
Naizen,
adingabe
transexualen
elkargune
berria   
Zortzi familiak sortu zuten 2015ean,
Chrysallis elkartea; ordutik haziz 
joan da eta jada 100 familia baino
gehiago dira; hazkuntza ikusita 
elkarte propioa sortzea erabaki dute //2

OSASUNALEHEN ARRETAKO LANGILEAK, PROTESTA ARTEAN //5

Aguazilen lanak
berregituratu dituzte,
herriko zerbitzuak
hobetzeko helburuz 
Amezketako Udalak aguazilen lanak
berrantolatu ditu; aguazilen funtzioak
eguneratu eta zehaztu dituzte herriko
azpiegituren mantenu egokia areagotzeko  //3

TOLOSA
FINAL HANDIAK, MIGEL SOROAN
Bukatu da Migel Soroa Oroimenezko Ogi Berri Txapelketa; jubeniletan Xabi Lasa
zizurkildarra izan da garaile, etorkizun mailakoetan Apezetxea eta Egigurenek
irabazi dute, eta nagusien mailan Salaberriak eta Otaduyk jantzi dute txapela  //6
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Ibarrako
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‘Iñauterikeriak’
proiektuko 
azken bi ardatzak,
jendaurrean
Izen bereko liburua eta erakusketa aurkeztu
dituzte; pasa den astean estreinatutako
dokumentala osatzera datoz bi egitasmoak;
Tolosako inauterien erradiografia egin dute   //4 Inauterietan murgiltzeko aukera ematen du Aranburuko erakusketak. J. ARTUTXA
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«Egoki ikusi dugu 
hemen finkatzea gure
elkartea, lana eta borroka»
Chrysallis elkartea azalberritu eta Naizen izango da
aurrerantzean; Asteasuko Abi Labaien elkarteko kideak esan
du, zortzi familia izatetik ehundik gora izatera pasatu direla

Erredakzioa Asteasu

Jaialdi hunkigarri eta berezia
jaso zuen larunbatean, Donostia-
ko Antzoki Zaharrak. Naizen
Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako
eta Nafarroako Adingabe Transe-
xualen Gurasoen Elkartea aur-
keztu zuten, orain arteko Chrysa-
llis, alegia. «Larunbateko festa
mundiala izan zen, ezin dut hi-
tzez deskribatu. Sentimenduz
beteriko festa alai eta hunkiga-
rria izan zen» esan du Abi La-
baien elkarteko kide asteasua-
rrak. 
2015ean sortu zuten Chrysallis

elkartea. Zortzi familia ziren or-
duan, baina elkartea haziz joan
da eta, gaur egun, 100 bat fami-
liak osatzen dute; horrek ere eka-
rri du elkarte berriaren sorrera.
Izan ere, ez da izen aldatze soila;
Chrysallis Naizen izango da au-
rrerantzean eta Espainiako Chry-
sallis elkartearen adar bat izate-
tik talde independente izatera
pasa da. Erlazioak lantzen jarrai-
tuko dute, dena den, baina beste
era batean. «Chrysallis Euskal
Herria sortu genuenean zortzi fa-
milia besterik ez ginen. Nolabait
Chrysallis EH estatu mailako
Chrysallisen menpe zegoen. Iku-
si duguna da, azken urte hauetan
zortzi familia izatetik 100 fami-
liatik gora izatera pasatu garela,
eta hazten goazela. Zentzu horre-
tan ohartu gara guk nahiko lan
badugula EAE eta Nafarroan,

gure gobernuekin eta gure legee-
kin aritzeko. Gure ustez, hemen-
go lan hori finkatzeko, elkartea
hemen finkatu behar genuen,
Madrilera begiratu gabe; nahiz
eta jarraitzen dugun estatu mai-
lako Chrysallisekin eta beste
hainbat elkarterekin lanean.
Euskal Herrian bertan badugu
nahikoa lan, eta egoki ikusi dugu,
gure elkartea, lana eta borroka
hemen finkatzea», esan du La-
baienek. Astero, gutxienez hiru
dei berri jasotzen dituzte; horiek
guztiak ez dira elkartera batzen,
«baina erakusten du inguruan

oraindik badela, laguntza eta in-
formazioa behar duten familia
gehiago ere». 
Urteotan, elkartearen abaroan,

trebakuntza eskaini dute transe-
xualitatearen arloan, eta kanpai-
nak ere egin dituzte gaia gizarte-
ratzeko. Sostengu emozionala
ere izan dira hainbat familiaren-
tzat, eta aholkulari jardun dute,
alorrean aritu behar duten profe-
sionalentzat.
Naizen izena du elkarte sortu

berriak, eta izena Ekaitz Goikoe-
txeak egindako oparia dela esan
du Labaienek: «Poesia bat da.
Naizen hitza, hitz asmatu bat da,
eta atzean hitz joko bat dago. Goi-
koetxeak bere momentuan azal-
du zigun ‘orain naizena’ eta ‘atzo
nintzena’ren arteko hitz joko bat
dela. Era berean, haizearen jokoa
ere egiten du, haizeak h hizkia
eraman izan balubezala...». 

