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Lana

Etxeko lanak. Pertsona bat behar
da etxeko lanak egiteko. Interesa-
tuak deitu 688 888 207 zenbakira
12:00etatik 14:00etara.

IRAGARKI LABURRAK

43 urteko
langile bat hil
da Zizurkilgo
enpresa batean 
Eraikuntza metalikoak
egiten dituen Ula enpresan
izan zen istripua, atzo; hiru
langile hil dira Zizurkilen
azken hilabeteetan  

Erredakzioa Zizurkil

43 urteko langile bat hil zen
atzo, Zizurkilgo Ula enpresan
ezbeharra izanda. Lantoki ho-
rretan eraikuntza metalikoak
egiten dituzte eta gertutakoa
ikertzen ari badira ere, Ertzain-
tzak jakinarazi du ez dutela baz-
tertzen pieza bat langilearen
gainera erori izana. Langilea
momentuan bertan hil zen. 
LAB sindikatuak argitu due-

nez azpikontratatutako langile
bat zen. «Botere harreman alda-
keta ematen ez den bitartean,
horrelako gertaerek jarraituko
dute», esan du sindikatuak.

HIRU LANGILE
Zizurkilgo Udalak «atsekabea
eta kezka» azaldu ditu. Izan ere,
atzokoa ez da herrian izandako
lan istripu bakarra. 
«Azken hilabeteak bereziki

gogorrak izaten ari dira Zizurki-
len, hiru langile hil baitira tarte
txikian herrian gertatu diren
lan ezbeharretan», esan du ohar
baten bidez. 
«Datu xume honek argi uzten

du asko geratzen dela egiteko
prebentzio arloan eta lan istri-
puak eragozteko neurri zorro-
tzagoak adostea ezinbestekoa
dela, erakunde, enpresari eta
langile ordezkarien artean.
Guztiok jabetu behar dugu
gaiak duen garrantziaz», gaine-
ratu du. 
Horiek horrela, «dolumin

sentikorrenak» helarazi dizkio
hildako gizonezkoaren senide
eta gertukoei. 
LABek eta udalak herritarrei

dei egin diete langile ordezka-
riek dei ditzaketen ekimenetan
parte hartzera.
Beste bi heriotzak urrian izan

ziren; langile bat AHTko lane-
tan hil zen, eta bestea, uzta ma-
kina batek harrapatuta, Asteasu
eta Zizurkilen artean.
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Etxeko lanak. Adineko pertsona 
bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko norbait behar da. 
Deitu dezala  666739044 telefono
zenbakira.

Martxoaren 8rako
eskualdeko plangintza
zehazte bidean du LABek
Sindikatuko eskualdeko emakumeek bilera egin zuten,
ostiralean, greba feminista bitarte egingo diren 
ekimenak proposatu eta eguna bera antolatzeko 

Irati Saizar Artola Tolosa

Martxoaren 8ko greba feminista
dela eta, eskualdeko plangintza
osatzen hasi dira Tolosaldeko
LAB sindikatuko emakumeak,
Goierriko eta Buruntzako ema-
kumeekin batera. Pasa den osti-
ralean bildu ziren LABeko or-
dezkari diren eta ez diren beste
afiliatu batzuk ,Tolosako egoi-
tzan. 

Kapitala hautsi, bizitzari eu-
tsi leloa baliatuko dute aurten
greba feministarako. Eztizen
Agirresarobe eskualdeko dina-
mizatzaile feministak azaldu
zuenez, «ikusten dugu sistema
kapitalistak zapaltzen gaituela
egunero, zaintza lan horiek in-
posatzen dizkigu eta ez digu bi-

zitza duin bat aurrera eramaten
uzten, nahiz eta azkenaldian
morez janzten ari den edo saia-
tzen ari den feminismoa modan
dagoen. Horrekin hautsi eta bi-
zitza erdigunean jartzeko hauta-
tu dugu aurtengo leloa».
Talde ariketa batzuk egin zi-

tuzten grebara bitarte eskualde-
an egin nahi dituzten ekimenen
inguruan hitz egiteko. LABeko
eskualdeko arduraduna den
Haizea Mendiak azaldu zuen
«ideia zaparrada» jaso zutela.
Ideia horiek greba egunera bi-
tarte egutegian kokatu eta au-
rrera eramango dituzte. 

GIZONEZKOEN PAPERA
Martxoaren 8ko grebara emaku-
meak daudela deituta azpima-
rratu dute: «Horrek ez du esan
nahi gizonezkoek ez dutela pa-
per garrantzitsu bat jokatzeko
greba aurretik eta greba egune-
an bertan ere. Baina guk uste
dugu zapalkuntza egoera hau
emakumeok pairatzen dugula,
guri dagokigula protagonismoa,
guri dagokigula gure aldarrika-

penak zein diren mahai gainean
jartzea eta horien borroka eta
defentsa egitea». Sindikatuko
kideek esan zuten gizonezkoek
urte osoa dutela gizarte bezala
mobilizatzeko eta borrokatzeko,
baina, emakumeen eguna mar-
txoaren 8a dela eta ondorioz, gi-
zonen papera zein izango den
zehaztu zuten: «Gizonezkoekin
elkarlana egingo dugu, izan ere
urrats asko eman ahal dituzte.
Egun horretan emakumeak gel-
ditzen bagara, gizarte erdia gel-
ditzen bagara, hor sortzen diren
hutsune horiei aurre egin eta
horretan zentratzea tokatuko
zaie. Beraiei egokituko zaie
zaintza kolektiboa antolatzea,
beraiei dagokie enpresetan
emakumeak babestea eta greba
aurrera ateratzen antolatzen la-
guntzea».
Otsailaren 21ean, soldata arra-

kalaren aurkako egunean, eki-
menak antolatuko ditu mugi-
mendu feministak eskualdean.
Oraindik zehaztu gabe daude
eta data gerturatu ahala emango
dute horren berri.

