
Munduko 18 koru lehiatuko
dira bihartik hasita Tolosako
Abesbatza Lehiaketan
48. Tolosako Abesbatza Lehiaketa bihar Santa Klara elizan hasi eta Leidor
antzokian amaituko da asteartean; bi agertoki horietan abestuko dute 
lehian ariko diren 20 taldeek; hamasei herrialde ordezkatzen dituzte  //4-5

JOSEBA OTAEGI: «ARGI PIXKA BAT IKUSTEA BEZALA IZAN DA» //7

Ibarrako Kirol
Elkartearen 
50 urteek, festa
ekarri dute //6

EKONOMIA 2.300 HAUTAGAIEN TXANDA
Hasi da Tolosaldea Garatzenek, udalek eta Lanbidek elkarlanean gorpuztutako III. Enplegunea, 
Lehiberrin. 70 lanpostuak betetzeko elkarrizketak egin eta egin ariko dira atzoko moduan, gaur  //2
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2.300 hautagai
eta 70 lanpostu,
III. Enplegunen
Atzo hasi zen Tolosaldeko hirugarren
enplegu azoka, Lehiberrin; lanpostuen
jarraikortasuna egitasmoaren
altxortzat jo dute ordezkari politikoek

Itzea Urkizu Arsuaga 

2.672 langabetu daude, gaur
egun, Tolosaldean. Herritarren
%11,7 horretako zenbaiti bultza-
da bat eman, eta lan-merkatura
sartzeko egitasmoa da Enplegu-
nea. Hirugarrenez ospatzen ari
dira aurten eta, atzo eta gaur bi-
tartean, 2.300 hautagai pasatuko
dira Lehiberri zentroko mahaie-
tatik, lan elkarrizketak egitera. 
Tolosaldea Garatzeneko uda-

lek eta Lanbidek elkarlanean

gorpuztutako proiektua da En-
plegunea, eta 70 lanpostu eskai-
niko dituzte aurten; Lanbidek
horietako 54 finantzatuko ditu. 
Hasieran, behinik behin, sei

hilabeteko lan kontratuak egin-
go dizkiete aukeratutako langile-
ei, eta enpresa pribatuak izango
dira guztiak. Dena den, eskual-
deko ordezkari politikoek Enple-
gunearen irekieran nabarmen-
du zutenez, horixe da hitzordua-
ren harribitxia: «Aurreko
Enpleguneetako lan kontratu

asko luzatu egin izan dituzte eta,
beraz, argi dago lanaren jarrai-
kortasuna bermatzen duela». 
70 lanpostutarako 2.300 hau-

tagaik eman dute izena, eta 10
minutu inguruko elkarrizketak
izango dituzte enpresetako ar-
duradunekin. 

Eskainitako lanpostuak, be-
rriz, hainbat esparrutakoak izan-
go dira. Industrian 37 lanpostu
eskainiko dituzte eta zerbitzue-
tan, berriz, 16. Hamabi lanpostu
izango dira merkataritza sekto-
rean eskainiko dituztenak eta,
bide beretik, ostalaritzan 4 lan

Hautagai bakoitzak aurrez zehaztutako hitzordua izaten du, enpresetako arduradunekin elkartzeko. I. URKIZU
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Alokagai

Taberna-jatetxea.Martxan da To-
losan, eta jende euskalduna bilatzen
da. Informazioa: 607690403 (Mi-
kel).

Lan eskaintza

Dendaria.30-40 urte bitarteko
neska euskalduna behar da Tolosako
zapata denda batean, lau hilabetez,
lanaldi osoan lan egiteko. Salmenta
esperientzia izatea baloratuko da.
Bidali curriculuma: zapatadendato-
losa@gmail.com.

IRAGARKI LABURRAK

kontratu egingo dituzte, Enple-
gunearen bitartez. Azkenik, le-
hen sektorera ere bideratuko da
Enplegunea, eta nekazaritza la-
netan aritzeko lanpostu bat sor-
tuko dute atzo eta gaur Lehiberri
zentroan egindako elkarrizkete-
tatik. 

Hondakinen tasa %5 igotzea
onartu du udalbatzak
I. Urkizu  Tolosa

Urteroko moduan, urriko osoko
bilkurako gai-zerrendak hartu du,
aurten ere, ordenantza fiskalak al-
datu eta onartzeko gaia. Horrela,
2017an indarrean jarriko diren al-
daketa fiskalak hizpide izan zituz-
ten asteartea eta, nagusiki, lau or-
denantza fiskal onartu zituzten;
horien artean, hondakinen tasak
sortu zuen eztabaida.

Zergen eta tasen igoera Hego
Euskal Herriko KPIa kontuan har-
tuta gauzatuko du udalak, ohiko
moduan: «Beraz, urriaren 14an ar-
gitaratutako KPIa erreferentzia
izango dugu. Aurten, iaz ez bezala,
positiboa da: 0,375», azaldu zuen
Tolosak.
Batetik, hondakinen tasa %5

igoko dute hurrengo urtean eta,
udal gobernuaren helburua «al-
dea txikitzea da, bilketa kostuaren

eta tasaren bitartez biltzen dena-
ren artean». 
EH Bilduk gogor kritikatu zuen

proposaturiko neurria eta, beste-
ak beste, tasak sortutako honda-
kin kopuruaren arabera ezartzea
defendatu zuen Lore Agirrek:
«Zuek gure proposamen hori alda-
tu egin zenuten, baina ez zenuten
ordezkatu, eta bidegabekeria da.
Tasa igo duzue, besteak beste,
erraustegia egin nahi duzuelako».

Gainera, «organikoa biltzea zigor-
tzen» aritzea egotzi zien EAJri eta
PSE-EEri: «Hondakin organikoen
kilo bakoitza biltzea 72 euro or-
daintzetik, 112 euro ordaintzera
pasatu gara, eta kostu horiek Gi-
puzkoako Hondakinen Kontsor-
tzioak igo ditu».
Olatz Peon alkateak, ordea,

hondakin tasaren igoera modu
horretan ezartzea «duela hainbat
urte ere hartzen zen erabakia»
dela nabarmendu zuen bilkuran:
«Ez dugu erraustegia finantzatu
nahi, gastuaren eta bilketaren ar-
teko aldea murriztu baizik. Gaine-
ra, Tolosako hondakin bilketa sis-
tema aldatu izan ez bagenu, tasa-
ren igoera handiagoa izango zen
ziur aski».
2017ko urtarriletik aurrera, fa-

milia ugarien hobariak eskuratze-
ko jarraibideak ere aldatuko dira
Tolosako Udalean. Begoña Tolo-
sak zehaztu zuenez, «hainbat data
eta epe izaten dira dokumentuak
aurkezteko, eta horrek nahasme-
na sortzen die familia ugariei».
Horrenbestez, epe guztiak batera-
tu egingo dituzte, eta eskaera egun
bakarrean egitea ahalbidetuko
dute. Gainera, behin hobaria jasoz
gero, hurrengo urtean automati-
koki berritzeko aukera izango da,
baldin eta familiek irizpideak be-
tetzen jarraitzen badute.

Hobariekin jarraituz, Gipuzko-
ako Foru Aldundiak aukera eman
die udalei, Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zergari hoba-
riak nahierara ezartzeko. Horrela,
Tolosako Udalak %10eko hobaria
ezarriko die, 2017an, 15 zaldi fiskal
baino gutxiago dituzten 5 eserle-
kuko turismoei.
Azkenik, urte berriak zerga be-

rriak ekarriko dizkie Euskal Herria
plazako nahiz Zerkausiko saltzaile
eta ekoizleei. Antza, Euskal Herria
plazako salmentak ez doaz espe-
rotako erritmoan, eta saltzaileek
tasak errebisatzea eskatu diote
udalari: «Horregatik, datorren ur-
tean %5 gutxiago ordaindu behar-
ko dute plazan postua jartzearen
truke».
Bide beretik, Zerkausiko pos-

tuen prezioak ere zehaztu zituz-
ten osoko bilkuran: erabiltzen du-
ten mahai bakoitzeko 0,5 euro or-
daindu beharko dute ekoizleek
eta, saltzaileek, berriz, 2,5 euro or-
daindu beharko dute.
Hondakinen tasaren salbues-

penarekin, gainerako esparruetan
Hego Euskal Herriko KPIaren ara-
berako igoera ezartzea «begi onez»
ikusi du EH Bilduk, baina aurkako
botoa eman zuen bilkuran eta, be-
raz, EAJren eta PSE-EEren botoe-
kin onartu zituzten ordenantza
fiskalak.



