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Artola eta Tolosa,
Ogi Berri Pilota
Txapelketaren
finaleraq7

Herritar
Batasunaren
aurkako
epaiketa salatu
dute Leitzan
Euskal Herriko «egoeraren
normalizazio prozesuaren
aurkako erasoa» dela esan
du Sortu alderdiak q3

Oria Merkatari
Elkarteak udan
herrian erosten
dutenak saritu
nahi ditu
Amasa-Villabonako
elkarteak 50 euroko launa
txeke banatuko ditu bost
astetan zehar q3

Iñaki Errazkin diputatua, Unai Iraola Alegiako alkatea eta Amaia Azkue Tolosaldeko Mankomunitateko ordezkaria, atzo egindako agerraldian. A. IMAZ

Atez atekoa martxan da Alegia,
Anoeta, Irura eta Zizurkilen 
Alegian azken edukiontziak erretiratu dituzte,
bilketa sistema berriari bidea irekitzeko; sei
hilabete barru balantzea egingo dute

Unai Iraola Alegiako alkateak herritarrengan
konfiantza duela azaldu du, eta bilketa datuak
%25etik %80ra igotzea espero du  q2

Belen Lopez
txirrindularia
izan da
azkarrena IX.
Sari Nagusian
Zizurkil eta Villabona
arteko lasterketaren
mendiko saria ere 
Lopezek eskuratu du q6



Asier Imaz

Anoetan, Alegian, Iruran eta Zi-
zurkilen atez ateko hondakin bil-
keta atzo jarri zuten martxan, eta
bilketa datuak «irauli» nahi di-
tuzte. Ohikoak ziren eta herri ho-
rietan ezohiko bilakatuko diren
azken edukiontziak, atzo erreti-
ratu zituzten kaleetatik. 

Alegian, guzti hori islatzeko
ekitaldi sinbolikoa egin zuten, eta
bertan, Unai Iraola alkatea,
Amaia Azkue Tolosaldeko Man-
komunitateko ordezkaria eta Iña-
ki Errazkin Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Ingurumen diputatua

Alegia, Anoeta, Irura eta
Zizurkilen hondakin bilketa
datuak «irauli» nahi dituzte
Unai Iraola Alegiako
alkatearen esanetan
%25 biltzetik %80ra
iritsi nahi dute atez
ateko sistemarekin

Azken edukiontzia erretiratu dute Alegian, atez ateko bilketa sistemari bidea zabaltzeko. A. IMAZ
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LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edo haurrak
zaintzeko, emakume euskaldu-
nak bere burua eskaintzen du.
Autoa badauka. Interesa duen
edonork, dei dezala 943 69 68
82 edo 606 52 19 92 telefono
zenbakietara.

SALGAI

Etxebizitza. Ibarrako Euskal
Herria kalean, 50 m2ko etxebi-
zitza saltzen da. Berriztatzeko
dago. 60.000 euro. Interesa-
tuek, deitu 635 758726 telefono
zenbakira.

G Iragarki laburrak

egon ziren. Hainbat herritarrek
ere ekitaldian parte hartu zuten,
lehen edukiontziak zintzilikario-
etan jarriz. Hain zuzen ere, Unai
Iraolaren lehen hitzak alegiarrei
zuzenduak izan ziren, eskerrak
emanaz: «Legealdi hasieratik
hainbat lan egin da herrian gai
honen inguruan, eta oso pozik
gaude eguna iritsi delako; birzi-
klapenaren inguruan emaitzarik
onenak atez atekoak ematen
ditu, eta  herritarren laguntzare-
kin, bilketa sistema horren alde-
ko apustua egin dugu». Iraolak
argi utzi nahi izan zuen erabakia-
ren atzean hilabeteetako lana ze-
goela: «Parte hartze prozesuetan
herritar ugarik hartu dute parte,
borondate onez, eta horrek kon-
fiantza ematen digu; %25 biltze-
tik %80ra iristea espero dugu». 

Alegian 20:00etatik 22:00etara
bilduko dituzte hondakinak zin-
tzilikarioetatik. Edukiontziak, al-
diz, herritarrek nahi dituztenean
bilduko dituzte. Atez ateko siste-
ma garatzen joango den prozesu
bat izango dela esan du Iraolak,
izan ere, sei hilabete barru parte
hartze prozesu berri bati ekingo
diote, «herritarren balorazioa,
ekarpenak eta hobekuntzak jaso-
tzeko». 

Amaia Azkue Tolosaldeko
Mankomunitateko ordezkariak
Alegia, Anoeta, Irura eta Zizurkil
zoriondu ditu bere aldetik. Bilke-
ta sistema berriarekin birziklatze
tasak irauli egingo direla iragarri
zuen Azkuek, eta eskerrak eman
zizkien, mankomunitatearen ize-
nean, lau herrietako udal ordez-
kariei eta hondakinen inguruan
lanean aritu diren herritarrei.

