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Alegia, Anoeta,
Irura eta
Zizurkilen atez
atekoarekin
hasiko dira 
Hilaren 17an jarriko dute martxan hondakin
bilketa sistema berria, eta «aro berri bati»
hasiera emango diote lau herrietan q3

D200 urtez atzera.Napoleonen tropek eta ingelesek Tolosan borroka egin
zutenekoa ekarri zuten gogora Andia kultur elkarteko kideek; 200. urteurrena ospatu
zuten egun osoz, eta 120 soldadu inguruk parte hartu zuten. Bestalde, eguraldi txarrari
aurre eginez, aldarrikapen eta festa girorik ez da falta izan hainbat herritan.q4-5
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Berastegiarrek
irabazi dute
zizurkildarren
aurkako herri
kirol desafioaq6

Giza probako
lehen saioan
Urretxuk irabazi
die Aiztondori 
eta Zizurkili q6

Lehiberri zentroaren
aurkezpena, Tolosan
Joseba Barandiaran ekonomialariak hitzaldia
emango du, gaur, 19:00etan, kultur etxean  q2

Zarauzko Triatloiko
bigarren postua,
Agirresaroberentzat
Tolosaldeko Triatloi taldeko tolosarrak,
Eneko Llanosen atzetik amaitu du proba q6

Inaxio
Perurenak ezin
izan du 303 
kilo harria jaso 
Leitzarrak herrian egin du
marka saiakera; urtea
amaitu baino lehen beste
ahalegin bat egingo du q7



I. Urkizu 

TAKEk urtero antolatzen duen
3x3 saskibaloi txapelketa larun-
bat honetan izango da, eta izen
ematea zabalik da jada,
http://www.takesb.com web ata-
rian. 

Helduen kuadrilla arteko Stre-
et Basket txapelketa hau XV.a
izango da, eta betiko moduan San
Frantzisko pasealekua bilakatu-
ko dute kantxa, 15:30etik 21:00eta-
ra.

Talde bakoitzak 20 euro ordain-
du beharko ditu izena emateaga-
tik, eta parte hartzaile bakoitzari
kamiseta bat oparituko diote. Ho-
rrez gain, honako sariak ere izan-
go dira: irabazleentzat, 4 afari
Fronton jatetxean eta jakien sas-
ki bat; bigarrenentzat 4 afari Orue
erretegian eta hirugarren sailka-
tuentzat 4 afari Beti Alai jatetxe-
an. Sari berezia, berriz, Photoka-
fek eskainiko du. 

Alebin eta infantilei dagokie-
nez, berriz, 09:00etatik 13:30era bi-
tarte jokatuko dituzte norgehia-
gokak, Gernikako Arbola lorate-
gietan. Irabazleek Shanti
Kirolaken erabiltzeko 400 euroko
txartela eskuratuko dute, eta txa-
peldunordeek, berriz, 200 euroko
txartela.

Saski Gaua ekainaren 29ra
TAKE saskibaloi klubaren 25. ur-
teurrenaren harira, 4x4 Saski
Gaua antolatu zuten, Euskal He-
rria plazan, pasa den ekainaren
8rako. Eguraldi txarra medio, or-
dea, egitasmoa atzeratzea eraba-
ki zuten. 

Horrela, elite mailako gizon-
emakumeen partidak ikusteko
aukera ekainaren 29an izango
dela jakinarazi dute.

Izena eman
daiteke jada,
larunbateko 3x3
saskibaloi
txapelketan

Pasa den astebururako
aurreikusitako Saski
Gaua, ekainaren 29ra
aldatuko dutela
jakinarazi du TAKEk

I. Urkizu

Ekonomiaren krisian aditua da,
baina krisi ekologikoa eta balore-
en krisia ere ikusten ditu. Hori eta
gehiago hizpide izango ditu gaur.
Zertaz ariko zara gaurko hitzaldian?
Hitzaldian ekonomiaren ikuspe-
gi pertsonal eta orokor bat ema-
ten saiatuko naiz, bai geu eta bai-
ta  ekonomia bera ere, aldatzen
goazelako. 
Krisia egungo protagonista da. Ego-
era honek noiz arte iraungo duela
uste duzu?
Egoera hau, krisia baino, gure
errealitate berria da. Krisi ekono-
mikoa hor dago, Barne Produktu
Gordinarekin neurtuta; baina
krisi ekologikoa edota baloreen
krisia ere, hor dago, ni hor sartu-
ko ez naizen arren.
Eurogunean egoteak gauzak baldin-

tzatzen dituela diozu. Hala ez balitz
gaur egun egoera hobean al geunde-
ke?
Eurogunean gaudela da kontua,
eta itxura guztien arabera, bertan
eutsiko diogula. Testuinguru ho-
rretan, Espainiaren ohiko deba-
luazioen bideei uko egiten zaie,

baina onurak ere baditu era bere-
an. Oro har, nire ustez, kalteak
baino handiagoak dira onurak,
baina jakitun izan behar dugu du-
gun kokaguneaz eta horrek ezar-
tzen dituen baldintzez; diru publi-
koa zentzuz erabiltzera behar-
tzen gaitu, besteak beste.
Lehiberri zentroak nola eragin die-
zaioke Tolosaldeko ekonomiari?
Inguru hurbilean txertatutako
ekonomia jarduerak bultzatuz,
ekintzailetasunari lagunduz, en-
presen nazioartekotasuna erraz-
tuz, nahiz euren formazio beha-
rrei erantzun hurbil eta azkarra
emanez. Zeregin asko daude, eta
enpresa txikien arteko sinergiak
ere mamitu daitezke.
1tolosa@hitza.info

