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ALEGIAURTEURRENEKO FESTA
Alegiako Sutarri dantza taldeak 20 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko jaia egin du; dantza taldeko 
100 bat dantzari ibili dira kalejiran eta bazakaltzeko bildu dira gero; egun borobila izan dela esan dute  //5
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Aparkalekuak
jarri dituzte
Anoetako Leku
Eder etxea
zegoen lekuan

Ikastola inguruan dagoen
Txulo baserrira doan 
bidea kotxerik gabeko
gune izendatu dute //2

«Izugarria da 
urte osoko lana 
horrela bukatzea»

Hiribusari
buruzko kezka
azaldu dute
Tolosako auzo
elkarteek

Tolosako Udalean ariko
diren alderdiei hainbat
konpromiso zehatz
hartzeko eskatu diete //4
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Kultur ekitaldiz
betetako
asteburua
izango dute
Berazubin

V. Aste Kulturala antolatu
dute Tolosako auzoan;
txapel jaurtiketa egingo
dute larunbatean //5

Realak Espainiako Kopa irabazi zuen
larunbatean Atletico Madrilen aurka eta bertan
zen Nerea Eizagirre tolosarra; taldearen gogoa
eta ilusioa nabarmendu ditu futbolariak //6

Iker Karrera 
mendi lasterkari 
ohia omendu dute
Herrian bertan, Amezketan, jaso du 
omenaldia, Mendi Astearen barruan; bere
ibilbide profesionala eta pertsona bera 
batzen dituen dokumentala eskaini dute //7



Balorazio
positiboa egin
dute ‘VA Gera
herri bat’
ikuskizunaz  
Publikoaren aldetik
egondako erantzun
bikaina azpimarratu dute
Migel Zeberio zuzendariak
eta Maite Izagirre alkateak

Erredakzioa Amasa-Villabona

Maiatzaren 3an eta 4an, bi kon-
tzertuetan, mila ikusletik gora
batu ziren kiroldegian, kopurua
Amasa-Villabonako kultur ekital-
di batentzako datu garrantzitsua
izanik. Euskal Herri osotik berta-
ratutako jende ugari izan zen
ikuskizunak oihartzun nabarme-
na lortuz. Parte hartze datu horie-
kin batera, bertaratu ziren pertso-
nen balorazioa oso positiboa izan
zen, askok lehen mailako ikuski-
zuna izan zela aitortuz.
Maite Izagirre alkateak esan be-

zala, «balorazio positibo honen
beste alderdi bat, ikuskizunak
izan zuen izaera solidarioa da. Al-
kate moduan izugarri pozten nau
Europa mailan, autismoa duten
pertsonen arretan erreferentea
den Gautena bezalako erakunde
bati ekonomikoki lagundu eta
ikusgarritasuna eman izanak».
Erakundeak ikuskizunaren anto-
lakuntzan eskaini zuen laguntza
aipatu du, baita ere, alkateak.

VA Gera herri bat ikuskizunak
gainera, Amasa-Villabonako sin-
boloak indartzeko balio izan du,
Jose Antonio San Miguel musika-
gilearen musika moldaketa au-
sartekin eta Juan Kruz Igerabide
idazle entzutetsuak eginiko eus-
karazko letrek Villabonako ere-
serkia berritu dutelarik. Horren
harira, Izagirrek «datozen Santio
haietan eta Samartiñetan, doinu
eta letra berri horri balorea eman-
go diogu, herritar guztientzako
ezaguna izan dadin eta erabil de-
zagun», gehitu du.
Migel Zeberio, ikuskizuneko

zuzendaria, «oso pozik» agertu da
ekitaldiarekin, «ez da ohikoa
Amasa-Villabonan egin den ikus-
kizuna aurrera ateratzea. Lan be-
rezia izan da, herriari eta bere his-
toriari egokituriko ikuskari origi-
nala».
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Zerbitzaria

Tolosaldea.Taberna batean zerbi-
tzari bat behar da. Interesatuek, dei
dezatela 647 446 363 zenbakira.
Tolosaldea.Asteburuetarako zerbi-
tzaria behar da. Interesatuek,  605
727 730 telefono zenbakira deitu
edo beartzana@beartzana.com
helbidera idatzi behar dute.

Kamioi gidaria

Tolosaldea.Olaso Elkartea S.L. en-
presak, LC+E gidabaimenak eta
CAP-a duen esperientzia duen ka-
mioi gidaria behar du. Baldintza onak
eta epe luzeko kontratua eskaintzen
dira. Interesa duenak, honako tele-
fono zenbaki honetara deitu behar-
ko du: 627 197 524.

IRAGARKI LABURRAK

Behin behineko
aparkalekuak egokitu
ditu Anoetako Udalak
Leku Eder etxea zegoen ingurua egokitu dute, eta bestalde,
Txulo baserrirako bidea kotxerik gabeko eremu bihurtuko
da aurrerantzean, ikastolarako bidea arrisku gabe utziz

Erredakzioa Anoeta

Anoetako Udalak ibilgailuekin
loturiko bi soluzio burutu ditu
azken asteetan. Aparkalekuak
eta ikastolarako bidea kotxe gabe
izatea dira proposamenak.
Alde batetik, herrian aparkale-

ku arazoa dutela jakitun izanik,
behin behineko irtenbide bat
ematen saiatu da udala. Leku
Eder etxea zegoen tokian zorua
egokitu dute eta kotxeentzat
behin behineko aparkaleku bat
egokitu dute. Eremu honen al-
boko lurzorua ere egokitu egin
da, ibilgailu luze eta autokaraba-
nentzat. 
Anoetako Udalak espero du

erabaki horren bidez herrigune-
ko aparkalekuak pixka bat «li-
bratuko» direla eta herrian apar-
kalekuekin duten arazoa, neurri

handi batean behintzat, arindu-
ko dela.
Bestetik, Txulo baserrira doan

bidea kotxeentzako itxita gera-

tuko da hemendik aurrera, ohar
batean Anoetako Udalak jakina-
razi duenez. Honenbestez, ikas-
tolara doazen gaztetxoek eta
bide hori erabiltzen duten herri-
tarrek arrisku gabe egin ahal
izango dute bidea, aurrerantze-
an kotxerik ez delako ibiliko in-
guruan.

