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Lan mundua
euskalduntzeko
helburuz sortua 
Lan munduko eta euskalgintzako hainbat eragilek
sustatutako egitasmoak gaur emango du lehen
pausoa, proiektu izatetik errealitate izatera pasaz;
18:30ean, Lehiberrin egingo dute aurkezpena 2

Aukeratu dituzte lau
proiektu estrategiko 
Tolosaldea Saretzen plataformak apirilean jarri zuen martxan proiektua, eta
«eskualderako interesgarriak» izan daitezkeen lau proiektu aukeratu dituzte 6

Tolosaldea Saretzeneko ordezkariak eta lau proiektu estrategikoetako ordezkariak, Lehiberrin. I. G. L.

Harri-jasotzaile eta
aizkolarien  herri kirol
jaialdia, Leaburun 
Diva Pentsuak lantegiak Apatta Industrialdean duen
pabiloian izango da ez ohikoa den herri kirol jaialdia 7

8.000 pertsonez inguratutako oholtzan egin
beharko du bere lana, Oihana Iguaranek 
Zortzi bertsolarietako bat izango da Iguaran amasarra; finalean,
bertsolariaz gain, ordea, lanean ariko dira Amaia Agirre, 
Zigor Leunda eta Ion Zaldua billabonatarrak ere  4-5

Elkarlana adostuta Tolosako
Udalak Ueman jarraituko du 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide izango da, gutxienez beste urte batez, Tolosa; 
euskara batzordean eman dute jakitera, eta aurrekontu bat bideratu dute elkarlanerako 2

%70eko birziklatze
tasa duen «edozein
sistema» onartuko
luke», Villabonako
EH Bilduk 
Amasa-Villabonako EH Bildu
hondakinei dagokionean,
EAJrekin akordioetara 
iristeko prest azaldu da 3



LAN ESKAINTZAK

Ile apaindegia: Tolosako ile apain-
degi baterako ile apaintzaile euskal-
duna behar da. Interesa dutenek,
oficialpeluqueriatolosa@gmail.com
helbide elektronikora bidali dezate-
la emaila. 
Sukaldari eta zerbitzariak: Sagar-
dotegi baterako sukaldari eta zerbi-
tzariak behar dira, asteburuetan
lana egiteko. Telefono zenbakia:
687 41 53 15.

Iragarki 
laburrak

Tolosaldea
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Atzo plazaratu zuten
erabakia, euskara
batzordean; aurrekontu
partida bat bideratu
dute elkarlan horretara

ITZEA URKIZU TOLOSA

Maiatzeko hauteskundeek ekarrita-
ko aldaketa politikoen bidetik, Tolo-
sako euskalgintzaren inguruan za-
lantzaren itzala sortu zen. EAJko
udal taldeak ez zuen Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitatean (Ue-
man) sartzeko aldeko jarrerarik era-
kutsi, oposizioan izandako lau urte-
etan eta, beraz, oposiziotik udal
gobernurako jauzia emanda, Tolosa
mankomunitate horretatik ateratze-
ko arriskua sortu zen. Hainbat hila-
beteetan euskalgintzak piztuta izan
duen argi gorria eta aldarrikapenen
errenkada, ordea, iritsi dira amaie-
rara: Tolosako Udalak Ueman jarrai-
tuko du, behinik behin, datorren ur-
tebetean. 

Atzo goizean egindako euskara
batzordean iragarri zuten erabakia,
Jokin Azkue euskara zinegotziaren
eta, aldi berean, Eusko Jaurlaritzako
Euskara Sustatzeko Zuzendariaren
eskutik. Eta, horrekin batera,
2016ko udal aurrekontuetan
18.142 euroko partida bat Uemaren
jardunera bideratzeko gordeko du-

tela ere jakinarazi zuen Tolosako
udal gobernuak. 

Olatz Peon alkateak irailean ber-
tan azaldu zuen, TOLOSALDEKO ATARIAri
eskainitako elkarrizketan, gaur
egungo zerbitzu eta baliabideekin
Tolosako Udalak ez lukeela Ueman
egon beharko: «Tolosak baliabide
izugarri ditu euskararen bizi-berri-
tzerako: udal euskaltegiak, euskara
saila, Galtzaundi, euskara hutsezko
komunikabideak,… Uema, berriz,

Ueman jarraituko du Tolosak,
gutxienez, datorren urtebetean

oso garrantzitsua izan liteke baliabi-
de horiek ez dituzten udalerri txikia-
goentzat. Urriko batzarrean gure po-
sizioa azalduko dugu: Uemak orain
eskaintzen dituen zerbitzuekin, To-
losak ez luke barruan egon behar-
ko», azaldu zuen.

Horrela, joan den urriko Uemaren
batzar orokorraren ondoren, EAJ ere
Uemako zuzendaritza batzordean
izango zela jakinarazi zuten, nahiz
eta hiru udal, artean, erabakirik har-

tu gabe izan; horietako bat, Tolosa-
koa.

Negoziazio eta kezka asteak

Duela zenbait aste iritsi zen, azke-
nean, albiste izan zitekeena: Tolosa-
ko Udalak Uematik irteteko eraba-
kia hartua zuela, alegia, irailean
azaldutako asmoei eutsiz. Gober-
nuak erabakitakoa iragartzea falta
zen, ordea, euskara batzordetik pa-
satu ondoren; abenduaren 2tik

Iazko ekainean ospatu zuten, Tolosan, Udalerri Euskaldunen eguneko festa; irudian, Plaza Zaharreko ekitaldi nagusia. M.I.

I. URKIZU 

Proiektu izaera kendu eta errealita-
te izatera pasatu nahi dute, lan
mundu euskalduna; bai, behintzat,
Tolosaldean. Sindikatuak, lanbide
heziketa institutuak, Tolosaldea Ga-

ratzen, Lehiberri, udaletako euska-
ra zerbitzuak, ordezkari politikoak,
euskalgintzako eragileak nahiz gi-
zarte eragileak eskutik aritu dira,
pauso hori emateko beharreko oiha-
la ehuntzen, eta gaur izango da aur-
kezpena, 18:30ean, Lehiberrin. 

Enpresetan ere euskaraz bizitzeko
ibilbide baten lehen pausoa, gaur
Lan munduko eta
euskalgintzako
hainbat eragilek
sustatu dute
egitasmoa

16ra atzeratu zuten azken erabakia
plazaratzeko eguna.

Negoziazio asteak izan dira ira-
gan berri direnak, eta Uemak «Tolo-
sari egokitutako proposamen zeha-
tzak» egin dituela jakinarazi dute,
«elkarlanerako oinarriak jarriz». Ho-
rrenbestez, Tolosa ez da Uematik ir-
tengo, oraingoz, eskualdeko euskal-
gintzaren argi gorriak itzaliz. 

Erabakia iritsi bitartean, ordea,
gaiak hizpidea eta kezka sortu ditu
Tolosan. Galtzaundi euskara talde-

ak, esaterako, abenduaren 3ko Eus-
kararen Nazioarteko eguna baliatu
zuen, gutun baten bitartez, aferaren
«larria» azaltzeko: «Tolosako Udalari
Ueman mantentzeko eta Uema era-
biltzeko deia egiten diogu, elkarre-
kin asko dugulako irabazteko; eta,
elkarrengandik urrunduz, berriz,
galtzeko». Atzo bertan plazaratuta-
ko berriarekin, ordea, «pozik» azaldu
dira: «Eskaera bat egin genuen pu-
blikoki, eta publikoki esan nahi
dugu, udalaren erabakiak poztu
egin gaituela, hiztun komunitatea-
ren interesak eta elkarlana lehene-
tsi dituztelako».

