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Belauntzarrek
upategira joateko
aukera izango dute
BELAUNTZA // Maiatzaren 30ean
Arabako Mañueta herriko Domi-
nio de Berzal upategira irteera
antolatu dute. 08:00etan abiatu-
ko dira, eta hamaiketakoa La-
puebla de Labarcan egingo dute.
13:00ean, bisita gidatua izango
dute upategian, eta Laguardiako
La Huerta Vieja jatetxean baz-
kalduko dute, 14:30ean. 50 euro-
ko kostua du irteerak, eta ostira-
lerako eman behar da izena. 

Juan Ignazio
Mendizabal Tolosako
zinegotzi ohia hil da
TOLOSA // 1979ko apirilaren 3an
egin ziren udal hauteskundeak,
bigarren errepublikatik lehen al-
diz, alderdi politikoek aurkeztu-
tako hautagaitzen artean, eta su-
fragio unibertsalez aukeratu zi-
ren udalbatzak. Hauteskunde
haietan Herri Batasunako zine-
gotzi aukeratu zuten Juan Igna-
zio Mendizabal Amantegi. Hile-
ta elizkizuna atzo iluntzean egin
zioten, Tolosan.

Kartzelaren
gordina ezagutzen
Erredakzioa Ibarra

Ibarrako Gazte Asanbladak kar-
tzela jardunaldiak antolatu ditu
aste honetan. Atzo izan zen lehen
solasaldia, eta gaur ekingo diote
bigarrenari. Gaur, 18:00etan, Ka-
tia Reimberg preso ohia, emaku-
mea eta kartzelaren inguruan ari-
tuko da.
Ostegunean, Segoviako ihesal-

diadokumentala eskainiko dute,
19:30ean. Larunbatean, berriz,

sistema kapitalistan kartzelak di-
tuen funtzioak izango dituzte hiz-
pide, 11:30ean, eta bazkaria egin-
go dute ondoren, Xeplan. Tiketak
Atarin eta Zubiaurren eskura dai-
tezke, 8 euroren truke. 17:30ean,
mahai ingurua izango dute, Xe-
plan bertan, herriko preso ohien
esperientzia partekatzeko. Ilun-
tzean, afaria izango dute gazte-
txean, eta gauean zehar Selek-
torsk taldearen musika entzun
ahal izango da.

Zerbitzaria

Tolosaldea.Taberna batean zerbi-
tzari bat behar da. Interesatuek, dei
dezatela 647 446 363 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK
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Frankismoak
errepresaliatutako
herritarrei omenaldia  
‘1968, Gipuzkoa salbuespen egoeran’ liburua aurkeztu zuten,
ostegunean, Ibarran eta, bide batez, frankismo garaian
errepresioa jasan zuten herritarrei aitortza egin zieten

Irati Saizar Artola Ibarra

Iaz 50 urte bete ziren Espainiako
Estatuak Gipuzkoan salbuespen
egoera ezarri zuenetik, eta ho-
rren harira idatzitako 1968, Gi-
puzkoa salbuespen egoeran libu-
rua aurkeztu zuten, ostegunean,
Ibarrako kultur etxean. Aranzadi
zientzia elkarteko eta EHUko
hainbat ikerlarik hartu dute par-
te liburuan, eta Pako Etxeberria
auzitegi-medikua eta Javier Bu-
ces Aranzadiko ikerlaria aritu zi-
ren liburuaren nondik norakoak
azaltzen. 
Aurkezpen ekitaldiaren

amaieran, Ibarrako Udalak fran-
kismo garaian errepresioa jasan
zuten herritarrei eta haien seni-
deei aitortza eta omenaldia egin
zien. Besteak beste, Julia Alijos-
tes eta Eduardo Osa ibartarrak
izan zituzten gogoan, eta haien
iloba omendu zuten, errepresioa
jasadako Inazio Aranalde eta Eu-
genia Sarasola herritarrekin ba-
tera. Agurra dantzatu zieten, eta
liburuaren ale bana jaso zuten
opari. Mikel Agirrezabala Ibarra-
ko alkateak hartu zuen hitza eta,
liburua egiten hartutako lana go-
raipatzeaz gain, herritarrei zu-
zendu zitzaien: «Errepresioa ja-
san zuten herritarren izenak pu-
blikoki errekonozitu, eta
herritarren aurrean, duintasu-
nez, balioa eman nahi diegu».
Aitortza eta errekonozimendu
hori, «balioa eman behar diegu,

eta udalok eta administrazioko-
ek lanean hasi behar dugu lan
hori egiteko. Gaurkoa, nire ustez,
Ibarran bide horren hasiera bat
da», esan zuen Agirrezabalak. 
Liburuan, Julia Alijostes eta

Eduardo Osa bikote ibartarraren
gertakariak jaso dituzte, baita
Eugenia Sarasola eta Inazio Ara-
nalde herritarrarenak ere. Buce-
sen arabera, «Julia Alijostesen
kasua berezia da». Izan ere, erre-
presaliatu gehienak gizonezkoak
izan ziren, eta erbesteratuetatik
soilik sei ziren emakumeak; ho-
rietako bat, Alijostes. «Hamahiru
egunez eduki zuten inkomuni-
katuta». Jaenen egon zen bost hi-
labetez, bere etxetik 723 kilome-
trora; Inazio Aranalde, berriz,
Huelvan egon zen, 926 kilome-
trora, eta Eduardo Osak 6 urteko

espetxe zigorra bete behar izan
zuen. 