Iñaki Errazkin Gipuzkoako
Foru Aldundiko Ingurumen dipu-
tatuak Amaia Azkueren ildotik

jarraitu zuen eskerrak ematera-
ko unean: «Gipuzkoa berria sor-
tzeko bide horretan, Tolosaldeko
lau herri hauek ematen duten
urratsa, benetan jauzi garrantzi-
tsua da; birziklatzearen inguru-
ko beste aurrerapauso bat da». 

Iñaki Errazkinek bi datu azpi-
marratu nahi izan zituen: «Alde
batetik, organikoen bilketaz hitz
egiten dugu lehen aldiz, eta hori,
gure etxeetan sortzen den honda-
kinen %40az hitz egitea da. Hor
eragin nahi dugu gaikako bilketa
sistemarekin, eta emaitza oso
txukunak lortzeko aukera eman-
go digu horrek. Orain arte ezer
gutxi egin da hondakin organiko-
arekin, baina azken urteetan lan
handia egin da. Gipuzkoak %60
birziklatzeko helburu horretan,
organikoetan eragina izatea oso
garrantzitsua da». 

Errazkinen esanetan, Tolosal-
dean urrats handi bat emango da
arlo horretan. Ingurumen ikuspe-
giarekin batera, Gipuzkoako
Foru Aldundiko diputatuak siste-
ma berriak sortzen dituen lanpos-
tuak azpimarratu zituen, krisi ga-
raian, bide horretan ematen di-
ren urrats guztiek duten
garrantzia azpimarratuz. Erraz-
kinek gogora ekarri zuenez, Ale-
gia, Anoeta, Irura eta Zizurkile-
kin, Gipuzkoan hamahiru herri-
tan jasotzen dituzte hondakinak
atez ateko bilketa sistemarekin. 

Herri galdeketak
Asteburu honetarako bilketa sis-
temaren inguruko herri galdeke-
ta antolatu du Zizurkilen Tolosal-
deko atez atekoaren aurkako pla-
taformak. Hilaren 28an eta 29an,
Anoetan, Iruran, eta Amasa-Vi-
llabonan galdeketak egiteko as-
moa du.

A. Imaz Tolosa

Inauterietan eguraldi txarra pro-
tagonista izan zen. Tolosan inau-
terien errepikapena egin behar
zela zabaldu zen ondoren, sare so-
zialetan, erdi brometan. Zurru-

murrua gorpuztuz joan da, eta
ekainaren 29an, larunbatean, Mo-
zorro Festa antolatu dute hainbat
tolosarrek. Eguneko deialdia egi-
teko, bideoa grabatu dute, Har-
lem Shake formatuan. 

Bideoa tolosaldea.hitza.info
webgunean dago ikusgai. Zezen
plaza huts batean, mozorroturik
dagoen herritar bat ikusten da
dantzan, eta honi, beste hainbat
elkartzen zaizkio ondoren. Azke-
nik, mozorrista guztiei dei egin
diete, ekainaren 29ko Mozorro
Egunera.

Inauteriekin nahikoa
izan ez zuenak, bigarren
aukera izango du
Mozorro Eguna
antolatu dute Tolosan;
herritarrei
mozorroturik
ateratzeko eskatu diete

llabonatarrak aipamen berezia
jaso zuen. Alde batetik, 6-11 urte
bitartekoen artean, bigarren gel-
ditu zen bakarlari moduan. Bes-
tetik, epaimahaiak Sorkuntza lan
onenaren izendapena eman zion,
arlo horretan bere dohaina saritu
nahian.

Nora Urdanpilletaren
sorkuntza saritu dute
A. Imaz Amasa-Villabona

Euskal Herriko Haur-Gaztetxoen
Kantu Txapelketaren finala joka-
tu zen herenegun Burlatan, gai-
nezka zegoen areto batean. Zazpi
lurraldetako ordezkariak egon zi-
ren bertan. Nora Urdanpilleta bi-

Oinkarin dantzan aritzeko
izen emate epea zabalik

AMASA-VILLABONA ›Oinkari
dantza taldean izena emateko
aukera uztailaren 31ra bitarte
egongo da. Horretarako, dan-
tzariaren izena, abizenak, jaio-
teguna, telefonoa, helbidea,
herria eta sexua zehaztu behar
dira. Izen emateko bideak
hauek dira: harremanak@oin-
kari.net; 660 13 93 80-ra deituz
09:00etatik 12:00etara; Wha-
tsApp bidez edo Txermingo
Ikastolan jarri duten bulegora
gerturatuz. www.oinkari.net
webgunean dago informazioa.

Sanjoanetan kantuan
irteteko entsegua, bihar
ANOETA ›Sanjoanetan kantari
irtengo dira anoetarrak, eta
entseguak egiten ari dira haur,
gazte nahiz helduak. Asteazken
honetan, 20:00etan Zimitorio-
an elkartuko dira, eta hilaren
23an, 19:00etan, leku berean.

Futbol Eskolan izena
emateko aukera

AMASA-VILLABONA ›Futbol
Eskolan izena emateko epea
zabalik da, 2003tik 2005era
jaiotako haurrentzat. Ekainaren
17, 18 eta 19ean, 19:00etatik
20:00etara, udaletxeko erabi-
lera anitzeko gelara joan behar
da horretarako. 90 euro ordain-
du behar dira.