Naizen elkartea aurkeztu zuten, larunbatean, Donostian. ATARIA
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Udalak zenbait
eraberritze lan
egin ditu azken
hilabeteetan
Tolosako Alde Zaharreko hiru kaletan
eta bi pasabidetan egin dituzte lanak;
aurrerantzean, beste hainbat gunetan
aritzea ere aurreikusten dute

Josu Artutxa Tolosa

Urte zaharra agurtu eta berriari
ekiterako, Tolosako Udalak, au-
rreikusita bezala, hasita zituen
herriko zenbait gunetan egin be-
harreko eraberritze lanak. Bate-
tik, Pedro Tolosa kaleko 5 eta 7
zenbakien arteko espaloiaren
malda txikitu da, etxeetako sa-
rrerekin egun duen altuera mu-
rriztuz. Horretarako, egungo zo-
rua kota altuago batean berregin
da eta euri-uren kanalizazioa bu-
rutu da. Bestetik, Batxiler Zaldi-
bia kalean ere gauzatu dira la-
nak, euri uren sarea bukatu oste-
an. Bertan, asfaltoa eta espaloiak
eraitsi eta posizio berean berre-
raiki dira.
Gainera, Alde Zaharreko bi pa-

sabide ere eraberritu dira azken
hilabetean. Lehenik, Korreo eta
Nagusia kaleen artekoa. Zoladu-
ra eraitsi, ur-zikinen eta euri-
uren kanalizazioak berreraiki
eta bi kaleen hornidura sareak
konektatu dira. Hormetan lauza
berriak jarri dira eta argiteria be-
rritu da. Sabaia eta ateetako zura
ere garbitu dira. Nagusia eta
Agintari kaleen arteko pasabi-
dean ere antzeko lanak burutu
dira.

Olatz Peon alkatearen hitze-
tan, «legealdi hau hasi genuene-
tik helburu izan dugu herritarrei
bizitoki atseginagoa eskaintzea,
mugikortasun eta irisgarritasun
arazoei konponbidea emanez».
Azkenik, San Frantzisko pase-

alekuko 47. zenbakidun etxebi-
zitza eta Euskaldun Berria oi-
nezkoen pasabidearen arteko bi
espaloien konponketak amaitu
berri ditu udalak. Espaloiaren
maldak desitxuratuta zeuden,
irisgarritasuna zaildu eta pu-
tzuak sortzen zituelarik. Hortaz,
zuhaitzek eragindako kalteak
konpondu dira, baldosak altxa-
tuz eta sustraiak kenduz. Ondo-
ren, zuhaixka herrestariak lan-
datu dira. Horrela, sustraiek 
hazteko lekua izango dute, pi-
tzadurak eragin gabe.
Denera, 222.088,62 euroko in-

bertsioa gauzatu du udalak lan
guzti horietan. Atzetik, Gernika-
ko Arbola eraberritzeko biga-
rren faseari ekingo diote. Gero,
Laskorain, Oria eta Paper kalee-
tan, Zezen plaza inguruan edota
Euskal Herria plazan obrak egi-
tea aurreikusten da. Rondilla ka-
learen eraberritzearen aurre-
proiektua gauzatzea ere aurrei-
kusi zen aurrekontuan.



Murua Makuso
da Irurako 
EH Bilduko
alkategaia
Gorka Murua Makusok aho batezko
babesa jaso du Irurako EH Bilduko
alkategaia izateko; hiru arrazoi nagusik
eraman dute erronka onartzera  

Erredakzioa Irura

Irurako EH Bilduren udal hau-
teskundeetarako hautagaia Gor-
ka Murua Makuso izango da.
Militanteen aho batezko babesa
jaso du, eta EH Bilduk gogor lan
egingo duela adierazi du «Irura-
ko hurrengo alkatea izan dadin».
EH Bilduk Murua proposatu iza-
naren arrazoiak, «dozenaka» di-
rela nabarmendu dute. 
EH Bildurentzat bera da une

honetan Irurak izan dezakeen le-
mazainik onena: «Lemazainak
bakarrik ezin du ontzia portura
onik eraman. Horregatik, bere
balio edo printzipio nagusietako
bi, talde lana eta herritarren par-
te hartzea dira». 
Duela 42 urte Iruran jaioa,  beti

bizi izan da Iruran eta Irurari
hertsiki lotuta egon da bere bizi-
modua. Hiru seme-alaben aita
da. Azken 21 urteak metalgintza-
ko enpresa batean eman ditu la-
nean, ardura ezberdinetan. 
Gorka Muruak, berak, EH Bil-

duko alkategai izatearen arra-
zoiak eman ditu: «Niretzat ohore
bat izango da, Irurako EH Bildu-
ren alkategai bezala aurkeztea
hurrengo udal hauteskundee-

tan». Erronka hau onartzera,
hiru arrazoi ezberdinek bultzatu
dute nagusiki: «Maitasunak,
konpromisoak eta konfiantzak.
Irurari diodan maitasunak, nire
bizitzan zehar, hainbat eta hain-
bat gauza on eman dizkidalako,
eta nire onena itzuli nahi dioda-
lako». 
Konpromisoaz aritu da: «Kon-

promisoa herritarrekin, zuek
gabe ez dagoelako herririk. Kon-
promisoa, haurrekin, gazteekin,
3. adineko pertsonekin. Konpro-
misoa bertan jaiotakoekin, zein
beste herrialdeetatik etorri dire-
nekin. Konpromisoa berdintasu-
narekin eta euskararekin. Kon-
promiso politiko eta soziala, non
pertsona guztiak ipiniko ditu-
gun gure egitasmo guztien erdi-
gunean. Eguneroko arazoei kon-
ponbidea aurkitzeko konpromi-
soa».
Azkenik, konfiantza aipatu du

helburuak lortzeko moduetan:
«Irurak etorkizunari begira, pa-
rez pare dituen erronken aurre-
an pauso berriak eman behar
dira. Pauso horiek, elkarlanean,
taldean, modu ireki eta kolekti-
bo batean ematen baditugu, ziur
lortuko dugula!».

