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TOLOSA
AIREAN OINEZ EGIN DUTE
Tolosako Oreka-T slackline taldeak antolatuta Riverline Fest jaialdia egin dute
asteburuan, Oria gainean. Hainbat proba izan dituzte bi egunetan zehar eta
herritar asko gerturatu dira ibai ertzera airean oinez nola egiten duten ikustera //3
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Tolosako
Xabier Balerdik
utzi du
Osakidetzan
zuen kargua

Giza Baliabideetako
zuzendariorde postua utzi
du; Tolosako Euskara
zinegotzia da //2

Berrobiko jaiak
agurtuta
Zizurkilgo
Elbarrenakoen
txanda da

San Agustin festak ospatu
dituzte berrobitarrek;
Zizurkilen irailaren 9a arte
izango dute jaia //3



Dimisioa eman du 
Xabier Balerdi tolosarrak

Erredakzioa Tolosa

Beste aldaketa bat eman da Osa-
kidetzako zuzendaritzan: kargua
utzi du Xabier Balerdik, Giza Ba-
liabideetako zuzendariordeak.
EAEko aldizkari ofizialean eman
zuten, atzo, tolosarraren dimi-
sioaren berri. Balerdiren izena
aipatu zuen fiskalak oposizioeta-
ko iruzurrari buruzko ikerketan. 
Kargu uzte horrekin, jada lau

dimisio izan dira osasun zerbi-
tzuan, mediku espezialisten
oposizioetako iruzurra salatu zu-
tenetik: Jon Darpon Osasun sail-
burua, Maria Jesus Mujika Osa-
kidetzako zuzendaria, Juan Car-
los Soto Giza Baliabideetako
zuzendaria, eta Balerdi bera.
Xabier Balerdi Tolosako Uda-

leko Euskara zinegotzia da ekai-
naz geroztik, EAJtik, eta udal go-
bernuan ardurak ditu: lanaldi
osoa  du zinegotzi gisa.
Osakidetzako iruzur salaketari

buruzko ikerketa zabalik dago

Gasteizko epaitegi batean.
Oraingoz hiru mediku jarri di-
tuzte ikerketapean, hiru epaima-
haitan parte hartu zuten senda-
gileak. Osakidetzako arduradu-
nik ez dute oraingoz inputatu.
Fiskalak hiru izen aipatu zituen
—Soto eta Balerdi, eta Andoni
Arzelai Osasun Arretako zuzen-
daria—, baina epailearen esku
utzi zuen ikerketapean jarri edo
ez. Oraingoz ez du erabakirik
hartu. 

Fiskalak 11 espezialitatetan su-
matu zituen iruzur zantzu ho-
riek, baina akusazio zehatza hiru
espezialitatetan egin zuen, bes-
teetan ez zuelako modurik ze-
hazki inor akusatzeko. Epaileak
hiru mediku jarri ditu ikerketa-
pean: Anestesiako, Angiologiako
eta Digestio Aparatuko epaima-
haietako kide bana. Bi delitu ai-
patu zituen akusazioko autoan:
agirien zaintzan desleialtasunez
jokatzea, eta sekretuak aurkitzea.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariordea izan da Balerdi, 
eta gaur egun, Tolosako Udaleko EAJko Euskara zinegotzia da
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ELKARTASUNEZ
Uda izanagatik ere elkartasunak ez du etenik izan eskualdean.
Hileko azken ostiraleko elkarretaratzea egin zuten Zizurki-
len, eta euskal presoak gogoan izan zituzten moduan, 11/13 su-
marioaren aurkako eta bertan auzipetuta dauden 47 lagunen
aldeko agerraldia egin zuten. Bide batez, hilaren 14an Bilbon
17:30ean egingo den manifestaziorako deia egin zuten. ATARIA

Hitzaldiak eta ikastaroak
antolatu ditu DYAk irailerako

I. Urdalleta Tolosa

Ikasturte berria hastearekin ba-
tera, Tolosarako hiru ikastaro
dauzka prest DYAk. Lehenen-
goa, lehen sorospenei buruzko
doako hitzaldia izango da, gaur
bertan, 19:00etatik 21:00etara.
Bertan itolarriak, zauriak, erre-
durak, traumatismoak, bularre-
ko minak, isurketak, garuneko
tronbosiak, konbultsioak edota
konorte galerak nola artatu era-
kutsiko dute.

