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Genero indarkeria eta
eraso sexisten aurkako
protokoloa zehaztuko
dute Anoetan
Udalak parte hartze prozesua abian jarri berri
du Farapi kooperatibaren laguntzarekin; uda
aurretik protokoloa amaituta izan nahi dute;
ostalari eta brigadako kideek parte hartu dute //2

IRURA
ESPERO GABEKO OMENALDIA
Herritarren omenaldia jaso du Aitor Mendiluze bertsolariak, egungo 
Bertsolari Txapelketa Nagusiko txapeldunordeak; herriko plazan izan da 
ekitaldia eta ondoren tripoteoa eta bazkaria izan dira, frontoian  //4
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Ander Uranga
anoetarra,
Espainiako
txapeldun,
Andaluzian

200 metroko lasterketan,
18 urtez azpikoen pista
estaliko proban,
lortu du domina 
Tolosa CF Atletismo
taldeko kirolariak //7



Zubimusu
ikastolako
pintaketak
salatu dituzte
Ikastolen Elkarteak erasoa «gogor»
gaitzetsi eta ikastolen aurka erabiltzen
ari diren «gezurrezko salaketen
kanpainaren barruan» kokatu du

Erredakzioa Amasa-Villabona

Zubimusu ikastolako ate batean
pintaketa agertu da: «Eskola
kontzertatua, segregazionalis-
ta». Ikastolen Elkarteak erasoa
gaitzesteaz gain, Zubimusu ikas-
tolari leporatzen diotena «guztiz
faltsua» dela salatu du eta zen-
bait sektoreren aldetik ikastolen
aurka erabiltzen ari diren gezu-
rrezko salaketen kanpainaren
barruan kokatu du: «Kanpaina
deitoragarri hori areagotu egin
da Araba, Bizkai eta Gipuzkoara-
ko Hezkuntza Lege berri bat
onartzeko martxan den proze-
sua abian jarri zenetik». Ikasto-
len Elkarteak, «gaur bertatik ha-
sita» kanpaina hori amaitzeko
exijitzen du. 

Steilas sindikatuak, bere alde-
tik, ikastolak jasandako erasoa
«biziki» salatu eta gaitzetsi du
eta hezkuntza komunitateari el-
kartasuna adierazi dio. Bide ba-
tez, Eusko Jaurlaritza jo du herri
eta ikastetxeetan bizi den ten-
tsioaren arduraduntzat, «ez bai-
ta egungo hezkuntza sistema
klasista gainditzeko neurririk
hartzen ari». Era berean, Ikasto-
len Elkarteari dei egin dio Steila-
sek, «jarrera biktimista agertu or-

dez, segregazioari aurre egin
nahi diogun eragileokin elkarla-
nean aritzeko». 

Ikastolen Elkarteak nabar-
mendu du, gizartea eraldatzea
dutela helburu: «Gizarte justua-
go, parekideago, euskaldunago
eta zoriontsu bat eraikitzeko».
Norabide horretan, eredu hori
garatzen, hobetzen, eraldatzen
eta defendatzen jarraituko dute-
la esan eta «beste inoren eredua-
ren aurka» ez dutela joko nabar-
mendu dute. «Gure seme-alabak
Euskal Herri hobe batean bizi-
tzea nahi dugu».

Bide batez, Ikastolen Elkarte-
ak bere oharrean nabarmendu
du pintaketa egiteko kolorea
martxoaren 8arekin lortu daite-
keen arren, ezinezkoa egiten
zaiola lotura hori egitea. Amasa-
Villabonako EH Bilduk ere nora-
bide berean hitz egin du eta «se-
gregazionalista» eta «patriarkal»
moduko «salaketa faltsuek» ino-
lako tokirik ez dutela esan du.
Are gehiago, pintaketek ikastola-
ren irudia «zikintzea» dute hel-
buru koalizio abertzalearen us-
tez. «Egileen ezagutza falta age-
rian uzteaz aparte, Euskal Herri
feminista eraikitzeko xedean he-
rri eragile eta norbanako oro be-
harrezkoak dira», esan du. 

Genero indarkeria eta
eraso sexisten aurkako
protokoloa egingo dute
Anoetako Udalak parte hartze prozesua burutuko du Farapi
kooperatibaren laguntzarekin eta herriko eragileekin
elkarlanean, parekidetasun arloan egindako lanak osatzeko 

Jon Miranda Anoeta

Sekula ez dute eraso sexista larri-
rik izan Anoetako festetan. Bai-
na horrelako bat gertatuko balitz
nola jokatu zehazten duen pro-
tokoloa landuko dute datozen
asteetan. Farapi kooperatibak
dinamizatuko du parte hartze
prozesua, non udal ordezkarie-
kin batera herriko eragileek par-
te hartuko duten.

Anoetako Udalak parekideta-
sunaren arloan duen konpromi-
soaren berri ematen du proze-
suak eta behin protokoloa onar-
tuta «zirkulua itxi» egingo dutela
jakinarazi du Josune Eizmendi
Parekidetasun zinegotziak. Hez-
kuntza mailan eta beste hainbat
arlotan garatu dituzten proiek-
tuak osatzera baitator indarkeria
matxistaren aurkako protoko-
loa.

Iaz, esate baterako, festa parte
hartzaile, euskaldun eta pareki-
deak izateko irizpideak zehaztu

zituzten, Farapi kooperatibaren
laguntzaz. Eizmendik esan du,
udaberriko prozesua «jabekun-
tza eskola» bat izan zela parte
hartu zuten eragile eta herrita-
rrentzat. 

