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«Oinarrian egiten den lan guztia
hartu behar da kontuan»
PATXI FRANCES 
TOLOSALDEA TRAINERUKO ENTRENATZAILEA

Tolosaldea traineruko gidari berria da donostiarra, baina esperientzia zabala du arraun
munduan; arraunlarien eta zuzendaritzako kideen lana nabarmendu du, «zailena da
gazte pila batekin osatutako harrobia izatea, eta hori dena ondo eramatea»  //7
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Auzoen arteko
sokatira
txapelketa,
bigarrenez  
Ibarrako San Bartolome 
jaietan egingo dute;
ekainaren 21a da izena
emateko azken eguna  // 5

Elkartasun
desafioa izango
dute igandean,
Amasan
Formatuz aldatu dute
Aiztondoko preso eta
iheslariei elkartasuna
adierazteko eguna // 3



Udal eraikin sozio-
kulturalak
berrantolatuko 
ditu udalak
Besteak beste, Iturritza jauregian
euskalgintzako elkarteen gunea eta
kultur etxean liburutegia kokatzea
adostu zuten, aparteko osoko bilkuran.  

Josu Artutxa Dorronsoro

Pasa den asteko asteartean ospa-
tu zen, Tolosako udaletxean,
ekaineko aparteko osoko bilkura.
Bertan, udal eraikinak berritu eta
erabilerak antolatzeko irizpide
orokorrak jasotzen dituen egitas-
moa onartzea zen puntuetako
bat. Hain justu, Tolosatzen parte
hartze prozesutik abiatutako
Udal Ekipamenduen azterketa
gauzatu zuen, aurrez, Hiritik at
kooperatibak, eta diagnostiko ho-
rren emaitzak jakitera eman zi-
tuzten. Udalbatzak, aho batez
onartu zuen udal eraikinak be-
rrantolatzeko plangintza. 
18 gune eta 33 zerbitzuren fitxa

teknikoekin, katalogo bat osatu
zuten, horietan garatzen diren
jardueren azterketa zehatzarekin,
egun duten egoera eta zerbitzuak

azalduz, eta etorkizuneko auke-
rak aurreikusiz. Eraikinek dituz-
ten beharrak eta 10 urteko epean
sor daitezkeenak ere bildu dituz-
te. Hiritik at enpresak, proposa-
men berri bat aurkeztu zuen, es-
pazio horiek optimizatu, erabile-
ra hobetu, eta tolosarrei
alternatiba berriak eskaintzeko.

HIRU BLOKETAN
Bi urtetako lanari esker, arazo na-
gusi gisa identifikatu dira eraiki-
nen egoera zaharkitua, gain-oku-
pazioa, azpi-erabilera eta kohe-
rentzia falta. Horrela, hiru
bloketan sailkatu dituzte eraiki-
nak: leku aldaketa behar dutenak,
hobekuntza behar dutenak eta
arazorik ez dutenak.
Ondorioz, zortzi eraikin estra-

tegiko berrantolatzea onartu zen.
Hitzaren Etxean (orain arte, kul-

tur etxea), liburutegia eta erabile-
ra anitzeko aretoa ezarriko dira.
Gorosabel Zaharra eraikinean,
kultur baliabideak (egun, kultur
etxean), musika eskola eta Aitzol
Euskaltegia egongo dira. Aranbu-
ru jauregian, erakusketa gela,
udal bulegoak eta artxiboa ezarri-
ko dituzte. Errotan, Bidaiarien
Txokoa eta Gazte Topagunea bil-
duko dituzte. Abastos eta Emete-
rio Arrese guneetan, elkartegin-
tza eta parte hartzea sustatuko
dute. Ferialekuak, kirol jarduerak
eta erabilera anitzeko gune bat
hartuko ditu. Ferialeku ondoko
Unipapelek, gaur egungo erabile-
rarekin jarraituko du, eta indus-
tria sortzailerako espazio bat
izango du. Azkenik, Euskararen
Etxea izatera igaroko da Iturritza
jauregia, euskalgintzako elkarte-
entzako gunea.
Eraikin horien izaera, progra-

ma arkitektonikoa, kudeaketa
eredua, jardueren aldaketak, bide
orria, aurrekontua eta parte-har-
tzaileak izan dituzte kontuan. Al-
derdi guztiek, esker hitzak izan zi-
tuzten prozesuan parte hartu du-
ten guztientzat.

BELLOTA PABILOIKO KONTRATUA
Bestalde, batetik, hainbat kreditu
aldaketen espedienteari buruzko
Alkatetza Dekretuen berri eman
zen, eta itxitako ekitaldiko faktu-
rak eta 2019ko diru-laguntzen
eranskina aldatzeko proposame-
na onartu ziren. 
Azkenik, 2019/1 erreparoa

onartu zen. Inauterietako karro-
zak gordetzeko azken urteetan
erabili den Bellota pabiloiko kon-
tratua berritzeari dagokio. Aben-
duan amaitu zen hitzarmena, eta
berritzeko, lizitazio bat beharrez-
koa izango dela gogorarazi zuen
oraindik aktiboki alkatea den
Olatz Peonek.

Korreo kaleko Iturritza jauregia Euskararen Etxea izatera igaroko da. J. A.

Herriko auzoak
datorren urteko
egutegian
irudikatzeko
epea, zabalik  
Uztailaren 15a da argazkiak
aurkezteko azken eguna.
Hautatutako irudietatik,
herritarrek gustukoenak
aukeratuko dituzte.

