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Tolosaldeko trikiti
zaleen festan parte
hartzeko deia
TOLOSA // Tolosaldeko Trikitilari
Elkarteak kalejira eta bazkaria
antolatu ditu, ekainaren 2rako.
Trikitia edo panderoa jotzeko
nahia duenari gonbita egin die-
te, festa handia izango delako.
Bazkaria Benta-Aldea jatetxean
egingo dute, eta txartelak 30
euro balio du; bihar da izena
emateko azken eguna. Interesa
dutenek, tolosaldekotrikitixael-
kartea@gmail.comhelbidera
mezua idatzi behar dute.

Clown emanaldien
eskaintza zabala,
asteburu honetan
TOLOSA // Intujai Teatro elkarte-
ak antolatuta, Pepa Plana paila-
zoak, Paraiso pintado ikuskizu-
na eskainiko du, ostiralean. Lei-
dorren izango da, 20:30ean. Saio
horri esker, clown ikuskizun
onenaren Zirkolika saria eskura-
tu du. Gainera, Open Arms 
GKEarekin kolaboratuko du.
Horrez gain, elkarteko kideek,
maiatzaren 18an eta 19an Clown
ikastaro trinko bat eskainiko
dute, Amarozko auzoetxean.

Herritarrei dagokie
San Joan festetako
kartela aukeratzea 
TOLOSA // 2019ko sanjoanetako
irudia aukeratzeko unea da.
Lara Mendizabalek, Eider Epel-
dek eta Jon Gaztañagak osatuta-
ko epaimahaiak, aurkeztutako
26 lanetatik 6 hautatu ditu. Ho-
riek kultur etxean daude ikus-
gai, hilaren 26ra bitarte. Orain,
herritarrei dagokie bakarra au-
keratzea. Bozka www.tolosa.eus
webgunean eman daiteke, hila-
ren 26a baino lehen. Irabazleak
500 euro eskuratuko ditu.

Udal Txistulari
Bandarako bi kide
hautatzeko lan poltsa
TOLOSA // Tolosako Udalak Txis-
tulari Bandarako lan poltsa bat
eratuko du, txistu-silbote eta
perkusio-atabala espezialitatee-
tarako bi kide hautatzeko. Eska-
erak aurkezteko epea maiatza-
ren 31n amaituko da. Oinarriak
eta eskaera egiteko dokumenta-
zio osoa, Tolosako Udaleko In-
formazio eta Erregistro Zerbi-
tzuan (Plaza Zaharra, 6) edota
www.tolosa.euswebgunean
dago interesatuen eskura.

Gertuko musika onenaz
gozatzeko zortzi egun
Larunbatean hasita, 25. Musikaria ospatuko dute, astebetez.
Talde ugarik hartuko dute parte, eta hilaren 25ean emango
diote amaiera, Musikherria festaren 6. ekitaldirekin

Josu Artutxa Dorronsoro

Urtean zehar askotarikoak iza-
ten dira, Tolosan, kulturaren in-
guruan antolatzen diren egitas-
moak. Ikasturtea amaitzear dela,
musikak hartzen du erreleboa.
Bertakoak nahiz kanpokoak,
erritmo eta kolore askotakoak.
Larunbatean ekingo diote 25.
Musikariari. Hilaren 25ean, be-
rriz, Musikherria festak hartuko
du Tolosa. Astebetez, beraz, he-
rrian ez da musikarik faltako.
Patxi Amantegi alkateordeak

aurkezpenean azaldu zuen mo-
duan, «Tolosarron musika eta
izaera inoiz baino gehiago azale-
ratuko dira». Herriko lau gunek
hartuko dituzte ekitaldiak: mu-
sika eskola, Zerkausia, Topic eta
Santa Maria eliza. «Gainera, To-
losa Zuria Loretan egitasmoaren
parte izango dira, estreinakoz,
musika eskolako ikasleak».
Musika eskolako zuzendari

den Amaia Lizasok Musikariari
buruzko xehetasunak azaldu zi-
tuen. «Topic-eko gau zurian,
Museoen Nazioarteko Eguna os-
patzearekin batera emango zaio
hasiera». Asteburuan, berriz,
Musika Bandak eta Arimaz or-
kestrak kontzertuak eskainiko
dituzte. «Azken hauek, ibilbide
internazionala duen Guillermo
Presa saxofoi jotzaile donostia-
rrarekin ariko dira».
Astelehenean, berriz, musika

eskolak, Tolosako eta Beasaingo
musika eskoletako ikasleen el-
kartruke kontzertua hartuko du.
Asteartean, Iñaki Plaza eta Jon
Garmendia 20 hatz taldeko kide-

ek euskal musika tresnen ingu-
ruko saio didaktiko bat eskaini-
ko dute, musika eskolan. «Ins-
trumentu ezagunak eta ez hain
entzutetsuak ikusteko eta entzu-
teko aukera izango da».
Bestetik, birziklatutako objek-

tuekin instrumentuak egin eta
kontzertua eskaintzeko aukera
izango da, asteazkenean, Traka-
matraka tailer eta emanaldi di-
daktikoari esker. «Jazz erritmoa
duten mangerekin, edo didjeri-
doo bihurtuko diren jogurt poto-
ekin, birziklatze kontzientzia za-
baltzea da asmoa». Jon Urrutia
bilbotarrak zuzenduko du, 5 ur-
teko haurrentzako saioa.
Ostiralean, berriz, Bohemien

trio taldeak kontzertua eskaini-
ko du, Topic-en. «2018an proiek-
tu berriarekin hasi ziren espe-
rientzia handiko musikariak
dira. Doinu gozoak entzun ahal
izango dira: musika frantziarra,
jazz estandarra, edo hainbat kul-
turatako musika tradizionala».
Azkenik, Musikherria ospaki-

zunaren txanda helduko da, hi-
laren 25ean. Goizean eta eguer-
dian, dultzaineroen dianak, he-
rriko abesbatzen kontzertuak eta
instrumentu taldeen eta txaran-
gen kalejirak izango dira. Aitor
Altuna antolatzaileak gogorarazi
nahi izan du, Laskorain ikasto-
lak antolatutako bazkaria Zer-
kausian izango dela. «Gautena
elkartearen aldekoa izango da,
eta tiketak Xirimiri, Orbela eta
Ikatza tabernetan eros daitezke,
6 (14 urtetik behera) eta 12 (hel-
duak) euroren truke».
Bazkal ondoren, herritarrek

instrumentuak hartu eta Zer-
kausiko giroa musikaz alaitzeko
aukera izango dute. «Ondoren,
egunean zehar, jotzen arituko di-
ren tolosarrei gozatzea egokitu-
ko zaie». Izan ere, Jarauta 69 txa-
ranga eta Trikidantz taldeak, eta
Niko Etxartek eta Maialen Erro-
tabeherek eskainiko dituzten
kontzertuak izango dira.
Azkenik, Amantegik parte

hartzaileei eskerrak emanez eta
parte hartzeko deia eginez amai-
tu zuen. «Tolosan oinarrizkoa
den elkarlana kalean erakutsiko
da. Aste bikain bat igaroko dugu;
beraz, animatu».