Gorka Murua Makuso irurarra. ATARIA

Amezketan aguazilen 
lanak berregituratu dituzte

Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Urtea hastearekin batera Amez-
ketako Udaleko langile diren bi
aguazilek lan ordutegi egokitua-
goa dute. Zerbitzuak berrantola-
tu eta planifikazio berri bat jarri
du abian udalak, herriko kale,
azpiegitura eta bideetako man-
tenu eta txukunketa hobeago bat
lortzeko.  
Herriko zenbait zerbitzu pu-

bliko hobetze aldera, udala,
etengabe ari da giza baliabideen
inguruko antolamendua hobe-
tzen. Gizarte zerbitzuetan, gaz-
terian, idazkaritzan,... egin ditu
egokitzapenak, eta orain, aguzi-
lek egiten dituzten funtzioak
eguneratu dituzte eta baita ho-
beto zehaztu ere. Herrian behar
diren zerbitzuak desberdinak
dira, hala nola, argiteria, iturgin-
tza edota igeltserotzako konpon-
ketak. Geroz eta espezializazio
handiago eskatzen dutela adie-

razi dute udaletik, eta «lanak
ondo banatu behar dira, gaur
egun udalak dituen baliabideen
eta kanpokoen artean».  

EGUNEZ EGUN
Herritarrek jakin dezaten, egu-
nero 08:00etatik 08:30era udale-
txe-frontoi sarrera txukunduko
dute, eta 14:30etik 15:00etara or-
ganikoaren bilketa egingo dute.
Astelehenetan eskolen garbike-

ta, hondakin bilketa orokorra eta
hirigunearen garbiketa egingo
dute. Astearte eta asteazkene-
tan, hileko lehen astean, Sastu-
rrain eta kanposantu inguruan
ariko dira; bigarren astean, Ame-
tza eta Zubillaga inguruan; eta
hirugarren eta laugarren astean
bestelako lanak egingo dituzte.
Ostegunetan, hondakin bilke-

ta orokorraren ostean, Ugarte
auzoko garbiketa egingo dute eta
konposta guneen belar eremuak
txukunduko dituzte. Astea bu-
katzeko, ostiraletan, hirigunea-
ren garbiketa egingo dute.
Udaletik, gogorarazi nahi izan

dute herria txukun mantentzea
herritar guztien betebeharra eta
erantzukizuna dela, «ez baita
garbiagoa gehien garbitzen due-
na, baizik eta gutxien zikintzen
duena». Era berean, abian jarri
den ordutegian hobetzeko alda-
ketak egitea egoki ikusten badu,
udalak egin egingo ditu.

Amezketako Udalak aguazilen zerbitzuak berrantolatu ditu,
azpiegitura eta bideetako mantenu eta txukunketa hobea lortzeko

GIZARTEA TOLOSALDEA 03www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2019ko urtarrilaren 29a

Obren eta zerbitzuen
brigadarako lan poltsa
sortzeko deialdia
ANOETA // Anoetako Udalak
obren eta zerbitzuen brigadara-
ko zerbitzu anitzetako peoiaren
lan poltsa sortu nahi du, aldi ba-
terako zerbitzu beharrak bete-
tzeko. Eskaera orriak aurkezteko
epea otsailaren 4an, astelehene-
an, bukatuko da, egun hori bar-
ne. www.anoeta.eus helbidean
edo 943 65 12 00 telefono zenba-
kian aurkeztu daitezke. Betebe-
harreko baldintzak jakiteko uda-
letxera jo beharko da.

Hernialdeko Ostatua
lehiaketara aterako 
du udalak
HERNIALDE // Hernialdeko Osta-
tu tabernaren ustiaketa lehiake-
tara aterako du udalak. Berriz
martxan jarri nahi du herrita-
rrentzat «beharrezko zerbitzua»
dela uste baitu. Pleguak udal bu-
legoan eskuratu daitezke, edota
www.hernialde.eus eta
www.kontratazioprofila.com-
en. Interesatuek proposamenak
udala@hernialde.eus edo alka-
tea@hernialde.eushelbidera bi-
dali beharko dituzte. 

Festak antolatzen
hasteko bilera, 
gaur, 19:30ean
ASTEASU // Asteasuko Udalak bi-
lera deitu du herriko San Pedro
festak antolatzen hasteko. Gaur,
19:30ean udaletxean elkartuko
dira eta galdera hauek luzatuko
dituzte: Zein egunetan izatea
nahi dugu Kuadrillen Eguna?
Zein kontzertu nahi genituzke?
Elektrotxaranga bai edo ez? Eta
umeentzat zer nahi dugu? Ho-
netaz guztiaz hitz egin eta haus-
nartuko dute, eta herritarrek
bertan parte hartzea nahi dute.

Amezketa herriaren ikuspegia. N.R.D.A.



Gipuzkoako finalera
begira jarri dira
eskualdeko muslariak 
Euskal Herriko Mus Txapelketako kanporaketak ari 
dira jokatzen eskualdeko hainbat herritan. Ostiral
iluntzean jokatuko dira azken kanporaketak, Altzon

Irati Saizar Artola Tolosaldea

Azken asteburuetan han eta he-
men aritu dira musean jokatzen
eskualdeko herritarrak. Euskal
Herriko Mus Txapelketa abian
da, eta hainbat herritan eraba-
kita geratu dira Gipuzkoako fi-
naletan nortzuk arituko diren.
Horiek Zaldibian izango dute
hitzordua, otsailaren 23an , he-
rri antzokian, 15:00etatik aurre-
ra hasiko dira Gipuzkoako fina-
lak. 
Hona herriz herri aurrera egi-

tea lortu duten bikoteak. Bida-
nia-Goiatzen, Mikel Lasa eta 
Andoni Egiguren, eta Bittor
Aramendi eta Prantxizko Elus-

tondo. Amezketan, Mikel Loidi
eta Ioritz Saralegi, eta Erik Sa-
gastume eta Imanol Yugueros.
Lizartzan, Xabier eta Axier, eta
Oier eta Muño. Larraulen, Jun
Kortajarena eta Unai Kortajare-
na. Baliarrainen, Jose Olaizola
eta Jose Garmendia. Asteasun,
Pello Garin eta Ion Ormazabal.
Alegian, Xabi Goikoetxea eta
Urko Otamendi, eta Asier Ezei-
za eta Aitor Gutierrez. Adunan,
Joseba Aburuza eta Jose Mari
Sarasola, eta Martin Zabala eta
Xabier Tejeria. Leaburu-Txara-
man, Jose Luis Adurriaga eta
Imanol Zabala. Amasa-Villabo-
nan, Eñaut Zelarain eta Ander
Jauregi, eta Koldo Seara eta

