
Ander Uranga
Espainiako
txapeldun
geratu da
20 urtez azpikoen mailan
200 metroko lasterketan
parte hartu du anoetarrak,
20,98ko denbora eginez //6

Tolosaldera
iritsi berri diren
gazteei harrera
ona egiteko
lanean

Harrera on egitasmoak sei
urte bete ditu Tolosaldean;
Integraziorako oso egokia
dela azaldu dute //2-3

JAIAKASTEBURU BOROBILA AMAROTZEN
Ostiraletik igandera jaietan murgilduta egon dira auzotarrak, askotariko ekitaldiekin; urteroko ajoarriero
lehiaketa edota berreskuratu berri duten danborrada, esaterako. Sardina errez agurtu dituzte  //5
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Altuna III.a
txapela jantzi
duen frontoira
itzuliko da
‘Ataria Irratia’-k zuzenean
kontatuko du
amezketarraren partida,
bihar, 22:00etan hasita  //7
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Harreran azpimarra 
Tolosaldera iritsi berri diren gaztetxoei ongietorria ematea du xede Harrera on ekimenak;
bertako hizkuntzari eta kulturari garrantzia ematen zaie, baina jatorrizkoena ahaztu gabe

Iñigo Terradillos Gaztañaga 

Zer hoberik leku berri eta ezeza-
gun batera joatean eskuak zaba-
lik hartua izatea baino? Adin
guztietara zabaldu daitekeen
sentsazioa da, baina, ziurrenik
haur eta gazteengan pisu han-
diagoa hartzen du. Horretaz jaki-
tun, erakundeak eta elkarteak
hainbat ekimen ari dira bultza-
tzen, migrazioaren gorakadaren
ondorioz sortutako gizarte ani-
tzean elkarbizitza ahalik eta ego-
kiena izan dadin.  

Hor kokatzen da, hain juxtu,
Harrera on egitasmoa. Duela sei
urte hasi zen Tolosaldean lehen
pausoak ematen, helburu argi
batekin: «Tolosaldera iritsi berri
diren gazteei eta haurrei harrera
on bat egitea». Tolosaldea Gara-
tzenek antolatzen duen egitas-
moa da eta Ana Telleria bertako
migrazio saileko teknikariak dio-
enez, Pasaian urtebete lehenago
hasi zuten ereduari jarraituz
ekin zioten. «Behar edo hutsune
bat ikusi zuten han, eta  Tolosal-
derako ere interesgarria zela iku-
si zen». Eskolaz kanpoko ekimen
hau Tolosan eta Villabonan egi-
ten da eskualdean, eta haur eta
gazteei zuzendutako dinamiza-
zioa eta formazioa eskaintzen di-
tuen Urtxintxa elkarteak koordi-
natzen du. 

BOLUNTARIOA
Ikasturtea bukatu den moduan,
Harrera on guneak ateak itxi ditu
hurrengo ikasturtera arte, urrian

hasi, eta ekainera bitarte luza-
tzen baita. Aurtengoan ere, 6-16
urte bitarteko gazte ugari elkartu
da bertan. Guztiek komunean
duten ezaugarria da azken bi ur-
teetan Tolosaldeko herri edo
ikastetxe batera iritsi izana. 

Astean behin elkartu dira, adi-
naren arabera banatuta, astele-
henetan, astearteetan eta asteaz-
kenetan. Txikienak, 6 eta 9 urte
artekoak, Villabonako Gazte Le-
kuan, eta 9-12 urte bitartekoak
eta 12-16 urte artekoak Tolosako
Gazte Topagunean.   

Euskal Herritik kanpo etorri
berriak dira egitasmoan parte
hartzera deituak edo gonbida-
tuak direnak. Tolosaldea Gara-
tzenen bitartez egiten da hori:
«Eskualdera etorri berri diren fa-
milien informazioa izaten dugu,
bai ikastetxeekin, bai eta udale-
tako gizarte zerbitzuekin harre-
manetan gaudelako», zehaztu
du migrazio teknikariak. «Kasu
askotan, gainera, ikastetxeak be-
raiek jartzen dira harremanetan
gurekin, behar hori izan dezake-
en haur edo gazte bat identifika-

tzen dutelako, dela kurtso hasie-
ran edo erdian». Badira, halaber,
euren kabuz joaten direnak ere.
Doako egitasmoa den heinean,
bertan parte hartzea ere bolunta-
rioa da, eta Telleriak zehaztu
duenez, «beraiek erabakitzen
dute noiz joan».