Joseba Barandiaran 1Ekonomilaria

«Egoera hau, krisia baino,
gure errealitate berria da»

Itzea Urkizu

Tolosaldeko lehiakortasuna eta
berrikuntza ardatz duen Lehibe-
rri zentroaren jarduna herrita-
rrei ezagutarazte aldera, hainbat
saio antolatu dituzte eskualdean.
Tolosaren txanda izango da, gaur,
19:00etatik aurrera, kultur etxe-
an, eta Joseba Barandiaran eko-
nomilariak Krisialdiko E(u)rome-
na: zer aldatu da, ekonomia ala
geu? izenburupean, saioa eskaini-
ko du. 

Lehiberri zentroa pasa den
martxoaren 21az geroztik zabalik
da Apatta industrigunean, eta

bere helburuei begira, eskualde-
ko herritar, enpresa eta ikastetxe
guztien zerbitzura dago. Besteak
beste, lau lan ildotan aritzen dira:
nazioartetzea, formakuntza,
ekintzailetasuna eta lankidetza.

Gaurko aurkezpena, beraz,
zentroarekin eta egitasmoarekin
lotura izan dezaketen herritarrei
begirakoa da: ideia berritzaileren
bat izan eta nola garatu ez dakite-
nentzat, langabezian egon eta
nora jo ez dakitenentzat, ondo
egiten dakiten lan hori garatzeko
laguntza behar dutenentzat, for-
matzen jarraitu bai baina nola ez
dakitenentzat, nahiz enpresa ba-
rruan arlo berriak landu nahi di-
tuztenentzat. 

Hauekin guztiekin batera, bes-
terik gabe Lehiberri zentroak zer
eskain diezaiokeen jakin nahi du-
ten herritarrek ere informazio ba-
liagarrai jasoko dute kultur etxe-
ko saioan. Izan ere, Ibai Iriarte To-

losako alkateak eta Joxe Luis Ur-
dangarin Lehiberriko kudeatzai-
leak aurkezpena egingo duten
arren, krisi ekonomikoaren ingu-
ruko hitzaldia izango da saioaren
oinarri.

Eurogunea: onurak eta kalteak
Joseba Barandiaran ekonomila-
ria izango da kultur etxeko saioko
gidari, eta azken urteotako krisi
ekonomikoa abiapuntu izango
du, Krisialdiko E(u)romena: zer
aldatu da, ekonomia ala geu? hi-
tzaldian. 

Hamarkada bat baino gehiago
darama Barandiaranek, finantza
sektorean lanean, eta komunika-
bideetan ere analisiak burutzen
ditu. Horrela, sarri herritarrei
hain urrunak suertatzen zaiz-
kien kontzeptu eta ideiak ulerga-
rriago azalduko ditu legazpia-
rrak, «krisiaren errealitate be-
rriaz».

Krisiaren inguruko saioaren
bidez aurkeztuko dute
Lehiberri zentroa Tolosan
Joseba Barandiaran
ekonomilariak saioa
eskainiko du, gaur,
19:00etatik aurrera,
kultur etxean

Tolosa › 
2  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2013ko ekainaren 11, asteartea

LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, emakume euskaldu-
nak bere burua eskaintzen du.
Autoa badauka. 943 69 68 82 /
606 52 19 92.

ALOKAIRUAN

Etxea Peñiscolan.Peñismar, 2
helbidean, etxea alokairuan, 5-
6 lagunentzat. Itsas ertzetik 100
metrora dago, eta aire egokitua
nahiz txirristadun igerilekua
ditu. Deitu: 690 06 76 45.

G Iragarki laburrak

Gure Txokoa eskopetero
konpainiaren bilera, bihar

GIZARTEA ›San Joan jaietara
begira, Tolosako Gure Txokoa
eskopetero konpainiaren bilera
izango da, bihar. 19:30ean
elkartuko dira, Gure Txokoa
elkartearen egoitzan, Korreo
kalean.

Sorturen batzarra eta
Miarritzerako autobusa

POLITIKA ›Tolosako Sortuk
batzarra egingo du, gaur, pleno
aretoan, 19:30ean. Foro Sozia-
lean atera ziren 12 gomendioen
eztabaida egingo dute, batetik.
Bestalde, Herria dugu arnas
ekimena ere hizpide izango da,
larunbatean Miarritzen izango
den ekitaldi nazionalari begira;
aipatzekoa da, autobusak
antolatu dituztela, eta
09:00etan irtengo direla. Azke-
nik, eskualdeko iheslariei egin-
dako dokumentala proiektatu-
ko dute.