Amantegi alkateordea eta ekitaldietako antolatzaileak, aurkezpenean. J. A.

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. 
enpresak, LC+E gidabaimenak eta
CAP-a duen esperientzia duen 
kamioi gidaria behar du. Baldintza
onak eta epe luzeko kontratua 
eskaintzen dira. Interesa duenak,
honako telefono zenbaki honetara
deitu beharko du: 627 197 524.

IRAGARKI LABURRAK
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Eduardo
Mocoroa
musika eskolan
matrikulatzeko
epea, zabalik  

2019-2020 ikasturtean
ikasten jarraitu edo hasi
nahi dutenek, maiatzean,
ekainean edo irailean
eman dezakete izena. 

J. Artutxa

Oraindik aurtengo ikasturtea
amaitu ez bada ere, Eduardo Mo-
coroa musika eskolan hurrengo-
rako prestatzen ari dira. Honez-
kero zabalik da datorren ikastur-
teko matrikulazioa.
Izen-emateak mailaka egingo

dira, irailera bitarte. Aurreko as-
tean hasi ziren bertako ikaslee-
kin, instrumentua jotzen dute-
nekin eta horiek gabeko ikaske-
tak egiten ari direnekin. Horiek
bihar arte dute ikasten jarraitze-
ari baiezkoa emateko aukera. As-
teartetik ostegunera, berriz, ins-
trumentua lehen aldiz hartuko
duten bertako ikasleek eman
ahalko dute izena. Hilaren 24an,
ostirala, hutsik geratzen diren
plazak zozkatuko dituzte,
18:00etatik aurrera.
Maiatzaren 27tik 31rako aste-

an, instrumentua lehen aldiz
hartuko duten ikasleek egingo
dute matrikula. Ekaina osoan,
bertakoak ez diren ikasle berriek
egin ahal izango dute, plazak
bete bitarte. Azkenik, irailaren
3tik aurrera, kasu berezien (4. zi-
kloa) txanda izango da, eta plaza
hutsak betetzeko matrikulak egi-
teko aukera egongo da.
Izena emateko dokumenta-

zioa eta bete beharreko baldin-
tzak www.tolosa.euswebgunean
begira daitezke. Tramiteak, or-
dea, musika eskolan bertan osa-
tu behar dira, astelehenetik osti-
ralera (10:00-13:00 eta 17:00-
19:00). Zalantzaren bat argitzea
nahi dutenek, egoitzara (Rondi-
lla kalea, 34 B) bertaratu, 943 65
15 93 telefono zenbakira deitu,
edota musika@tolosa.eus helbi-
dera mezua idatzi behar dute.



‘Kolorez Kolore’ kanpainaren
bigarren faseari ekingo diote 
Amasa-Villabonako Udalak beirazko pitxarrak banatu, edukiontzietan pedalak
ipini eta telazko poltsa berdeen banaketa berri bat egingo du, datozen asteetan

Jon Miranda Amasa-Villabona

Gaikako hondakinen bilketa
ehunekoak igotzeko helburuare-
kin, eta zerbitzua hobetzeko as-
moz, 2018an Kolorez Kolore, in-
gurumena zainduz beti hobe kan-
paina jarri zuen martxan, udal
gobernuak, bilketari buruzko
galdeketa batekin batera.
Edukiontziak modu egokian

erabiltzeko eskuliburu bat etxe
guztietara banatu ostean, eta au-
rretik banatutako galdetegitik
lortutako emaitzekin, kanpaina-
ren bigarren faseari ekingo dio
Amasa-Villabonako Udalak, da-
tozen asteetan.
Maite Izagirre alkateak aipatu

duenez, udal kudeaketaren arda-
tzik garrantzitsuenetarikoak dira
jasangarritasuna eta ingurume-
naren defentsa. Amaitzear den
agintaldian norabide horretan
eman dituzten urratsak zerren-
datu ditu: «Udal ibilgailuak be-
rritu ditugu, kotxe hibrido GLP-
Gasolina motorduna erosi dugu
eta, hemendik gutxira, obretako

brigadarentzat ibilgailu elektriko
berria iritsiko da. Ibaien berres-
kurapenari dagokionez, udala-
ren apustua Oria ibaitik presak
kentzea izan da, eta, lehenengoz
urte askoan, izokinak iritsi dira
Villabonara eta Tolosara». Alka-
teak udan errealitate bilakatuko
den argiteria publikoaren siste-
ma berria aipatu du, «aurrezpe-
nean eta jasangarritasunean» oi-
narritutakoa. «Gipuzkoako Foru
Aldundiak antolaturiko tailerre-
tan ere parte hartu dugu, etxeeta-
ko argi kontsumoa modu ardura-
tsuan egiteko».

HIRI HONDAKINEN BILKETA
Bost edukiontzietan oinarrituta-
ko gaikako sistemaren bitartez,
Amasa-Villabona gaikako bilke-
tan daturik hoberenak lortu di-
tuen Tolosaldeko 5.000 biztanle-
tik gorako herria bilakatu dela ai-
patu du Izagirrek, baita
Gipuzkoa mailako lehenengota-
rikoa ere (%80a baino gehiago
lortuz).
Eneko Urdangarin Ingurumen

zinegotziak aipatu bezala, «Ama-
sa-Villabonak Tolosaldeko Man-
komunitateak gaikako bilketaren
inguruan jarritako helburuak so-
beran betetzen ditu. Ez ehuneko-
ari dagokionez bakarrik, baita eta
denboretan ere. Udalean lantzen
den kontzeptuetako bat etenik
gabeko hobekuntza da eta, horre-
gatik, lorturiko datuetan geratze-
az gain, hondakinen kudeaketan
zerbitzu on bat eskaini eta helbu-
ruetan markaturiko datuak hobe-
tzen saiatu behar gara».
Horrenbestez, honako egitas-

moak jarriko dituzte martxan,
Kolorez Kolorekanpainaren biga-
rren fasean: beirazko pitxarren
banaketa egingo dute, herriko ta-
berna, jatetxe eta elkarteetan
plastikozko ontziak murrizteko
asmoz; pedalak ipiniko dituzte,
edukiontzi guztietan, pertsona
guztiek zailtasunik gabe erabil di-
tzaten, eskaera hori pertsona na-
gusi askok egin baitzuten galde-
ketan; pegatinak jarriko dituzte
edukiontzi hori eta berdeetan,
herritarrek bilketa egunak eta ta-

maina handiko trasteak noiz ja-
sotzen diren jakin dezaten; eta te-
lazko poltsa berdeen banaketa
berri bat egingo dute, herriko
hainbat dendaren bitartez, behin
bakarrik erabiltzen diren plasti-
kozko poltsen erabilera ekidite-
ko. Sentsibilizazio bideoa ere za-
baldu dute.
Hurrengo pausoen berri ere

eman du Amasa-Villabonako
Udalak, gaikako bilketan sakon-
tzeko. Bilketa hori garbiguneei
dagokien arren, hainbat produk-
turen bilketa herritarrei hurbildu
nahi diete, birziklatzea era ego-
kian egiteko. Herriko hainbat gu-
netan edukiontzi bereziak ipini-
ko dituzte, non bonbilak, telefo-
no mugikorrak, kargagailuak,
aerosolak, erradiografiak, bateria
txikiak, CD eta DVDak eta botoi-
pilak jasotzen diren.
Horrez gain, hainbat gai solida-

riori laguntza emateko egitasmo
bat pentsatzen ari da udal gober-
nua, edukiontzi dekoratiboak ipi-
niz, plastikozko tapoiak bertan
botatzeko.