ABERASGARRIA
Euskal Herritik kanpokoak eta
etorri berriak, dira,beraz, Harre-
ra on egitasmoan parte hartzera
gonbidatzen diren gaztetxoak.
Hori da, hain juxtu, ekimena be-

rezi eta aberats egiten duen
ezaugarrietako bat antolatzaile-
en arabera. Hala, jatorri askotari-
ko haurrak eta gazteak elkartzen
dira:  Hego Amerika, Afrika, Eu-
ropa… «Bakoitza bere errealita-
tearekin etortzen da bertara, bai-
na, finean, antzeko errealitateak
elkartzen dira». Ezaugarri ho-
rrek are eta aberatsago egiten
duela diote: «Guk, bertan jolase-
an ari diren bitartean, euskal
kulturara gerturatzeko tresnak
eskaintzen dizkiegu. Baina, era
berean, beraiek ere, euren jato-
rria ahaztu gabe, beraiena den
hori ematera bideratzen ditugu,
eta hori guretzat oso garrantzi-

tsua da: esaterako, dituzten ohi-
turak kontatzera gonbidatzen
ditugu».

Elkarren artean jolas egiteko
eta lagun berriak egiteko aukera
izaten dute, beraz. Eta, gainera,
euskal kulturara gerturatzea ere
badu xede bezala egitasmoak,
«euskara hizkuntza bizia dela
erakutsiz, euskaraz hitz egitea
garrantzitsua dela eta komuni-
kaziorako eta gizarte harrema-
netarako tresna dela islatuz. Beti
ere, euren nortasun errespeta-
tuz».

Tolosako Gazte Topagunean elkartzen dira 9-16 urte bitarteko gazteak. Irudian, karta jokoan. ATARIA

«Ikastetxeak jartzen
dira harremanetan
beharra duen haur edo
gazte bat dentifikatzen
dutenean»
ANA TELLERIA
MIGRAZIO TEKNIKARIA
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Aitor Ruiz Salinas
2019ko uztailaren 6an hil zen 41 urterekin.

ORDIZIAN, 2019ko uztailaren 9an

Ilobak: Inhar, Elorri, Irati, Ekain, Maialen, Jon, Mikel, Ane, Idoia, Iratxe, Aimar, Roberto, Daniel.

Aitor Ruiz Salinas
2019ko uztailaren 6an hil zen 41 urterekin.

ORDIZIAN, 2019ko uztailaren 9an

Emaztea: Maite; alabak: Agurne, Uxue; gurasoak: Jesus eta Rosario; anai-arrebak: Gorka eta
Ainhoa, Aitziber eta Eduard; ezkon anai-arrebak: Fernendo eta Maribi, Jose Luis eta Maribi,

Rafael eta Begoña, Ignacio eta Carol, Javier eta Arantza, Rosa eta Aitor, Ana eta Peter.



Astean behin izaten diren saio
horiek ikastetxetik irtetean iza-
ten dituzte, arratsaldeetan, bi or-
duz. Bi hezitzaile izaten dituzte
zain, Villabonako Gazte Lekuan
eta Tolosako Gazte Topagunean.
Jolas edo jarduera desberdinak
proposatzen dizkiete gaztetxoei,
baina, ez edonola. Adin tarte ba-
koitzaren arabera, interesgune
edo gai bat hartzen dute aitzakia
moduan, bidea irekitzeko. «Esa-
terako, txikienen kasuan, Beñat
izeneko pertsonaia bat daukagu.
Beñatek bere herrian zirku bat
deskubritzen du, eta zirku horre-
tan, hainbat pertsona bizi direla
ikusten du, jatorri ezberdineko-
ak. Beñatek zirku horretan ikus-
ten dituen errealitate horiek
kontatzen dizkie gazteei astero
gutun bidez. Gutun horietako
bakoitzak gai batekin izaten du
lotura: astronomia, oporraldiak,
festak…»

Gai horiek Euskal Herrian
nola diren azaltzeko baliatzen
dute jarduera, eta, era berean,
gaztetxoen jatorrizko lurraldee-
tan gai jakin horiek nola diren
kontatzeko ere eskatzen diete.

LEHEN PAUSOA: HIZKUNTZA
Harrera on egitasmoko hezitzai-
leen lehendabiziko lanketa hiz-
kuntzarena izaten da. Haur edo
gazte bakoitzak dituen beharrak
identifikatzen dituzte, eta behar
horien arabera programa bera
ere eboluzionatzen doala konta-
tu dute: «hasieran hizkuntzari
lotutako tresna erraz batzuk
ematen ditugu lan egin ahal iza-
teko». 