LAB sindikatuko Tolosako egoitzan, pasa den ostiralean, egindako agerraldia. I. SAIZAR

Altzoko
Ostatua
lehiaketara
atera du udalak,
urte beterako 

Altzoko Udalak,
ostatuaren zerbitzua
emango lukeen pertsona
edo enpresa aurkitzeko
deialdia zabaldu du

Erredakzioa Altzo

Altzoko Ostatuko taberna-jate-
txea, denda eta informazioa ema-
teko zerbitzua emango lukeen
pertsona edo enpresa aurkitzeko
deialdia egitea erabaki du udalak.
Interesatuek eskaintzak otsaila-
ren 6a baino lehen aurkeztu be-
harko dituzte udaletxean bertan.
Orain daudenek, otsailaren

25ean amaituko dute urtebeteko
kontratua, eta jarraipena emate-
ko beste urtebeteko kontratu txi-
kia atera du lehiaketara. Altzoko
Ostatuan, taberna-jatetxea, den-
da eta informazio puntua ustia-
tzea, kudeatzea eta mantentzea
izango dira betebeharrekoak. 
Aukeratuarekin kontratu 

txikia izenpetuko litzateke, ezin-
bestean 2019ko otsailaren 26an
hasi eta 2020ko otsailaren 25ean
amaituko da.
Hilabeteko 50 euro ordaindu

beharko zaizkio udalari (BEZa
barne). Hori, dena den, hobetu
daitekeen puntua izango da. Inte-
resatu bat baino gehiago aurkez-
ten badira aukeraketa lehiaketa
bidez egingo dela ere jakinarazi
du udalak. Udaletxean 09:00eta-
tik 14:00etara edo www.altzo.eus
web orrian eskura daiteke infor-
mazioa, baita dokumentazioa
ere. Aukeraketa egiteko eta bal-
dintzak zehazteko 2017ko azaroa-
ren 28an onartu zen plegua era-
biltzea erabaki du Altzoko Uda-
lak. Eskabideak aurkezteko epea
otsailaren 6an, asteazkenean,
amaituko da, 14:00etan.



Ebaluazio irizpideak aldatzeko
borrokari ekin diote gazteek   
Tolosaldeko Autodefentsa Sareak Orixe institutuko ebaluazio irizpideak aldatzea nahi
duela zabaldu du bideo bidez; ikasleen eta zuzendaritzaren artean iskanbila sortu da 

Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

Tolosaldeko Autodefentsa Sare-
ak, urtarrilean, Orixe institutuko
ebaluazio irizpideak aldatzeko
borondatea zuen dinamika aur-
keztu zuen, bideo baten bidez.
Institutuan bertan grabatu zu-
ten bideoa, eta zuzendaritzak
baimenik gabe egin zela esan du.
Horrek, ikasle eta ikastetxearen
arteko liskarra sortu du, 21 ikas-
leren hiru egunetako kanporake-
ta ekarriz. 

Pasa den ostiralean, Zerkau-
sian, beste agerraldi bat eskaini
zuen TAS-ek, «sortu den egoera
orokorraren berri eman, ikasle-
on aurkako erasoaldia salatu eta
bertako ikasleei momentu zail
hauetan gure babesik beroena
adierazteko».  

Tolosaldeko Autodefentsa Sa-
rea Tolosako hiru ikastetxeetan
aktibo dago: Herrikiden, Lasko-
rainen eta Orixen. Sarean elkar-
tzean, aurrera eman beharreko
borrokak identifikatu zituztela
azaldu dute, eta horien artean le-
hena ebaluazio irizpideena iza-
tea aukeratu zutela. «Arazoa pla-
zaratzea erabaki genuen lehenik
eta behin, eta gero, prozesu ba-
ten bitartez, zuzendaritzarekin
harremanetan jartzea», adierazi
dute. 

Orixe ikastetxeko ebaluazio

irizpideak ikasleentzat «modu
mesedegarriagoan moldatzea»
helburu duen dinamika martxan
jartzean, espero ez zuten eran-
tzuna jaso zuten: «Prozesuarekin
jarraitzen dugu, baina erantzuna
nahiko bortitza izan zen, eta ez
genuen espero horrelako bu-
rrunba sortuko zuenik». 

Borroka honen bitartez, «his-
toriako ebaluazio irizpide jakin
bat da aldatu nahi duguna. Pro-
gramazioan 24 iruzkin eta 12 gai
eman behar direla azaltzen da,
eta zenbait ikastetxetan gai er-
diak ematen dira. Gai erdiak ika-
sita, nahikoa da selektibitatera-
ko. Azterketekin jasaten dugun
presioa ikusita aldatu beharra
dagoela uste dugu». Horrez gain,
euskarako ebaluazio irizpide bat
ere aldatzea nahi dute: «Atal edo
ariketa  bakoitzean nota jakin bat
atera behar izaten dugu, azterke-
ta gainditu ahal izateko». 

Lehen agerraldi hura egin os-
tean, irakasle batzuk «identifika-
tuta» sentitu zirela adierazi dute,
eta jarraian «ikasle batzuengana
joan ziren salatu egingo zituztela
mehatxatuz». Horrez gain, zu-
zendaritza esku hartzen hasi
zela salatu dute, bideoan ager-
tzen diren ikasleak hiru eguneta-
rako kaleratuz. «Ikastetxeko bar-
ne araudiaren aitzakiapean ez-
kutatzen badira ere, ondo ikusi

dugu Orixen garesti ateratzen
dela zilegi zein beharrezko den
ikas baldintzak hobetzeko jardu-
na burutzea», nabarmendu dute.