Eneko Iturbe. Orendainen, Ana
Mari Iturrioz eta Iñaki Garmen-
dia. Zizurkilen, Aitor San Sebas-
tian eta Beñat Olazabal, eta Jo-
xeramon Usabiaga eta Aitor Sa-
rasua. Ikaztegietan, Xabat
Ibarguren eta Julen Aranburu,
eta Uxer Mozo eta Jon Luzuria-
ga. Berastegin, Aritz Mujika eta
Mikel Beloki. Azkenik Ibarran,
Jabi Rezola eta Aristondo, eta
Joseba Iturrioz eta Haritz. Tolo-
san, Illart Lasa eta Iban Agüero.
Eta Iruran, Agosti Garmendia
eta Demonio, eta Josu Olano eta
Jositxo Alberdi.
Azken kanporaketa Altzon jo-

katuko da, ostiralean, 21:00eta-
tik aurrera, Elordi elkartean. 

Beste herri askotan bezala, Ibarran ere Mus Txapelketako kanporaketak jokatu dira asteburuan. A. IMAZ

Lehen arretan
dituzten gabeziak
salatu dituzte

Erredakzioa Tolosa

Lehen Arreta Arnasberritzen
plataformak deituta elkarretara-
tzea egin zuten ostiral arratsal-
dean Tolosako Anbulatorioko le-
hen arreta zerbitzuko langileek. 
Duela hilabete batzuk hasi zi-

ren mobilizatzen eta ostiralero
biltzen dira bizi duten egoera sa-
latzeko. 
Legeak dio medikuek 1.500

paziente artatu ditzaketela, bai-
na une honetan Tolosan 1.700
inguru ari dira artatzen. «Guk
egunean gehienez 27 paziente ja-
sotzeko muga dugu jarria, baina
batzuetan 40ra iritsi daiteke zi-
fra hori. Eta hori ezinezkoa da
kalitatezko zerbitzu bat emate-

ko», esan dute. Behar bezala ezin
lan egiteak gaixoen osasuna
arriskuan jartzen duela salatu
dute: «Osakidetzaren lan ildo bat
pazientearen segurtasuna da,
eta denborarik gabe gauza asko
gainetik pasatzen dira. Arris-
kuan daude, alde batetik, gaixo-
aren segurtasuna, eta baita me-
dikuon osasun mentala ere».
Pertsonal eta denbora falta di-

tuzte oinarrizko bi arazo, eta ho-
rrek eragiten die lan kalitatea
jaistea. «Ez dago ordezkapenik.
Eta ez bakarrik oporrak hartzen
ditugunean. Hutsune estruktu-
ralak daude». Baja horiek sortu-
tako hutsuneak guztien artean
bete behar izaten dituztela jaki-
narazi nahi izan dute. 

Tolosako Anbulatorioko lehen arreta
zerbitzuko langileek «hutsune
estrukturalak» dituztela salatu dute.
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Pasa den ostiralean anbulatorio parean egin zuten elkarretaratzea. ATARIA



Inauteriei buruzko
liburua eta erakusketa
aurkeztu dituzte 
Juanito Loperen Lagunak elkarteko kideek eta
‘Iñauterikeriak’ proiektuko egileek, izen bera daraman
liburua aurkeztu zuten pasa den ostiralean. 

Josu Artutxa Tolosa

«Tolosako herriak bihotzean da-
raman festa bat baldin bada, hori
inauteria da» esanez hasi zuten
aurkezpena, ostiralean, Tolosa-
ko udaletxeko pleno aretoan.
Juanito Loperen Lagunak elkar-
teko kideek, Iñauterikeriak
proiektuaren egile izan diren Pa-
blo Dendaluze, Joseba Urreta-
bizkaia eta Joxemi Saizarren la-
guntza jaso zuten ekitaldian.

«Inauteria gero eta gazteago
eta kementsuago ageri zaigula
esan behar da. Juanito Lope izpi-
ritu-iturri izanda, merezi duena
eman behar zaie inauterizale
guztiei», aitortu zuen Paco Liza-
rralde elkarteko lehendakarior-
deak. Bestetik, Justi Lope lehen-
dakariak eskerrak eman zizkien
dokumentala eta liburua egi
bihurtu dituzten tolosar guztiei,
eta Txaro Berra eta Blanca Ami-
gori aipamen berezia egin zien
«herritarrentzat osatutako era-
kusketa posible egiteagatik».

Joxemi Saizarrek, bere ere-
muari, hau da, liburuari buruz
hitz egin zuen. «Elkarrizketa-
tuen bitartez, inauteri izpiritua
ikusi ahal da, adin eta ikuspegi
desberdinetatik». Liburuaren bi-
tartez, «garai bakoitzean inaute-
ria nola bizi zen, eta nola bizi den
ezagutzea» posible dela ikusi du.
52 pertsonen argazkiez gain, ar-
txiboko zenbait argazki ere sartu
dituzte liburuan. «Dokumenta-

lean hainbat sekretu jakin badai-
tezke ere, liburuan gehiago eza-
gutzeko aukera dago» esanez
amaitu zuen hitzaldia.