DLaburrak



Mikel Iraola Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Oria Merka-
tarien Elkarteak, 50 euroko launa
txeke zozketatuko ditu bost astez,
atzo aurkeztu zuen udako kanpai-
naren barnean. 

Merkatari elkarteko kide diren
dendetan egindako erosketa ba-
koitzeko txartel bana esleituko da.
Bertan, izen-abizenak eta telefono
zenbaki bat jarri beharko dira, eta
ondoren, Kale Nagusiko 23. zenba-
kian ezarriko den kutxatxo batean
utzi beharko dira. Uztailaren 19ra
bitartean egongo da hori egiteko
aukera. 

Zozketak ostiralero egingo dira,
ekainaren 21 eta 28, eta uztailaren
5, 12 eta 19an, hain zuzen, eta per-
tsona berak ezin izango ditu bi sari
edo gehiago eskuratu ostiral bere-
an, baina bai aste ezberdinetan.

Saridunek 50 euroko txeke bana
jasoko dute Oria Merkatari Elkar-
teko dendetan gastatzeko. Baina
ez da txeke bakarra banatuko, izan
ere, denda batzuetan 50 euro gas-
tatzea zailagoa da, eta horregatik,

komertzio ezberdinetan erosteko
aukera zabaltze aldera hamar eu-
roko balioa duten bost txeke bana-
tuko dizkiote sarituari. 

Kanpaina honen bitartez, udan
Villabonan kontsumitzen duten
«bezeroak saritu» nahi ditu mer-
katari elkarteak. «Opor egunetan
jendeak kostaldera joateko ohitu-
ra du, eta salmentek beherakada
izaten dute. Hemen geratzen dire-
nei konfiantza hori eskertzeko zer-
bait berezia eskaini nahi diegu, be-
netan behar ditugulako eta inpor-
ta digutelako», esan du Consuelo
Gomez elkarteko lehendakari-or-
deak. 
1villabona-aiztondo@hitza.info

Oria Merkatari Elkarteak 50
euroko launa txeke banatuko
ditu udako bost astetan
Udako kanpaina honen
bitartez, opor egunetan
herrian geratzen diren
bezeroen konfiantza
saritu nahi du elkarteak

Consuelo Gomez, Kitilo Fernandez eta Agustin Aduriz, atzo. M. IRAOLA

Erredakzioa Leitza

Hamaika urteren ondoren, urria-
ren 17an Herritar Batasunaren
aurka hasiko den epaiketa sala-
tzeko elkarretaratzea egin zuten

Leitzan. 50 bat lagun bildu ziren,
Konponbideari erasorik ez, utzi
Euskal Herria pakean lelopean. 

«Euskal Herrian gaur egun du-
gun egoera politikoan, epaiketa
hau bake eta normalizazio demo-
kratikorako prozesuaren aurka-
ko eraso gisa hartzen dugu. Noski,
ez da prozesu hau saboteatzeko
estatuak eragin duen aurreneko
erasoa, ezta azkenekoa ere, baina
ezin ukatu eraso handia eta borti-
tza dela», adierazi du Leitzako Sor-
tuk.

Leitzarrek Herritar
Batasunaren
aurkako epaiketa
salatu dute 
Leitzako Sortuk epaiketa
«Euskal Herriko
egoeraren  normalizazio
prozesuaren aurkako
erasoa» dela salatu du

50 lagun inguru bildu ziren Leitzako plazan. HITZA

M. Iraola Leitza

Pasa den asteburu honetan, Alde
Hemendik! nazio eguna ospatu zu-
ten Euskal Herriko hainbat he-
rrietan. Leitzan, ekimen honen
barnean Diztela! eguna antolatu
zuten larunbatean. 

Goizean, lehenengo batzarra
egin zuten Atekabeltzen, eta ondo-
ren, elkarretaratzea eta manifes-
tazioa egin zituzten herrian Guar-
dia Zibilaren kuartelik nahi ez du-
tela aldarrikatzeko. Horretarako,
Diztela! Ez Maxurrenean, ez inon!
lelodun pankarta aukeratu zuten.

«Egunero haien jazarpena jasa-

teaz nazkatuta gaude. Gaur egun
ez dute hemen gelditzeko arrazoi-
rik, bada garaia maletak egin eta
alde egiteko», esan dute ekimen
honen antolatzaileek.  

Arratsaldean, berriz, Iñigo Ca-
bacasen heriotzaren inguruko do-

kumentala ikusi ahal izan zuten,
eta jarraian, eredu polizialari bu-
ruz eztabaidatu zuten.