ATZERA BEGIRA  
ETAk Meliton Manzanas polizia-
ren inspektore burua tiroz hil os-
tean, jarri zuten indarrean sal-
buespen egoera Gipuzkoan,
1968ko abuztuaren 3an. Egun
horretan hasi, eta zortzi hilabe-
teko tartean errepresioa nabar-
men gogortu zen. Bucesen ara-
bera, «ezaugarri nagusia oposi-
zio aktiboenaren aurkako
errepresio orokorra izan zen;
egunerokoak ziren etxebizitzen
miaketak, atxiloketa masiboak,
erbesteratzeak eta tortura-ka-
suak». 
Liburuaren egileek egindako

dokumentazio lanari esker, erre-
presioaren biktima izandako 279
pertsona identifikatu dituzte.
Horietatik 56 erbesteratu egin zi-
tuzten, 107 Ordena Publikoaren
Auzitegian epaitu zituzten, eta,
gutxienez, 21 epaiketa militarre-
tan zigortu. Horrez gain, 79 atxi-
lotuk salatu zituzten torturak,
salbuespen egoerak iraun zuen
zortzi hilabete horietan. 

Ostegun arratsaldean egin zuten liburuaren aurkezpena, kultur etxean. I. SAIZAR

Nekane Txapartegi
deklaratzera
deitu dute biharko

Erredakzioa 

«Jazarpen politiko berri honen
aurrean, berriro elkartasun uhol-
dea jarri da martxan, eta bihar soli-
daritatez babestuta joango naiz
deklaratzera», esan du asteasua-
rrak bizileku duen Zurichetik.
Txapartegi 1999an atxilotu zu-

ten, eta indarkeria matxista erabi-
liz torturatu zuten. Torturapean
egindako deklarazioetan oinarri-
tuta, 11 urteko kartzela zigorra eza-
rri zion Espainiako Auzitegi Na-
zionalak, eta atxilotu aurretik ihes
egin zuen. 2016an bizileku zuen
Suitzan atxilotu zuten, Espainia-
ko estatuak egindako estradizio

eskaeraren harira. 17 hilabetez
eduki zuten preso, eta 2017ko irai-
lean libre utzi zuten, bere aurkako
kondena gutxitu eta preskribatu
ondoren.
Bihar, beste auzi bategatik de-

klaratzera deitu du Espainiako
Auzitegi Nazionalak, eta, bere
abokatuek eta inguruan sortu den
mugimenduak egindako lanari
esker, bideokonferentzia bidez
egin ahal izango du Bernatik.
Asteasun, Txapartegiren herri-

kideek elkartasuna adierazteko
deia zabaldu dute. Tortura ma-
txistari planto egiteko aukera
izango da bihar, 19:30ean, herriko
plazan.

Bideokonferentziaz deklaratuko du
Bernatik, 10:30ean; arratsaldean, 19:30ean,
elkarretaratzea egingo dute Asteasun



Belar txarrik ez dagoela
erakutsiko dute,
asteburuan, Bedaion 
Bedaiotarrak ‘Belar txarrik ez do!’ kultur asteburuan sartuko dira,
eta ikastaro eta liburu aurkezpenak izango dira, besteak beste

Eneritz Maiz Etxarri Bedaio

Bedaion asteburu betea izango
dute eta, batik bat, belarren buel-
tan ibiliko dira.  Kantabriatik eto-
rriko den Maria Pacharen esku-
tik, Kosmetika Naturala ikasta-
roa izango da: ukenduak,
oleatoak, tinturak, olio esen-
tziak,... Bi orduko irteera egingo
da sendabelarrak ezagutu eta
izendatzeko, bai larunbatean eta
baita igandean ere. 
Era berean, larunbat goizean,

Cesar Lerma eta Sofia Armente-
rosen bi libururen aurkezpena
izango da: Manual de cocina be-
llotera eta Usos de 113 plantas sil-
vestres de los campos Norteños.
Liburuak erosteko aukera izango
da. Haritzaren ezkurrak eta lan-
dare basati jangarrien ezauga-
rrien eta erabileraren solasaldia
eta bi orduko irteera, basalanda-
re jangarriak ezagutu eta izenda-
tzeko izango da. Larunbat arra-
tsaldean, berriz, haritz ezkurrak
eta landare basati jangarriak ko-
zinatuko dituzte, afaritarako.
Hainbat plater prestatuko dituz-
te: saltsak, pateak, ezkur ogia, ez-
kur hanburgesak,...
Saio guztietarako izena eman
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BELAR TXARRIK EZ DO! EGITARAUA
Maiatzak 25, larunbata