J. A.

2020ko Tolosako egutegia osatu-
ko duten argazkiak aukeratzeko
lehiaketa zabaldu du udalak. Ja-
kitera eraman duenez, aurten,
herriko auzoak irudietara era-
matea izango da argazkilarien
lana. Uztailaren 15a baino lehen
aurkeztu behar dira argazkiak,
www.tolosa.euswebguneko To-
losankliskatalean.
Lehiaketa irekia da, eta behin

epaimahaiak 40 argazki aukera-
tzen dituenean, herritarren ar-
dura izango da horietatik gustu-
koena hautatzea. Boto gehien ja-
sotzen dituen irudia izango da
egutegiko azaleko argazki nagu-
sia. Horrez gain, 600 euro jasoko
ditu egileak. Gero, epaimahaiak
aukeratuko du hilabete bakoi-
tzeko argazki bana, eta horien
egileek 200 euro jasoko dituzte
saritan. Botoa ematen dutenen
artean tablet bat zozkatuko dute.
Partaide bakoitzak, 5 argazki

aurkeztu ditzake gehienez, eta
horiek, 2 Mb eta 10 Mb arteko pi-
sua izan behar dute. Irailean ja-
kingo dira irabazleen lanak. Egu-
tegiak, berriz, azaroan banatuko
dituzte. Zalantzaren bat duenak,
943 670 383 zenbakira deitu  edo
kultura@tolosa.eus helbidera
idatzi dezake.

Eduardo Mocoroa
Udal Musika Eskolan
izena emateko aukera
MUSIKA// Dagoeneko 2019-2020
ikasturteko matrikula epeak
hasi dira Tolosako Eduardo Mo-
coroa Udal Musika Eskolan. Hi-
laren 28ra bitarte izen emateko
aukera dago, plazak bete artean.
Irailaren 3tik aurrera, berriz,
kasu berezien (4. zikloa) eta ba-
kanteak betetzeko matrikulen
txanda izango da. Tramiteak
musika eskolan bertan burutu
beharko dira. Edozein zalantza
argitzeko, bertara joan daiteke,
943 65 15 93 zenbakira deitu edo
musika@tolosa.eus-era idatzi.

Araba Euskaraz
festara, autobusez,
Galtzaundirekin
EUSKARA// Igandean Gasteizen
egingo dute Arabako ikastolen
festa. Eskualdeko herri ezberdi-
netatik bertara joateko autobu-
sak antolatzen ari da Galtzaun-
di, eta izena eman daiteke, oste-
guna bitarte. Autobusean
joateko 12 euro ordaindu behar-
ko dira (Galtzaundikide edo ata-
rikideek 10 euro). Alegiako kul-
tur etxean, Anoetako, Irurako
eta Villabonako ikastoletan, Iba-
rrako Galtzaundi tabernan, Zi-
zurkilgo udal bulegoetan edo
Galtzaundik Tolosan duen egoi-
tzan eman daiteke izena. 

HAUR GORREN TOPAKETA
Beste urte batez, «giro bikainean» ospatu zuten, Tolosan, Gi-
puzkoako haur gorren 10. topaketa, maiatzaren 31n. Herrial-
de osoko 3 eta 12 urte bitarteko 30 ikaslek, irakasleekin bate-
ra, auto lasterketak edota memoria jolasak egin zituzten, bes-
teak beste. Ezarritako helburu nagusia bete zuten: gorren
arteko harremanak sustatu, sakondu eta aberastea. ATARIA
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Zerbitzaria

Tolosa. Ikatza taberna, lanaldi osoan
lan egiteko zerbitzari bila dabil. Inte-
resatuek, bidali kurrikuluma ikatza-
taberna2003@gmail.comhelbidera
edo deitu 625 704 885 zenbakira.

Zaintzailea

Tolosa.Abuztuan, ordezkapen ba-
terako, emakume bat behar da, goi-
zez, adineko bat zaindu eta etxeko
lanak egiteko. Euskaraz jakiteak le-
hentasuna du. Informazio gehiago-
rako, deitu 680 455 167 zenbakira,
17:00etatik aurrera (Miren).

Tolosaldea.Uztailean umeak zain-
tzeko prest dagoen 18 urteko neska
bat naiz. Interesatuek, deitu 661 369
428 telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK



Elkartasuna oinarri
hartuta, desafioa izango
da igandean Amasan
Aiztondoko preso eta iheslariei elkartasuna adierazteko
eguna antolatu dute igandean, formatua aldatuta; herri
kirolaz gain, musika, bertsoak eta jan-edanak izango dira 

Jon Miranda Amasa

Azken urteetan, Aiztondora egu-
na antolatu izan dute bailarako
euskal preso eta iheslariei elkarta-
suna adierazteko. Antolatzaile la-
netan dabilen Ana Otegik adiera-
zi duenez, beste formatu batekin
probatu nahi dute aurten, kirolak
duen «erakargarritasuna» ikusita.
Villabonako Oskar Zelarain, Iñigo
Guridi, Manex Castro, Karlos Be-
sance eta Emilio Salaberria preso-
ei «babesa» emateko balioko du
ekitaldiak, eta baita, Nekane Txa-
partegi iheslari asteasuarrarekin
gogoratzeko ere. 
11:00etan hasiko dira kirol pro-

bak eta behin hori bukatuta, pre-
so eta iheslarien senideak omen-
duko dituzte. «Aurreskua dantza-
tuko diegu eta oparitxo bana
emango diegu, gure babesa gertu-
tik senti dezaten», esan du Otegik.
Elkartasuna ekonomikoa ere
izango da eta senideek bisitetan

dituzten gastuak estaltzen lagun-
tzeko taberna jarriko dute Ama-
san. «Patata tortilla pintxoak jarri-
ko dira salgai, eta Aiztondoko he-
rri bakoitza tortila kopuru jakin
batez arduratuko da, denentzako
adina egon dadin». Goiza borobil-
tzeko, Aitor Atxega larrauldarrak,
Iñaki Zalakain billabonatarrak
eta Larraitz Alkorta asteasuarrak
jarriko dute musika. Haritz Muji-
ka, Oihana Iguaran eta Unai Men-
dizabalek jarritako bertsoak mu-
sikatu eta kantatuko dituzte.
Urteetan ospatu izan da Aiz-

tondora eguna bailarako herri ez-
berdinetan txandaka, eta nahiz
eta Villabonan behin baino gehia-
gotan ospatu den, sekula ez da
Amasara igo. Herri horri «bere to-
kitxoa» egiteko, ekitaldi guztiak,
igandean, Amasako plazan egin-
go dira 11:00etan hasita. 
Eskualdeko kirolariak eman

dute izena parte hartzeko eta bi
fasetan ariko dira. Kirolez kirol,

talde gorrikoak, talde berdekoen
kontra aurrena, eta ondoren, tal-
de bakoitzeko kideek lan guztiak
zeinek azkarren egin lehiatuko
dira. «Ohoretxoa» egongo da joko-
an, azken helburua preso eta ihes-
lariei elkartasuna adieraztea izan-
go baita. 

