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Altuna edo
Artola,
bietako bat
pasako da
finalerdietara
Binakako Pilota
Txapelketako finalerdietan
ariko den laugarren
bikotea zein izango
den jakitea falta da // 7

Martxoaren
8ko greba
feministarako
deia egin dute

Tolosaldeko
Autodefentsa
Sareak greba
deia egin du
Eskualde mailako
mobilizazioa egingo dute
gaur, eta 11:30ean bilduko
dira Tolosako Trianguloa
plazan; ostiralean Zarata
Eguna izan zuten Orixen// 3

ZIZURKILARREGIREN LORRATZAK

Herritarrek dantza, poema errezitaldi eta akrobazien bidez gogoratu zuten herenegun, Joxe Arregi. 38 urte
bete berri dira bederatzi egunez torturatu, eta erail zutela; gertatutakoa ez dutela ahaztuko adierazi zuten // 4

IRATI URDALLETA LETE

Tolosaldeko Asanblada
Feministak deituta
bizikleta martxa egin dute
asteburuan; informazioa
zabaltzen ari dira jada // 5
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Karakorumeko
neskek ikasi ahal
izateko dirua
bildu nahi dute
Amezketako gizon eta emakume guztiak daude gonbidatuta kultur etxean egingo den saiora. ATARIA

Berdintasuna eta
genero ikuspegia
lantzeko saioa, bihar
Amezketako Udalak gizonen eta emakumeen arteko
berdintasuna lantzeko saio bat antolatu du; kultur etxeko
saioan gizonek eta emakumeek parte hartzea nahi dute
Eneritz Maiz Etxarri Amezketa
Amezketako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun
Zuzendaritzaren laguntzarekin,
saio bat antolatu du, biharko.
Amezketako gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta
genero ikuspegia jorratzeko baliatuko dute. Herritar guztiak, gizon nahiz emakume, gonbidatu
dituzte saioan parte hartzera.
Kultur etxeko aretoan izango da,
17:30ean.
Saioaren helburua, zehazki,
Amezketan berdintasuna nola
egokitzen den eta nola egokitu
beharko litzatekeen hausnartzen hastea da. Bidea egiten hasi
nahi dute, eta horretarako Emagin, ikerkuntza eta formakuntza
feministako elkartetik, ordezkari

bat bertaratuko da. Arlo honetan
aditua eta aholkularia izango da,
eta gaia dinamizatzeaz gain, elkarrizketa eragin eta bideratuko
du.
Udaletik adierazi dutenez,
«berdintasun eta genero ikuspegiaren arloan, Amezketan sumatzen da emakumeen errealitatea
txikia baina askotarikoa dela».
Herria txikia izanik, «heldu eta
gazteen artean mentalitatea erabat desberdina da, eta beste horrenbeste gertatzen da, landa
eremuko emakumeen edo herrigunekoen emakumeen artean»,
esan dute. «Tradizioak pisu asko
du gure herrian, eta beharrezkoa
da tradiziotik haratago, errealitate hauen inguruan hausnartzen hastea; beste eredu batzuk
ezagutzen hastea, genero ikus-

pegia itsasten joatea emakumeen talde desberdinetan, gizonezkoekin harreman motak identifikatzea, eta azkenik, zubiak
eraikitzea emakumeen gizatalde
hauen artean, eta baita gizonezkoen artean ere», gaineratu dute.
Beharrezko ikusi dute Amezketako emakumeak eta gizonak
aktibatzeko hausnarketarekin
hastea. Gerora, hausnarketa horretatik sortuko diren ekimen
posibleetan beste urrats batzuk
eman daitezkeela azalduz: «Espazio fisiko berezia, ekimen zehatzak, ikastaroak, gizonezkoentzako tailerrak,… baina hasiera batean hitz egiten hasi
beharko dira gizonak eta emakumeak, edo gizonak euren artean,
edo emakumeak euren artean»,
argitu dute. Eta «diagnostiko bat
egiteko, animazio lan bat egiteko
edota hausnarketa lan bat egiteko» baliatuko dute.
Amezketako Udalak gai hauek
jorratzeko aukera sustatu nahi
du amezketarren artean, eta
biharko saioarekin emango dio
hasiera.

Alegiako Mendi Asanbladak dirua
bildu nahi du, Baltistan Fundazioaren
bidez, Karakorumeko Hushe ibarreko
neskak eskolaratzen laguntzeko
E. Maiz Alegia
Duela astebete izan zen Alberto
Iñurrategi mendigoizalea Alegian, Porrotaren alde proiekzioa
eskaintzen. Iñurrategik harreman zuzena du Pakistanen lanean urteak daramatzan Baltistan
Fundazioarekin, eta Alegiako
Mendi Asanbladak elkarlaneko
ekimen bat sustatu nahi du.
Pakistango Karakorum mendikatean kokatzen den Hushe
eskualdean bizi diren neskak eskolaratzen laguntzeko ekimena
da. 50 euroko bonuak daude salgai, eta bonu horietako bakoitzarekin ikasle baten urte osoko gastuak ordaintzen dituzte.
Mendi asanbladak laguntzeko
interesa dutenei modu ezberdinak jarri dizkie eskura. Bonu

osoak erosteko aukera dago, 50
euro jarriz. Edo bestela, bost euroko ekarpenak egin daitezke.
Lortzen dituzten ekarpenak batuta, bonuak erosten ahaleginduko dira. Mendi asanbladatik
jakinarazi dutenez, ekarpena
egin nahi duenak, asanbladako
kide diren Ainara, Eider edo Olatzekin jarri beharko du harremanetan, edo ekarpena zuzenean
Kutxabankeko kontu zenbakian
sartu dezake: ES76 2095 5020
0091 1611 7173.
Alegiako Mendi Asanbladako
kideek aldez aurretik eskerrak
eman nahi dizkiete laguntzera
animatzen diren herritarrei.
Baltistan Fundazioari buruzko
informazio gehiago nahi duenak, www.baltistan.eus webgunean du eskura.