Bide beretik, joan den astelehe-
nean Tolosako kultur etxean aurkez-
tutako Berrikasi/Berrikusi doku-
mentuaren aurkezpenean ere,
haustura posible horren inguruko
aurkako zenbait iritzi plazaratu zi-
tuzten bertaratuek. 

Belaunaldi berriak euskaraz lan
egiteko prestatu dira –edo horretan
ari dira–, eta oinarri hori abiapuntu
hartuta, euskaraz bizitzeko esparru
bat gehiago astindu nahi dute: lan
eta enpresa munduarena. 

Dinamika berri horren nondik no-
rakoak ezagutzeko deia egin diete
interesa dutenei, hain zuzen abia-
puntu eta helburuen nondik norako-
ak hizpide izango baitituzte, ekitaldi
hasieran. Ondoren, Tolosaldea, hiz-
kuntza eta lan mundua bideoa
proiektatuko dute. 

Kike Amonarrizek, berriz, euska-
raren inguruko datuak plazaratuko
ditu, lehenengo, ondoren horien in-
guruko hausnarketa saio txiki bat
egiteko. 

Saioaren zati teorikoena amaitu-
takoan, euskaraz bizi diren enpre-
sen adibideak ezagutzeko aukera
ere izango da, eta horretarako ber-
taratuko dira, Lehiberriko auditorio-
ra, Fagorreko Leire Okaranza eta
Oreka ITko Iraitz Perez de Goldara-
zena. 

Jarraian, Joseba Barandiaran
ekonomialaria elkarrizketatuko

dute, enpresa mundua eta euskara
uztartuz. 

Azkenik, lan eta enpresa mundu-
ra aldaketa eraman nahi duen egi-
tasmoaren aurkezpena biribiltzeko,
dinamikaren beraren egitura deskri-
batuko dute, lan egiteko moldeak
aurkeztuz. Batetik, Tolosaldeko lan

mundua euskalduntzeko mahai bat
sortzea da helburua eta, bestetik,
berriz, euskaraz lan egiteko hautua
egin duten edo egingo duten enpre-
sen sarea osatzea. 

Horrela, beraz, egitasmoa aurkez-
tu bitarte, guztia prestatzeko lanean
aritu diren langile ordezkarien az-
ken mezuaren ondoren, bertaratu
guztiek mokadutxo batekin biribil-
duko dute, eskualdeko etorkizuna
aldatzeko lehen pausoa izan daite-
keena.

Lan mundua
euskalduntzeko

mahaia eta enpresa
euskaldunen sarea
osatu nahi dituzte»

Irailean Uematik
ateratzeko asmoa

azaldu zuen udalak;
urtebeterako elkarlana

adostu dute orain»



Hondakin bilketaren sistemaren inguruan EAJrekin abiatutako negoziazioen inguruko balorazioa egin du koalizioak. M. U.

MAIER UGARTEMENDIA BERROBI

Berrobiko Udala 2016ko aurrekon-
tuak prestatzen ari da, besteak bes-
te. Eta hain zuzen ere, aurrekontuak
osatzeko herritarren parte hartzea
eskatu du udalak.

Iñigo Aierza alkateak azaldu beza-
la iaz izan zuten lehen aldiz herriko
aurrekontuetan parte hartzeko au-
kera. Iaz 34.000 euro gastatu ziren
eta hiru proiektu gauzatu ziren herri-
tarrek egindako proposamenetatik:
«Ermitako gasifikazioa, Soronea au-
zoan brea botatzea eta auzo berean
baldosak jartzea».

Aurten ez dakite ziur «zenbateko»
diru poltsa izango duten herritarren
esku jartzeko. Izan ere, eskolako pa-
tioa estaltzea izango da udalaren
«proiektu nagusia» aurten, eta orain-
dik zehazteke dago zenbat kostako

den. Baina, herritarren eskuragarri
egongo da aurrekontuaren zati bat.

Herritarren proposamen eta ira-
dokizunak bildu nahi dituzte: «Zer
behar ikusten dituzten». Eta propo-
samen horiek arlo ezberdinetakoak
izan daitezke: azpiegiturak, zerbi-
tzuak, kultura, euskara, ingurume-
na, etab.

Proposamen horiek egiteko bi
bide zabaldu dituzte: 2016aurre-
kontuak@gmail.com helbidea edo
idatziz udaletxean. Abenduaren
18ra bitarte egongo da aukera pro-
posamenak egiteko. Behin jasota,
udalak «aurrekontuak» eskatuko
ditu proposamen horietarako. Zer
kostu duten ikusita, «denen artean»
erabakiko dute zeintzuk diren «be-
harrezkoenak» eta hortaz, zeintzuk
egin. 

Parte hartzeko aukera honekin

Aurrekontuetan parte hartzeko aukera
Berrobiko herritarrek
aurrekontuaren zati bat
zertan gastatu erabaki
ahal izango dute

Tolosaldea
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HERRI ASKEAREN
BOZKA, EUSKAL HERRIA
BILDU!

Gu bion artean generazio desberdi-
netako borroka ordezkatzen dugu,
baina bakarra. 

Borroka bakarra,  helburu argi-
tzat Euskal Herri askea eraikitzea,
guretzat eta gure ondorengoentzat.

Beste ehunka gizon-emakume
bezala, askapen borroka honetan
egokitu zaigu erbestea eta espe-
txea ezagutzea, bidean adiskideak
galtzea eta gaur egun ere oraindik
estatuen atzaparretan ditugun, se-
nide eta lagunak astebururo-aste-
bururo milaka kilometro eginaz sa-
rraski espetxeetara bisita egin be-
harra izatea. 

Orain arteko bidea luzea bezain
gogorra izan dela ezin uka, baina bi-
dean gaude eta indar biziz ari gara
eta ariko gara, gatazkaren konpon-
bide demokratikoa lortu eta azken
euskal preso eta iheslari politikoa
etxeratu bitartean.

Horregatik, eta azken urteetako
urrats desberdinekin jarraituz, alde-
bakarreko prozesu independentista
honek ezin du atsedenik hartu
abenduaren 20an. Egun horretan
herri gisa aurrera egiteko sinesmen
osoarekin joan behar dugu Euskal
Herria Bildu bozkatzera; eta berezi-
ki Madrili ukabilkada ematera, Ma-
drilen borondate ez demokratikoari
min gehien egiten dion bozka dela-
ko independentziarena, lehen,
orain eta gero.

Azken hamarkadetan bezala, Ez-
ker Abertzaleak hartutako eraba-
kietan sinisturik eta konfiantzan,
gutako bakoitzaren aletxoak duen
garrantziaz jabeturik, deia egiten di-
zuegu guztiok elkarrekin askapen
prozesuari bultzada handiagoa
emateko. 

Ziur gaude gure, zure, bozka ba-
koitza ilusioz eta etorkizunez gai-
nezka datorrela. 

Gure herriaren eskubideen aitor-
tza eta bere borondate demokrati-
koaren errespetuaren mezua ozen
eta aurrez aurre entzun dezaten: zu-
tik dagoen herriaren eserlekuak
izango dira gureak.