09:30-11:30/12:00-14:00. Kos-
metika naturalaren ikastaroa, Maria
Pacharen eskutik. 40 euro.
10:00-11:30/12:00-14:00. Bi libu-
ruren aurkezpena, haritzaren ezku-
rrak eta landare basati jangarrien
ezaugarrien eta erabileraren sola-
saldia eta bi orduko irteera sendabe-
larrak ezagutu eta izendatzeko.
14:00. Bazkaria.
16:30-20:00. Haritzaren ezkurrak

eta landare basati jangarrien sukal-
daritza teorikoa eta praktikoa, Sofia
Armenterosen eskutik. 
Ondoren.Afaria. Arratsaldean pres-
tatutakoa jango da. Eguna amaitze-
ko zuzeneko musika izango da.

Maiatzak 26, igandea

10:00-12:00/12:30-14:30.Kos-
metika naturalaren ikastaroa, Maria
Pacharen eskutik.
14:30.Bazkaria.

Bertako produktuetan
oinarritutako jangela
ereduari, ezetz 

Iazko urtetik, Alegiako Eskola-ko Iturri Zahar Guraso Elkar-
tea gure eskolako jangela ere-
duaren aldaketa bat aurrera

eraman nahian ibili gara, Alegia-
ko Udalaren laguntzaz.
Hau lantzeko Iturri Zahar Gu-

raso Elkarteko kideez, Aralarpe-
an Guraso Elkarteko kideez eta
guraso boluntarioz osatutako tal-
de eragile bat aritu da lanean, az-
ken hilabeteetan. Gure eskolako
jangela eredua aztertu, gurasoei
galdeketa egin, inguruko jangela
ereduak ezagutu, beste guraso el-
karteekin hitz egin, gure sukalda-
riekin hitz egin, hornitzaile posi-
bleekin bildu, eta abar.

Azkenean, jangelako proiektu
bat landu dugu, non gure asmo
eta eskaera bakarra bertako pro-
duktuetan oinarritutako jangela
eredua den. Hau da, soilik horni-
tzaile aldaketa eskatzen dute,
egungo langile berak eta langile
horien kudeaketa bera manten-
duz. Gure jangelara lehengaiak
ekarriko dituena Auzolagun izan
beharrean, bertako produktuak
hornituko dituena bertako en-
presa bat izatea.
Gure hornitzailea Lurlan izan-

go litzateke: Tolosaldean egoitza
duen Euskal Baserritarren Koo-
peratiba. Gure proiektuan hasie-
ra-hasieratik argi eta garbi izan
duguna da: jangelako kuota ez
igotzea, hau da, bertako produk-
tuak kontsumitzea, oraingo kos-
tu berean.

GUTUNA
Proiektu honek Alegialdea osa-

tzen duten azpieskualdeko udal
guztien (Orendain, Altzo, Abal-
tzisketa, Amezketa, Baliarrain
eta Ikaztegieta) babesa izan du,
baita San Juan Herri Eskola eta
Aralar Institutuko Organo Gore-
nen babesa ere.
Proiektua Hezkuntzako jange-

letako teknikariei aurkeztu on-
doren, Hezkuntzari eskaera egin
diogu. Horretarako Sailburuor-
dearekin bildu gara, eta jaso du-
gun erantzuna ezezkoa izan da.
Beste aukeraren bat izan gene-

zakeen aztertzen ari gara, baina
oso zaila ikusten dugu gure nahia
lortzea.

Aralarpean Guraso Elkartea eta
Iturri Zahar Guraso Elkartea  Alegia

Amezketako
frontenis txapelketan
izena eman behar da
AMEZKETA// Amezketako VII.
Frontenis Txapelketa ekainaren
1, 2, 8 eta 9an jokatuko dute.
Neskak edo mutilak binaka, edo
banakako modalitatean joka
daiteke. Parte hartu nahi dute-
nek izena emateko azken eguna
hilaren 25a dute, eta izena ema-
teko 638 42 43 27 telefono zenba-
kia jarri dute. Bikoteko 10 euro
edo banaka parte hartuz gero, 
5 euro ordaindu beharko da.

Berdintasuna eta
genero ikuspegia
lantzeko saioa, bihar
AMEZKETA// Amezketako Uda-
lak martxan duen saioen 4.a
izango da, bihar,  16:30ean, kul-
tur etxean. Indarkeria matxista
eta sexista kontzeptualizatzeak
kokatu, eta aurre egiteko estrate-
giak landuko dituzte, eta hain-
bat herritan zoritxarrez gerta-
tzen diren jazarpen eta indarke-
ria kasuak medio, gaiak duen
garrantziaz eta gaurkotasunaz
jabetzea izango dute helburu.