Hushe eskualdean bizi diren ikasleetako batzuk. BALTISTAN FUNDAZIOA

‘Aire hemendik!’
antzezlana izango da,
ostiralean, Alegian

Euskarazko literatur
tailerra jarriko dute
martxan, gaur

ALEGIA // Otsailaren 22an, ostiralean, Intujai antzerki taldeak
Aire hemendik! antzezlana eskainiko du, Elizpe zineman,
22:00etan. Sarrerak salgai daude
kultur etxean 5 euroan. Bea Larrañaga antzezlea Rigoren azalean sartzen da antzezlanean, eta
bere gorabeherak kontatzen
dira. Emakume zintzoa eta beldurtia da, eta mudantza handi
baterako prestatzen ari da.

ORENDAIN // Orendainen euskarazko literatur tailerra jarri dute
martxan, gaur. Euskaraldian
egindako lanketatik dator ekimena eta euskaraz irakurtzeko
zaletasuna pizteko helburuarekin sortu dute. Maialen Akizu
izango dute bidelagun, eta 10
pertsonak izena emana dute.
Gaur, 14:30ean izango da lehen
saioa, Karmele Jaioren Musika
airean liburuarekin.
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Ikasleen intereseko
ebaluazio irizpideen
alde, greba deitu dute
TASek egin du gaurko eskualde mailako deia; ostiraleko
Zarata Egunaren barruan hiru petardo leherrarazi zituzten,
eta klaseen azken ordua eten zuen Orixeko zuzendaritzak
Mikelasagasti auditorioaren atarian EH Bilduko kideen talde argazkia. ATARIA

Estanga buru
duen zerrenda
onartu du
EH Bilduk
Anoetako Mikelasagasti auditorioan
larunbatean egin zuten batzarra eta 60
lagunetik gora bildu ziren, maiatzeko
udal hauteskunde zerrenda berresteko.
Erredakzioa Anoeta
Anoetako EH Bilduk batzarra
egin zuen larunbat goizean,
orain arteko hauteskunde prozesua zein izan den azaltzeko eta
udal hauteskundeetarako hautagai zerrenda onetsi eta berresteko. 60 lagunetik gora bildu ziren
auditorioan egindako herri batzarrean, eta EH Bilduko hauteskunde batzordeko ordezkariek
herri programaren zirriborroa
aurkeztu zuten lehenengo. Azaldu dutenez, urrian egindako herri batzarrean herritarren ekarpenak jaso zituzten eta, hurrengo hilabeteetan, EH Bilduko
udal taldearekin landu dituzte
eduki horiek, datozen lau urteetako erronkak eta aukerak zehazteko, «beraiek ezagutzen baitute ondoen azken lau urteetan
Anoetan egin dena eta egiteko
gelditu dena».
EH Bilduko kideek azpimarratu zuten programaren lehenengo «zirriborroa» dela batzarrean
aurkeztu dutena, eta datozen asteetan Anoetako hainbat talderekin elkartuko direla ekarpen
berriak eta iradokizunak jasotzeko. Urrian hasi zen hauteskun-

de-prozesua, eta lehen pausoa
izan zen alkategaia erabakitzea:
«Herritar askok parte hartu zuen
eta gehiengo handiak oraingo alkate Pello Estanga izatea alkategaia erabaki zuen», azaldu dute.
Urrian, herritarrek hilabeteko
epea izan zuten zerrenda osatzeko hautagaien izenak proposatzeko. Azaroan, kontaktu fasea
hasi zuten eta hainbat herritarrekin elkartu dira azken hilabeteetan. Hainbat pertsonarekin
hitz egin ondoren, honako
hauek osatzen dute EH Bilduren
hauteskunde zerrenda, Pello Estanga, Saioa Tolosa, Amaia Urkola, Aitzol Esnaola, Esther Iztueta, Jokin Tolosa, Ana Elosegi,
Mikel Atxega, Garazi Munduate,
Mikel Olano, Ainhoa Gabirondo,
Xabat Urkola, Jone Redondo eta
Joakin Iraolak.
Herri batzarrak berretsi egin
zuen hauteskunde zerrenda.
Ondoren, hamaiketakoa egin
zuten, eta bertaratutako guztiek
argazkia atera zuten hauteskunde-zerrendari babesa emateko: «Ilusioz eta indarrez beteta jarraituko dugu lanean»,
adierazi dute Anoetako EH Bilduko kideek.