Maite Izagirre alkatea eta Eneko Urdangarin zinegotzia, kanpaina aurkezteko agerraldian, udaletxeko batzar aretoan. J.M.
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Realak
entrenamendua
egingo du Arratzainen
AMASA-VILLABONA // Talde gi-
puzkoarraren zuzendaritzak
Amasa eta Villabona batu zire-
neko 400. urteurreneko progra-
mazioan parte hartzeko gonbi-
dapena onartu du. Maiatzaren
22an, Realaren gizonezkoen le-
hen taldeak Arratzainen entre-
natuko du. Kontuan hartu behar
da, Billabona K.E. herriko talde-
aren egoitza Amasamendin ko-
katuta dagoela geografikoki. 

‘Kameren aurrean
dantzari’ erakusketa
ikusgai, Alkizan
ALKIZA // Xabier Artolaren be-
gietatik Dantza filma ezagutze-
ko aukera izango da, Fagus Alki-
za interpretazio zentroan, maia-
tzaren 13tik ekainaren 30era
bitarte. Erakusketan, argazkiez
gainera, filmean erabilitako jan-
tzi batzuk ere ikusgai jarriko
ditu, Koldobika Jauregi artista
alkizarrak. Astelehen, ostegun
eta ostiraletan, 10:00etatik
12:00etara, eta, astelehenetik os-
tiralera, 17:00etatik 19:00etara
bisitatu ahal izango da.

Plaza aldetik Kale
Nagusirako sarrera
itxi dute Asteasun
ASTEASU // Plazako obrak direla-
eta, Kale Nagusiko beheko sarre-
ra eremuan harria jartzen hasi
behar dute orain. Ondorioz, ezin
izango da bertatik kotxez pasa-
tu, maiatza amaierara bitarte.
Hori horrela izanik, trafikoa ho-
nela bideratuko da: Kale goitik,
Agiñazpi baserriaren paretik
egingo da sarrera, eta irteera Eliz
kaletik egingo da. Kamionetak
eta furgonetak Aginazpi aldetik
egin beharko dituzte sarrera-ir-
teerak. Kale Nagusian aparka-
tzea erabat debekatuta dago. 

Haur masaje tailerra
egingo dute, hilaren
27an, Herri Eskolan
IRURA // Bi saio egingo dira. 0 eta
1 urte artekoentzako zazpi plaza
prestatu dituzte, eta 17:00etan
izango da saioa. 17:45etan, be-
rriz, 2 eta 3 urte arteko umeen-
tzako 9 plaza gorde dira. Kultura
bulegoan eman beharko da, ize-
na maiatzaren 21a baino lehen.
Tailerra, maiatzeko kultura pro-
gramazioaren barruan antolatu
du Irurako Udalak. 



Josu Artutxa Dorronsoro 

Tolosar peto-petotzat du, bere
burua, Joxe Mari Villanueva Te-
lleriak (Tolosa, 1960), Zumarra-
gako Lanbide Eskolako Filosofia
eta Historia irakasleak. 17 urtere-
kin jada Euskadiko Ezkerra al-
derdiko kide zen. 1983an, berriz,
udal hauteskundeetarako ze-
rrendan joan zen. 1988an, mili-
tante sozialista bihurtu zen, eta,
gaur egun arte, hainbat alorretan
aritu izan da lanean, esaterako,
Santa Maria Kaperako zuzendari
gisa. Ilusio handiz hartu du alka-
tegai izateko erronka berria. 
Zergatik eman diozu baiezkoa
alkategai izateko eskaintzari?
Urte asko daramatzat ikasleei
gauza bera esaten: sistema de-
mokratiko bat lortu nahi badu-
gu, zentzu kritikoa garatzea eta
parte hartzea ezinbestekoa da.
Norbaitek hartu beharko du, ko-
munean ditugun ondasunak ku-
deatzeko ardura, bere printzi-
pioen arabera, noski. Esperien-
tziak erakutsi dit, konpromisoa
hartuz gero, zoriontsuagoa nai-
zela. Beraz, zergatik ez?
Zein da azken legealdiaz 
egiten duzun balorazioa?
Errentei esker bizi izan gara, eta
ez azken lau urteetan soilik, bai-
zik eta zortzi urtez. Etorkizunera
begirako proiektu bat eta lider
bat bota ditut faltan. Esaterako,
egun gazteek dituzten lan bal-
dintza eta soldatak kontuan
izanda, Alde Zaharreko etxebizi-
tza baten alokairua 800 euroan
egotea zentzugabea da. Bestetik,
zenbait auzo geldirik daude, eta
garapen urbanistikoa behar
dute. Larramendi auzoan sor-
tzen den trafiko pilaketarekin
ere amaitu behar da. Ezin dugu
horrela segi. Hain zaila al da se-
maforoen programazioa alda-
tzea?
Ideia batzuk aipatu dituzu.
Hala ere, zeintzuk dira zuen
proposamen nagusiak?
7 puntu ezberdinez osatu dugu
programa. Garapen urbanistiko-
ari dagokionez, beharrezkoa
ikusten dugu etxebizitza gehia-
go sortzea. Horrez gain, adineko
pertsonentzako osasun zentroe-
tan arreta integrala nahi dugu. 
Eta, alderdi ekonomikoari 
dagokionez, zer bultzatzen
duzue?
Orain arte urrats garrantzitsuak
eman dituzte, ekintzaile berrien-
tzat martxan jarritako Emari es-
pazioarekin, eta komertzio txi-
kiak eta hotel sektorea laguntze-
ko programei esker. Zoritxarrez,
hemen ez ditugu inguruko es-
kualdeetan dituzten enpresa
handiak. Hortaz, ezinbestekoa
da Apatta industriguneko biga-
rren fasea martxan jartzea, herri

nalismo mota ugari daude, eta
gizartea, berriz, oso anitza da.
Gizartearen zatiketa dakarren
proiektu politiko bat proposa-
tzea, ez litzateke egokia. Nor ez
dago autodeterminazio eskubi-
dearen alde? Edonork aldarrika
dezake hori. Hala ere, beharrez-
koa da prozesua definitzea.
Independentzia nahi dugu?