Hurrengoa, familia osoari zu-
zendutako suspertze tailerra
izango da, hilaren 7an, 17:00eta-
tik 19:00etara. Haurrek ez dute
ordaindu beharko, eta helduen-
tzat, berriz, zortzi euroko kostua
izango du. Bakoitzak gehienez
hiru umerekin eman dezake ize-
na. Saioan, bihotz-geldialdi bat
identifikatzen eta horren aurre-
an jokatzen ikasiko dute.
Irailerako antolatu duten az-

ken ikastaroa hilaren 9an hasi
eta 27an amaituko da. Lehen so-
rospenen ikastaroa izango da,
eta astelehenetik ostiralera egin-
go dute, 19:00etatik 21:00etara.
Kasu honetan, egunerokoan aur-
kitu daitezkeen arriskuak landu-

ko dituzte eta hauei nola lagun-
du erakutsiko dute: bihotz-biri-
ken suspertzea, zauria, haustu-
rak, erredurak... Gainera, hala
nahi duten ikasleek Sorospen Ti-
tulua eskuratzeko aukera eduki-
ko dute, ikasturte amaieran egi-
ten diren probak gaindituz. Ma-
trikulatzeko 110 euro ordaindu
beharko da.
Parte hartu edo informazio

gehiago eskuratu nahi dutenek
943 464 622 telefono zenbakira
deitu dezakete edo www.DYAgi-
puzkoa.com webgunean sartu.
Tolosako Babes Zibileko Egoi-
tzan emango dira ikastaro guz-
tiak, eta toki kopurua mugatua
dela jakinarazi dute.

Monte Perdido
mendira igotzeko
aukera Aizkardirekin

Erredakzioa Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Aizkardi
mendi taldeak irteera antolatu
du hilaren 21 eta 22rako. Pirinio
aldera joango dira Monte Perdi-
do mendia igotzeko. 
Hilaren 20an, 19:00etan, abia-

tuko dira Torla aldera Olaederra
Kiroldegitik. Bertan lo egin, eta
hurrengo egunean Monte Perdi-
do (3.355 metro) igoko dute.
Behin tontorra zapalduta, erdi
bidean, Gorizeko aterpean gaua

pasako dute. Hurrengo egunean,
bezperan abiatutako tokira buel-
tatu beharko dute (Pradera), Faja
de las Floreseko bidetik.

Informazio gehiago nahi due-
nak edo izena emateko 649 717
182 telefono zenbakira deitu be-
harko da, 20:00etatik 22:00eta-
ra. Antolatzaileak Aizkardi men-
di taldearen aretoan ostegune-
tan egongo dira, ordutegi
berean, inork bertatik pasa nahi
izanez gero ere. Izena hilaren 13a
baino lehen eman beharko da.

Lan eskaintza

Etxeko lanak egin eta haurrak
zaintzeko.Pertsona baten bila nabil
etxeko garbiketak egiten lagundu,
eta hiru haurrei gosaria eman eta

IRAGARKI LABURRAK

eskolara eramateko. Egunero izango
litzake, astelehenetik ostiralera,
07:30etik 09:30era gutxi gorabehe-
ra.  Interesatuak deitu mesedez 669
028 202 telefono zenbakira.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariorde kargua izan du Balerdik. I. G. L.

Gaur izango da lehen
sorospenei buruzko 
doako hitzaldia,
19:00etatik 21:00etara 

Faja de las Floreseko pasabidea. ATARIA



Irailak ekarritako
lehendabiziko jaiak
Zizurkilgo Elbarrenan eta Berrobin festak izan dituzte asteburuan;
Zizurkilen hasi besterik ez dira egin eta irailaren 9ra arte izango dute jaia

Erredakzioa 

Berrobitarrek igaro dituzte San
Agustin jaiak. Pasa den asteazke-
nean bota zuen txupinazoa he-
rriko Ibin Kirol Klubak eta ordu-
tik igandera bitarte hamaika eki-
taldi izan dituzte aukeran. 
Ibin Kirol Klubeko ordezka-

riek txupinazoan azaldu zute-
nez, festak herritarrek herrita-
rrentzat egindakoak izan dira eta
eskerrak ere eman nahi izan zi-
tuzten. Laguntzaile eta antola-
tzaile guztiei eman zizkieten es-
kerrak, denen artean taldean bi-
kain lan egiteagatik, eta baita
herriko txikienei ere, Kikili eta
Kokolo erraldoiengatik. Berrobi-
tarrak, hortaz, igandera bitarte
egon dira festetan murgilduta.
Azken egunean, gainera, gazte-
txoenek kart zirkuituan buelta-
ka, arkua botatzen eta eskala-
tzen ikasten nahiz puzgarrian
saltoka ibiltzeko aukera izan zu-
ten. 
Zizurkilgo Elbarrenan ere

jaiak izan dituzte asteburuan,
baina hasi besterik ez dira egin.
Izan ere, txupinazoa ostegun
iluntzean botako badute ere, eki-
taldi sorta larunbatean hasi zu-
ten eta irailaren 9ra arte luzatu-
ko da. Lehen egunean, II. Ema-
kumeen Melokotoi Txapelketa
jokatu zuten Bera Beraren, Ordi-
ziaren eta Hernaniren artean.
Igandean aldiz, kotxe eta auto
klasikoen txanda izan zen, II. Zi-

