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«Minbiziaren esparruan
prebentzioa eta diagnosia
garatu dira gehien»
OLATZ LEIS IKERLARIA

Bularreko Minbiziaren Aurkako Nazioarteko egunaren atarian, tratamenduen arloan
ez da aurrerapauso handiegirik eman. Ikerketa lan-taldetan aritu da urtetan Leis, eta
egun enpresa propioa sortu du minbiziaren aurkako botiken ikerketan jarraitzeko // 3
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Abesbatza txapel
bakarrari begira,
nazioarteko 22
Urriaren 28an hasiko da Tolosako 48. Abesbatza Lehiaketa; guztira, 
18 herrialde ordezkatuko dituzte ganbera abesbatzek eta ahots taldeek 

Itzea Urkizu Arsuaga 

Mende erdia gertu du Tolosako
Abesbatza Lehiaketak, eta urte-
en esperientziatik ederki edaten
du, gainera, hitzorduak. 48.
abesbatza lehiaketa izango da
aurtengoa, eta ostiralean aurkez-
tu zuten, Topic zentroan. Anto-
latzaileek «miresmena», «harro-
tasuna», «jarrera txalogarria»
nahiz «ekarpen izugarria» beza-
lako laudorioak entzun ahal izan
zituzten, babesle eta laguntzaile-
en eskutik. Horrela, guztiak bat
etorri ziren lehiaketak, hamar-
kadaz hamarkada, Gipuzkoako
eta Euskal Herriko kulturari egin
dion ekarpenarekin.
Bide horretan, mundu osoko

abesbatzarik onenak urtero-ur-
tero Tolosan zuzenean entzun
ahal izatea altxortzat jo zuen
Olatz Peon alkateak: «Aukera ho-
rrekin batera, gainera, gure hiz-
kuntza eta kultura munduari
erakusten dizkiegu, euskal mu-
sikaren bitartez».

OBRA BEHARTUEN OIHARTZUNA
Tolosako lehiaketan, abesbatzen
nahitaez abestu beharreko zen-
bait obra izaten dituzte. Luismi
Espinosa adituak azaldu zuenez,
euskal konpositore eta sortzaile-
en lana sustatu, taularatu eta,
bide batez, munduratzeko ekin
zioten erabaki horri, eta poza-
rren dira eman dituen fruituen-
gatik: «Youtuben abesbatzen
musika bilatzen hasi orduko,
adibidez, ehunka dira euskal sor-
tzaileen obrak abesten dituzten
nazioarteko abesbatzen bideo-
ak. Josu Elberdin edo Javier Bus-
to aipatuko nituzke, esaterako.
Lehiaketak aukera eman du eus-
kal obrak munduratzeko eta,
aldi berean, beste herrialdeetako
kantariei, partituretan baino
ezagutzen ez zituzten paisaiak
erakutsi dizkie».
Bide horretan, folklore saileko

obra behartuak Junkal Gerrero-
ren Eguzki printzak eta Karlos
Gimenezen Xoxo beltz bat ba-
nuen izango dira. 
Guztira 22 abesbatza bertara-

tuko dira Tolosara. Horietatik 11
ganbera abesbatzen sailean
lehiatuko dira, polifonia eta fol-
klorea abestuz. Beste 11 abesba-
tzak, berriz, ahots taldeen saile-
koak izango dira, eta musika pro-
fanoa eta erlijiosoa izango
dituzte langai.

Talde horiek guztiek 18 he-
rrialde ordezkatuko dituzte mu-
sikaren bitartez, eta aipagarriena
Kolonbiakoa izango da: Mede-
llingo Tonos Humanos ganbera
abesbatzaren bitartez, herrialde-
ak estreinakoz parte hartuko du
Tolosako lehiaketan. Gainera,
aspaldion euskal abesbatzarik ez
da Tolosan aritu, eta aurten itzu-
liko da ordezkaritza: Leioako Vo-
calia taldea. Espinosak haien ka-
litatea azpimarratu du, «edozein
talderekin lehiatzeko modu-
koa». 
Kolonbiar eta euskaldunekin

batera, honako herrialdeetako
abesbatzak bertaratuko dira To-
losara: Filipinak, Kuba, Alema-
nia, Holanda, Erresuma Batua,
Norvegia, Indonesia, Lituania,
Eslovenia, Letonia, Suedia, Hun-
garia, Espainia, Italia, Lituania
eta Taiwan.
Lehia hori entzun, begiratu eta

baloratzeko ardura nazioarteko
epaimahaiak izango du eta, aipa-
tzekoa da, aditu horien guztien
burua tolosarra izango dela aur-
ten: Enrike Azurza zuzendaria. 
48. Tolosako Abesbatza Lehia-

ketako sarrerak eskuragarri dira
jada, eta informazioa zehatzagoa
eskura daiteke Tolosako Ekinbi-
de Etxeak banatutako esku-
orrian nahiz www.cittolosa.com
atarian. 

Ohi bezala, Topic zentroan eman zuten lehiaketako xehetasunen berri. I. URKIZU

Oinez zeharkatuko
dute Tolosa,
minbiziaren aurka

I. Urkizu 

Bularreko minbiziaren aurkako
nazioarteko eguna da urriaren
19a eta, efemeridea baliatuz, Gi-
puzkoako minbiziaren aurkako
elkarteak martxa berdea antola-
tzen du. Iaz Beasainek pasatu
zion lekukoa Tolosari eta, horre-
la, datorren urriaren 22ak minbi-
zia plazara aterako du Tolosan,
informazioa nahiz kontzientzia
zabaltzeko.
Euskal Autonomia Erkidego-

ko gizon-emakumeen heriotzen
eragile nagusia da mibizia eta,
bularreko minbiziari dagokio-
nez, urtero 1.400 kasu izaten
dira. Datuek erakusten duten
errealitate gordinari prebentzio-
az erantzutea aukerarik onena
dela uste du minbiziaren aurako
elkarteak eta, herritar guztiei
eragiten dien gaia gizarteratzea. 
Hain justu behar horri eran-

tzungo dio, bada, aste osorako
prestaturiko egitarauak: «Gaixo
daudenei esango diegu ez dau-
dela bakarrik, gu beraiekin gau-
dela», azaldu zuen Maider Sierra
AECCko psikologoak. Urte osoan
barrena ondutako hitzorduak

prestatu dituzte eta, besteak bes-
te, ikastetxeak eta kale-hezitzai-
leak gaztetxoekin gaia lantzen
ari dira. 
«10 minbizia kasutatik 7k bizi-

ohiturekin zerikusia dute, eta
oso garrantzitsua da belaunaldi
berriei hori helaraztea», Sierra-
ren ustez. Horregatik, Orixe ins-
titutuak eta Hirukide ikastetxe-
ak mibiziaren aurkako olatuare-
kin bat egin dute, gaztetxoei
prebentzioaren garrantzia azpi-
marratuz; hezitzaileek erronka-
tzat dute gaia. 