Leku Eder etxea zegoen tokian zorua egokitu dute aparkalekuetarako. ATARIA

Sacem zubi berriko
lanak esleitu dituzte
dagoeneko
AMASA-VILLABONA // Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Bide Azpie-
gitura sailak, GI-4751 errepidean
Zizurkil eta Anoeta batzen di-
tuen Legarreta zubiko oinezko-
entzako eremua handituko
duen lanak esleitu ditu. Altuna y
Uria S.A. enpresa azpeitiarra
izango da lan hauek burutzeko
ardura izango duena.

Begiraleak behar
dituzte 'Abenturaz
Blai' udalekuetarako
ADUNA // Aduna, Albiztur, Alki-
za, Altzo, Arana, Larraul, Lizar-
tza eta Olaberriko 40 nerabe in-
guruk hartuko dute parte aste-
beteko egonaldi batean,
Kantabrian, ekintza ezberdinez
gozatuz. Begirale izan nahi dute-
nek lanpoltsa@urtxintxa.eus
helbidera curriculuma bidali be-
harko dute, ahalik eta lasterren.

‘Ipuinen unibertsoa’
izeneko saioa, gaur,
herri eskolan
IRURA // Herri Eskolako aretoan,
Harituz bertsozale elkarguneak
antolatuta Ipuinen unibertsoa
izeneko saioa antolatu dute fa-
milientzat. Unai Mendizabal ari-
ko da gai jartzaile eta Oihana
Iguaran eta Haritz Mujika ber-
tsolariak kantuan. 17:30ean ha-
siko da saioa. 

Begiraleak eta
zuzendari bat
kontratatuko dira
IRURA // Ekainaren 24tik uztaila-
ren 26ra antolatuko diren Goiza
Pasa 2019 udaleku irekietan ari-
ko dira. Interesatuek curriculu-
mak eta titulu, ikastaro eta lan
egin izanaren agirien kopiak
(maiatzaren 7tik 20ra, biak bar-
ne) udaletxeko bulego orokorre-
tara eraman beharko dituzte
09:00etatik 14:00etara.

Trikitixa udalekua
antolatu dute
Asteasun, ekainean
ASTEASU // Ekainaren 25etik
28ra Otabardi aterpetxean egin-
go dute udalekua eta 2004 eta
2008 urteen artean jaiotako gaz-
teei zuzendutakoa da. Izen ema-
teak maiatzaren 14tik ekainaren
4ra bitartean egin beharko dira,
trikitixa@trikitixa.eushelbide-
an. Informazio gehiago Trikitixa
elkartearen webgunean.



Gizarte politiken
arloko asmoak
azaldu ditu
alderdi jeltzaleak 
Uzturren adinekoentzako plaza gehiago kontzertatzea eta
Familia Elkargunea indartzea nahi dute, besteak beste.

Irati Urdalleta Lete Tolosa

Tolosako EAJ-PNVren udal hau-
teskundeetarako programa bost
ardatzetan dago banatuta eta
atzo goizean aurkeztu zuten gi-
zarte politikei dagokiena. Olatz
Peon alkategaiak baieztatu zue-
nez, azken agintaldian, gizarte
politikek izan behar duten nora-
bidea «asko argitu da».  

Gizarte mapa bat egin dute.
«Maparen garapen horretan, ai-
patzekoa da etxez etxeko zerbi-
tzua», adierazi zuen. Horren bi-
dez, pertsonak ahalik eta gehien
eta duintasunez beraien etxee-
tan bizi daitezen nahi dute.

Bestetik, bazterketa egoeran
dauden pertsonek gaueko arreta
zerbitzua daukate eta alderdi jel-
tzaleak hori gehiago profesiona-

lizatzea nahi du. Horrez gain,
eguneko arreta zerbitzua ere ja-
rriko dute. «Prebentzioaren arlo-
an, mendekotasun egoeran edo
egoteko arriskuan dauden per-
tsonentzako eguneko arreta pro-
posatzen dugu». Prebentzioa gi-
zarte zerbitzuetako alor garran-
tzitsu bat dela gaineratu zuen. 

Horrez gain, gizartea gero eta
zaharragoa denez, Uzturren adi-
nekoentzako plaza gehiago kon-
tzertatzea proposatu zuten. Era
berean, alkategaiak azaldu zuen
posible izan dela Eusko Jaurlari-
tzarekin elkarlanean Familia El-
kargunea edukitzea, eta zerbitzu
hori osatuko dutela esku hartze-
ak bertan eginez. Azkenik, es-
kualdeko osasun diagnostikoa
egiteko konpromisoa ere hartu-
ko dutela adierazi zuen.