zurkilgo Kotxe eta Motor Klasi-
koen topaketa egin baitzuten. 
Atseden hartuta, bihar jarrai-

tuko dute jaiekin. 19:00etan, XII.
Kros Mistoa egingo dute, Dane-
na lasterkarien taldeak antolatu-
ta, eta amaitutakoan, indarrak
berreskuratzeko, barrikotea
izango dute Joxe Arregi plazan.
Ordutik aurrera, egun bete-bete-
ak edukiko dituzte festarako. Os-
tegunean, marrazki lehiaketa
egingo dute eta erakusketaren

irekiera eta sari banaketa egingo
dituzte Plazida Otaño liburute-
gian, 19:00etan hasita. Txupina-
zoa bota eta melokotoia aurkez-
tuko dute gero, herriko Bukalai
dantza taldeari eskainita. Ja-
rraian, buruhandien aurretik
lasterka arituko dira, JunDaJo
txarangaren laguntzaz. 21:30ean
herri afaria egingo dute, Atxu-
londo eta Pasus jatetxeen esku-
tik eta ez aspertzeko, txaranga
eta karaokea ere edukiko dituzte.

Berrobiko txupina Ibin Kirol Klubak bota zuen; igandean gaztetxoek hamaika aukera izan zituzten. IRATI URDALLETA LETE

OREKA BILATU NAHIAN
Asteburu osoan zehar ospatu dute Tolosan, Riverline 
Fest jaialdia. Oreka-T Tolosako slackline taldeak antolatuta-
ko jaialdiak ikusmina sortu zuen, eta nola Zerkausitik, 
hala zubitik, jende mordoa egon zen soka gainean oreka
mantentzeko gai zirenei begira. IRATI SAIZAR

GAZTE EGUNA EGIN DUTE
Hamaiketakoa eginez hasi zuten Gazte Eguna anoetarrek.
Talde desberdinetan bildu, eta asanblada egin zuten, belau-
naldi berriei ongi etorria eman eta ideia berriak biltzeko. Egu-
na bukatzeko musika izan zuten Gaztetxean. I.S.

SALTO HISTORIAURRERA
Amarozko Mendi Elkarteak antolatuta, historiaurrearen ingu-
ruko tailerra eskaini zuen larunbatean Jesus Tapia Aranzadi
elkarteko kideak. Elosegi parkean elkartu ziren, eta besteak
beste, sua nola egiten zuten eta nola ehizatzen zuten ikasi zu-
ten. Hainbat erreminta ikusteko aukera ere izan zuten. I. S.
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Kotxe eta motor klasikoen topaketa izan zen igandean. I. SAIZAR



ARALARRETIK NEW YORKERA
New Yorkeko Wildlife Conservation zinema festibaleko sail
ofizialean emango dute Aralarko parke naturalari buruzko
dokumentala: Aralar: Mundua leku den lurra. Urriaren 17an
ospatuko dute ingurune basatien kontserbazioari buruzko
jaialdia. Aralar ingurua sakonago ezagutzea eta haren zain-
tzaz sentsibilizatzea du helburu dokumentalak. ON PRODUKZIOAK

ATXAGA, EDINBURGON
Abuztuan, Edinburgoko Nazioarteko Liburu Azoka ospatu
zuten. Bertan, zenbait euskal idazlek hartu zuten parte, Etxe-
pare Institutuaren bitartez; tartean, Joxe Irazu asteasuarrak,
Bernardo Atxaga idazleak. Euskal literaturaren itzulpengin-
tzaz aritu zen, Margaret Jull Costa itzultzailearekin batera,
eta Nevadako egunak liburuari jarri zioten fokua. IRENE LARRAZA

7.143 EUROKO LAGUNTZA
Gipuzkoari erronka jarri dio Minbiziaren Aurkako Elkarteak
2019rako. Bularreko minbizia duten gaixoentzako immuno-
terapia proiektu bat finantzatzeko 160.0000 euro biltzea,
alegia. Abuzturako, diruaren %37a eskuratu zen, 59.103 euro;
horietatik 7.143 euro Tolosan jaso ziren, maiatzean. Elkartea-
ren webgunean ere egin daitezke ekarpenak. JON MIRANDA