BILERAK ZUZENDARITZAREKIN
Zuzendaritzarekin eta irakaslee-
kin bilera bat baino gehiago egin
dituztela esan dute: «Edukiaz ez
zuten hitz egin nahi, baizik eta
prozeduraz. Beraien ustez gaizki
egin dugu arazoa prentsaurreko
baten bidez plazaratzen. Eta zi-
gorra ikastetxe barruan egin du-
gulako jaso dugu. Ez genuen
asko sakondu gaian».

Orixeko ebaluazio irizpideak
ez direla egokiak ikasleentzat
uste dute, eta «nahiz eta horrela
zabaldu nahi duten, gure dina-
mikaren funtsa eta helburua ez
dira ikastetxearen, zuzendarien
zein irakasleen aurka egitea, ezta
gutxiagorik ere», azpimarratu
dute. «Ikasketa prozesuak sor-
tzen digun antsietate, estres eta
frustrazio gehigarria ekiditeko
gaitasuna dago, Euskal Herriko
beste ikastetxe gehienekin ber-
dinduz».   

Ikasleenganako jazarpenari
amaiera emateko eskatzen diote
zuzendaritzari, eta baita elka-
rrizketa sustatu eta egikaritzeko
ere, «gure hitza ukatu eta beste
aldera begiratu ordez». Era bere-
an, kobentzimendu osoa dute

ikasleek, zuzendaritzaren bitar-
tez,«posible eta bideragarria»
izango dela aldarrikapena gau-
zatzea. 

Ikasleek osatutako taldea bada
ere, ateak zabalik dituzte, eta
ikasle ohiek edota edozein nor-
banakok parte hartu dezake. Bo-
rroka, ikasle mugimenduarena
bakarrik ez dela aldarrikatzen ez
direla aspertuko adierazi dute
gazteek. 

Eskerrak eman dizkiete babe-
sa agertu dieten guztiei, eta
«zuhurtzian mantendu eta des-
bideraketa pertsonalak ekidi-
nez» borrokan parte hartzeko
deia egiten diete; ikasketa bal-
dintzak hobetzearen aldeko di-
namikarekin aurrera jarraitzeko. 

Tolosaldeko Autodefentsa Sareako kideek pasa den ostiralean egin zuten bigarren agerraldia,  Tolosako Zerkausian. E. MAIZ
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Orixeko
zuzendaritza
ikasleekin
eztabaidatzeko
prest agertu da  
TAS-ek erabilitako
prozedura ez zaio gustatu
zuzendaritzari; «gaia ez
dute ikastetxeko foroetan
aurkeztu» esan du 

E. Maiz Tolosa

Orixeko zuzendaritzak TAS-en
izenean urtarrilean sareratutako
bideoaren harira ohar bat argitu
zuen urtarrilaren 24an. Zuzen-
daritzatik jakinarazi dutenez,
ikasleak institutukoak badira
ere, baimenik gabe grabatu eta
sareratu dute bideoa, eta arau
hausteari barne araudiaren ara-
bera eman zaio erantzuna. 

Bilerak egin dituztela ikaslee-
kin adierazi du Joserra Zalakain
zuzendariak, baina «erabilitako
prozedura» ez zaie gustatu. «Ara-
zoa edo gaia ikastetxeko foroe-
tan batere aurkeztu eta eskatu
gabe egin dute agerraldia». 

Eztabaida tokiz kanpo eraman
dela adierazi du zuzendariak,
baina, mamiari helduta, «prest
gaude bideratzeko». Baina, era
berean, «ikasleek ezin dute exi-
jentziekin etorri, eta epeak ze-
haztu», gaineratu du. «Eran-
tzungo diegu, baina guztia ez
dago gure esku. Curriculumak
zehazten ditu gure betebeha-
rrak, eta gaien erdiak emanez
gero, horrek, gure profesionalta-
sun falta agerian utziko luke. Le-
geak zehazten ditu irakatsi beha-
rrekoak. Behartuta gaude», argi-
tu du. «Ez gaude itxita, eta
eztabaidatzeko prest gaude», na-
barmendu du Zalakinek, baina
«mintegi buruarekin elkartzeak
ez du esan nahi eskatzen duten
guztia bete behar denik». 

Ofizialki ez dagoela erregistra-
tuta azaldu du, eta nor den TAS
ere jakin nahi dute.



Kolore berdea, gaitz
ezezagunaren aurka
Minbiziaren Aurkako Nazioarteko Egunaren harira, ekimen ugari ospatu
dituzte eskualdean; bihar, ‘Aulki hutsak’ dokumentala ikusgai izango da

Josu Artutxa Tolosa

AECC Gipuzkoako Minbiziaren
Aurkako Elkarteak ekimen berri-
tzailea antolatu zuen, atzo, Min-
biziaren Aurkako Nazioarteko
Egunean. Hain zuzen, minbizia
izan duten pertsonek, elkarteko
psiko-onkologoen laguntzare-
kin, beraien testigantzak eskain-
tzeko aukera izan zuten,  herri
desberdinetan. Horrela, egun
osoan zehar, paziente eta psiko-
logoek osatutako lau talde ha-
mar tokitan izan ziren.
Topaketa horien helburua,

«gure gizartean hainbeste entzu-
ten den, baina era berean, oso
ezezaguna den gaixotasuna egu-
neroko bizitzara gerturatzea»
dela aipatzen dute elkartetik.
«Guztiok dugu minbiziaren on-
dorioen berri, baina pazienteek
eta familiartekoek egunerokoan
bizi duten errealitatea ikusten
dena baino gogorragoa da», gehi-

tu dute. «Beldurra, tristura, auto-
estimuaren galera, komunika-
zio-arazoak, etengabeko galde-
rak, antsietatea… Minbizia du-
ten pertsonen % 50ak baino
gehiagok, ondoez emozional
handia izaten dute». Gaixoen-
tzat eta familiartekoentzat «be-
har nagusia» dela nabarmentze-
az gain, arreta psikologikoak
«urria» izaten jarraitzen duela
azpimarratu dute.