KALEA SENDAGAI
Larunbatarekin batera aurreiku-
si dute minbiziaren aurkako hi-
tzordu garrantzitsuena baina,
haren aurretik, astelehenetik os-
tiralera bitarte, minbiziaren aur-
kako erakusketa ikusgai izango
da kultur etxeko areto nagusian,
17:30etik 19:30era. Ostegunean,
berriz, kale ekintza bat egingo
dute, ordu berean, Trianguloan.
Minbiziaren aurkako martxa

irtengo da Usabal kiroldegitik,
larunbatean. Parte hartzaile guz-
tiek zapi eta elastiko berdeak jan-
tziko dituzte eta, haien banaketa
09:30ean egingo dute. Ibai ertza
jarraituz Plaza Zaharrean amai-
tuko da ibilbidea, eta txotxongi-
lo, sukaldaritza, patinaje nahiz
piragua ikastaroak izango dira. 

AECC elkarteak Tolosako
eragileekin prestatu du
egitaraua; martxa
larunbatean izango da
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Zerkausi azpian aurkeztu zuten, ostiralean, aste osoko egitaraua. I. URKIZU



Azken hamar urteotan minbizia-
ren inguruko ikerketek nahiko ar-
gi utzi dute tumoreetako zelula
guztiak ez direla berdinak eta, gu-
re ustez, bada ohiko tratamen-
duek saihesten duten zelula mul-
tzo bat: metastasiak sortzen dituz-
ten zelulak. Ingelesez cancer stem
cell deitzen zaie, hau da, minbizi-
dun zelula amak. Terminoak ze-
haztea garrantzitsua da, izan ere,
zelula amak asko erabiltzen dira
medikuntzan, sendatzeko eta,
atzerrira joaten garenean, izenak
berak eztabaida sortzen du. 
Zelula ama txarrak dira?

Berez ez dira zelula ama norma-
lak. Nolabait, zelula amen gaita-
sunak jaso dituzten zelula hel-
duak dira; okerreko atzerapauso
bat egin dute. Baina ez dira senda-
tzeko erabiliko genituzkeen zelula
amak. Eta guk, zelula multzo ho-
riei eraso egiten dieten botikekin
saiakerak egiten ditugu. Lerro ze-
lularrekin lan egiten dugu, eta bai-
ta gizakien laginekin ere, proiek-
tupean baldin bada. 
Zein ikasketak eraman zaitu
lanpostu horretara?
Biologia ikasi nuen. Ikastolan nen-
bilela, zientzien edo letren arteko

aukeraketa egiteko eskatu zigute-
nean, ez nekien zer ikasi behar
nuen, baina nik gauza bakarra
nahi nuen: minbiziaren aurkako
txertoa aurkitu. Iruñean egin ni-
tuen unibertsitate ikasketak, eta
beste lau urte pasatu nituen labo-
rategian. Tesia Bilbon egin nuen,
EHUn, eta handik Donostiara jo-
an nintzen. Europar beka bat jaso
nuen Italiara joateko, eta handik
Donostiara itzuli nintzen, Stem-
Tek Therapeutics sortu bitarte.
Minbiziaren inguruan aritu izan
naiz beti.
Gizarteak gehien eskertuko lu-
keen sendagaia izan liteke min-
biziarena, akaso?
Baietz uste dut. Alzheimerra eta
antzeko gaixotasunak, minbizia
eta gaixotasun kardiobaskularrak
dira jende gehienari eragiten dio-
tenak. 
Zenbat denbora behar da iker-
keta batean, aurrerapauso bat
lortzeko?
Askotan sekulako aurrerapausoak

Itzea Urkizu Arsuaga 

Gauza bakarra zekien, ikasketak
aukeratzeko unea iritsi zitzaione-
an: minbiziaren aurkako senda-
gaia asmatu nahi zuela. Gaztetako
amets hari eutsi, eta minbiziaren
inguruko hainbat ikerketa lan-tal-
detan aritua da, Olatz Leis tolosa-
rra. Krisiak zientziari ere gogor
eragin dio, ordea, eta lankide bate-
kin beren enpresa propioa sortu
zuen, duela bi urte, minbiziaren
aurkako botiken ikerketan jarrai-
tzeko. Beste hainbat ikertzailere-
kin batera, eurak dira herritarren
itxaropen, bularreko minbiziaren
aurkako egunen antzekok azke-
nekoz ospatzeko. 
Zertan aritzen zara lanean?
Urte askotan Donostian aritu izan
naiz, Inbiomed fundazioak min-
biziari begira duen ikerkuntza tal-
dean. Askotan lan egiten genuen
Onkologikoa fundazioarekin eta,
gehienbat, bularreko minbizia az-
tertzen genuen. Duela hiruzpalau
urte diru laguntzak jaitsi zitzaiz-
kion fundazioari, lan erregulazio
txostena martxan jarri zuten, eta
minbizia ikertzeko saila itxi egin
zuten. Ordurako, ikertzaile nagu-
siak eta biok ikusten genuen egoe-
ra gero eta kaskarragoa zela, eta bi-
de berriak egiteko aukeren bila ha-
si ginen. Konturatu ginen indus-
tria farmazeutikoa gure atzetik ze-
torrela, guk ikerkuntza mailan
egiten genuen entsegu kliniko
mota bat, beren botikekin proban
jartzeko. Ikertzen jarraitzeko ne-
gozio aukera bat iruditu zaitzai-
gun, eta enpresa bat martxan jarri
genuen, Zamudion. Minbizia mo-
ta guztiak ikertzen ditugu han.
StemTek Therapeutics da zuen
enpresaren izena. Zein da zuen
ikerketa-lerro espezifikoa?
Gaur egun onkologian erabiltzen
diren tratamendu konbentzional
gehienek, kimioterapiak eta erra-
dioterapiak alegia, tumoreari bere
osotasunean erasotzen diote. Eta,
noski, horrek ezaugarri txarrak
zein onak desagerrarazten ditu.