Billabonatar
bat, Bigarren
Mundu Gerran
hildakoen
artean  

Estatuko Aldizkari
Ofizialak orain arte
errekonozimendu ofizialik
ez zuten 4.427 herritarren
izenak argitaratu ditu. 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Oraindik ez zuten aitortza ofizia-
lik, Bigarren Mundu Gerran Aus-
triako Mathausen-Gusen errefu-
xiatu eremuetan hildako espai-
niar estatuko herritarren
izen-abizenek; heriotza horien
erregistro liburuak ezkutuan
egon dira urtetan. Abuztua has-
tearekin batera, ordea, Estatuko
Aldizkari Ofizialak gune haietan
4.427 lagun hil zirela argitaratu
zuen, eta haietako bat da Adolfo
Lozano Olazabal billabonatarra.
Gusen-eko eremuan hil zen,

44 urterekin, 1941eko azaroaren
7an; zerrendako ia pertsona guz-
tiak 1936ko gerran frantziar esta-
tuko muga zeharkatu zuten ban-
do errepublikazaleko kideak zi-
rela azaldu dute. Historialari
talde bat aritu da, besteak beste,
izen-abizenok argitaratzeko lan-
ketan, Gutmano Gomez Bravo
buru zutela, eta taldeak argitu
du, posible dela zerrendako izen
nahiz jatorrietan akatsak egotea:
errefuxiatuek beren senide eta
ingurukoak babestu nahi izaten
zituzten. Gainera, Mathausengo
Amical elkarteko funtsari esker,
historialariek 695 izen-abizen
gehitu dituzte. Horrela, alegazio
epe bat zabalduko dute, balizko
zuzenketak egin ahal izateko.

2016AN HASITAKO IKERKETA
Lantaldeak datuok argitaratzea-
ren garrantzia azpimarratu du,
memoria historikoari begira,
frankismoak datuok berariaz ez-
kutatu zituelako. Aipatzekoa da,
Lozano billabonatarrarekin ba-
tera, beste 13 gipuzkoar ere badi-
rela zerrendan, El Pais egunka-
riak argitaratu duenez.
Villabonako Aritza kultur el-

karteak Lozanoren inguruko
ikerketa egina du eta 2016ko
martxoan Mathausen-Gusen
errefuxiatu eremura bisitatu zu-
ten elkarteko kideek. Abiatu au-
rretik TOLOSALDEKO ATARIA-
n aritu ziren 1941ean zendutako
militar errepublikazalearen bio-
grafiaz; behin Austriatik itzulita,
bidaiaren kronika osoa egin nahi
izan zuten, irudiz hornituta.

Ekonomia arloak
abuztuan utzi
dituen lerroburuak
Zazpi hilabeteren ondoren, akordioa lortu
dute Ubik liburutegiko langileek. 
Bestetik, gaixotasun profesionala aitortu
diote eskualdeko langile bati. 

Erredakzioa

Tabakalerako Ubik liburutegian
lan egiten duten bitartekariek
akordioa lortu dute Sedena en-
presarekin. Tartean izan dira
Anoetako Iñigo Otxotorena eta
Villabonako Andoni Uzkudun.
Orain arte baldintza kaskarretan
aritu izan dira lanean, jaiegun as-
kotan lan eginez, eta batez beste,
1.000 eurotik beherako soldatak
jasoz. Abenduaren 22tik abuztura
lan baldintzak hobetzeko eska-
tuz, greba mugagabean egon dira.
Akordio berriak, baina, zenbait
hobekuntza jasotzen ditu. Lau ur-
tetarako sinatu dute akordioa eta
2022ra bitartean progresiboki
emango dira hobekuntzak. Ubik
liburutegiko arreta zerbitzuak
kontratatzeko Tabakalerak lizita-
zio berri bat aterako du azaroan,
eta baldintza pleguetan jasota ge-
ratuko dira orain langileek akor-
dioan adostu dituzten lan baldin-

tzak. Langileek, orain arteko bal-
dintza berdinetan egingo dute lan
eta hobekuntzak, azaroko lizita-
zioaren ondoren nabarituko di-
tuzte.

URTEBETE GEROAGO, AITORTUA 
Gaur egun Tolosan bizi da Josefa
Ibarbia berastegiarra. 14 urte zi-
tuela hasi zen lanean Berrobiko
Uranga paper fabrikan. Han, pa-
perari trinkotasuna emateko bo-
tatzen zizkioten talko hautsetan
amiantoaren zuntzak egon zitez-
keela ebatzi du, orain, Osalanek.
Aintzat hartu du Gipuzkoako gi-
zarte segurantzak, eta onartu du
Ibarbiak duen pleurako mesote-
lioma, gaitz profesionala dela.
Ibarbiak ia urtebetez egon be-

har izan du onarpenaren zain.
Orain, 78 urte dituela, ezintasun
osoa aitortu diote eta pentsioa
hobetu. 2.405 eurora igo diote.
Lehen, erretiroagatik eta alargun
izategatik 1.000 eurokoa zuen.