DOKUMENTALA ETA ATERKIAK
Atzo ospatu zen egunaren bai-
tan, eta elkarteak Tolosaldean
duen ordezkaritzak antolatuta,
bihar, arratsaldeko 17:30ean ha-
sita, Aulki hutsak dokumentala
eskainiko da Tolosako kultur
etxean. «Gertukoren bat galduz
gero, doluari aurre egiteko mo-
duari buruz hitz egingo da». Ber-
tan, gainera Iñaki Peña medikua
egongo da, aldi berean, doku-
mentalaren zuzendaria dena.  

«Ikus-entzunezko lanak, hil-
dakoen senideen testigantzak ja-
sotzen ditu, eta publikoari irekia
izango da». Euskaraz eskainiko
da, gaztelerazko azpitituluekin.
Hura amaitu ondoren, Peñak di-
namizatuko du dolua hizpide
izango duen solasaldia. Bertara-
tutakoek beren iritziak azaltzeko
eta esperientziak kontatzeko au-
kera izango dute.
Bestalde, elkartetik adierazi

dutenez, «aurreko urteetan be-
zala, kolore berdea da kausa ho-
nen sinboloa eta hori izan da jar-
dunaldia markatu duen elemen-
tu nagusietako bat». Atzo,
Villabonako eta Tolosako Berdu-
ra plazak kolore berdeko aterkie-
kin apaindu zituzten. Gainera,
oihal berde batez estali zuten Vi-
llabonako udaletxeko balkoia.
Horiez aparte, eskualdean, hain-
bat saltokik, kartel, puxika eta
zapiekin apaindu zituzten den-
dak eta erakusleihoak.

Tolosako Berdura plaza, Villabonakoa bezala, aterki berdez apainduta egon zen atzo, egun guztian zehar. JOSU ARTUTXA
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EKINBIDEAZ, ANOETAN 
Larunbatean, Pitzatu, Gazte Boterez Euskal Herria eraikitzen
liburua aurkeztu zen Anoetako gaztetxean, bere 20. urteurre-
naren harira. Ernaik eta Ipesek, hausnarketa, eztabaida eta
ekinbideari buruz ekoiztutako liburua da. ANE URKOLA

INAUTERIEN IRUDIA, PREST
Tomas Hernandez tolosarrak diseinatu du inauteriak iragar-
tzeko kartela. 2019ko lanerako, egileak, elementuak desber-
dinak erabili ditu, tartean, Mariona txotxongiloa. T. HERNANDEZ
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Koplak eta makil
hotsak, nonahi 
Eskualdean jende ugari bildu duen eguna izan da Santa Ageda bezpera;
Berastegin, eguraldi txarrak baldintzatu zuen larunbateko ospakizuna

J. Artutxa 

Santa Ageda bezpera eguna, as-
telehenez ospatu da aurten. Es-
kualdeko zenbait herritan, bada
makilak hartu eta koplak abestera
irteteko ohitura mantentzen due-
nik. Hain zuzen, ohitura zaharrak
berpizteko asmoarekin kalera ir-
ten ziren lehenak, berastegiarrak
izan ziren. Larunbaterako, egun
osoko egitaraua antolatu zuen
Harituz Bertsozaleen Elkargune-
ak, herriko gazteen laguntzare-
kin. Hala ere, eguraldiari aurre
egitea tokatu zitzaien ausartenei.
Elurra, batez, ere, kazkabarra, eta
haizea izan zituzten goizean.
Oihana Iguaran, Unai Mendiza-
bal eta Iñigo Gorostarzu Etxorde
aritu ziren koplari, trikitiaz lagun-
duta. Elizalde, Izotzalde eta Eguz-
kialde auzoetan ibili ziren eskean
berastegiarrak.
Atzo, berriz, eskualdeko herri

askotan ospatu zen Santa Ageda
bezpera. Zizurkilen, Ikaztegietan,

Eguraldi txarragatik, aterpe, saltoki eta elkarteetan aurkitu zuten babesa gazteek, larunbatean, Berastegin. IMANOL GARCIA

San Blas festak,
giro onaren
helduleku
Ostiraleko txupinazoarekin hasita,
asteburu osoan ospatu dira San Blas
auzoko jaiak. Aurtengo edizioan, piper
opila izan da erakargarri nagusia

Imanol Garcia Tolosa

Tolosako San Blas auzoko herri-
tarrek, bertako jaiak ospatu zi-
tuzten, asteburuan, eguraldi ma-
kurrari aurre eginez. Ohiko mo-
duan, ostiral arratsaldean hasi
ziren festak, txupinak eztanda
egin zuenean. Ondoren, disko-
festarekin dantza egiteko aukera
izan zuten gerturatutakoek.
Larunbat eguerdian, ohiko

toka txapelketak ez zuen hutsik
egin. Hala ere, eguraldi iragarpe-
nak festarako girorik aurreikusi
ez zuenez, karpa barruan ospatu
behar izan zuten. Bestetik, auzo-
an ezarritako etxolan, opilak
erruz saltzen jarraitu zuten.