Araba euskaraz festara
joateko autobusak

EUSKARA ›Igande honetan
Amurrion ospatuko dute,
Mihian kili-kili lelopean, Araba
euskaraz jaia. Hara joateko
autobusak antolatu ditu Gal-
tzaundik; bazkideek 10 euro
ordaindu beharko dute, eta
bazkide ez direnek, berriz, 12
euro. Autobusak 09:00etan
irtengo dira zezen plazatik.

Alpinokoen irteera,
Gernikara eta Elantxobera

MENDIA ›Alpino Uzturrek irtee-
ra antolatu du iganderako.
Txangoa Gernikatik Elantxobe-
rainokoa izango da, eta Atxarre
(312 m) eta Ogoño (305 m)
mendiak igoko dituzte; sei
orduko iraupena izango du ibi-
laldiak. Autobusa San Frantzis-
kotik irtengo da, 07:30ean. Baz-
kideek 11 euro ordaindu beharko
dute autobusa, eta bazkide ez
direnek 13 euro. Izen-ematea:
943 65 27 89 edo alpinouztu-
rre@hotmail.com.

DLaburrak

Krisia herritarrei hurbilduko die Barandiaranek. HITZA



Asier Imaz

Ekainaren 17an jarriko da mar-
txan Alegia, Anoeta, Irura eta Zi-
zurkilen hondakinen bilketa sis-
tema berria: atez atekoa. Tolosal-
deko Mankomunitatetik azaldu
dutenez, hilaren 17an herri hauek
«aro berri bati» ekingo diote. Al-
daketa honekin ondorengo hel-
burua lortu nahi dela azaldu dute
mankomunitatetik: «Hondaki-
nak egoki sailkatu, eta beraz, bir-
ziklapen datuak ahalik eta maila
altuenera eraman. Zero zabor he-
rri diren Orendain, Elduain eta
Orexarekin batera, Tolosaldea-
ren mapan, beste lau puntu berde
margotuko dira laster».

Alegia, Anoeta, Irura eta Zizur-
kilgo alkateek urrats berri bat
ematera doazela iragarri dute
erabaki honekin, euren herrita-
rren ongizatean, «salto kualitati-
bo eder bat» izango dela azalduz.
Amaia Azkue Tolosaldeko  Man-
komunitateko ordezkariaren esa-
netan, datuak eskuetan, atez ate-
koa da birziklatzeko orduan arra-
kastarik handiena ematen duen
sistema: « Tolosaldeko herrieta-
ko birziklatze tasa %30aren buel-
tan dabil, eta lau herri hauetan,
erabaki honekin, 50 puntu ingu-
ruko jauzia egingo dute». 

Atez atekoak ohituretan alda-
ketaren bat ekarriko duela aipatu
dute, baina horrekin batera, ziur
daude «zailtasun handirik gabe»,
herritarrak sistema berrira mol-
datuko direla: «Behingoz, atez
atekoa zuzen-zuzenean benetan
zer den egiaztatuko da, eta alda-
keta hau hoberako izango dela
ziur gaude». 

Anoeta, Irura, Zizurkil eta Ale-
giako alkateek, Tolosako Manko-
munitateak bezala, atez atekoari
aukera bat emateko eskatu dute.
Amaia Azkuek azaldu duenez,
hemendik sei hilabetetara, parte
hartze prozesu baten bidez, emai-
tzak aztertu, herritarren asebete-
tzea ezagutu, eta beharrezko mol-
daketak egingo dituzte udalek he-
rritarrekin. 

Aurrez, herritarrei dei egiten
diete lau udal hauetako ordezka-
riek kubo sortak eta gidak jaso-
tzera joateko. Bilketa egiteko be-
harrezkoak diren edukiontzien
banaketa egiten hasita daude da-
goeneko. Alegian, adibidez, kubo-
en % 90 banatuak dituzte jada. 

«Informazio okerra»
Zizurkilgo Udalak bere webgune-
an www.zizurkil.eu-nen azaldu
duenez, zintzilikarioen legezko-
tasunaz herrian banatzen ari di-
ren oharrak dioena «erabat oke-
rra» da. Webgunean jartzen due-
naren arabera, Zizurkilgo Udalak
argi utzi nahi du eskumena duela
herri altzariak hormetan ezartze-
ko, horrela jasotzen duelako Zi-
zurkilgo plan orokorraren testu
laburtuak.