Erredakzioa Tolosaldea
Urtarrilaren 14an Orixeko ikasleek haien ebaluazio irizpideak aldatzeko borroka bat abiaraziko
zutela iragarri zuen TAS Tolosaldeko Autodefentsa Sareak, ikastetxean bertan burututako prentsaurreko baten bidez. Harrezkero, ikasleen eta zuzendaritzaren
artean iskanbila sortu da, eta
besteak beste, 21 ikasleren hiru
egunetako kanporaketa ekarri
du gatazkak. TASek ikasleen intereseko ebaluazio irizpideak
lortzeko borrokarekin jarraitzeko hautu «irmoa» egin du eta
hainbat ekintza burutu ditu azken egunotan.
Kazeroladak, mahai inguruak,
asanblada irekiak, eta aurreko
larunbatean, Trianguloa plazatik abiatutako manifestazioa
egin zuten. Ostiralean, Zarata
Eguna zegoen deituta eta goizean zehar hiru petardo leherrarazi
ziren Tolosako Santa Lutzia auzoko hezkuntza gunean. Orixeko
zuzendaritzak ostiralean azaldu
zuenez, hirugarrengoan soinua
«nahikoa indartsua» izan zen,
eta «urduritasuna» zabaldu zen
inguruan zeuden ikasleen artean. «Ez zaigu iruditu irakasleontzako baldintzak direnik klaseak
emateko», esan zuten ostiralean.
Honenbestez, Hezkuntza Ordezkaritzara deitu eta baimena

eman zieten azken ordua bertan
behera uzteko. «Batez ere segurtasuna bermatzeko, eta ikasleak
eta irakasleak etxera lasai bidaltzeko, iruditu zaigu une horretan
egokiena hori egitea zela». Ikastetxetik Ertzaintzari deitu zitzaion gertatukoaren berri emateko.
Ostiralean bertan idatzi bat
irakurri zieten ikasleei zuzendaritzatik, Batxilergoko eta DBH4
mailakoei, «ikastetxearen ebaluazio irizpidea zein den azaldu
eta ikastetxeko foroetan gaia
nola tratatzen ari garen jakin dezaten. Azkenean, kontua da zuzenak ez diren hainbat kontu
esaten ari direla, eta nahasten ari
direla, hala moduz, hemengo
irizpideekin». Horrez gain, zuzendaritzatik azaldu dutenez,
«agerian geratu da gutxi batzuk
direla horretan ari direnak. Ikasle gehienak errespetuzko ekarpenak egin dituzte». TASen Orixeko ikasle batzuk badaudela
diote zuzendaritzatik, baina
gehienak kanpokoak direla, «eta
ikusten dugu Orixe erabiltzen
dutela kexatzeko aitzakia bezala.
Kanpotik erabaki eta kexatu
nahi dute hemengo kontuez».
Orixeko zuzendaritzak ikasleak
gonbidatu ditu «ikastetxeko foroak erabiltzera».
TASek egin dituen beste deialdiei buruz ere aritu da zuzenda-

ritza: «Aurreikusita daude mobilizazio gehiago. Hemendik kanpo antolatzen ari dira, gure izena
erabiltzen ari dira eta horrek
mina egiten dio ikastetxeari eta
eskola publikoari». Gaur, esate
baterako, eskualde mailako greba deitu du TASek eta mobilizazioa egingo du 11:30ean Trianguloa plazan.

BATERAJOTZE NAZIONALA
Ostiralean, berriz, otsailak 22,
baterajotze nazionala dago deituta. Dagoeneko, besteak beste,
Aiaraldea edo Iruñerriko autodefentsa sareek bat egin dute
deialdiarekin eta Euskal Herriko
beste hainbat ikasleek ere atxikimendua adierazi diote ekimenari. Ikasle Abertzaleak taldeak ere
«babes eta animo sentituenak»
adierazi dizkio TASi. Ohar batean adierazi duenez, aipatutako
manifestazio hau «ahalik eta jendetsuena izateko helburuarekin», otsailaren 22rako Hego
Euskal Herri mailako greba
deialdia luzatu du hezigune guztietarako. «Egun guztiko zein behar diren ordu tarteko greba edo
paro deialdiak burutzera animatzen dugu ikasleria».
Ostiralean, otsailaren 22an,
baterajotze nazionalaren barruan, 12:00etan Tolosako Trianguloa plazan egingo du mobilizazioa TASek.

Greba feministaren
‘Santa Familia’, gaur
informazioa banaketa aztergai, Tolosako
eta lan saioa, gaur
irakurketa klubean

Etxetxo eta eraikinen
erakusketa, Plazida
Otaño liburutegian

ANOETA // Gaur Martxoaren 8ko
greba feministaren zergatien oinarrien eta Anoetan egingo diren ekitaldien informazioa emateko esku orria banatuko dute
etxez etxe, 19:00etan. Ondoren,
M8ko kontuak lotzeko bilera
egingo dute herriko liburutegi
zaharrean. Bestalde, larunbatean, 11:00etatik aurrera,emakumeek lanerako espazioa irekiko
dute Anoetako plazan.

ZIZURKIL // Motxila Ibiltaria
proiektuarekin barruan liburuzainek aukeratutako liburuak
eta ikus-entzunezkoak sartzen
dituzte motxiletan, eta denbora
tarte batez familia baten etxean
egon ondoren, bueltan misio bat
egitea eskatzen diete. Oraingo
honetan, misioa, etxetxo bat egitea izan da, eta bildutako guztiekin erakusketa bat muntatu da
martxoaren 7ra bitartean.

TOLOSA // Gaur, otsailak 19,
18:30ean eta liburutegian, Santa
Familia liburua izango dute aztergai, Eider Rodriguez eta Julen Ribosek idatzitakoa. Solasaldiak Joseba Larretxeak gidatuko
du. Kluba 16 urtetik gorakoei zuzenduta dago, ez da izena eman
behar eta doakoa da. Hurrengo
saioa, martxoaren 26an izango
da eta Mikel Santosen Gerezi garaia liburua aztertuko dute.
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Joxe Arregi gogoan,
bere urtemugan
Espainiako poliziaren eskutik jasandako torturen ondorioz hil zen Joxe
Arregi duela 38 urte; igandean ekitaldia eskaini zioten herritarrek.