Etorri berri diren gaztetxoek
ez dute euskara jakiten, beraz,
zerotik hasi beharra izaten dute.
Horrelakoetan, hezitzaileek eus-
karaz ematen dituzte azalpenak
eta tresna batzuk gaztelaniaz ere
eskaini beharra izan dituzte.
«Gaztelaniaz ez ezik ingelesez
ere eskaintzen ditugu, jatorria-
ren arabera. Tresna horiek, pix-
kana, desagertuz joaten dira,
ikasturtean aurrera egin ahala».

Seigarren ikasturtea osatu du
Harrera on ekimenak, eta hasie-
ratik izan duen «erantzun baiko-
rra» azpimarratu dute. Antola-
tzaileek dioetenez, gaztetxoak
«oso gustura» joaten dira, eta ho-
rren adierazle da askok urtez
urte errepikatu egiten dutela, eta
taldez talde igarotzen joaten di-
rela adinean aurrera doazen hei-
nean. 

Ekimena «keinu» modukoa da
«ezezagun zaien leku honetan
ongietorriak sentitzeko», eta go-
goratu dute ateak zabalik dituela
nahi duen ororentzat, ikastetxe-
an bertan galdetuz, edo Tolosal-
dea Garatzenera joz. 

Harrera on egitasmoan parte hartzen duten gaztetxoak, pasa den urteko Gabonetako Azoka Berezian. ATARIA

«Harrera on bat izatea ezinbestekoa
da frustrazioei aurre egin ahal izateko »
MAITE SAGASETA
HARRERA ON-EKO KOORDINATZAILEA

Balantze baikorra egin du ekimeneko
koordinatzaileak seigarren ikasturtea bukatu
berritan; integraziorako tresna «baliagarria»
dela dio, baina, oraindik lana dagoela egiteko.

Urtxintxa elkarteko Heziketa
Aktiboa lan-taldeko kidea da
Maite Sagaseta, eta Tolosaldeko
Harrera on egitasmoa koordina-
tzen ari da azken lau urteetan.
Integrazioari begira zertan la-
guntzen du horrelako ekimen
batek?
Oso tresna baliotsua dela esango
nuke integrazioari begira. Hiz-
kuntzari begira lan handia egi-
ten da, eta baita, esaterako, ber-
tako eta beraien kultura eta ohi-
turak jorratzen ere. Badu,
halaber, beste helburu garran-
tzitsu bat: Iritsi berri direnei he-
rrian dauden baliabideen berri
ematen zaie. Bai euren adinari
dagozkionak, bai bestelakoak
ere. Horretan ere lan egiten da.
Duela bi aste esaterako, eroske-
tak egin genituen, Tolosaldea
Garatzeneko migrazio saileko
teknikariak eta biok gaztetxoe-
kin lagunduta. Jarduera bat egin

behar genuen, eta horretarako
erosketak elkarrekin egitea pen-
tsatu genuen, beraiek ikusteko
non egin daitezkeen erosketa
horiek. Horrez gain, urte hasie-
ran Tolosaldeak zer azpiegitura
dituen eta horiek non dauden
ikusten egon ginen: igerilekuak,
futbol zelaiak… Herrian beraien
tokiak bilatzeko aukera izatea da
xedea. Hori oso garrantzitsua
iruditzen zaigu, eta horretan
lanketa ari gara egiten. Herriko
elkarteekin, esaterako, harrema-
na sor daiteke, eta polita litzate-
ke elkartetako kideek beraiek
azaltzea gazteei zer baliabide di-
tuzten.
Berria den leku batean ondo
hartua izatea suposatuko du
beraientzat, ezta?
Horixe da. Harrera on izena hor-
tik dator. Haur bakoitzak bere
errealitatea ekartzen du. Batzuk
adin txikikoak dira, eta normale-

an ez dira euren erabakiz etor-
tzen. Tolosaldera iristen direne-
an frustrazioak, minak… izaten
dituzte barnean. Askotan, ikuse-
zinak izaten dira, hasiera batean
behintzat. Iritsi diren toki horre-
tan harrera on bat izatea ezin-
bestekoa da horiei aurre egin
ahal izateko.
Etorri berritan zein izaten da
gaztetxoen beldur edo kezka
nagusia?
Hasiera batean hizkuntza muga
garrantzitsu bat izaten da. Tolo-
saldeko errealitatea ezagututa,
ikastetxera iristean behar ba-
tzuk izaten dituzte hasieratik
hizkuntzari dagokionez. Kon-
tuan hartu behar da, era berean,
normalean, inor ezagutzen ez
duten leku batera iristen direla.
Beraien burua kokatzea egoki-
tzen zaie, eta lan handia egin be-
har izaten dute horretarako.
Hortik etortzen dira askotan be-
raien haserreak, eta jolasean ari
garenean beraien frustrazioak
azaleratzen dituzte. Beraz, ho-
rrelakoetan beraiekin hitz egiten
dugu… lan handia egin beharra
izaten da zentzu horretan.
Bertakoekin erlazionatzea
kostatzen al  zaie?
Egitasmo honen kasuan, gure
taldeak etorri berriek sortutako-
ak izaten dira. Hori bai, beraie-