Era berean bozka bakoitzak ga-
rrantzi berezia izango du prozesu in-
dependentista bera azkartu eta era-
ginkortzeko, Espainiarekiko haus-
tura demokratikorako bitartekoa
Euskal Bidea delako, burujabetza-
ren hautua, independentzia eta so-
zialismorako bidea.

Etorkizunaren eta iraganaren
bozka, ametsak errealitate bihurtu
nahi dituen herri baten aldeko boz-
ka, ilusioaren aldeko bozka, Askata-
sunaren aldeko bozka...

Zuengatik, guregatik !

Jokin Aranalde eta Haimar Altuna

Ezker Abertzaleko kideak

Gutunak

%70eko birziklatze
tasa izango duen
«edozein sistema»
onartuko lukete

MAIER UGARTEMENDIA 
AMASA-VILLABONA

Hondakin bilketaren sistemaren in-
guruan EAJrekin abiatutako nego-
ziazioen inguruko balorazioa egite-
ko agerraldia egin zuen Amasa-Villa-
bonako EH Bilduk. Nora Urbizu eta
Xabat Laborde zinegotziek EAJrekin
hondakinen bilketaren inguruko
hiru bilera egin dituztela azaldu zu-
ten. Azkena, pasa den azaroaren
9an. Bertan ez zuen PSEko zinego-
tziak parte hartu, nahiz eta deia lu-
zatu: «PSEko zinegotziak ez du
oraingoz elkarrizketa mahai hone-
tan behin ere parte hartu».

Bertan, EAJk proposamen bat
egin zietela azaldu zuten: «Bosga-
rren edukiontzia, errefusarena aste-
an bitan zabalduta eta beste guztiak
uneoro zabalik». Bilera horretan, sis-
tema horrek birziklatze tasa «eska-
sak» ematen dituela, eta organikoa-
ren edukiontziek «kontrol mekanis-
mo bat» behar luketela adierazi
zuten EH Bildukoek euren esane-
tan. Gainera, xehetasunen faltan
proiektua «idatziz» bidaltzeko eska-
tu zieten Iban Agirre alkateari. Ondo-
ren, beste bilera bat egiteko «kon-
promisoa» hartu zuen alderdi jeltza-
leak, baina, «oraindik EAJren
proposamen zehatzik ez dugu jaso,
zain jarraitzen dugu» adierazi zuten.

Proposamenaren txostena ez iza-
teak «seriotasun falta handia» isla-
tzen duela uste du EH Bilduk: «Xehe-
tasun gehiago eskuartean izan
gabe, ezin baitugu inondik inora
behin betiko erantzunik eman, gure
partetik hori egitea erantzukizun fal-
ta handia litzateke».

EAJk egindako proposamenari
dagokionez, Amasa-Villabonan pro-
posatutakoa Gipuzkoako beste
hainbat herritakoa (Arrasate, Zu-
maia, Deba, Bergara, Aretxabale-
ta…) baino «nabarmen okerragoa»
dela salatu zuten. Gainera, Sasieta
mankomunitatean martxan dagoe-
na dela adierazi nahi izan dute EAJ-
koek EH Bilduren ustez, baina Sa-
sieta mankomunitateko «hogeita bi
herritatik bitan soilik» dago Villabo-
narako proposatzen dena, eta ha-
mar herritan atez ateko sistema du-
tela adierazi zuten. Gauzak honela,

Hondakin bilketari dagokionez
akordiorako prest dago EH Bildu

EAJri «errealitatea agertzen ez du-
ten datuak» ez erabiltzeko eta «ma-
nipulazio saiakerarik» ez egiteko es-
katu zioten.

EH Bildutik euren muga argia dela
adierazi zuten: «%70eko birziklatze
tasa ahalbidetuko duen edozein bil-
keta sistema onartuko dugu». Bide
horretan, ez dizkiote «ateak ixten
bosgarren edukiontziari», eta por-
tzentaia hori lor dezaketen bosga-
rren edukiontzi bidezko sistemak»
badirela defendatu zuten. Baina,
horretarako «kontrol mekanismo
bat» izan behar dutela uste dute.

Eta orain arte jaso duten proposa-
menetik abiatuta, erabat «asetzen»
ez dituen arren, bilketa sistema hori
onartzeko «prest» agertu ziren, «be-
tiere sei hilabeteren buruan
%70eko birziklatze tasak lortuko ba-
genitu». Horrela izango ez balitz,
EAJri «sistema eraginkorragoetara

(atez ateko mistoa, 5. edukiontzia
txiparekin…)» bueltatzeko bermea
eskatu zioten.

Akordioa lortzeko «borondatea»
behar dela, eta azken asteetako ger-
takariek EAJren aldetik «borondate-
rik ez dagoela» erakutsi dute euren
ustez. Honela, EAJri bere asmoa ar-
gitzeko eskatu zien: «Villabonako
EAJren asmoa galdeketa egitea
bada, esan dezatela argi eta garbi,
eta ez dezatela denbora galtzeko
soilik balioko duen negoziazio fal-
tsuaren antzerkirik egin». 

Hala ere, EH Bildutik «negoziazio-
arekin jarraitzeko eta EAJrekin be-
har den guztietan biltzeko gure pres-
tutasun osoa» berretsi zuten. Horre-
la, «herritarrentzat eta
ingurumenarentzat egokiena» den
hondakinak biltzeko sistema bat lor-
tzen «gogor» saiatuko direla esanez
amaitu zuten agerraldia.

herritarrak udalera gerturatu nahi
dituzte, eta erabakiak denen artean
hartu. Horregatik, Aierza herritarrak
proiektu honetan parte hartzera
«animatu» nahi ditu; hori baita eska-
erak egiteko esparrua.

Abiadura geldotzeko lanak

Beste parte hartze prozesu batetik
abiatuta sortu zen errepide nagu-
sian abiadura geldotzeko eskaera
eta proiektua, eta lanak ia amaituta
dituzte: «Zebrabide altuak jarri dituz-
te, argiteria zebrabideen gainean
eta herriaren sarreran dagoen se-
maforo bat jartzea falta da».

Eskaera hori aspalditik jasoa
zuen udalak, kotxeak «abiadura
handian» pasatzen baitziren berta-
tik, eta «zortez» istripu larririk izan ez
badute ere arriskua gutxitzeko be-
harrezko lana zela ikusten zuten.

Errepidean egindako lanak. M. U.



Villabona Aiztondo
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Lanerako garaia heldu da
amasar eta billabonatarrentzat
8.000 entzule bilduko
dira larunbatean Ilunben
Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketako finalean

JON MIRANDA AMASA-VILLABONA

Larunbatean, 17:00etan hasita Gi-
puzkoako Bertsolari Txapelketako
finalean ariko diren zortzi bertsola-
rietako bat da Oihana Iguaran ama-
sarra. Finalean egin beharreko ari-
ketak saio klasiko batekoak dira. Mi-
kel Artola alegiarraren iritzian,
«Oihanari ariketak ez zaizkio konpli-
katzen eta hori baino gehiago egite-
ko ere prestatuta dago. Finalaurre-
koetan ariketak xelebreagoak ziren».