Aurretik, neurri gutxi batzuk
hartuak dituzte udal ordezkariek
indarkeri matxista kasuei eran-
tzuteko. «Zinegotzi batzuen tele-
fonoak pasa izan dizkiegu taber-
nariei, zerbait gertatuz gero abi-
sua pasa dezaten. Baina orain
eman beharreko pausoak eragi-
leekin batera konpartitu nahi di-
tugu eta ondo zehaztu», esan du
Izaskun Jauregi Kultura zinego-
tziak. 

OSTALARIAK PARTE
Lehen bilera, atzo arratsaldean
egin zuten udaletxean eta he-
mendik aurrera beste hiruzpalau
egingo dituzte, uda aurretik pro-
tokoloa prest egon dadin. Festa

gunean izaten dira eraso matxis-
ta gehienak eta horregatik proze-
suan parte hartzera gonbidatu
ditu udalak, bai herriko ostala-
riak eta baita brigadako kideak
ere. «Une horietan, begirada
neutroago bat izan dezakete eta
formakuntza haientzat ere inte-
resgarria izango da», esan du
Eizmendik. 

Ez da indarkeria matxistaren
aurkako neurri prebentibo sorta
bat izango, protokoloak eraso
horietako bat gertatuko balitz
aktore bakoitzak –udalak, txos-
na batzordeak, eragileek, herri-
tarrek– nola jokatu zehaztuko
du. Anoetako Udalak argi du,
gainera, indarkeria matxistaren
jomuga ez direla emakumeak
soilik, «homosexualak, transe-
xualak, etorkinak... eta oro har
bazterreko horiek aintzat hartu
nahi ditugu, pertsona erdigune-
an jarriz».

Parte hartuko duten udal ordezkari eta herriko eragileak protokoloa zehazteko prozesua prestatzen. J.M.

02 TOLOSALDEA GIZARTEA 107.6 fm • www.ataria.eus 
ASTEARTEA, 2018ko martxoaren 13a

Etxebizitza

Salgai.Tolosako Alde Zaharrean kol-
katuta, herriaren erdigunean. Hiru
logela, egongela handia, txikia, su-
kaldea, hiru balkoi eta trastelekua
ditu. 81.000 euro. Interesatuek 651
70 50 54 telefonora hots egin be-
harko dute. 

Saltzailea

Eskaintza.Logikaline enpresak To-
losako Euskaltel dendan arratsaldez
edo egun osoz lan egiteko lanpos-
tua eskaintzen du. Lan kontratua,
formazio sendoa eta lan-talde
egonkorra. Bidali c.v. rrhh@logikali-
ne.comhelbidera

IRAGARKI LABURRAK



Tolosaldea Buseko langileek
lanuzte mugagabea hasi dute  
Borrokaldia indartu dute, orain arteko greba, mugagabe bihurtuz eta hilaren 22an manifestazioa ere egingo dute
Tolosan. Enpresa hitzarmena berritzea eta kaleratutako lankidea berriz ere hartzea eskatzen dute. 

Rebeka Calvo Tolosa

Atzotik greba mugagabean dau-
de Tolosaldea Buseko langileak.
Urtarrilaren 8, 9 eta 10ean greba
egin zuten eta hilaren 27an borro-
kaldia indartzea erabaki zuten.
Atzotik, baina, greba mugagabe-
an daude. 
Lan hitzarmena berritzea eska-

tzen dute, 2014tik ez baitute berri-
tu, eta era horretara, euren lan
baldintza «kaskarrak» hobetu
nahi dituzte. Eskaera horri, dena
den, beste bat gehitu diote, izan
ere, enpresak lankide bat kaleratu
duela salatu dute. 26 langilek osa-
tzen zuten Tolosaldea Bus, baina
orain 25 dira. «Hiribuseko gidari
bat kaleratu dute. Martxoaren 11n
gauzatu zen kaleratzea. Langile
hori lau urte daramatza Tolosal-
dea Busen eta errelebo kontratu
bat egiten ari da. Kontratu hori
martxoaren 11n bukatu zen, or-
dezkatzen ari zen langilea egun
horretan hartu baitzuen erreti-
roa. Baina guk argi dugu langilea
kaleratu dutela grebarekin bat
egin duelako, hau da enpresak
egoera hori baliatu du kaleratze-
ko», esan du ELAko Ana Alkortak.
«Egia da kontratu horrek iraungi-
tze data zehatza zuela, baina argi
dago ere, greba egin duelako kale-
ratu dutela. Postu hori kubritzeko
norbait behar dute eta langile hori
lau urtez aritu da enpresan, lan-
postua ezagutzen du, herria eza-
gutzen du... ez du zentzurik per-
tsona hori kaleratzeak», gehitu
du.
Bestalde, langileek salatu dute

enpresako kudeatzaileak ordez-
kari sindikalaren aurkako salake-
ta jarri duela Hernaniko Ertzain-
tzaren komisaldegian «bere en-
presaren aurrean elkarretaratzea
egiteagatik». 

LAN BALDINTZAK
Tolosaldea Buseko langileek lan
baldintza eskasak dituztela na-
barmendu dute; 1.800 lanorduko
jarduna dute, jai egun eta gauetan
lan egin behar dute, egunerokoan
hainbat arrisku dituzte... Eta guz-
tia hilean 1.300 euro inguru jasoz.
«Lan baldintza oso kaskarrak di-
tuzte, eta arrisku ugari izaten di-
tuzte. Tolosaldean mendiko erre-

Elkarretaratze eta mobilizazio ugari ari dira egiten. ATARIA

pideetan ibiltzen dira 13 metroko
autobusak gidatuz eta nabarmen-
du behar da jendea garraiatzen
dutela, eta baldintza horietan lan
eginda euren eta erabiltzaileen
bizitzak arriskuan jartzen dituzte-
la. Geldialdiak egiteko-eta oso or-
dutegi estua izaten dute, gaine-
ra», esan du Alkortak. 
Lan baldintza kaskar horietan

sartzen da ere autobusak debalde
garbitzen diuztela. «Berez, Gipuz-
koako Foru Aldundiak badu diru
publikoko partida bat horretara-
ko, 56.400 eurokoa urteko, baina
ez dakigu diru hori non geratzen
den, langileek ez baitute xenti-
morik ikusten», azaldu du Alkor-
tak.