Begira zer gertatu zen Britainia
Handian. Europan arazo handi
bat dugu. Nazio guztiek azpian
dituzte sumendiak, eta eskuine-
ko nazionalismoaren gorakada
nabarmena ari da izaten. Kata-
luniako prozesuak, esaterako, ez
du ezertarako balio. Izan ere, in-
dependentzia lortuz gero, beha-
rrezkoa da esparru politikoa
markatzea. Nire proiektu politi-
koa Euskal Herrian kokatzen da,
euskal nazio batean sinesten du-
dalako. Alemania, adibidez, Es-
tatu Federala da, nazio askore-
kin. Espainian hori lortu behar
da, konstituzio federalarekin. 
Duela lau urte eztabaida sortu
zuen hondakinen kudeaketa
sistemak. Azken urteetan,
gora egin dute birziklatze da-
tuek. Zer proposatzen duzue
horiei eutsi edo hobetzeko?
Gainerako herriekin konparatuz
gero, datuak ez dira onenak; ho-
bekuntza bat behar da. Urretxun
eta Zumarragan, esaterako, txar-

raren Mahaia. Zein leku behar
du euskarak Tolosan?
Ni euskaldun berria naiz; Lizardi
elkartea dagoen eraikinean ikasi
nuen euskaraz hitz egiten. Ikus-
tekoa zen, duela 40 urte, euska-
rak herri honetan zuen lekua
zein zen. Betidanik esan dut,
euskararen aldeko urrats ikara-
garriak eman direla azken ha-
markadetan, eta orain arte egin-
dakoari jarraipena eman behar
zaio. Horrek zerikusia izango du
egun dugun marko politikoare-
kin, ezta? Hala ere, euskararen
alde egiten den guztia gutxi da,
kanpotik, gehienbat, gaztelaniaz
eta ingelesez elikatzen garelako.
Gutxiengo hizkuntza da, eta era-
kargarri egitea oso zaila da. Sor-
men arloan euskaraz lanean ari-
tzen direnak beti miretsiko ditut.

Ahoz aho entzuten den beste
aldarri bat, erabakitzeko 
eskubidearena da. Zein iritzi
duzu horren inguruan?
Nik nire etxearen jabe izan nahi
dut. Nazionalismoaren gaia oso
gustuko dut. Arazoa, ordea, oso
konplexua da. Gainera, nazio-

honek enpresa motorra behar
duelako. Tolosak, gainera, erre-
ferente turistikoa izan behar du,
eta horretan saiatuko gara.
Azken urteetan ozen entzun
da %100ean publikoa izango
den ospitale baten aldarria.
Zein da zure iritzia?
Ez dakit gizartea kezkatzen duen
arazoa den, ala alderdi politiko
batek sorrarazitakoa. Kalitatez-
ko osasun eredu bat nahi dugu,
unibertsala, publikoa eta doa-
koa, zerbitzu guztietan. Baina,
zer da kudeaketa publikoa? Diru
publikoa erabili beharko litzate-
ke, eta zerbitzu guztiak adminis-
trazio publikoaren menpe leude-
ke. Kudeaketa zuzena eskatzen
du. Tolosan, hezkuntza siste-
man edota kiroldegian, antzekoa
gertatzen da. Diru publikoa era-
biltzen dute, nahiz eta publikoak
edo pribatuak izan, eta kudeake-
ta erakunde pribatu bati dago-
kio. Hori, ordea, oso konplexua
da. Hortaz, Osasungintzako Lan
Mahaian parte hartzeko prest
gaude, diagnostiko bat egitea be-
harrezkoa delako. Azken eraba-
kia, baina, ez dago udalaren
esku, Osakidetzaz arduratzen
den Eusko Jaurlaritzaren esku
baizik.
Duela gutxi sortu dute Gal-
tzaundi Euskara Taldeak bul-
tzatutako Tolosaldeko Euska-

tel bidezko kudeaketa darabilte,
eta oso ondo funtzionatzen du,
herritarrak birziklatzera behar-
tuta sentitzen baitira. Hemen
sistema hori ezarriko nuke. Hala
ere, beharrezkoa da azterketa bat
egitea, gutxien birziklatzen den
guneetan arazoa zein den identi-
fikatzeko, eta horiei irtenbide
bat emateko. Alor honetan, Jose
Ignacio Asensiok egindako lana
goraipatzekoa da.
Martxoaren 8ak greba egun
arrakastatsuak utzi ditu az-
ken bi urteetan. Zein politika
defendatuko dituzu 
berdintasuna lortzeko?
Uste dut, eztabaida honetan bat
gatozela alderdi guztiak. Udalak
antolatua du Berdintasun Plana,
guk defendatzen duguna. Hala
ere, honekin ez dugu lau urtean
amaituko; borrokatu beharra
dago, etxetik hasita. Transmiti-
tzen diren baloreei garrantzia
eman behar zaie. Etxeko lanen
kasuan, emakumeek beren gain
hartuz gero, eta gizonek horrela-
ko ardurarik ez hartzea erabakiz
gero, haurrek etxean ikusten du-
tena egiten dute, gero, etxetik
kanpo. Beraz, hori aldatu beha-
rra dago, eta horretarako apustu
sendoa egiten dugu.
Gainerako alderdien ezauga-
rri positibo bana aipatzerik
izango zenuke?
Alderdiari eta ideologiei begira-
tu baino, pertsonei begiratzen
diet nik. Alkategai guztiak oso ja-
torrak dira. Tolosako azken 20
urteetako bizitza politikoa oso
gogorra izan da. Hortaz, posible
ikusten dut zinegotzien arteko
harreman on bat. Gainera, udal
administrazioan, alderdien arte-
ko ezberdintasunak oso txikiak
dira. Bakoitzak bere ahalmenak
ditu, eta antolaketa juridikoari
begiratuz gero, oso baldintzatuta
gaude, batez ere, baliabide eko-
nomikoen arabera.
Gobernua osatzeko giltza edu-
kiz gero, zer egingo duzue?
Pertsonalki, alkate izatea ohore
handia litzake. Bestela, udal go-
bernuan egotea gustatuko litzai-
dake. Azkenean, batzuekin edo
besteekin, datozen lau urteen
garapenerako programa bat
adostea da gakoa, gehiengoa lor-
tzea oso zail ikusten baitut. Be-
raz, aukera bat baino gehiago
egon daitezke. Garrantzi handia
ematen diot foru aldundiarekin
eta Eusko Jaurlaritzarekin ha-
rreman politikoak izateari. 
Zer egiten duzu politikaz 
deskonektatzeko?
Batez ere, irakurri egiten dut;
historiaz, politikaz edota teolo-
giaz. Izan ere, sinestuna naiz.
Mendira edota bizikletan ibiltze-
ra ere joaten naiz, eta koruarekin
abestea oso gustuko dut.