AITOR TATIEGI TXAPELDUN
Pasa den ostiralean jokatu zen Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketako lehen kanporaketa, Ibarrako Sendi Ekintza elkartean. Aitor Tatiegi oñatiarrak lortu zuen aurrera egitea. 70 lagun inguru bildu ziren txapelketako saiora. HARITUZ

‘TITO’ DOKUMENTALA
Saharar errefuxiatuen kanpamenduetan grabatutako Tito
dokumentala ikusteko aukera izan zen ostiralean, Adunan.
Eskolako ikasleak eta Tolosaldea Sahararekin elkarteko kideak gerturatu ziren ikuskizunera. ATARIA

Irati Urdalleta Zizurkil
Dantzan, poemak errezitatuz eta
akrobaziak eginez omendu zuten Joxe Arregi, bere izena daraman Zizurkilgo plazan, igande
eguerdian. Otsailaren 13an 38
urte bete ziren Espainiako poliziaren torturen ondorioz Arregi
hil zenetik. Hil aurretik, bederatzi egun eraman zituen inkomunikatuta.
Ekitaldira bertaratutakoek
gertatutakoa oraindik ez dutela
ahaztu esan zuten, eta Arregiren
lorratzak oraindik herrian jarraitzen duela. Memoria gordinaren
gainean irribarre bat landatuko
diagu. Iritsiko delako eguna, hirea, gurea, herri honena, azpimarratu zuten Arregiri eskainitako poeman.
Ekitaldia loreak eta argizaiola
eskainiz amaitu zuten, eta ondoren, Urkamendi elkartera joan
ziren guztiak batera bazkaltzera.

Akrobaziak, dantza, poemak eta beste ekaini zizkioten Arregiri. I. URDALLETA

Sartu dira inauterietan
Antzerki, dantza, abesti eta
bazkariarekin hasi zituzten
inauteriak, Lizartzan;
ostiralean jarraituko dute
Irati Saizar Artola Lizartza

Frontoian eskaini zuten emanaldia Otsolar dantza taldeko kideek. I. SAIZAR

Negar zotinak entzun ziren larunbat eguerdian Lizartzako herri inguruan. Antzerki taldekoek
egin zuten gehienbat, txekorra
azken aldiz ikusiko zutela eta,
penaz ito baitziren. Urteetako
ohitura antzeztuz eman zieten
hasiera inauteriei lizartzarrek.
Otsolar dantza taldekoek azaldu
dutenez, larunbatean egindakoa, «inauterien sarrera bat izan
da, datorren asteburuan egun
osoagoak ditugu».
Bertso batzuk abestu, eta Otsolar dantza taldekoek emanaldia
eskaini zuten herriko frontoian.
Dantza emanaldiak iraun zuen
bitartean, gibelen pintxoak banatu zituzten. Horren ostean, Lizartzako abesbatzakoek abesti
batzuk kantatu zituzten, eta ondoren, parte hartzaile guztiek
batera bazkaldu zuten.
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Bizikleta martxa,
grebara dei eginez
Bizikleta martxa egin zuten larunbatean, Tolosaldeko Asanblada
Feministak antolatuta, Martxoaren 8ko grebarako dei egiteko.

Bizikleta martxa amaitzean, taldeko argazkia atera zuten. I. GARCIA

Imanol Garcia Landa Tolosa
Alegiatik abiatu zen martxa,
gero, Tolosako Zumardiaundian
elkartu ziren, eta, hortik, Anoetara joan ziren, ondoren Tolosara itzultzeko. «Gure helburua
izan da jendeak jakin dezala
Martxoaren 8rako greba feminista antolatu dugula, hainbat ekintza daudela, eta animatu ditugu
herritar guztiak gurekin parte
hartzera», azaldu zuen Eli De
Arriba Tolosaldeko Asanblada
Feministako kideak.
Tolosako San Frantzisko pasealekuan informazio mahaia jarri
zuten, eta jende ugari pasa zela
azaldu zuten. Bertan, informa-

zioa jasotzeaz gain, jendeak zapiak eta eskumuturrekoak eskuratzeko aukera izan zuen. Eta
aurtengo grebaren gaia «oso zabala» izango dela ere azaldu
zuen Idoia Bengoetxea Tolosaldeko Asanblada Feministako kideak. «Bost ardatz hartuko ditu:
enplegua, kontsumoa, zaintza,
pentsiodunak eta ikasleak. Eremu asko hartzen ditu, guk uste
dugulako emakumeen zapalkuntza beste hainbat zapalkuntzekin lotuta dagoela, eta dena,
sistema heteropatriarkal kapitalistaren barruan dagoela. Guk eskatzen dugu bizitza erdigunean
jartzea eta erantzukizun kolektibo bat hartzea, bizitza sostenga-

tzeko». Greba feministan gizonek duten paperari buruzko informazioa ere eman zuten. «Gizon asko hurbildu dira jakiteko
nola parte hartu behar duten
greban. Lehenik eta behin, esan
diegu norberaren inguruan dauden emakumeei galdetzeko ea
greba egiteko aukera duten, eta
ezin badute, beren burua aurkezteko gizon bezala eginbehar
horiek hartzeko. Inguruko emakume guztiek aukera badute greba egiteko, orduan atxiki daitezela gure grebara», azaldu zuen
De Arribak.
Martxoaren 8rako hainbat ekitaldi antolatu dituzte. 10:30ean,
kotxe karabana egingo da: eskualdeko hainbat herrietatik Tolosara joango dira eta bertatik
abiatuko dira. 12:00etan, manifestazioa egingo da Tolosan, eta
arratsaldean hainbat ekintza
egingo dituzte, tartean, hitzordu
garrantzitsuena izango den
19:00etako manifestazioa. Bestalde, bazkari autogestionatua
ere egingo dute Zerkausian. Sare
sozialen bidez egitaraua zabaltzen joango direla azaldu zuten,
eta herritar guztiei parte hartzeko deialdia egin zieten.
Horrez gain, hurrengo larunbatean, otsailaren 23an, informazio mahaia jarriko dute berriro ere San Frantzisko pasealekuan.