MUNSTROTEGIA ZABALIK
Ikasturtea bukatzear dagoen honetan, etxeko txikienek azken hilabete hauetan egin dituzten
munstroak jarri dituzte ikusgai Aiztondoko Plazida Otaño liburutegian. Motxila ibiltarian ja-
rritako misioari erantzunez, familia giroan egindako lanak dira. «Ederrak eta bitxiak», esan
dute arduradunek. Denera 70 familiak eraman dute motxila ibiltaria azken 3 hilabetetan eta
122 umek hartu dute parte denetara. Erakusketa ekainak 29ra arte egongo da ikusgai. ATARIA

Izaba aldera irteera
egingo du igandean
Aizkardi elkarteak
AMASA-VILLABONA// Ekainaren
16an, 06:00etan abiatuko dira
mendizaleak Olaederratik, auto-
busez. Mintzateko bailaratik
abiatuko dira Otsogorrigaina
igotzeko. Jarraian Kartxilara
igoko dira eta Juan Pitoko Ben-
tan amaituko dute. Izen emate-
ko, 649 71 71 82 telefonora deitu
beharko da, bihar baino lehen.

Aurten beste bi borda
eraberrituko dituzte
Amasamendin
AMASA-VILLABONA// Iaz abiatu-
tako bideari jarraituz, 2019an
4.000 euroko aurrekontua bide-
ratuko da Loatzuko borda berre-
gokitzeko eta 3.700 euroko au-
rrekontua eskainiko da Otarreta
edo Kañoko borda konpontzeko.
Amasako Auzolan taldearekin
elkarlanean burutuko ditu uda-
lak eraberritze lanak.

‘Zizurkilgo
kirolariak
historian zehar’
beka atera dute
Irailaren 6rako aurkeztu beharko da
proposamena eta beka eskuratzen
duenak urtebeteko epea izango du
lana burutzeko; 2.000 euro jasoko ditu

Erredakzioa Zizurkil

Herriko kirolarien historia oro-
korra, bereziki, Danena kirol el-
kartearen ibilbidea eta herrian
egon diren kirolarien bizitza jaso
nahi da, genero ikuspegia kon-
tuan hartuta. Beka norbanakoek
eskatu ahal izango dute, baita
hiru kide edo gutxiagoko taldeek
ere. Udal bulegoetan aurkeztu
beharko da proiektua irailaren
6a baino lehen. Gehienez bost
orrialdetan, lanaren ikerketa es-
parrua, ikertzailearen aurreko
esperientzia, helburuak, mate-
rialak, baliabideak eta metodolo-
gia eta lana garatzeko kronogra-
ma zehaztu beharko dira. 
Izan ere, beka esleitu ondoren,

emakida eskuratzen duenak ur-
tebeteko epea izango du lana
aurkezteko eta 2.000 euro jasoko
ditu proiekturako. Amaieran
aurkeztuko duen lanaren luzera
gutxienez 100 orrialdekoa izan-
go da eta jendaurrean aurkeztu-
ko du, behin amaituta. Beka
norbanakoek edo gehienez hiru
pertsonek osatutako taldeek
jaso ahal izango dute, baina
guztiek euskara gaitasuna fro-
gatu beharko dute, EGA edo ba-
liokide den titulua erakutsiz.

Izan ere, proiektua, azterlana
eta memoria euskaraz egingo
baitira.

BEKA EMATEKO IRIZPIDEAK
Kirol batzordeko bi ordezkarik,
kirol zinegotziak eta kirol tekni-
kariak osatuko dute epaimahaia
eta kirol saileko administrariak
egingo ditu idazkari lanak, alka-
tea batzordeburu dela. Eska-
tzailearen espediente akademi-
koa eta curriculuma, ikerketa
proiektuaren interesa, zuzenta-
suna eta balio zientifikoa, origi-
naltasuna eta kronogramaren
bideragarritasuna hartuko dira
irizpide nagusitzat aukeraketa-
rako garaian. 
Dokumentazioa, irailaren 6ra

arte aurkeztu ahal izango da Zi-
zurkilgo udal bulegoetan. Bost
orriko proiektuarekin batera,
eskatzailearen nortasun agiria-
ren fotokopia, titulazio akade-
miko zehaztu eta osatua eta cu-
rriculum vitae-a aurkeztu be-
harko dira. Behin beka
esleituta, diru-zenbatekoaren
%30 beka ematen den une bere-
an jasoko da, %60 lana aurkeztu
eta epaimahaiak ontzat eman
ondoren, eta gainerako %10a,
jendaurrean aurkeztu eta gero. 
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ELKARTASUN DESAFIOA
Ekainak 16, igandea

11:00.Herri kirol probak. 
TALDE GORRIA: Aitor San Sebas-
tian(lastoa), Alatzne Etxaburua eta
Iñaki Esnal (trontza), Aitor Goenaga
(korrika), Pello Argaia (ingudea) eta
Mikel Alkorta (sega). 
TALDE BERDEA: Lander Otermin
(lastoa), Gurutze Astiasaran eta Mi-
kel Arretxe (trontza), Ander Etxe-
berria (korrika), Arkaitz Arretxe (in-
gudea), Joseba Astiasaran (sega).
Ondoren.Bailarako presoen seni-
deei omenaldia, musikaz eta ber-
tsoez alaituta. 