Gauean, egunari amaiera ema-
teko, Matxura taldeak kontzertua
eskaini zuen gaztetxean. 
1leitzaldea@hitza.info

Guardia Zibilaren kuartelik
ez dutela nahi berretsi dute
Alde Hemendik! nazio
egunaren barnean
Diztela! eguna ospatu
zuten larunbatean
leitzarrek

Kuartelik ez dutela nahi aldarrikatu zuten larunbatean Leitzan. HITZA

Leitzako Sortuk azken astean herri mugimenduak egindako lanaren
aurka izan diren sabotajeak salatu ditu: «Herrian aldarrikapen des-
berdinak zituzten hainbat pankarta txikituta azaldu dira.Horrez gain,
gaztetxeko ikurrina ere erre egin dute».Honelako jarrerarik onartuko
ez duela esan du Sortuk,eta bide berean lanean jarraitzeko eskatu
du: «Historian zehar Euskal Herriak zein Leitzak horrelako eraso ugari
eta larriagoak ezagutu dituzte,eta zilegi diren borrokak erasoen gai-
netik gailendu dira.Horregatik lanean jarraitu behar dugu». HITZA

SABOTAJEA SALATU DUTE

Irudia qLeitza

UDAKO KANPAINA

pProzedura.Gaurtik uztailaren
19ra bitartean, elkarteko den-
detan erostean banatzen diren
txartelak datu guztiekin bete.
pTxartelak non utzi.Kale Na-
gusiko 23. zenbakian jarriko den
kutxatxo batean.
pSariak.50 euroko balioa du-
ten launa txeke astean, baina
hamar euroko bost emango
zaizkio irabazle bakoitzari.
pZozketa egunak.Ekainaren 21
eta 28, eta uztailak 5, 12 eta 19.
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‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
2013ko ekainaren 18a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 3



‹ Asteburua iruditan
2013ko ekainaren 18a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 5

Asteburua iruditan ›
4  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2013ko ekainaren 18a, asteartea

Imanol Garcia Landa

S
an Joan jaiak ate joka
daude eta horren erakus-
garri izan da Tolosan as-
teburuan izandako eki-

taldi sorta. Azoka berezian, la-
runbateroko postuez gain,
euskal produktu eskaintza zaba-
la izan zen Trianguloa plazan.
Egun hori aprobetxatuz, Sama-
niego eskolak bigarren eskuko li-
buruak saldu zituen, Kolonbiako
Bibliomula izeneko proiektua-
rentzako diru laguntza biltzeko.
Amarotz auzo elkartetik, berriz,
bigarren eskuko hainbat produk-
tu izan zituzten salgai, eta lortu-
tako dirua Nikaraguan duten
proiektura bideratuko dute.

Kirolak ere bere lekua izan du
jaien aurrerapenean. Hala, bate-
tik, TAKEk saskibaloia kalera
atera zuen, eta hainbat gaztetxo
3x3 txapelketa jokatzen aritu zi-
ren. Bestetik, Beotibar Zesta Pun-
ta elkarteak bere jaia ospatu
zuen, XXII. San Joan Jaia zehaz-
ki. Kadete, jubenil eta nagusien
mailakoek jokatu zuten, lehenen-
go aldiz kiniela moduan jokatuz.

Kultur emanaldiak ez ziren fal-
ta. Udal Txistulari Bandak bere
saioa eskaini zuen, Alegiako
Txintxarri Abesbatzaren lagun-
tzaz. Bere aldetik, Tolosako Hodei
Truk eta Alegiako Txintxarri Txi-
ki abesbatzek emanaldia egin zu-
ten Berdura plazan.

Beantatuz graffiti eta mural
erakustaldia egiten ari dira egu-
notan, eta larunbatean, besteak
beste, haurrek margotzeko auke-
ra izan zuten Trianguloan. Ho-
rrez gain, herriko zenbait horma
margotzen ari dira nazioarteko

zenbait artista. Hala, suhiltzaile-
en eta Laskorain ikastolaren arte-
an dagoen harresi batean murala
egiten aritu ziren bi margolari.

Istripua trenbidean
Larunbatean istripu ikusgarria
gertatu zen Ikaztegietako San Lo-
rentzo auzoko trenbide gaineko
igarobidean. Auto bat pasatzen
ari zela, tren batek jo zuen eta hor-
tik gutxira beste norabidean ziho-
an beste tren batek jo zuen. Auto-
ko gidaria ospitalera eraman zu-
ten, baina ez zuen ezer larririk
izan. Bestalde, ostiralean kamioi
bat irauli zen A-15ean, Amasa-Vi-
llabonan, eta zenbait orduz erre-
pidea itxita egon zen bi noranzko-
etan. Gidaria arin zauritu zen.

Asteburuan zenbait festa eta
ospakizun izan dira Tolosaldean.
Ibarrako Gazte Festetan jende
ugari izan da egindako ekitaldie-
tan, batez ere, ostiral arratsalde-
an eta larunbat gauean. Iruran le-
henengo aldiz antolatu dituzte
Euskal Jaiak eta asteburuan baz-
karia, Dantzari Txiki Eguna eta
artisau azoka egin zituzten. Li-
zartzan Erromeri Eguna egin zu-
ten, dantzak eta musikak bertako
kaleak hartuz. Billabona Futbol
Elkarteak bere 30. urteurrena os-
patu zuen larunbatean Amasa-
Villabonako kaleetan, egun guz-
tian zehar. Tolosako EAJk Batzo-
ki berria inauguratu zuen, Joseba
Egibar eta Maria Eugenia Arriza-
balaga Gipuzko Buru Batzarreko
kideak bertan zirela.