«Herrien arteko
elkarlana» ezinbesteko
ikusten du EH Bilduk
Tolosaldeko EH Bilduk alkategaien aurkezpen ekitaldia egin du, Tolosan.
Tolosak eskualdearen kohesiorako duen garrantzia nabarmendu eta
herrien arteko elkarlana sustatuko dutela adierazi dute alkategaiek  

Erredakzioa Tolosaldea

Tolosaldeko EH Bilduko alkate-
gaiak aurkezteko ekitaldia egin
zuten, ostegunean, Tolosako
Zerkausian. Tolosako alkategai
Andu Martinez de Rituertok eta
Gipuzkoako Batzar Nagusietara-
ko hautagai eta Berastegiko alka-
tegai Amaia Azkuek hartu zuten
hitza. Herritarrei eta udal jardu-
nari ekarpena egin asmo dietela
adierazi zuten eta gobernatu
nahi dituzten udaletan herrita-
rren parte hartzea errazten aha-
leginduko direla azaldu zuten. 

Bide horretan, Tolosak eskual-
dearen kohesiorako duen ga-
rrantzia nabarmendu zuen Mar-
tinez de Rituertok: «Tolosak di-
tuen baliabideak eskualdearen
mesederako ere badira eta erron-
ka asko eskualde mailakoak
dira». Erronka horiei aurre egite-
ko herrien arteko elkarlana ezin-
bestekoa dela azpimarratu zuen:
«Elkarlan horrek egiten du Tolo-
sa handi, eskualdetik ere elika-
tzen delako». 

Amaia Azkuek, bere aldetik,
Tolosaldeak Gipuzkoara begira
dituen erronkak zehaztu zituen.

Mugikortasuna, Tolosaldeko
Emakumeen Etxea, hondakinen
kudeaketa, osasungintza eta
euskararen inguruko gaietan
«ondoan edukiko dugun aldundi
indartsua behar dugu», gainera-
tu zuen Azkuek. Tolosaldeko
oreka bermatzeko aukera EH
Bildu dela aldarrikatuz amaitu
zuten ekitaldia. 

14 ARLO, PROGRAMARAKO
Andu Martinez de Rituerto Tolo-
sako alkategaiak egin du udal
hauteskundeetako programaren
aurkezpena ere. Hamalau arlo-
tan banatu du EH Bilduk bere
programa: gizarte politika, so-
zioekonomia, hirigintza, kultu-

ra, berdintasuna, osasungintza,
gazteria, ingurumena, hizkun-
tza politika, kirola, hezkuntza,
aniztasuna eta migrazioa, biziki-
detza eta parte hartzea. Hala ere,
gai guztietan zeharkako «bost
geruza» jaso dituzte, «berdinta-
suna, jasangarritasuna, osasuna,
ekitatea eta euskara». 

Tolosar orok, bizitza duina eta
aberasgarria aurrera eramateko
aukerak sortu asmoz osatu dute
programa, Martinez de Rituerto-
ren arabera. Lan batzordeak osa-
tu dituzte, arlo bakoitzeko egoe-
raren diagnostikoa egin, Tolosa-
ko eragileekin elkartu eta ildo
orokorrak eta neurri zehatzak
definitu dituzte. 

Tolosaldeko EH Bilduko alkategaiak, ostegunean egindako agerraldian. I. SAIZAR

Tolosako musika eskolan egin zuten agerraldia atzo goizean. I. U.
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«Gehiengoaren alde lanean» arituko dira

Erredakzioa Tolosa

Alderdi sozialistak aurkeztu
duen hauteskunde programa
Tolosak aurrera egiteko «kon-
promiso etiko eta politikoa» dela
azaldu zuen Joxe Mari Villanue-
va alkategaiak. «Gizarte agenda
eta zerbitzu publikoen hobekun-
tza lehenetsiz kudeatu nahi
dugu», esan zuen.

«Herritarrekin elkarlanean eta
herritarrengandik gertu egonez»
aritu nahi dute udal politikan,
eta horretarako, zazpi ardatz na-
barmendu zituzten.

Besteak beste, gizarte politi-
kan, pertsonen duintasuna ba-
besteko, kolektibo ahulenei arre-
ta eman nahi die: «Pertsonak
dira gure jarduera politikoaren
erdigunean egon behar direnak,
eta hori lortu ahal izateko gizarte
zerbitzu publikoak, murrizketa-
rik gabe, egon behar dute». Ber-
dintasunari lotuta, Emakumeen
Etxea bultzatzearen alde agertu
dira eta Berdintasunerako III.
plana edo parekidetasunerako
udal ordenantza aipatzeaz gain,
honakoa esan zuen: «Tolosako
kaleetan emakumeentzat izan

daitezkeen puntu arriskutsuak
identifikatu eta segurtasun neu-
rriak aplikatuko ditugu». Osa-
sungintzan, berriz, «Osakidetzak
eskaintzen dituen zerbitzuen
karta tolosarrentzat bermatzea»
eskatu dute. Hirigintza arloan,
bederatzi puntu aipatu zituen,
San Esteban, Zumardi Txiki,
Rondilla Kalea edo Renfeko gel-
tokia aipatuz. Trafiko handiari
ere konponbidea eman nahi die,
adibidez, «Arriarango biribilgu-
nean aurreikusitako Oria gaine-
ko zubia eraikiz». Kiroletan on-
dorengo asmoak azaldu zituen:

Usabalgo hirugarren fasea buru-
tzekoa, zelaiko belar artifiziala
berritzekoa edo Uzturpeko kirol
instalakuntzak birmoldatzekoa.
Kultura eta jaien inguruan, eus-
kararen erabileraren aldeko kon-
promiso «sendoa» erakutsi zuen
eta San Joan jaien edo inauterien
inguruko diagnostiko baten be-

harraz hitz egin zuen, berritzeko
helburuarekin. Azkenik, indus-
tria eta enpleguaren atalean, to-
kiko merkataritza eta hotel sek-
toreari laguntzeko programez,
45 urtetik gorakoentzat enplegu
planez eta Apatta Errekaren bi-
garren fasea bultzatzeaz aritu
zen Villanueva.