LAN HITZARMENA
Egun indarrean duten hitzarme-
na 2014ean iraungi zen. Ordutik
hitzarmen horren luzapen baten
arabera ari dira lanean, hain jus-
tu, ekainaren 30a arte luzatu du-
tena. «Hitzamenak ez ditu solda-
ta igoerak eta ezer aurreikusten,
noski, soldata oinarria aurreikus-
ten du bakarrik», esan du. 
Tolosaldea Buseko langileek jai

egunetan eta gauetan ere egiten
dute lan, halabeharrez, eta horren
truke jasotzen dutena «miseria»
bat dela esan du ELAko ordezka-
riak: 3 euro eta 36 zentimo. 
Lan baldintza eskasak dituzte-

lako hasi zuten greba eta herrita-
rren babesa jasotzen ari direla dio
Alkortak. Izan ere, egunero-egu-
nero jendearekin egiten dute lan,
harreman estua dute, eta herrita-
rrek euren eskaerekin egin dute
bat. Horren adierazle, jasotzen ari
diren babes mezuak eta kaleratu-
tako langilea berriz ere hartzeko
abiarazitako sinadura bilketa.
Jada 500 sinadura bildu dituzte
eta babesa emateko zerrendak
Tolosako Xirimiri kafetegian eta
Brontxilon jarri dituzte. Behin si-
nadura guztiak bilduta Tolosako
Udalera eramango dituzte. 
«Harrera ona izan du ekimen

honek, eta argi dago zergatik; gi-
daria Hiribusaren gidaria da eta
harreman zuzena du herritarre-
kin, lau urte dira eta erabiltzaileek
ezagutzen dute. Langile hauek
egunero-egunero ia jende berare-
kin ibiltzen dira lanean eta harre-

mana sortzen da eta herritarrek
euren haserrea ere helarazi digu-
te», esan dute.

ERAKUNDEAK
Bi dira afera honetan esku hartu
beharko luketen entitate publiko-
ak: Tolosako Udala eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundia. Bilerak eska-
tzen ari dira eta Tolosako Udala-
rekin hitz egin izan dute, baina
gaur-gaurkoz erantzun zehatzik
ez dutela jaso esan dute. «Tolosa-

ko bi osoko bilkuran hartu dugu
parte eta euren egoeraren berri
eman dugu. Udaletxeari bitarte-
kari lanak egiteko eskatu diogu
eta Marisol Garmendia Gipuzko-
ako Foru Aldundiaren Mugikor-
tasun eta Lurralde Antolakuntza
diputatuarekin ere eskatu dugu
bilera, baina Tolosako Udalean
argi esan digute ez duela inongo
asmorik gurekin biltzeko».
Orain arte Tolosako Udalarekin

bakarrik lortu dute hitz egitea,
baina ez da aurrera pausorik
eman. «Enpresak ez du gurekin
hitz egiteko asmorik azaldu eta ez
dugu udalaren babesik ere, herri-
tarren babesa dugu, baina ez uda-
larena. Olatz Peonek esan diguna
da enpresarekin hitz egingo due-
la, arazoa modu batera edo bes-
tera konpondu behar dutela esa-
teko, baina ez dugu beste albiste-
rik jaso zentzu horretan».
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EKIMENAK

Greba mugagabea.Atzotik greba
mugagabean daude Tolosaldea Bu-
seko langileak, eta ondorioz, zerbi-
tzu minimoak eskaintzen ari da To-
losaldea Bus. Zerbitzu minimoen in-
guruko informazioa jasotzeko deitu
900 300 340 telefono zenbakira.
Manifestazioa.Manifestazioa egin-
go dute langileek martxoaren 22an,
18:30ean, Tolosako Trianguloatik
aterata.
Elkarretaratzea.Amaroz Auzo El-
karteak elkarretaratzea egingo du
martxoaren 16an, 12:00etan, udale-
txe parean.
Sinadura bilketak.Kaleratutako
lankidea berriz ere hartzeko eska-
tzeko sinadura bilketa egiten ari dira
Tolosaldea Buseko langileak. Ze-
rrendak Trianguloa pareko Brontxi-
llon eta Xirimiri kafetegian jarri di-
tuzte. Bestalde, Amaroz Auzo Elkar-
teak zerbitzu publikoa
lehengoratzea eskatzeko sinadura
bilketa bat abiarazi du. 

AMAROZTARREN
BABESA

Amaroz Auzo Elkarteak deituta, ba-
tzarra egin zuten auzoan pasa den
astean. Auzo elkarteak enpresako
zuzendaritza, langileak eta Tolosako
Udaleko alkate zein zinegotziak
gonbidatu zituen. Azkenean langile-
ak eta EH Bilduko ordezkari bat ba-
karrik izan ziren. «Barkamena eska-
tzen diogu PSEko ordezkariari, gon-
bidapena ez geniolako behar bezala
eta garaiz helarazi», argitu dute. Ba-
tzarra jendetsua izan zen, auzotar
asko gerturatu baitzen eta langileek
euren egoeraren berri eman zuten.
Batzarraren ondotik, Amarozko To-
losaldea Buseko erabiltzaileek mar-
txoaren 16an, 12:00etan, Tolosako
udaletxean elkarretaratze bat egi-
tea adostu dute. Era berean, elkarta-
suna azaldu diete langileei eta zu-
zendaritzari «zentzuzko jarrera»
hartzeko eta langileekin egiten eta
negoziatzen hasteko eskatu diote.
Baita kaleratutako langilea berriz ere
hartzeko ere. Olatz Peon Tolosako
alkateari ere egin diote eskakizunik:
«Berehalako bilera bat eskatzen
diogu, batetik, gure kezka adieraz-
teko eta, bestetik, enpresaren eta
Foru Aldundiaren aurrean jarrera
aktiboa eskatzeko. Tolosako Hiribus
zerbitzuaren aurrean duen erantzu-
kizuna bere gain hartzeko ere eska-
tzen diogu, eta beharrezkoa izanez
gero, gure laguntza eskaintzen dio-
gu». Bukatzeko, sinadurak biltzen
hasiko direla ere esan dute «bidaia-
rien garraio zerbitzu publikoa le-
hengoratzea» eskatzeko. 