Herritarren
Arreta
Zerbitzuaren
lehen oinarriak
Amasa-Villabonako udal talde guztiek
babestu dute zerbitzua eta lehen lanak
egiteko kreditu aldaketa bat onartu
zuten asteleheneko osoko bilkuran

Jon Miranda Amasa-Villabona

EH Bilduko zinegotziek egitas-
moari babesa ematea erabaki
dute. Xabat Laborde koalizioko
zinegotziak azaldu zuenez, «au-
rrekontuetan ez genion babesik
eman beste lehentasun batzuk
ikusten genituelako. Bide batez,
eman diren urrats batzuekin ez
gaude ados. Prozesua gidatzen
ari den enpresa aukeratzeko mo-
dua ez dugu konpartitzen». Hala
ere, EH Bilduko udal taldeak as-
telehenean agertu zuen, ez dela
inoiz HAZren (Herritarren Arre-
ta Zerbitzua) aurka egon eta he-
rritarren arreta hobetuko due-
nez, zerbitzua babestea erabaki
duela. Hala ere, «informazio tru-
kaketan sakontzea» eskatu zion
udal gobernuari.
PSE-EEko Maria Luisa Arija zi-

negotziak ere norabide berean
hitz egin zuen: «Informazio gu-
txi jaso dugu gaiaren inguruan.
Fede onez ari gara baiezkoa ema-
ten, badakigulako teknikoki
ondo egongo dela, baina oposi-
zioko alderdiak informatuago
eduki beharko zenituzkete».
Legeak horrela behartzen due-

nez, HAZ arautzeko udal orde-
nantzari hasierako onarpena

eman aurretik, Amasa-Villabo-
nako udalaren webgunean pu-
blikatuko da osorik herritarrek
kontsultatu dezaten. Behin epe
hori igarota onartuko dute ple-
noan.

BATZORDEETAN ALDAKETAK
Udal gobernuaren beste propo-
samen bat eztabaidatu zuten zi-
negotziek astelehenean. Orain
arte Ogasun batzordean jorratu
izan dira pertsonalarekin zeriku-
sia duten gaiak. Hemendik au-
rrera, Pertsonala eta Barne arau-
diabatzordea osatuko da eta ber-
tan udaletxeko langileek
ordezkaritza izango dute, ordez-
kari politikoekin batera. Oposi-
zioko alderdiak bat etorri ziren
proposamenarekin.
Ingurumen batzordea Hirigin-

tza batzordean txertatzea propo-
satu du EAJren udal gobernuak.
EH Bildu ez dago ados neurri ho-
nekin eta abstenitu egin zen as-
teleheneko plenoan. «Inguru-
menak batzorde propioa izatea-
ren alde gaude», esan du
Labordek . «Funtsezkoa gaia da
eta iruditzen zaigu udal gober-
nuak ez duela borondaterik ager-
tu kontu honetan. Batzorderik ez
du deitu urtarriletik». 

Tasetan %1eko
igoera onartu
zuen Zizurkilgo
udalbatzak,
astelehenean

PSE-EEren eskariz, ez dira
%2 igoko tasak eta udal
gobernuaren ekimenez,
hondakinen tasak %5
egingo du gora

Erredakzioa Zizurkil

Udal gobernuak %2ko igoera
proposatu ondoren, PSE-EEko
zinegotzi Jose Antonio Sanche-
zek egindako eskaera babestu
zuten gainerako udal taldeek,
eta honenbestez, puntu batean
egingo dute gora tasek.
Sanchezek poza agertu du oso-

ko bilkuran «zentzuzko» eraba-
kia hartu delako. «Herritarrei
zerbitzua eman ahal izateko, sa-
rrera nahikoa ziurtatzen duen
zerga bilketa politika bat plante-
atu behar du udalak, baina kon-
tuan hartu behar du zein gaita-
sun ekonomiko duten familiek.
Ezin ditu zergekin ito».
Zinegotzi sozialistaren uste-

tan, udal gobernuak proposatu
bezala tasak %2 goratzea, «igoera
desproportzionatu eta injustua
da». Horregatik, tasak urtez urte
eta progresiboki igotzea propo-
satu du.
Joxe Mari Luengo alkateak

azaldu duenez, «ezin da esan
planteatzen zen igoera justifika
ezina dela, hiru urtez igo ez dire-
nean». Gainera sozialisten kriti-
kari erantzunez, zera gogoratu
du alkateak: «Udala ia 30.000
euro itzuli beharrean da foru al-
dundira, aurten, EAJ eta PSEk
aberastasun handien zerga ken-
du eta aurreikusi baino diru gu-
txiago bildu dutelako».

HONDAKINEN TASA
Hondakinen tasari dagokionez
% 5eko igoera onartu zuen uda-
lak EH Bilduren botoekin. «EAJ
eta PSEk bultzatzen duten
erraustegia eraikitzeagatik soilik
hondakinen kontsortzioaren
faktura bikoiztu egingo dela au-
rreikusten da, 2016ko urte hasie-
ran, dagoeneko, %40ko igoera
izan zuen errefusa eta organiko-
aren tratatzeagatik ordaintzen
denak, bi alderdi horien ekime-
nez. Horren aurrean, eta orain-
dik udalean dugun zorra ikusita,
ezin dugu besterik egin eta opo-
sizioko alderdiek ere badakite.
Hori bai gogoratu behar da egoki
birziklatzen dutenek hobariak
dituztela», zehaztu du Luengok.

LOMCEREN AURKA
Hezkuntza eragileek LOMCEren aurka Hego Euskal Herrian
mobilizazioak deitu zituzten atzo. Villabonan, Fleming ikas-
tetxean eta Erniobean irakasle, guraso eta ikasleek elkarreta-
ratzea egin zuten klaseak hasi aurretik. Eskualdeko ikastetxe
publikoetan irakasleek ez zuten atzo lanuzterik egin eta ba-
txilergoko ikasleek egun osoko greba egin zuten Orixen. ATARIA
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Erdi Aroko
Gipuzkoari buruzko
solasaldia Zizurkilen
ZIZURKIL // Iago Irixoa adituak
hitzaldia emango du, gaur
19:30ean, Plazida Otaño liburu-
tegiko areto balio anitzean. Hain
zuzen, 2017ko Maiatza Saltsane-
ko ekimen nagusia Erdi Aroan
girotutako festa izango da, maia-
tzeko hirugarren asteburuan os-
patuko dena. Garai hartako ohi-
turak argitzen saiatuko da Iago
Irixoa gaur.

Xabi Artolari eta Idoia
Besadari omenaldia
egingo diete, gaur
IRURA // Euskal Herriko Dantza
Txapelketako irabazleei ome-
naldi beroa egingo die gaur Iru-
rako herriak. Udaletxeko batzar
aretoan, 19:30ean egin dute hi-
tzordua eta herritarrei bertara
azaltzeko gonbita luzatu diete.
Irurako Udalak eta Udaberri
dantza taldeak elkarrekin anto-
latu dute txapeldunen omenaldi
ekitaldia. 

Atera dute lihoa
putzutik, 10 egunez
beratzen utzi eta gero
LARRAUL // Aurreko ostiralean
liho-putzura joan ziren Larraul-
go eskolako umeak Dina 7 elkar-
tekoek lihoa putzutik nola atera-
tzen zuten ikustera. Larunbate-
an, berriz, harrera festa egin
zieten aurten eskolan hasi diren
bi ikasle berriei. Ikasturte hasie-
ran ohikoa den moduan harrera
beroa egin zieten eskolan hasi
diren ikasleei.