lortu ditugula kontatzen dute, eta
jende askok pentsatzen du handik
bi egunera sendagaia eskura izan-
go dutela. Baina, laborategian oso
emaitza onak lortu eta animalieta-
ra helduta ere, hamar urte behar

dira entsegu klinikoak egiteko; oso
luzea da. Gainera, askotan anima-
liek izaten duten erreakzioa eta gi-
zakiek izaten dutena oso desberdi-
na izaten da.
Zu hasi zinenetik hona, minbi-
ziaren esparrua garatu da?
Gehienbat, prebentzioa eta diag-
nosia. Orain, adibidez, 35 urtera
jaitsi nahi dute mamografiak egi-
teko adina. Horrek gaixotasuna le-
henago hautematea dakar: minbi-
zia ez dago hain garatuta, eta trata-
menduaren emaitzak hobeak iza-
ten dira. Baina, tratamenduei da-
gokienez, ez da aurrerapauso
handiegirik eman. Onkologoek
baieztapen hori ez dute gustuko
izaten, baina hala da.
Jendeak zientziaren aurrera-
pausoekin itxaropena duela
iruditzen zaizu?
Gero eta gehiago. Tesia egiten ari
nintzenean, adibidez, askok gal-
detzen zidaten lanean noiz hasiko
ote nintzen; jada lanean ari nin-
tzen. Orain ikerlarion lana gehiago
ezagutzen du gizarteak. Zerbait
lortzen den bakoitzean medikuak
ateratzen dira prentsan, eta ez
ikertzaile taldea, baina hor ere al-
daketa bat sumatzen dut: medi-
kuak konturatu dira elkarlana be-
har dela eta, azken finean, bata-
bestearen hutsuneak betetzen diz-
kiogula elkarri.

I. URKIZU

«Gaztetan ez nekien zer ikasi,
baina gauza bakarra nahi nuen:
minbiziaren txertoa aurkitu»
OLATZ LEIS
IKERLARIA

Bularreko Minbiziaren Aurkako Nazioarteko
Eguna da bihar, eta Olatz Leis tolosarrak
zeresan handia izan lezake, egun hori noizbait
ospatu beharrik ez izateko
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«Onkologiako
tratamendu gehienek
tumoreari bere
osotasunean
erasotzen diote»

ELKARRIZKETA OSOA

Elkarrizketa osoa webgunean
irakurgai: www.ataria.info/tolosa



San Blas auzoko etxe
bat okupatu dute
Tolosako Etxebizitza Asanbladak hartu du bere gain San Blaseko hilerri
ondoan dagoen Gurutzeaga-Berri etxearen okupazioa 

Jon Miranda Tolosa

«Herritar orok duen oinarrizko
eskubide zibil bat, etxebizitza es-
kubidea, teoria konstituzionale-
tik praktika politikora igarotzea
erabaki dugu». Hala esan dute
komunikatu batean Tolosako
Etxebizitza Asanbladako kideek.
Okupazioa ez da egun batetik

bestera eman. Azkeneko egunak
eman dituzte etxebizitza egoki-
tzen eta larunbatean erabaki zu-
ten euren erabakia publiko egi-
tea. «Gaurkoa hasiera bat beste-
rik ez dela azpimarratu nahi
dugu. Gure ideiak ez dira espazio
batera mugatzen. Gaur egun,
ehunka gazte zein herritar dau-
de, eskualde honetan bizitza
duinago bat merezi dutenak. Es-
kuartean dituzten lanabesak
hartu eta beraien bizitzen jabe
izateko apustua egitera anima-
tzen ditugu guztiak».
Oraingoz, etxebizitza okupatu

eta egokitzen ari dira, «kolekti-
boki erabakiko dugu zein pausu
eman, baina iragarri nahi dugu,
bertan geratuko garela». Tolosa-
ko Etxebizitza Asanbladak jaki-
narazi duenez, Tolosan, Euskal
Herriko beste hainbat txokotan
bezala, etxe huts mordoa dago,
«hautsa hartzen, iluntasunean,
erdoiltzen... Aldi berean, ezin
dugu ukatu Zerkausian edota
beste hainbat lekuetan etxegabe
asko ikusten direla. Baita 30 ur-
terekin oraindik gurasoen etxe-
tik emantzipatu ezin direnak,
eta nola ez, 70-80 urteko aiton
amonen edota familien etxe ka-
leratzeak. Hori ikustean odola
ateratzen zaigu begietatik amo-
rruz jositako malkoekin batera».

Asanbladak beren proiektua-
rekin bat egiten duten herritar
orori esku bat luzatu dio, «ban-
ketxe eta botere faktiko guztie-
kin haustura emateko ordua bai-
ta», eta San Blas auzoko etxebizi-
tza egokitu eta garbitzeko
herritarrei dei egiten diete, la-
gundu dezaten.

LURPERATZAILEAREN ETXEA
Kanposantu ondoan dago koka-
tuta Gurutzeaga-Berri etxea eta
garai batean San Blaseko hile-
rrian lan egiten zuen udal langi-
learen ohiko etxebizitza zen.
90ko hamarkada arte erabili zu-
ten eta gero hutsik geratu zen.
Urte batzuk beranduago, San-
blazpiko gazte asanbladak oku-
patu zuen eraikina eta jende
gehiagok ere erabili izan du.
Denbora luzea darama, ordea,
hutsik eta udalak hesi-hormaz

itxita dauka. «Nahiz eta estruk-
tura eta teilatua egoera onean
aurkitu, etxebizitza oso egoera
tamalgarrian dago», esan dute
Tolosako Etxebizitza Asanblada-
ko kideek. Eraikina txukuntzeari
ekin diote dagoeneko.
Larunbat goizean, Tolosako

Udaltzaingoa gerturatu zen erai-
kinera eta okupazioaren ardura-
dun bezala izendatu duten asan-
bladako kide bat identifikatu
zuen. «Prozedura judiziala abia-
tuko da orain eta pentsatzekoa
da denbora bat emango dutela
horretan. Printzipioz, momentu
batetik bestera ezin dute desalo-
jatzeko agindua eman. Hala ere,
ez gara fio eta erne gaude gerta
daitekeenaren aurrean». Herri-
tarrei, datozen egunetan iragarri
daitezkeen mobilizazioei adi
egoteko deia egin diete Tolosako
Etxebizitza Asanbladatik.