JOSU ARTUTXA

«Herri honek enpresa
motorra behar du»

JOXE MARI VILLANUEVA PSE-EEKO ALKATEGAIA
Zazpi ardatzez osatutako programa aurkeztu zuen alkategai berriak.
Zinegotzi bat edo bi lortzeko asmoa du, baina ez du uste Espainiako
Gorteetarako hauteskundeetako emaitzek eragina izango dutenik.  
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«Kalitatezko osasun
eredu bat nahi dugu,
publikoa, unibertsala
eta doakoa, zerbitzu
guztietan»



Eneritz Maiz Etxarri 

Arantxa Irazusta Etxeberriak
(Alegia, 1966) gogotsu hartu du
alkategai izateko erronka.  
Zergatik eman diozu baiezkoa
alkategai izateari?
Aukera eskaini zidatenean, den-
bora bat hartu nuen ondo pen-
tsatzeko, eta ikusi nuen jarrai ne-
zakeela aurrekoek egin duten
lan horrekin guztiarekin. Inte-
resgarria iruditu zitzaidan. Ez
nuen nahi herria alkaterik gabe
geratzerik, ezta atzerakoia den
alkate bat izaterik ere. Ondo
ikusten dut herria azken urtee-
tan, eta jarraipen bat ematea
gustatuko litzaidake. Jarraipena
emateko gogoa banuela ikusi
nuen, eta baita energia ere. Era
berean, nire lan esperientziak la-
gunduko didala uste dut, herria
kudeatzen. 
Lehen aldiz politikan?
Bai, lehen aldiz. Animatuta
nago, eta lanerako gogo handia-
rekin. 
Zein talde mota osatu duzue?
Elkarri lagungarri izango garen
pertsonak elkartu gara. Batek ga-
beziaren bat badu, alboan izango
du beste bat, gabezia hori bete-
tzeko. Denon artean talde oso-

tzen ari zaizkigu, eta egingarriak
direnak, gainera. Jende ezberdina
bizi gara, bai erlijio, bai arraza al-
detik, eta horien guztien lokarri
hizkuntza dugula pentsatzen
dugu. Argi dugu euskara landu
behar dugula maila guztietan; lo-
karri izan dadila.
Proiektu zehatzik izango du-
zue, ordea. 
Bai. Eskolako jolastokian gune es-
tali bat jarriko dugu, baina eskola
komunitatearekin adostu behar-
ko dugu, nolakoa izan behar
duen. Bestetik, Bulebarrean kios-
ko bat jarriko genuke, betiere, he-
rritar guztien artean galdeketa bi-
dez-edo erabakiko litzateke nola-
koa beharko lukeen. Eta inguru

Azken agintaldiaren jarraipe-
na izango zarete, beraz.
Gure asmo eta kontzientziak era
sozial batean funtzionatzea es-
katzen digu. Balore ezkertiarrei
eutsi egin behar diegu, beste ba-
tzuk fuerte datozela ematen
duen garai hauetan, urte askoan
gizarte honek lortu dituen balo-
reak hankaz gora joateko aukera
ikusten dugu eta.
Zein izango dira zuen lan ildo
nagusienak?
Bizitza sozialari bultzada eman-
go dioten proiektuak ditugu; bai-
ta osasungintzari lotutakoak ere.
Gizarte alorrean lanean ari dire-
nei bultzada emango diegu. Egu-
nero-egunero gauza berriak sor-

oso eraginkorra osatu dugula
uste dut.  

potik datozenentzako herri era-
kargarri bat egin nahi dugu.  

horretan bertan osasun etxe be-
rria egin nahiko genuke. Frontoia,
kultur etxea eta eskola ingurune
berean geratuko lirateke, zerbitzu
publiko gehienak bertan batera-
tuz. Herriaren erdigunean eta iris-
garritasun onarekin. Programatik
kanpo, dagoeneko eguneko zen-
troaz lanketa egiten ari gara. Egu-
nerokoan, kalean, herritarrek es-
kaerak egiten dizkigute eta, egia
esan, ideiak ematen dizkigute. 
Zer eskainiko diozue Alegiari?
Herri partaidetza areagotu egingo
dugu eta, herriari bakarrik begira-
tu gabe, Tolosaldeari begiratu be-
harko diogu, elkarrekin gauzak
egiteko. Bakoitza bere bidetik
joan gabe, inguruko herriekin lo-
tura sendotu nahiko genuke. Au-
rrera begira eta datorkigunaren
zain gaude. Etorkizuna landu
nahi dugu. Herri izaera indartu
nahiko genuke. Gure programa ez
da herriko zulo guztien argazkia
atera eta paretan jartzea, hori bai-
no dezente gehiago eskaintzen
dugu. 
Zer moduz daramazu hautes-
kunde egunera bitartekoa?
Urduritasuna bai, baina herri ba-
tek eskatzen duena egiteko gai
naizela sinetsita. Indarra badut,
eta laguntza ere izango dut.

ATARIA

«Herri izaera indartu
nahiko genuke»

ARANTXA IRAZUSTA EH BILDUKO ALKATEGAIA
Politikan gogotsu sartu nahi du: «Gure programa ez da herriko zuloen
argazkia atera eta paretan jartzea, hori baino dezente gehiago da»  

Regina Sorarrain Lasak (Alkiza,
1969) urteak daramatza Alegian
bizitzen eta, irakaskuntzan lan
egiten badu ere, Alegia herria-
ren alde lan egiteko gogoak ze-
rrendaburu izateko grina piztu
dio.   
Zer dela eta sortu duzue Au-
rrera Alegia taldea, udal hau-
teskundeetarako?
Hauteskundeekin batera, bada-
kigu politikarekin erabat lotuta
dagoela, baina guk ez dugu poli-
tika moduan ikusten, baizik eta
herrigintza moduan. Inork ez
dugu eskarmenturik politika
munduan, baina bai herrigin-
tzan. Ohituta gaude herrigintza-
ko hainbat batzordetan lan egi-
tera. Herritik jaio gara, eta herri-
rentzat egin nahi dugu lan.
Nolako taldea osatu duzue?
Talde ahalik eta heterogeneoena
sortzen ahalegindu gara. Ezber-
dintasun horrek oreka handia
ematen digula iruditzen zait. De-
netariko gizartea dugu gaur
egun, eta gu horren isla gara;
baina gauza batek batzen gaitu,
Alegiak. Herriaren alde lan egin
nahi dugu. Herria hobetu, eta
gure eta herritarren bizi kalitatea
hobetu dadin. Eta, batez ere,
gure ondorengoentzako eta kan-

tuan jarri behar dugu Osasun
Sailarekin harremanetan. Ha-
maika herritako haurrak etor-
tzen dira pediatrarengana eta,
espazio faltaz gain, irisgarrita-
sun arazoak ditugu. Eraikin be-
rean erretirodunen etxea dago,
eta oso kezkatuta daude duen
egoera txarragatik. Eskolek ere
gabeziak dituzte, sarrera-irteera,
komunak edota estalki baten be-
harra, eta, kasu honetan, eskola
komunitate osoak parte hartu
beharko du. Tren geltokia oso
arriskutsu dago, eta irtenbidea
eman behar zaio. Eta Frankoni
gunean toki ireki bat proposa-
tzen dugu. Adinekoei emango
diegu protagonismoa, eta bailara