GAZTETXEA TXUKUNTZEN
Dozena bat pertsona elkartu ziren larunbatean, Alegiako
Gaztetxean, hainbat txukunketa lan egiteko. Barra zertxo-
bait handitzen eta aurreko aldea luzatzen aritu ziren. Aurre-
rago ere beste auzolan batzuk antolatuko dituzte. ATARIA
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Herritarren omenaldia
Aitor Mendiluzeri 
Urteak dira Andoaingo bertsolaria Iruran bizi dela, eta herritarrek
omenaldia egin nahi izan diote; plazan elkartu dira ekitaldia egiteko  

Imanol Garcia Landa Irura

«Harridura, poza, ilusioa, nola
itzuli jakin eza; gauza asko» senti-
tu zituen Aitor Mendiluze bertso-
lariak herritarrek egindako ome-
naldian. Irurako plazan jende
ugari elkartu zen eta jaialdi bere-
zia eskaini zioten.
«Ez nuen espero horrelako eki-

taldirik», esan zuen Mendiluzek.
«Esan zidaten eguna gordetzeko,
baina gehiago ez nekien. Ilusio
handia egiten du», gehitu zuen.
Jaiotzez andoaindarra da, eta
urte asko daramatza Iruran. «Beti
izaten da jendearekin harremana
bai, baina gero batera eta bestera
gabiltza, plazetan ere bai, eta as-
kotan sentsazioa da herrian ez
garela nahi bezainbeste egoten.
Horrelako egun batean herriko
jendea elkartzea eta eskerrak
ematea oso polita da».
Aurretik ere omendu dute he-

rrian, eta agian ere izango ditu
gehiago. «Omenaldiak ez dira
inoiz espero», esan zuen Mendi-
luzek. «Nik uste dut ez dagoela

kopururik, eta ez dagoela modu-
rik. Bakoitza da berezia, eta ba-
koitza da esker on bat, eta bakoi-
tza da ahaztu ezineko momentu
bat. Etorriko balira zoragarri, bai-
na uste dut inork ez digula ezer
gehiago zor».

PLAZAN
Herrian sortzen ari den elkarte
batek antolatu du ekitaldia. Pla-
zan jendea zain zegoela agertu
zen Mendiluze, eta hortxe jaso
zuen lehen txalo zaparrada, gero-
ra ugariak izan zirenak. Lehenbi-
zi Irurako Ikastolako ikasleek
abestia eskaini zioten, eta ondo-

ren herriko dantzariek zenbait
dantza egin zituzten.
Bertsolarien txanda izan zen

hurrengoa, eta Mendiluze bera-
ren Jon semea aritu zen Beñat
Iguaran eta Anjel Mari Peñagari-
kanorekin batera, bertsotan. Eki-
taldiaren hurrengo unea Patxi
Gallego ilustratzaileak eginiko
marrazkia ematea izan zen. Eta
dantzariek agurra dantzatu on-
doren, eskerrak eman zituen
Mendiluzek, berak hain ondo
dakien moduan, bertsotan. 
Plazako ekitaldia bukatuta tri-

kipoteoa egin eta bazkaltzeko
bildu ziren frontoian.

Plazan egindako omenaldian dantza egin zioten Aitor Mendiluzeri. I. G. L.

Mari Cruz Iribarren
2017ko Inauterizale
Kuttuna hil da
TOLOSA // 2017ko Inauterizale
Kuttuna izan zen Mari Cruz 
Iribarren tolosarra eta larunba-
tean hil zen, 100 urte zituela.
Iazko inauterietan txupinazoa
pizteko aukera izan zuen 
beraz, Iribarrenek.
Inauterietan egindako jostun
lana aitortu nahi izan zioten ai-
pamen horrekin.

‘6012’ eleberri laburra
aurkeztu du Karlos
Linazasorok
TOLOSA // Karlos Linazasorok
6012eleberri laburra aurkeztu
berri du. 1978an 6012 zenbakia
zeraman merkantzia tren bat
errailetatik atera zen Tolosan, eta
lehergailu arriskutsu bat utzi
zuen trenbidearen erdian: 55
tona azido zianhidriko zerama-
tzan zisterna bat. Horren ingu-
ruan idatzi du eleberria.

Gazte Festen atarikoa
izan da Berastegin

Erredakzioa Berastegi

Hemen dira Berastegiko Gazte
Festak. Asteburuan jai giroan be-
rotzen joateko ekitaldiak izan di-
tuzte, eta datorrenean murgildu-
ko dira bete-betean, festan.
Ostiralean, hilak 16, 17:00etan

gazteen arteko jolasak izango di-
tuzte eta, ondoren, trikipoteoa;
21:00etan herri afaria izango
dute; eta 00:30ean Gaitzerdi
erromeri taldea egongo da goi-
zaldera arte. 
Larunbatean, hilak 17,

15:00etan Mus Txapelketako fi-
nalak izango dituzte; 18:00etan
trial erakustaldia, Irene Camino-
sen eskutik eta, ondoren, sagar-
do dastatzea; eta bukatzeko,
00:30ean, Gabezin taldea ariko
da goizaldera arte.