Amezketako Udalak
udako begiraleak 
eta koordinatzailea
behar ditu
Lan egiteko aukeraz gain, begirale tituluaren
praktikak ere egin daitezke. Bi kasuetan,
inprimaki bat eta curriculuma 
aurkeztu beharko dira, hilaren 25a baino lehen 

Irati Urdalleta Lete Amezketa

Herrian antolatuko diren udale-
ku irekietarako begiraleak nahiz
koordinatzailea behar ditu,
Amezketako Udalak. 
Lanpostu horietarako hainbat

baldintza bete beharko dira: ize-
na emateko epea bukatzen dene-
rako 18 urte beteta izatea; udale-
kuen prestaketan eta udalekuek
irauten duten egun guztietan
parte hartzea eta libre egotea; ai-
sialdirako begirale edo zuzenda-
ri titulua izatea; DBHko ikaske-
tak eginda izatea; euskaraz ongi
ulertu eta hitz egitea; funtzioak
behar bezala betetzea eragotz
dezakeen gaixotasunik nahiz
muga fisikorik ez izatea; inolako
administrazio publikoren edo
autonomia erkidegotako konsti-
tuzio nahiz estatutu organoen
zerbitzutik diziplina-espediente
bidez baztertu gabea izatea; eta
funtzio publikoak betetzeko ez-
gaituta ez egotea.

BEGIRALE  PRAKTIKAK
Horrez gain, aukera izango da
begirale tituluaren praktikak
egiteko. Horretarako, aisialdi be-
girale titulua ateratzen ari den
begirale eskolaren ziurtagiri bat
aurkeztu behar da, non egiazta-
tzen den ikastaroaren zati prak-
tikoa osatu dela. Praktika postu

horretarako hautagai bat baino
gehiago aurkeztuko balira, hau-
taketa egiteko irizpidek ondo-
rengoak izango lirateke: izena
emateko epea bukatzerako 18
urte beteta izatea; udalekuen
prestaketan eta udalekuek irau-
ten duten egun guztietan parte
hartzea eta libre egotea; DBHko
ikasketak eginda izatea, haurren
heziketaren inguruko ikasketak
(magisteritza, haur hezkuntza
teknikaria, gizarte hezkuntza, gi-
zarte integrazioa edo pedagogia)
bukatuak izatea edo burutzen
aritzea; funtzioak behar bezala
betetzea eragotz dezakeen gai-
xotasunik nahiz muga fisikorik
ez izatea, eta inolako administra-
zio publikoren edo autonomia
erkidegoetako konstituzio nahiz
estatutu organoen zerbitzutik
diziplina-espediente bidez baz-
tertu gabea izatea; eta funtzio
publikoak betetzeko ezgaituta ez
egotea.
Baldintza horiek betez gero,

Amezketako udaletxean edo sa-
mezketa@gmail.com posta elek-
tronikoan honako agiri hauek
aurkeztu beharko dira: udaletxe-
an edo samezketa@gmail.com
helbide elektronikoan eskuratu
daitekeen inprimakia eta curri-
culuma. Horretarako, datorren
maiatzaren 25era bitarteko epea
egongo da. 

Kosmetika naturalaren ikastaroa izango da. ATARIA

beharko da, 635 75 08 35 telefono
zenbakian. Larunbateko eta
igandeko bazkarirako ere izena
eman behar da, eta larunbateko

afarian bi menu izango dira au-
keran: arratsaldean sukaldatuta-
ko begetarianoa (10 euro) eta ez
begetarianoa (20 euro).
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Loreek eta landareek
hartu zuten Tolosa
Lore eta landare azoka egin zuten, larunbat goizean, Tolosan; Berdura
plazan 10 postu jarri zituzten, eta Gaztelako atea dekoratu zuten lorezainek

Jon Miranda Tolosa

Astero-astero Tolosan izaten di-
ren postuez gain, beste lau lore-
zain izan ziren, larunbatean,
Berdura plazan. Guztira hamar
postu izan ziren, azoka berezian.
Jende asko gerturatu zen eroske-
tak bertan egitera, nahiz eta egu-
raldiak ez zuen gehiegi lagundu.
Gainera, Gaztelako atean, lo-

rez osatutako artelan bat jarri
zuen Lore Artean Gipuzkoako lo-
radenden elkarteak. Berrikun-
tzaren atea deitu zioten, eta ins-
talazio horretan kolore gorriko
loreak erabili zituzten, «bizi in-
darraren sinbolo gisa». Lastoa
eta artilea ere erabili zituzten,
Idoia Lizeagak artistikoki zuzen-
du duen lan honetan. Donostia,
Errenteria, Deba, Hernani eta El-
goibarko lorezainez gain, Tolo-
sako Arregik ere parte hartu
zuen egitasmoan.
Tolosa Zuria Loretan egitas-

moaren barruan ospatu zuten,
larunbateko azoka berezia.
Proiektu hori, Hiri Ekonomia
osatzen duten eragileek elkarla-
nean sortu zuten, eta asteburuan
zehar, hamaika ekitaldi izan dira
eskualdean, Tolosaldean dagoen
landare eta kultur zaletasuna
sustatzeko asmoz.