Hainbat ektialdi izan dira asteburuan San Joan
jaien inguruan: azoka berezia, saskibaloi eta
zesta punta jaialdia, kultur emanaldiak...

Tolosako San
Joan jaiak, gero
eta gertuago 

Tolosa qSanjoanetako Azoka Berezian jende ugari elkartu zen eguerdi aldera. Beantatuz erakustaldiaren barruan, larunbatean haurrek margotzeko aukera izan zuten Trianguloan. I.G.L.

Tolosa qUdal Txistulari Bandak alardea eskaini zuen, Txintxarri abesbatzarekin batera. Hodei Truk eta Txintxarri Txiki abesbatzek emanaldia egin zuten. HITZA/ NEJC RUDELA

Tolosa qBeotibar Zesta Punta elkartekoek jaialdia eskaini zuten, eta TAKEk antolatutako 3x3 txapelketan parte hartzaile ugari izan zen lehian. I.G.L.

Amasa-Villabona qBillabona Futbol Elkartekoek ederki ospatu zuten bere 30. urteurrena. HITZA

Irura qDantzari txikien emanaldia ikusi ahal izan zen, igandean, Euskal Jaien barruan. JONE AMONARRIZ@Albiste guztiak, argazkiak
edota bideoak sarean

daude ikusgai:
tolosaldea.hitza. info

Ibarra qGazte Festetan haur jolasak egin zituzten larunbat goizean. I.G.L. Tolosa qTolosako Batzoki berriaren inagurazio ekitaldiaren une bat. JONE AMONARRIZLizartza qErromeri giroa bizitu zen larunbatean herriko kaleetatik I. URKIZU

Ikaztegieta qGarabiarekin atera behar izan zuten trenbidean istripua izan zuen autoa. E. MAIZ
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Pasa den ekainaren 8an Euskadiko Halterofilia
Txapelketa izan zen, Basaurin (Bizkaia), eta Da-
nena halterofilia taldeko Asier Gallego txapeldu-
norde suertatu zen, 17 urtez azpikoetan; erraz ira-
bazi zuen. Taldeko Sofyam Rochdi 8. postuan

gelditu zen, eta Lyam Rodriguez 9.ean. Nesketan,
15 urtez azpikoetan, Susana Davilak ere bigarren
postua lortu zuen, eta Goretti Amonarrizek, berriz,
hirugarrena. Aipatzekoa da, guztira, lau marka es-
kuratu dituztela. HITZA

ASIER GALLEGO, EUSKADIKO BIGARREN

Irudia qVillabona-Aiztondo

Irene Caminos gazte tolosarra Espainiako bigarren sailkatu berri da,
Bike Trialean.Denboraldi bikaina osatzen ari da,absolutuen mailan
emakumezko nahiz gizonezkoen aurretik sailkatuz zenbaitetan.Ho-
rrela,asteburu honetan Granadan (Espainia) jokaturiko txapelketan
ere maila ona erakutsi du Irene Caminosek.HITZA

IRENE CAMINOS,BIKAIN

Irudia qTolosa

Itzea Urkizu Zizurkil

Lointek taldeko Belen Lopez izan
da garailea, Zizurkil eta Villabo-
na arteko emakumezkoen IX.
Sari Nagusiko lasterketan. Elite
nahiz 23 urtez azpikoen mailan
lehiatu da, eta aipatzekoa da, tal-
dekako lehian ere Lointek izan
dela txapelduna maila horretan. 

Lasterketan hiru kategorieta-
ko 90 txirrindulari inguru aritu zi-
ren, eta aipatzekoa da euskal liga-
rako saio puntuagarria izan zela. 

Kadeteak irten ziren lehenen-
go, 09:00etan, eta 26 kilometroko
ibilbidea burutu eta gero, Pedal
taldeko Cristina Solerrek zehar-
katu zuen helmuga lehen pos-
tuan, 42 minutu eta 38 segundoko
denborarekin. Bigarren Naia Le-
onet sailkatu zen, Allerru kirol el-
kartekoa, eta hirugarren postua,
berriz, Guttrans taldeko Paula
Diazek lortu zuen. 

Taldekako sailkapenei dago-
kienez, berriz, Pedal taldeak es-
kuratu zuen denborarik onena
kadeteen mailan, eta mendiko sa-
ria Paula Diazentzat izan zen. 

Gazteen mailako lasterketa
11:15ean abiatu zen, eta 64,3 kilo-

metroko ibilbidea osatu zuten;
1:48:38ko denborarekin, Guttran-
sekin Alicia Gonzalez suertatu
zen garaile. Irabazleak minutu in-
guruko aldea atera zion Portugal-
go selekzioko Ana Lopesi, eta hi-
rugarren postuan, berriz, Caja
Rural-Bide Bide taldeko Eider
Unanue sailkatu zen, Lopesen-
gandik segundo gutxira. 

Gazteen mailako mendiko ira-
bazlea Alicia Gonzalez bera izan
zen. 