Rockbotic-ari buruzko
ate irekiak egingo
dituzte Alegian 
Alegiako Iturri Zahar guraso elkarteak datorren ikasturtean
Rockbotic-a eskaintzeko asmoa du, hori dela eta, 
ate irekien jardunaldia antolatu dute, astelehenerako 

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Alegiako eskolako Iturri Zahar
guraso elkarteak, datorren ikas-
turtean Rockbotic-a eskaintzeko
asmoa du, eta hori ikasle eta gu-
rasoen artean ezagutzera emate-
ko, ate irekien jardunaldia anto-
latu dute.
Astelehenean, hilak 17,

16:00etan, izango da eskolan
bertan. «Hainbat eskoletan ha-
siak dira, eta interesgarria irudi-
tu zaigu berau, gurera ekartzea»,
adierazi dute guraso elkartetik.
Datorren ikasturtean HH5-
LH6an izango diren haurrei zu-
zendua izango da. Ate irekietan
parte hartu nahi dutenek izena
eman beharko dute, aldez aurre-
tik, guraso elkarteko helbide
elektronikora idatziz. Eta me-
zuan, haurraren eta bertaratuko
den gurasoaren izena eta abize-
nak adierazi beharko dira. 
Haurrak, adin eta ezagueraren

arabera maila ezberdinetan ba-

natuta jarriko dituzte, Rockbo-
tic-arekin helburuen artean
hauek dituzte: teknologiaren
erabilera arduratsua egitea; era-
bilera praktikoa jolasaren bitar-
tez egitea, curriculumeko edu-
kietan ikasitako kontzeptu teori-
koak finkatzeko; zientzia,
teknologia, ingeniaritza eta ma-
tematikako oinarrizko kontzep-
tuen errefortzua egitea; eta sor-
mena, talde lana eta jende aurre-
ko aurkezpenak sustatzea.

BI ENTRENATZAILE
Alegiako Iturri Zahar guraso el-
karteak, 2019-2020 ikasturtera-
ko, eskola kirolerako bi entrena-
tzaile kontratatuko ditu. Intere-
satuek curriculumak kultur
etxera joanda edo kultura@ale-
gia.eus helbidera bidalita aur-
keztu beharko dituzte. Epea
ekainaren 21ean amaituko da.
Informazio gehiago nahi duenak
kultur etxean eskuratu ahal
izango du. 

EUSKALTZALEAK FORMATZEN
Galtzaundiko zuzendaritza, azpi-batzorde eta oinarri sozialari begirako formakuntza saioa
jaso zuten eskualdeko euskaltzaleek, larunbatean, Ikaztegietan. Lehenik eta behin, Xabier
Bengoetxea irakaslearen aurkezpena entzun zuten. Jose Maria Sanchez Carrion Txepetx-en
ikuspegi soziolinguistikoa azaldu zien Bengoetxeak saioaren lehen zatian, eta ondoren,  azal-
dutakoaren inguruko hausnarketa saioa egin zuten talde txikietan. Formazioari amaiera
emateko, talde guztiek egindako hausnarketak elkarbanatu zituzten. GALTZAUNDI

Festetako kamisetak
eskatzeko epea
zabalik dago
ALEGIA // Alegiako Festa batzor-
deak prest ditu aurtengo jaieta-
ko kamisetak. Ziortza Artolak
egindako logoa eramango dute
kamisetek eta eskaerak egiteko
epea hilaren 20ra bitarte egongo
da zabalik. Kamisetak nahi di-
tuztenek kultur etxean egin be-
harko dute eskaera, neurria ze-
haztuz.  Zortzi euroko prezioa
izango dute.

Erretirodunen Eguna
ospatuko dute
Bidania-Goiatzen
BIDANIA-GOIATZ // Ekainaren
23an ospatuko dute Erretirodu-
nen Eguna. 11:15ean, meza na-
gusia izango da, eta amaitzean,
herriko dantzariek emanaldia
eskainiko dute. Ondoren, Kon-
tseju ostatuan, 14:00etan, baz-
karia izango dute. Bazkarira
joan nahi duenak izena eman
beharko du hilaren 18a baino le-
hen, udaletxean.
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Herri Bazkaria
egingo dute betizu
jatearen ordez

Erredakzioa Amezketa

Amezketako Ugarte auzoan ur-
teetan egin dute betizu jatea, bai-
na, aurten, aldaketekin dator
eguna. Herri bazkaria egingo
dute, eta Euskal Parrillakoek
prestatu eta zerbitzatuko dute
bazkaria. 
Ugarteko Amuarrain elkarte-

ak antolatzen du, eta hilaren
29an izango da bazkaria.
14:00etan jarria dute ordua,
Ugarteko frontoian. Herri Bazka-
rira joan nahi duenak aurrez
txartela erosi beharko du Ugarte-
ko Goikoetxea-enea tabernan
edota Amezketako Ametza ta-
bernan. Txartelak erosteko az-

ken eguna hilaren 24a, astelehe-
na, izango da.
Bi menu jarri dituzte aukeran,

helduena eta 12 urte arteko hau-
rrena. Helduek, 32 euro ordain-
du beharko dute bazkarirako
txartela, eta haurrek, aldiz, 12
euro.

MENUAN, ALDAKETA
Aldaketa honekin, noski, jatekoa
ere guztiz aldatu da. Helduek,
entsalada mistoa, iberikoak, za-
poa parrillan, oilaskoa, Eceizako
pasteltxoak eta kafea izango di-
tuzte. Eta haurren menua, iberi-
koak, urdaiazpiko kroketak,
hanburgesa patatekin eta izoz-
kiak osatuko du.  

Ugarten azken urteetako ohitura aldatu
egingo dute, eta Euskal Parrillakoak
prestatutako bazkaria izango da

Hilaren 18a baino lehen
eman behar da izena
Ikaztegietako ludotekan
Erredakzioa Ikaztegieta

Ikaztegietako udako ludotekan
izen ematea irekita dago.  Ekai-
naren 24tik uztailaren 30era bi-
tartekoa izango da ludoteka zer-
bitzua, eta 2007-2016 urteen ar-
tean jaiotako haurrei zuzendua
da. 
09:00etatik 13:00etara eskai-

niko da ludoteka zerbitzua, eta
egunez eguneko plangintza ze-

haztua dago. Adinaren arabera
moldatuko dira ekimenak, eta
Ikaztegietako Udalak jakinarazi
duenez, eguraldiaren arabera al-
daketak egon daitezke. Apunta-
tzeko azken eguna, hilaren 18a,
asteartea, da. Haur bakoitzaren
kostua 60 eurokoa izango da.
Udaletxean bete beharko da

inprimakia eta ordainketa ber-
tan egiteko aukera izango da,
edota kontu korronte bidez. 