Iguaran pozik agertu da txapelke-
tan egin duen bidearekin: «Maiatze-
an hasita, bide luzea izan da baina
oso polita». Etzi, amasarrarekin poz
hori konpartituko dute bidea bere-
kin egin duten bertso lagunek, Ha-
ritz Mujikak, esate baterako: «Asko
maite dugu elkar eta besteen poza-
gatik beti pozten gara». Txapelketan
berak kantatu izan duenetan baino
urduriago jarraitu du lehengusua-
ren ibilbidea Beñat Iguaranek eta
bere ustez, «Agerian geratu da Hari-
tuzeko gainerakoekin alderatuta,
koska bat gorago dagoela Oihana».

Finalera gozatzera joan dadila

opa diote lagun eta ezagunek Igua-
rani. «Publikoa irabaztera joan dadi-
la Ilunbera eta epailerik ez balego
bezala kanta dezala».

«Gaur etorri naizelako / denaz er-
ditzeko prestu / haunditan nahi du-
dalako / zuen plazetan abestu. /
Gaur amets hori jaio da / ta atzera
bueltarik ez du», Tolosako finalau-
rrekoan agurreko bertsoan kantatu
zuen Iguaranek. Bertsolari izaten
saia dadila eskatu dio Artolak ama-
sarrari: «Erakutsi dezala finalarena
ez dela izan anekdota hutsa. Eskatu
bakarrik ez, eman egin behar zaio
bertsolaritzari eta Oihanak orain du

emateko garaia». Asmatzen badu
plazaz plaza ibiliko den bertsolaria
izateko aukera izango du eta gaur
egun, Tolosaldean, Iguaranen be-
launaldiko bertsolaririk ez dabil pos-
tura horretan.

Amaia Agirre da plazaz plaza ibili
den aurreko belaunaldiko ordezka-
rietako bat: «Olatu bat da hau eta
olatu horretan ondo surfeatzen as-
matuz gero Oihanak bidea egin de-
zake». Bertsolari izatea ez da gauza
erraza askotan bertso eskolan ko-
mentatu dion bezala: «Ez da hama-
rretan hasi eta hamabietan buka-
tzen den lana. Horretan, ez daukat

inongo zalantzarik aurrera egingo
duela. Badaki jende artean egoten
eta eskarmentua du publiko aurre-
an, dantzan, esate baterako. Kaze-
taria da, tratuan moldatzen da eta
beraz ez du inongo arazorik izango».

Etorkizun oparoa ikusten diote
guztiek Oihana Iguarani eta bertso-
lari izateko bidean geltoki garrantzi-
tsua du larunbatean Ilunben. Izan
nahi duen hori sinistu, lanerako bu-
zoa jantzi eta gozatzeko hitzordua
du. Hauspotuko dute eskualdeko
bertsozaleek harmailetatik eta he-
rrikideak ere izango ditu inguruan,
hauek ere lanean, antolakuntzan.

Iguaran Ilunbeko harmailetan. Etzi, eskualdeko bertsozaleek bertatik hauspotuko dute oholtzan ariko den amasarra. I. U.

ABENDUAK 19, 17:00ETAN

Zortzi bertsolari: Agin Laburu,
Alaia Martin, Arkaitz Oiartzabal Xa-
moa, Beñat Gaztelumendi, Iñaki
Apalategi, Jon Maia, Oihana Iguaran
eta Unai Agirre.
Bi aurkezle: Saroi Jauregi eta Ion
Zaldua.
Sei epaile: Eneritz Azkue, Elisa Iz-
tueta, Maite Sukia, Zigor Leunda,
Bakarne Urreaga eta Mikel Lersun-
di.
Hiru idazkari: Joxe Mari Altuna, Ane
Errazkin eta Gorka Segurola.
Antolatzaileak: 100 lagun inguru
egongo dira lanean, dena behar be-
zala atera dadin. 
Sarrerak. www.bertsosarrerak.eus
webgunean daude salgai. Bertsoza-
le Elkarteko bazkideek prezio bere-
zia dute sarreran, 15 euro. Gazte-
txoen sarrera 10 euroan da eta gai-
nerakoena 20 euroan.
Oharrak. Ateak 15:30ean zabaldu-
ko dira. Internetez sarrera erosi du-
tenek 3 edo 10A ateetatik sartu be-
harko dute aretora. Salmenta gune-
tan erosi dutenek, berriz, 1 atetik.
Hala ere, behin barruan, bertsoza-
leek batetik bestera mugitzeko au-
kera izango dute eta nahi duten le-
kuan esertzekoa ere.
Mugikortasun arazoak dituzten per-
tsonen beharrak behar bezala ku-
deatu ahal izateko aurrez abisatzea
eskatzen da, gipuzkoa@bertsoza-
le.eus helbidean.

Finala datutan
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Ion Zaldua Brit. ATARIA

Ion Zaldua 
Aurkezlea

«Larunbateko
finalean jarriko

diren gaiak
adostuta daude»

Iazko urte bukaeran hasi ziren txa-
pelketako gai-jartzaile taldean lane-
an. Ion Zalduak (Amasa-Villabona,
1978) aurkezle lanak egingo ditu la-
runbatean Saroi Jauregirekin bate-
ra.
Zein eginkizun izango duzu larun-

bateko finalean?

Protokolo aurkezle izango naiz.
Saioaren hasieran eta bukaeran
izango naiz oholtza gainean. Txapel-
dunaren izena nik esango dut.
Hainbeste pertsonen aurrean

inoiz aritua al zara? 

Ez, inoiz ez naiz jardun hainbeste
jenderen aurrean. 2003an, Maiale-
nek irabazi zuen txapelketa hartan
ere izan nintzen protokolo ardura-
dun. Oholtza gainera igo aurretik ur-
duri egoten naiz, baina gero behin
lanean hasita lasaitzen naiz. Kon-
tuan hartu, zuri begira zortzi mila
pertsona daudela baina zuk ez ditu-
zula zortzi milak ikusten.
Nola bizi duzu herriko bertsolari

bat finalista izatea?

Poz handia eman zidan. Gustura
ikusi dut Oihana eta aurtengo txa-
pelketan asko egin duela iruditzen
zait.
Prest al dituzue finalerako gaiak?

Bai. Aurreko larunbatean bildu gi-
nen eta osatuta utzi genuen saioa.
Gaur edo bihar egingo dugu azken
bilera azken orraztua emateko. Bai-
na gaiak adostuta eta jarrita daude.

Zigor Leunda. ATARIA

Zigor Leunda 
Epailea

«Bertsolaritza
komunikazio

jarduna da eta hori
da baloratzen dena»

Gipuzkoako laugarren finala izango
du epaile gisa Zigor Leundak (Ama-
sa-Villabona, 1978). Maiatzeko sail-
kapen fasean eta final laurdenetan
jardun du eginkizun horretan. Gogoz
ariko da etzi.
Zein izango da zure lana Ilunbeko

finalean?

Epaile taldean ariko naiz. Sei pertso-
nek jardungo dugu. Txapelketako
antolatzaile taldeak erabakitzen du
aldiro, fase bakoitzean, zeinek epai-
tuko duen saioa. Niri duela bi aste
hots egin zidaten eta prest agertu
naiz.
Zeri begiratzen diozue bertsoa

epaitzerakoan?