Ahotsen
ordua da

Mundu guztiko 18 koruk parte hartuko dute, horietako bi ahots talde eta
abesbatza sailetan, bihar hasiko den 48. Tolosako Abesbatza Lehiaketan 

Imanol Garcia Landa

Azken prestaketak burutzen ari dira
Tolosako Leidor aretoan eta Santa
Klara elizan, bihar hasi eta datorren
asteartera arte, bi agertoki horietan
izango baita jokoan 48. Tolosako
Abesbatza Lehiaketa. Guztira 18
koru izango dira, baina lehian ariko
direnak 20 talde izango dira. Izan
ere, bi koru, Vocalia Taldea eta Bre-
vis Chamber Choir, abesbatza zein
ahotsa taldeen sailean ariko dira. 
Berez, beste koru baten parte har-

tzea espero zen, baina azkenean Fi-
lipinetako Los Cantores de Manila
abesbatza ez da izango Tolosan, Es-
painiak ez baitie bisatua eman. An-
tolakuntzak atzo goizean jakin zuen
erabakiaren berri, eta Luismi Espi-
nosa lehiaketako zuzendari artisti-
koak azaldu duenez, «Espainiako
kontsulatutik esan dute ez dituztela

betetzen bisatua emateko baldin-
tzak, eta ez dutela Filipinetara itzu-
liko diren bermerik». 
Espainiak, beraz, argudio ekono-

mikoak eman ditu abeslariei bai-
mena ukatzeko. Albisteak lehiake-
tan bere eragina duela dio Espino-
sak, «maila oneko» taldea delako.
Halere, taldearentzat berarentzat
suposatzen duen «kolpea» nabar-
mendu du: «Hilabeteak eman di-
tuzte lehiaketarako prestatzen, eta
pena handia da azkenean ez etor-
tzea».  

HAMASEI HERRIALDE
Guztira hamasei herrialdetako ko-
ruak izango dira. Horien artean,
Leioako (Bizkaia) Vocalia Taldea,
euskal abesbatzak ordezkatuz. Ai-
patzekoa da, bestalde, urriaren 31n
ezohiko kontzertua izango dela egi-
tarauaren barruan: KUP Talde eus-

kaldunak emanaldia eskainiko du,
Bartzelonan datorren urtean egin-
go den munduko sinposiumean
parte hartzeko aukeratutako talde-
etako bat dela eta.
Tolosako Abesbatza Lehiaketa-

ren ezaugarrietako bat antolakun-
tzatik zehaztutako euskal musika-
gileen obrak abestu behar dituztela
da. Aurtengo lehiaketarako, Karlos
Gimenezen  Xoxo beltz bat banuen,
Junkal Guerreroren Eguzki prin-
tzak, Jesus Egigurenen Et j’aime
uniquement, eta Eva Ugalderen Ave
Maris Stella konposizioak dira au-
kerak. 
Antolakuntzatik azaldu dutenez,

«lan horien bitartez, munduan mi-
laka lagunek daukate gure musika
ezagutzeko eta gure hizkuntzan
abesteko aukera eta lan horiek 
beraien errepertorioetan gehitze-
koa». 
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EGITARAUA
Bihar, urriak 28

19:30.Ahots taldeen emanaldia,
musika profanoan, Leidor aretoan.
Parte-hartzaileak: Ensemble Vocal
Ambar, Ensemble Nobiles, Olga Vo-
cal Ensemble eta Apollo5.

Etzi, urriak 29

11:00.Ahots taldeen emanaldia, 
erlijio musikan, Santa Klara elizan.
Parte-hartzaileak: Ensemble 
Vocal Ambar, Ensemble Nobiles,
Olga Vocal Ensemble eta Apollo5. 
16:00.Abesbatzak, polifonia moda-
litatean, Leidor aretoan. Parte-har-
tzaileak: Ensemble Ylajaly, Batavia
Madrigal Singers, Brevis Chamber
Choir, Coro Tonos Humanos, St. Ni-
cholas Choir Litija eta Female Choir
Balta. 
19:30.Abesbatzak, folklore modali-
tatea, Leidor aretoan. Parte-har-
tzaileak: Ensemble Ylajaly, Batavia
Madrigal Singers, Brevis Chamber
Choir, Coro Tonos Humanos, St. Ni-
cholas Choir Litija eta Female Choir
Balta. 

Urriak 30, igandea

11:00.Ahots taldeen emanaldia, 
musika profanoan, Leidor aretoan.
Parte-hartzaileak: Svanholm Sin-
gers, Discantus Vocal Ensemble,
Coro Femenino Alaia, Vocalia Ahots
Taldea, Vox Cordis eta Brevis Vocal
Group.
16:00.Abesbatzak, polifonia 
modalitatean, Leidor aretoan. 
Parte-hartzaileak: Vocalia Taldea,
Taipei Youth Choir, Engelbrekts
Kammarkor eta Bel Canto Choir 
Vilnius. 
19:30.Abesbatzak, folklore 
modalitatea, Leidor aretoan. 
Parte-hartzaileak: Vocalia Taldea,
Taipei Youth Choir, Engelbrekts
Kammarkor eta Bel Canto Choir 
Vilnius. 

Urriak 31, astelehena

11:00.Ahots taldeen emanaldia, erli-
jio musikan, Santa Klara elizan.
Svanholm Singers, Discantus Vocal
Ensemble, Coro Femenino Alaia, Vo-
calia Ahots Taldea, Vox Cordis eta
Brevis Vocal Group.
17:30.Abesbatza Musikaren XI.
Mundu Sinposioa-Bartzelona
2017ren aurkezpena, Topic-eko 4.
solairuan.
19:30.KUP Taldea abesbatzak 
kontzertua emango du Santa Klara
elizan.

Azaroak 1, asteartea

11:30.Lehiaketaren amaiera saioa
eta sari banaketa, Leidor aretoan.
Jarraian, abesbatzen bazkaria Zer-
kausian.
19:00.Kontzertu korala Lituaniako
Bel Canto Choir Vilniusen eskutik,
San Frantzisko elizan. 

ENSEMBLE NOBILES (Alemania)

Ahots Taldea.2006ko urtarrilean sortu zen. Beren erreper-
torioa Erdi Aroko abestietatik gaur egungo obretara doa.
Bost musikari gazteek garrantzi handia ematen diete musi-
kagile erromantikoen lanei.

SAINT NICHOLAS CHOIR LITIJA (Eslovenia)

Abesbatza.Musikaren zinezkotasunak eta espiritualtasu-
nak elkartutako 50 abeslarik osatzen dute. Duela 19 urte
sortu zenetik, abesbatza eboluzionatzen joan da, Eslove-
nian zein atzerrian ezagunak egin arte. Litijako elizkizunetan
parte hartu ohi du, eta aldizka atzerrira joaten da.  

ALAIA (Espainia)

Ahots taldea.Madrilen egoitza duen ganbera taldea da.
Bere izaeraren arrazoi nagusia berezko soinua bilatzea eta
kalitateko programak egitea da, arreta berezia eskainiz gaur
egungo musikagileei.  Abeslariek askotariko jatorriak badi-
tuzte ere, arretaz eta pazientziaz egindako lanarekiko mai-
tasunak batzen ditu, eta baita aparteko konpromisoak ere.

VOCALIA TALDEA (Euskal Herria)

Abesbatza eta ahots taldea.Emakumezkoen taldea da eta
2000. urtean ekin zion bere bideari. Abesbatzaren egungo
zuzendariaren, Basilio Astulezen, ekimenez sortua, EAEn
musikaren esparruan diharduten gazte profesionalen iker-
ketak eta kezkak gauzatzen diren proiektua da.  Koruen
munduan eskarmentu handiko abeslariek osatzen dute.

DISCANTUS VOCAL ENSEMBLE (Hungaria)

Ahots Taldea.
1996an sortu zen ,
Budapesten.  Taldea-
ren helburu nagusia
Berpizkunde beran-
tiarra eta Barroko
goiztiarreko erlijio-
musika  korala da.
Kide gehienek musi-
kako eta ahots-ikas-
ketetako gradua
dute. 

BATAVIA MADRIGAL SINGERS (Indonesia)

Abesbatza.Prestigiozko lehiaketetan sari gehien lortu di-
tuen Indonesiako abesbatza da. Ongi prestatutako eta tre-
batutako abeslariez osatua, hainbat genero, estilo eta zail-
tasun mailako lan koralak interpretatu ditzakete.