kin kalera irteten garenean ikus-
ten dugu bertakoekin harrema-
nak badituztela. Hala ere, egia
da, horretan indarra egin beha-
rra dagoela. 
Parte hartzen dute bertakoek
euren adinekoei harrera egi-
ten?
Ez dugu aplikatu oraindik, baina
ideia interesgarria da. Pasa den
urtean, bertako arraun taldeare-
kin arraunean aritzea izan zen
ekintzetako bat. Gurekin batera
aritu ziren arraun taldeko gazte-
ak, euren adinekoak baita ere,
eta oso interesgarria izan zen.
Bide horretatik ere asko egin
daitekeela uste dugu.
Pasaiako esperientzia hartu
zen oinarri Tolosaldekorako.
Bai. Sei urte daramatzagu
proiektu honekin martxan Tolo-
saldean. Gure esperientzia Pa-
saian hasi genuen. Martxan jarri
aurretik euskaltegiko langile bat
eta Urtxintxa elkarteko beste bat
aritu ziren buru-belarri urtebe-
tez egitasmo sendo bat osatzeko,
interesgune horiek, jarduerak
eta jolasak sortzeko eta lantzeko.
Tolosalderako ere lanketa hori
baliatu dugu. Oso emaitza onak
ematen dituela ikusi dugu, eta
gaur egun beste zonalde gehia-
gotan ere ari gara lantzen antze-
ko egitasmoak.
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Basoa, sorkuntzarako gaia
Alkizan, ‘Natura, gizakia eta artea’ topaketak egin zituzten larunbat goizean; Herria
inguratzen duen basoa inspirazio iturri bezala erabilita aritu ziren artistak plazan

Jon Miranda Alkiza

Sormenaren Kabia izenarekin
artistentzako egonaldiak antola-
tu dituzte, aurten, bigarren aldiz
Alkizan. Hemendik gutxira jaki-
naraziko dute beka zein artistek
eskuratu duten, baina hitzordua
iritsi aurretik kultur ekintza bat
gauzatu zuten larunbatean, bi-
garrengoz, herriko plazan. Natu-
ra, gizakia eta artea elkarrekin
harremanetan jarri nahi izan zi-
tuzten, horretarako lotura gisa,
basoa hartuz. Hain zuzen ere,
Hernio Gazume kontserbazio
bereziko eremuan babestutako
habitata da pagomotzez osatuta-
ko basoa. 

Haurrak protagonista izan zi-
ren guneetako batean, non bes-
teak beste Iñaki Martiarena Ma-
ttin ilustratzaileak Kamishibai
izeneko tailerra eman zuen. Kol-
dobika Jauregik paperezko txo-
riak egiteko tailerra ere eman
zuen gune horretan bertan. Buz-
tinarekin jolas egiteko eta euren
irudimena arbela batean adie-
razteko aukera ere izan zuten
etxeko txikienek.

Plazaren erdigunea, sorkun-
tzarako baliatu zuten artistek.
Hector Lunak, basoan bildutako
elementuak bilduz, goizean ze-
har artelan bat osatu zuen, basa-
jaun eta basanderea irudikatuz.
Zuhaitz enborrak baliatuz, be-
rriz, Miren Fagoaga eta Naiara
Delgadok, Interakzioa izeneko
performancea eskaini zuten la-
runbat eguerdian. Ordu laurden
pasatxoko ikuskizunarekin, iru-
dikatu nahi izan zuten gizakien
eta naturaren arteko harrema-
na. 

‘Interakzioa’ performancean parte hartu zuen Naiara Delgado, ezkerrean; Eskuinean plazan egin zirenjarri ziren postuak eta eskulan tailerrak. J. M. 

ADUNARREK ELKARTASUNA
Adunan elkartasun ekimena antolatu zuten ostiralean, 11/13 makroepaiketan auzipetuta
dauden guztiei, eta bereziki, eskualdekoei elkartasuna adierazteko. Jesus Mari Aldunberri
Kuduelduaindarra eta Ion Mintegiaga Minde ibartarra daude auzipetuta makroepaiketan.
Mindek epaiketaren nondik norakoak eman zituen Adunan eta elkartasun argazkia atera zu-
ten ondoren. Segidan, Ander Goikoetxea eta Haritz Mujikarekin bertso afaria egin zuten. ATARIA

Osasunari eskainitako gune
batekin osatu zuten topaketa. Zo-
rione Mendez eta Beñat Irazus-
tak, alde batetik, urki ura, ezku-
rra eta basa landareak erakutsi zi-
tuzten postu batean; eta bestetik,
bere txokoan Maddi Minerrek
ukendua nola egin erakutsi zuen,
horretarako sendabelar ezberdi-
nak erabilita.