Frontenis eta mus
txapelketak izan dituzte
asteburuan, 
Gazte Festak
girotzen hasteko

Fronteniseko partidak izan dira asteburuan, Berastegin. R. C.

Bazkaltzeko elkartu ziren herritarrak. I. G. L.



«Umil-umil» egindako
lana eskertu diote
25. Txapel Egunak 110 lagun bildu zituen Xabier Pellejeroren omenezko
afarian; Julian Arrastaoa iazko txapeldunak jantzi zion txapela 

Erredakzioa Zizurkil

Txapel Eguna ospatu zuten Zi-
zurkil Goran larunbatean. Egun
berezia izaten da hori, zizurkil-
darrentzat eta aurten are bere-
ziagoa izan da, 25. edizioa ospatu
baitute. Ekitaldi borobilean Na-
farroako Gaintzan jaiotako Ca-
bier Pellejero zizurkildarrak jaso
zuen omenaldia. 

Goizean hasi zituzten ekital-
diak. Lehenik eta behin Bukalai
dantza taldekoen emanaldia
izan zen Intxaur frontoian eta
bazkaldu eta gero, txapeldunen
musa egon zen zentroan. 

Arratsaldea girotzeko idi pro-
bak egon ziren Plazaberrin. Or-
dura arte plazaratu gabeko idie-
kin aritu ziren Larraulgo San Se-
bastian eta Orioko Oliden. Iñaki
Olidenen idi pareak 48 plaza
egin zituen eta 45 plaza eta bi
zinta Pedro Joxe San Sebastia-
nen pareak. Bi idi pareak sekula
plazaratu gabeak izanik, lan oso
txukuna egin zuten eta ikuski-
zun polita eskaini zuten. Euskal
Herriko hainbat gaztaren dasta-
tzea ere egon zen Zimiterioan
eta giro ederra sortu zela esan
dute antolatzaileek. Eguna bu-
katzeko ekitaldi nagusia izan
zuen. Afari-omenaldian 110 bat
pertsona bildu ziren eta Festa
batzordeak, EH Bilduk eta base-
rritarrek oroigarri bana eman
zioten Xabier Pellejerori txapela
jaso aurretik. Ondoren, Hernan-
dorena elkarteko buru eta iazko
txapeldun Julian Arrastoak jan-
tzi zion txapela, elkartearen ize-

Bukalai dantza taldekoek ireki zuten egitaraua. Omenaldian Julian Arrastoak jantzio zion txapela, Pellejerori. R. C.-ATARIA

Altzoko Martxo Morea egitasmoaren barruan txapa eta betau-
rreko moreak egiteko tailerrak egin zituzten eta ondoren, txa-
pa eta betaurrekoekin, eta soinean zerbait morea eramanez,
flashmobaegin zuten Nire gorputza daabestiarekin. I. G. L.

KALITATEAREN ALDE 
Asuncion klinikako langileak kalera atera ziren, beste behin,
kalitatezko osasun zerbitzu bat aldarrikatzeko. Asuncion kli-
nikako langileek otsailaren bukaeran egindako agerraldian
bi asteko epea eman zioten Inviza enpresari negoziazio ma-
haia deitzeko eta epea aste honetan bukatuko da. ATARIA
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BETAURREKO MOREAK JANTZITA

Dantza emanaldiak hartu zuen Intxaur frontoia. R. C.

nean. Pellejerok hitzaldian esker
hitzak izan zituen zizurkilda-
rrentzat eta bakoitzak beretik
herri hobea egiten jarraitzeko

beharraz aritu zen. Pellejerori
«isilean eta umil-umil» bolunta-
rio lanetan egindako lana aitortu
nahi izan diote.



Olaizola II.arekin topo
egin du Jokin Altunak
Nahikari Iturbek eta Amaia Agirrek irabazi dute
Behar Zana Elkartearen II. Pala Txapelketa 

Asier Imaz 

Jokin Altunak igandean jokatu
zuen finalerdietako ligaxkako le-
hen partida. Partida ikusgarria
jokatu zuten lau pilotariek, baina
puntua Olaizola II.ak eta Ander
Imazek eraman zuten. Amezke-
tarrak 10 tanto amaitu zituen,
zazpi galduz. Beste aldean, Ai-
mar Olaizola bikain batek 11 tan-
to lortu zituen, guztiak airez,
bost bakarrik galduz. 
Finalean egoteko ondorengo

bi partidak irabazi beharko ditu
Altuna III-Martija bikoteak. Hu-
rrengoa Eibarren izango da,
igandean, Ezkurdia-Zabaletaren
aurka.
Bestalde, binaka baina palaz,

Emakumeen II. Pala Txapelketa

Azkarra jokatu zen larunbatean
Beharzana frontoian. Guztira
Behar Zana Elkarteko zortzi bi-
kote aritu ziren lehian, eta Nahi-
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA
24. jardunaldia
Lauburu-Cobo Cobo 6-1

Sailkapena
1. Colo Colo 58p
2. San Juan 54p
3.  Lauburu Ibarra 48p
16. Nalda 8p

Hurrengo jardunaldia
Elorrioko (14.)-Lauburu (3.)

SENIOR NESKAK
17. jardunaldia
Lauburu, atsedena
Samaniego Orixe-Idiazabal 0-6
Trumoi Taberna-Anoeta 4-7

Sailkapena
1. Lauburu Ibarra 37p
2. Idiazabal 33p
3.  Anoeta FT 26p
6. Samaniego Orixe 7p
7. Trumoi Taberna 6p

Hurrengo jardunaldia
Anoeta (3.)- Eskoriatza (5.)
Samaniego Orixe (6.)-Lauburu (1.)