TONOS HUMANOS (Kolonbia)

Abesbatza.Medellinen sortu zen, Kolonbian, 1984. urtean.
Cecilia Espinosa Arangok sortu zuen, oraingo zuzendariak,
eta gaur egun musikaren arloko eta beste arlo batzuetako
ikasle eta profesionalek osatutako talde bat da. 

ENSEMBLE VOCAL AMBAR (Kuba)

Ahots taldea.Habanan sortu zen, 2014an. Hasieran zortzi-
ko taldea zen, abeslari profesional eta amateurrekin. Egun
bost kide ditu: baxua, bigarren tenorea, lehenengo tenorea,
mezzosopranoa eta sopranoa. 

VOX CORDIS (Italia)

Ahots taldea.Musikan eskarmentua handia duen abeslari talde batek
sortu zuen, 1997an. Taldeak kontzertu ugari ematen ditu, bai Italian baita
atzerrian ere, eta nazioarteko jaialdi eta lehiaketetan parte hartu du. 

BALTA FEMALE CHOIR (Letonia)

Abesbatza.Mara Marnauza irakasleak sortu zuen abesbatza, 1999an,
eta berak dihardu koruaren zuzendari eta zuzendari artistiko lanetan
oraindik. Arrakasta handia bildu du taldeak nazioarteko lehiaketetan. 

BEL CANTO CHOIR VILNIUS (Lituania)

Abesbatza.2009an sortua, Lituaniako koru misto amateur onena da.
Lituaniako beste abesbatza batzuetan eskarmentu handia duen hiruro-
geita hamarretik gora abeslari biltzen ditu.  

BREVIS CHAMBER CHOIR (Lituania)

Abesbatza eta ahots taldea.1990ean sortu zen, Vilniuseko San Kasimi-
ro elizako ahots talde gisa. Hainbat abesbatza lehiaketetan parte hartu
du, eta hainbat lehen sari irabazi ditu.   

ENSEMBLE YLAJALI (Norvegia)

Abesbatza.2008an sortu zen eta eskarmentu handiko abeslariek osa-
tzen dute.  Kontzertu ugari eman dituzte eta maiz dihardute musikari
profesional eta musikagileekin lankidetzan.

APOLLO5 (Ingalaterra)

Ahots taldea.Emanaldi erakargarri eta entretenigarriak egiteagatik go-
raipatu dute taldea. Retro jazza, popa nahiz Gabonetako moldaketa kla-
sikoak barne hartzen ditu taldearen errepertorioak. 

ENGELBREKTS KAMMARKOR (Suedia)

Abesbatza.2010ean sortu zen eta Stockholmeko elizbarrutiko Engel-
brekt parrokiako abestalde nagusia da. Musika klasikoa interpretatzen
du, hasi Berpizkunde goiztiarreko lanetatik eta musika garaikidera arte. 

SVANHOLM SINGERS (Suedia)

Ahots taldea.Gizonezko ahotsen ganbera-abesbatza aparta da.
1998an sortu zenetik, Suediako agertoki koraleko izar distiratsuenen ar-
tean finkatu da taldea. 

THE TAIPEI YOUTH CHOIR (Taiwan)

Abesbatza.2010ean sortu zen, eta Taipeiko lehen koru mistoa da. Lehen
kontzertuarengatik jasotako iritziez elikatu zen korua bera. Azken urte-
otan harremanak eratu ditu nazioartean, besteak beste, musikagileekin. 

OLGA VOCAL ENSEMBLE (Herbehereak)

Ahots taldea.Musika-
ren bitartez poza sortu
nahi du taldeak, eta
munduarekin parteka-
tu nahi du poz hori. Be-
raien ahots argiekin eta
presentzia nabarme-
narekin, bihotz guztiak
bereganatzeko prest
daude bost gazte
hauek. 



Ahotsen
ordua da

Mundu guztiko 18 koruk parte hartuko dute, horietako bi ahots talde eta
abesbatza sailetan, bihar hasiko den 48. Tolosako Abesbatza Lehiaketan 

Imanol Garcia Landa

Azken prestaketak burutzen ari dira
Tolosako Leidor aretoan eta Santa
Klara elizan, bihar hasi eta datorren
asteartera arte, bi agertoki horietan
izango baita jokoan 48. Tolosako
Abesbatza Lehiaketa. Guztira 18
koru izango dira, baina lehian ariko
direnak 20 talde izango dira. Izan
ere, bi koru, Vocalia Taldea eta Bre-
vis Chamber Choir, abesbatza zein
ahotsa taldeen sailean ariko dira. 
Berez, beste koru baten parte har-

tzea espero zen, baina azkenean Fi-
lipinetako Los Cantores de Manila
abesbatza ez da izango Tolosan, Es-
painiak ez baitie bisatua eman. An-
tolakuntzak atzo goizean jakin zuen
erabakiaren berri, eta Luismi Espi-
nosa lehiaketako zuzendari artisti-
koak azaldu duenez, «Espainiako
kontsulatutik esan dute ez dituztela

betetzen bisatua emateko baldin-
tzak, eta ez dutela Filipinetara itzu-
liko diren bermerik». 
Espainiak, beraz, argudio ekono-

mikoak eman ditu abeslariei bai-
mena ukatzeko. Albisteak lehiake-
tan bere eragina duela dio Espino-
sak, «maila oneko» taldea delako.
Halere, taldearentzat berarentzat
suposatzen duen «kolpea» nabar-
mendu du: «Hilabeteak eman di-
tuzte lehiaketarako prestatzen, eta
pena handia da azkenean ez etor-
tzea».  

HAMASEI HERRIALDE
Guztira hamasei herrialdetako ko-
ruak izango dira. Horien artean,
Leioako (Bizkaia) Vocalia Taldea,
euskal abesbatzak ordezkatuz. Ai-
patzekoa da, bestalde, urriaren 31n
ezohiko kontzertua izango dela egi-
tarauaren barruan: KUP Talde eus-

kaldunak emanaldia eskainiko du,
Bartzelonan datorren urtean egin-
go den munduko sinposiumean
parte hartzeko aukeratutako talde-
etako bat dela eta.
Tolosako Abesbatza Lehiaketa-

ren ezaugarrietako bat antolakun-
tzatik zehaztutako euskal musika-
gileen obrak abestu behar dituztela
da. Aurtengo lehiaketarako, Karlos
Gimenezen  Xoxo beltz bat banuen,
Junkal Guerreroren Eguzki prin-
tzak, Jesus Egigurenen Et j’aime
uniquement, eta Eva Ugalderen Ave
Maris Stella konposizioak dira au-
kerak. 
Antolakuntzatik azaldu dutenez,

«lan horien bitartez, munduan mi-
laka lagunek daukate gure musika
ezagutzeko eta gure hizkuntzan
abesteko aukera eta lan horiek 
beraien errepertorioetan gehitze-
koa». 
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EGITARAUA
Bihar, urriak 28

19:30.Ahots taldeen emanaldia,
musika profanoan, Leidor aretoan.
Parte-hartzaileak: Ensemble Vocal
Ambar, Ensemble Nobiles, Olga Vo-
cal Ensemble eta Apollo5.

Etzi, urriak 29

11:00.Ahots taldeen emanaldia, 
erlijio musikan, Santa Klara elizan.
Parte-hartzaileak: Ensemble 
Vocal Ambar, Ensemble Nobiles,
Olga Vocal Ensemble eta Apollo5. 
16:00.Abesbatzak, polifonia moda-
litatean, Leidor aretoan. Parte-har-
tzaileak: Ensemble Ylajaly, Batavia
Madrigal Singers, Brevis Chamber
Choir, Coro Tonos Humanos, St. Ni-
cholas Choir Litija eta Female Choir
Balta. 
19:30.Abesbatzak, folklore modali-
tatea, Leidor aretoan. Parte-har-
tzaileak: Ensemble Ylajaly, Batavia
Madrigal Singers, Brevis Chamber
Choir, Coro Tonos Humanos, St. Ni-
cholas Choir Litija eta Female Choir
Balta. 