Iñaki Iriarte eta Ainara Agirrek
osatu berri duten Txakun Txu-
kun taldearen alboka eta txala-
parta doinuek girotu zuten goiza
Alkizan, apropos ekitaldirako
egokitutako ikuskizuna eskainiz. 



Kabi Alai elkarteak San Fermin festa  antolatu zuen larunba-
tean Tolosan. Puzgarriak eta buruhandiak ibili ziren goizean,
eta arratsaldean, entzierro txikia izan zen zezenekin. Migel
Angel Bermudezek bota zuen txupinazoa Plaza Berrian.J. A.
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Amarotzen jai giroa
Eguraldia lagun, ostiralean
hasi eta igandera bitartean
hiru eguneko jai egitarau
oparoa izan dute auzoan 

Erredakzioa

Ostiralean, 16:00etan suziria
bota eta buruhandien kalejirare-
kin abiatu ziren Amarotzen fes-
tak. Mozorro gauak utzitako aje-
ari aurre egin, eta larunbatean,
10:00etako dianarekin hasita
ekitaldiak bata bestearen segi-
dan egin zituzten. Aurten, ajoa-
rriero lehiaketa, Leire eta Alaz-
nek irabazi dute. Amantala, bi
xanpain botila eta larunbat eta
igande gauetako afarietarako
txartelak eskuratu zituzten ira-
bazleek. Larunbateko oilasko pa-
rrilladaren ondoren, Atila y los
Unos eta XA2 DJak aritu ziren gi-
roa jartzen.
Igandean auzoko danborrada

egin zuten, duela bi urte berres-
kuratutako ohiturari jarraituz.
Larrain dantza egin zuten Ama-
rozko dantza taldekoek eta
eguerdian, Edu Manazas artista-
ren Circo a mediaskale ikuskizu-
na ikusteko aukera izan zen.
Amarozko XXI. Antzerki Astea-
ren barruko ekitaldia izan zen.  
Auzo bazkariaren ondoren

dantza izan zen protagonista
igandean: aurreskua dantzatu
zuten aurrena eta areto dantzak
egin zituzten ondoren. Festak
amaitzeko, sardina jatea izan
zen DJaren musikaz lagunduta
eta gauerdian suziria botaz eta
sardina errez agurtu zituzten
Amarotz auzoko festak datorren
urtera arte.

Ostiralean, txupinazoarekin abiatu ziren Iurramendi auzoko
festak eta larunbat eguerdian paella jatean bildu ziren auzo-
tarrak. Arratsaldean Deiedra taldearen folk kontzertua, toka
txapelketa eta patata tortilla lehiaketa egin zituzten. J. M. 

IURRAMENDIKO FESTAK

PAREGABEKO FESTAK

Goian ajoarriero lehiaketa, erdian Larrain dantza, behean malabareak. J.M. / I.U.
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Ander Uranga, Espainiako
txapeldun 200 metroko proban

Imanol Garcia Landa Anoeta

Europako Txapelketara joateko
gutxienekoa lortzera joan da An-
der Uranga atleta anoetarra Es-
painiako 20 urtez azpiko txapel-
ketara, eta helburu hori lortu ez
badu ere, urrezko dominarekin
itzuli da eta lorpen horrekin
«oso pozik» dagoela azaldu du.
Aire librean 200 metroko proba
irabazi du Tolosa CFko atletak,
20,98ko markarekin, eta berez
oso ona den marka izan arren, ez
du baliorik gehiegizko haizea
baitzegoen une horretan. Zehaz-
ki 3,2 metro segundoko abiadura

Oso marka ona egin
du, 20,98 eginez, 
baina ez da baliagarria
izan gehiegizko
haizearengatik