Sei egun barru
iritsiko da atez
atekoa eskualdeko
lau herritara
Ekainaren 17an jarriko
dute martxan Anoeta,
Alegia, Irura eta
Zizurkilgo udalek
hondakin bilketa berria

Zizurkil, Anoeta, Irura eta Alegiako udal ordezkariak atez atekoaren aurkezpen ekitaldian. A. IMAZ

A. Imaz

Amasa-Villabonako Zero Zabor
taldeak ekitaldi jendetsua antola-
tu zuen iragan ostiralean Gurea
aretoan. Bertan, udalari eskerrak
eman nahi izan zizkion, hondaki-
nen gaiaren inguruan egin duen
lanagatik, eta bilketa sistema al-
datzeko erabakiagatik: «Udal tal-
dearen ausardia txalotu nahi
dugu, erabaki honek ekarri dien
prezio politiko edo pertsonalaren
gainetik, gure ustez zuzena dena
defendatu dutelako». Horrez
gain, errauste planta bertan be-
hera geldi dadin lanean aritzea
ere goraipatu zuten zero zaborre-
ko kideek: «Udalak herritarroi
azalpen guztiak emateko egin
duen esfortzua nabarmendu nahi
dugu. Lehen aldia da, hondaki-
nen gaia herritarrekin eztabaida-

tu dena, eta lehen aldia da, alkate
bati gure iritzia aurrez aurre
eman ahal izan dioguna». Birzi-
klapenari aukera bat emateko es-
katuz, Amasa-Villabonako Zero
Zabor taldeak manifestua kalera-

tu du, eta herritarrek berau sina-
tzeko aukera dute. 

Bestalde, Lizartzara, Zero Za-
bor taldearen eskutik Mundumob
ekimena iritsi zen ostiralean, pai-
lazo, merienda eta jai giroan. 

Amasa-Villabonako Udalari
eskerrak eman dizkiote
Zero Zabor taldeak
udalaren lana goraipatu
du hondakinen gaiaren
inguruan, eta babes
manifestua aurkeztu du
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Goian, Amasa-Villabonako ekitaldia, eta beheran, Lizartzan dantzan. HITZA

Aste Berdea 2013 ekimenaren barruan, Ibarran, kon-
posta nola egiten den erakutsi zuen Sporako kide batek
iragan ostegunean. Udalak Azkue auzoan eraikitako
auzo konposta gunea martxan jartzeko, bizilagun ho-

rientzako zuzendu zuen ikastaroa. Bertan, konposta
egiteko beharrezko oinarriak ikasi zituzten. Bestalde,
Tolosako Larramendi auzoan, ostiralean, auzo konpos-
tagailuen inaugurazio festa egin zuten. Konpostaren le-

kukoa Larramendiko bizilagunek jaso zuten, Karlos Ira-
zu artista larrauldarraren eskutik, eta hauek, Amaroz-
koei pasako diete. Arkauten dagoen auzo konposta gu-
nean 50 familiak egingo dute konposta.HITZA

AUZO KONPOSTA IKASTAROA ETA INAUGURAZIO JAIA

Irudia qIbarra / Tolosa
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Iñigo Terradillos

E
uria izan da asteburuko
protagonistetako bat,
azken asteetakoa beza-
la. Ekitaldiak burutze-

ko traba izan den arren, euriari
aurre eginez manifestazioak,
dantza emanaldiak nahiz mendi
ibilaldiak... guztiak egin dituzte. 

Leitzan, esaterako, 300 lagun
inguru elkartu ziren larunbat
eguerdian Maxurrenea herriari
itzultzea eskatzeko manifestazio-
an. Festa giroa eta aldarrikapena
elkartu ziren bertan. Herriari
itzulia egin zieten Guardia Zibila-
ren begiradapean, eta Maxurre-
nearen eta guardia zibilen alda-
menetik igaro ostean herriko 
plazara itzuli ziren. Bertan, Ma-
xurrenea Herrintzat plataforma-
ko kideek Nafarroako parlamen-
tuan laster egingo duten agerral-
diaren berri ematearekin batera,
herritarrak gonbidatu zituzten si-
natzera eta udalak antolaturiko
Maxurreneari buruzko parte har-
tze prozesuan eta egingo diren
gainerako ekimenetan parte har-
tzera. Arratsaldean, berriz, Sa-
gardo Eguna izan zuten Leitzan,
Kultur Aroari amaiera emanez.

Aldarrikapena eta jai giroa uz-
tartu ziren, baita ere, Ernaik an-
tolatuta larunbatean ospatu zu-
ten Independentzia Egunean. Bi-
deo emanaldia eta hitzaldia izan
zituzten goizean, eta ondoren, 80
lagun inguru elkartu ziren plaza
Berrian bazkaltzeko. Bazkaria-
ren ostean, giro polita izan zen he-
rrien arteko olinpiadetan, eta fes-
tak kalejirarekin, zahagiardoare-
kin, eta gaueko kontzertuekin
jarraitu zuen.

Aldarrikapenak izan ziren, bai-
ta ere, Tolosan ostiralean. Izan
ere, Israelek Jerusalem okupatu
zuela 45 urte betetzen zirenez, Je-
rusalementzat askatasuna eska-
tzeko elkarretaratzea egin zuten
hainbat herritarrek Litaarafu el-
kartean.

Euriaren erruz, bestalde, la-
runbateko Alurr Eguneko ema-
naldiak Ibarrako kiroldegian le-
kutu zituzten, baina, hala ere, jen-
de ugari gerturatu zen Alurreko
dantzarien saioaz gozatzera. Goi-
zean, gaztetxoenak aritu ziren,
eta elkarrekin bazkaldu eta gero
gazteen txanda izan zen.