Azkenik, 23 azpikoen eta elite-
koen txanda 10:30ean hasi zen. 91
kilometro egin behar izan zituz-

ten bizikleta gainean, eta
02:29:59ko denborarekin, Loin-
tek-eko Belen Lopez izan zen ga-
railea. Nabarmentzekoa da Lope-
zen lana, mendiko sari berezia ere
berak eskuratu zuelako. Era bere-
an, bere taldekideak ere bikain
aritu ziren, taldekako saria esku-
ratuz. 

Bigarren postua Bizkaia-Du-
rangoko Ane Santestebanek lor-
tu zuen, ia denbora berarekin, eta
hirugarren lekuan, berriz, talde
bereko Joanne Hogan sailkatu
zen. 
1tolosaldean@hitza.info

Belen Lopezek zeharkatu du
helmuga azkarren, Zizurkil eta
Villabona arteko lasterketan
Lasterketako mendiko
sari berezia ere,
Lopez txirrindulari
andaluziarrak eskuratu
du elite mailan 

Lointek taldea bikain aritu zen, Zizurkil-Villabona sari nagusian . J. AMONARRIZ

I. Urkizu Amezketa

Iker Karrera mendi lasterkari
amezketarrak beste garaipen bat
lortu du, Europako Mendien las-
terketa irabaziz. Bertako marka
hobetu du, gainera, 11 ordu eta 21
minututan lanak eginez. 

Lasterketak 74 kilometroko
ibilbidea du, maldan gora 6.550
metro, eta maldan behera 6.585
metro eginez. Karrera «oso po-
zik» azaldu da egindakoarekin:
«Lasterketak oso teknikoa, gogo-
rra eta zaila izatearen fama du,
baina horrez gain, ederra dela ere
beti esan izan da. Gaur [larunba-
ta] hori guztia berretsi ahal izan
dut». Probaren zati handi bat ba-
karrik egin zuen, eta elurretan
gainera, zenbait zatitan; gogorra
zegoenez, ordea, denbora ona egi-
teko balio izan zion. 

Asteburuko proba gogorraren
ondoren, atseden pixka bat har-
tuko du Iker Karrerak, datorren
uztailaren 20ra bitarte. Izan ere,
Suitzako Eiger Ultra Trail proban
parte hartuko du amezketarrak,
aurreikuspenen arabera; 101 kilo-
metro burutu beharko dituzte
norgehiagokan.
1tolosaldean@hitza.info

Iker Karrerak
Europako
Mendien
lasterketa
irabazi du

Probako marka ezarri du
amezketarrak, 74
kilometroko ibilbidea 
11 ordu eta 21 minututan
egin eta gero

I. Urkizu Tolosa

Lara Arruabarrena tolosarra
Eastbourneko txapelketatik kan-
po geratu da asteburu honetan,
hasiera faseko bigarren partidan
galduta; Jamie Hampton estatu-
batuarra ezin izan du gainditu.  

Bi hilabetez tenisean jokatu
gabe egon behar izan du tolosa-
rrak, mononukleosiarekin gaixo-
rik egon eta gero, eta horrek mun-
duko jokalarien sailkapenean
postuak galtzea ekarri dio; orain
82. postuan dago. Tenislariak, or-
dea, ez dio garrantzia handiegirik
eman horri, eta datozen egunetan
Londresen jokatu duen txapelke-
tari begira dago. 

Larunbatean lehen partida ira-
bazi egin zion Time Babos hunga-
riarrari, baina igandean ezin izan
zuen AEBtako Jamie Hampton
gainditu, eta 6-2ko bikoitzarekin
amaitu zuten norgehiagoka.
Hampton munduko sailkapene-
an 42. postuan dago gaur egun. 

Arruabarrena lehen aldiz ariko
da Winbledon txapelketan, eta
besteak beste lehiakortasun mai-
la berreskuratzeko helburuz jo-
ango da Londresera tenislari tolo-
sarra.

Arruabarrena
tolosarra
Eastbourneko
txapelketatik
kanpo geratu da

Bi hilabetez geldirik
egon da gaixotasun bat
medio, eta orain
Winbledoni begira 
dago tenislaria



‹ Kirolak
2013ko ekainaren 18a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

I. Urkizu 

Tolosaldeko segalariak maila one-
an dabiltza Euskal Herriko nazio-
arteko erako V. Sega Ligaxkan, eta
horren erakusgarri da, emaku-
mezko nahiz gizonezkoen mailan
lehen postuari eutsi diotela, Alaitz
Imaz hernialdearrak eta Joxe Ga-
birondo gazteluarrak. Asteburu

honetan jokatu dute bigarren jar-
dunaldia, Zaldibian. Gizonezkoe-
tan, Gabirondok garaipena esku-
ratu du bigarrenez, lanak 02:46eko
denboran amaituta. Alaitz Ima-
zek, berriz, sailkapeneko lehen
postuari eutsi dion arren, Zaldi-
biako proban Alatzne Etxaburua
zizurkildarrak lortu zuen garaipe-
na, 01:26eko denborarekin. 

Euskal Herriko nazioarteko
erako V. ligaxkako bigarren jardu-
naldia izan da asteburuan Zaldi-
bian jokatutakoa, eta aipatzekoa
da, jardunaldi bakarra falta dela
amaitzeko. Azpeitian jokatuko
dute, ekainaren 30ean, 11:30etik
aurrera. 