Zein izango dira zuen lan ildo
nagusiak?
Hainbat herritar eta eragilerekin
hitz egin ostean, osatu dugu he-
rri programa. Gure lehen puntua
hondakinak eta herriaren txu-
kuntasuna izango dira. Kezka
handia sortzen du herritarren-
gan, eta birziklatzea bai ala bai
bada ere, datu guztiak mahai gai-
nean jarriko ditugu. Galdeketa
lotesle bat egingo dugu, herriak
zein bilketa sistema nahi duen
jakiteko. Kartelei begira, berriz,
ordenantza bat egingo dugu. 
Zein proiektu landuko ditu-
zue?
Eraikuntza aldetik, osasun etxea
izango da gure erronka, eta segi-

guztirako bideragarri izango li-
tzatekeen eguneko zentro bat.
Zer eskainiko diozue herriari?
Haur, gazte, heldu eta adineko-
entzako aisia. Oso behar ezber-
dinak ikusten ditugu, eta dago-
ena bultzatu egin behar dugu.
Herriko kultura eta kirol eragi-
leei gure laguntza osoa eskaini-
ko diegu. Denekin eseri gara,
eta guztiak edukiko ditugu kon-
tuan. Bizkarrezurra hori da, bai-
na beste gai batzuk ere baditu-
gu: Langaurreren egoera kaxka-
rra; Oria ibaiarena; Larraitz
auzoko plaza; babes ofizialeko
etxeen beharra baden edo ez;
eta hainbeste eskatzen den ige-
rilekua. Hau guztia ezin da
eman udal ireki eta garden bat
gabe, eta oso garbi dugu herrita-
rren eskura jarriko dugula uda-
leko informazio osoa.
Aurreko agintaldiaren balora-
ziorik egin duzue?
Atzera baino gehiago, aurrera
begiratu nahi dugu, gure izenak
esaten duen moduan. Progra-
man jaso ditugunak herritarrek
eskatutakoak dira, eta horrek
esan nahi du gauzak badaudela
hobetzeko. Gu horretarako gau-
de hemen, Alegiaren alde egite-
ko, beste taldeekin batera.

ATARIA

«Herri erakargarri bat
egin nahi dugu»

REGINA SORARRAIN AURRERA ALEGIA-KO ALKATEGAIA
Herriaren alde lan egin nahi du Sorarrainek, eta lehen puntuan jarri
dute herritarren kezka: hondakinak eta herriaren txukuntasuna. 

Udal hauteskundeetan alegiarrek datozen lau urteetan udaleko alkate eta zinegotzi berriak aukeratu beharko
dituzte. Gaur egun, EH Bilduk du alkatetza eta udal gobernua, 6 zinegotzirekin. EAJk 3 zinegotzi ditu. 

Aurten, hiru alderdik aurkeztu dituzte hautagaiak: EH Bilduk, Aurrera Alegiak eta PSE-EEk.
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San
Isidroez
gozatuz
Eskualdeko hainbat herritan
ospatu dute baserritarren eguna.
Horretarako, mezak, trikitilariak,
nahiz otorduak egin dituzte.
Asier Imaz / Irati Urdalleta

Baserritarra izan edo ez, San Isi-
dro egunaz gozatu zuten, atzo,
Tolosaldeko hainbat herritan.
Horretarako aukera izan zen,
besteak beste, Alkizan, Abaltzis-
ketan, Amezketan, Asteasun,
Belauntzan, Berastegin, Bida-
nia-Goiatzen eta Zizurkilen. Os-

pakizuna astebururako utziko
dute, berriz, Altzon, Berrobin,
Baliarrainen eta Orendainen.
Amezketan, esaterako, meza

izan zuten San Martin ermitan
eta, ondoren, hamaiketakoa egi-
teko elkartu ziren hainbat erreti-
ratu. 
Amasan ere izan zen festarako

aukerarik. Horretarako, goizean

Zizurkilen, aizkolariek saioa eskaini zuten. ASIER IMAZ

Orixekoak hainbat lekutan banatuta

Tolosako Orixe ikastetxeko eraikina eraitsi eta berria eraiki behar dutenez, ikasleak beste
eraikin batzuetan ariko dira; 2022-2023 ikasturterako eraikin berria prest izango da.

Irati Urdalleta Lete

O rixe ikastetxeko
eraikina eraitsi eta
beste bat eraikitzeak
aldaketak ekarriko
ditu. Izan ere, hain-

bat eraikinetan banatu beharko
dituzteikasle, irakasle eta langi-
leak.
Egungo eraikina zaharkituta

dago, eta Joxerra Zalakain Orixe-

ko zuzendariak azaldu duenez,
hainbat arazo ditu. Besteak bes-
te, hezetasuna eta irisgarritasu-
na bermatuta ez egotea.
Horri konponbidea emango

diote eraikin berriarekin. Zala-
kainek dioenez, harremanetan
daude Hezkuntza Sailarekin, eta
aurreratzen ari dira. Obrengatik
hurrengo ikasturtean beste erai-
kin batzuetan egon beharko
dute. «Jada erabakia hartuta

daukagu», baieztatu du Zalakai-
nek. Zientzia eta Teknologiako
batxilergoa Tolosako Lanbide
Heziketako ikastetxean egongo
da, eta Giza eta Gizarte zientzie-
takoa paper eskolan. DBH1 eta
DBH3 Gorosabel eraikinean ge-
ratuko dira; DBH2koak Sama-
niegora joango dira eta
DBH4koak Orixen geratuko dira.
Gainera, behar bereziak dituzten
ikasleen ZIG gelak, laborategiak

eta gimnasioa ere bertan geratu-
ko dira. Ikasleekin batera, irakas-
leak ere kokatu behar dituzte eta,
horretarako, bilerak egiten ari
dira Hezkuntza Sailarekin. «Ira-
kasleek ezingo dute gora eta be-
hera ibili», azaldu du Zalakainek.
Hori konpontzeko, irakasle fin-
koak egongo dira, eraikin batean
eta bestean. Gainera, eraikin ba-
koitzean zuzendaritzako ordez-
kariren bat egongo da.

Zalakainek dioenez, ezin da
zehazki esan, aldaketak zenbat
ikasle, irakasle eta langileri era-
gingo dion. Datorren ikasturte-
an, Santa Luzia zonaldean gera-
tuko dira 500 ikasle inguru, eta
paper eskolara joango dira 100
baino gehiago. Irakasleei dago-
kienez, Zalakainek dio, gutxi-go-
rabehera, hiru irakasletik batek
egon beharko duela paper esko-
lan.
Eraikin berria egiteko lanak

ere hasi dira. «2020-2021 ikastur-
tean Orixe bota egingo dute, eta
ikasturte horretan hasiko dira
berriro eraikitzen». Aurreikus-
penak beteko balira, 2022-2023
ikasturterako prest egongo litza-
teke eraikin berria.

meza egin, eta elkartean hamai-
ketakoa egin ondoren, trikitila-
riak eta bertsolariak izan ziren,
Iturrigoxo plazan; bazkaria ere
egin zuten. Jaiak arratsaldean
ere ez zuen etenik izan eta, kale-
jira egin ostean, afariarekin biri-
bildu zuten baserritarren festa
eguna.
Asteasun ere ospatu zuten San

Isidro. Goizean meza izan zuten
eta, ondoren, Lamiategi aparka-
lekuan, Aitor Matxain eta Itxaso
Arrutiren idiek 20na minutuko
saioa egin zuten. Eguerdian, be-
rriz, Sarasola sagardotegian baz-
kaldu zuten. Jesus Mari Irazu eta
Unai Agirreren bertsoez eta Es-
tanga trikitilarien erromeriaz go-
zatzeko aukera izan zuten.
Zizurkilen pilota partidak eta

aizkolariak izan zituzten, San Isi-
dro aitzakia hartuta. Horrez
gain, Iriarten bazkaldu zuten,
bertsolari eta trikitilariekin.
Berastegin ere gozatu zuten,

baserritarren egunaz. Horretara-
ko, udaletxetik elizara prozesioa
egin zuten, txistulariek lagundu-
ta Ondoren, bazkaria egin zuten
eta, jarraian, trikitilarien saioaz
gozatzeko aukera ere izan zen. Trikitilariak eta bertsolariak entzuteko aukera izan dute Amasan. IRATI URDALLETA
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Harrobia fin dabil lanean
Erredakzioa 