Orain arte, hesi-hormaz itxita eduki du Tolosako Udalak eraikina. J.M.
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San Esteban auzoko
asteburu kulturala
Jende ugari gerturatu da asteburuan Tolosako San Esteban auzoan
antolatu duten kultur astearen barruko ekitaldiez gozatzera

Erredakzioa Tolosa

Aurreko asteburuan abiatu zu-
ten San Esteban auzoko XXIX.
kultur astea. Asteazkenean egin
zuten herri krosarekin batera, la-
runbata eta igandeko ekitaldiak
izan dira nagusi aurtengo egita-
rauaren barruan.
Haurrak izan ziren protago-

nista larunbat arratsaldean.
Haientzako BOX.A elkartekoek
serigrafia tailerra eta jolasak an-
tolatu zituzten. Txokolatada eta
buruhaundiekin borobildu zu-
ten arratsaldea, Bonbereneako
gazte txarangak alaituta. Gaue-
an, helduentzako kontzertuak
izan ziren. 
Auzoko txarangak alaitu zuen

igande goiza eta babarrun jatea-
ren aurretik Radio Controleko
kotxeen erakustaldia egin zuten,
Ttorreko aparkalekuan. Bazka-
lostean, Joxe Mendizabalen
erromeria izan zen. Goian, larunbateko serigrafia saioa eta behean igandeko erakustaldia. J.M./I.S.

Azku Egun borobila
Erredakzioa Ibarra

Eguraldi txarra izan zuten duela
bost urte Azku Eguna antolatu
zuten lehen aldian. Ordutik, To-
losako udalaren karpa eskatzen
dute urtero festa egunerako, bai-
na primerako eguraldia atera-
tzen zaie.
Auzoko astoa eta kolore ber-

dea nagusi direla goizetik abiatu
zuten festa larunbatean.
11:00etan bota zuten txupinazoa
eta ondoren, haur jolas koopera-
tiboak izan ziren. Toka eta pin-
txo poteoaren ostean, Aperitiff
musikalean parte hartu zuen Zi-
ribulio Sound-ek.
Auzokoak aritu ziren bazkari-

rako paella prestatzen eta bazka-
lostean bingoa izan zuten. Ume-
entzako arratsaldean, Pituxa
Cowntu kontari ikuskizuna izan
zen Gaztetxulon.
Festarekin amaitzeko, Errurik

gabe eta Oztopo taldeen kontzer-
tuak izan ziren eta 20:30ean jai
bukaera eta garbiketarekin hu-
rrengo urtera arte agurtu zuten
festa eguna.

Olarrain auzoan dagoen monolitoan egin zuten igandean omenaldia. I.S.

Aperitiff musikala eta auzotarren bazkaria izan ziren, besteak beste Azkuen. J.M.

PILOTA FESTA ADUNAN
Adunako Txulobi, Villabonako Behar Zana, Zizurkilgo Zio-
tza eta Angeluko Ardohytar pilota eskoletako gazteak aritu
ziren larunbat goizean Adunako frontoian. Elkarren aurka-
ko partidak jokatu eta hamaiketakoa izan zuten ondoren. J.M.

IPUINEN UNIBERTSOA FAMILIAN
Zizurkilgo Pedro Mari Otaño ikastetxeko Ombu guraso elkar-
teak ekimena abiatu du. Hilero ipuinak, musika, marrazkia
eta bertsoak ardatz hartuta emanaldiak izango dira Plazida
Otaño liburutegian. J.M.

Bi itzal, zeru
oskarbian 
betiko itsatsiak 

Erredakzioa Tolosa

Duela 33 urte bahitu zituzten
Lasa eta Zabala, Baionan. Tortu-
ra eta erail egin zituzten eta Ala-
canteko Bussot herrian kare bi-
zian ehortzi. 
1985ean ehiztari batek aurkitu

zituen gorpuzkinei 1995ean
ADN frogak egin ondoren baiez-
tatu zen tolosarrenak zirela aur-

kitutako gorpuak. Tolosara eka-
rri zituzten, bahiketatik 13 urte-
ra. 
Desagerpenaren urteurrena-

ren harira, urtero egiten diete
omenaldia Olarrain auzoan da-
goen monolitoan. Aurreko igan-
dean, txalaparta eta adar hots ar-
tean hasi zen ekitaldia eta au-
rreskuaren ondoren, lore
eskaintza egin zieten senideek. 

Joxean Lasa eta Joxi Zabala tolosarren
omenezko ekitaldia egin zuten igandean
Tolosako Olarrain auzoko monolitoan

SORGIN FESTA, ANOETAN 
Anoetako Emakume Taldeak iluntze feminista antolatu zuen
larunbatean elizako atarian. Josebe Iturriozek inkisizioaren
inguruko hitzaldia eman zuen, ondoren afari-merienda izan
zen eta gaua borobiltzeko Urnietako Lear taldeak kontzertu
akustikoa eskaini zuen. J.M.



San Blas auzoko etxe
bat okupatu dute
Tolosako Etxebizitza Asanbladak hartu du bere gain San Blaseko hilerri
ondoan dagoen Gurutzeaga-Berri etxearen okupazioa 