Gabirondo eta Imaz,
txapela janztetik
gertuago 
Zaldibian jokatu zen
Euskal Herriko sega
ligaxkako saioa; finala
hilaren 30ean izango da,
Azpeitian

EMAKUMEZKOAK

Bigarren jardunaldia
1.Alazne Etxaburua 01:24
2.Alaitz Imaz 01:26
3. Irati Astondoa 01:38
4.Ainara Otamendi 01:44
5.Garazi Ezeiza 02:16
6.Ainhoa Galarraga 02:21
7.Miryam Elorza 02:30
8.Ixabel Ansa 02:37

Sailkapen orokorra
1.Alaitz Imaz 149 puntu
2.Alazne Etxaburua 148 puntu
3. Irati Astondoa 147 puntu
4.Ainara Otamendi 144 puntu
5.Garazi Ezeiza 142 puntu
6.Ainhoa Galarraga 140 puntu
7.Miryan Elorza 138 puntu
8.Ixabel Ansa 136 puntu

GIZONEZKOAK

Bigarren jardunaldia
1.Joxe Gabirondo 02:46
2. Igor Esnaola 02:49
3.Mikel Garaialde 03:01
4.Koldo Arzelus 03:05

GEuskal Herriko nazioarteko erako sega ligaxka

5.Altzo Jauregi 03:21
6.Bixente Mitxelena 03:21
7.Jexuxmari Goenaga 03:26
8.Julen Gabirondo 03:36
9.Juan Mari Agirrezabala 03:37
10.Oier Urkola 03:45
11.Garikoitz Etxeberria 03:47
12.Jokin Garmendia 03:59
13.Andoni Egia 04:01
14.Pabi Astondoa 04:01
15.Andoni Dorronsoro 04:13
16.Eneko Sein 04:16
17.Unai Iraola 04:17
18.Mikel Arsuaga 04:34
19.Altzo Txiki 04:34
20.Joxe Atin 04:47
21.Urko Galarraga 04:55
22.Joakin Garmendia 05:33
23.Joseba Galarraga 05:33

Sailkapen orokorra
1.Joxe Gabirondo 150 puntu
9.Jokin Garmendia 132 puntu
10.Koldo Arzelus 132 puntu
11.Garikoitz Etxeberria 130 puntu
12.Andoni Egia 129 puntu
15.Oier Urkola 122 puntu
17.Unai Iraola 116 puntu
20.Joakin Garmendia 112 puntu

I. Urkizu Tolosa

Migel Soroaren omenez lehenen-
goz antolaturiko Ogi Berri Txa-
pelketa iritsi da ia, amaierara, eta
San Joan jaien atarian, maila guz-
tietako finalak jokatuko dituzte,
larunbat honetan, Beotibar pilo-
talekuan. Horren aurretik, ordea,
bihar, materiala aukeratuko dute
pilotariek, 16:30ean.

Azken jardunaldia pasa den la-
runbatean jokatu zuten, eta nor-
gehiagokak amaitu eta gero, ka-
deteen mailan Bakaikoa-Urdan-
pilleta bikotea Errandonea-
Etxeberriaren aurka ariko da fi-
nalean.

Etorkizuneko pilotarien mai-
lan, berriz, Dario-Sarasa eta Espi-
nal- Ibarrondoren artekoa izango
da finala. Azkenik, elite mailako
lehian, Artola-Tolosa bikoteak
edo Arrieta-Gorrotxategik jantzi-
ko du txapela. 

Larunbatean 16:30ean hasiko

dira partidak, Beotibarren, eta ai-
patzekoa da, sarrerak eskuraga-
rri direla jada. Aurrez erosi nahi
dituenarentzat 4 euroko prezioa
izango dute, eta bertan erosten di-
tuenak, berriz, 6 euro ordaindu
beharko du. Sarrerak aurrez es-
kuratu ahal izateko, 688 61 18 51 te-
lefono zenbakira deitu behar da. 

Oinatz, hirugarren postuan
Profesional mailako Buruz Buru-
ko Txapelketan hirugarren eta
laugarren postuak erabakitzeko
partida jokatu dute asteburuan,
eta Bengoetxea VI.ak irabazi du
Urrutikoetxearen aurka, 22-14ko
emaitzarekin. 15 tanto kolpe bate-
an egin zizkion, eta hirugarren
postua eskuratuz, datorren urte-
ko Buruz Buruko Txapelketan ez
da aurtengo txapeldunaren aur-
ka lehiatuko, finalera iritsi arte. 

Herriartekoak ere amaitzear
Herriarteko txapelketak ere
amaierara heltzen ari dira, eta
pasa den asteburuko emaitzekin,
finalerdietarako partidak eraba-
ki dira jada. 