Ander Uranga, erdian, sari banaketan.  ANGEL URANGA

zuen haizeak, eta markak balia-
garriak izateko ezin du gainditu
2 metro segundoko abiadura.
Haizearengatik ez balitz, denbo-
ra horrekin aise lortuko zuen Eu-
ropako Txapelketara joateko gu-
txienekoa, 21,30ean baitzegoen.
Urangak ez zuen espero urrez-

ko domina lortzea: «Hirugarren
denbora onenarekin iritsi nin-
tzen txapelketara, eta hiruron
denborak zeuden hamarreko ba-
ten barruan». Finalean bigarre-
nari hiru hamarreko baino
gehiago atera zizkion, eta gakoa
bihurgunea izan zen: «Normale-
an bihurgunetik ez naiz ondo
ateratzen, eta gero azken 100
metroetan berreskuratzen dut
denbora. Baina finalean, bihur-
gunetik lehenengo atera nintzen
eta gero tartea handitu nuen». 
Lehenengo txandan, larunba-

tean, dena ematera joan nahi

Bazkaria

SAM.Aurten SAM enpresak 100
urte betetzen dituela eta hainbat
ekintza burutuko dira. Horietako bat
irailaren 28an, fabrikako instalazioe-
tan, langile eta langile izandako guz-
tientzat ospatuko den bazkaria

IRAGARKI LABURRAK
izango da. Izen emateak uztailaren
31 baino lehen egin beharko dira, le-
lefono honetara deituta edo Wha-
tsApp bat bidalita: 666 42 76 99.
Bestela, mezu bat bidali daiteke ho-
nako helbidera:
centenariosam@gmail.com.

Lan bila

Zaintzailea.Haur Hezkuntzan 
tituludun neska euskaldun bat 
naiz. Zuen haurrak zaintzeko 
prest negoke. Interesa dutenek dei-
tu 687 92 92 37 telefono 
zenbakira.

Erika Amundarain bigarren
izan da Debako Itxasmilan 

I. Garcia Landa 

Beste podium bat lortu du Erika
Amundarain igerilari billabona-
tarrak itsas zeharkaldietan.
Oraingo honetan Debako XII.
Itxasmilan, 1.900 metroko ze-
harkaldian, bigarren postua lor-

Igerilari
billabonatarrak
25.03ko denbora 
egin zuen 1.900
metroko zeharkaldian

Erika Amundarain, ezkerran, sari banaketan.  ATARIA

tu du, 25.03ko denborarekin. An-
drea De La Hera izan zen lehen
emakumea. Barakaldoko igerila-
riak handia egin zuen, sailkapen
orokorrean hirugarrena izan bai-
tzen. De La Heraren denbora
21.42koa izan zen, zeharkaldia
irabazi zuen Haigor Arangure-
nek baino minutu eta 24 segun-
do gehiagorekin. 
Amundarain «oraindik sinistu

gabe» dago denboraldia nola
doan ikusita, eta momentua
«aprobetxatu egin beharko» due-
la dio. Irabazi duena «makina

bat» dela dio billabonatarrak:
«Nik pertsonalki berarekin ezin
dut lehiatu». Amundarain «bere
zeharkaldia» egitera joan zela
dio, talde batetik tiratzen. «Hon-
darretara atera nintzenean, altxa
nintzen eta atzeraka begiratu
nuen, eta ikusi nuen hirugarren
neska hor zegoela, eta korrika
bizi egin nuen eta bigarren pos-
tuan iristea lortu nuen». 
Aurrera begira, La Sardina ize-

neko proban parte hartuko du
asteburu honetan, Bilbon. «Ha-
mabi kilometroko proba da, eta
hori zeharkaldi serioagoa izango
da guretzat», esan du Amunda-
rainek. «Maila oneko jende
gehiago doa, kilometro gehiago
dira, geldialdiak izaten dira,
anoa puntuak, estrategiak izaten
dira... beste mundu bat da hori».

Proba horretara ahal duen den-
bora onena egitera joango dela
dio billabonatarrak. «Podiuma
egitea ez da ezinezkoa, baina oso
zaila dago», esan du billabonata-
rrak. Zeharkaldi luze batean,
San Vicente de la Barqueran
egindakoan, hamar kilometroko
distantzian, bigarren egin zuen
Amundarainek denboraldiaren
hasieran. 

Eskualdeko beste hiru igerila-
rik ere parte hartu zuten Debako
Itxasmila proban. Ioseba Mateos
ibartarra 11. geratu zen gizonez-
koetan, 23.56ko denborarekin.
Asier Goenaga tolosarrak 16.
egin zuen, 24.57ko markarekin.
Tolosaldeko azken ordezkaria
Julen Mintegia tolosarra izan
zen, sailkapen orokorrean 104.
postuan. 