Urriak 30, igandea

11:00.Ahots taldeen emanaldia, 
musika profanoan, Leidor aretoan.
Parte-hartzaileak: Svanholm Sin-
gers, Discantus Vocal Ensemble,
Coro Femenino Alaia, Vocalia Ahots
Taldea, Vox Cordis eta Brevis Vocal
Group.
16:00.Abesbatzak, polifonia 
modalitatean, Leidor aretoan. 
Parte-hartzaileak: Vocalia Taldea,
Taipei Youth Choir, Engelbrekts
Kammarkor eta Bel Canto Choir 
Vilnius. 
19:30.Abesbatzak, folklore 
modalitatea, Leidor aretoan. 
Parte-hartzaileak: Vocalia Taldea,
Taipei Youth Choir, Engelbrekts
Kammarkor eta Bel Canto Choir 
Vilnius. 

Urriak 31, astelehena

11:00.Ahots taldeen emanaldia, erli-
jio musikan, Santa Klara elizan.
Svanholm Singers, Discantus Vocal
Ensemble, Coro Femenino Alaia, Vo-
calia Ahots Taldea, Vox Cordis eta
Brevis Vocal Group.
17:30.Abesbatza Musikaren XI.
Mundu Sinposioa-Bartzelona
2017ren aurkezpena, Topic-eko 4.
solairuan.
19:30.KUP Taldea abesbatzak 
kontzertua emango du Santa Klara
elizan.

Azaroak 1, asteartea

11:30.Lehiaketaren amaiera saioa
eta sari banaketa, Leidor aretoan.
Jarraian, abesbatzen bazkaria Zer-
kausian.
19:00.Kontzertu korala Lituaniako
Bel Canto Choir Vilniusen eskutik,
San Frantzisko elizan. 

ENSEMBLE NOBILES (Alemania)

Ahots Taldea.2006ko urtarrilean sortu zen. Beren erreper-
torioa Erdi Aroko abestietatik gaur egungo obretara doa.
Bost musikari gazteek garrantzi handia ematen diete musi-
kagile erromantikoen lanei.

SAINT NICHOLAS CHOIR LITIJA (Eslovenia)

Abesbatza.Musikaren zinezkotasunak eta espiritualtasu-
nak elkartutako 50 abeslarik osatzen dute. Duela 19 urte
sortu zenetik, abesbatza eboluzionatzen joan da, Eslove-
nian zein atzerrian ezagunak egin arte. Litijako elizkizunetan
parte hartu ohi du, eta aldizka atzerrira joaten da.  

ALAIA (Espainia)

Ahots taldea.Madrilen egoitza duen ganbera taldea da.
Bere izaeraren arrazoi nagusia berezko soinua bilatzea eta
kalitateko programak egitea da, arreta berezia eskainiz gaur
egungo musikagileei.  Abeslariek askotariko jatorriak badi-
tuzte ere, arretaz eta pazientziaz egindako lanarekiko mai-
tasunak batzen ditu, eta baita aparteko konpromisoak ere.

VOCALIA TALDEA (Euskal Herria)

Abesbatza eta ahots taldea.Emakumezkoen taldea da eta
2000. urtean ekin zion bere bideari. Abesbatzaren egungo
zuzendariaren, Basilio Astulezen, ekimenez sortua, EAEn
musikaren esparruan diharduten gazte profesionalen iker-
ketak eta kezkak gauzatzen diren proiektua da.  Koruen
munduan eskarmentu handiko abeslariek osatzen dute.

DISCANTUS VOCAL ENSEMBLE (Hungaria)

Ahots Taldea.
1996an sortu zen ,
Budapesten.  Taldea-
ren helburu nagusia
Berpizkunde beran-
tiarra eta Barroko
goiztiarreko erlijio-
musika  korala da.
Kide gehienek musi-
kako eta ahots-ikas-
ketetako gradua
dute. 

BATAVIA MADRIGAL SINGERS (Indonesia)

Abesbatza.Prestigiozko lehiaketetan sari gehien lortu di-
tuen Indonesiako abesbatza da. Ongi prestatutako eta tre-
batutako abeslariez osatua, hainbat genero, estilo eta zail-
tasun mailako lan koralak interpretatu ditzakete.

TONOS HUMANOS (Kolonbia)

Abesbatza.Medellinen sortu zen, Kolonbian, 1984. urtean.
Cecilia Espinosa Arangok sortu zuen, oraingo zuzendariak,
eta gaur egun musikaren arloko eta beste arlo batzuetako
ikasle eta profesionalek osatutako talde bat da. 

ENSEMBLE VOCAL AMBAR (Kuba)

Ahots taldea.Habanan sortu zen, 2014an. Hasieran zortzi-
ko taldea zen, abeslari profesional eta amateurrekin. Egun
bost kide ditu: baxua, bigarren tenorea, lehenengo tenorea,
mezzosopranoa eta sopranoa. 

VOX CORDIS (Italia)

Ahots taldea.Musikan eskarmentua handia duen abeslari talde batek
sortu zuen, 1997an. Taldeak kontzertu ugari ematen ditu, bai Italian baita
atzerrian ere, eta nazioarteko jaialdi eta lehiaketetan parte hartu du. 

BALTA FEMALE CHOIR (Letonia)

Abesbatza.Mara Marnauza irakasleak sortu zuen abesbatza, 1999an,
eta berak dihardu koruaren zuzendari eta zuzendari artistiko lanetan
oraindik. Arrakasta handia bildu du taldeak nazioarteko lehiaketetan. 

BEL CANTO CHOIR VILNIUS (Lituania)

Abesbatza.2009an sortua, Lituaniako koru misto amateur onena da.
Lituaniako beste abesbatza batzuetan eskarmentu handia duen hiruro-
geita hamarretik gora abeslari biltzen ditu.  

BREVIS CHAMBER CHOIR (Lituania)

Abesbatza eta ahots taldea.1990ean sortu zen, Vilniuseko San Kasimi-
ro elizako ahots talde gisa. Hainbat abesbatza lehiaketetan parte hartu
du, eta hainbat lehen sari irabazi ditu.   

ENSEMBLE YLAJALI (Norvegia)

Abesbatza.2008an sortu zen eta eskarmentu handiko abeslariek osa-
tzen dute.  Kontzertu ugari eman dituzte eta maiz dihardute musikari
profesional eta musikagileekin lankidetzan.

APOLLO5 (Ingalaterra)

Ahots taldea.Emanaldi erakargarri eta entretenigarriak egiteagatik go-
raipatu dute taldea. Retro jazza, popa nahiz Gabonetako moldaketa kla-
sikoak barne hartzen ditu taldearen errepertorioak. 

ENGELBREKTS KAMMARKOR (Suedia)

Abesbatza.2010ean sortu zen eta Stockholmeko elizbarrutiko Engel-
brekt parrokiako abestalde nagusia da. Musika klasikoa interpretatzen
du, hasi Berpizkunde goiztiarreko lanetatik eta musika garaikidera arte. 

SVANHOLM SINGERS (Suedia)

Ahots taldea.Gizonezko ahotsen ganbera-abesbatza aparta da.
1998an sortu zenetik, Suediako agertoki koraleko izar distiratsuenen ar-
tean finkatu da taldea. 

THE TAIPEI YOUTH CHOIR (Taiwan)

Abesbatza.2010ean sortu zen, eta Taipeiko lehen koru mistoa da. Lehen
kontzertuarengatik jasotako iritziez elikatu zen korua bera. Azken urte-
otan harremanak eratu ditu nazioartean, besteak beste, musikagileekin. 

OLGA VOCAL ENSEMBLE (Herbehereak)

Ahots taldea.Musika-
ren bitartez poza sortu
nahi du taldeak, eta
munduarekin parteka-
tu nahi du poz hori. Be-
raien ahots argiekin eta
presentzia nabarme-
narekin, bihotz guztiak
bereganatzeko prest
daude bost gazte
hauek. 