Aurten ere, Tolosako Emen-
dek elkarteak antolatu ditu
otsaileko lehen asteburuko fes-
tak. Gainera, bertako bazkideek
kudeatzen dute opilen salmenta.
Aurtengoan, piper opilak ere sal-
du dituzte, Rafa Gorrotxategi go-
zogileak egindakoak. Elkartetik
bertatik, arrakasta izan dutela
azaldu dute.
Igandean, festen egun handia

ospatu zuten, San Blas eguna.
Eguerdian, jende ugari bertaratu
zen, pintxoak eta opilak dastatuz
bertsolarien eta aizkolarien saio-
az gozatu asmoz. Arratsaldean,
berriz, trikitilariek izan zuten au-
zotarrak nahiz ingurukoak dan-
tzan jartzeko ardura.

Anoetan atzoko Santa Ageda bezpera ospatu zuten. ASIER IMAZ San Blas auzoko jaietan, opilek jende ugari erakartzen dute urtero. IMANOL GARCIA

Anoetan, Bidania-Goiatzen, Iba-
rran, Tolosan, Alegian, Ibarran
eta Amasa-Villabonan, herriko
kaleetan zehar eta baserriz base-
rri egin zituzten errondak. Astea-
sukoa, berriz, ekitaldi berezia eta
jendetsua izan zen. Igandean bete

ziren 100 urte Pello Errota hil zela,
eta mendeurrenaren harira, san-
ta eske berezia egin zuten. Tarte-
an, Maialen Lujanbio, Oihana
Iguaran, Aitor Sarriegi eta Haritz
Mujika bertsolariak aritu ziren
kantuan.
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BINAKAKO TXAPELKETA

11. jardunaldia

Altuna III-Martija 22
Victor-Aretxabaleta 14
Artola-Mariezkurrena II 15
Irribarria-Zabaleta 22

Sailkapena
1. Elezkano II-Rezusta 9-2
2.  Irribarria-Zabaleta 7-4
3. Olaizola II-Albisu 7-4
4. Artola-Mariezkurrena II 6-5
5. Altuna III-Martija  5-6
6. Ezkurdia-Galartza 4-7
7.  Bengoetxea VI-Imaz 4-7
8. Urrutikoetxea-Aretxabaleta 2-9

Hurrengo jardunaldia
Altuna III-Martija
Elezkano II-Rezusta
Artola-Mariezkurrena II 15
Olaizola II-Albisu 22

PROMOZIO TXAPELKETA

5. jardunaldia
Dario-Ruiz 19
Alberdi-Erasun 22
Elordi-Etxeberria 22
Arteaga-Urretabizkaia 15
P. Etxeberria-Garmendia 15
Peña II-Aranguren 22

Sailkapena
1. Agirre-Salaverri 4-1
2. Elordi-Etxebarria 4-1
3. Etxeberria-Garmendia 3-1
4. Dario-Ruiz 2-3
4. Ugalde-Jaunarena 2-3
6. Peña II-Aranguren 2-3
7. Arteaga-Urretabizkaia II 2-3
8. Alberdi-Erasun 1-4

KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
18. jardunaldia
Tafatrans-Lauburu 2-2
Laskorain-Futsal Ibi 8-3

Sailkapena
1. Alzira FS 40p
2. Tafatrans Vulcan. Ruiz 36p
4.  Lauburu Ibarra 36p
10.  Laskorain 22p

Boleibola
EUSKAL LIGA, BIGARREN MAILA
16. jardunaldia
Gallartaren Ahotza 1
Tolobolei Bidebide 3

Sailkapena
1. C.V. Astillero 15-0
2. Cocinas Dueto Aranbizkarra 12-4
6. Tolobolei Bidebide 9-7

Hurrengo jardunaldia
Tolobolei Bidebide (6)
Deustuko Unibertsitatea (4)

Futbola
EUSKAL LIGA
20. jardunaldia
Tolosa CF-Oiartzun 5-0

Sailkapena
1. Tolosa CF 49p
2. Arratia 48p
3. Leioako Emakumeak 41p
4. Pauldarrak 39p

Hurrengo jardunaldia
Hernani (12)-Tolosa CF (1)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
20. jardunaldia
Mondragon -Tolosa CF 0-6

Sailkapena
1. Eibar 47p
2. Anaitasuna 45p
3. Tolosa CF 39p
4. Hernani 36p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (3)-Hernani (4)
ERREGIONAL PREFERENTEA, 
LEHEN MULTZOA
19. jardunaldia
Billabona KE-Roteta 0-4
Mariño-Tolosa CF ‘B’ 1-3

Sailkapena
1. Euskalduna 49p
2. Vasconia 39p
5. Billabona KE 34p
8. Tolosa CF ‘B’ 30p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF ‘B’(8)-Billabona KE (5)

LEHEN ERREGIONALA, 
BIGARREN MULTZOA
19. jardunaldia
Lengokoak-Danena 1-4
Intxurre-Usurbil 1-1

Sailkapena
1. Axular 42p
2. Danena 41p
3. Usurbil 40p
4. Kostkas 39p
5. Intxurre 36p

Hurrengo jardunaldia
Danena (2)-Astig. Mundarro (6)
Euskalduna (8)-Intxurre (5)

OHOREZKO ERREGIONAL MAILA
17. jardunaldia
Tolosa CF ‘B’-Zarautz 0-3

Sailkapena
1. Real Sociedad 46p
2. Eibar 41p
3. Añorga 37p 
5. Tolosa CF  ‘B’ 23p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ (5)-Eibar (2)