Rockbotic-ek sortutako aplikazioa, ikaskuntza prozesuan laguntzeko. ATARIA



Auzoarteko sokatira
txapelketa egingo dute
Ibarrako festetan 
16 urtetik gorako edozein ibartarrek izango du apuntatzeko
aukera, eta ekainaren 21a izango da azken eguna; hurrengo
bilera ekainaren 28an egingo dute, guztia antolatzeko

Irati Saizar Artola Ibarra

Auzotarren arteko sokatira txa-
pelketa egingo dute, bigarrenez,
Ibarrako San Bartolome jaietan.
Ibarrako kiroldegian edo herriko
tabernetan eman daiteke izena,
eta apuntatzeko azken eguna
ekainaren 21a izango da. 
Herrian sokatira sustatzea hel-

buru, iaz egin zuten lehen txa-
pelketa. «Giro polita» sortu zela
adierazi du Andrea Aldazabal
Ibarrako sokatirako kideak, «so-
katiran aritzeak zer eskatzen
duen herritarrek barrutik ezagu-
tzea nahi neguen». 
Hori horrela, bigarren urtez

ere antolaketari ekin diote Iba-
rrako Festa Batzordearekin bate-
ra. Aurten, taldeak sei tiratzailek
osatuko dira eta hiru emakume
eta hiru gizonek osatu beharko

dute. Guztira, 440 kiloko mailan
jokatuko da txapelketa. «16 urte-
tik gorako herritar orok eman de-
zake izena, bakarka zein talde-
ka», azaldu du Aldazabalek. Iba-
rrako kiroldegian eta herriko
tabernetan daude izen-emate
orriak. 
Behin epea amaituta, ekaina-

ren 28an egingo dute norgehia-
goka antolatzeko hurrengo bile-
ra. Antolatzaileak parte hartzai-
leekin elkartuko dira Ibarrako
plazan. «Txapelketaren nondik
norakoak azalduko ditugu; en-
trenamenduak nola egin zehaz-
tuko dugu eta taldeak osatuko
ditugu», esan du sokatiralariak.

Iazko festetako txapelketan parte hartu zuten kideak. AGERREMEDIA.COM

Festetarako kartel lehiaketan
parte hartzeko epea, zabalik
Erredakzioa Berastegi

Berastegiko Salontzo jaietarako
kartel lehiaketaren VI. edizioa
martxan jarri du udaleko kultura
batzordeak. Ekainaren 28rako
aurkeztu beharko dira lanak,
udaletxean. 
Diseinu irabazlea 2019ko fes-

tetako programaren eta kartela-
ren azala izango da. Festetako
herri afarian jakinaraziko da ira-
bazlea zein izan den, eta saria ere
bertan jasoko du. 
Diseinu librean egin daiteke,

hau da, digitala, marrazkia edota
collagea izan daiteke. Azalaren
neurria A4 orriaren erdia izango
da (A5), horizontalki jarrita.
Lana gutunazal batean aurkeztu
behar da eta egilearen datuak
beste batean. Nahitaez, honako
testuak agertu behar du kartele-
an, izan letra xehez edo larriz:
Berastegiko Salontzoak 2019 eta

abuztuak 7,8,9,10 eta 11. Zalan-
tzarik izanez gero, kultura@be-
rastegi.eus helbidera idatzi edo
688 681 952 telefonora deitu be-
harko da. Kultura batzordeko ki-
deek herritar guztiak animatu
nahi dituzte sormena erabiliz
parte hartzera. 

Kalean garaitu behar
ditugu EAJren politika
kapitalistak 

Udal eta foru hauteskun-
deen emaitzek berriro
agerian jarri dute bloke
atzerakoiak eta, berezi-

ki, PPk EAEn duen hondoratze
izugarria. Diskurtso frankistaren
eta espainolistaren eta errepre-
sio, gorroto eta mendeku gosea-
ren aurkako erantzuna izan da.
Hala ere, EAJk eskuratu du ga-
raipena, eskuinaren bozka era-
bilgarria bilduta, eta hiru diputa-
zioetan eta hiriburuetan agindu
ahalko du bere bazkide gogokoe-
na den PSErekin. 
Hauteskunde hauek are gehia-

go polarizatu dute bozka EAJren
(%36,24 EAEko udaletan) eta
EHBilduren (%24,79) artean;
udaletan historiako emaitza ho-
berenak eskuratu ditu EHBil-
duk. Elkarrekin Podemosek de-
sengainuaren prezioa ordaindu
du, eta hori neurri batean PSEk
jaso du, hirugarren postura igoz.
Analista asko atera dira EAJ-

ren emaitzak ospatzera, langile
klasea eta gazteria desmoraliza-
tzeko asmoz. Baina beren kalku-
lu matematikoek oso kontzien-
teki ezkutatzen dute egoera oso-
tasunean ulertzeko funtsezkoa
den puntua: Euskal Herrian mo-
bilizazio maila altuenetakoa bizi
dugu eta gainera zuzenean aurre
egiten dio jeltzaleen politikare-
kin. Pentsionistak, mugimendu
feminista, gazteria eta, batez ere,
sektore publikoko eta sektore pri-
batizatuetako lan gatazkek bene-
tan konplikatuko diote legegin-
tzaldia EAJri.
PPren beherakada erabat lotu-

rik dago EAJren igoerarekin, ez-
kerraren aurkako bozka erabilga-
rria bildu baitu. Cs, PP eta Voxeko
buruzagiek «pribilegio autono-
mikoen» aurka hauspotu zuten
diskurtsoak beren hautesle tradi-
zionalaren zati handia uxatu
dute. EAJk urteak daramatza
zentratzen bere diskurtsoa auto-

gobernua, Gernikako estatutua
eta kontzertu ekonomikoa hobe-
tzean: etxeko marka du eta eus-
kal burgesia eta burgesia txikia
oso kontziente dira kontzertu
ekonomikoa negozioak berma-
tzeko eta irabaziak handitzeko
tresna dela. Langile klasearen-
tzat, ordea, horrek ez du bizi bal-
dintzen hobekuntzarik ekartzen.
EAJk duen abantaila nagusia

ezkerretik falta den aurrez aurre-
ko oposizio baten faltan dago.
Aurrez aurreko oposizioa itun
aukerei ate guztiak ixtetik hasi
beharko luke. 
Horren ordez, EH Bilduko eta