Aresoarrak, berriz, mendi ibi-
laldia egiteko baliatu zuten larun-
bata. 16 lagunez osaturiko talde-
ak egin zuen Aresotik Goizueta-
rako bidea, 5 ordu inguruan.
Parte hartzaileek «oso gustura»
egin zuten bidea, eta Goizuetara
iristean bazkari ederra egin zu-
ten. 

Bestalde, herenegungoari da-
gokionez, aspaldiko ohitura be-
rreskuratuz, Langaurre Eguna
ospatu zuten Alegian. Jende uga-
ri eta giro polita izan zen pilotale-
kuan. Garai bateko antolatzaileei
omenalditxoa ere egin zieten. 

Tolosan, berriz, Napoleonen
tropek eta ingelesek Tolosan bo-
rroka egin zuteneko unea gogora-
tu zuten, 200. urteurrenaren hari-
ra. Andia kultur elkarteak anto-
latuta, hirugarrenez egin dute
alardea. 120 soldadu inguruk har-
tu zuten parte.

Euriari aurre eginez, Maxurrenea itzultzeko
manifestazio jendetsua egin dute eta Alurr eta
Independentzia egunak aterpean ospatu dituzte.

Aldarrikapen
eta festa giroa,
euripean 

Tolosa q120 soldadu inguruk parte hartu zuten, zaldi eta guzti, Andia kultur elkarteak antolaturiko Alarde Napoleonikoan. Ikusmin handia sortu zuen. JONE AMONARRIZ/IMANOL GARCIA LANDA

Ibarra q Ibarrako kaleetatik kiroldegira pasa beharra izan zuten euriaren erruz Alurr Eguna. Goizean gaztetxoak aritu ziren dantzan, eta arratsaldean gazteak. I.T.

Alegia qGarai bateko ohitura berreskuratuz, Langaurre Eguna ospatu dute. J. AMONARRIZ Tolosa qJerusalementzat askatasuna eskatu zuten Litaarafu elkartekoek. M. IRAOLA

Leitza qGoian, Maxurrenea eraikinaren ondotik igarotzean. Behean, plazan, sinadurak biltzen. I.T.

Tolosa qPlaza Berrian ospatu zuen Ernaik Independentzia Eguna. Irudian, bazkalostean, jolasean. I.T.

@Albiste guztiak, argazkiak
edota bideoak sarean

daude ikusgai:
tolosaldea.hitza. info

Leitza qAurtengo Kultur Aroa V. Sagardo Egunarekin bukatu dute. HITZA Areso qAresotik Goizuetarako mendi ibilaldia egin zuten aresoarrek. HITZA
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Giro polita izan zuten larunbatean Berastegi eta
Zizurkilen arteko herri kirol deman. Euriaren on-
dorioz, pilotalekuan egin behar izan zuten azke-
nean, eta 200 lagun inguru gerturatu ziren ikuski-
zuna bertatik bertara ikustera. Azkenean, doi-doi

izan bazen ere, etxekoentzat, berastegiarrentzat,
izan zen garaipena. Kirol desafioaren ondoren,
herriko elkartean bazkaldu zuten, eta arratsalde-
an pintxo potea egin zuten bi herrietako kideek el-
karrekin. MARIA JESUS LABAIEN

KIROL DESAFIOA, BERASTEGIARRENTZAT

Irudia qBerastegi

Mikel Iraola Tolosa

Aimar Agirresarobe tolosarrak bi-
garren egin zuen eguraldi txarrak
guztiz baldintzatutako XXVII. Za-
rauzko Triatloi proban. Euria eta
itsasoa izan ziren eguneko prota-
gonista nagusiak. Aste osoan ze-
har, marmoka txikiz bete zen Za-
rauzko hondartza, eta kirolariak
arriskuan jar zitzakeela ikusita,
antolatzaileek uretako zatia ber-
tan behera uztea erabaki zuten.
Hori gutxi balitz, duela bi aste Ge-
taria eta Zumaia arteko errepide-
an zulo bat eragin zuen denborale-
ak, eta txirrindularitza saioko ibil-
bidea ere aldatu behar izan zuten
antolatzaileek. 

Gauzak horrela, duatloi forma-
tua eman zioten probari, eta txi-
rrindularitza eta korrika saioak
izan zituen soilik. Hasteko, herria-
ren barneko bederatzi kilometro-
ko ibilbide bati bi bira eman zizkio-
ten lasterka; ondoren, 82 kilome-
tro egin zituzten bizikletaz; eta
amaitzeko berriro ere korrika
saioa izan zuten, baina, aurreiku-
sitako hogei kilometroak egin be-
harrean, hamalau egin zituzten. 

Gizonezkoetan, Eneko Llanos
gasteiztarra izan zen garaile. Tria-
tloilari profesionala proba irabaz-
teko faborito zen, eta 3:42:50 behar

izan zituen ibilbide osoa betetzeko.
Agirresarobe tolosarrak Llanosek
baino ia sei minutu gehiago behar
izan zituen. Azken saiora aurreko
taldearekiko desabantailan iritsi
zen, baina korrika saio ona buru-
tu, hauek harrapatu eta atzean uz-
teko gai izan zen. 3:48:24an geratu
zuen erlojua. Podiumeko hiruga-
rren lekuan, Mikel Elgezabal ger-
nikarra sailkatu zen. 