Jon Miranda Tolosa

«Herritar orok duen oinarrizko
eskubide zibil bat, etxebizitza es-
kubidea, teoria konstituzionale-
tik praktika politikora igarotzea
erabaki dugu». Hala esan dute
komunikatu batean Tolosako
Etxebizitza Asanbladako kideek.
Okupazioa ez da egun batetik

bestera eman. Azkeneko egunak
eman dituzte etxebizitza egoki-
tzen eta larunbatean erabaki zu-
ten euren erabakia publiko egi-
tea. «Gaurkoa hasiera bat beste-
rik ez dela azpimarratu nahi
dugu. Gure ideiak ez dira espazio
batera mugatzen. Gaur egun,
ehunka gazte zein herritar dau-
de, eskualde honetan bizitza
duinago bat merezi dutenak. Es-
kuartean dituzten lanabesak
hartu eta beraien bizitzen jabe
izateko apustua egitera anima-
tzen ditugu guztiak».
Oraingoz, etxebizitza okupatu

eta egokitzen ari dira, «kolekti-
boki erabakiko dugu zein pausu
eman, baina iragarri nahi dugu,
bertan geratuko garela». Tolosa-
ko Etxebizitza Asanbladak jaki-
narazi duenez, Tolosan, Euskal
Herriko beste hainbat txokotan
bezala, etxe huts mordoa dago,
«hautsa hartzen, iluntasunean,
erdoiltzen... Aldi berean, ezin
dugu ukatu Zerkausian edota
beste hainbat lekuetan etxegabe
asko ikusten direla. Baita 30 ur-
terekin oraindik gurasoen etxe-
tik emantzipatu ezin direnak,
eta nola ez, 70-80 urteko aiton
amonen edota familien etxe ka-
leratzeak. Hori ikustean odola
ateratzen zaigu begietatik amo-
rruz jositako malkoekin batera».

Asanbladak beren proiektua-
rekin bat egiten duten herritar
orori esku bat luzatu dio, «ban-
ketxe eta botere faktiko guztie-
kin haustura emateko ordua bai-
ta», eta San Blas auzoko etxebizi-
tza egokitu eta garbitzeko
herritarrei dei egiten diete, la-
gundu dezaten.

LURPERATZAILEAREN ETXEA
Kanposantu ondoan dago koka-
tuta Gurutzeaga-Berri etxea eta
garai batean San Blaseko hile-
rrian lan egiten zuen udal langi-
learen ohiko etxebizitza zen.
90ko hamarkada arte erabili zu-
ten eta gero hutsik geratu zen.
Urte batzuk beranduago, San-
blazpiko gazte asanbladak oku-
patu zuen eraikina eta jende
gehiagok ere erabili izan du.
Denbora luzea darama, ordea,
hutsik eta udalak hesi-hormaz

itxita dauka. «Nahiz eta estruk-
tura eta teilatua egoera onean
aurkitu, etxebizitza oso egoera
tamalgarrian dago», esan dute
Tolosako Etxebizitza Asanblada-
ko kideek. Eraikina txukuntzeari
ekin diote dagoeneko.
Larunbat goizean, Tolosako

Udaltzaingoa gerturatu zen erai-
kinera eta okupazioaren ardura-
dun bezala izendatu duten asan-
bladako kide bat identifikatu
zuen. «Prozedura judiziala abia-
tuko da orain eta pentsatzekoa
da denbora bat emango dutela
horretan. Printzipioz, momentu
batetik bestera ezin dute desalo-
jatzeko agindua eman. Hala ere,
ez gara fio eta erne gaude gerta
daitekeenaren aurrean». Herri-
tarrei, datozen egunetan iragarri
daitezkeen mobilizazioei adi
egoteko deia egin diete Tolosako
Etxebizitza Asanbladatik.

Orain arte, hesi-hormaz itxita eduki du Tolosako Udalak eraikina. J.M.
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San Esteban auzoko
asteburu kulturala
Jende ugari gerturatu da asteburuan Tolosako San Esteban auzoan
antolatu duten kultur astearen barruko ekitaldiez gozatzera

Erredakzioa Tolosa

Aurreko asteburuan abiatu zu-
ten San Esteban auzoko XXIX.
kultur astea. Asteazkenean egin
zuten herri krosarekin batera, la-
runbata eta igandeko ekitaldiak
izan dira nagusi aurtengo egita-
rauaren barruan.
Haurrak izan ziren protago-

nista larunbat arratsaldean.
Haientzako BOX.A elkartekoek
serigrafia tailerra eta jolasak an-
tolatu zituzten. Txokolatada eta
buruhaundiekin borobildu zu-
ten arratsaldea, Bonbereneako
gazte txarangak alaituta. Gaue-
an, helduentzako kontzertuak
izan ziren. 
Auzoko txarangak alaitu zuen

igande goiza eta babarrun jatea-
ren aurretik Radio Controleko
kotxeen erakustaldia egin zuten,
Ttorreko aparkalekuan. Bazka-
lostean, Joxe Mendizabalen
erromeria izan zen. Goian, larunbateko serigrafia saioa eta behean igandeko erakustaldia. J.M./I.S.

Azku Egun borobila
Erredakzioa Ibarra

Eguraldi txarra izan zuten duela
bost urte Azku Eguna antolatu
zuten lehen aldian. Ordutik, To-
losako udalaren karpa eskatzen
dute urtero festa egunerako, bai-
na primerako eguraldia atera-
tzen zaie.
Auzoko astoa eta kolore ber-

dea nagusi direla goizetik abiatu
zuten festa larunbatean.
11:00etan bota zuten txupinazoa
eta ondoren, haur jolas koopera-
tiboak izan ziren. Toka eta pin-
txo poteoaren ostean, Aperitiff
musikalean parte hartu zuen Zi-
ribulio Sound-ek.
Auzokoak aritu ziren bazkari-

rako paella prestatzen eta bazka-
lostean bingoa izan zuten. Ume-
entzako arratsaldean, Pituxa
Cowntu kontari ikuskizuna izan
zen Gaztetxulon.
Festarekin amaitzeko, Errurik

gabe eta Oztopo taldeen kontzer-
tuak izan ziren eta 20:30ean jai
bukaera eta garbiketarekin hu-
rrengo urtera arte agurtu zuten
festa eguna.

Olarrain auzoan dagoen monolitoan egin zuten igandean omenaldia. I.S.

Aperitiff musikala eta auzotarren bazkaria izan ziren, besteak beste Azkuen. J.M.

PILOTA FESTA ADUNAN
Adunako Txulobi, Villabonako Behar Zana, Zizurkilgo Zio-
tza eta Angeluko Ardohytar pilota eskoletako gazteak aritu
ziren larunbat goizean Adunako frontoian. Elkarren aurka-
ko partidak jokatu eta hamaiketakoa izan zuten ondoren. J.M.

IPUINEN UNIBERTSOA FAMILIAN
Zizurkilgo Pedro Mari Otaño ikastetxeko Ombu guraso elkar-
teak ekimena abiatu du. Hilero ipuinak, musika, marrazkia
eta bertsoak ardatz hartuta emanaldiak izango dira Plazida
Otaño liburutegian. J.M.