Liburuaz gain, Aranburu Jau-
regian erakusketa bat jarri dute;
irekia da, eta 52 elkarrizketatu
aukeratzea zaila izan denez, bi
gune izango dira zabalik, eta
nahi duen orok bere argazkiak
edo mozorroak uzteko aukera
izango du. «Inor ez dadila era-
kusketatik kanpo geratu, edo
hori ekidin nahi dugu behin-
tzat», zioen Joseba Urretabizkaia
argazkilariak. Gainera, elkarteak
eta udaletxeak hala erabakita,
ikusgai jarri dituzten elkarrizke-
tatuen erretratuak, pertsona ho-
riei oparituko dizkiete. «Beraz,
erakusketa amaitzen denean,
horien bila pasa ahalko dute».

Pablo Dendaluzek ere, hitz po-
litak izan zituen aurkezpenaren
amaieran. «Erakusketa antola-
tzen bi emakume aritu dira lane-
an buru-belarri. Haurrak ginene-
an, gainera, inauteriei eta guri
babesa eman zigutenak, amak
eta amonak izan ziren. Azken fi-
nean, oinarrian beti egon da
emakumeen presentzia, eta nik,
proiektua, bere osotasunean, be-
raiei eskaini nahiko nieke. Etxe-
an, kalean, elkartean agian gu-
txiago... garai batean izan ez zu-
ten lekua merezi dutelako.
Orain, euren parte-hartzea nor-
maltasun osoz hartzen dugu, eta
festaz gozatzeko aukera izaten
dute, baina garai batean ez zen
horrela. Ondorioz, nire txaloak
eta esker hitzak beraiei eskain-
tzen dizkiet».

Pasa den ostiralean egin zuten liburuaren aurkezpena. JOSU ARTUTXA

50 URTEAK OSPATZEN
Anoetako ikastetxeak mende erdia bete duen honetan, urteu-
rreneko lehen ekitaldia egin zuten ostiral arratsaldean: orain
arteko eraikinari erantsi dioten zati berriaren inaugurazioa.
Ikastetxeko ikasle eta irakasleek eraikinaren zati berria era-
kutsi zieten guraso, udal hautetsi, Ikastolen Elkarteko ordez-
kari eta Eusko Jaurlaritzako kideei.   ASIER IMAZ

BILKETA, AMAITZEAR
Tolosaldea Sahararekin elkartea Saharara elikagai eta mate-
rialak bidaltzeko bilketa kanpaina egiten ari da eskualdeko
hainbat herritan. Asteburu honetan, Tolosako supermerka-
tuetan bilketa bereziak egin dituzte.  Ostegunera bitarteko
epea izango da elikagai eta materialak dagozkien lekuetan
uzteko. Otsailaren 2an, ordea, Villabonako saltoki handien
ateetan egongo dira kanpainari amaiera emateko. ATARIA
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Altuna III.ak oraindik ez
du esan azken hitza  
Erredakzioa 

Eskuzko Binakako Txapelketa-
ren ligaxka Lau jardunaldiren
faltan dago, eta bi puntuk mar-
katzen dute laugarren postua.
Goran bi bikote, tartean Artolak
eta Mariezkurrena II.ak osatzen
dutena, sei garaipenekin; behe-
an beste bi, horietako bat Altuna
III.a eta Martijarena, lau garaipe-
nekin. 
Hain justu, eskualdeko bi pilo-

tariek irabazi dute asteburuan.
Altuna amezketarrak ez du bere
azken hitza esan, eta dituzten
aukera urriei eusten die finaler-
dietan sartu ahal izateko. Artola
alegiarrak asteburuan beste pau-
so bat eman du laugarren postu
horri eusteko.
Eskuz Binakako Promozio

mailan eskualdeko hiru pilota-
riek galdu egin dute, eta egun
sailkapeneko azken hiru postue-
tan daude. 

Xabi Lasa, finalaren une batean. A. IMAZ
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BINAKAKO TXAPELKETA

10. jardunaldia

Altuna III-Martija 22
Irribarria-Zabaleta 20
Laso-Aretxabaleta 11
Artola-Mariezkurrena II 22

Sailkapena
1. Elezkano II-Rezusta 8-2
2. Olaizola II-Albisu 7-3
3. Irribarria-Zabaleta 6-4
4. Artola-Mariezkurrena II 6-4
5. Bengoetxea VI-Imaz 4-6
6. Altuna III-Martija 4-6

JAIALDIA, ZIZURKILEN
Igandean, pilota jaialdia izango
da Zizurkilgo Intxaur frontoian,
11:30ean, Erasun anai-arreba zi-
zurkildarrekin. Paleta gomazko
partida jokatuko dute Miren La-
rrarte-Maider Huici eta Amaia
Irazustabarrena-Itxaso Erasun
bikoteek. Jarraian, Eskuz Bina-
kako Promozio Txapelketan, Da-
rio-Ruiz eta Alberdi-Erasun. Sa-
rrerak salgai daude Zizurkilgo
Iriarte eta Egarri tabernetan.

KIROL EMAITZAK
Areto futbola
GIPUZKOAKO SENIORRAK
8. jardunaldia
Lauburu-Anoeta FT 3-1
Samaniego Orixe-Trintxerpe *
*Bertan behera geratu zen.  

Sailkapena
2.  Lauburu Ibarra 21p
6.  Anoeta FT 6p
8. Samaniego Orixe Tolosaldea 0p

Hurrengo jardunaldia
Idiazabal (7)-Samaniego Orixe (8)
Eskoriatza (5)-Lauburu Ibarra (2)
Anoeta FT (6)-Ordizia (1)

Boleibola
EUSKAL LIGA, BIGARREN MAILA
15. jardunaldia
Tolobolei Bidebide
Universidad de Navarra *
*Bertan behera geratu zen.