Tolosarako hauteskunde programa aurkeztu zuen ostiralean PSE-
EEk; «tolosarrentzat erreferente demokratikoa» izan nahi dute

Ostiralean eman zuten hauteskundeetarako programaren berri. ATARIA



Auzo elkarteek Hiribusarekin
konprometitzeko eskatu dute 
Tolosako Udalera hautagaitza aurkezten duten alderdiei egin diete eskaera. Gainera,
salatu dute orain arteko arazoen aurrean, udalaren jarrera ez dela oso txukuna izan 

Irati Urdalleta Tolosa

Udal hauteskundeak gainean di-
rela kontuan hartuta, Amarotz,
Berazubi, Larramendi, Otsabi
Izaskun eta Ttonttor San Este-
ban auzo elkarteek hainbat eska-
era egin dizkiete, Hiribusaren in-
guruan, Tolosako Udalera hau-
tagaitza aurkezten duten alderdi
guztiei: Tolosako hiri garraio pu-
blikoaren zerbitzua (Hiribusa)
programa eta eginbeharren ba-
rruan sartzea, oinarrizko zerbi-
tzu modura; Tolosako hiri ga-
rraio publikoa udalak zuzenean
eta osorik bere ardurapean kude-
atzeko konpromiso irmoa era-
kustea; konpromisoa hartzeko
kalitatezko zerbitzua eta beha-
rrei behar bezala erantzuten die-
na emateko; eta aurreko guztia
modu publikoan adieraztea he-
rriari.
Azken boladan, zerbitzuak go-

rabehera handiak izan dituela
salatu dute: langileen greba, zer-
bitzuen adjudikazioa, autobus

akasdunak... Gainera, egoera
hori herritarrek pairatu behar
izan dutela azpimarratu dute.
Era berean, salatu dute egoera
horren aurrean Tolosako Udalak
izan duen jarrera eta ardura ez
dela izan oso txukuna.
Auzo elkarteen ordezkariek

baieztatu dutenez, oso garran-
tzizko zerbitzua eskaintzen die
herritarrei Hiribusa bezala eza-
guna den Tolosako hiri garraio
publikoak: «Zerbitzua oinarriz-

koa da tolosarren bizitza kalita-
teari eusteko eta hura hobetze-
ko». 
Izan ere, Hiribusa mota asko-

tako herritarrek erabiltzen dute:
ikasleek ikastetxeetara joan-eto-
rriak egiteko, Iurreamendi egoi-
tzakoek, Asucion klinikakoek,
kiroldegiko erabiltzaileek, auzo-
etako jendeak, gazteek, adineko-
ek, elbarriek... Beraz, auzo elkar-
teen eskaerak bete daitezela exi-
jitu dute.

Tolosako bost auzo elkarteek egin dituzte eskaerak. I. U.

Parrillaren hiriburu
Ehunka tolosar eta
bisitariren presentzia izan
du HARAGI topaketak,
helburuak «aise» beteta 

Erredakzioa Tolosa

Tolosan egin den HARAGI, Txin-
garraren eta Haragiaren Nazio-
arteko Topaketaren bigarren
edizioa, «arrakastaz» itxi dute.
Jende asko gerturatu da anto-

latzaileen esanetan Tolosara,
«giro paregabea» sortuz. Tolosa-
ko Udala, Basque Culinary Cen-
ter eta Hazi Fundazioak helbu-
ruak aise bete dituztela azaldu
dute, «pozarren».  Euskal Herria
plaza izan zen HARAGIren gune
nagusia, eta zuzeneko erakustal-
di eta dastatzeek ehunka bisitari
bildu zituzten, parrillariak harri-
tzerainoko jende ilarak sortuz.
Ehun pertsona inguruk parte
hartu zuten txuletak erretzen
ikasteko tailerrean, eta ohikoa
bihurtu den Zerkausiko bazka-
riak ia 300 pertsona bildu zituen,
herriko lau erretegiek eskainita-
ko Txuleta Menua dastatzeko. Jende asko ibili da Euskal Herria plazan haragia modu ezberdinetara dastatzeko. I. U. 

BALORAZIO «ONA»
Saharatik udan umeak ekarri eta Tolosako aterpetxean egon
daitezen, bueltaka aritu ziren, igande goizean, Berazubin. Ba-
lorazio positiboa egin du ekintza antolatu duen Tolosaldea
Sahararekin elkarteak. Pentsatzen dute hiru haur ekartzeko
adina diru bildu dutela eta laugarren haur baten bidaia eta
mantenua zalantzan egongo lirateke. IRATI URDALLETA

ERRALDOIEN TOPAKETA
Zizurkil izan da erraldoien topaleku. Larunbatean egindako
topaketan, Añorga, Villabona, Ibarra eta Zizurkilgo erral-
doiak elkartu ziren. Herrian barrena musikarien laguntzare-
kin kalejiran ibili ziren, eta ondoren, bazkaria egin zuten. A.I.