Emakumezkoen mailan, berriz,
Catriona Morrison eskoziarra

izan zen txapeldun. Radka Vodic-
koba txekiarrak lortu zuen zila-
rrezko domina, eta Estefania Go-
mez kantabriarra izan zen hiruga-
rren.

Urte oparoa izaten ari da tolosa-
rrarentzat. Maiatzean, Deban,
Euskadiko Sprint Triatloi txapel-
dun izendatu zen lehenengo, eta
Bilboko lasterketa irabaztea lortu
zuen ondoren. Zarauzko bigarren
postuarekin sasoi onean dela era-
kutsi du Agirresarobek.

Aimar Agirresarobek bigarren postua
lortu du Zarauzko Triatloi proban
Marmokengatik
igeriketako probarik ez
zen izan; tolosarrak
Eneko Llanosen atzetik
amaitu du proba

Aimar Agirresarobe, Eneko Llanos eta Mikel Elgezabal, Zarauzko helmugan. HITZA

M. Iraola 

Urretxuk irabazi du Gipuzkoako
Taldekako Giza Proba Txapelke-
tako B multzoko lehen kanpora-
keta, Aiztondo eta Zizurkilgo tal-
deak garaitu ondoren. 

Aiako probalekuan jokatutako
saioan, urretxuarrak izan ziren
nagusi, hogei minutuz, 950 kiloko
harriarekin 52 plaza, bi zinta eta
2,23 metro bete ostean. Plaza bat
gutxiago egin zuen Aiztondoko
taldeak: 51 plaza, zinta bat eta 1,23
metro, hain zuzen. Hirugarren zi-
zurkildarrak sailkatu ziren, 47
plaza eta 0,63 metro beteta. 

Bigarren kanporaketa, ekaina-
ren 22an jokatuko dute Urretxu-
ko probalekuan, eta bi kanpora-
keten artean puntu gehien lor-
tzen dituzten bi taldeak igaroko
dira finalera. 

Abuztuaren 4an Aian jokatuko
den final horretan, A multzoko
beste bi talde izango dira. Deba,
Mendaro, Orio eta, pasa den urte-
ko garailea, Berrobi izango dira
nor baino nor. Lehen kanporake-
ta ekainaren 29an jokatuko dute,
eta bigarrena, berriz, uztailaren
13an. 
1tolosaldean@hitza.info

Aiztondo eta
Zizurkilek ezin
izan zuten
mendean hartu
Urretxuko taldea

Datorren ekainaren 22an
jokatuko den bigarren
kanporaketak erabakiko
du zein bi taldek
jokatuko duten finala

GIZONEZKOAK
1. Eneko LLanos 3:42:50
2. Aimar Agirresarobe    3: 48:24
3. Mikel Elgezabal             3: 48:40

EMAKUMEZKOAK
1. Catriona Morrison           4:09:16
2. Radka Vodickoba           4:16:20
3. Estefania Gomez          4: 34:28

GSailkapenak

Larunbatean,VII.Emakumea Pilotari Eguna ospatu zuten Iruran.Es-
kola adineko neskek,emakume federatuek eta txapelketa herrikoie-
koak hainbat partida jokatu zituzten.XX.mendeko raketista profesio-
nal izandakoei omenaldia ere egin zieten.80 lagun inguru izan ziren
bazkaltzen,eta bertso pilota eta dantzaldia ere izan zituzten.I.TERRADILLOS

EMAKUMEAK ERE PILOTARI

Irudia qIrura



‹ Kirolak
2013ko ekainaren 11, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

M. Iraola Leitza

Inaxio Perurenak ez du 303 kiloko
harria jasotzeko helburua bete. In-
dar erakustaldi handia egin arren,
leitzarrak ez zuen harria sorbal-
dan berdintzea lortu. 

Jende ugari bildu zen Leitzako
Amazabal pilotalekuan, Perurena
gazteak bere buruari luzatutako
erronkak deituta. 300 kiloko ha-
rria jaso eta ia lau hilabetera, hiru
kilo gehiagoko harria altxa nahi
izan zuen. 

200 kilokoarekin egin zituen be-
roketa lanak. Lehenengoa, gerri-
raino altxa zuen, eta bi jasoaldi
egin zituen ondoren. Jarraian, 250
kilokoarekin probatu zuen. Gerri-
raino ekarri eta bota zuen. Hurre-
na, jada, 303koarekin egin zuen. 

Epaileek txistua jo bezain laster
heldu zion harriari Perurenak in-
darrez. Gerriraino ondo altxa zuen
harria, baina buelta eman eta bu-
larraldera eraman beharreko une-
an zailtasun ugari izan zituen lei-
tzarrak. 

Behin buelta emanda, gora era-
matea are gehiago kostatu zi-
tzaion. Bularrera eramateko saia-
keran energia asko galdu zuen eta
indar falta izan zuen ondoren. Lau
kolpe eman zituen, baina harriak
kostata egiten zuen goruntz. Bost-
garren kolpean, sorbaldan berdin-
du nahi izan zuen, baina harriak
gain hartu zion, eta epaileek ez zu-
ten balekotzat eman altxaldia. 