Sailkapena
9. Tolobolei Bidebide 7-7

Hurrengo jardunaldia
Gallartaren Ahotza (10)
Tolobolei Bidebide (9)

Futbola
ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
19. jardunaldia
Tolosa CF-Elgoibar 1-1

Sailkapena
3. Tolosa CF 36p

Hurrengo jardunaldia
Mondragon (8)-Tolosa CF (3)

EUSKAL LIGA
19. jardunaldia
Derio-Tolosa CF 2-8

Sailkapena
1. Tolosa CF 46p
2. Arratia 45p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (1)-Oiartzun (13)

ERREGIONAL PREFERENTEA, 
LEHEN MULTZOA
18. jardunaldia
Euskalduna-Billabona KE 1-0
Tolosa CF ‘B’-Urnieta 4-2

Sailkapena
1. Euskalduna 49p
5. Billabona KE 34p
9. Tolosa CF ‘B’ 27p

Hurrengo jardunaldia
Billabona KE (5)-Roteta (6)
Mariño (16)-Tolosa CF ‘B’(9)

LEHEN ERREGIONALA, 
BIGARREN MULTZOA
18. jardunaldia
Asoleus-Intxurre 1-9
Danena-Axular 3-5

Sailkapena
3. Danena 38p
5. Intxurre 35p

Hurrengo jardunaldia
Lengokoak (10)-Danena (3)
Intxurre (5)-Usurbil (2)

OHOREZKO ERREGIONAL MAILA
16. jardunaldia
Zumaiako-Tolosa CF ‘B’ 2-3

Sailkapena
5. Tolosa CF  ‘B’ 23p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ (5)-Zarautz (13)

GORENGO MAILA, 2. MULTZOA
17. jardunaldia
Intxurre KKE-Euskalduna- 3-4

Sailkapena
8. Intxurre KKE 12p

Hurrengo jardunaldia
Bergara (9)-Intxurre KKE (8)

Eskubaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
17. jardunaldia
Tolosa CF-Casablanca 28-18

Sailkapena
1. Anaitasuna 30p
2. Tolosa CF 28p

Hurrengo jardunaldia
Corrales (15)-Tolosa CF (2)

Saskibaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
13. jardunaldia
Redline  Mekanika TAKE 67 
Avia Zizur Ardoi 41

Sailkapena
5. Redline Mekanika Take 8-5

Hurrengo jardunaldia
Red. Mek. Take (5)-Tabirako (3)

GIPUZKOAKO LEHEN MAILA
12. jardunaldia
TAKE-Ostadar 49-51

Sailkapena
8.TAKE 4-8

Hurrengo jardunaldia
Goierri Ayma (9)-TAKE (8)

7.  Ezkurdia-Galartza 3-7
8. Urrutikoetxea-Aretxabaleta 2-8

Hurrengo jardunaldia
Altuna III-Martija
Urrutikoetxea-Aretxabaleta
Artola-Mariezkurrena II
Irribarria-Zabaleta

PROMOZIO TXAPELKETA

4. jardunaldia
Dario-Erostarbe 22
Arteaga-Urretabizkaia 13

Lasarentzat Soroaren
oroimenezkoa  
Erredakzioa  Tolosa

Migel Soroaren Oroimenezko
Ogi Berri Txapelketaren finalak
jokatu ziren larunbat arratsalde-
an Tolosako Beotibar pilotale-
kuan. Jubenilen mailan Xabi
Lasa Aurrera Tolosa elkarteko
pilotari zizurkildarra eta Cuairan
nagusitu ziren, De La Fuenteri
eta Agirreri 22-16 irabaziz. Parti-
daren lehen zatian atzetik ibil-
tzea tokatu zitzaien, ordea. De La
Fuente nafar gazteak pilotari
peto-petoa dela erakutsi zuen,
bikote gorria larri estutuz. Aurre-
lari urdinaren jokoan sartu gabe,
atzera jotzen hasi ziren Lasa eta
Cuairan. Aukerako pilotak apro-
betxatuz tanto politak egin zi-
tuen zizurkildarrak, eta 22ra iris-
teko bidea egin zuten.
Ondoren etorkizun mailakoen

finala jokatu zen. Hasiera batean
Muruarekin Gartziak jokatu be-

har zuen, baina eskuetako minez
ezin izan zuen finala lehiatu.
Bere ordez Elizegi asteasuarrak
jokatu zuen finala Muruarekin.
Partida gogorra eta parekatua
izan zen. Muruak oso pilotari bu-
rutsua dela erakutsi zuen, eta
baita artista ere: bi sake bi pareta
jo eta zabalean egin zituen, zale-
tuak harrituta utziz. Beste alde-
an, ordea, Julen Egiguren azpei-
tiarra zegoen. Fisiko eta dohain

aparteko pilotaria. Apezetxea
goizuetarrak bikain lagundu
zion atzean, eta azkenean, txa-
pela irabaztea lortu zuten, 22-18
eginez. 
Nagusien mailan, Salaberriak

eta Otaduyk jantzi zuten txapela,
Zubizarretari eta Uriondori 18-22
irabaziz. Maila handiko partida
izan zen, eta Salaberria erakutsi-
tako jokoa nabarmentzekoa izan
zen.

Elordi-Etxeberria 22
Alberdi-Erasun 9
Mendizabal III-Jaunarena 22
Peña II-Aranguren 9

Sailkapena
1. Etxeberria-Garmendia 3-1
2. Agirre-Salaverri 3-1
3. Elordi-Etxebarria 3-1
4. Ugalde-Jaunarena 2-2
5. Dario-Ruiz 2-2
6. Arteaga-Urretabizkaia II 2-2
7. Peña II-Aranguren 1-3
8. Alberdi-Erasun 0-4
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Su Berrikoak, gomazko
paletan txapeldunorde 
Imanol Garcia Landa 

Su Berri elkarteko Maider Men-
dizabal anoetarrak eta Ainhoa
Garmendia alegiarrak ezin izan
dute txapela jantzi gomazko pa-
letaren Euskal Herriko Kluben
Arteko Txapelketan. Asteburuan
jokatutako finalean 30-21 galdu
zuten Errekaleor elkartearen
aurka. 
Partida gogorra izan zela azal-

du du Mendizabal anoetarrak.
14-16 ere irabazten joan ziren Su
Berrikoak, baina bi pauso atzera
egin zituen Mendizabalek kan-
txan zegoen bere posizioan eta
arazoak iritsi ziren erabaki ho-
rren ondoren: «Beraien aurrela-
ria gehiago sartzen hasi zen par-
tidan eta horrek fisikoki gehiago
eragin zuen». 
Sei tanto segidan egin zituzten

Errekaleorrekoek, markagailuan
aurretik jarriz, eta tarteari eusten
joan ziren eta partidaren bukae-
ran handitu egin zuten. «Partida
oso gogorra izan zen, luzea, eta
maila handikoa», azaldu du
Mendizabalek. Asteburu hone-
tan gomazko paletaren txapelke-
ta hasiko da, lehen mailakoa eta
irekia. 