BOST HILABETE, GREBAN
Gipuzkoako epaitegi eta polizia etxeko garbitzaileek mobilizazioa egin zuten, ostiralean, ELA sindikatuak deituta. Bost
hilabete daramatzate greban, eta soldata arrakalarekin amaitzeko, giza katea egin zuten Leidor aurrean. I. URDALLETA

BLUES DOINUAK, ZIZURKILEN
Larunbatean ospatu zuten blues musikaren inguruko jaialdia, Zizurkilen. Aurten, estreinakoz, eguerdian izan zuten lehen emanaldia. Bermut Blues taldeak eskaini zuen kontzertu
hori, Izarra tabernan. Gainerakoek gauean jo zuten. I. SAIZAR
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Areto futbola
GIPUZKOAKO SENIORRAK
10. jardunaldia
Anoeta F.T.-Eskoriatza
2-2
Samaniego Orixe-Garoa Tab. 1-4
Ordizia-Lauburu Ibarra
10-1
Sailkapena
2. Lauburu Ibarra
7. Anoeta
8. TEEP Samaniego Orixe

22p
7p
0p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu Ibarra (2)-Idiazabal (6)
Ordizia (1)-Samaniego Orixe (8)
Anoeta F.T. (7)-Trintxerpe (3)
Boleibola
EUSKAL LIGA, BIGARREN MAILA
18. jardunaldia
Tolobolei Bidebide
3
Navarvoley Fercor Serigrafia
1
Sailkapena
6. Tolobolei Bidebide

11-7

Sailkapena
6. Billabona KE
8. Tolosa CF ‘B’

34p
33p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ (8)-Roteta (9)
Hernani (10)-Billabona KE (6)

2-2

Sailkapena
4. Danena
5. Intxurre

43p
40p

Hurrengo jardunaldia
Danena (4)-Sporting de Herrera (7)
Lengokoak (10)-Intxurre (5)

Sailkapena
2. Intxurre

0-3

3p

Hurrengo jardunaldia
Lur Auto Fortuna (14)
Tolobolei Bidebide (6)

Hurrengo jardunaldia
Intxurre (2): atsedenaldia

Futbola
EUSKAL LIGA
21. jardunaldia
Hernani-Tolosa CF

1-4

Eskubaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
20. jardunaldia
El Pilar Maristas-Tolosa CF 23-27

Sailkapena
1. Tolosa CF

52p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (1)-Bizkerre (10)

43p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (3)-Real Union Club (14)
ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
18. jardunaldia
Tolosa CF-Eibar
2-0
Sailkapena
5. Tolosa CF

36p
34p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (2)-Ereintza (3)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
22. jardunaldia
Mutriku -Tolosa CF
0-3
Sailkapena
3. Tolosa CF

Sailkapena
1. Anaitasuna
2. Tolosa CF

26p

Hurrengo jardunaldia
Goierri Gorri (8)-Tolosa CF (5)
ERREGIONAL PREFERENTEA,
LEHEN MULTZOA
21. jardunaldia
Billabona KE-Ast. Mundarro 1-5
Euskalduna-Tolosa CF ‘B’
1-0

Saskibaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
16. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE
Universidad Deusto Loiola
Sailkapena
1. Disdira Birtxitegia
5. Redline Mekanika Take

83
56

13-3
10-6

Hurrengo jardunaldia
Atletico San Sebastian (7)
Redline Mekanika Take (6)
GIPUZKOAKO LEHEN MAILA
15. jardunaldia
TAKE-Añorga Saskibaloia 36-64
Sailkapena
1. Txintxu Gozotegia ISB
8. TAKE
Hurrengo jardunaldia
CD Internacional (11)-TAKE (8)

Ander Uranga: «Nire
txapelketa hemendik
bi asteburura da»
Imanol Garcia Landa

LEHEN ERREGIONALA,
BIGARREN MULTZOA
21. jardunaldia
Intxurre-Danena

GORENGO MAILA, KOPA
1. jardunaldia
Trintxerpe-Intxurre
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15-0
5-10