GORENGO MAILA, 2. MULTZOA
18. jardunaldia
Bergara-Intxurre KKE 0-4

Artola edo
Altuna III.a,
bietako bat  
Erredakzioa 

Hamaikagarren jardunaldia jo-
katu da Binakako Pilota Txapel-
ketan, eta finalerdietarako txar-
tela ematen duen laugarren pos-
tua eskualdeko bi pilotarien
artean dagoela dirudi. Hiru jar-
dunaldiren faltan, Artola alegia-
rrak puntu bakarreko aldea ate-
ratzen dio Altuna III.a amezketa-
rrari.
Altuna III-Martijak bosgarren

garaipena lortu dute astebu-
ruan, Victor-Aretxabaletari 22-
14 irabazita. Ligaxka amaitzeko
hiru jardunaldiren faltan, 5-6ko
balantzearekin daude.
Artola-Mariezkurrenak, aldiz,

galdu egin zuten larunbatean
Labriten: 15-22. Irribarria-Zaba-
leta gehiago izan ziren partida-
ren bigarren zatian. Sailkapene-
an alegiarra eta bere bikotea 6-
5eko balantzearekin geratu dira
oraingoz.
Hamabigarren jardunaldian

Altuna III-Martijak Elezkano II-
Rezustaren aurka jokatuko dute
Labriten, larunbatean. Artola-
Mariezkurrena II.aren aurka-
riak, berriz, Olaizola II-Albisu
izango dira.

ALTUNA III VS. ARTOLA, TOLOSAN
Azken aurreko jardunaldian,
hau da, hamahirugarrenean, es-
kualdeko bi pilotariek elkarren
aurka jokatuko dute. Erabakiga-
rria izan daitekeen partida Tolo-
sako Beotibar pilotalekuan joka-
tuko da otsailaren 17an, igandea.
17:00etan hasiko den jaialdirako
sarrerak internet bidez salgai ja-
rri dituzte.

Sailkapena
1. Urnieta 43p
2. Aloña Mendi 39p
3. Hernani 28p
7. Intxurre KKE 15p

Eskubaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
18. jardunaldia
Corrales -Tolosa CF 23-36

Sailkapena
1. Anaitasuna 32p
2. Tolosa CF 30p
3. Ereintza 26p
4. Casablanca 23p
5. Trapagaran 22p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (2)-Jacar San Antonio (7)

Saskibaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
14. jardunaldia
Redline  Mekanika TAKE 67 
Tabirako Baque 70

Sailkapena
1. Ulacia Grupo 11-3
2. Disdira Bitxitegia 11-3
3. Tabirako Baque 10-4
6. Redline Mekanika Take 8-6

Hurrengo jardunaldia
BKL Senior Mutilak (11)
Red. Mek. Take (6)

GIPUZKOAKO LEHEN MAILA
13. jardunaldia
Goierri Ayma -TAKE 41-61

Sailkapena
1. Txuntxu Gozotegia ISB 13-0
2. Ostadar 11-2
3. Cafes Aitona Askatuak 9-4
8.TAKE 5-8

Hurrengo jardunaldia
Cafes Aitona Askatuak (3)
TAKE (8)
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Bigarren egin du 
Ibarra sokatira taldeak 
Imanol Garcia Landa Ibarra

Euskal Herriko Sokatira Txapel-
keta jokatu zen larunbatean, Iba-
rrakoz Belabieta kiroldegian, gi-
zonezkoen 640 kiloko mailan,
eta Beti Gazte taldeak eraman
zuen garaipena. Etxekoek biga-
rren egin zuten, eta Murueta
izan zen hirugarrena.
Beti Gaztek hiru tiraldiak ira-

bazi zituen, eta bederatzi puntu
eskuratu. Ibarrak Murueta eta
Zuraideren aurkako tiraldiak ira-
bazi eta sei puntu eskuratu zi-
tuen. Muruetak eta Zuraidek
berdindu egin zuten bere tiral-
dian, eta bakoitzak puntu bana
jaso zuenez, beraien artean joka-
tu behar izan zuten hirugarren
postua. Azkenean, Muruetak lor-
tu zuen podiumean sartzea.
Xabier Eizagirre Ibarra taldeko

tiratzaileak azaldu zuenez, «au-
rreko jardunaldian aritu ginen
bezala ikusita, gustura gaude bi-

garren postuarekin. Bloke mo-
duan tira egin dugu, eta aurreko-
an Muruetaren aurka galdu on-
doren, gaur bi aldetara irabaztea
lortu dugu». 
Beti Gazte beste koska bat 

gorago dagoela esan daiteke
denboraldi honetan. «680 kilo-
tan beraiek irabazi zuten eta
640koan ere bai. Oso txukun ti-

ratzen dute, beti presioa kons-
tante mantenduz, eta ez dute
akats txikiena ere egiten», esan
zuen Eizagirrek.
Gizonezkoei dagokionez, hu-

rrengo astean 600 kiloko denbo-
raldia hasiko da, beste hiru jar-
dunaldirekin, beste asteburu bat
560 kiloko mailan eta ondoren
txapelketa mistoa.

Ibarra taldeko tiratzaileak, larunbatean, Belabieta kiroldegian. I.G.L.

Ait Chaou eta Ugarte, lehenak helmugan  
Irati Saizar-Eneritz Maiz
Berastegi

Berastegiko II.Negu Trailean elu-
rra izan zen berriz ere, protago-
nista. 261 korrikalarik osatu zu-
ten ibilbidea, eta horietatik 27
izan ziren emakumezkoak. Irtee-
ra eman aurretik, Jokin Lizeaga
iazko txapeldunak omenaldi txi-
kia jaso zuen antolatzaileen esku-
tik. Aurten ezin izan zuen parte
hartu II. Negu Trail proban, eta 1
zenbakidun dortsala oparitu zio-

ten. Eguzkitan eman zioten irtee-
ra korrikalariek, baina ibilbidean
zehar denetik bizitu zuten.
Hassan Ait Chaou eta Sarah

Ugarte izan ziren helmuga guru-
tzatzen lehenak. Ait Chaouk
01:29:42ko denboran amaitu
zuen proba. Billabonatarraren
atzetik helmugaratu zen Iban
Agirrezabala berastegiarra, eta 14
segundo gehiago behar izan zi-
tuen 16,3 kilometroak egiteko.
Hirugarrena Raul Amatriain izan
zen, honek, 01:30:14ko denbora

egin zuen helmugan. Emaku-
mezkoetan Sarah Ugarte donos-
tiarra iritsi zen lehena plazara,
eta 01:50:40ko denboran 
egin zuen. Bigarren postuan
amaitu zuen Ainhoa Jauregik,
01:52:15eko denboran iritsita. Hi-
rugarrena, berriz, Tanit Perez de
Lezeta izan zen, 01:55:28ko den-
borarekin. Lehen gizonezko he-
rritarrak, Iban Agirrezabalak, po-
diuma egitea lortu zuen eta lehen
emakume herritarra Arantxa
Atxukarro izan zen.