Gauza askori begiratzen diogu. Bai-
na batik bat, zer esaten den da ga-
rrantzitsua. Bertsolaritza komunika-
zio jardun bat da eta hori da balora-
tzen dena. Ofizioetan, adibidez,
lagunari erantzuteak eta elkarrizke-
ta sortzeak garrantzia du. Puntuta-
koan, azkartasunak du esangura.
Gauza asko dira.
Erraza egingo zaizu herriko bat

epaitzea? 

Bai, noski. Aurretik ere txapelkete-
tan epaitu ditut billabonatarrak eta
esan beharrik ez dago horrek ez
duela gure erabakian eragiten. Hala
ere, ilusioa egiten dit Oihana finale-
an ikusteak. 17-18 urtetatik ezagu-
tzen dut eskolartekoetan bera kan-
tari zela eta ni epaile nintzela. 

Amaia Agirre. JON MIRANDA

Amaia Agirre 
Antolatzailea

«Erruki gabe eta
bere onena

ematera joango da
Oihana Ilunbera»

Amaia Agirre (Amasa-Villabona,
1977) irakasle dabil hezkuntza
arautuko ikastetxeetan. Aurretik ere
Gipuzkoako finala ezaguna du, ohol-
tza gainetik bizi izan baitzuen
2003an.
Nola biziko duzu larunbateko fina-

la?

Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko
langileoi antolakuntzan lan egitea
tokatzen zaigu. Ostiral eguerdian jo-
ango gara muntaketa lanak egitera
eta larunbatean ikus entzuleak bai-
no dezente lehenago joango gara.
Saioan zehar ez dakit zein lan ze-
hatz egin beharko dudan, baina ziur-
tatu digute saioa jarraitzeko mo-
duan izango garela.
Nola bizi duzu Oihana Iguaran fina-

lean egotea?

Pozez. Harituzen ibiltzen diren gazte
hauek baino urduriago bizi izan dut
txapelketa. Uste baino hobeto ibili
dira. Oihanaren izena eta aurpegia
jendeari berriak egingo zaizkio, be-
harbada, baina guk ezaguna dugu
eta zenbaterako gai den badakigu.
Zer eman diezaioke finalari ama-

sarrak?

Umorea egiten fina da eta ironia da
egin dezakeen ekarpenetako bat.
Inertziari ihes egitea da lorpenik
handiena. Erantzuteak duen garran-
tziaz jakitun da eta erruki gabe joan-
go da. Bere onena emango du, ziur
naiz.



Tolosaldea Saretzen
eskualdeko eragile
publiko eta pribatuz
osatua dago 

IMANOL GARCIA LANDA

Tolosaldea Saretzen, eskualdeko
eragile publiko eta pribatuz osatuta-
ko plataformak apirilean jarri zuen
martxan Proiektu Estrategikoetara-
ko Deialdia. Tolosaldea Goi Mailako
LH Institutua eta Inmakulada Ikaste-
txea, Egoitz Zalakain ekintzailea, Pe-
ñascal kooperatiba eta Don Bosco
Paper Eskola Indartzeko Elkartea
dira aukeratutako proiektu horien
sortzaileak.

Olatz Peon Tolosaldea Garatzene-
ko lehendakariak azaldu zuenez,
«pozgarria» da Tolosaldea Saretze-
nek bultzatutako deialdiaren frui-
tuak ikustea. «Eskualde honetarako
interesgarriak izan zitezkeen proiek-
tuak maiz egoten baziren ere, gero
ez ziren baliabideak izaten horiek
aurrera eramateko. Horregatik era-
baki zen Tolosaldeko herriek sortu-
tako funtsaren bitartez proiektu ho-
riek laguntzea», azaldu zuen. «Behar
bat asetzeko Tolosaldeak apustua
egiten du», gaineratu zuen Peonek.
«Krisi garaia denean, udalek apustu
bat egiten dute diru bat jarriz eskual-
dean dauden proiektu hauek bultza-
tzeko».

Lehiaketak eskualdearen garape-
nerako estrategikoak izan zitezkeen
proiektuak sustatzea zuen helburu,
«denen artean etorkizuneko Tolosal-
dea marrazten hasteko». Horrela,
Tolosaldea Saretzeneko batzarrak
nahiz Tolosaldea Garatzeneko ad-
ministrazio kontseiluak hala eraba-
kita, lau proiektuak saritu dira. 

Tolosaldea Goi Mailako LH Institu-
tua eta Inmakulada Ikastetxearen
proiektua etekin handiko taldeak
kudeatzea eta lantzea izan da. Joxe

Mari Elola Tolosaldea GMLH Institu-
tuko zuzendariak azaldu zuenez,
«urte batzuk daramatzagu lanbide
heziketan berrikuntza metodologi-
koak ezartzen. Lanbide heziketa al-
datu behar dugula ekartzen du ho-
rrek, eta alor teknikoa lantzeaz gain,
beste gaitasun batzuk landu nahi
ditu: komunikazioa, lidergoa, ekin-
tzailetasuna, sormena, talde lana...
Hori da gaur egungo enpresak eska-
tzen duena». Prozesu horrek espa-
zioak eraldatzea ekartzen duela
esan zuen Elolak.

Bere aldetik, Inmakulada ikaste-
txeko Ana Monge zuzendariak esan
zuenez, «metodologia berri honen
ezaugarri nagusiena da ikas-irakas-
kuntzako dinamikak erabat alda-
tzen dituela. Ez da bakarrik gelak al-
datzea, baita ikastetxeko beste es-
pazioak ere». Horrela, datozen
urteetan espazioen birmoldaketak
egingo dituzte.

Egoitz Zalakainek Tolosaldean
arraun teknifikazioan erreferente
den proiektuaren berri eman zuen:

Lau proiektu estrategiko lagunduko
ditu Tolosaldea Saretzen plataformak 

«Arrauneko olinpiar modalitatera
eta Euskal Herrian egiten den trai-
neru modalitatera zuzenduta dago.
Beraz, mundu osora begira eginda-
koa da». Proiektuaren lehen zatia
sensorizatzeko sistema bat jartzea
da arraunean eta txalupan, horrela
arraunlarien esfortzua monitorizatu
eta bestalde analisi tekniko bat egi-
teko. Bigarren zatia sistema hori ga-
ratu ondoren enpresa bat sortzea
da sistema hori produzitzeko. Hiru-
garren zatia Tolosaldeko arraun
munduaren mesedetan erabiltzea
da. Egun prototipo batzuk dituzte
eta testak egiten ari dira, tartean Es-
painiako arraun selekzioarekin.

Peñascal kooperatibak etxeak
birgaitzeko insertzio enpresa bat
jartzea du helburu. Enpresak bi be-
harrei erantzungo lieke, Guillermo
Malkorra Peñascaleko kideak azal-
du zuenez: «Batetik ikusten delako
erakundeak alokairuaren aldeko
apustua egiten ari direla etxebizitza-
ren alorrean,  eta bestetik kolektibo
bat dagoela, 45 edo 55 urte arteko
langabetuena, krisiaren ondoren
zailtasun handiak dituena lana bila-
tzeko. Bi errealitate horiek lotuz, in-
sertzio enpresa bat sortu nahi
dugu». Batetik erakundeekin harre-
manetan jartzea da Peñascalen as-
moa, eta bestetik prestakuntza
abiatzea talde bat sortzeko eta ho-
rrela enpresa martxan jartzeko.