Zazpi hilabetez greban egon diren Ubik liburutegiko bederatzi langileak. ATARIA
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Ezbeharrek ez dute
etenik izan abuztuan
Aldabatxikiko enpresa bateko sutea, Berrobiko
lurrikara eta traktorea iraultzeagatik pertsona bat
zauritzea izan dira ezbehar nagusiak abuztuan
Irati Urdalleta

Abuztuko lasaitasuna hautsi
dute Tolosaldean gertatu diren
hainbat ezbeharrek. Aldabatxi-
kiko pentsu enpresan piztutako
sutea izan zen lehenengoa, Be-
rrobin neurtutako lurrikara bi-
garrena eta Bedaion traktorea
iraulita pertsona bat zauritzea
hirugarrena.
Hilaren 7an, piztu zen sutea

Aldabatxikiko pentsu enpresa
batean. Horren ondorioz, langi-
le bat erietxera eraman behar
izan zuten, kea arnasteagatik.
Goizaldeko 01:45 aldera jaso zu-
ten abisua suhiltzaileek eta To-
losako, Ordiziako eta Legazpiko
parkeetako suhiltzaileak gertu-
ratu ziren bertara. Kontrolpean
hartu zuten sutea 02:15erako
eta 05:00etan lortu zuten erabat
itzaltzea. Zauritutako langileaz
gain, hainbat makinek ere kal-
teak jasan zituzten.

BITXIKERIA
Berrobiko lurrikara izan da
abuztuko albiste bitxienetakoa.
Inguruan ohikoa ez den arren,
abuztuaren 19an, 23:50ak alde-
ra lurra mugitzen hasi zen Be-
rrobin eta eta Richter eskalan
2,3ko indarra eduki zuen lurri-
kara neurtu zuten. Hala ere, ez
zen kalte materialik edo pertso-
nalik izan. Zazpi egun beran-
duago, abuztuaren 26an, beste

ezbehar bat gertatu zen, hain
zuzen, Bedaion. Bertan, trakto-
re bat irauli eta pertsona bat
zauritu zen. Ertzaintzak jakina-
razi zuenez, traktoreak lanean

Motorzale tolosar bat hilik
eta bestea zaurituta, istripuz
Erredakzioa Tolosa

Aurretik aipatutako albisteek
baino ondorio larriagoak utzi zi-
tuen motor istripu batek: hilda-
ko eta zauritutako pertsona
bana. Abuztuaren 13an, Olabe-
rria parean gertatu zen ezbeha-
rra, A-636 errepidean.
22:15 aldera izan zen motor is-

tripua, N-1 errepideak eta A-636
errepideak bat egiten duten le-

kuan, Donostiako noranzkoan.
Ibilgailua KTM Duke motor bat
zen: errepidetik irten zen eta tra-
fiko seinale bat jo zuen gero. Ez-
beharraren ondorioz, motorrean
zihoan gizonezkoetako bat, 51
urteko tolosarra, hilik suertatu
zen momentuan; beste bidaia-
ria, berriz, 50 urteko gizonezko
tolosarra, zaurituta eraman zu-
ten Donostia Ospitalera, pronos-
tiko erreserbatuarekin.

Behin heriotza berretsi eta
epailearen egitekoak amaituta,
gorpua Donostiako Auzitegiko
Medikuen Zerbitzura eraman
zuten, zegokion autopsia mar-
txan jartzeko. Bitartean, polizia
istripua eragin ahal izan zuten
arrazoiak ikertzen aritu zen.
Istripuaren ondorioz, trafikoa

itxita izan zen puntu horretan,
errepidea erabat garbitu zuten
arte.

ari zen pertsona azpian harra-
patu zuen eta ezin zuenez arna-
sa ondo hartu, anbulantzia iritsi
bezain laister ospitalera eraman
behar izan zuten.

SAHARARRAK BUELTAN 
Saharako 29 haurrek igaro dute uda eskualdean. Oporrak Ba-
kean egitasmoaren bidez, hamasei ume familietan egon dira
eta hamahiru Hernialdeko aterpetxean. Errefuxiatu kanpa-
lekuetako beroari alde egiteko eta mediku azterketak pasa-
tzeko baliatu dute uda. I.TERRADILLOS

ETXERA, SEMEA IKUSTEKO
Garikoitz Etxeberria preso lizartzarra etxera ekarri zuten,
seme jaio berria ezagutzera. Sevillako espetxean dute preso
eta 1.000 kilometroko bidaia egin behar izan zuen, Alai seme-
arekin ordubetean egoteko. Familiakoak nahiz herritar ugari
hurbildu ziren Etxeberriari babesa erakustera. ATARIA