Final laurdenetan, Tolosak eta
Bidegoianek egin dute aurrera;
hernaniarrei irabazi egin diete
norgehiagoka tolosarrek, kadete

eta jubenil mailako partidak ira-
baziz. Bidegoianek Astigarragari
irabazi zion neurketa, eta, orain,
finalerdietan topatuko da Tolosa-
rekin. Beste finalerdia Oiartzun
eta Azkoitiaren artekoa izango
da. Zizurkilek txapelketa txuku-
na egin du, baina ezin izan dio
Oiartzuni irabazi.

Zesta puntari dagokionez, be-
rriz, Tolosak ez du finalera heltze-
rik izan. Larunbat honetan joka-
tuko da, kasu honetan ere, finala.
Beotibar pilotalekuan izango da,
11:00etatik aurrera, eta Zumaia
edo Mutrikuko taldea izango da
txapela jantziko duena. 

Zazpi Iturri, finalik gabe
San Joan bezperan izango da,
Hernanin, Berria Txapelketako
finala, eta Zazpi Iturriko amezke-
tarrek ez dute txapela eskuratze-
ko aukerarik, Huarte nafarren
aurka 3-0 galdu eta gero. Finala
Markina eta Huarteren artekoa
izango da, beraz. Aipatzekoa da,
amezketarren taldean jokatu
gabe geratu zirela zenbait pilota-
ri; kadeteetan Erasun eta Egigu-
renek ezin izan zuten aritu, eta ju-
beniletan Altunak eta Irribarriak
ere ez. Halaber, Jakak eta Tolosak
ere ez zuten jokatu. 

Bihar aukeratuko dute 
Migel Soroa txapelketako
finalerako materiala
Elite mailan Artola eta
Tolosa, Arrieta eta
Gorrotxategiren aurka
ariko dira txapela
eskuratzeko lehian

Artola eta Tolosa finalean ariko dira, elite mailan, Arrieta eta Gorrotxategiren aurka. IÑAKI LOPETEGI
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pIbarra.Azkue 3, 4 eta 5eko ga-
rajeen alokairuaren zozketa
egingo dute, 19:00etan, udale-
txeko areto nagusian.
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,
udaletxean.
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.Gure Esku ekimena
aurkeztuko dute, 19:00etan,
kultur etxean.
pTolosa.Tolosako Eduardo
Mokoroa musika eskolan izena
emateko, bulegoak zabalik
daude astelehenetik ostiralera,
10:00etatik 13:30era.
pTolosa.Migel Soroaren oroi-
menezko I. Ogi Berri Pilota Txa-
pelketaren finalak hilaren 22an
jokatuko dira, Beotibar pilotale-
kuan. Sarrerak salgai daude au-
rretik 4 eurorengatik eta egune-

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Bengoe-
txea,E.Kale Nagusia,7.
Telefonoa: 943 67 06 48.
Gauekoa: Azpiroz Galarza,L.
Amarotz auzunea,9. Telefonoa:
943 67 51 18.
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.

an bertan 6 eurotan. Sarrerak
gordetzeko deitu 688 61 18 51
zenbakira.
pTolosa.Tolosa Kantarik baz-
karia antolatu du hilaren
29rako, 5. urteurrena ospatze-
ko. Bazkaria norberak eraman
behar du eta antolatzaileek
mahaiak eta edariak prestatuko
dituzte. 7 euroan jarri dira salgai
bazkarirako txartelak Tolosako
Xirimiri kafetegian eta Babes
tabernan. Epea hilaren 21an bu-
katuko da.

2 Agurrak

Asier Imaz 

Metalgintza borrokan da. Aste
guztian zehar hainbat mobiliza-
zio antolatu dituzte han eta he-
men. LAB, CCOO eta UGT sindi-
katuek bat egin dute lurralde

Mobilizazioetan ari dira
metalgintzako langileak
Tolosako Trianguloa
plazan elkarretaratzea
egin dute eta sektoreko
200 langile inguru
elkartu dira

Elkarretaratzea egin zuten, atzo, Tolosako Trianguloa plazan metalgintzako eskualdeko langileek. A. IMAZ

mailako hitzarmenaren alde, sek-
tore guztia mobilizatu nahian.
Aste honetan, hiru greba antola-
tu dituzte, eta lehena, atzokoa
izan da. Tolosako Trianguloan
200 langile inguru elkartu ziren
Metalgintza greban, hitzarmena-
ren defentsan lelopean. 

Atzo bezala, asteazkenean eta
ostiralean, beste bi greba egune-
tan, 08:00etan Tolosako Usabal ki-
roldegian elkartuko dira mobili-
zazioei hasiera emateko. Atzo, ko-
txe karabana egin zuten grebaren
inguruko informazioa banatzeko,

eta euren aldarriak zabaltzeko.
Bihar, 11:00etan, elkarretaratze
berri bat egingo dute Triangulo-
an, eta ostiralean, 12:00etan Do-
nostiako Boulevard-era joango
dira.

ELA sindikatuak, bere aldetik,
greba deialdiak enpresa mailan
egin ditu. Hau da, hitzarmenik
lortu ez duten enpresetan soilik
deitu du bost eguneko greba.
Gaur, Bergaran elkartu dira pro-
testa egiteko, eta eskualdean, To-
losan, ostiralean egingo dute el-
karretaratzea 11:00etan.