CROSSFIT-A  EZAGUTUZ
Kulturaldian murgilduta daude berrobitarrak, eta  hainbat
egitasmo izaten ari dira maiatzean zehar. Larunbatean, esa-
terako,  crossfit-a ezagutu eta egiteko aukera izan zuten, izer-
di pixka bat ateraz. I. GARCIA LANDA
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Sutarriren urteurren
festa, «borobila»  
Alegiako Sutarri dantza taldeak 20. urteurren festa egin du; 100 dantzari
inguruk parte hartu zuen kalejiran, eta bazkaltzen 145 lagun elkartu ziren 

Erredakzioa Alegia

20. urteurrenaren ospakizun
eguna izan zuten, igandean, Ale-
giako Sutarri dantza taldekoek.
«Egun borobila» atera zela adie-
razi dute taldeko kideek. Goize-
an, kalejiran ibili ziren 100 dan-
tzari inguru, eta hainbat dantza
egin zituzten herriko zenbait
txokotan. Adin ezberdineko
haurrek nahiz helduak eskaini
zituzten dantzak. 
Kalejiren, polken eta beste

hainbat euskal doinuren errit-
mora aritu ziren, eta kalejiren
erritmora herria dantzan jarri
zuten.  
Goizean dantzan aritu ondo-

ren, herri bazkaria egin zuten
plazan. 145 pertsona izan ziren
bazkaltzeko elkartu zirenak, eta
arratsaldean ere dantzarako au-
kera izan zuten Elizagoien ahiz-
pekin. 
Sutarri dantza taldetik, bai

goizean eta baita arratsaldean
ere parte hartu zutenei eskerrak
eman nahi dizkiete. 

 Munduko txapel jaurtiketa
egingo da, Berazubin

Etzi emango diote hasiera
V. Aste Kulturalari, ardo
dastatzearekin; asteburu
bete-betea dute aurretik 

Erredakzioa Tolosa

Berazubiko auzo elkarteak V.
Aste Kulturala antolatu du. Hila-
ren 16tik 19ra ekitaldi ugari anto-
latu dituzte, eta tartean, II. Mun-
duko Txapel Jaurtiketa Txapel-
keta. Berazubiko estadioan

jokatuko da txapelketa eta gizon
nahiz emakumeek izango dute
parte hartzeko aukera. Auzoko
festetan Europako txapelketa
antolatzen dute, eta kultur astea-
ren barruan iaz mundukoa anto-
latzen hasi ziren.
Etzi, 19:30ean egingo duten

ardo dastatzearekin hasiko dira.
Jose Migel Rodriguez Ochaga-
bia, Marques de Cacereseko eno-
logoa izango da, baina parte har-
tzeko gonbidapena beharko da. 

Auzo Elkarteko kideek aurkeztu eta antolatu dute V. Aste Kulturala. A. IMAZ

«HUNKIGARRIA DA»
Iñaki Letamendia Tolosako Txistulari Bandako zuzendari
ohi eta txistu irakasle ohiari zilarrezko domina eman dio
Euskal Herriko Txistulari Elkarteak. Hunkituta jaso zuen sa-
ria: «Esan zidatenean sinistu ere ez nuen egiten. Horrela era-
baki dute eta eskertzekoa da; txistulari bati eman daitekeen
sari nagusiena da». I. GARCIA LANDA

Dantzari Txiki Eguna ospatu zuten irurarrek, larunbatean.
Txikienak herrian zehar dantzan ibili ziren emanaldiak es-
kaini eta eskaini, eta ikasturtean zehar ikasitakoa herritarrei
erakutsi zieten herria girotuz. A. IMAZ
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TXIKIENAK DANTZAN
V. ASTE KULTURALA
Maiatzak 17, ostirala

17:30. Haurrentzako pelikula auzo
elkartean: Los futbolisimos.
19:00.  Lobo eta Karminek girotuta-
ko pintxo potea.

Maiatzak 18, larunbata

12:00. II. Munduko Txapel Jaurtiketa
Txapelketa Berazubiko estadioan.
13:00. Triki poteoa auzoko kaleetan.
14:30. Bazkaria. 
16:00.DJ Peru.
22:30. Antzerkia Berazubiko auzo
elkartean: Cosas de juglares.

Maiatzak 19, igandea

12:00.Pintxo poteoa eta herri kiro-
lak: Aimar Irigoien harri-jasotzailea
eta Aratz Mugertza eta Iñaki Azur-
mendi aizkolariak.
14:30. Herri bazkaria norberak era-
manda.
16:30. DJ Djotas

Goizean kalejiran ibili ziren herrian barrena. I. URDALLETA
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
28. jardunaldia
Lauburu-Futsal IBI 7-1
Laskorain-Tafatrans 2-1

Sailkapena
2. Lauburu Ibarra 58p
10. Laskorain 32p

Hurrengo jardunaldia
La Union Calatayud (16)-Lauburu (2)
Pinseque (7)-Laskorain (10)

GIPUZKOAKO SENIORRAK, 
2. FASEA, LEHEN MULTZOA 
5. jardunaldia
Trintxerpe-Lauburu 3-1

Sailkapena
4. Lauburu Ibarra 3p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (4)-Ordizia (1)

GIPUZKOAKO SENIORRAK, 
2. FASEA, BIGARREN MULTZOA 
5. jardunaldia
Anoeta F.T.-Samaniego Orixe 8-2

Sailkapena
3. Anoeta F.T. 8p
4. Samaniego Orixe 0p

Hurrengo jardunaldia
Garoa Taberna (2)-Anoeta F.T. (3)
Saman. Orixe (4)-Idiazabal (1)

Futbola
EUSKAL FEDERAZIO KOPA
1. jardunaldia
Tolosa CF-BIZKERRE ‘B’ 2-1

Hurrengo jardunaldia 
Final-zortzirenak
Tolosa CF-Oiartzun

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
32. jardunaldia
Tolosa CF-Anaitasuna 2-0

Sailkapena
1. Eibar 73p
2. Anaitasuna 64p
3. Tolosa CF 61p

Hurrengo jardunaldia
Allerru (16)-Tolosa CF (3)