Bi itzal, zeru
oskarbian 
betiko itsatsiak 

Erredakzioa Tolosa

Duela 33 urte bahitu zituzten
Lasa eta Zabala, Baionan. Tortu-
ra eta erail egin zituzten eta Ala-
canteko Bussot herrian kare bi-
zian ehortzi. 
1985ean ehiztari batek aurkitu

zituen gorpuzkinei 1995ean
ADN frogak egin ondoren baiez-
tatu zen tolosarrenak zirela aur-

kitutako gorpuak. Tolosara eka-
rri zituzten, bahiketatik 13 urte-
ra. 
Desagerpenaren urteurrena-

ren harira, urtero egiten diete
omenaldia Olarrain auzoan da-
goen monolitoan. Aurreko igan-
dean, txalaparta eta adar hots ar-
tean hasi zen ekitaldia eta au-
rreskuaren ondoren, lore
eskaintza egin zieten senideek. 

Joxean Lasa eta Joxi Zabala tolosarren
omenezko ekitaldia egin zuten igandean
Tolosako Olarrain auzoko monolitoan

SORGIN FESTA, ANOETAN 
Anoetako Emakume Taldeak iluntze feminista antolatu zuen
larunbatean elizako atarian. Josebe Iturriozek inkisizioaren
inguruko hitzaldia eman zuen, ondoren afari-merienda izan
zen eta gaua borobiltzeko Urnietako Lear taldeak kontzertu
akustikoa eskaini zuen. J.M.



KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA
5. jardunaldia
Lauburu Ibarra-Guadalajara 4-3

Sailkapena
1. Pinseque 13p
2. Zierbena 13p
10. Lauburu Ibarra 6p
16. Tafalla 0p

Hurrengo jardunaldia
Juventud (8.)-Lauburu Ibarra (10.) 

Eskubaloia
ZILARREZKO OHOREZKO MAILA
6. jardunaldia
BMC-Tolosa Eskubaloia 26-18

Sailkapena
1. Barcelona B 12p
2. Zumosol 12p
16. Tolosa Eskubaloia 1p

Hurrengo jardunaldia
Zamora (3.)-Tolosa Esk. (16.)

Futbola
HIRUGARREN MAILA
9. jardunaldia
Bermeo-Tolosa CF 1-1

Sailkapena
1. Alaves B 23p
2. Vitoria 19p
8. Tolosa CF 13p
20. Zalla 4p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (8.)-Zalla (20.)

EUSKAL LIGA
6. jardunaldia
Beasain-Tolosa CF 1-0

Sailkapena
1. Oiartzun 18p
2. Bizkerre 16p
11. Tolosa CF 7p
16. Erandioko 2p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (11.)-Erandioko (16.)

ERREGIONAL PREFERENTEA, 
BIGARREN MULTZOA
5. jardunaldia
Intxurre-Mondragon 2-2
Tolosa CF-Bergara 3-4

Sailkapena
1. Soraluze 15p
2. Urola 12p
3. Bergara 11p
9. Tolosa CF 7p
12. Intxurre 4p
16. Mondragon 1p

Hurrengo jardunaldia
Aretxabaleta (5.)-Intxurre (14.)
Ikasberri (15.)-Tolosa CF  (9.)

LEHEN ERREGIONALA, 
LEHEN FASEA, 5. MULTZOA
5. jardunaldia
Euskalduna-Billabona 1-1

Sailkapena
1. Ordizia 12p
2. Segura-Goierri 9p
3. Ostadar 6p
4. Billabona 5p
5. Danena 4p
7. Lazkao 3p

Hurrengo jardunaldia
Billabona (4.)-Segura-Goierri (2.)
Danena  (5.)-Euskalduna (6.)

MENDI LASTERKETA
I. ELTXO TRAIL, ORENDAIN
Ibilbide luzea
Sailkapena
1. Martxel Bereau 1:31:32
1. Leire Elosegi 1:51:32
2. Beñat Katarin 1:33:10
2. Maite Etxezarreta 1:53:47
3. Xabier Plazaola 1:34:00
3. Monika Grajera 1:57:06

Ibilbide laburra
Sailkapena
1. Aitor Zunzunegi 23:19
1. Ane Iturria 27:15
2. Xabier Azurmendi 23:33
2. Maddi Marquet 30:33
3. Iñaki Beitia 23:35
3. Lurdes Intxausti 31:16

Pilota
LAU T’ERDIKO TXAPELKETA
Lehen mailako ligaxka
Urrutikoetxea-Altuna III 22-7

Promozioko ligaxka
Laso-Peña II 13-22
Jaka-Dario 22-11

Hurrengo jardunaldia
Victor-Altuna III
Jaka-Peña II

Saskibaloia
EBA Liga
Bigarren jardunaldia
Mondragon-TAKE 76-64

Sailkapena
1. Gallofa 2-0
2. Cantabria 2-0
10. TAKE 0-2
14. Burgos 0-2

Hurrengo jardunaldia
TAKE (10.)-Ardoi (5.)
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Altuna III.a ezinean,
Peña II.a eta Jaka bikain 
Lau t’erdiko txapelketako lehen partidak jokatu dituzte
asteburuan, lehen mailan eta promozio txapelketan 

Asier Imaz 

Urrutikoetxea erraz nagusitu zi-
tzaion igandean Jokin Altunari,
Eibarren. Amezketarrak zale-
tuen babesa izan zuen, eskualde-
tik jende ugari joan baitzen Aste-
lena pilotalekura. Kantxan, or-
dea, ez zuten nahi zutena ikusi.
Sake errematean jaun eta jabe
izan zen Urrutikoetxea. Partida-
ren gakoa, ordea, Altuna III.aren
maila izan zen. Ez zen bere egu-
na izan. Bost tanto egin zituen,
eta sei galdu, defentsan bakarra.
Beste tanto guztietan, eta ondo-
rioz jokoan, bizkaitarra izan zen
protagonista. Urrutikoetxeak 16
tanto egin zituen, sakez lau eta
airez bederatzi. 