Don Bosco Paper Eskola Indartze-
ko Elkarteak, bere aldetik, entsegu
laborategiaren homologazioa lor-
tzeko proiektua abian jarri nahi du.
Inaki Irazabalbeitia elkarteko kide-
ak azaldu duenez, «Paper Eskolaren
jarduera indartzea da gure asmoa,
eta horien artean dago papergintza-
ren inguruko saio laborategia. Labo-
rategi horretan hainbat bezeroen-

tzako saioak egiten dira, baina eska-
tzen dute gero eta gehiago saio ho-
riek ziurtagiria izatea. Eta, beraz,
proiektuaren asmoa da laborate-
giak ziurtagiri horiek lortzea egiten
zituzten saio guztientzat».

Orotara hamaika proiektu aurkez-
tu ziren deialdira eta epaimahaiak
ondorengo baldintza eta irizpideak
hartu zituen hautaketa egiteko ga-
raian. Hala nola, Tolosaldean gauza-
tzeko moduko proiektua izatea, es-
kualde ikuspuntua indartzea, berta-
ko ingurune fisikoa errespetatzea
eta Tolosaldeko biztanleen bizi-kali-
tatea hobetzen laguntzea. Horrez
gain, balioan jarri ziren ondorengo
ezaugarriak: erreferentzialtasuna;
sektore publiko eta pribatuaren ar-
teko uztarketa; bideragarria izatea
ekonomikoki; kalitatezko enplegu
potentziala sortzea eta berritzailea
izatea.

Aipatutako lau proiektuak beraz,
Tolosaldeko 28 udalek sortutako
funtsaren bitartez diruz lagunduko
dira. Funts hau Tolosaldea Saretzen
plataformak kudeatzen du, Tolosal-
dea Garatzeneko Administrazio
Kontseiluak behin betiko onarpena
eman ostean. Nabarmentzekoa da
gainera, jada Tolosaldea Garatzene-
ko administrazio kontseiluak onartu
duela  Proiektu Estrategikoetarako II
Deialdia egitea ere. Izan ere, lehen
deialdiaren balorazio oso positiboa
egin dute Tolosaldea Saretzeneko
partaideek: «Batetik, parte hartzea
oso zabala izan delako, eta bestetik,
aniztasuna egon delako. Horrek era-
kusten duelarik, Tolosaldea Sare-
tzenen hasierako helburuetako bat
bete dela eta baieztatu eskualdea-
ren garapen estrategikoan arlo eta
sektore ezberdinetako egitasmoek
dutela lekua».

Tolosaldea Saretzeneko ordezkariak eta aukeratutako lau proiektuen sortzaileak. I. GARCIA LANDA

Kriseilu koloretsuak
zerura, bihar

AMEZKETA. Amezketako Gure Esku
Dagok antolatuta ekitaldi sinbolikoa
egingo dute, bihar. «Gure ametsez
betetako kriseilu koloretsuak zerura
bidaliko ditugu, zerua kolorez be-
tez». Txokolate beroa hartuz, giro go-
zoan elkartzea da antolatzaileen
helburua. Kriseilua herritarrekin ba-
tera zerura bidali nahi duenak
18:30ean plazara gerturatu, eta es-
kuragarri izango ditu kriseiluak.

San Tomas azoka
egingo dute, etzi

ABALTZISKETA. San Tomas azoka
egingo dute larunbatean, 10:00eta-
tik aurrera. Hainbat postu izango
dira, eta tartean Txalburu eskolak
ere jarriko du bertako ikasleek urte-
an zehar egindako lanak erakutsiz.
15:30ean, Mus Txapelketa egingo
da Larrunarri Elkartean. Bikoteko ki-
deetako batek nahitaez abaltziske-
tarra izan beharko du. Eguna alai-
tzeko bertsolariak eta trikitilariak
ere izango dira.

Sahararen aldeko
gabon kontzertua

AMASA-VILLABONA. Sahararen al-
deko elkartasun kontzertua antola-
tu Amasa-Villabonako Udalak, Ere-
sargi abesbatza eta Andoaingo Udal
Musika eskolako abesbatzarekin
batera. Larunbatean, 19:30ean, Vi-
llabonako Jesusen Bihotza elizan
izango da, eta kontzertuan aterata-
ko dirua Tindufeko errefuxiatuen
kanpamenduetara bideratuko dute.
Loatzo Musika eskolako txistulariak
eta Ana Iparragirre pianoan ere ari-
ko dira. 

Bihar, Hezkuntza
Topagunearen bilera

TOLOSA. Tolosaldeko Hezkuntza To-
pagunearen bigarren asanblada
izango da, bihar, Tolosako kultur
etxean. 17:30ean izango da eta he-
rritarrak deitu dituzte bertan parte
hartzera. 

Tolosaldea
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Joakin Garmendia anoetarra sega utzi eta aizkoran ariko da larunbatean. A. I.

ASIER IMAZ LEABURU-TXARAMA

Joxe Anjel Sarasola ATARIA-ko herri ki-
rol adituak Euskal Herri osoan ez du
horrelako kasurik ezagutzen; «nik
behintzat ez daukat entzuna». Gutxi-
tan gertatzen den gauza da, beraz.
Zehatzagoa izateko, urtean behin.
Eta hori, gure eskualdean gertatzen
da: Leaburuko Apatta industrigune-
an. Bertan dagoen Diva Pentsuak
lantegiko arduradunek herri kirolak
maite dituzte, eta poltsikotik dirua
jarriz, urtero herri kirol jaialdia anto-
latu ohi dute. 

Baina gutxitan gertatzen dena, ez
da hori bakarrik. Sarrera doakoa
izango da, pintxoak oparituko dituz-
te, txapelketako lehia bat izango da,
eta hori nahikoa ez, bi desafio bitxi-
rekin osatu dute jaialdia. 

Pausoz pauso. Herri kirol jaialdia
larunbat honetan izango da,
12:30ean lantegiko pabiloietan.
Alde batetik, Diva Pentsuak Saria jo-
katuko da. Azken aldiz 1989. urtean
jokatu zen horrelako txapelketa bat.
Harri jasotzaileek bere pisuaren bi-
koitza jaso beharko dute. Lauk
eman dute izena: Izeta I (88 kilo);
Otaegi (78 kilo); Telleria II (79 kilo)
eta Urrutia (75 kilo). Azken bi horiek
dira faboritoak. 

Bestalde, 2015eko Urrezko Harri-
jasotzaileen Txapelketako finalerdia

jokatuko da Diva lantegian. Izeta
II.a, Telleria IV.a eta Urra ariko dira
lehian. 100 kiloko hiru harri desber-
dinei jasoaldi gehien ematen dizkio-
nak finalerako txartela lortuko du.
Finala, abenduaren 31n jokatuko
da Asteasun. Izeta I.a eta Eizmendi
dira beste bi finalistak. 

Herri kirol erakustaldia amaitzeko
beste desafio bitxi bat izango da.
Kasu honetan aizkoran. Enbor bat
nork lehenago ebaki. Lan horretan
17 urteko Unai Zabala; 86 urteko Ju-
lian Larrea eta 70 urteko Joakin Gar-
mendia anoetarra ariko dira. Adine-
ra iristen ari den gazte bat eta adine-
an aurrera doazen bi gazte, nor
baino nor. 