ERREGIONAL OHOREZKO
MAILAKO KOPA
1. Kanporaketa
Lagun Onak-Tolosa CF 0-3

ERREGIONAL PREFERENTEA, 
LEHEN MULTZOA
30. jardunaldia
Touring- Tolosa CF ‘B’ 2-1
Urnieta-Billabona KE 1-2

Sailkapena
i875. Tolosa CF ‘B’ 51p
6. Billabona KE 51p

LEHEN ERREGIONALA, 
IGOERA FASEA
9. jardunaldia
Danena-Urola 4-2

Sailkapena
2. Danena 15p

LEHEN  ERREGIONALA, KOPA
9. jardunaldia
Intxurre-Irauli Bosteko 3-3 

Sailkapena
5. Intxurre 6p

GORENGO MAILA, KOPA
Hurrengo jardunaldia,
kanporaketa
Intxurre-Trintxerpe

Saskibaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
26. jardunaldia
Avia Ziz. Ard.-Red.  M. TAKE 58-74

Sailkapena
6. Redline Mekanika Take 16-10

«Izugarriak izan 
dira lorpena 
eta ospakizuna»   

I. Terradillos-I. Garcia Landa
Tolosa

Nerea Eizagirre tolosarrak histo-
ria egin du Realarekin Espainia-
ko Kopa lortuz. Baina bere agen-
da ez dago geldirik. Espainiako
Selekzio absolutuaren deialdian
sartu dute, eta lortutakoa barne-
ratzen ari zen bitartean maletak
egiten ari zen atzo goizean.
«Orain kontziente izaten ari
gara», esan du Eizagirrek. «Ger-
tatzen denean ez zara jabetzen.
Gaur [atzo] kontuak asimilatzen
joan behar dugu. Poza izugarria
da, azkenean urte osoko lana ho-
rrela bukatzea ez genuen imaji-
natu ere egingo».

Atletico Madrilen aurka joka-
tutako finala gogorra izan zen:
«Beraiek aurretik jarri ziren eta
oso ondo hasi zuten partida. Ba-
genekien partida gogorra izango
zela. Gure taldeak berdin jarraitu
zuen, eta segituan sartu genuen
berdinketako gola eta indar
gehiago hartu genituen». Biga-
rren zatian aurkariak urduriago
ikusten zituen tolosarrak: «Azke-
nean beraiek ohituta daude dena
irabaztera, eta erraz gainera». Bi-
garren zatian sartu zuen Realak
bigarren gola eta bukaera arte
eutsi zioten markagailuari: «Bi-
garren gola sartu eta gero esan

Espainiako Kopa
irabazi du Nerea
Eizagirre tolosarrak
Realarekin.  

genuen finala gurea zela, eta
hortik aurrera minutuak sufri-
tzen pasa genituen. Indarrak ate-
ra genituen denok batera finala
irabazteko, eta gero eromena
izan zen. Jende asko etorri zen
gu animatzera eta jende horiekin
guztiekin ospatu genuen zelaian
bertan».

Ospakizuna «zoramena» izan
zela dio Eizagirrek. «Kapitainak
kopa hartu eta guregana ekarri
zuenean, orduan izan zen esan
genuenean 'lortu dugu eta he-
men gaude'. Nik aurretik esan
nuen aste osoan zehar bisualiza-
tzen nuela kopa altxatzen. Eta
azkenean denon ametsa erreali-
tate izatea lortu genuen. Beraiek
kopak askotan irabazi dituzte,
baina guri ilusioan eta gogoan ez
zigutela irabaziko ikusten ge-
nuen».

Granadan bertan izandako os-
pakizunen ondoren, etxekoak
iritsi ziren. «Zubietara joan gi-
nen eta jende pila bat zegoen, eta
ezin ginen jaitsi ere egin autobu-
setik. Ez genuen espero, izuga-
rrizkoa izan zen. Eta gero udale-
txera joan ginenean, eta kanpo-
alde guztia beteta zegoen.
Sekulakoa. Oso babestuak senti-
tu ginen eta oso polita izan zen.
Gero, arratsaldean Anoetara joan
ginen. Hor hasi zen dena, bertan
finalerdia irabazi geniolako Sevi-
llari. Eta oso momentu politak
izan ziren. Bizitza osorako gorde-
ta geratzen diren uneak dira».

Eizagirrek esan duenez, «ema-
kumeen kirola, eta kasu honetan

futbola, indarra hartzen ari da.
Espainiako selekzioarekin Euro-
pako eta Munduko txapelketak
jokatu izan ditut, eta mugitu da
jendea, gertu sentitu ditugu.
Orain Realarekin lortutako hone-
kin, inflexio puntu bat bada ema-
kumeen kirola gorantz doala
ikusteko». Futbolari tolosarrak
gaineratu duenez, «Erreginaren
Kopa irabaztea ez da gauza erra-
za, eta lortu dugu. Haurrek, dago-
eneko, ikusten gaituztenean ka-
letik, geratu egiten gaituzte eta
argazki bat ateratzea edo sina-
tzea eskatzen dizute, eta hori le-
hen ez zen gertatzen. Parekatzen
ari gara gauza asko. Egia da
oraindik lan asko dagoela egite-
ko, baina bide onetik goaz, eta ea
denok batera egunen batean lor-
tzen dugun parekidetasuna».

Eizagirre orain Espainiako se-
lekzio absolutuarekin izango da
astebetez. Lehen aldiz deitu dute
absolututik. Munduko txapelke-
ta jokatuko da aurten Frantzian
eta horri begira partida bat jokatu
dute. «Gogotsu nago aste honeta-
rako, aste polita izango da», esan
du tolosarrak. «Gero, itzultzen
naizenean, deskantsatu pixka
bat, deskonektatu, eta ekainaren
bukaeran deialdia izango dut Es-
painiako 19 urte azpiko selekzio-
arekin Europako Txapelketa jo-
katzeko Eskozian. Agenda bete-
betea dugu, baina polita da.
Lehengo urtean txapeldunak
izan ginen Europako txapelketan
eta polita izango da txapela bi al-
diz lortzea».