LEHERTU DIRA FESTAK
Festarako aukera zabala eskaini du abuztuak. Izan ere, es-
kualdeko hamasei herritan izan dituzte jaiak. TOLOSALDE-
KO ATARIAere bertan aritu da lanean eta guztia www.ata-
ria.eus-en ikusi daiteke. ATARIA
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Sutea piztu zen Aldabatxikiko pentsu enpresa. ATARIA
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Kirolariek ez dute atsedenik

Imanol Garcia Landa 

Hainbat kiroletan liga txapelke-
tak hasi dira edo laster hastekoak
dira, baina bien bitartean beste
hainbat kiroletan proba ugari
izan dira lehian. Eskualdeko ki-
rolariek azken asteetan lortuta-
ko emaitza nabarmenenak bildu
dira ondorengo lerroetan. 

SEGA
Jokin Etxeberria Bedaion bizi
den amasarrak hirugarren pos-
tua lortu zuen Euskal Herriko
Sega Txapelketan. Iban Pardo se-
galari zestoarrak 3.806 kilo eba-
kita irabazi zuen txapela. Julen
Gabirondo faboritoetako bat bi-
garren izan zen, 3.803,5 kilo eba-
kita, eta Etxeberriak  3.765 kilo
ebaki zituen. Laugarren sailka-
tua Jon Otegi gazte oiartzuarra
izan zen, 3.502 kilorekin.
Almitza elkartearen bidez, se-

gan duten abilezia erakustera
joan ziren Europako Txapelketa-
ra Tolosaldeko hainbat segalari,
eta baita lortu ere. 14 urtez azpi-
koen mailan lehiatu zen Auritz
Alkorta asteasuarra eta lauga-
rren postua eskuratu zuen; Izadi
Arrospide leaburuarra maila ho-
rretan seigarren izan zen. Maila
nagusian, emakumezkoen arte-
an, Hernialdeko Alaitz Imazen
13. postua izan zen azpimarraga-
rriena; Luisa Uzkudun leaburua-
rrak 18. postua eskuratu zuen.
Gizonezkoen artean, 56.na izan
zen Leaburuko Amaiur Arrospi-
de, eta 63.na Arkaitz Sarasola li-
zartzarra.

TXIRRINDULARITZA
Lehen aldiz jokatu da aurten
emakumezkoen Donostiako Kla-
sikoa, eta horren harira aitzinda-
ri izan ziren txirrindulariak
omendu zituzten, tartean es-
kualdekoak, 80ko hamarkadan
Orbea proiektuan aritu zirenak.
Arantxa Txitxi Orbegozo eta
Amaia Elosegi tolosarrak eta Jo-
sune Gorostidi txaramarra
omendu zituzten. Dina Bilbao
taldekidea duela 37 urte desager-
tu zen itsasoan eta Josu Iztueta
tolosarrak ordezkatu zuen eki-
taldian.  Carolina Sagarmendi
donostiarra ere bertan izan zen
eta Laida Alkortak bere aitaren
tokia bete zuen. Patxi Alkorta zi-

Uztaila bukaeran zein abuztuan zehar kirolari ugarik lehian jarraitu dute, eta eskualdeko
hainbatek emaitza bikainak lortu dituzte; omenaldiak jaso dituztenak ere izan dira

Txirrindulari aitzindariak omendu zituzten Donostiako Klasikoan, eta Periko Alonsok omenaldia jaso zuen Tolosan.  DONOSTIAKO KLASIKOA/JON MIRANDA

zurkildarra 2011n zendu zen eta
berak bultzatu zuen emakumez-
koen Gipuzkoako lehen txirrin-
dulari taldea. Bestalde, Leire
Olaberria txirrindulari ohi ikaz-
tegietarra izan da Donostiako
Klasikoaren antolakuntza zu-
zendaria. 
Horrez gain, Naia Amonda-

rain txirrindulari ibartarrak Pis-
ta Estaliko Munduko Txapelke-
tan parte hartu zuen. Seigarren
postuan helmugaratu zen pun-
tuazio lasterketan, eta hamalau-
garren izan zen omniumean. 
Bestalde, Eukene Larrarte to-

losarrak eta Naia Amondarainek
errepideko Europako txapelke-
tan parte hartu zuten. Larrartek
23 urtez azpikoen mailako laster-
ketan parte hartu zuen eta
Amondarainek junior mailako-
an. Horrez gain, Amondarainek
erlojuaren aurkako proban ere
parte hartu zuen, 29. amaituz.