ESKUZ, FINALERDIA JOKATZERA
Gipuzkoako Federazioak antola-
tu duen Emakumea Pilotari Es-
kuzko Txapelketa ere jokoan da,
eta egun bertan parte hartzen ari
den eskualdeko pilotari bakarra
da Maider Mendizabal. Ostirale-
an jokatu zuen Nora Mendizaba-
lekin batera ligaxkako azken par-
tida, eta Eneritz Arrieta eta
Amaia Araiztegiren aurka 22- 20
galdu zuten. «Akats dezente izan
zituen partida izan zen», esan du
Mendizabal anoetarrak. «Gaine-
ra, Arrietak, joko berezia egiten

du, espero ez duzuna, eta ez ge-
nuen asmatu horri erantzuten». 
Hiru bikote daude lehian txa-

pelketan. Bestea Ainhoa Urie-
nek eta Patri Espinarrek osatu-
takoa da. Ligaxkan berdindu
egin dute hiru bikoteek puntue-
tan, eta bakoitzaren tanteoa har-
tzen da kontuan. Beraz, Urien-
Espinar bikotea zuzenean sail-
katuko da finalerako, eta
finalerdia Mendizabal-Mendi-
zabal eta Arrieta-Ariztegi biko-
teek jokatuko dute asteburu ho-
netan Donostian. 

Gomazko paletaren Kluben Arteko Txapelketaren sari banaketa. EEPF

Ibarrako tiratzaileak, finalei begira 
Asier Imaz  Ibarra

Euskal Herriko Sokatira Txapel-
ketako bigarren jardunaldia jo-
katu da gizonezkoen 640 kilotan
eta emakumezkoen 540 kilotan,
Laukizen. Goma gaineko txapel-

ketaren dago jokoan, 8x8 moda-
litatean. 
Gizonezkoetan, talde kopu-

ruagatik guztiak finalean egongo
dira, eta bertan, zerotik hasiko
dira. Horregatik, lasaitasunez
hartu zituzten Laukizko tiral-

diak ibartarrek. 640 kilotan, be-
raz, bost talde besterik ez ziren
lehiatu: Txantreak ez zuen parte
hartu, taldea osatzeko lanak izan
zituenez. Murueta izan zen one-
na, 5 punturekin. Bigarren Beti-
Gazte sailkatu zen; hirugarren

Zuraide eta laugarren Ibarra, As-
turiasko 6 Conceyosen aurretik.
Hurrengo igandean gizonezko-
en finala jokatuko da Ibarran,
17:00etan.
Emakumeetan, aldiz, hiru ti-

raldiak hartzen dira kontuan.

540 kilotan etxeko taldea nagu-
situ zen igandean, Gaztedi. Ba-
daiotz izan zen bigarren, Txan-
trea hirugarren eta Ibarra lauga-
rrena. Hirugarren jardunaldia
otsailaren 9an jokatuko da Bilbo-
ko Txurdinagan. Emakumeen
azkena izango da pisu horretan.
Gizonezkoak, berriz, 600 kiloko-
ari ekingo diote.

Paula Del Pozo
garaile,
Donostiakoan
I. Garcia Landa 

Donostiako Nazioarteko Krose-
an garaipena eskuratu du Tolosa
CFko Paula del Pozo alegiarrak
jubenil mailan, hau da, 18 urte
azpikoetan. Hiru aste lehenago
Zornotzako Krosean ere garaipe-
na lortu zuen Del Pozok. Alegia-
rrak 13:55ko marka egin zuen Do-
nostiakoan, eta hamar segundo-
ko aldea atera zion bigarrenari.  
Hipodromoan jokatzen den

krosean Tolosa CFko beste hain-
bat partaide izan ziren eta zen-
baitek postu esanguratsuak lortu

zituzten. Unai Señoranek M-40
mailan bigarren postua lortu
zuen, eta hirugarrena izan zen
Sergio Roman maila horretan.
Aitor Regillagak ere hirugarren
postua lortu zuen, kasu honetan
M-35 mailan. Bestalde, 16 urte
azpikoetan, Fermin Alonsok eta
Ibone Ezeizabarrenak laugarren
postua lortu zuten. Urko Odrio-
zolak zazpigarren postua lortu
zuen 20 urte azpikoetan. 
Datorren asteburuan Kroseko

Euskadiko Txapelketa izango da
jokoan, eta bertan parte hartuko
dute Tolosa CFko korrikalariek. 

Emakumezkoen junior txapelketako irteera. ATARIA
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AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona.Zubimusu ikasto-
laren III. Jardunaldi Pedagogikoak,
Txermingo eraikinean, 17:30ean.
Mindfulness ikastaroa egingo dute. 
Zizurkil.Gurasoei zuzendutako Ira-
kurzaletasuna pizten hitzaldia,
17:30ean, Plazida Otaño Liburutegian.
Pello Añorga ipuin-kontalari, idazle eta
Mondragon Unibertsitateko irakasle-
ak eskainiko du. 