Nerea Eizagirre, irudiaren erdian, Arconada entrenatzailearekin batera kopari eusten.  REAL SOCIEDAD
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Iker Karrera omendu
dute amezketarrek   

Erredakzioa Amezketa

Amezketako Buruntzunzin
Mendi Elkarteak maiatza heltze-
arekin batera antolatzen du
Mendi Astea eta aurtengoari
itxiera herritar bati omenaldia
eginez eman zaio. Izan ere, Iker
Karrera mendi lasterkariak «me-
rezitako» omenaldia jaso du,
kultur etxean egindako ekital-

Amezketako Mendi
Asteari amaiera
emanez jaso du mendi
lasterkari ohiak
herritarren omenaldia.

dian. Omenaldi horretan, Iker
Karreraren ibilbide profesionala
eta pertsona bera batzen dituen
dokumentala eskaini zen. Dani
Sagastume izan da dokumenta-
la egitearen arduraduna eta ho-
rretarako, besteak beste, Karre-
raren lorpenik handienak, bere
anaiaren hitzak, Goio Larrañaga
eta Javi Dominguezen esanak
eta Iker Karreraren bizipenak
jaso ditu. Dokumentalaren on-
doren, Zigor Iturrieta mendi las-
terkari ohiak eta egungo Txorie-
ne saioko aurkezleak gidatu
zuen galderen txanda. Biak
2010ean ezagutu ziren eta
2018an elkarrekin utzi zuten

mendi lasterketen mundua,
pasa den abuztuan, PTL laster-
ketan. Nabari izan zen bien arte-
an laguntasun handia dagoela
eta bertaratutakoek barre egite-
ko tartea ere izan zuten beraien
arteko solasaldian. Horrez gain,
Karreraren lorpenez galdetzeko,
mendi lasterketen egoera nola
ikusten duen jakiteko eta kirolak
gizartean duen gaindimentsioaz
gogoetatzeko ere baliatu zuten
ekitaldia. 
Txapeldun batek merezi duen

txapela ere oparitu zioten, eta
ondoren, urtero legez, Mendi As-
tean parte hartu zutenek afaria
egin zuten. Iker Karrera, omenaldiaren une batean.  IMANOL ARTOLA ‘FELIX’

Euskal Ligako taldeari
omenaldia Berazubin

I. Garcia Landa Tolosa

Tolosa CF Euskal Ligako jokala-
riek omenaldia jaso zuten larun-
batean Berazubin, liga irabazi
eta bigarren mailara igoera lortu
ondoren. Tolosa CF eta Anaita-
sunaren arteko ohorezko erre-
gional mailako partidaren aurre-
tik jaso zuten zaletuen eta jokala-
rien txaloak Euskal Ligakoek.
Lehenbizi pasilloa egin zieten
Tolosa CF eta Anaitasuna taldee-
tako jokalariek. Ondoren, Tolosa
CF-ko bi talde nagusiek argazkia
ateratzeko elkartu ziren. Azke-
nik, Aiora Galarza kapitainak
egin zuen ohorezko sakea. 

Euskadiko Koparen
lehian ari dira orain,
eta Bizkerre B
taldearen aurka
irabaziz hasi dira.  

Behin liga amaituta, Euskal Li-
gakoak Euskadiko Koparen
lehian sartu dira. Larunbatean
bertan zuten lehen kanporaketa,
aurre fasea, hain zuzen. Bizkerre
B taldearen aurka jokatu zuen
Tolosa CFk Usabalen eta 2-1 ira-
bazi zuen. Partidaren lehen za-
tian 2-0 irabazten ari ziren, eta
partidan nagusitzen ari ziren to-
losarrak. Partida amaitzeko ha-
mar minuturen faltan jaso zuten
kontrako gola, eta pixka bat su-
fritu zuten. 
Final-zortzirenetako neurketa

izango da Tolosa CF-k datorren
larunbatean jokatuko duena,
15:30ean, Usabalen. Oiartzun
taldea izango du aurrez-aurre,
bigarren mailako taldea. «Auke-
ra ona izango da maila horretako
talde baten aurka jokatzea, dato-
rren denboraldian maila horre-
tan ariko baikara lehiatzen»,
esan du Imanol Cabero Tolosa
CF-ko entrenatzaileak.Pasilloa egin zieten Euskal Ligako jokalariei, larunbatean, Berazubin.  I.G.L.
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Deialdiak