«Beroketa lanetan oso ondo sen-
titu naiz, harriak erraz eta segur-
tasun handiz altxa ditut. 300ekoa-
rekin ondo hasi naiz, baina buelta
ematerako orduan ez aurrera ez
atzera geratu naiz, eta kontzentra-
zioa galdu dut. Kolpe gehiegi be-
har izan ditudala ikustean ez naiz
buruarekin aritu», adierazi zuen
saioa amaitzean. 

Hau guztia, 23 segundoan egin

zuen, eta lau minutu gehiago gera-
tzen zitzaizkion beste ahaleginen
bat egiteko. Hala ere, nekatuta eta
indarrik gabe ikusi zuen bere bu-
rua Perurenak. 

Denbora amaitu baino lehen, la-
guntzaile gisa aritu ziren bere anai
Xabier eta Isaak Martinezi beste
jasoaldirik egingo ez zuela adiera-
zi zien. Epaileak txistua jo arte ez
zuen pilotalekua utzi leitzarrak.
Bertan bildu zirenek, txalo artean
agurtu zuten, egindako indar era-
kustaldiari eskerrak emanez. 

2014a baino lehen, berriro
Inaxio Perurenak, bere aita Iñaki
eta Mieltxo Saralegik soilik lortu
duten marka gainditzeko lanean
jarraituko duela esan zuen:
«Abuztuan hasi nintzen presta-
tzen, eta gorputzari astindu han-
dia eman ondoren orain deskan-
tsatzeko garaia da. Udako erakus-
taldiak egin eta gero berriro ere
prestatzen hasiko naiz, urtea
amaitu baino lehen beste saiake-
ra bat egin nahi baitut». 
1leitzaldea@hitza.info

Inaxio Perurenak ezin izan
du 303 kiloko harria jaso
Gutxi falta izan zitzaion
helburua betetzeko,eta
urtea amaitu baino lehen
beste ahalegin bat
egingo duela esan du

Perurenak ezin izan zuen 303 kiloko harria sorbaldan berdindu. JONE AMONARRIZ

M. Iraola 

Jon Jaunarenak aurrera egiten ja-
rraitzen du. Pasa den urtean biga-
rren mailan hiru txapelak irabazi
ondoren, aurten itxura oso ona
eman du buruz buruko txapelke-
tan, beste leitzar batek, Bengoe-
txeak kanporatu zuen arte. Igan-
dean, bada, Eibarko Astelena fron-
toian San Fermin txapelketako
lehen kanporaketan erraz gailen-
du zitzaion Ezkurdiari. 

Partida hasieran, Arbizuko pi-
lotaria aurreratu zen. 4-6ko mar-
kagailua izatera iritsi zen Ezkur-
dia bere alde, baina Jaunarenak
sakea berreskuratu eta 15 tanto
egin zituen jarraian. Guztira, zaz-
pi tanto egin zizkion sakez.Azke-
nean, 35 minutuko partidaren on-
doren, 22-9 amaitu zen. 

Txapelketako hurrengo aurka-
ria Julen Retegi izango du. Hau
mendean hartuko balu, Abel Ba-
rriola izango du hurrengo aurka-
ria, eta honi ere irabaziko balio, fi-
nala jokatu aurreko azken parti-
da Martinez Irujoren aurka
jokatu beharko luke.  

Tolosa eta Bidegoian,aurretik
Herriarteko Pilota Txapelketako
joaneko partidetan, aurre hartu
dute Tolosa eta Bidegoiango talde-
ek. Zizurkilek, berriz, gutxienez bi
partida irabazi beharko ditu itzu-
leran aurrera egin nahi badu. 

Tolosarrek Hernaniren aurka-
ko kadete eta jubenil mailako par-
tidak irabazi zituzten. Gazteenek
22-10  irabazi zuten; jubenilek, os-
tera, 22-16ko emaitzarekin egin zu-
ten. Helduen mailan, erraz irabazi

zuen Hernanik, 22-4 gailendu on-
doren. Gauzak honela, tanto kopu-
ruan berdinduta dira bi taldeak,
baina Tolosako taldeak bi partida
irabazi dituenez, aurretik da. 

Gauzak hobeago daude Bide-
goian aldean. Astigarragaren aur-
ka jokatu zituzten partidak, eta to-
losarren moduan, kadete eta jube-
nil mailetan irabazi zuten, 22-10
eta 22-18ko emaitzekin. Helduen
mailan, 17-22 galdu zuten. 

Zizurkildarrek, partida bakarra
irabaztea lortu zuten Oiartzunen
aurka, kadete mailakoa. Garin eta
Arregi 22-10 nagusitu ziren. Baina
beste bi partidetako porrotek, eta
bertako tanto aldeek gauzak zail
jartzen dizkiete zizurkildarrei. Ju-
beniletan 14-22 galdu zuten, eta
helduen mailan, berriz, 5-22. 