Oriako Txirrindulari Eskolako
neska-mutilak, maiatza hasie-
ran, gorengo bi probatan izan
dira. Bi bigarren postu handi lor-
tu dituzte. Batetik, Donostiako
Egia auzoan, XXV.Gipuzkoa Kla-
sika proba garrantzitsua jokatu
zen. Nazioarte mailako proban
punta-puntako taldeak izan zi-
ren, tartean, Espainiatik eto-
rriak, edo bost talde frantziar. Gi-
puzkoako talde guztiak ere ber-
tan izan ziren, Limousin
Oriakorekin batera. Garaipena
Kometa taldeko Carlos Rodri-
guez granadarrak lortu zuen;
Iñaki Diaz Melero tolosarra izan
zen bigarrena, euskal selekzioko
koloreekin, multzo txiki batean
buru helmugaratu ondoren. Goi
mailako emaitza, Limousin
Oriako taldeko txirrindularia-
rentzat. Iaz ere podiumean izan

Asteburuko
aurkaria,
enegarrenez,
Orixe  

D erbiak lehenengoan
zirrara piz dezake, bi-
garrenean agian ere
bai, baina, gure ka-
suan bezala, aurten-

go ligan hainbeste partida aurka-
ri beraren aurka jokatzeak, ez;
ilusio berezirik ez. 
Aurtengo azken aurreko parti-

da genuen aurrean, esan bezala,
Orixeko lagunen aurka. Anoeta-
ko kiroldegian elkartu ginen
oraingoan, guk aukeratuta, osti-
ral iluntze batean. 
Giroaz zer esan… Hitz batean

deskribatzekotan, beroa.
Zelaian, aurkariak gu baino

gehiago izan zirela esan beharra
dago, entrenamenduak nabari
zitzaizkien, eta ezin ukatu daite-
ke, asko hobetu dutela, hasi gi-
nenetik. Guk, berriz, elkartzeko
zailtasunak direla-eta, ia ezin en-
trenatu, baina, hala ere, oraingo-
an, gurea izan zen garaipena. 

Aulkitik
Naroa Ane Lasa
Garaikoetxea
Anoeta FT

zen Gipuzkoa Klasikan, gutxiren
esku dagoen emaitza lortuz.
Denboraldi bikaina darama,
hiru garaipen poltsikoratu baiti-
tu, dagoeneko, errepidean: An-
tzuolako Uzarragako igoeran le-
hena, Zegaman ondoren eta api-
rila amaieran Seguran.
Bestetik, nesken Espainiako

Kopa Balmasedan jokatu zen,
parte hartze handiarekin. Kade-
teetan 120 txirrindulari izan zi-
ren, juniorretan 54 eta elite mai-
lan 90.  Ibilbide gogor batean,
Murias Limousin taldeak emai-
tza bikainak lortu zituen: junior
mailan Naia Amondarain ibarta-
rra bigarren sailkatu zen, Caf
Turnkey taldeko Amaia Lartitegi
bizkaitarraren atzetik. Azpima-
rratzekoa bi txirrindularien arte-
ko lehia estua.
Aurrez, Aste Santuan, Oriako-

ko txirrindulariak Espainiako
Pistako Txapelketan izan ziren.

Han ere emaitzak bikainak izan
ziren. Ekhiñe Rivasek zilarra eta
brontzea lortu zituen; Naia
Amondarainek zilar eta bron-
tzezko bi domina; Amaia Astar-
loa eta Naroa Olanok zilar bana.
Kadete mailako mutilek ere bi
garaipen eskuratu zituzten Ene-
ko Arrospideren eskutik, baita
taldeka ere. Azkenik, infantil
mutiletan, Urko Vidal eta Niko-
lay Asensio bi garaipenekin
agertu ziren. 
Horrez gain, alebinek eta in-

fantilek taldekako erlojupekoak
izan dituzte Irunen. Eneritz Goi-
koetxeak eta Izaro Vidalek garai-
pena lortu zuten, Andoaingo tal-
deko Ixiar Alkain eta Izaro Etxa-
rrirekin taldea osatuz. Bigarren
postuan sailkatu ziren, infantil
mailako Uxue Nazabal, Irene
Dravasa eta Ayala Serrano, Her-
naniko taldeko Ihintzaren la-
guntzarekin.

Realeko
txapeldunak
Tolosan izango
dira gaur 

Erredakzioa Tolosa

Realak tituluren bat irabazten
duenean, Gipuzkoan barrena
ibilaldia egiten du, garaipena os-
patzeko. Ohitura horri jarraituz,
Erreginaren Kopako irabazleak
gaur Tolosan izango dira,
16:30ean. Udaletxetik ospatuko
dute, zaleekin, joan den larunba-
tean lortutako kopa.
Nerea Eizagirre Realeko joka-

lari tolosarrak bertan egoteko
aukera izango du, egunotan or-
katilan min hartu ondoren, Es-
painiako Selekzio absolutua utzi
egin behar izan baitu. 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Lehenengo aldiz izendatu dute,
lehen maila nazionaleko saskiba-
loi ligako jokalari baliotsuena, in-
gelesez MVP siglekin adierazten
dena, eta Redline Mekanika Ta-
keko Beñat Azaldegi tolosarra
izan da aukeratua. Taldeak seiga-
rren postuan amaitu du liga.
Nola hartu duzu jokalari balio-
tsuenaren izendapena?
Egia esan, nahiko ezustean ha-
rrapatu nau. Orain arte, egia da ez
zituztela horrelako izendapenak
egiten, euskal federaziotik. Ez
naiz horren atzetik ibili, baina
gustura hartzen da. 
Izendapena jasotzeko batez-
besteko balorazioa kontuan
hartzen da, eta zurea 18,9 pun-
tukoa izan da. Nola ateratzen
da zenbaki hori?