Amezketarrarentzat oraindik
ez da dena amaitu, ordea. Victor
eta Irribarriaren aurka jokatzea
falta zaio Altuna III.ari. Ligaxka
gainditzeko, bi partida horiek
irabazi beharko ditu aurrelari
amezketarrak. 

Eibarko jaialdian, Jaka lizar-
tzarrak Dariori 22-11 irabazi zion.
Promozio mailako lehen partida

zen, iaz finalera iritsi zen aurre-
lariarentzat. Sendo nagusitu zi-
tzaion lizartzarra Dariori, eta as-
teburu honetan, Tolosan, Jon
Ander Peñaren aurka jokatuko
du. Tolosarra lehen jardunaldi

horretako protagonista izan da.
Lasoren aurka 13-22 irabazi zuen
larunbatean, Iruñeko Labrit pi-
lotalekuan. Garaipenaz gain,
Peña II.ak erakutsitako jokoa az-
pimarratu dute pilotazaleek. 

Jakak erraz irabazi zion Dariori igandean, Eibarko Astelena pilotalekuan. A. IMAZ

ELTXO TRAILEK BADITU LEHEN MARKAK
Orendaingo mendi lasterketaren lehen edizioa korritu zen igandean. Antolatzaileek 200 la-
gunentzat jarri zuten izen ematea, eta zenbakiekin gustura geratu ziren. Ibilbide luzea 20,5 ki-
lometroko itzulia zen, eta helmugara 105 lagun iritsi ziren. Martxel Bereau eta Leire Elosegi
izan ziren azkarrenak, 1:31 eta 1:51ko denborekin. 5 km-ko ibilbide laburra 52k amaitu zuten,
eta azkarrenak Aitor Zunzunegi eta Ane Iturria izan ziren. ATARIA



Lauburuk
bakarrik irabazi
du asteburuan 
Tolosa CF-ko bi futbol taldeek eta eskubaloi taldeak asteazkenean ere
ligako partidak jokatu zituzten, bi berdinketa eta porrot bat lortuz Tolosa Eskubaloiak asteazkenean jokatu zuen etxean, 27-28 galduz. A. IMAZ

MIKEL DIESTRO
LAUBURU IBARRA

1«Oso partida sufritua izan zen,
eta garaipen garrantzitsua. Egu-

tegi zaila daukagu, eta puntuak pila-
tzen joatea garrantzitsua da». 

2«2-0 jarri ginen, estrategia jo-
kaldiei esker. Oso gustura nago

horrekin. Bina berdindu ziguten, eta
gero 4-2 jarri ginen. Hortik aurrera
asko sufritu genuen. Azken 10 min-
tutuetan bost faltekin, izugarria izan
zen. Bi penalti bikoitz bota zituzten.
Lehena sartu zuten eta bigarrena
kanpora ». 

3«Horrela irabazten duzunean
partida bat, zapore ona gera-

tzen zaizu, baina esan bezala, asko
sufritu ondoren».

JON GONZALEZ
TAKE SASKIBALOIA

1«Lehen jardunaldian aulkiko jo-
kalarien indar pixka bat falta izan

zitzaigun, eta oraingoan, alderantziz.
Gure tokia eta rola aurkitu nahian
gabiltza».

2«Lehen laurdena defentsan ez
zen ona izan, eta 11 puntuko zu-

loa zabaldu zuten. Hirugarren laur-
denean partida berdintza lortu ge-
nuen, defentsa bikain bati esker.
Ondoren,  bi hiruko sartu zituzten ja-
rraian. 4-3 minuturen faltan hor gi-
nen, baina jaurtiketa libreen joko ho-
rretan berriro ihes egin ziguten».

3«Gazte nahiz beterano elkar
hartu eta talde sena atera behar

dugu».   

IMANOL CABERO
TOLOSA CF, EUSKAL LIGA

1«Asteazkenean bana bardindu
genuen, eta ez genuen gehiago

merezi izan. Emaitza justua izan zen.
Asteburuan, Beasainen, goitik be-
hera nagusitu ginen. Baina 1-0 galdu
genuen».

2«Aukera bakarra izan zuten eu-
rek, eta gola sartu zuten. Guk

bost garbi izan genituen, eta ezin
izan genuen sartu. Jokoan goitik be-
hera nagusitu ginen».

3«Ezintasuna sentitzen duzu
horrelako partida baten ondo-

ren. Ezin gola sartu. Aukerak bilatzen
ari gara, eta alde ona hori da. Sines-
ten jarraitu behar dugu, eta aurrera
jarraitu horrekin».  

JUSTO LILLO
TOLOSA CF, HIRUGARREN MAILA

1«Alaves B-ren aurka 0-0 egin
genuen asteazkenean. Oso par-

tida polita izan zen, eta Berazubiko
harmailak lepo zeuden».

2«Asteburuan Bermeon jokatu
genuen, eta 1-1. Bi puntu utzi

genituela esan ziguten. Izan ere, oso
ondo jokatu genuen».

3«Lehen 30 minutuak gureak
izan ziren, eta bi aukera oso gar-

bi galdu genituen, penaltia barne.
Ondoren beraiek sartu ziguten falta
bat aterata. Hutsegitea izan zen. Bi-
garren zatian berriro goitik behera
nagusitu ginen, eta Berezik izuga-
rrizko gola sartu zuen. Pena, beste bi
puntu utzi ditugulako». 

ALEX NOGUES
TOLOSA CF ESKUBALOIA

1«Beste igo berri baten aurka jo-
katu genuen, puntuatzeko au-

kerekin. Baina orain arteko itxurarik
txarrena emanda galdu genuen. Ez
dago aitzakiarik».

2«Atsedenaldira 13-10 iritsi gi-
nen. Akats gutxien egin zituena

aurretik. Bigarren zatian bat gutxia-
gorekin hasi ziren haiek, baina hala
eta guztiz ere 4-0eko partziala lortu
zuten. Baloi asko galdu genituen, tiro
eskasak eta defentsa ahula. Amaie-
ran, 26-16». 

3«Hurrengo partida berriro ere
goiko talde baten aurka izango

da. Usabalen jokatuko dugu Zamo-
raren aurka, larunbatean». 