Paula Del Pozo,
Euskadiko
txapeldun
Asier Imaz 

Igandean Euskadiko Kros Txa-
pelketa jokatu zen Ordizian,
Oianguko zelaietan. Eguraldi
hotza eta ibilbide lokaztua izan
zituzten korrikalariek. Tolosa CF
Atletismo taldeko kide ugari
izan ziren bertan, eta azpimarra-
tzeko emaitzak lortu zituzten.
Paula Del Pozo alegiarra nabar-
mendu zen guztien gainetik,
Euskadiko txapeldun geratu bai-
tzen. Kadete mutilak ere taldeka
lehen postuan amaitu zuten.
Ane Martin, 16 urtez azpikoetan,
bigarrena izan zen. Bestalde,
Unai Arroyok absolutu mailako
txapela irabazi zuen taldeka,
Apalategi Kirolak taldearekin. 
Mailaz maila, ondorengoak

izan dira eskualdekoen emai-
tzak: 16 urte azpiko mutiletan,

Manex Civico 5., Fermin Alonso
8., Ander Seara 11., eta Manex Ur-
karegi 26.; 16 urte azpikoen nes-
ketan, Ane Martin txapeldunor-
de, Ibone Ezeizabarrena 9. (La-
boral kutxa sarian bigarren), eta
Ane Atorrasagasti 15.; 18 urte az-
piko mutiletan, Alain Odriozola
27. eta Unax Odriozola 38; 18 urte
azpikoen nesketan, Paula del
Pozo Euskadiko txapeldun eta
Ainhoa Murua 16.; 23 urte azpiko
mutiletan, Ander Garin 9.; gizo-
nezko nagusietan, Unai Arroyo
10. norbanakoen sailkapenean
eta taldeka Euskadiko txapel-
dun, Apalategi Kirolak taldeare-
kin; Tolosa CF 9. izan da taldeka
eta klubeko atleten artean, An-
der Etxeberria 33.; Unai Señoran
45.; Ibon Gonzalez 46.; Iker Man-
so 58.; Javi Rodriguez 68. eta En-
rique Piedra 75.

Hainbat korrikalari, igandean egin zen II. Negu Trail mendi lasterketan. I. SAIZAR
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Deialdiak

Ibarra. Berri Txarrak taldeak otsai-
laren 24an gaztetxean eskainiko
duen kontzerturako sarrerak erosi
ahal izango dira 17:00etatik aurrera.
Pertsona bakoitzak gehienez 4 sa-
rrera erosi ahal izango ditu.
Amasa-Villabona.Zubimusu ikas-
tolaren III. Jardunaldi Pedagogikoak:
mindfulness. Txermingo eraikinean
egingo dute 17:30etik aurrera. 
Alegia. Emakumeen Nazioarteko
Egunaren inguruko bilera egingo
dute 17:30ean, kultur etxean. Mar-
txoaren 8aren harira zer egin era-
bakiko dute.
Amasa-Villabona.Ahal Duguren
asanblada 18:00etan, udaletxeko
erabilera anitzeko gelan. Hileroko
asanblada irekia izango da, eta
2019ko hauteskundeei begirako
pausoak izango dituzte hizpide.
Alegia. Korrikaren inguruko antola-
kuntza bilera kultur etxean,
18:00etan. 

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Giroak hobera egingo
du. Goizean eta eguerdira
bitarte hodei dezente

izango dugu zeruan eta tarteka
euri pixka bat egingo du. 
Euri zaparrada txikiak izango dira,
beraz ez du askorik egingo eta ate-
rruneak ere nahiko luzeak izango
dira. Arratsaldean erabat ateri
egongo da eta ostarte batzuk za-
balduko direnez giro argiagoa izan-
go dugu. Haizea hego-mendebal-
detik ibiliko da eta tenperatura
atseginak izango ditugu, maximo-
ak 11-13 gradu bitartean errendituz.

Bihar.Giro argi eta epela.
Eguzkia nagusituko da as-
paldiko partez egun osoz

eta giro atseginaz gozatzeko au-
kera izango da. Goizean zerua ar-
giago agertuko da. Arratsaldean
goi-hodeiak ugarituko dira, baina
inolako ondoriorik ekarri gabe. Hai-
zeak hego-mendebaldetik jotzen
jarraituko du eta tenperatura maxi-
moak igo egingo dira, eguneko er-
diko orduetan 14-16 gradu epele-
tan joaz goia. 

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eguneko
albisteak, Iker Ibarluzearekin egural-
dia, Joseba Landa Bartzelonatik, Jon
Ander GalarragaBioaniztasunetik
eta Aintzane Artolaren errezeta.
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 Te-
naren musika saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Elkarrizkettap (Alex Gibelal-
de).
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15. Ireki Kaxa (Agurtzane Be-
launtzaran).
23:00.Zer jan. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Cecilia Bronte
Posada. Korreo kalea, 20. Telefono
zenbakia: 943 67 60 13. 
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpi-
roz Galarza, Amarotz auzoa, 9. Tele-
fono zenbakia: 943 67 51 18.