Elkarrekin Podemoseko zuzen-
daritzek beren diskurtsoa EAJ
beraiekin batera politika aurrera-
koiak abstraktuan egitera gonbi-
datzera bideratzen dute. EH Bil-
durekin eginiko estatus berria-
ren ituna, Eusko Legebiltzarreko
aurrekontuak negoziatzeko
mantentzen jarraitzen duen
prestutasunak, eta abar. EAJri
maniobra tarte osoa eskaintzen
diote bere buruari itxura aurrera-
koi hori emateko.
Alternatiba bakarra hautes-

kundeetara bideratzeko estrate-
gia irtenbiderik gabeko kale itxia
da, sistema kapitalistaren logika
onartzea esan nahi du. EAJk, go-
bernuan den eskuin orok bezala,
benetako izua dio langile klaseak
eta gazteriak duen indarrari. 
Hori dela eta, beharrezkoa da

ezker borrokalari bat eraikitzea,
alternatiba iraultzaile bat tinko
defendatuko duena, langile kla-
searen eta gazteriaren borroka el-
kartuz autodeterminazio eskubi-
dearen alde, politika kapitalista
guztiekin amaitzeko. 
Ezin dugu lau urte hauteskun-

de berrien zain egon, ezta eskui-
narekin eginiko akordioetan fi-
datu ere. Kalea hartu behar dugu
berriro!

Jesus Aranzegi eta Manu Odriozola 
Tolosaldeko Ezker Iraultzailea

GUTUNA
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ESKUZ

BENJAMINAK A 
(FINAL-LAURDENAK)

BERASTEGI 

Sanchez-Alijostes 7
Vidaurreta-Lacarra 16
Garaikoetxea-Otaegi 13
Aizpurua-Odriozabala 16
Gonzalez-Zufiria 16
Iparragirre-Tejeria 10
Otaegi-Mayoz 16
Larrarte-Garmendia 5

BENJAMINAK B   
(FINAL-LAURDENAK)

ADUNA

Aperribai-Esnaola 9
Ruiz-Eizagirre 16
Arruti-Val-Roteta 0
Mintegi-Acosta 16
Saralegi-Saralegi 9

Lanzeta-Iraola 16
Arteaga-Nazabal 16
Urruzaola-Gorriti 14

ALEBINAK 
(FINAL-LAURDENAK)

ALTZO

Murua-Elola 16 
Elola-Unanue 4 
Aristeta-Barbero 9 
Altuna-Perurena 16
Castro-Iglesias 8
Intxausti-Lopetegi 16
Meulman-Otaegi 16
Iparragirre-Aranburu 7

INFANTILAK 
(FINALERDIAK)

AMEZKETA

Dorronsoro-Iraeta 7
Tolosa-Tejeria 18 
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Ruiz-Balerdi 7 
Gorostidi-Mujika 18

PALAZ
ALEBINAK 
(FINALAURREKOEN
AURRETIAKOA) 

BIDANIA

Agirre-Etxarri 10
Saizar-Agirrezabala-Villena 4

INFANTILAK 
(3. JARDUNALDIA) 

BIDANIA

Agirre-Ugartemendia 7
Arretxe-Tejeria 20
Maiz-Urkola-Jauregi 20
Aramendi-Iraola 18
Goitia-Uzkudun 20
Balda-Astrain 5
Otaegi-Aranburu 20
Faz-Zubizarreta-Etxeberria 15

San Joan Torneoaren
finalerdien bigarren
jardunaldia jokatuko
da larunbatean 

Erredakzioa 

Aurrera doa Tolosako lau eta er-
diko San Joan Torneoa, eta la-
runbat honetan, 11:00etan hasi-
ta, finalerdien bigarren jardunal-
dia izango da jokoan Beotibar
frontoian. Jubeniletan Fernan-
dez (San Juan) eta De la Fuente
(Buruzgain) ariko dira lehian.
Errioxarra ondo aritu zen aurre-
ko partidan, eta De la Fuente
bere mailako onenetakoa da, As-
perekin aurre-kontratua duena. 
Etorkizunekoen mailan Zaba-

la (Zazpi Iturri) eta Arribillaga
(Ardoi) izango dira aurrez aurre.
Zabala adunarrak min handia
egin zuen aurreko partidan sake-
arekin, eta bere aurkari izango
denak ere aurreko kanporaketa

ona jokatu zuen. Zabalak 22-13
irabazi zion Aristiri (Gure Txeru)
aurreko larunbatean. Elite mai-
lan Elola (Tolosa) eta Zubizarreta
(Lapke) ariko dira. Biak oso eza-
gunak afizionatuen mailan.
Aurreko jardunaldia jokatu eta

gero, torneoko lehenengo fina-
listak erabakita geratu dira. Ju-
beniletan Gutierrrez (San Cos-
me) errioxarrak  Larrazabali
(Amurrio) 22-10 irabazi zion. Gu-
tierrezek oso ondo jokatu zuen,
eta Larrazabali aurreko egunean
jokatutako Mallabiako finala na-
baritu zitzaion, ezker eskua
nahiko justu baitzuen. 
Etorkizunetan Julen Alberdik

(Gazteleku) 22-19 irabazi zion
Ruiz de Larramendiri (Lapke).
Oraindik gripe batetik guztiz
osatu gabe egon arren, Alberdik
bere kalitatea baliatu zuen parti-
da irabazteko. Elite mailan Espi-
nalek (Huarte) 22-8 irabazi zion
Lerenari (Najerino), beste era-
kustaldi bat eginez. 