HIRUGARREN MAILA
22. jardunaldia
Laskorain, atsedenaldia

Sailkapena
1. Laskorain Ikastola 52p
2. Alipendi 50p
3. Goierri 44p
15. Aretxabaleta 10p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain (1.)-Internacional (6.)

Eskubaloia
1. NAZIONAL MAILA, C MULTZOA
23. jardunaldia
Eibar-Tolosa CF 25-29

Sailkapena
1. Dominicos Zaragoza 42p
2. Anaitasuna 38p
3. Ereintza 36p
4. Tolosa CF 34p
16. Usurbil 4p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (4.)-El Pilar (5.)

Futbola
ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
25. jardunaldia
Touring-Tolosa CF 0-2

Sailkapena
1. Ordizia 54p
2. Tolosa CF 49p

3. Hernani 47p
4. Pasaia 45p
18. Touring 3p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (2.)-Bergara (6.)

EUSKAL LIGA
25. jardunaldia
Tolosa CF-Arizmendi 5-0

Sailkapena
1. Bizkerre 65p
2. Arratia 60p
3. Tolosa CF 56p
4. Leioako Emakumeak 47p
16. Añorga 8p

Hurrengo jardunaldia
Derio (14.)-Tolosa CF (3.)

ERREGIONAL PREFERENTEA, 
LEHEN MULTZOA
23. jardunaldia
Billabona-Astigarraga 2-1

Sailkapena
1. Allerru 51p
2. Deusto 50p
3. Euskalduna 45p
6. Billabona 30p
16. Oiartzun 20p

Hurrengo jardunaldia
Allerru (1.)-Billabona (6.)

BIGARREN MULTZOA
23. jardunaldia
Aloña Mendi-Tolosa CF 2-1

Sailkapena
1. Eibar Urko 49p
2. Tolosa CF 45p
3. Elgoibar 42p
16. Ordizia 15p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF  (2.)-Bergara (12.)

Saskibaloia
LEHEN MAILA
18. jardunaldia
TAKE-Valle Egües 86-41

Sailkapena
1. RedLine Mekanika TAKE 13-5
2. San Cernin 13-5
3. Hernani 12-6
4. Atl. San Sebastian 12-6
5.  Tabirako Baque 12-6
6. Goierri 11-7
7. Getxo 10-8
8. Deusto 10-8
14. Valle de Egües 1-17

Hurrengo jardunaldia
Zizur Ardoi (9.)-RedLine TAKE (1.)

Behar Zanakoen II. Pala Txapelketako parte hartzaileak, larunbatean Beharzana pilotalekuan. IMANOL GARCIA LANDA

BINAKAKO  TXAPELKETAK

Lehen Mailako Txapelketa
Finalerdiak, lehen jardunaldia
Olaizola II-Imaz 22
Altuna III-Martija 17

Sailkapena
1. Olaizola II-Imaz 1-0
2. Elezkano II-Rezusta 1-0
3. Ezkurdia-Zabaleta 0-1
4. Altuna III-Martija 0-1

Hurrengo jardunaldia
Ezkurdia-Zabaleta
Altuna III-Martija

Promozio Txapelketa
Finalerdiak, bigarren jardunaldia
Ugalde-Erostarbe 16
Peña II-Erasun 22

Sailkapena
1. Agirre-Iturriaga 2-0
2. Etxeberria-Jaunarena 1-1
3. Peña II-Erasun 1-1
4. Ugalde-Erostarbe 0-2

Azken jardunaldia
Peña II-Erasun
Etxeberria-Jaunarena

kari Iturbek eta Amaia Agirrek
16-4 irabazi zioten finalean Mai-
der Aburuzak eta Leire Olasagas-
tik osatutako bikoteari.

KORTAJARENAK
BIKAIN HASI DU
DENBORALDIA
Martxoaren 3an, Iruñean,
Kadete eta Promesen Euska-
diko Ligako Lehen Jardunal-
dia jokatu zen. Bertan Jon
Kepa Kortajarena txapeldun
geratu zen, 45 kilotan. 15 ur-
tez azpiko Euskadiko 6 mar-
ka berri jarri zituen, 55 kilo
arrankadan eta 65 kilo bi
denboratan altxatuz. Kon-
tuan izanda denboraldi ha-
sierako lehen txapelketa
izan dela, hasiera bikaina
izan da oraingoa. L. SARASUA



Txinatik lau
domina Ibarrara 
Munduko Goma Gaineko Sokatira
Txapelketa jokatzen izan da Ibarra

Asier Imaz Ibarra

Ibarrako tiratzaileek lau domina
lortu dituzte Munduko Sokatira
Txapelketan. Lehen hiruak talde
bezala irabazi zituzten, eta azke-
na, Euskal Selekzioaren izenean. 
Goma Gaineko Munduko Txa-

pelketa Txinan jokatu da. Lehen
bi egunetan taldeka aritu ziren
lehian, eta azken bi egunetan se-
lekzioak ordezkatuz. 
Emakumeak izan ziren lehen

domina lortu zutenak. Txapelke-
tako une gogoangarriena izan
zen gainera. Podiumera hiru
euskal talde igo baitziren, Euskal
Herrian sokatirak duen maila
erakutsiz. Laukizko Gaztedik
urrea lortu zuen, Gasteizko Ba-

daiotzek zilarra eta Ibarrak bron-
tzea. 
Bigarren domina 600 kilotan

lortu zuten ibartarrek. Gizonez-
koek hirugarren postua lortua
zuten. Taldeka azken domina
mistoan etorri zen, eta oraingo-
an ere brontzezkoa izan zen. 
Selekzioen Munduko Txapel-

keta larunbatean hasi zen, eta
ibartarrak hiru pisutan aritu zi-
ren lehian. Domina 600 kiloko-
an lortu zuten berriro ere muti-
lek, igandean. Baina kasu hone-
tan, zilarrezkoa izan zen
zintzilikatu zutena. 
Euskal ordezkaritzak guztira