ENTRENATZAILEEN ERREAKZIOAK
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Dinamika eta helburua

L ehen bi jardunaldiak jo-
katuta porrota besterik
ez dugu dastatu orain-
goz. Aurretik, beste 24
partida helburua bete-

tzeko. «Pausoz pauso, konfian-
tzarekin ekinez gero, urrun iritsi
zaitezke» zihoen Maradona han-

diak. Eta bere hitzak gainjarriz
nik diot: «Denek batera ekiten
badugu, noski». Izan ere, badaki-
gu nor garen eta nondik gatozen.
Badakigu gure indarra taldean
dagoela eta dinamika onean lan
egiten badugu edozer lortzeko
gai garela. Baina adi, dinamika
diodanean ez naiz erritmo edo
asmatze bati buruz ari, ez, jarre-
rari buruz ari naiz. Jarrera baita
definitzen gaituena. Eta hemen-
dik dator beste guztia. Beraz, di-

namika positiboa ez al dago ba
egiten dugun lan eta esfortzuaz
gozatzearekin guztiz erlaziona-
tuta? Esan bezala, aurrera begi-
ratu behar dugu, ziur bainago
denon artean, jokalari, entrena-
tzaile, bolondres eta harmailak
betetzen dituen jarraitzaileen ar-
tean, hurrengo partida aterako
dugula. Eta, are gehiago, denek
saskibaloi tolosarraz disfruta-
tzea lortuko dugula. Ez al da ba
hori helburu nagusia?

Aulkitik
Julen Aranzabal Segura
TAKE, Eba liga

Skyrunning-ean,
bigarren Ait Chaou
Erredakzioa Amasa-Villabona

2016ko Skyrunning txapeldun
geratzeko gutxi falta izan zaio
Euskadiko selekzioaren parte
hartu duen Hassan Ait Chaou
mendi lasterketaria. 
Munduko Kopako zazpigarren

proba irabaztetik zetorren billa-
bonatarra. Ameriketako Estatu
Batuetan irabazi zuen Big Sky
Montana. Asteburu honetan, la-

runbatean, Italian korritzen
zuen zortzigarren proba, Limo-
ne Extreme SkyRace. Bertan 63
puntu eskuratu zituen Ait Cha-
ouk, baina ez dira nahikoak izan,
lehen sailkatuaren puntuak ber-
dintzeko. 23 kilometroko laster-
keta izan zen asteburukoa, 2.000
metroko pendizarekin. Ait Cha-
ouk hamargarren postuan amai-
tu zuen, irabazlearengandik be-
deratzi minutura. 



Irurara, Euskal
Herriko 40. txapela
Xabier Artola eta Idoia Besadarentzat izan da Segurako 
40. Txapelketa; Ane Urruzola billabonatarra bigarren
sailkatu zen, larunbatean, Iker Sanz bikotearekin batera 

Itzea Urkizu Irura

Euskal Herriko dantza txapelke-
tak ez du zenbakirik behar bere-
zia izateko, baina, zalantzarik ez
da, 40. txapelketak desberdin es-
natu zuela Segura, joan den la-
runbatean. Egun osoko jaiak
arindu nahi izan zuen bikote
parte-hartzaileen urduritasuna,
baina oholtzak jarri zuen nor
bere lekuan, eta epaimahaiak
nor bere puntuazioan. Horrela,
Xabier Artola irurarra eta haren
bikote Idoia Besada pasaitarra
izan ziren txapeldun, 123 puntu
eskuratuta.

Haien atzetik sailkatu ziren,
bigarren postuan, Ane Urruzola
billabonatarra eta Iker Sanz lezo-
arra, 119 punturekin. Eta, podiu-
ma osatuz, Amets Amubieta eta
Larraitz Larrañaga azpeitiarrak
sailkatu ziren hirugarren, 118
punturekin.
Guztira 10 bikote aritu ziren

fandangoaren eta arin-arinaren
artean pintzelkadak marrazten,
eta publikoak bat egin zuen
haien ahaleginarekin. Horrela,
sailkapen ofizialaz haragoko sa-
riak ere iritsi ziren eskualdera.
Ane Urruzolak eta Iker Sanzek
jaso zuten Gillermo Areizaga sa-

ria, estreinakoz parte hartu eta
posturik onena lortu zuen biko-
tea izateagatik. Xabier Artolak
eta Idoia Besadak, berriz, garai-
pen handia gutxi ez, eta gipuzko-
ar onenen saria eta hobekien jan-
tzitako bikotearen saria ere ira-
bazi zituzten.
2017ko urrira bitarte, orain,

Udaberri dantza taldeko bikote-
ak urtebetez jaso beharko du,
Irurako Udalean, Nestor Baste-
rretxeak sorturiko garaikurra.
Atsedenaldian Aukeran dan-

tza konpainiaren saioa izan zen,
eta eskualdeko hainbat dantzari
aritu ziren oholtzan.

Txapel nagusia janztearekin batera beste bi sari ere eskuratu zituzten txapeldunek. I. URKIZU
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Anoeta.Kiropraxiari buruzko hitzal-
dia.Xabier Mendiarazen eskutik
izango da. 18:00etan, udaletxean. 
Tolosa.Nerabezaroa: Identitatea,
lagun taldea eta ziurtasun eza
hitzaldia. Izar Arregi psikologoaren
eskutik, euskaraz, Gorosabeleko 
liburutegian. 
Tolosa.David de Jorge sukaldariaren
eskutik miko-gastronomia erakus-
taldia. Ondoren, bertaratzen direnek
prestatutakoa dastatzeko aukera
izango dute. 19:00etan, Zerkausian.
Aduna.Herri batzarra. Hondakinen
eta aparkalekuen ordenantza 
berrien lanketa. 19:00etan, 
kultur aretoan. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzearen
eskutik, eskualdeko berriak, artea-
ren txokoa, teknologia, Haritz Mujika
Kale Kantoitik, eta lehiaketa, deitu
10:45etik 10:55era.    

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. 
20:00-20:30. Kokondo.Oskar 
Tenaren musika saioa.

28 KANALA
12:30.Bat-Batean.
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Toti Martinez de Lezea.
23:00. Aizank.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Mujika Martinez, Edurne. Euskal 
Herria, 3. Telefonoa: 943 670915.
Gauekoa.Morant Barber, 
R. Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 673849. 
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ZORION AGURRAK

Zorionak!

Maria Esnaola (Lizartza).
Gaur 101 urte. 

Zorionak familia guztiaren partetik. Muxu handi bat.