Berdura plazan 10 mintegik jarri zuten postua larunbatean. J.M.

BERROBIN, UDABERRIA
Udaberriko girorik izan ez bazen ere, VIII. Udaberriko Azoka
egin zuten, igandean, Berrobin. Artisau azokaz gain, hegaz-
tiekin argazkiak ateratzeko aukera izan zen, eta argazki rally-
ko eta literatur lehiaketako sariak banatu zituzten. I. URDALLETA

IRURAN URTEROKO AZOKA
Eguraldi txarra medio, frontoian egin behar izan zuten igan-
dean, Irurako artisau eta janari azoka. 10:00etarako prest zeu-
den 25 postu baino gehiago. Gustu guztietarako produktuak
egon ziren, eta txokolatezko tarten lehiaketa ere egin zuten. I. U.

LARRESOROKOAK LEABURUN
Larresoroko herritarrak Leaburu-Txaramara bertaratu zi-
ren, igandean, bi herrien arteko senidetzea ospatzeko. Ber-
tan, hamaiketakoaz, dantzariez, pilota partidez nahiz bazka-
riaz gozatzeko aukera izan zuten bisitariek. I. U.

BERAZUBIN, TXAPELDUN UGARI
Emakumezkoetan Libe Martinez de Rituerto eta gizonezkoetan Xabi Bueno geratu ziren la-
runbatean txapeldun, Munduko II. Txapel Jaurtiketa txapelketan. Berazubiko kultur astea-
ren barruan, estadioan egin zuten txapelketa, eta bazkariarekin jarraitu zuten festa. Igande-
an, berriz, Hodei Iruretagoiena Izeta IV.a harri-jasotzailea, eta Aratz Mugertza eta Iñaki Azur-
mendi aizkolariak aritu ziren auzoan. J. M.

BASERRITARRAK GOGOAN
Larunbatean dantzariek, txistulariaren laguntzaz, pieza ba-
tzuk dantzatu zituzten, eta udal arduradunek pintxo bana
eman zieten, astero postua jartzen duten baserritarrei. J. M.



Mugikortasunaz
aritu dira haurrak
Haurren Hiria herritarrei zabaltzeko ekitaldia egin zuten, larunbat
goizean, Tolosako Alondegia plazan; udal ordezkariak bertan izan ziren 

Eneritz Maiz Tolosa

Haurren Hiria proiektua herrita-
rrei zabaltzeko ekitaldia izan
zen, goizean, Alondegia plazan.
Mugikortasunari lotuta dauden
beharrak identifikatu zituzten
gaztetxoenek, adin, behar eta
ibilgailu motak kontuan hartuta.
Bost urtetako bidea ikusgai egon
zen, panel eta pantaila bidez.
Haurren Hiria logoa duten za-

piak banatu zituzten eta, jolas
ezberdinez gain, txapak egiteko
aukera ere izan zuten, bertaratu
ziren gaztetxoek. Txirrina jaso
zuten oroigarri moduan eta, udal
ordezkariei landutako guztia he-
larazi ostean, hamaiketako ede-
rra egin zuten parte hartzaile
guztiek. 

Aurretik, Haurren Hirian par-
te hartu zuten haurrek Olatz
Peon alkateari opari bat egin zio-
ten. Eskerrak emateaz gain, be-
raiek aurkitu dituzten akats guz-

tiak kontuan hartuko dituztela,
eta udaleko teknikariak lanean
jarriko dituztela hitz eman zien
alkateak, egitasmoan parte har-
tu duten haurrei.

Haurren Hiria egitasmoan parte hartu duten gaztetxoak. ENERITZ MAIZ

MUSEOAK ZABALIK
Tolosako Topic museoak, larunbatean, egun guztian zehar
ateak zabalik izan zituen, bisita egin nahi izan zuenarentzat.
Museoen Nazioarteko Eguna aprobetxatuz, goizean, sartu-ir-
ten handia egon zen. E. MAIZ

FOTOPIC SARIA BANATU DUTE
Zozketa bidez aukeratu dituzte bi saridunak: Regina Karrera
eta Maria Probanza. Larunbatean, Karrerak jaso zuen saria,
Probanzak ezin izan baitzuen ekitaldira bertaratu. Urte amaie-
rara begira jarriko dituzte Topicen argazkiak ikusgai. E. MAIZ
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gara

Zurekin

GIPUZKOAMaiatzak 21 · 18:00
Triangulo Plaza
Tolosa

Ekitaldia

Jolasean aritzeko aukera izan zen larunbatean, Alondegia plazan. E. M.



Tolosa CFko
eskubaloi
taldea ez da
mailaz igo
Malagan jokatutako igoera fasean,
partida bat berdindu eta bi galdu
dituzte. Hala ere, denboraldi ona izan
dela diote, ligako lehenak izan baitira

Irati Urdalleta Lete

Ligan lehenengo postuan geldi-
tu ostean, pasa den asteburuan
izan dute mailaz igotzeko fasea,
Malagan, baina ez dute helburu
hori lortu. Lehenengo partida 25-
27 galdu zuten Madrilen aurka;
bigarrena 25 punturekin berdin-
du egin zuten, Sant Quirzerekin
eta hirugarrena 24-18 galdu zu-
ten, Malagaren aurka.