16 domina lortu ditu Txinan. Ho-
rietatik bederatzi taldeka eta
zazpi euskal selekzioarekin. 
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Ander Uranga
Espainiako txapeldun 
Tolosa CF Atletismo Taldeko kideak Antequeran eta
Meridan izan dira asteburuan, emaitza politak lortuz

M. Iraola 

18 urtez azpikoen pista estaliko
Espainiako Txapelketa jokatu da
asteburuan, Antequeran (Anda-
luzia). Bigarren astez jarraian,
Tolosa CF Atletismo taldeko
atleta batek urrezko domina ira-
baztea lortu du.
Oraingoan, Ander Uranga

anoetarra izan da txapeldun,
200 metroko lasterketan. Larun-
batean kanporaketa proban az-
karrena izan zen, baina denbora-
rik onena egitetik urrun geratu
zen. Arratsaldeko finalaurreko-
an bai, ordea. Denborarik onena
egin zuen eskualdeko atletak:
22.30. Finala igandean jokatu
zen, eta lehen postua lortzeaz
gain, Gipuzkoako errekorra pus-

katu zuen: 22.06ko markarekin.
Joseba Larraurik ere hartu zuen
parte 200 metroko proban, baina
ezin izan zuen lehen kanporake-
ta gainditu.
Bigarren domina John Ca-

bang-ek lortu zuen, txapeldu-
norde geratuz 60 metro hesie-
tan. Kanporaketan, bere laster-
keta irabazi zuen, eta hirugarren
denborarik onena egin zuen to-
losarrak: 8.16. Finalaurrekoan bi-
garren izan zen, finalean bezala-
xe. Tolosako atletak 8.05eko
denbora egin zuen, eta Mario Re-
venga txapeldunak, 8.03koa.
Nora Ituarte finalaren atarian

geratu zen 60 metroko lasterke-
tan. Kanporaketako 5. seriean bi-
garren egin zuen (7.88). Finalau-
rrekoan, ordea, denbora kaska-

rragoa egin zuen, 7.90, eta finale-
ko txartela lortzetik lau ehune-
kora geratu zen. Lizeta Nnegue,
pisu jaurtiketan, eta Jone Agirre-
zabala 60 hesietan ere izan ziren
lehian.

ESPAINIAKO KROS TXAPELKETA
Asteburuan Espainiako Kros
Txapelketa ere jokatu da Meri-
dan. Tolosa CF Atletismo talde-
ko Ander Ortiz eta Maria Lasak,
eta Unai Arroyo tolosarrak hartu
zuten parte. 
Arroyok 36. egin zuen, 32.54ko

denbora eginda. Ortiz anoetarra
56. postuan sailkatu zen (33.39).
20 urtez azpikoen lasterketan,
Maria Lasa irurarrak seigarren
egin zuen, txapeldunarengandik
24 segundora.

GIMNASTA GAZTETXOAK
Martxoaren 3an, Donostian, C mailako lehen fasea jokatu
zen. Bertan, Belabieta Kirol Klubako hiru taldek parte hartu
zuten: Alebin Samaniego; alebin Lizartza eta infantil Orixek.
21. , 24. eta 10. amaitu zuten. Belabietatik guztiak zoriondu di-
tuzte, oso ondo aritu zirelako. ATARIA

Martutenen infantilak nagusi
Tolosaldeko Arraun Kluba 15 ontzirekin joan da
Gipuzkoako Batel Ligako zortzigarren jardunaldira

TAK Komunitatea

Gipuzkoako Batel Ligako 8. jar-
dunaldia jokatu zen igandean
Martutenen. Tolosaldeko
Arraun Kluba 15 ontzirekin joan
zen eta infantil mutilek lortu zu-
ten garaipena. Emakumezko in-
fantil Tolosaldea A laugarren
sailkatu zen, eta B zortzigarren.  
Promesa nesketan Tolosaldea

A hirugarrena izan zen, eta B on-

tzia seigarrena. Cko arraunlariek
13. amaitu zuten.  
Kadete mutiletan Tolosaldea

B bederatzigarren sailkatu zen,
eta A ontzia 13.  
Jubenil nesketan hirugarren

eta laugarren sailkatu ziren es-
kualdekoak. 
Jarraian, absolutu mailako

emakumeen estropada jokatu
zen. Tolosaldea A bigarrena izan
zen, Hibaika A-tik segundo ba-

karrera. B ontzia zortzigarren
sailkatu zen. 
Azkenik, jubenil mutiletan,

Ako tripulazioa hirugarrena izan
zen. B ontziak bosgarren pos-
tuan amaitu zuen. 
Aipatu, garaipena lortu zuten

infantilen mailan, Tolosaldea B-
k ere parte hartu zuela. Hauek
ere estropada bikaina egin zuten
eta Orioren atzetik hirugarren
sailkatzea lortu zuten. 



Maukak baino
askoz ere gehiago
Larunbatean, Tolosako ia 80 komertzio aterako dira kalera,
euren eskaintza berezienak herritarren eskura jartzeko.
Egun osoko egitaraua antolatu du Tolosa&Co elkarteak. 

Mikel Iraola Tolosa

Maukak ekarriko ditu Tolosara
udaberriak. Larunbatean Tolo-
sako komertzioen eguna ospatu-
ko da, Braderie Eguna, alegia, eta
dendariek saltokien atarietara
aterako dituzte beren produk-
tuak, eskaintza berezienekin.
10:00etatik 20:00etara, etenik
gabe, izango da festaz gozatzeko
aukera.
Horretarako, eta kaleak girotu

nahian, Tolosa&Co merkatari
eta ostalari elkarteak hainbat
ekintza antolatu ditu. Alondegia
puzgarrien parke erraldoi bihur-
tuko da, eguraldiak laguntzen
badu, 10:30etik aurrera. 3 eta 14
urte bitarteko haurrek jolasteko
aukera izango dute, 20:00ak
arte.