FUTBOLA
Nerea Eizagirre tolosarrak Euro-
pako 19 urte azpiko txapelketa
jokatu zuen Espainiako selekzio-
arekin uztaila bukaeran, Esko-
zian. Finalerdietan Frantziako
selekzioarekin galdu zuen Espai-
niakoak, 3-1, luzapenean. 
Bere aldetik, Julen Castañeda

tolosarrak Racing taldearekin bi-
garren mailarako igoera lortu
ondoren, ez du jarraituko talde-
an denboraldi honetan. Bigarren
B mailan dagoen Cultural Leone-
sa taldean ariko da.  
Bestalde, Tolosako Berazubi

estadioan jokatu zuten Euskal
Herria Txapelketaren finala Ei-

barrek eta Realak. Talde armagi-
na izan zen nagusi, 2 eta 1eko
emaitzarekin. Partida horretan,
Periko Alonso tolosarra omendu
zuten. Ohorezko sakea egiteaz
gain, bera  izan zen txapela eta
garaikurra ematearen arduradu-
na ere.

IGERIKETA
Tolosaldea IKTko Eneko Gar-
mendia igerilariak zilarrezko do-
mina lortu zuen Espainiako Txa-
pelketan, 17 urtekoen mailan.
100 metro bizkar proban lortu
zuen bigarren postua Garmen-
diak, Alejandro Ruedaren atze-
tik, 57,89 denbora eginez.
Itsas zeharkaldiei dagokionez,

Ioseba Mateos ibartarrak eta Eri-
ka Amundarain billabonatarrak,
bigarren eta hirugarren postua
lortu zuten Santanderko lehen
elkartasun zeharkaldian. Kanta-
briako down sindromearen el-
kartearen alde izan zen proba. 5
kilometroko igerialdia egin be-
har izan zuten 70 parte hartzaile-
ek. Horrez gain, Amundarainek
bigarren postua lortu zuen Zu-
maian, IV. Itzurun Arranpla itsas
zeharkaldian. 3.000 metroko
saioa egin behar izan zuten igeri-
lariek.  

ARRAUNA
Tolosaldeak laugarren amaitu
zuen ETE liga. Hibaika izan zen
irabazlea, 150 punturekin, Zu-
maia bigarren, 143 punturekin;
Deusto hirugarren, 115 punture-
kin, eta Tolosaldeak 111 puntu es-
kuratu zituen. ETE Ligan bande-
ra bat lortu zuen Tolosaldeak,

Colindresekoa. Bestalde, aurten-
goan ez du lortu Kontxako Ban-
derarako sailkapena TAKeko
traineruak. 

MENDI LASTERKETA
Ane Iturria tolosarra munduko
txapeldunorde izan zen, Italiako
Apeninoetan. Mendi lasterkaria
jubenil mailako munduko txa-
pelketetan aritu zen, abuztuaren
2an eta 4an. Skyrunning mun-
duko txapelketan izan zen txa-
peldunorde, 21,6 kilometroko
eta 2.226 metro desnibel positi-
bodun ibilbidea 3 ordu eta 17 mi-
nutuan osatuz. Bi egun lehena-
go, kilometro bertikaleko proba
izan zuten kirolari gazteek, eta
hitzordu hartan ere fin ibili zen:
Gran Sasso mendia (2.912 m) 53
minutu eta 27 segundoan igo
zuen. 3,5 kilometroko bidea zen
egin beharrekoa, eta 1.000 me-
troko desnibel positiboa zuten.

TENISA
Binakako Karlsruhe tenis txapel-
keta irabazi zuen Lara Arruaba-
rrena tolosarrak Renata Voraco-
va txekiarrarekin batera. Aurrei-
kuspenak bete zituzten, Xinyun
Han eta Yue Yuan bikote txinata-
rrari irabazita. Denboraldi hone-
tan, tolosarrak modalitate horre-
tan eskuratu duen lehen garai-
pena izan zen Karlsruhekoa;
bere palmaresean, zortzigarre-
na.

MOTORRA
Josu Artola amezketarra txapel-
dun eta Alberto Aranburu tolo-
sarra hirugarren izan ziren Ro-

maniacs enduro probako zila-
rrezko mailan. Lorpen hori esku-
ratu duen lehen euskalduna da
Artola. Lasterketan lau jardunal-
di osatu behar izan zituzten par-
te hartu zuten pilotuek. Amezke-
tarrak lehen postua eskuratu
zuen lehen hiruretan eta, azken
jardunaldian, «lasaiago joatea»
erabaki ondoren, zilarrezko mai-
lako garaipena erdiestea lortu
zuen. 

AIZKORA
Joseba Otaegi zizurkildarrak le-
hen mailako Gipuzkoako Aizko-
lari Txapelketan seigarren pos-
tua lortu zuen, finalean parte
hartu zuten artean azkena. Julen
Alberdi aizkolari azkoitiarrak
jantzi zuen txapela lehenengo al-
diz.