Onerako, kontuan hartzen dira
egiten dituzun puntuak, errebo-
teak, asistentziak, lapurtzen di-
tuzun baloiak... Eta, gero, akats
bezala kontatzen dira, huts egi-
ten dituzun tiroak, egiten ditu-
zun faltak, galtzen dituzun ba-
loiak... Horien arteko batezbeste-
koa egiten dute, eta partidako
balorazioa ateratzen da. Lortu di-
tudan 18,9 puntuak, partida guz-
tien arteko batezbestekoa dira.
Nahiko zenbaki polita da. 
Puntuei dagokienez, bataz
beste 12,9 lortu dituzu, eta
erreboteetan 10,3. Gainera, az-
ken horretan ere, zu izan zara
lehenengoa.
Erreboteei dagokienez, zortea
izan dut, jokatzen dudan postua-
rengatik, hegal pibot bezala ari-
tzen bainaiz; eta minutu asko jo-
katu ditudalako ere bai. Ez nuen

espero partidako 10 errebotetik
gora hartuko nituenik. Nahiko zi-
fra polita da. Beti izan dut joera
handia erreboteak hartzeko, eta
saiatzen naiz erasoko erreboteak
hartzen. Beti gustatu izan zait
saskiaren azpian bigarren auke-
rak bilatzea, niretzat saskiratzeak
lortzeko aukerarik onena hori
izaten delako. Abilezia gehiegi ez
dugunok gehiago borrokatu be-
har dugu, saskiratzeak lortzeko. 
Bukatu da liga, eta seigarren
geratu zarete. 
Denboraldiaren balantzea oso
positiboa da. Orokorrean, talde-
ak nahiko lan korala egin du eta
denboraldi ona egin dugula uste
dut. Entrenatzaileak azaldu

zuen, denboraldiko helburua li-
gan mantentzea zela. Lehen itzu-
li polita egin genuen, eta pentsa-
tu baino lehen bete genuen hel-
buru hori. Hortik aurrera, gora
begira aritu gara, baina inongo
asmo zehatzik gabe. Bukaera al-
dera bigarren eta bosgarren pos-
tuen artean sailkatu nahi ge-
nuen, igoera fasea jokatzeko. Az-
ken jardunaldira aukerekin iritsi
ginen, baina, partida irabazi
arren, Hernanik ere irabazi egin
zuen, eta igoera fasea jokatzeko
aukerarik gabe geratu ginen.
Hori bai, datorren denboraldiari
begira, albiste on bat dugu: ia jo-
kalari guztiok jokatzen jarraitu-
ko dugu.

J. ARTUTXA

«Ez naiz horren
atzetik ibili, baina
gustura hartzen
da izendapena»
BEÑAT AZALDEGI
REDLINE MEKANIKA TAKE-KO JOKALARIA

Iñaki Olanok
Goizutrail
mendi
lasterketa
irabazi du

Erredakzioa Altzo

Iñaki Olano mendi lasterkari al-
tzotarrak Goizutrail lasterketa
irabazi zuen, aurreko larunbate-
an. 25 kilometroko ibilbidean az-
karrena izan zen Olano, helmu-
gan 2 ordu, 10 minutu eta 25 se-
gundoko denbora eginez. Bere
atzetik sailkatu ziren Xabat Man-
zisidor azpeitiarra eta Xuban
Ezeiza urnietarra.
212 korrikalarik hartu zuten

parte, VI. Goizutrail mendi las-
terketan, horietatik 99k ibilbide
luzea egin zuten, eta gainontze-
koek 10 kilometroko laburra. Ho-
rrez gain, berrikuntza modura,
bikoteka 25 kilometro egiteko
aukera ere izan zen.
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Alegia.EH Bilduren ekitaldia pla-
zan, 19:00etan. Unai Iraola, Arantxa
Irazusta eta Marian Beitialarran-
goitia izango dira hizlari.

Deialdiak
Ibarra. 1968, Gipuzkoa en estado
de excepción liburuaren aurkez-
pena, 19:00etan, kultur etxean. Ja-
vier Buces Aranzadiko ikerlaria, eta
Paco Etxeberria antropologoa
izango dira hizlariak. Egileak: Javier
Buces, Juantxo Egaña, Paco Etxe-
berria, Jon Mirena Landa, Laura
Pego eta Rakel Perez. 
Ekitaldian frankismoak errepresa-
liatutako Julia Alijostes eta Eduar-
do Osa ibartarrak omenduko di-
tuzte.
Tolosa. Maiatza Borrokan: Arraka-
la bat harresiandokumentala An-
txon Bandres Bidaiarien Txokoan,
19:00etan. Miren Ogando eta Ibon
Iturrioz egileak bertan izango dira
eta jarraian solasaldia egingo dute.  
Tolosa. Mix balletzuzeneko
proiekzioa Leidor antzokian,
20:15ean. The Royal Ballet taldea-
ren irudi garaikidea ikusteko auke-
ra. Iraupena: 3 ordu 15 min 
(atsedenaldi bat).

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza.Iker Ibarluzea-
ren  iragarpena, solasaldia helduak,
Joxemari Iturralderekin Astero li-
buru bat, Tolosaldea Garatzenen
tartea eta Joxemi Saizarrekin To-
losaldeko pertsonaia historikoa.

11:00.Hamaiketakoa.Anoetaldea
eta Villabona-Aiztondoko herrie-
tako albisteak.
12:00.Entzuteko jaioak. 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko onena.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Urrutiajunbe.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Gipuzkoako Hauteskunde-
ak 2019: Juana Bengoechea, 
PP alderdia. 
22:30.Ajoarrieroa.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Edurne Bengoetxea Aiestaran. 
Kale Nagusia, 7. 
Telefono zenbakia: 943 67 06 48.
TOLOSA. Gauekoa.
Azpiroz Galarza, Lourdes. 
Amaroz auzunea, 9. 
Telefonoa: 943 67 51  18.

EGURALDIA

GAUR

BIHAR

27º / 7º

14º / 7º

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

Alkategaiak, aurrez aurre 

Erredakzioa Tolosa

TOLOSALDEKO ATARIA-k eta 28 Ka-
nalak, elkarlanean, Tolosako al-
kategien mahai ingurua egingo
dute, hilaren 20an, 18:30ean,
Topic-eko areto nagusian. Hau-
teskundeak gerturatzen ari 
diren honetan, herritarrei infor-
mazioa gerturatzeko konpromi-
soari eusten diote bi komunika-
bideek, eta testuinguru horre-
tan kokatzen dute mahai
ingurua. Tolosako bost alkate-

saio bakarra. Asteleheneko ma-
hai inguruaren atarikoa bihar
bertan egingo du, ATARIA IRRA-
TIA-n. Pasahitzamagazinean,
09:00etatik 10:00etara, alder-
dien arteko aurrez aurrekoa
egingo du. Bertan izango dira
EAJko Begoña Tolosa, EH Bil-
duko Andu Martinez de Rituer-
to, PSE-EEko Joxe Mari Villa-
nueva, PPko Peio Atxukarro eta
Elkarrekin Podemoseko Iñigo
Cabieces. 

Bi hitzordu horiez gain, bai
ataria.eus webgunean, bai
egunkari zein astekarian, kan-
painaren jarraipena egiten ari
da TOLOSALDEKO ATARIA; besteak
beste, eskualdeko herri nagu-
sietako alkategaien elkarrizke-
tak argitaratzen. 

‘Tolosaldeko Ataria’-k eta
28 Kanalak Tolosako
alkategaien mahai ingurua
egingo dute, astelehenean,
18:30ean, Topic-en.

Duela lau urteko mahai ingurua. I. U.

gaiak izango dira bertan: EAJko
Olatz Peon, EH Bilduko Andu
Martinez de Rituerto, PSE-EEko
Joxe Mari Villanueva, PPko Peio
Atxukarro eta Elkarrekin Pode-
moseko Iñigo Cabieces. Ez da
hori, dena den, TOLOSALDEKO

ATARIA-k maiatzaren 26ko hau-
teskundeei begira antolatutako

ZORION AGURRAK

Zorionak!

Zorionak Manex! 
Hiretzat beti egongo dek leku bat Intxurren.