Tolosa CF taldeko Ander Uranga
atleta anoetarrak Espainiako
Pista Estaliko Txapelketan parte
hartu du, absolutu mailan, asteburu honetan. Anoetarrak 200
metroko proban parte hartzen
du eta lehenengo aldia izan da
maila horretan lehiatzen dela.
«Oso esperientzia polita izan
da», esan du Urangak. «Espainia
mailako onenekin lehiatu naiz
eta asko harritu nauen esperientzia izan da». Hori bai, garbi du
bere txapelketa hemendik bi asteburura egingo den 20 urtez azpiko Espainiako Txapelketa
dela: «Hor esperantza finalean
sartzea da, eta finalean kale on
bat egokituz gero, podiuma egitea».
Urangak 22,29ko denbora egin
zuen kanporaketan eta ezin izan
zuen finalerdietara sailkatu.
Txapelketara joateko 22,02 markatik urrun geratu zen, baina horrek bere azalpena duela esan du
atleta anoetarrak: «Pista estalian
kaleak zerikusi handia du lortzen duzun emaitzan. Niri hirugarren kalea tokatu zitzaidan,
lauetatik txarrena, eta saiatu
nintzen baina askoz hobeto ezin
izan nuen egin».
Iaz 18 urte azpiko txapelketa
irabazi zuen Urangak. Ordukoarekin alderatuta, txapelketa aldetik antzekoa dela dio, baina aldatzen dena atleten maila dela
dio: «Irabazlea ni baino segundo
bat azkarrago egin zuen, eta hori
metro asko dira, hamar bat edo».
Hurrengo txapelketa, beraz,
20 urtez azpiko Espainiako Txapelketa izango du. Madrilen jokatuko da, hemen inauteriak ospatuko diren asteburuan. Txapelketara horretara bosgarren
edo seigarren marka onenarekin
doa, eta aurretik aipatu moduan,
finalean sartzeko helburuarekin
joango da. Bestalde, bere marka
ere hobetu nahi du Urangak:
«Absolutua ez nuen hainbeste
prestatu, eta hurrengoa gehiago
landuko dut, eta nire asmoa da
22 segundoetatik jaistea».
Lehiaketa horrekin bukatuko
du pista estaliko denboraldia,
eta ondoren aire librekoa hasiko
da atleta anoetarra.

Ander Uranga, aurten Donostian egindako Euskadiko Txapelketan. ATARIA

GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Tolosa CF Atletismo taldeko
atletek 25 domina lortu dituzte
Gipuzkoako 16, 18 eta 20 urtez
azpiko txapelketan, aurreko larunbatean Donostian jokatutako
probetan.
Urrezko dominak hamabi
izan dira: Nora Ituarte, 60 metrotan, 7,90 markarekin; Eneko
Omeñaka, 200 metrotan,
23,18rekin; Ane Atorrasagasti,
600 metrotan, 1.49rekin; June
Sudupe, 1.000 metrotan, 3.08rekin, marka pertsonala eta Espainiako Txapelketarako gutxieneko denbora lortuz; Ainhoa Murua, 1.500 metrotan, 5.18rekin
marka pertsonala eginez; Alain
Odriozola, 1.500 metrotan, 4.42
eginez; Mikel Ezkerro, 60 metro
hesietan, 8,62rekin; Nere Jauregi, gorako jauzian, 1,52 metrorekin marka pertsonala eginez;
Ander Martinez de Rituerto, pertikan, 3,60 metrorekin; Ander
Aristi, jauzi hirukoitzean, 11,31
metrorekin marka pertsonala
eginez; Lizeta Nnegue, pisuan,
14,09 metrorekin; eta Ander
Aristi, 11,09 metrorekin marka
pertsonala eginez.

Zilarrezko dominak bederatzi
izan dira: Joseba Larrauri, 60
metrotan, 7,30rekin marka pertsonala eginez; Izaro Perurena,
400 metrotan, 1.00,88rekin marka pertsonala eginez; Ibone
Ezeizabarrena, 1.000 metrotan,
3.09rekin marka pertsonala eginez; Fermin Alonso, 1.000 metrotan, 2.56rekin marka pertsonala eginez; Ainhoa Gibelalde,
60 metro hesietan, 9,62rekin
marka pertsonala eta Espainiako
Txapelketarako gutxieneko marka lortuz; John Cabang, 60 metro hesietan, 8,37rekin; Miren
Goikoetxea, gorako jauzian, 1,35
metrorekin; Xabi Martinez de Rituerto, pertikan, 2,20 metrorekin
marka pertsonala eginez; Mario
Estanga, jauzi hirukoitzean,
10,79 metrorekin marka pertsonala eginez.
Brontzeko dominak lau izan
ziren: Ander Aristi, 300 metrotan, 40,91rekin marka pertsonala eginez; Jone Agirrezabala, 60
metro hesietan, 9,89rekin; Xabi
Martinez de Rituerto, gorako
jauzian, 1,30 metorekin; eta Mario Estanga, pertikan, 2,20 metrorekin.
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Eskualdeko bat, ziur
Binakako Txapelketan
finalerdietara pasako
den laugarrena jakitea
falta da; Altuna ala
Artola, bietako bat
pasako da

BINAKAKO TXAPELKETA
13. jardunaldia
Altuna III-Martija
Artola-Mariezkurrena II

Sailkapena
1. Elezkano II-Rezusta
9-4
2. Irribarria-Zabaleta
8-5
3. Olaizola II-Albisu
8-5
4. Altuna III-Martija
7-6
5. Artola-Mariezkurrena II
7-6
6. Ezkurdia-Galartza
6-7
7. Bengoetxea VI-Imaz
4-9
8. Urrutikoetxea-Aretxabaleta3-10

Asier Imaz
Tolosako Beotibar pilotalekua
lepo bete zen igande arratsaldean. Binakako txapelketako azken aurreko jardunaldiko partida jokatu zen bertan, eta Altuna
III-Martijak 22-15 irabazi zien Artola-Mariezkurrena II.ari. Gauzak horrela, finalerdietako laugarren bikotea nor izango den
hurrengo astean erabakiko da:
Altuna III.ak edo Artolak, bietako batek egingo du aurrera. Asteburu honetako emaitzekin, Elezkano II-Rezusta, Olaizola II-Albisu eta Irribarria-Zabaleta
finalerdietan daude. Laugarren
bikotea, beraz, eskualdeko bat
izango da.
Datorren asteburuan jokatuko
den ligaxkako azken jardunaldia, eta bertako partida erabakigarriak ondorengoak dira. Ataunen, larunbatean, Olaizola
II.aren ordezkoa eta Albisu, Irribarria eta Zabaletaren aurka; Labriten, larunbatean, EzkurdiaLadis Galartza, Artola-Mariezkurrena II.aren aurka; Donostian,
igandean, Altuna III-Martija,
Bengoetxea VI-Imaz bikoetaren
kontra.
Zeinek egingo duen aurrera jakiteko, berdinketa gertatzen
bada nola erabakiko den ikusi
behar da. Altunak zein Artolak
biek dituzte zazpi partida irabazita. Hurrengo asteburuan, Altunak eta Artolak galdu eta Ezkurdia-Galartzak irabaziz gero, hiru
bikote geratuko dira berdinduta