zuen, baina ez zuen lortu eta
21,55 egin zuen. Gero finalerdie-
tan kontrolatzen joan zen, eta
21,72 egin zuen. Finalean dena
ematera joan zen, orduan lortu
zuen, baina egindako markak,
esan bezala, ez du baliorik.
«Pena da horrelako lasterketa
egin ondoren, haizearengatik
markak baliorik ez izatea», esan
du Urangak. «Hori bai, 21 segun-
doko langatik jaitsi naiz, eta
behin egin dudanez, ikusten dut
marka horretara gerturatzeko
aukerak ditudala».
Ezin izango du beraz, Europa-

ko Txapelketara joan 200 metro-
ko proba egitera, baina aukera
du Espainiako selekzioarekin
4x100 metroko probara joateko.
Europako txapelketetan ez du
parte hartu orain arte Urangak,
eta esperientzia berri bat izango
zen berarentzat joateko aukera
baldin badu. 
Denboraldia bi aste barru bu-

katuko zaio Urangari. Asteburu
honetan Euskadiko Txapelketa
jokatuko da absolutu mailan, eta
uztaileko azken asteburuan se-
lekzioen arteko Espainiako Txa-
pelketa jokatzen da. 
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Unai Iribarrek
denboraldiko
lehen lasterketa
irabazi du

Erredakzioa  Ibarra

Unai Iribar txirrindulari ibarta-
rrak Loinaz Klasikoa irabazi
zuen igandean, bere lehen garai-
pena denboraldian. «Hainbeste
poste eta gero bazen garaia es-
kuak gora altxatzeko!», idatzi du
sare sozialetan ibartarrak. 
144,7 kilometroko ibilbidea-

ren ondoren, 17 txirrindulari ihes
eginda iritsi ziren helmugara.
Horietan azkarrena Unai Iribar
izan zen. Bigarrena Alessandro
Fancellu italiarra izan zen eta hi-
rugarren Alejandro Molina. Unai Iribar. ATARIA

Bestearen bila joango
da Altuna binakakora 

Erredakzioa Amezketa-Alegia

San Fermin Torneoko lau eta er-
diko txapelketa irabazi du Jokin
Altuna amezketarrak Iñaki Arto-
la alegiarrari 22-13 irabazita,
igandean Labrit pilotalekuan jo-
katutako finalean. Altuna III.a
berriro itzuliko da frontoi horre-
tara, bihar hain justu, San Fer-
min Torneoko binakako txapel-
keta jokatzera. Ladis Galarza
izango du bikote. 
Hiru bikoteko bi multzo osatu

dituzte binakako txapelketara-
ko. Altunaren multzoko beste bi
bikoteak Urrutikoetxea-Mariez-
kurrena II.a eta Ezkurdia-Zaba-
leta dira. Bi horiek atzo gauean
jokatzekoak ziren, eta horien ar-
teko galtzaileek jokatuko dute
Altuna eta Galarzaren aurka. Os-
tiralean, atzoko irabazleen aurka
jokatuko dute amezketarrak eta

Artolari lau eta erdikoa
irabazi ondoren, San
Fermin Torneoko
binakako txapela
janzten saiatuko da

Artola eta Altuna, sari banaketan.  ASPE PELOTA

baraibartarrak. Multzotik lehe-
nengo geratzen den bikoteak jo-
katuko du finala, igandean, fes-
tetako azken egunean.
Ataria Irratiak zuzenean

emango du biharko Altunaren
partida, 22:00etan hasiko den
emanaldian. 

ALTUNA, NAGUSI
Lau eta erdiko finalari dagokio-
nez, Artolari urduri zegoela na-
baritu zitzaion partidan zehar,
eta sakean ondo aritu bazen ere,

ez zen nahikoa izan Altuna III.ari
irabazteko.
Aspekoa nagusi izan zen ha-

siera-hasierarik. Horrela, bede-
ratzi tantoko aldea izatera ere iri-
tsi zen amezketarra. Partidaren
bigarren partean, Artola susper-
tu eta sei tantora jarri bazen ere,
ez zuen Altuna gainditzea lortu.
Amezketarrak bere lehen txape-
la eraman du San Fermin Torne-
oko lau eta erdiko txapelketan,
aurreko bietan txapeldunorde
izan ondoren.

Miren Larrarte bidaniarra
finaletik kanpo geratu da

Erredakzioa Bidania-Goiatz

Larunbatean eman zitzaion ha-
siera Laboral Kutxa Emakume
Master Cup San Fermin Txapel-
ketari. Ikusle ugari elkartu zen
Lizarrako Remontival pilotale-
kuan. Nagusien mailan jokatu
zuen Miren Larrarte eskualdeko

ordezkari bakarrak. Bidaniarrak
Elizalderekin osatu zuen bikotea
eta Jaka-Ruiz De Larramendiren
aurka 18-10 galdu zuten finalerdi
orekatu batean. Jaka izan zen
nagusi, partidako erritmoa ja-
rriz. Atzean Ruiz De Larramendi
beteranoa oso seguru aritu zen.
Nagusien mailan beste fina-

lerdia Iera Agirre eta Ohiana Or-
begozok irabazi zuten. 18-13 gai-
lendu zitzaion Andrea Aldare-
giak eta Amaia Aldaik osatutako
bikoteari. Nagusien mailako San
Fermin Torneoko finala, beraz,
Jaka-Ruiz de Larramendi eta
Agirre-Orbegozo bikoteek joka-
tuko dute.