Berastegi.Oinez Berastegi
16:00etan. Plazatik abiatuko dira eta
gero merienda egingo dute Gaztai-
nondon.
Irura. Ipuinen unibertsoabertso
errezitaldia 17:30ean, Harituz ber-
tsozale elkartearen eskutik. Fami-
lientzako saioa, herri eskolako are-
toan. Gai-jartzailea: Unai Mendiza-
bal. Bertsolariak: Oihana Iguaran eta
Haritz Mujika.
Anoeta.Maiatza Borrokan ekime-
naren barruan arratsalde osoan,
plazako arkupetan, Saharako aho-
tsak panel bidez erakusketa egongo
da, eta 19:00etan Tres cámaras ro-
badasdokumentala ikusteko auke-
ra izango da, udaletxeko areto nagu-
sian, eta ondoren, solasaldia egingo
dute Hassanna Aalia saharar akti-
bistarekin.
Tolosa. Speeltheater Hollandera-
kusketa, Topic-en. Speeltheater
Holland, Onny Huisink eta Saskia
Jansek 1976an sortu zuten txo-
txongilo konpainia holandarra izan
zen. Konpainia 40 urte baino gehia-
goz mundu guztian zehar biran ibili
zen, gazte zein helduentzat antzez-
tuz. Ordutegia: 10:00etatik
14:00etara, eta 15:00etatik
19:00etara.
Tolosa. Kostako bidetikerakusketa
Aranburu jauregian. Zigor Garcia ar-
tista plastikoaren lanekin osatutako
erakusketa, arte garaikidearen hiz-
kuntza baliatuz. Ordutegia: 17:30etik
20:30era, igande, astelehen eta jaie-
gunetan izan ezik.
Tolosa. Jorge Malcorra, lanakera-
kusketa Aranburu jauregian,
17:30etik 20:30era. 
Zizurkil. Andoni Roblesen erakus-
keta Atxulondo kultur etxean,
19:30etik 21:00etara.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eguneko
albisteak, Iker Ibarluzearekin egural-
dia, Joseba Landa Bartzelonatik, An-
der Lorenterekin teknologia tartea
eta Jon Ander Galarragaren Bioaniz-
tasunetik. 
11:00-12:00. Hamaiketakoa. Iba-
rraldeko 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 tartea.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Elkarrizkettap 
(Mikel Urdangarin).
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
20:00.Tolosako Udaleko 
osoko bilkura.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15.Haragi saio berezia.
23:00.Zer jan.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Ignacio Aranburu Olarreaga. 
Korreo kalea, 2. 
Telefono zenbakia: 943 67 01 28.
Gauekoa.
Azpiroz Galarza, Lourdes. 
Amaroz auzunea, 9. 
Telefonoa: 943 67 51  18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro egonkorra. Anti-
zikloiaren eraginpean jarrai-
tuko dugu eta horrekin giro

eguzkitsu eta egonkorra izango
dugu. Goizeko behe-lainoa salbu,
giro urdina izango dugu eta apenas
ikusiko dugu hodeirik. Haizeak ipar-
ekialdetik joko du, bizi samar eta ho-
rrekin tenperatura maximoa 20-22
graduan errendituko da.

Bihar.Giro egonkorrak ja-
rraipena izango du. Zerua ia
urdin agertuko zaigu egun

osoz, nahiz eta, goizean behe-lainoa
izango den eta azken orduetan aldiz
goi-hodei batzuk ikusiko ditugun.
Haizeak ipar-ekialdetik joko du bes-
te egun batez, berriz ere bizi, eta ho-
rrekin termometroak beste egun
batez balio atseginetan kokatuko
dira, maximoa 20-22 graduan
errendituko da. 

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

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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San Esteban 20
Tolosa

Zizurkilgo saihesbidea
eskatzeko mobilizazio
kanpaina, abian 
Herritar talde batek Biala Orain plataforma sortu du, Bulandegi
eta Hernio Bidetik pasatzen den trafikoa arintzeko eskatuz;
saihesbidea eskatzen dute eta mobilizazio kanpaina bat egin dute

Erredakzioa Zizurkil

Herritar ugarik egin zuten bat,
larunbatean, Biala Orain taldeak
egindako elkarretaratze deial-
diarekin. Saihesbide bat eska-
tzen dute, izan ere, egunero
10.000 ibilgailu inguruk egiten
dute Bulandegi eta Hernio Bidea
eta alternatiba bat eskatzen
dute. Biala Orain taldeko kideek
esan dutenez, kontuan hartu be-
har da ere Asteasuko industria
gunera joateko bide bakarra da-
goenez, eta hori Elbarrenako er-
digunetik pasatzen denez, zara-
taz gain, kutsadura eta osasun
arazoak ere pairatzen dituztela.

LEGEDIA 
Bulandegi Bideko joan-etorriek
legediak ezarritako gehiengoak
gainditzen dituztela diote: «Bu-
landegi bidean, Gipuzkoako
Foru Aldundiak 2017ko abuz-
tuan egindako soinu neurketen
araberako zarata mailak mugak
gainditzen ditu».

Biala Orain taldea osatu duten
herritarrek hainbat datu bildu
dituzte, eta horrela jakin dute Gi-
puzkoako Foru Aldundia 1990.
urtean hasi zela gaia aztertzen,

baina oraindik ez diete irtenbi-
derik proposatu, «eta ez da txan-
txa, gaia 29 urte luzatu da. Eta
orain ere foru aldundiak beste
proiektu batzuei eman die le-
hentasuna, aurrekontu eza argu-
diatuz, aipatutako saihesbidea
egiteko».

2018an 350 sinadura bildu zi-
tuzten saihesbidea eskatuz, eta
Zizurkilgo Udalari eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiari bidali zizkie-
ten. Era berean, gogoratu dute Zi-
zurkil, Asteasu eta Alkizako uda-
lek euren babesa erakutsi dietela,

aipatutako eskaera sinatuz. «Bai-
na erabakia aldundiak hartu be-
har du, berea baita eskumena».
Abuztuan Bulandegi eta Hernio
Bideko errepidearen zoruaren
eraberritze estrukturala egingo
dutela esan die Gipuzkoako Foru
Aldundiak, baina Biala Orain tal-
deko kideen iritziz «eraberritze
lan horiek Zizurkilen daukagun
arazoa ez konpontzeaz gain, erre-
pidea ibilgailu astunak pasatzeko
prestatzen dute beste urte ba-
tzuetarako, beraz, arazoa finkatu
besterik ez dute egingo».

Larunbatean egin zuten elkarretaratzea, Joxe Arregi plazan. A. IMAZ