22
15

Artola eta Altuna, igandeko partidaren une batean. A. IMAZ

zazpi punturekin. Kasu horretan, hiru bikote horien arteko
sailkapena egin beharko litzateke. Hor, puntu gehien Jokin Altunak eta Julen Martijak dituztenez, finalerdietan eurak izango
lirateke.
Azken jardunaldian Olaizola
II-Albisu eta Irribarria-Zabaleta
partida dago. Horrek esan nahi
du horietako bat 8 punturekin
geratuko dela. Azken jardunaldian Altuna III-Martijak irabaziz
gero, 8 puntu izango lituzkete.
Artola-Mariezkurrena II.arekin
gauza bera gertatzen da. Esan
beharrik ez dago, Altuna III.a
edo Artola bietakoren bat 8ra
iristen baldin bada azken jardunaldi horretan eta bestea ez, aurrera hark egingo lukeela.
Buruhausteak hiru bikoteren
arteko berdinketak ekarriko lituzke. Hor bi aukera hauek daude. Batetik, berdinketa Irribarria-Zabaleta, Altuna III-Martija
eta Artola-Mariezkurrena II.aren
artean izatea. Kasu horretan, hiruen arteko sailkapena hau izango litzateke: 1. Altuna III-Martija

(3 puntu); 2. Irribarria-Zabaleta
(2 puntu) eta Artola-Mariezkurrena II (puntu bat). Azken
hauek, beraz, finalerdietatik
kanpo.
Bestetik, berdinketa Olaizola
II-Zabaleta, Altuna III-Martija
eta Artola-Mariezkurrena II.aren
artean izan daiteke. Kasu honetan, hiruen arteko sailkapena
hau izango litzateke: 1. Olaizola
II-Albisu (3 puntu); 2. Artola-Mariezkurrena II (2 puntu) eta Altuna III-Martija (puntu bat). Azken
hauek, beraz, geratuko lirateke
finalerdietatik kanpo.

PROMOZIOKOAN,
ESKUALDEKORIK EZ
Binakako Promozio Txapelketan, berriz, ez da izango eskualdeko pilotaririk finalerdietan.
Asteburu honetan jokatu dira ligaxkako azken jardunaldiko partidak, eta Peña II.a tolosarra zen
aukera bakarra zuena aurrera
pasatzeko. Bere lana egin zuen
pilotari tolosarrak, Arangurenekin batera bere partida irabazi
zutelako.

Hurrengo jardunaldia
Altuna III-Martija
Bengoetxea VI-Imaz
Ezkurdia-Galartza
Artola-Mariezkurrena II
PROMOZIO TXAPELKETA
7. jardunaldia
P. Etxeberria-Garmendia
Alberdi-Erasun
Elorido-O. Etxeberria
Peña II-Aranguren
Sailkapena
1. Agirre-Salaverri
2. Etxeberria-Garmendia
3. Elordi-Etxebarria
4. Ugalde-Jaunarena
5. Peña II-Aranguren
6. Dario-Ruiz
7. Arteaga II-Urretabizkaia II
8. Alberdi-Erasun

22
17
19
22

6-1
5-2
4-3
4-3
4-3
2-5
2-5
1-6

Baina ez zegoen beraien esku
bakarrik finalerdietarako txartela lortzea. Ugalde ordezkatzen
zuen Mendizabal III.ak eta Jaunarenak bere partida galdu behar zuten. Azken unera arte ez
zen erabaki, izan ere bere partida
irabazi egin zuten 22-21, eta bikote hori pasa da finalerdietara.

Ibarrako
tiratzaileak
bosgarren,
600 eta 500
kilotan
Euskal Herriko
Sokatira Txapelketan
lehiatzen ari dira
gizonezkoak zein
emakumezkoak
Erredakzioa Ibarra
Euskal Herriko Sokatira Txapelketan jardunaldi berria bat jokatu zen larunbatean Berrizen,
Bizkaian. Ibartarrak ez ziren fin
ibili, eta emakume nahiz gizonezkoek lehen postuak urrun
izan zituzten.
Gizonezkoak 600 kilotan
lehiatu ziren, bigarren jardunaldian. Hurrengoa finala izango
da. Aurreko bi jardunaldietako
puntuek ez dute balioko, beraz.
Berrizen Beti-Gaztekoak nagusitu ziren, 7 punturekin. Bigarren
Ñapurrak sailkatu zen, 6 punturekin. Gaztedi eta Muruetak 4,5
lortu zituzten eta Ibarrak, bosgarren egin zuen, 3 punturekin. Berriozar eta Antsoain geratu ziren
atzetik, bi puntu eta bakarrarekin. Jardunaldi erabakigarria, finala, otsailaren 23an jokatuko
dute Txurdinagan, Bilbon.
Emakumeak ere lehian ibili ziren Berrizen, 500 kilotan. Lehen
jardunaldiko tiraldiak izan ziren
eta Gaztedi izan zen indartsuena, 6 punturekin. Jarraian, Badaiotz (5), Txantrea (4), Beti-Gazte (3), Ibarra (2) eta Antsoain (1)
sailkatu ziren. Bigarren jardunaldia larunbatean jokatuko da,
eta ibartarrek puntu gehiago pilatzen saiatu beharko dute. Emakumeetan ez da finala jokatzen,
hiru jardunalditan bildutako
puntuak batzen dira.