Herri kirol jaialdi handi hau giro-
tzeko ardura, musikaz, Jexux Mari
Mujikak eta Luis Mari Bengoak izan-
go dute. Hau ere ikustekoa. Bengoa
Egursport-eko arduraduna da, aiz-
kora eta harri-jasotzaile txapelketen

Gutxitan ikusten den herri 
kirol jaialdia, larunbatean 
Diva Pentsuak
lantegian harri
jasotzaileak eta
aizkolariak ariko dira 

antolatzailea. Larunbatean tronpe-
tarekin ikusteko aukera izango da
12:30etik aurrera, Leaburuko Diva
Pentsuak-en pabiloian. 

ERREDAKZIOA TOLOSA

Tolosa CF Atletismo taldeko kideak
bikain ibili dira azken asteburuetan.
Alde batetik, joan den igandean, Gi-
puzkoako Kros Txapelketan aritu zi-
ren, Oiangun. Bestetik, aurrekoan,
Aranda de Dueron. Taldeko ardura-
dunak zorion hitzak izan dituzte
atletentzat.  

Oianguko krosean Maddi Sanche-
zek bigarren postua lortu zuen ka-
deteen mailan. Libe Martinez de Ri-
tuerto lasterketa horretan bosga-
rren izan zen, eta Urko Odriozola
hamabosgarren. 

Jubeniletan, Maria Lasak Gipuz-
koako Txapelketa irabazi zuen. Tolo-
sa CF Atletismoko Izaro Perurena
podiumetik gertu ibili zen, laugarren
postuan. Eneida Saldias hamarga-
rrena izan zen helmugan. 

Beteranoak ere Oiangura gertura-
tu ziren, eta emaitza ikusgarriekin
itzuli ziren eskualdera. Podiumera bi
atleta urdin igo ziren: Unai Señoran
gorengo mailan, txapeldun, eta Ibon
Gonzalez hirugarren koskan. Andoni
Saldias izan zen laugarrena, eta
Asier Altuna zazpigarren helmugara-
tu zen. Aitor Odriozola (11); Jesus
Mari Txapartegi (34) eta Jokin Ame-
nabar (43) ere txalotzeko moduan
ibili ziren.

Promesetan albistea Julen Azkue-
ren debuta izan zen, 17 amaituz.
Hiru postu atzerago iritsi zen Ander
Etxeberria. Nagusietan, aldiz, 15. iri-
tsi zena Ibai Alba izan zen. 

Tolosa CF Atletismo taldeko gaz-
tetxoak ere Gipuzkoako Txapelke-
tan izan ziren, eta taldetik azaldu
dutenez, bikain ibili ziren. 

Aranda de Dueroko krosa

Abenduko lehen asteburuan Aranda
de Dueron krosa ospatu zen, eta Gi-
puzkoako Federazioak hautatuta,
Tolosa CF Atletismo taldeko hainbat
korrikalari bertan izan ziren. 

Infantil nesketan, Ainhoa Murua
(Altzo) 31. iritsi zen. Lasterketa ho-
rretan 90 korrikalarik parte hartu
zuten, eta 1.405 metroko ibilbide-
an. Mutiletan, Alain Odriozola (7.),
Unax Odriozola (32.) eta Ander Mar-
tinez de Rituerto (35.) tolosarrak
izan ziren, Aitor Elola (10.) zizurkil-
darrarekin batera. 2.225 metroko
ibilbidea 80 atletek egin zuten. 

Kadeteen mailan, Paula del Pozo
alegiarrak seigarren amaitu zuen.
Maddi Sanchez tolosarra hamabiga-
rren izan zen, eta Libe Martinez de
Rituerto tolosarra 25. Del Pozoren
kasua aipatzekoa da, izan ere, lehe-
nengo aldiz egin zuen korrika kate-
goria horretan, estatu mailan. DBH
2ko ikasleak Euskal Herrian infanti-
letan aritzen dira, eta ez ordea he-
mendik kanpo. Ondorioz, bere las-
terketa bikaina azpimarratu nahi
izan dute taldetik. 1.985 metroko
lasterketa izan zen, eta hemen ere
80 atletek parte hartu zuten.

Jubeniletan, Maria Lasa irurarrak
eta Izaro Perurena tolosarrak laster-
keta 4. eta 17. amaitu zuten. Lasa-
ren kasuan podiuma oso gertu izan
zuen, hirugarrenak irurarrari segun-
do bakarreko aldea atera baitzion.
Horri erdi gaixo zegoela eta irteera
txarra egin zuela gehitzen baldin ba-
zaizkio, argi dago atzetik aurrerako
lasterketa bikaina egin zuela. Guzti-
ra 60 atleta jubenilek burutu zuten
3.360 metroko ibilbidea.  

Aranda de Dueron izan zirenekin
batera, Aimar Oiarbide aipatu behar
da. Hautaketan sartu zuen Gipuzko-
ako Federazioak, baina ezin izan
zuen bertan egon. Tolosa CF Atletis-
mo taldetik guztiak zoriondu dituzte.

Gipuzkoako bi txapeldun
Tolosa CF Atletismoan 
Kros txapelketan
maila bikaina erakutsi
zuten urdinek, baita
Aranda de Dueron ere

HILAK 19, LARUNBATA

12:30. Leaburuko Apatta Indus-
trialdean, Diva Pentsuak-en pabi-
loian.
• Diva Pentsuak Saria. Gorputzaren
dobleko pisuarekin, hiru minututan
bi txanda. 
• 2015eko Urrezko Harri-jasotzaile
Txapelketa. Finalerdia. 
• Aizkora desafioa. Enbor bat eba-
kitzea. 18 urtetik beherako aizkola-
ri bat, eta 70etik gorako bi. Tartean,
Anoetako Joakin Garmendia. 
• Sarrera eta pintxoak dohainik. 

HERRI KIROLAK

Bigarren fasea ondo hasi dugu

Lehenengo faseari amaiera eman eta bi aste eduki genituen bigarren fase hasiera presta-
tzeko. Aurkaria Ordizia zela jakiteak motibazio handiagoa eman zigun, beraien aurkako

azken partidan sentsazio gazi-gozoa geratu baitzitzaigun. Entrenamenduetan jokalarien ar-
tean umorea eta giro ona nabaritzen zen, nahiz eta horrek batzuetan Imanol haserrarazi, baina hala ere gogor
entrenatu genuen bi aste horietan. Gainera entrenamendu baten amaieran Imanolek test bat banatu zigun gure
iritzia bertan idatzi genezan, lehenengo fasea baloratuz eta hurrengo fasean zer hobetu dezakegun ikusteko.