Shopping train delako bat ere
izango da, Braderie egunean par-
te hartu duten saltoki guztiak bi-

sitatzeko aukera eskaintzeko.
Herriko hainbat puntutan gel-
dialdiak egingo ditu: San Fran-
tzisko elizaren parean, Herrikide
Ikastetxearen parean, Zezen Pla-
zan, Nafarroa Etorbidean, Santa
Klaran, Trinkete Plazan eta Mu-
sika Eskolan.
Musika ere ez da faltako. Boz-

gorailuetatik musika jarriko dute
egun osoan zehar, eta arratsalde-
an, 17:30etik 20:00etara Iraun-
korrak txaranga ibiliko da kalez
kale.

TXIKIA, MAITAGARRI
Herrian bertan kontsumitzea-
ren garrantzia azaleratu
nahian, telazko poltsak sortu
ditu Tolosa&Co-k, Txikia Iza-
nik, asko maite zaitut lelopean.
«Garrantzia eman nahi diogu
herrian bertan erosteari, izan
ere, herriari berari laguntzen

diogu, eta gainera ezaugarri po-
sitiboena balioan jartzen dugu:
txikia izanik, gertukoa da, kali-
tatezko arreta pertsonalizatua
bermatzen du», azaldu du Jaio-
ne Ormazabal, zuzendaritzako
kideak.
Poltsak Tolosa&Co elkarteak

larunbateko Braderie festan
San Frantzisko pasealekuan
izango duen postuan izango
dira poltsal salgai, 1,50 euroren
truke.

Irudian Jaione Ormazabal eta Lena Jimenez, Tolosa&Co-ko zuzendaritzako kideak. MIKEL IRAOLA

ASTEARTEA 13
AGENDA

Deialdiak

Alegia.Errusiari buruzko erakuske-
ta. San Juan ikastetxeak antolatuta,
kultur etxean.
Amasa-Villabona.Muchos hijos, un
mono y un castillo, filma. Gustavo
Salmeronen dokumentala, 90 mi-
nutu. Goya sarietan Dokumental
onenaren saria eskuratu berri du.
Sarrera: 2 euro. 20:00etan, Gurean.
Ibarra.Klima aldaketaren aurkako
Elkartasun Kilometroa. Uzturpe
ikastolak zortzigarren urtez egingo
du Elkartasun Kilometroa. 15:30ean.
Orendain.Euskaraz bizi a(ha)l gara?
hitzaldia. 17:00etan, eraikin berrian. 
Tolosa.Mendi Tour 2018. 19:30ean,
Leidorren. Orain, The time within eta
Dirtbag: the legend of Fred Beckey.
Tolosa.Aurrez aurre, erakusketa.
Martxoak 8 egunaren inguruko era-
kusketa. Leire San Martinen komi-
sario lanak eta Marion Cruzaren ar-
telanekin. Tolosako Berdintasun sai-
lak antolatua. Aranburu jauregian.
Tolosa.Jose Angel Yanci pintorearen
erakusketa. Aranburu jauregian.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eguneko albisteak, eguraldiaren ira-
garpena Iker Ibarluzearekin, Iñigo
Asensio Kale Kantoitik, Jon Ander
Galarragaren eskutik Ekokultura,
teknologiaren tartea.  
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.
21:00. Mingaina Txulora.Sexualita-
teari buruzko saioa. Sexu bidezko
gaixotasunei buruz.

28 KANALA
12:30. Amaia DJ.
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Adi Iskanbila! (Vendetta).
22:30. Ur eta lur.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Mujika Martinez, E. Euskal Herria, 3.
Telefonoa: 943 670915.
Gauekoa.Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 673849.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Udaberri itxurako
eguraldi polit horietako bat
izango dugu. Goizean eta

eguerdi aldera bitarte hodei gune
dezente ikusiko ditugu, gehienetan
erdi eta goi mailako hodeiak ikusiko
ditugu. Zerua nahiko estalita man-
tenduko dute. Ondoren, eguerditik
aurrera, ostarteak zabalagoak izan-
go dira eta arratsaldean eguzkia
ikusteko aukera izango dugu eta
tenperatura dezente igoko da (16-17
gradu, punturen batean 19 gradura
ere iritsiz). Udaberriko tenperatura
hauekin oso egun atsegina izango
dugu. Hego haizeak indar apurtxo
bat galduko du, aurreko egunekin al-
deratuz, bolada bizi batzuk izango
ditugu, batez ere haizegune eta
mendi inguruetan baina ez du aurre-
ko egunetako trabarik egingo. Gaur-
koan aprobetxatzeko moduko egu-
raldia izango dugu.guna 00

Bihar.Berriro ere eguraldia
nahastu egingo zaigu. Hego
haizeak indar handia hartu-

ko du. Berriz ere haizegune eta
mendi inguruetan 100 km/h-ko hai-
ze boladak harrapatu eta gainditu
ere egingo ditu. Haizeguneak ez di-
ren inguruetan 70-80 km/h-ko ha-
rrapatuko  ditu, beraz haizeak traba
handia egingo du. Horrekin tenpera-
tura zertxobait gorago geratuko zai-
gu. Erdi mailako geruzetan aire epe-
lagoa sartuko zaigu. Baliteke Tolo-
saldeko punturik beroenetan 20 bat
gradu harrapatzea. Udaberri sasoiko
tenperatura izango da. Zeruari da-
gokionez, kaxkartuko zaigu egural-
dia. Goizean ostarte zabalak izango
ditugu baina  ondoren estaliko da.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak
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