Belauntzako
produktuak
ezagutzera
emateko azoka,
igandean  

20 postu inguru jarriko
dituzte 10:00etatik
aurrera; herri bazkaria ere
egingo dute Ostatuan 

R. C. Belauntza

Zortzigarren aldiz egingo dute
aurten, Belauntzako azoka. Hel-
burua bikoitza dela esan du Ma-
riano Lazkano alkateak: «Bate-
tik, herriko ekoizleen produk-
tuak ezagutzera eman nahi
ditugu eta bestetik, herrian giroa
sortu nahi dugu eta inguruko he-
rrietakoak gerturatzera gonbida-
tu nahi ditugu». Guztira 20 bat
postu bilduko dira azokan, herri-
koak zein kanpotik etorriko dire-
nak. «Barazkiak, postreak eta ho-
rrelako produktuak erosi ahal
izango dira, eta animaliak ere
izango dira», esan du Lazkanok.
«Herrian bertan badira sagar tar-
tak eta marmeladak egiten di-
tuztenak ere, eta horiek ere izan-
go dira azokan», gaineratu du. 
Azoka «haziz» joan dela esan

du alkateak eta urtetik urtera
jende gehiago animatzen dela.
«Oso egun polita izaten da eta es-
perientzia oso ona. Oso gustura
gaude eta asmoa, urtero errepi-
katzea da», dio. 

GOIZ PASA 
Igandean izango den azoka
10:00etan hasiko da eta 14:30ak
arte egongo dira postuak. Musi-
ka ere egongo da azoka girotze-
ko, trikitilariak izango baitira ka-
lean gora eta behera.
Azoka eta gero, jai egunari

amaiera egokia emateko, herri
bazkaria egingo dute Ostatuan.
Txartelak salgai daude jada 25
euroren truke Ostatuan bertan. 

A-15 errepideko
Iruñeko noranzkoa
dela eta, errei bat itxita
BERASTEGI// A-15 errepidearen
zorua konpontzeko lanak direla-
eta, Iruñera doan erreia itxi dute
bihar 06:00ak arte. 
Andoainerantz doan erreira des-
bideratuko dute trafikoa, erdibi-
tzaileetan egokituko diren pasa-
bideen bidez. Lanak direla eta
Berastegiko begiratokia ere 
itxi egin dute.

Ez-ohiko 
osoko bilkura 
egingo dute gaur
IBARRA// Udalbatza osoaren ez-
ohiko osoko bilkura egingo dute
gaur, 19:00etatik aurrera. Lau
dira jorratuko dituzten gaiak,
horien artean Hanot Karrera
Amondarain zinegotziaren 
karguari uko egitea eta
2016rako diru laguntzen harira
Gizarte Zerbitzuetako datuen 
fitxategia sortzea.

Kristau Etxearen
Elkartasun Askaria,
ostegunero
TOLOSA// Kristau Etxeak 
kalean bizi direnei edo beharra
dutenei laguntzeko asmoz El-
kartasun Askaria eskaintzen du
ostegunero, 18:00etatik aurrera.
Antonio Maria Labaien 
plazako lehen zenbakiko 
behe solairuan dago Kristau
Etxea, Renfeko tren geltokitik
gertu. 

Luistarren kuadrillak 
utzitako arrastoak, 50 urte
Ibarrako Kirol Elkartearen urteurrena dela eta, ekitaldiak antolatu dituzte
datozen egunetarako; garai bateko argazkien erakusketa ere egongo da 

Erredakzioa Ibarra

1966ko urriaren 27a egun berezia
da Ibarrako Kirol Elkartearen-
tzat. Elkartearen sorrera duela
50 urteko gaurko egunean koka-
tu daiteke beraz. Hori dela eta,
ekitaldi sorta antolatu dute gaur-
tik igandera bitarte. Lehen eki-
taldia berezia da gainera, urte
hauetako argazkien bildumare-
kin osatutako bideo bat eskaini-
ko baitute elkartean, eta ondo-
ren, fundatzaileei omenaldia
egingo diete. 
Datorren astetik aurrera, kul-

tur etxean garai bateko argazkie-
kin osatutako erakusketa ikusi
ahal izango da. Irudi horiekin
osatutako ordu laurdeneko bide-
oa ere ikusi ahal izango da. 
Egungo Kirol Elkarteak luista-

rren kuadrillan du jatorria. He-
rria girotzeko besteak beste, fut-
bol txapelketa antolatzen zuen,
eta bilerak egiteko toki egokirik

Elkarteko lehen 23 bazkideen irudia. Gaur egun 80 bat dira. KIROL ELKARTEA

Alkoholiko
Anonimoen Uzturre
taldearen bilera, gaur
TOLOSA// Alkoholiko Anonimo-
en Tolosako Uzturre taldeak bi-
lera egingo du gaur, Corpus Ch-
ristiko aretoan, 19:30etik aurre-
ra. Alkoholismoaren eta bere
ondorio eta irtenbideen ingu-
ruan hitz egingo dute bertan. Al-
koholismoari buruzko informa-
zioa eskuratu nahi duen pertso-
na edo senide oro joan daiteke.

EGITARAUA
Gaur, urriak 27

19:30.50 urte iruditanbideoaren
emanaldia.
20:00.Fundatzaileei omenaldia, eta
ondoren, mokadutxoa.

Bihar, urriak 28

22:00.Mus Txapelketa bazkideen-
tzat.

Urriak 29, larunbata

12:00.Giroarte dultzaineroekin ka-
lejira, elkartetik abiatuta.
14:00.Bazkideen argazkia, eta on-
doren bazkaria. Bazkaldu eta gero
txaranga.  

Urriak 30, igandea

Meza hildako bazkideen omenez,
San Bartolome elizan.
Ondoren.Hamaiketakoa erretiro-
dunei, Bizi Nahi elkartean.
11:00. Toka eta Bola Txapelketa ire-
kia. 
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ez zutela eta, Juanito Garmen-
diari elkarte bat sortzea bururatu
zitzaion. Apolinar Lakuntzari
erosi zioten lokala eta Fidel Yar-
zari ondoko txabola. Auzolane-
an egin zuten elkartea, Antonio
Zabalak eta Angel Larrartek gi-
datuta. 1973. urtean pasa ziren
orain dauden lekura, Elizegi
etxearen azpira, eta azken alda-

ketak eta obrak 2003an egin zi-
tuzten. Elkartea txirrindularitza-
ri lotua izan da normalean, izan
ere, elkartea ireki ahal izateko ki-
rol federakuntza batean afiliatu-
ta egon behar zen eta txirrindu-
laritza federazioan eman zuten
izena. Baina urteroko txirrindu-
laritza probaz gain, bestelako
ekitaldiak ere antolatzen dituzte.

Atutxaren txapela eta gero, bigarren mailako finala

A izkorak urtean duen
egunik handiena
igandean izan ge-
nuen. Euskal Herriko
Txapelketaren finala

jokatu zen Bilbon. Leitzako kan-
poraketan sailkatu ziren sei one-
nak hortxe aritu ziren. Kritikak

ere izan dira, aizkolariez gain
beste herri kiroletako erakustal-
diak eta abar jarri zituztelako.
Baina gauzak horrelaxe izaten
dira. Aizkolariak ez daude horre-
tara ohituta. Ordu asko sartu on-
doren, momentua hori izaten
delako, eta urduritasun handiko
uneak izaten direlako. Antola-
tzaileek jaialdia bete egin nahi
izango zuten, jai giro bat ema-
naz. Hurrengo urtean agian ez

dute ezer jarriko, eta hemendik
bira berriz bai. Nire ustez, kritika
horiek onak izaten dira. 
Ikusleek erantzun zuten,