Nagusien mailan finalerdiak jokatu dituzten pilotariak; eskuinean, Miren Larrarte.  EMAKUME MASTER CUP

Txirrindulari
ibartarrak Loinaz
Klasikoa irabazi du
Beasainen

Jon Iraolak
ordezkatu du 
Alex Nogues 
Erredakzioa Tolosa

Alex Nogues izan da azken bost
urteetan Tolosa CF Eskubaloia-
ko lehen taldeko entrenatzailea.
Klubak atzo iragarri zuenez, bere
lekua Jon Iraolak hartuko du.
Ibartarra taldeko jokalari ohia da
eta azken urteetan harrobiko tal-
deekin aritu da lanean.
Joan den astean iragarri zuen

Alex Noguesek taldeko lehen en-

trenatzaile izateari utziko ziola,
Bera Bera taldera joateko biga-
rren entrenatzaile bezala. No-
guesen eskutik taldea Lehen
Maila Nazionaleko ligako txapel-
duna izan zen bukatu berri den
denboraldian. Igoera fasean, or-
dea, ez zuten Zilarrezkora jauzi
egitea lortu. Lorpen hori 2016an
erdietsi zuten. Hurrengo urtean,
ordea, maila galdu eta lehen
mailan jokatzen dute geroztik.

Jon Iraola eta Alex Nogues, denboraldi honen amaieran.  JOSU ARTUTXA 
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AGENDA

Deialdiak

Ibarra. Odol ematea anbulatorioan,
18:30ean.
Tolosa.Cecilia G. De Guilarte - Un
discurso valiente en el exilio español
de 1939 en Mexicohitzaldia,
19:30ean, kultur etxean. Jose Angel
Ascunce, Deustuko unibertsitateko
irakasle ohiak eta Blanca Gimeno,
egilea eta literatura irakasleak (Mine-
sota, AEB) emango dute hitzaldia.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.
Giro ezegonkorra. Ekaitz gi-
roarekin hasiko zaigu eguna,

non arratsaldera arte zaparrada
mardulak izango diren eta ekaitzak
jo eta kazkabarra ere botako duen
Tolosaldeko txokoren batean. Arra-
tsaldetik aurrera egoerak nabarmen
hobera egingo du. Zaparradak geroz
eta ahulagoak eta tartekatuagoak
izango dira, egun amaierarako ateri
geratuz eta ostarte zabalak irekiz.
Haizeak ipar ukitua izango du eta
tenperatura maximoa ez da 19-21
gradutik pasako. 

Bihar.Giro bikaina. Goizean
goizeko hodei hondarrak
deseginda, egun osoan giro

eguzkitsua nagusituko da eta gaine-
ra giro oso sanoa izango dugu. Haize-
ak ipar ukitua izaten jarraituko du,
baina hala ere, tenperaturek koska
polita egingo dute gora, eguneko er-
diko orduetan 23-25 gradu atsegi-
netan joaz goia.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Elkarrizkettap 
(Mikel Kazalis).
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15. Ireki Kaxa (Aiora Zulaika).
22:45.Zer jan.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza.Eskualdeko be-
rriak, Iker Ibarluzearekin eguraldi ira-
garpena, Joseba Landa Bartzelona-

tik, agenda, Elena Egigurenekin 
komunikazio ez bortitza, teknologia-
ren atala eta amaitzeko Quark zien-
tzia atala. 
11:00. Hamaiketakoa. Ibarraldeko
berriak.
12:00. Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
18:00.Goizeko onena. 
20:00.Kokondo. Musika saioa, Os-
kar Tenarekin.

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
esanen eta iritzien erantzukizunik.

TALDE BORTXAKETA SALATU DUTE
Tolosaldeko Asanblada Feministak deituta elkarretaratzea egin zuten atzo, Tolosako Plaza
Zaharrean, Manresan (Herrialde Katalanak) 2016an izandako talde bortxaketa bat salatzeko.
Zazpi gizonek 14 urteko neska bat bortxatu zuten eta orain ari dira auzia epaitzen, Bartzelo-
nako Lurralde Auzitegian. Fiskaltzak oraingoz, sexu abusu jarraitua leporatzen die zazpi gi-
zonezkoei, baina sexu erasoa leporatzea ari da aztertzen, komunikabideen arabera.   ATARIA