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Negu giroarekin jarrai-
tuko dugu. Goizean hego-
mendebaldeko haizea ibiliko

da eta euri gutxi egingo du. Zaparrada
txikiren bat edo beste izango da, baina
euria ez da protagonista izango.
Eguerditik aurrera ordea, haizeak
ipar-mendebaldeko norabidea har-
tzean, zakartzean eta fronte bat iris-
tearekin batera, euri zaparradak in-
dartu eta ugaritu egingo dira. Tenpe-
ratura maximoak 7-9 gradu bitartean
kokatuko dira eta elur mailak ere be-
hera egingo du. Egunaren lehen zatian
1.200-1.300 metrotan kokatuko da
eta arratsalde-gau partean 600-700
metrotara jaitsiko da.

Bihar.Giro kaskarra. Goizean
ipar-mendebaldeko haizea-
rekin oraindik euri zaparrada

batzuk izango ditugu, non tarteka
mardul samarrak izango diren. Eguer-
dian eta arratsaldeko lehen orduetan
giroa lasaitu egingo da, haizeak hego-
mendebaldeko ukitua hartuko baitu.

Arratsalde erditik aurrera beste fronte
bat gerturatzearekin, euri zaparradak
ugaritu eta gau partean gainera mar-
dul botako du. Tenperatura maximoak
7-9 gradu artekoak izango dira. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eguneko al-
bisteak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Joseba Landa Bartzelonatik, Ander
Lorente teknologiaz eta Aitziber Al-
zaga familia medikua.
11:00-12:00. Hamaiketakoa. 
Villabona-Aiztondoko albisteak. 
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko onena.
20:00-20:30. Kokondo. Oskar Tena-
ren musika saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik. 
16:30.Ttap; Edurne Pasaban.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15.Ireki Kaxa; Inge Zubeldia.
22:45.Zer jan.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Jesus Mari
Etxebeste Elosegi. Gernikako arbola-
ren lorategiak, 3. 943 65 10 40. 
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpiroz
Galarza, Amarotz auzoa, 9. Telefono
zenbakia: 943 67 51 18.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

Arreta eta zerbitzua
hobetzeko helburuz
Asuncion klinikak aurkeztu berri duen Assumptio Proinnova
Fundazioak formakuntza, ikerketa eta ezagutzaren jendarteratzea
ditu ardatz; ospitaleratutakoen desnutrizioa ari dira lantzen

Josu Artutxa Tolosa

Assumptio Proinnova Funda-
zioa sortu du Asuncion klinikak.
Iñigo Dendaluze zuzendari ku-
deatzaileak esan duenez, asmoa
da «atmosfera berri bat sortzea,
garbiketako pertsonaletik hasi,
eta medikuntza estamentuko
langileak bitarte, lana hobeto
egin ahal izateko».  
Proiektu berri honek, hiru zu-

tabe nagusi ditu: formakuntza;
ikerketa eta berrikuntza; eta eza-
gutzaren jendarteratzea. «Horiei
bultzada bat eman nahi diegu,
gure lana hobetzen laguntzeko
motorrak izan baitira. Arreta eta
zerbitzua hobetzea da gure hel-
burua». Horrez gain, eremuan
ere jarri dute fokua, eta ingu-
ruan, inpaktu positibo bat izatea
nahi dute. 
Regina Martinez da fundazio-

aren zuzendari kudeatzailea, eta
azaldu du fundazioak lanerako
eta mintegietarako zenbait gela
izango dituela klinikan bertan,
eta baita ehun pertsonako edu-
kiera duen ekitaldi areto bat ere,
hura kudeatzeko eremuak izate-
az gain. Horiek horrela, Assump-
tio Proinnovak batetik, egun 
indarrean dagoen urteroko for-
mazio plana hedatuko eta indar-
tuko du, plan horretarako funts
gehiago lortuz. «Horrek, langile-
entzat klinikaz kanpo egiten di-

Atzo aurkeztu zuten fundazioa, Asuncion klinikan bertan. J. ARTUTXA

ren kongresu edota jardunaldi
bereziak finantzatzea dakar, bai-
ta barne formazioetan laguntza
ematea ere». 
Bestetik, ikerketari eta berri-

kuntzari dagokionez, gaitzak,
zergatiak eta ondorioak ezagu-
tzea ezinbesteko eginkizunak di-
renez «ezinbestekoa izango da
ikerketa lana egitea eta bultza-
tzea. Ez dugu minbiziaren sen-
dagaia lortuko, baina gauza asko
dira ikertu beharrezkoak», esan
du Martinezek. 
Azkenik, ezagutzari dagokio-

nez, maila espezializatuan eta 
dibulgatzailean ezagutzaren
transmisioa hauspotuko du fun-
dazioak, Osasun Gaiak ekimena-
ren bitartez herritarrek osasuna-
ren zaintzaren inguruan dituz-
ten zalantzak argitu eta ezagutza
areagotzeko asmoz. Sarean ere
izango da horretarako aukera,

eta hitzaldiak ere eskainiko di-
tuzte.

DESNUTRIZIOA
Fundazioa aurkeztu berri badute
ere, lanean hasiak dira jada eta
lehen ikerketa proiektua urtarri-
lean bertan abiatu dute. Ospita-
leratutako pazientearen desnu-
trizioari buruzkoa da lantzen ari
diren proiektua eta eskualdeko
pazienteen egoeraren argazki
eguneratu bat egitea du xede.
«CONUT analitika bidez egingo
da; odol analisi bidezko proba
ez-inbasiboa da, eta pazientea-
ren desnutrizio arriskua ezagu-
tzea ahalbidetzen du hura ageri-
ko izan aurretik. Horrez gain, 
ospitaleratutako pazienteen
egoera nutrizionalak haren ebo-
luzio klinikoan zein eragin duen
jakitea da helburua». Lanak bi
urteko iraupena izango du.