Igoera fase horretan zorte txa-
rra izan dutela dio Alex Noges
entrenatzaileak. Izan ere, egoki-
tu zitekeen bidaia luzeena egin
behar izan dute, eta aurkariak
ere oso indartsuak izan dira.
Hala ere, irudi ona eman dutela-
koan dago, baina taldeek aurre-
kontuetan duten desberdintasu-
nek eragina izan dutela.

Igoera fasean azkenak gelditu
arren, balorazio ona egin du Iker
Ortiz jokalariak: «Taldea ondo
ikusi dut, eta denon artean biga-
rren partida oso ondo atera ge-
nuen. Oso gustura nago taldea-
rekin». Entrenatzaileak ere iritzi
bera du: «Denboraldia oso ona
izan da, ligako txapeldunak gel-

ditu garelako, eta Malagan ere
ondo aritu gara. Nahiz eta fasean
azkenak gelditu garen, partida
guztietan egin dugu borroka». 

Jokalaria ere oso pozik dago
egin duten denboraldiarekin:
«Pena da fase honetan saririk ez
jasotzea, baina denboraldi oso
ona egin dugu, ligan txapeldu-
nak izan baikara». Entrenatzai-
lea ere bat dator jokalariarekin:
«Igoera fase honetan sartzea zen
helburua, eta lortu dugu». Aurre-
ko urteetako denboraldiak baino
hobea izan dela ere gaineratu du:
«Lehengo urtean, hirugarren
postuan geratu ginen, bigarrene-
kin berdinduta». Aurten, berriz,
lehen bi postuetan geratu behar
zuten igoera fasean sartzeko, eta
lortu dute. «Uste genuena baino
denboraldi hobea izan da», dio
Nogesek.

Denboraldia amaituta, dato-
rren urtera begira jarri dira. Orti-
zek azaldu du, jokalari batzuek
utzi egingo dutela taldea, baina
talde polita izango dutela pen-
tsatzen du. «Gure helburuak lor-
tzen saiatzen jarraituko dugu»,
gaineratu du.

ION AZPIROZ AZKARRENA
Berastegiko Ioz Azpirozek irabazi du Euskal Herria mendi erronka. Leitza inguruan izan da
67 kilometroko mendi lasterketa eta Berastegiko Ion Azpirozek irabazi du 6 ordu, 45 minutu
eta 7 segundoko denbora eginda. Gainera, erreleboka ere egin da lasterketa eta Berrobiko Ibai
Madina izan da lehena Usurbilgo Garazi Artolarekin batera. Hauek 7 ordu eta 10 minutu be-
har izan dituzte ibilbidea amaitzeko. EUSKAL HERRIA MENDI ERRONKA

ERIKA AMUNDARAIN BIGARREN
Villabonako Erika Amundarain bigarrena izan da, absolutu mailan, San Vicente de la Barque-
rako (Kantabria) igeri zeharkaldian. Ibarrako Ioseba Mateos, berriz, 4. izan da absolutu mai-
lan, eta lehena bere kategorian. Los 10.000 del soplao igeri zeharkaldiak 8 kilometroko luzera
du, eta Erika Amundarainek 2 ordu, 15 minutu eta 34 segundo behar izan ditu. Ioseba Mateo-
sek, berriz, ordubete, 53 minutu eta 49 segundoko denbora egin du. IOSEBA MATEOS
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Eskualdeko gimnastak
puntaren puntan  
Tolosa CF, Belabieta eta hainbat eskolatako haur eta
gaztetxoek podiuma zapaltzea lortu dute 

Erredakzioa

Gimnastika erritmikoan eskual-
deko haur eta gaztetxo ugarik Gi-
puzkoako Txapelketak jokatu di-
tuzte. Tolosa CF, Belabieta eta
eskolak ordezkatuz aritu dira
lehian, eta emaitza ikusgarriak
ekarri dituzte eskualdera. 
Tolosa CF-ekoei dagokienez,

goizean B mailako eskolarrak
primeran defendatu zuten den-
boraldi itxiera. Alebin mailan
zein infantil mailan, lehen hiru
postuak klubarentzat eraman zi-
tuzten.
Alebinetan Lizeo Alkartasuna

izan zen garaile eta, jarraian, Sa-
maniego eta Herrikide. Lasko-
raingo neskak bosgarren izan zi-
ren. Bakarka Ibai Lekuek era-
man zuen txapelketa. Esku
hutsik, sokarekin eta sailkapen
orokorrean, urrezko domina jan-
tzi zituen. Infantiletan, berdin
izan zen. Tolosa M txapeldun,
Tolosa P txapeldunorde eta

brontzea Tolosa X-entzat. Ordi-
zia B taldekoak bosgarren sailka-
tu ziren.
Arratsaldean, neskak Euskadi-

ko Joko eskolarretan parte har-
tzeko txartela lortzen ahalegin-
du ziren. Alebinetan urrea Las-
korainentzat izan zen, eta
brontzea San Andresentzat. Ba-
karka, Ahetze Olano bi arikete-
tan eta sailkapen orokorrean,
izan zen garaile. Aroa Zugastik bi
zilarrezko domina, esku hutsik
eta sailkapen orokorrean eta
brontzezkoa sokarekin. Infanti-
letan tolosarrak izan ziren txa-
peldun. Tolosan ibiltzen diren
ordiziarrek ez zuten zorte berdi-
na izan, baina, laugarren pos-
tuan sailkatu ziren.
Horrela, datorren ekainaren