Finalerdietarako
dagoeneko sailkatu
dira Gutierrez, Julen
Alberdi eta Espinal

Zazpi Iturriko Zabala adunarra, aurreko larunbateko partidan. AGERREMEDIA.COM
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Imanol Garcia Landa 

Eskarmentu handikoa da Patxi
Frances (Donostia, 1958) arrau-
naren munduan. Hainbat talde-
tatik pasa da arraunlari moduan:
Fortuna, Donostia, Hondarribia,
Zumaia eta Orio. Besteak beste,
Kontxako lau bandera irabazita
ditu arraunean. Erretiratu ondo-
ren bigarren entrenatzaile beza-
la Orion aritu zen eta Kontxako
bandera bat irabazi zuen. Ondo-
ren entrenatzaile postuan aritu
zen Getaria, Orio B, Zierbena eta
Zumaian, eta aurreko urtean
irrati batean aritu zen estropade-
tako emanaldietan aditu mo-
duan. TAK elkarteko deia jaso
zuenean Tolosaldea traineruko
entrenatzaile izateko, mikrofo-
noak alde batera uztea erabaki
zuen. 

Asteburu honetan hasiko dute
ETE ligako denboraldia Tolosal-
dea trainerukoek, Pasai Doniba-
nen jokatuko diren bi estropade-
kin,  I. Igartza Bandera larunba-
tean eta I. Adegi Bandera
igandean. Banderen lehian ari-
tzea eta igoera faserako sailka-
tzea du helburu Francesek.
Zein izan zen zure lehenengo
sentsazioa TAKeko deia jaso-
tzerakoan?
Aurtengo denboraldia berriro
Radio Euskadikoekin egitea hitz
eginda nuen, baina esan nien ere
deiaren bat jasoz gero, niri kresal
usaina eta uretan egotea gusta-
tzen zaidala. Sabino Alijostesek

[TAKeko lehendakaria] deitu zi-
danean, hasiera batean ezuste-
koa izan zen, emakumezkoen
taldea zelako. Baina, egia esan,
banuen harremana emakumez-
koen arraunarekin: 2008an An-
jel Larrañaga nirekin zegoen bi-
garren entrenatzaile bezala, eta
Tolosa-Getaria traineruari la-
guntzaren bat eman genion. Ho-
rrez gain, Zumaiako entrenatzai-
le nintzenean, klubean mutilak
eta neskak zeuden. Eta TAKeko
deia jasotzerakoan, ikusi nuen
aukera bat zela nik dakidanare-
kin ekarpena egiteko emaku-
mezkoen arraunari. 
Emakumezkoen arraunen ga-
rapenik izan da azken urteo-
tan?
Asko izan da. Estropaden ema-
naldiak egiten aritu naiz, eta en-
trenamenduak ikusten ere izan
naiz, eta teknikoki asko garatu
da. Eta garapena ez da izan orain
hamar urtetik hona bakarrik,
esango nuke azken hiru urteetan
oso handia izan dela. Emakume-
ak kirol honetan murgiltzen joan
dira, pixkana, eta azken finean,
pausoak ematen joan dira, eta
asko garatu da. Ni aurten kontu-
ratzen ari naiz, txalupa motor-
dunean joaten naizenean traine-
ruaren ondoan, teknikoki ez du-
tela gizonezkoen inbidiarik. Oso
ondo egiten dute arraun.
Eta TAKera iristerakoan zer
aurkitu duzu?
Inpresio berezia izan da. Kon-
tuan izan behar da Tolosa ba-

rrualdeko herri bat dela, eta trai-
nerua duela, traineruarekin en-
trenatu ezin den leku batean.
Arraunlariek eta zuzendaritzako
kideek sekulako meritua dute.
Tolosatik Oriora joaten dira egu-
nero entrenatzera. Urtean hartu
dezakegun pasadaz gain, joan-
etorri horiek egin behar dira. Eta
gainera, azpiegiturak eta mate-
rialak utzi egiten dizkigute hi-
tzarmen bidez, eta nik hori ez
dut orain arte bizitu. Konplika-
zio horiek guztiak izanik ere, klu-
ba eta arraunlariak aurrera doaz,
eta gainera gogo handiarekin. 

Errazena izan daiteke TKEko
klub bat eramatea, eliteko 18
arraunlarirekin, eta aurrekontu
on batekin. Zailena da gazte pila
batekin osatutako harrobia iza-
tea, eta hori dena ondo erama-
tea. Esan beharra dago martxan
dagoen tren batean sartu naizela
ni, eta kontuan hartu behar da
oinarrian egiten den lan guztia.
Nik piramidearen punta hartzen
dut, baina oinarrian ez badago
ezer, ez dago puntarik. 
Oinarriko mailetan egiten den
lanak bere garrantzia du, be-
raz.
Argazkian ateratzen garenak
trainerukoak izaten gara, baina
atzetik ondo egindako lana ez
badator... Gainera, lan gogorra

da, neguan egiten dena, Oria
ibaian iluntasunean, euripean,
hotz egiten duela... Hori dena ez
da ikusten, eta nik hori guztiaren
fruitua jasotzen dut. Nire ardura
da gero traineruan lehiatzeko
dagoen jauzi hori egiten lagun-
tzea.  
Jubeniletatik ere igo dira
arraunlariak.
Gure kasuan arraunlari guztiak
harrobikoak dira. Oso gazteak
dira, gainera. Aurrekoan hamar
jubenilekin atera ginen, eta ho-
rietatik lau bat lehen urtekoak,
16 urte dituztenak. Horrek era-
kusten du arraunlariek nolako
kasta jartzen dioten, ez baita
erraza txalupa txiki bat den batel
batetik traineru batera egoki-
tzea. Baina egia esan, kasta han-
dia dute, eta izan ditugun bi es-
tropadetan erakutsi didate estro-
pada bakoitzean borrokatuko
dutela.
Zein dira denboraldirako di-
tuzuen helburuak?
Ni oso lehiakorra naiz, eta behin
baino gehiagotan esan diet hori
arraunlariei. Gero, errealitatera
ere jaisten naiz. Oso neska gazte-
ak dira, eta eskarmentua falta
zaigu. Eta horri kastarekin aurre
egin beharko diogu. Helburuei
dagokionez, ni beti aurreraka jo-
aten naiz. Arraunlariei esaten