1.000 inguru. Euskal Herri guzti-
tik joaten da jendea, eta itxura
oso ona hartu zuen finalak. Ira-
bazlea, hirugarren urtez jarraian,
Aitzol Atutxa dimarra izan zen.
Lau kana erdiko, lau oinbiko eta
lau 60 ontzako ebakitzen
44:47ko denbora behar izan

zuen. Esan behar da, denbora
ona ez dela. Azken 30 urteetan
lan hori egiten dute txapelketan,
eta garai bateko denborak begi-
ratuta, asko dela esan beharra
dago. Markak begiratzen hasita,
30 minutu azpitik daude. Baina
markak albo batera utzita, badi-
ra urteak 35 minutu azpitik ibili-
takoak ere. Lehengo garai one-
netan, 42-43 minutuan ere ibili
dira Mindegia eta. Horrek esan

nahi du, egur gogorra jartzean
denbora pasa egiten dela. Guzti
honekin ez dut esan nahi lan txa-
rra egin zutenik igandean. Duen
guztia eman zuten, eta lan ona
egin zuten guztiek. Horixe da da-
goena, eta dagoena zaindu eta
animatu egin behar da. 
Bigarren Joseba Otaegi zizur-

kildarra gelditu zen, ia lau minu-
tura. Azken postuetan ez gera-
tzea zen bere helburua, eta au-

Herri Kiroletatik
Joxe Anjel Sarasola



rreko lanak hobetzea. Baita lortu
ere, eta nola gainera. Ikuskizun
oso polita eskaini zuten Otaegik
eta Larrañagak, bigarrenak eta
hirugarrenak. Zizurkildarrak
atzetik aurrera egin zuen, eta La-
rrañaga azken aurreko enborre-
an harrapatu eta pasa zuen. Az-
kenean, 15 segundoko aldea ate-
ra zion. Baina esan beharra dago,
bigarrena eta seigarrenaren arte-
an hiru minutuko aldea besterik
ez zela egon. Horrelako lanetan
hori adar begi baten gorabehera
izan daiteke. Beraz, lehen esan

bezala, guztiek lan oso txukuna
egin zuten. Gertatzen dena da,
Aitzol Atutxa oraindik koxka bat
gorago dagoela. 
Iker Vicentek laugarren egin

zuen. Kanporaketa irabazi ondo-
ren, txapela irabazteko faborito
ere bazela esaten zuten. Presio
eta urduritasun handia izan zi-
tuen, eta ordubete lehenago bo-
taka ere aritu omen zen. 19 urte-
ko gaztea da Vicente, eta orain-
dik denbora asko dauka. Orain
badaki zer den final hori, ezagu-
tu du, eta ikasteko baldintzarik

onenak berak dauzka. Zorterik
onena desio diot, gazte bat ho-
rrela etortzea beti baita ona. 
Irabazleak 2.200 euro irabaz-

ten omen ditu. Norbaitek pen-
tsatuko du dirutza ederra dela,
baina aizkolariek duten gastua
kontuan hartuta, oso gutxi dela
esango nuke nik. Ideia bat egite-
ko: Anjel Arrospidek Leaburun
jokatu zen finala irabazi zuene-
an, hurrengo urtean Zumarra-
gan uste dut izan zela, milioi er-
dia jaso zuen dirutan, gaur egun-
go 3.000 euro. 20 urtetik gora pa-

sa dira ordutik ona, eta ez da txa-
pela berdin ordaintzen dutela,
ez, orain gutxiago ordaintzen
dutela da kontua. 

BIGARREN MAILAKO FINALA
Larunbat honetan, Azkoitian,
18:00etan, Euskal Herriko Biga-
rren Mailako Aizkolari Txapelke-
taren finala jokatuko da. Irabaz-
leak eta bigarrenak hurrengo ur-
tean lehenengo mailako kanpo-
raketan sartzeko moduan izango
dira. Eneko Otaño beizamarra;
Migeltxo Mindegia Mindegia

handiaren semea; Oihan Larre-
txea Donatoren semea; Aurtize-
ko Ander Erasun; Arria V.aren
aurka apustua jokatuko duen Ka-
ñamares eta bertako Jon Alber-
di. 10 enbor ebakiko dituzte, au-
rreko finalean baino bi oinbiko
gutxiago. Gertatzen dena gerta-
tuta ere, ez da ezustekorik egon-
go, faborito argirik ez baitago.
Eneko Otaño izan zen onena
kanporaketan, baina edozeinek
egin lezake marka Azkoitian. Pa-
satzen direnak pasata ere, nor-
mala izango da. 

Asier Imaz Zizurkil

Lehendik ere zizurkildarra pun-
ta-puntako aizkolaria zen. Orain,
ordea, agian ez da gehiegi esatea
Joseba Otaegi berri baten aurre-
an gaudela. Izugarrizko ilusioa
transmititzen duen aizkolari bat
da une honetan, eta hori ez da
gutxi. Eta ez da aizkora mundura
iritsi berri bat. Zerbait aldatu da,
eta horren lekuko, igandeko bi-
garren postua izan daiteke.
Ezustekoa emanaz bigarren
egin duzu. Pozik egoteko mo-
duan zaude. 
Nik uste pozik egotekoa dela.
Orain arteko postu onena izan
da. Orain ez baldin banago po-
zik, kontu txarra…
Aitzol Atutxak koxka bat go-
rago dagoela erakutsi zuen be-
rriro ere. 
Bai. Hasieran oso indartsu atera-
tzen da, eta hor markatzen ditu
diferentziak. Azkenean, urte
guztian zehar erakusten du
gehiago dela, ez Euskal Herriko-
an bakarrik. Beti punttu bat go-
rago ibiltzen da. Orain Iker Vi-
cente dezente hasi zaio aurka
egiten, baina guri beti aldea ate-
ratzen digu, eta igandean ere
hori gertatu zen. 
Iker Vicente izan zen beste
ezustekoa, uste baino atzera-
go geratuz. 
Ikerrek orain arte egin duena
ikaragarria da. Kanporaketan
ere aurrena egin zuen. Egia da
ikusi behar dela Aitzol Atutxa
nola joan zen proba horretara;
erakustaldiak tarteko, nolako
prestaketarekin. Okerrik ezean
bazekien pasako zela, eta nire us-
tez, finala prestatzera joan zen
Leitzako kanporaketara. Ikerrek
agian beste era batera hartu
zuen, eta hortik, faborito papera
jarri zitzaion. Berak ondo iraba-
zitakoa. Nire ustez finala pixka
bat handi geratu zitzaion. Baina
normala da adin horrekin. Berri-
ro esango dut, 19 urterekin egin

duena ikaragarria da. Eman le-
zakeenari eskatzen zaio beti
gehiago, eta nik uste, urte gutxi
barru… hurrengo urtean bertan,
azal bat egina izango du eta lan
handiak egingo ditu.  
Lan luzea, enbor gogorrak…
Baldintza horiek kontuan
hartuta, inork gutxik kokatu-
ko zuen Joseba Otaegi biga-
rren postuan.
Nik ere ez nuen kokatuko, eta
iruditzen zait beste inork ere ez.
Oinbikoak, gainera, beti guru-

tzatu izan zaizkit. Leitzako kan-
poraketatik hona oinbikoak bes-
terik ez ditut ebaki. Eta ondo eto-
rri zait. Bilbon oso eroso sentitu
nintzen oinbikoetan. Ez zait iru-
ditzen izugarrizko lanik egin
nuenik, baina bai erregularra
izan nintzela. Urte batzuk bada-
ramazkit hor, eta esperientzia
horri esker, txapelketa ondo ira-
kurri nuela uste dut. Hasi aurre-
tik frontoia bero xamar zegoela
ikusi nuen, eta enborrak indar-
tsuak zirela. Banekien Atutxa le-