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

3 Tabernak musika, 
pizza eta dantza ditu ardatz
Bihartik aurrera izango da martxan 3 Taberna, Tolosako Oria kalean;
ostalaritza eta kultur adierazpenak uztartuko dituzte bertan, eta giro
alaia, errespetuzkoa eta euskalduna sortzeko asmoa dutela diote

B ihar zabalduko dute 3
Taberna-pizzeria be-
rria Tolosako Oria ka-
lean, zezen plazaren
parean, hain zuzen. 3

Taberna-pizzeriako lagunek ez
dute ohiko taberna bat izan nahi,
eta hori dela eta, musika, pizza eta
dantza ardatz gisa hartuko dituz-
te, beste hainbat gauzaren artean.
Patxi Egilaz Bernabe eta Imanol
Luque Ruiz de Egilaz dira proiek-
tuaren arduradunak. Egilazek ta-
bernaren ardura izango du, eta
Luquek, berriz, sukaldearena. 
Etengabeko bilakaeran egongo

da taberna berria, bai lekuaren di-
seinu eta estetikan, baita sukalda-
ritzari dagokionez ere. 3 Tabernak
Tolosako panorama artistikoaren
erakusleiho izan nahi du, eta has-
teko, eskualdeko hainbat margo-
larien lanekin erakusketa egingo
du. Grafitigileek, margolariek...
nahi duenak bere lana bertan era-
kusgai jartzeko aukera izango du.
Hala, tabernari kutsu urbanoa
eman nahi diotela esan dute. Gra-
fiti horietako baten bidez, eremu
horretan egon zen fabrika irudika-
tuko dute, langileriaren memoria
historikoari keinu txiki bat eginez.
Halaber, Xabier Anuntzibai eta
Sebas Veslasco artistek horma-
irudi bat egingo dute, elkarlanean.
Tabernan beste zenbait kon-

tzeptu kontuan izango dituzte,
hala nola, kontsumo motari begi-
rakoa. Adibidez, material birzikla-
tuekin osatutako terraza izango
dute. Era berean, produktuak ahal
diren gertukoenak izango dira eta
plastikoa ahal den gutxien erabili-
ko dute. Astegunetan afariak
emango dituzte, eta asteburuetan
bazkariak eta afariak. Pizzak izan-
go dira kartako elementu nagusia,
baina errazio eskaintza zabala iza-
tea ere aurreikusi dute. Gosez ge-
ratzen direnentzat, etxean egin-
dako tartak izango dituzte auke-
ran. Egun guztian irekita izango
da, 10:00etatik aurrera.

Lekua beharren arabera molda-
tuko dute: otordu-garaian jatetxea
izango da, asteburuko gauetan
dantzaleku itxura hartuko du, eta
tarteka, emanaldi bat lasai eserita
ikusteko aukera izango da bertan,
mokadutxo bat hartzen den bitar-
tean. Gainera, espazio bat ere
atonduko dute, taldeek bilerak
egiteko. Iragarki taula bat ere izan-
go dute sarreraren parean. Taula
dinamikoa izatea nahi dute, eta
inguruan egingo diren emanal-
dien, jardueren eta abarren berri
eman horren bidez.
Euskarari garrantzia emango

diote, eta karteldegia zein zerbi-
tzua euskaraz izatea bermatuko
dute. Lehenengo hitza beti euska-
raz izango da. Musikak presentzia
berezia izango du, eta, batez ere,
mende honetakoa izango da, be-
reziki azken hamarkadakoa. Errit-
mo alaiak izango dira nagusi, eta
emakumeen ahotsek leku nabar-
mena izango dute. Proiektu berri
horren arduradunek oso garbi
dute ez direla jarrera matxistak
onartuko, eta 3 Tabernan jendeak
aske eta begirunez egoteko aukera
izango duela.
Horrez gainera, 3 Tabernak bes-

te bereizgarri bat izango du: igan-
de arratsaldero emanaldi bat pro-
gramatuko dute. Antzezlanak,
bertsolariak, bakarlariak, kontzer-
tuak, lehen pausoak eman nahi
dituzten eskualdeko musika-
riak..., denentzat lekua izango da.
Larunbat arratsaldetan, hilean
behin, haurrentzako emanaldiak
antolatuko dituzte. Era berean,
haurren aisialdia eta premiak
kontuan izango dituzte, eta beha-
rrezkoa denean hauei zuzenduta-
ko txoko bat prestatuko dute.  
Otsailaren 6an, hau da, bihar,

irekiko dituzte ateak, 19:00etatik
aurrera, eta hasierari gogotsu eki-
teko emanaldi bereziak antolatu
dituzte. Kilimak euskal runba-tal-
dea izango dute otsailaren 8an, os-
tiral gauean, jendea dantzan jar-
tzeko. Larunbat arratsaldean
Txan Magoaren ikuskizuna izan-
go da etxeko txikienentzat, eta
gauez, Little Martin Selektah-k
platerak astinduko ditu. Astebu-
rua bukatzeko, Ovarios verdes fri-
tos antzezlana izango da ikusgai
igandean. Dena dela, 3 Taberna-
koak pasa den astean hasi ziren
Tolosan jendearengan jakin-mina
pizten, Whatsappen eta sare so-
zialen bidez. 3 txerrikumeei, edo
Picassoren 3 musikariei, edo Do-
nostiako 3 damatxoen, edo Big
Mouth telesailaren 3. kapitulari
buruzko mezuak zabaldu dituzte,
tabernaren irekiera aurreko kan-
paina gisa. Tolosarrak eta inguru-
ko guztiak gonbidatuta daude
inauguraziora. 
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