1ean, Laskorain, San Andres eta
Tolosako infantil taldeek San-
turtzin amaituko dute denboral-
dia.
Aipatzekoak dira, halaber,

Udaberri topaketako taldeen

emaitzak. Alebin mailan Jakin-
tza garaile izan zen, eta Zubimu-
su bigarren. Kadeteetan ordiziar
taldea izan zen txapeldun.

IBARRAKOAK ERE BIKAIN
Tolosako Usabal Kiroldegian jo-
katu zuten txapelketan, Belabie-
tako infantilak aritu ziren, maila
oso onean. Haizea Telleriak hi-
rugarren postua lortu zuen uz-
taiarekin eta bere taldeko kideak
horrela geratu ziren: Nagore
Imazek zortzigarren egin zuen
pilotarekin, denera seigarren
postua lortuz; Uxue Begiristain
12. sailkatu zen uztaiarekin, eta
Aitana Manterola 13. pilotarekin,
guztira 12.postua lortuz. Alaitz
Agirre uztaiarekin 13. sailkatu
zen, eta pilotarekin hamaseiga-
rren; guztira, 16. postuan bukatu
zuen txapelketa. 
Belabieta Kirol Klubeko entre-

natzaileak gimnasta guztiak zo-
riondu nahi izan zituen, ikastur-
te guztian egindako lanangatik. Goian Belabietako gimnastak; behean eta erdian, Tolosa CF-koak. ATARIA
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Tolosa CF-k hiru puntura jarraitzen du
etxean jokatzen zuen, baina ez
zen partida erraza izan. Allerru-
koak borrokarako zeuden, eta
porrota garesti ordaindu zuten.
Amaieran 2-3ko emaitzarekin
amaitu zen partida, eta hiru pun-
tuak Tolosara. Bigarren postua
lortzeko, ordea, bazen beste bal-

dintza bat: Anaitasunak galdu
egin behar zuen. Bolada txarrean
da Azkoitiako taldea, baina aste-
buruan, etxean, ez zuen hutsik
egin: Aretxabaletari 3-0 irabazi
zion. 
Azken jardunaldiaren faltan,

Eibar lider doa, 73 punturekin.

Anaitasunak 67 ditu, bigarren
postuan. Tolosa CF 64rekin
dago. 
Azken jardunaldian erabakiko

da dena, eta Tolosa CF-k bere au-
kerak izango ditu jardunaldi ho-
netan lortu ez duena lortzeko,
izan ere, Anaitasunak liderraren

etxean jokatzen du, hil ala biziko
partida. Azkoitiarrek puntu bat
nahikoa dute bigarren postua
eta zuzeneko igoera lortzeko. To-
losa CF-k etxean Añorga hartuko
du. Hiru puntuak ezinbestekoak
dira urdinentzat, amets egin
ahal izateko. 

Erredakzioa Tolosa

Erregional Ohorezko Mailan az-
ken aurreko jardunaldia jokatu
zen asteburuan. Tolosa CF-k, bi-
garren postua eta igoera lortze
aldera, hiru puntuak beharrez-
koak zituen. Azken bigarrenaren



43 urte, eta sahararrak
oraindik borrokan

Erredakzioa Tolosa

Maroko Mendebaldeko Sahara-
tik at leloa defendatuz, dozena-
ka herritarrek bat egin zuten,
atzo, Tolosaldea Sahararekin el-
karteak elkarretaratzea eginda-
ko deiari. Tolosako Plaza Zaha-
rrean, beste behin gogora ekarri
zuten, duela 43 urte Marokok
Mendebaldeko Saharako lurrak
okupatu zituela eta, orduz geroz-
tik, saharar herria errefuxiatuen
kanpamenduetan bizi dela, AL-
jeria helgoaldean.
Aldarri politikoak biribildu

du, saharar herriari elkartasunez
prestatutako Maiatza Borrokan
egitaraua, eta uda hasieran beste
zubi bat eraikiko da, eskualdea-
ren eta sahararren artean, Opo-
rrak Bakean egitasmoaren esku-
tik.