ASTEARTEA, 2019KO OTSAILAK 19
Argitaratzailea:
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95.
E-posta: ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus
Villabona-Aiztondo: 687 410 022.
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea: 687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea@ataria.eus
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus
Kirolak: 673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46

Kulturaren arloan
egindakoa aitortu diote
Tolosako Udalaren, lagunen eta herritarren omenaldia
jaso du Antxon Elosegik; Tolosako hainbat txokotan
dauden eskulturak jartzeko apustua egin zuen tolosarrak
Imanol Garcia Landa Tolosa
Herriaren alde hainbat esparrutan egindako lanarengatik Antxon Elosegi tolosarra omendu
zuen larunbatean, Tolosako Udalak. Kabilak hainbat kantarekin
harrera eginaz eta Udal Txistulari
Bandak jotako Segurako alboradaren doinupean hasi zuten ekitaldia. Olatz Peon Ormazabal alkateak urteotan egindako lan
oparo eta eskuzabala eskertu
zion: «Hainbat esparrutan jardun
duzu, Tolosako Ekinbide Etxearen fundatzaile izatetik, Tolosako
kaleetan ikusgai dugun eskultura
bilduma iraunkorraren sustatzaile izateraino. Inauteri munduan
ere ibili zara. Herriko ondare artistiko eta kulturalari ekarpen
handia egin diozu, eta gaur Tolosak egindako lan hori eskertzen
dizu». Sanjoanetako bordon makila oparitu zion alkateak, gero.
Udalbatzako beste alderdietako ordezkariak ere izan ziren
omenaldian. EH Bilduko Ibai
Iriartek zoriondu zuen omenaldiarengatik, eta «batez ere, eskerrak» eman zizkion «Tolosari nortasuna ematen» egindako lan
guztiagatik. PSE-EEko Christian
Fernandezek ere eskertu zion
Elosegiri egindakoa, «bereziki
kulturaren arloan, herri honen

www.ataria.eus

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
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

ASTEARTEA 19
AGENDA
Deialdiak
Tolosa. Irakurketa kluba: Santa Familia. 18:30ean, Aranburu jauregian.
Joseba Larratxek dinamizatuta, Eider Rodriguez eta Julen Ribasen
lana aztertuko dute.

EGURALDIA
Iker Ibarluzea

Tolosako Udalak sanjoanetako bordon makila oparitu zion Elosegiri. I.G.L.

kultura ez baitzen berdina izango
zuk egindakoa gabe». Bestalde,
Elosegiren hainbat lagunek hartu
zuten parte omenaldian: Mitxel
Ezkiaga kazetariak, Mitxel Perales TEEko lehendakari ohiak, Ricardo Ugarte eskultoreak, Javier
Busto musikagileka edota Nisa
Goiburu margolariak; azken honek bere artelan bat oparitu zion.
Guztiek Elosegik herriari egindako ekarpena jarri zuten balioan.
Elosegik jasotako hitz guztiak
eskertu zituen, eta egindako guztia familiari eskerrak egin duela
adierazi zuen. Omenaldia «oso
polita eta kuttuna» izan zela esan
zuen: «Estimatzen dut eta eskerrak eman behar dizkiot herriari.
Nik gustuko gauzak egin ditut, eta
txalotu egiten badidate, askoz ere

hobe. Nire sentimendua da gauzak egitea, txaloak jaso ala ez jaso,
baina jasotzen badituzu oso gustura hartzen dira». Udalbatzako
ordezkaritza guztia egotea ere baloratu zuen: «Herri guztia egon
da, udalean dauden guztiak, eta
hori elkarrekin egitea beti ondo
baloratu egin behar da. Gainera
lagunak izan dira, eta leku askotatik etorri dira. Mezu asko jaso ditu
kanpotik gainera. Oso pozik
nago».

ATARIA IRRATIA
107.6 FM

Gaur. Giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz hodeigune batzuk azalduko diren
arren, eguerditik aurrera zerua urdin
geratuko da eta giro eguzkitsuaz gozatu ahalko da. Haizeak egun hasieran ipar ukitutxo bat izango du, baina
eguerditik aurrera ekialdeko ukitu bat
hartuko du, egun amaieran hegotik
finkatuko delarik. Tenperaturak zertxobait jaitsiko dira, baina, hala ere, 1416 graduan kokatuko dira.
Bihar.Giroa are gehiago
epelduko zaigu. Goizean
behe-laino puntu bat
izango dugu, baina goiz erdirako altxa
eta erabat garbi geratuko zaigu zerua.
Haizeak hego/hego-ekialdeko ukitua izango du eta tenperaturak igo
egingo zaizkigu zertxobait, eguneko
erdiko orduetan 15-17graduan joaz
goia.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eguneko albisteak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Joseba Landa Bartzelonatik, Aintzane
Artolaren errezeta eta Ander Lorenteren teknologia tartea.
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 Tenaren musika saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.1,2,3 Hemen da Miru!
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15.Ireki Kaxa (Inauterikeriak).
23:00.Plazako Aulkitik.

FARMAZIAK
Gaur
IBARRA. Egunekoa. Leyre Lejeune.
Euskal Herria, 24. 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza, Amarotz auzoa, 9.
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.
TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