Asteburu honetan jokatuko
dira itzulerako partidak. Ostirale-
an jokatuko du Bidegoianek etxe-
an, 19:30ean. Tolosarrek, Herna-
nin jokatuko dute igandean, ha-
marretan. Arratsaldeko lauetan
jokatuko du Zizurkilek Oiartzun-
go pilotalekuan.

Bestalde, BERRIA Txapelketa-
tik at geratu da Bidegoian, Aurre-
ra Saiaz taldearen aurka galdu on-
doren. Kadeteetan, 7-4 amaitu zen
partida, jubeniletan, 22-15 galdu
zuten, eta helduen mailan, 19-22
irabazi. 

Ogiberri txapelketa
Miguel Soroaren oroimenezko I.
Ogiberri Txapelketako lehenengo
finalaurrekoak jokatu ziren aste-
buruan. Kadete mailan, Bakaikua
eta Urdanpilletak 22-12 irabazi zio-
ten Laso eta Oscozek osatutako bi-
koteari. Jubeniletan, Espinal eta
Ibarrondok 22-10 irabazi zieten La-
baka eta Agirreri. Helduen mai-
lan, berriz, Arrieta eta Gorrotxate-
gi 22-11 gailendu zitzaien Jaka eta
Arratibelek osatutako bikoteari.
Datorren asteburuan bigarren fi-
nalaurrekoak jokatuko dira.

Jaunarenak aurrera
egin du San Fermin
Txapelketan
Herriarteko txapelketan
Tolosak eta Bidegoianek
aurre hartzea lortu dute;
Zizurkilek berriz, irabazi
egin beharko du.
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pIbarra. Ibarrako Udalak lan
poltsa bat sortuko du lehiaketa-
oposizio bidez, udaleko obra
lan-taldean sortzen diren beha-
rrei erantzuteko. Eskaerak aur-
kezteko epea, hilaren 20a arte-
koa da, eta udaletxeko erregis-
tro bulegoan egin beharko da.
pGaztelu.Ekainaren 21ean, Pi-
rritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen emanaldia izango da
Gazteluko jolastokiaren alde.
Sarrerak salgai 6 euroren truke:
Tolosako Orbelan, Ibarrako
Sendi Ekintzan, Alegiako Route
33n eta Gazteluko udaletxean.
pTolosa.Sortuk batzarra egin-
go du Tolosako udaletxeko ple-
no aretoan, 19:30ean. Alde ba-
tetik, Foro Sozialean atera ziren
12 gomendioen eztabaida izan-
go da. Bestetik, Herri dugu ar-
nas, Miarritzeko ekitaldi nazio-
nala dela eta, eskualdeko ihes-
lariei egindako dokumentala
eskainiko da.
pTolosa.Miarritzen iheslarien
aldeko ekitaldia ekainaren
15ean izango da. Bertara joate-
ako autobusak aterako dira, eta
apuntatzeko aukera ohiko le-
kuetan izango da. 09:00etan
aterako dira.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Olarreaga,I.
Korreo kalea,2.
Telefonoa: 943 67 01 28.
pLeitza.Plaza M.T.
Elbarren 36.
Telefonoa: 112.

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

2 Agurrak

Urte askoan!
Amalur Ayerza Labaien

(Amezketa). Atzo bi urte bete
zituelako, zorionak eta muxuak

familiaren partetik.

Eneritz Maiz 

Olaberrian ospatu zen 26. Eskola
Txikien Festa. Eguraldiak lagun-
du ez arren, eskola txikietako
hainbat ikasle, irakasle eta gura-
so gerturatu ziren Olaberriara.
Oholtza gainetik ere jende ugari
pasa zen, eta horien artean izan
ziren Bidegoiango ordezkariak. 

Datorren urtekoa, Gipuzkoako
Eskola Txikien 27. Festa izango
da. Bidania-Goiatzen ospatuko
da. Bigarren aldiz antolatuko
dute jaia, bertan ospatu baitzen
lehenengo festa orain dela 26 urte
ere.

Beste behin, eskola txikiek, he-
rri eta auzo txikien biziraupene-
an duten garrantzia aldarrikatu
zuten, adar, txalaparta eta trikiti
doinuez inguratuta. Eskola txiki
guztiak ordezkatuak izan ziren,
eta guztiek aireratu zuten mezu-
ren bat. Urte osoko lana erakutsi
zuten olaberritarrek.  «diru la-

guntza murrizketak nabarme-
nak izan diren arren, sormena eta
alaitasunak izan dira nagusi» na-
barmendu zuten antolatzaileek. 

Txikien handitasuna, begi bis-
tan geratu zen beste behin, eta da-
torren urtean ere aldarrikapen
berberekin izango dira.
1tolosaldean@hitza.info

Eskola Txikien lekukoa
Bidegoianek hartu du
Olaberriak pasa dio
Eskola Txikien festa
antolatzeko lekukoa; 
26 urte geroago, berriz
egingo da bertan

Bidegoiango ordezkariek jaso zuten datorren urteko festa antolatzeko lekukoa, Olaberrian. GOIERRIKO HITZA

Jende asko gerturatu zen egun osoko festara. HITZA