ELKARTASUN OINAK ETA
HAUSPOAK, BUELTAKA 
Joan den maiatzaren 12an Buel-
taka egitasmoa antolatu
zuten,Tolosako Berazubi esta-
dioan, atletismoa eta elkartasu-
na uztartuz. Estadioari emanda-
ko buelta bakoitzeko euro bat ja-
rriz, udan eskualdera
bertaratuko diren haur sahara-
rrentzat ostatua finantzatzea
zen helburua.
Horrela, Tolosaldea Saharare-

kin elkarte antolatzaileak esker

Tolosaldea Sahararekin elkarteak urteroko elkarretaratzea egin
zuen, atzo, Mendebaldeko Sahararen okupazioaren aurka

Goian, atzoko elkarretaratzea; behean, Bueltaka egitasmoa. ENERITZ MAIZ / ATARIA
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mezua zabaldu nahi izan du, hi-
tzorduan jasotako laguntzaga-
tik. Azaldu dutenez, 22 taldek eta
hainbat eta hainbat norbanakok
parte hartu zuten eta, guztiei es-

ker, 4 haur errefuxiatu gehiagok
izango dute, uda Tolosaldean
pasatzeko aukera. 
Honakoak izan dira 22 talde la-

guntzaileak: Uzturpe Ikastola,
C.M.O, Ibarrako Udala, Mahala,
Carnicas Goya, Sotos Farmazia,
Peñaskal Fundazioa, Ilargi Ta-
berna, Casa Julian, Anoetako
Herri Mugimendua, Pagola sen-
dia, Baserria KM0, Orbela taber-
na, Ikatza Taberna, San Francis-
co 25 Kafetegia, Limousin Txi-
rrindulari Eskola, Udaberri
Dantza taldea, Otsabio Autoak
eta Dionisio Ormazabal. 
Horrez gain, antolatzaileek

Tolosako Udalari, Lan brigadari,
Usabal Kiroldegiari, Tolosa CF-ri
eta 1990 tabernari ere eskerrak
eman nahi izan dizkiete, hitzor-
duan laguntzeagatik. 

ASTEARTEA 21
AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona.Basque selfie
dokumentala, Gurea antzokian,
20:00etan. 
Berrobi.17:00etan, haurren ingeles
erakustaldia eta irakastaldia guraso-
ei: Today we are teachers.
Ibarra.Kartzela jardunaldien ba-
rruan, gaztetxean, 18:00etan, Katia
Reimbergen: emakumea eta kar-
tzela. 
Tolosa.18:30ean, Aranburun, irakur-
keta kluba: Zubigileak. Joseba Larra-
txek dinamizatuta, Alfonso Zapiko-
ren liburua aztergai.
Tolosa.MUSIKARIA: 20 hatz taldea-
ren tailerra, 19:00etan, Eduardo Mo-
coroa musika eskolan. Iñaki Plazak
eta Jon Garmendiak euskal musika
tresnen inguruko saio didaktikoa
eskainiko dute.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, udal hautes-
kunde tartea, Joseba Landa Bartze-
lonatik, Josu Lopez-Gazpio kimikaria
eta Aintzane Artolaren errezeta.
11:00. Hamaiketakoa. Ibarraldeko
berriak.
12:00. Entzuteko jaioak.Musika
saioa.
16:00. Zebrabidea.Magazina.
18:00. Goizeko saioen onena.

20:00. Kokondo.Musika saioa.
21:00. Mingaina Txulora.Erotikari
buruzko saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Elkarrizkettap (Kauldi Odrio-
zola)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Gipuzkoako Hauteskundeak
2019 (Juan karlos Izagirre,EH Bildu)
22:30.Zer jan
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Edurne Mugica Martinez
Euskal Herria kalea, 3
Telefonoa: 943 67 09 15.
TOLOSA. Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza
Amarotz auzoa, 9
Telefonoa: 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro sano eta eguzki-
tsua. Goizeko behe-lainoa
eta hodei hondarrak dese-

gin ostean, giro eguzkitsua geratuko
zaigu, goiz erditik hasi eta eguna
amaitu arte. Haizeak ipar-ekialdetik
jotzen jarraituko du, eta horrekin
termometroa ez da gehiegi igoko.
Hala ere, zertxobait gora egin, eta
maximoak 17-19 gradu atseginetan
kokatuko zaizkigu.har, eguna 00

Bihar.Antzeko giroa, baina
epelagoa. Goizean hego-
ekialdeko ukitua izango du

haizeak, eta horrekin tenperatura
maximoak nabarmen igoko dira,
eguneko erdiko orduetan 22-24
gradu bitartean joaz goia. Eguerditik
aurrera ipar-ekialdera egingo du
haizea, baina hala ere ez du freska-
tuko. Zeruari dagokionez, aitzakiarik
ez. Goizeko behe-lainoa altxatu os-
tean, egun osoz giro eguzkitsua
izango dugu.

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

ZORION AGURRAK

Naia Etxeberria Beloki

Ongi etorri Naia!
Maiatzaren 13an jaio zen, Bedaion.
Zorionak aitatxori, amatxori eta
bere ahizpa Izadiri, Aimar, Intza, Eki

eta etxekoen partez.