diedan moduan, gai bagara
arraunean ondo egiteko eta egi-
ten dugun lanean iraunkorrak
izateko, eta ausartak bagara eta
jarrera positiboa badugu, nik
uste dut ETE ligako lehen hiru
postuetan egon gaitezkeela. Nire
ustez banderen lehian eta igoera
fasean sartu gaitezke, hori baita
gure ilusioa. Kontxako Banderari
dagokionez, sailkapena lortu eta
gero saiatu ohorezko txandan
sartzea. Itsasoaren egoerak ere
baldintzatuko digu helburu ho-
riek lortzea. Beraz, itsasadarrean
eta badian ondo ariko gara, eta
itsasoan, txarra badago, eta batez
ere haizea dagoenean, konplika-
zio gehiago izango ditugu. 
ETE ligatik kanpo bi estropa-
da jokatu dira, Ondarroan eta
Lekeition. Ze ondorio atera di-
tuzu?
Ondarroan guri ondo datozkigun
baldintzak eman ziren. Itsasoa
barea zegoen, eta banekien kan-
poaldera ondo joango ginela, eta
denbora onena egin genuen. Ba-
rrura etortzerakoan, mantendu
ahal izan genuen eta azkenean
bigarren egin genuen, Eusko
Tren ligako traineru batzuen au-
rretik. Gero, Lekeition oso gaizki
zegoen itsasoa, eta eskarmentu
falta horrek bere eragina izan
zuen. Halere, ikusi genuen nes-
kak oso ondo defenditu zirela, eta
gure ligakoen artean bigarren ge-
ratu ginen, Zumaiaren atzetik ba-
karrik. Gure erronka izango da
ahal den ondoen egokitzea topa-
tzen garen baldintzei. 
Zein ikusten dituzu ETE ligan
aurkari nagusienak?
Hibaika indartsuenetakoa da, eta
aurtengorako errefortzuren bat
edo beste egingo dute ziurrenik.
Zumaia ere kontuan hartzekoa
izango da, guk bezala oinarria
ondo lantzen dutelako eta orain
hiru-lau urte zuten talde  indar-
tsu hartako arraunlari batzuk be-
rreskuratu dituztelako. Beraz, es-
karmentu hori ere izango dute,
eta emakumezkoetan Kontxako
Bandera irabazi duen entrena-
tzaile bat dute. Horrez gain, Kai-
ku eta Deustu ere kontuan har-
tzekoak izango dira. 
Asteburu honetan  hasiko za-
rete ETE liga, bi estropadekin.
Zer aurreikuspen duzu?
Badian jokatuko dira, eta printzi-
pioz taldearentzako baldintza
egokiak izango dira. Nik uste dut
taldeak ehuneko ehunean aritze-
ko aukera izango duela, eta bi
egunetan bandera lortzeko auke-
rekin izango garela. Larunbate-
koa erlojuaren aurkakoa izango
da. Estropada bakoitzean bi zia-
boga ditugu, eta gure erronketa-
ko bat horietan ahal den ondoen
moldatzea da.  

JOSU ARTUTXA

«Estropada
bakoitzean
borrokatuko
dutela erakutsi
didate»
PATXI FRANCES
TOLOSALDEA TRAINERUKO
ENTRENATZAILEA
Arraunaren munduan urte pila bat daramatza
Tolosaldea traineruko entrenatzaile berriak,
eta hori baliatu nahi du aurtengo denboraldian
ETE ligako lehen postuetan izateko.
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AGENDA

Deialdiak

Zizurkil.Pausoka, adinak ez du in-
porta 10:00etan. Jubilatuak oinez ibili-
ko dira bidegorrian.
Tolosa.2018ko neguan Tolosaldeko
16 eta 18 urte arteko gazteen kultur
kontsumo ohituren inguruko ikerke-
ta egin zuen Galtzaundi Euskara Tal-
deak, eta horren berri emango du
18:30etik aurrera, kultur etxean. 
Tolosa.Galtzaundi irakurle taldea:
Gerezi garaia. 19:00etan elkartu dira
kultur etxean. Yurre Ugartek gidatu-
ko du saioa.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaiagoa. Nahiz
eta mendebal ukituko haize
bizia ibili, zeruan hodeitza sa-

retuagoa egongo da, batez ere, egu-
naren bigarren zatian eta apenas
egingo du euririk. Euria egitekotan
eguneko erdiko orduetan izango da
eta oso gutxi, beraz egun ia osoan
ateri eutsiko dio. Termometroek na-
barmen egingo dute gora eta maxi-
moa 20-22 gradu atseginetan koka-
tuko zaigu.

Bihar.Giroa ezegonkorrago
egongo da. Goizean eta arra-
tsaldeko lehen orduak arte,

giro eguzkitsua eta epela izango dugu,
non termometroak 23-25 graduan
errendituko diren eguneko erdiko or-
duetan. Arratsaldeko lehen ordutik
aurrera ordea, ipar-haizea bizitu eta
giroa ezegonkortuko da. Bero-ho-
deiak garatuko dira eta arratsalde erdi,

eta batez ere, iluntzean ekaitzak joko
du. Ez dira ekaitz zaparrada gogorrak
izango, baina tarteka mardul botako
du, batez ere, mendi garaienen ingu-
ruetan.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Lotsagabe (Marta Garcia).
22:30.Galdegazte.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Tolosaldea Garatzeneko tartea, Gal-
tzaundiren irakurle taldeko dinamiza-
tzaile Yurre Ugarte eta Saioa Etxegia
Kale Kantoitik. 
11:00-12:00.Eutsi goiari.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak. 
16:00-18:00.Zebrabidea. 
18:00-20:00.Goizeko onena. 
20:00.(H)ari naizela.

FARMAZIAK

Gaur

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

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

ZORION AGURRAK

Urte askoan!

June (Irura).Zorionak June! Gaur 2 urte. 
Musu potolo asko zuretzako etxeko guztien partetik.

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

Argazkia bi egun lehenago
ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

BAZKIDEEN
SARIA
Ibarrako Lauburu taldeak hi-
lero 50 euroko erosketa txe-
kea zozkatzen du. Maiatzeko
zozketa egin dute jada eta
782 zenbakiak irabazi du. Go-
xobi dendan jaso zuen saria
Javier Ayerbek. Hileroko
zozketa horiekin Lauburuko
bazkide izatea saritu nahi
dute; «urteko 30 eurogatik
hilean 50 irabaz ditzakezu»,
esan dute Lauburu taldeko
kideek. ATARIA