Larunbatean 14:30erako joan ginen Usabalera eta segidan hasi ginen denok «zorionak Izaro!» esanez, Izaro
Goenagak 17 urte betetzen baitzituen. Marcelinok ezin izan zuen etorri baina bere animoak bidali zizkigun eta
bere ordez Iraitz etorri zen guri laguntzera. Ordiziara iritsi, aldageletara sartu eta Imanolek esaldi batzuk eraman
zituen jokalariak motibatzeko. Hamaikakoa esan, berotu eta gogor atera ziren partida irabazteko asmoz baina
aukera batzuk eduki zituzten arren ez zuten asmatu baloia ate barrura sartzen, eta lehenengo zatia 1-0ekoare-
kin amaitu zen. Bigarren zatian oraindik ere gogo gehiagorekin atera ziren, eta aipagarria izan zen Leireren biga-
rren zatia, Ainhoari pase zoragarria egin baitzion eta Ainhoak ondo aprobetxatuz 1-1ekoa sartu zuen. Orduan
garbiago ikusi genuen irabazteko aukera, Nerea ateraino joan zen gola sartzeko asmotan eta penalti bat eginez
gelditu behar izan zuten. Leirek bota zuen penaltia eta 1-2koa lortu genuen partida amaieran. Harmailetatik be-
gira geundenok ere saltoka hasi ginen. Horrela bai, oraingoan ordiziarrei merezi zutena eman genien. Aldagele-
tan ospatu genuen garaipena, hasteko, txalo zaparrada bat eskaini genion egin zuten partida onari, ondoren,
Marcelinori deitu genion berri ona emateko, eta amaitzeko Izarori ‘Zorionak zuri’ abestu ondoren berak emanda-
ko pastak jan genituen. Orain datorren partidan pentsatu behar dugu, eta nola ez, irabazten saiatu urtea ezin ho-
beto amaitzeko. Animo neskak! 

MIRARI ARTEAGA

TOLOSA CF

Ibarrako Kirol
Elkartearen batzarra

IBARRA. Abenduaren 18an, ostira-
lean, Ibarrako Kirol Elkarteak ohiko
batzar nagusia egingo du,
21:00etan hasita. Bazkide guztiei
batzarrera dei egin die elkartetik. 

X. Emakumea
Pilotari, finalerdiak 

PILOTA. Larunbata, 16:30ean, Beo-
tibar pilotalekuan paleta gomako
hiru finalerdi jokatuko dira. San Se-
bastian (Zizurkil), Garmendia (Ale-
gia), Senperena (Abaltzisketa) eta
Maizak (Zizurkil) jokatuko dute.

Oriako Limousin
juniorretan nagusi

TXIRRINDULARITZA. Taldekako Gi-
puzkoako Sariaren lehen jardunal-
dia jokatu zen asteburuan Donostia-
ko Belodromoan. Oriako Limousi-
nek juniorretan lehen postuan
amaitu zuen. Kadeteetan tolosarren
A taldea hirugarren gelditu zen, eta
B zortzigarren. Norbanakoen lanak
azpimarratzekotan Maddi Amonda-
rain eta Unai Iribar ibartarren lana
aipatu behar dira. Euren mailan, bi
txirrindulariek puntu gehien lortu zi-
tuzten. Luis Mari Garikanok ere po-
diuma zapaltzeko aukera izan zuen,
bere hirugarren postuarekin. 
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TOLOSALDEKO ATARIAK ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako 

esanen eta  iritzien erantzukizunik.

12:30. Kulturrizketak. Alaine
Arregi. 
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ikusi irratia. Joseba
Baez
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik

ENERITZ MAIZ TOLOSA

Elur garai bete-betean gaude, nahiz
eta oraindik elur askorik ikusi ez.
Fondoko eskiaren norgehiagokak,
ordea, hasiak dira eta denboraldiari
hasiera bikaina eman dio Imanol
Rojo tolosarrak.

Abenduaren 6an, Austriako See-
felden 10 kilometro estilo librean
bederatzigarren postua lortu zuen
eta, hori baino garrantzitsuagoa,
53,31 FIS puntuak dira. Puntu ho-
riek Munduko Kopako probetan par-
te hartzeko eskubidea ematen diote
tolosarrari. Astebete beranduago,
Frantziako Juranen kokatzen den
Premanonen Europako Kopako pro-
bak korritu zituen, eta denboraldi

Imanol Rojo tolosarra,
emaitza bikainak lortuz
Tolosarrak hasi du
denboraldia, eta jarria
zuen helburuetako bat
bete du Europako Kopan

Imanol Rojo eskiatzaile tolosarra. ATARIA

09:00-11:00: Pasahitza

albisteak, solasaldia gazteekin, 
Olatz Artola Kale kantoitik, 
makrobiotikaren tartea, 
lehiaketa eta Antton Telleriaren
eskutik eguneko abestia.
11:00-12:00. Hamaiketakoa

Ibarraldeko albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak

musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena.

DEIALDIAK
ALEGIA. Gaztetxearen 28. ur-
teurrenaren barruan,
19:00etan, Alex Sukia&Joseba
Iztuetaren Ametsetatik gailu-
rretarra hitzaldia. Andoni Arre-
gi&Peru Ortizen, Alpeetara bi-
daia. 22:00etan, Pin Pon txa-
pelketa.
ALEGIA. Alegiako Txintxarri Txi-
ki eta Txintxarri abesbatzek
eguberrietako emanaldia es-
kainiko dute abenduaren 23an.
Kontzertu horretan, Haendelen
Alleluia abestuko dute, baita
kide ohiek ere. Horretarako en-
tsegua egingo da, elizan,
21:15ean.

ALKIZA. Ipuin kontalaria izango
da, 17:00etan, liburutegian.
ALTZO. Olentzerotan Jakinmine-
zen barruan, Kapulana bat zin-
tzilik, Miren Amurizaren bertso
jarrien emanaldia, 19:30ean,
udaletxeko batzar aretoan.
AMASA-VILLABONA. Herriaren
goilara liburuaren aurkezpena,
Berdura plazan, 18:30ean.
AMASA-VILLABONA. Loatzo Mu-
sika Eskolaren Eguberrietako
emanaldia, Gurea antzokian,
doan, 18:30ean.
ANOETA. Loatzo Musika Eskola-
ko gabon kontzertua elizan izan-
go da, 18:30ean.
ELDUAIN. KZ Gunean tutorearen

bisita izango da, 16:00etatik
17:30era. 
TOLOSA. Tolosaldeko Lan Mun-
dua euskalduntzeko dinamika-
ren aurkezpen ekitaldia,
18:30ean, Lehiberrin.
TOLOSA. Udal Musika Eskolako
ikasleen kontzertuak, Musika
Eskolako aretoan, 19:00etan.
TOLOSA. Hi Haiz, Hi! jaialdia,
20:00etan, Topic zentroan.
TOLOSA. Leidorreko zine foru-
mean, Slow West filma,
19:15ean eta 21:45ean.
ZIZURKIL. Ipuingurua etxeko
energia aurrezteko hamaika
modu, Intujaien eskutik, Atxulon-
do kultur etxean, 17:30ean.
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honetarako jarrita zuen helburueta-
ko bat betetzea lortu zuen: Europa-
ko Kopako proba batean TOP 10ean
sartzea. Postu hori lortu zuen, larun-
batean, hilak 12, 15 km estilo libre-
an eta puntuazioa hobetuz, 38,74
FIS puntuak lortu zituen. 

Igandean, berriz, estilo klasikoko
proban, 22.garren postuan sailkatu
zen. Asteburuan,s Alemaniako St Ul-
richen Europako Kopako beste hiru

probatan lehiatu beharko du Rojok.
Iazko denboraldian bakterio baten
eraginez arnasa hartzeko izan zi-
tuen zailtasunak eta arazo fisikoak
ere gainditu dituela eta, «pozik»
agertu dira  Alpino Uzturreko kideak.

Bestetik, estatu mailan, igande-
an, Alpino Uzturreko korrikalariek le-
henengo proba izan zuten Bereten,
eta Mikel Plazasek kadete mailan
bigarren postua lortu zuen. 


