Ikaztegieta).

Abenduaren 14ean jaio zen.
Ongi etorri printzesa eta muxu
handi bat familiaren partetik.

tik, Aranburu Jauregian. Tolo-
saldea Garatzeneko Migrazio
eta Aniztasun sailaren eskutik
ikus daiteke erakusketa hau.
pAlegia.Erretirodunen taber-
nan Sara Gomez amezketarra-
ren erakusketa dago ikusgai.
Aste hau izango da argazkiez
gozatzeko azken aukera. Done-
jakue bidean ateratako argaz-
kiak dira.