hertzera aterako zela, eta Ugaitz
Mugertzarentzat eta Iker Vicen-
terentzat lehen finala izanda,
pentsatzen nuen jendea Atutxa-
ren atzetik bere erritmoa jarraitu
nahian hasiko zela. Pixka bat
hotz eta buruz jokatzen zuenak
irabazteko asko zuela pentsatu
nuen. Eta hasieran horixe egin
nuen. Gero gorputzak erantzun
egin zidan. Azken hiru egurretan
lana ondo osatu behar izaten da,
eta ni hor oraindik erreserba pix-
ka batekin iritsi nintzen. Uste
dut azkenean horrek markatu
zuela diferentzia. 
Bigarren egin duen bati, lehen
postuaren inguruan galde-
tzen zaio. Txapeldun izateko
ametsik ba al daukazu?
Nire ustez txapeldun izateko
ametsik ez duen aizkolaririk ez
dago. Amets hori denok dauka-
gu, eta ezetz esaten duena gezu-
rretan ari da. Bigarren eginez
gero, horra begiratzen da. Orain
arte, bigarren postuari urrutira
begiratzen nion bezala. Honek
ematen duena asko da; behin-
tzat, lanean segitzeko gogoa.
Urte asko daramazkit hor, beti
bosgarren edo seigarren postu
horretan. Pasa izan zait, ustez
kapritxoz hartu txapelketa, eta
ahalik eta hobekien entrenatu
ondoren bosgarren egitea. Hu-
rrengo urtean berriz, ezer asko
egin gabe joan, eta berriz bosga-
rren egitea. Beti dago bertan gel-
ditzeko arrisku hori; ilusioa itzal-
tzen joatearena. Honek asko ba-
lio izan dit pizteko, hor nagoela
jakiteko, eta horrek, beste gogo
bat ematen dizu.  
Ilusio horri begiratuta, alde
ederra dago Beasainen duela
bi urteko txapelketako Otae-
gi, edo oraingoaren artean.  
Hau izan da gozatu dudan aurre-
neko finala. Oinbikoetan beti su-
fritu egiten nuen. Ni izugarrizko
pasada hartzen ari nintzen bitar-
tean, besteek erraztasunez egi-
ten zuten aurrera. Hori oso etsi-

garria zen. «Nik hemen ez dau-
kat zer eginik», esaten nion neu-
re buruari. Aurten oso desberdi-
na izan da. Agian finalaren ataria
ere desberdina izan delako. Kan-
poraketa ondoren Aitzol eta Iker
besterik ez zen entzuten. Gu
ikusle bezala gindoazela ematen
zuen. Aitzol aparte utzita, beste
bostak hiru minuturen barruan
geratu gara. Horrelako lan bate-
an hori ez da ezer; sailkapenak
buelta handia eman zezakeen
edozer konturekin. Nik uste txa-
pelketa honetan hori azpimarra-
tu behar dela: gazteen etorrera,
berdintasuna, eta oso lehiatua
izan dela.
Hemendik aurrera zer gera-
tzen zaizu?
Gabonetako txapelketa egiten
dute, eta hor sartuko gara. Ikusi-
ko dugu noraino iristen garen. 
Apusturik ez al duzu buruan?
Momentuz ez. Zerbait baldin ba-
dator ez dugu atzera egingo. Bai-
na gustatuko litzaidake lasai
denbora bat hartzea belauneko
lesio honetatik guztiz osatzeko.
Apirilean egin zidaten ebakun-
tza, eta ekainean prestaketekin
hasi ginen. Dena segidan eta pre-
saka etorri da. Orain tarte bat
hartu nahiko nuke, belauna in-
dartu eta hurrengo urteari begira
jartzeko. Orain arte Euskal Herri-
ko Txapelketa ez nuen oso begi
onez begiratzen, baina orain bes-
te ilusio batekin prestatu nahiko
nuke. 
Zeure buruari ikusten al diozu
hobekuntzarako tarterik?
Finalean ez nuen etxean egin ez
dudan lanik egin. Askotan hori
pasatzen da, plazara joan eta
etxean egiten duzuna ez egitea.
Aurten gauzak beste era batera
hartu ditut, eta nik uste horrek
ere bere zeresana izan duela.
Argi pixka bat ikustea bezala
izan da, eta gauzak beste era ba-
tera egin daitezkeela ikusi dut.
Hurrengo urtean horretan saia-
tuko naiz, eta ikusiko da.   

IBON ERRAZU

«Hau izan da gozatu
dudan aurreneko

finala»

JOSEBA OTAEGI AIZKOLARIA
Euskal Herriko Aizkolari Txapelketan bigarren

egin du, ezustekoa emanda.

KIROLAK 07www.ataria.info •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2016ko urriaren 27a @TOLOSALDEAKIROL



Astelehenean jaso zituzten irabazleek sariak, sari emaileen eskutik, ‘Tolosaldeko Ataria’-ren egoitzan. ANE URKOLA

Sariak sarituen eskuetara

‘Tolosaldeko Ataria’-ren argazki lehiaketako sariak eskura 
banatu dira, eta sariez gozatzeko moduan dira irabazleak. 

Erredakzioa 

U da pasa zen, eta TOLO-
SALDEKO ATARIA-k egi-
niko argazki lehiake-
tan guztira 74 argaz-
kik hartu zuten parte.

Hilabete hasieran eman ziren
ezagutzera irabazleak eta orain
sariak banatzeko garaia da.

Epaimahaiaren saria Eneritz
Urkolak irabazi du, eta Nekatur
Nekazalturismo Elkarteak
emandako Opari Bonu Orlegia,
hau da, bi pertsonarentzako bi
gaueko egonaldia, logela eta go-
sariarekin edo apartamentuan
saria jaso zuen Iban Lopitzen es-
kutik. 67 botorekin ataria.info
webguneko erabiltzaileen sari-
duna Izarne Olano izan da. Lau

pertsonarentzako otordua lortu
du Hernialdeko Elketa jatetxean,
eta saria Luis Aranaren eskueta-
tik jaso zuen.

Aurreko bi sariez gain, parte
hartu duten atarikideen artean
Aralar Kirolakek emandako bi
opari zozkatu dira, eta Garazi

Munduate eta Marijo Lopez izan
dira irabazleak. Sariak Anate Itu-
rraldek eman zizkien hauen or-
dezkariei. ATARIA aipamen bere-
zia Iñigo Lopezek lortu du, Peñis-
cola ur azpian argazkiarekin
ATARIA material sorta eraman du
etxera.

OSTEGUNA 27
AGENDA

Deialdiak

Altzo. Imazen pagoa, 2017. urteko
Europako zuhaitza?hitzaldia izango
da udaletxean, 19:00etan. Valentin
Mugarza foru aldundiko teknikaria
eta Pili Zuriarrain herritarra ariko dira.
Anoeta.Eguberriak antolatzeko bi-
lera egingo dute,, 18.00etan, udale-
txean.
Berastegi.Berastegiko Kultur Aste-
aren barruan, Tolosaldeko Giltzarriak
Tolosaldean egingo duen galdeketaz
hitzaldia eskainiko dute Jone Amo-
narriz eta Beñat Sarasolak,
19:00etan, erabilera anitzeko gelan.
Tolosa.Nire seme-alabak txertatu
behar ditut?hitzaldia eskainiko du
Sergio Paniagua medikuak. Zirugia
eta medikuntza naturalean espe-
zialista da eta medikuntza biologiko
psikosomatikoaren ikuspegitik
emango du Abastosen, Plaza Be-
rrian, 18:30ean. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, Azken ostiralaz
tartea,  Jon Ander Galarragarekin
Ekokultura, Agurtzane Larrañaga-
ren makrobiotika. 10:45etik 10:55era
lehiaketa:  deitu 943 698038ra edo
whatsapp mezua 687410033ra .   
11:00-12:00. Hamaiketakoa.
Villabona-Aiztondo eta 
Anoetaldeko albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
21:00. Ataria iluna.

28 KANALA
12:30.Ertzak.
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik. 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.28 Klip.
22:30. Ikusi Irratia. 
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Olarreaga, I.  
Korreo kalea, 2.  
Telefonoa: 943 67 01 28.
Gauekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Haizeak ipar ekialde-
ko ukitutxoa izango du, ia
egun osoan zehar. Goizean

goiz behe lainoa izango da, eta kos-
tako zaio altxatzea baina behin al-
txata eguraldi ederra egingo du.
Tenperaturan, berriz, 20 graduko
maximak izango ditugu.n har, 

Bihar.Oso-oso eguraldi
polita. Egunaren amaieran
hodei gehiago ikusiko ditu-

gu. Goiz parteko behe lainoa ez da
hain trinkoa izango. Goizean hotza,
eta gero hego haizearekin: 22-24º.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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ZORION AGURRAK

Zorionak

Jose Manuel Etxeberria eta Maria Rosario Otaegi (Lizartza). 
Urrezko eztaiak betetzen dituzte gaur. 

Ondo pasa eta zorionak familia guztiaren partetik. 