PILOTA
Moitan (Portugal) jokatu zen
Esku Pilota Konfederazio Inter-
nazionalak antolatutako Euro-
pako Pilota Txapelketa eta Miren
Larrarte bidaniarrak, Leire Garai
gasteiztarrarekin batera, urrea
jantzi zuen Pilota Portugesa mai-
lan. Larrartek Euskal Selekzioa-
rekin parte hartu zuen Europako
Pilota Txapelketan. Pilota Portu-
gesa mailan, valentziarren aurka
jokatu zuten finala bidaniarrak
eta bere bikoteak. Nazioarteko
Jokuan ere, brontzea eskuratu
zuen Larrartek, eta amaitzeko,
One Wall modalitatean hiru ka-
tegorietan lehiatu ziren pilota-
riak eta bidaniarrak, 19 urtez az-
pikoetan jokatu zuen, zilarra es-
kuratuz.



Iraitz Arrospide
munduko
txapeldun  
Errumaniako Brasov hirian urrea irabazteaz gain,
billabonatarrak Espainiako marka jarri du 50 kilometrotako
distantzian, 2 ordu 47 minutu eta 41 segundorekin

Erredakzioa

Batez beste, kilometroa 3 minu-
tu eta 21 segundoko denboran
egin zuen Iraitz Arrospidek Bra-
soven (Errumania). Bertan joka-
tu zen igandean 50 kilometrota-
ko munduko txapelketa, eta bi-
llabonatarrak urrezko domina
lortu zuen. «Munduko txapelke-
ta batean denbora ez da lehenta-
suna izaten», esan zuen Arrospi-
dek lasterketa amaitu ondoren
Euskadi Irratian. Hala eta guztiz
ere, kontuan hartzeko marka
egin zuen, 2.47.41 Espainiako
errekor berria baita. Aurrekoa,
Asier Cuevas eibartarrak lortu
zuen 2016an, 2.57.35eko denbo-
rarekin. 
Igandean, biak izan ziren

Errumanian. Cuevasentzat dis-
tantzia ezaguna zen, baina billa-
bonatarrarentzat ez. Maratoieta-
ko 42 kilometroetara ohituta,
Arrospide lehen aldiz lehiatu
zen 50eko distantzian. «Oso
ondo iritsi nintzela banekien,
baina ez nuen espero irabaztea;
amets batean nago», onartu
zuen amaieran. Urrearen bidea
ez zen erraza izan, ordea. Laster-
keta geldoa izan zen hasieran,
eta «azkarra amaieran». Tartean,
sufrikarioa bizitu zuen billabo-
natarrak, berak adierazitakoa-

ren arabera, tripetako minez ibili
baitzen: «azken kilometroetan
sentsazio hobeak izan ditut eta
aurkariak atzean geratzen joan
dira». 

Iraitz Arrospideren atzetik
Lungile Gonpa (2.48.26) hegoa-
frikarra iritsi da helmugara. Po-
diuma Daniel Nash (2.49.01) in-
gelesak osatu du. 

Iraitz Arrospide billabonatarra podiumaren gorenean, igandean. ATARIA
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Zarautz eta Elgoibar
eskualdera

A buztua izaten da irai-
larekin batera, pilo-
tariek partidarik
gehien jokatzen du-
ten hilabetea. He-

rrietako jaiak, udako torneoak
(Gasteiz, Zarautz, taldekako Biz-
kaikoa, Bilbo, Elgoibar eta Do-
nostia)… erritmo handiko garaia
izaten da eta eskuek eta gorpu-
tzak urte-sasoi honetan erantzu-
tea nahi izaten du pilotariak.
Aurtengo abuztuan Jokin Al-

tuna izan da partidarik gehien
jokatu dituen eskualdeko pilota-
ria; 11 guztira (7 irabazi eta 4 gal-
du). Tartean, abuztuaren 10etik
18ra jokatutako sei eta horietatik
lehena ez beste guztiak irabazi
zituen. Zarauzko torneoa bere-
ganatu du Martijarekin eta Bil-
bon txapeldunorde geratu da Re-
zustarekin. Gasteizko eta Elgoi-
barko torneoak kenduta, udako
torneo guztietan hartu du parte.
Partida batzuetan txispa gehia-
gorekin, besteetan gutxixeago
asmatuz baina, ia herri guztieta-
tik eskea duen pilotariak, ikusle-
ak gustura utzi ditu orokorrean,
horren adibide, Zarautzen pilo-
tari onenaren saria jaso izana.
Erik Jaka izan da bigarren par-

tida gehien jokatu dituena, zazpi
guztira (3-4). Taldekako Bizkai-
ko torneoan lau eta erdian joka-
tzea tokatu zitzaion eta finalean
galdu egin zuen Lasoren aurka-
ko azken partida erabakigarrian.
Lehen aldiz hartu du parte uda-
ko torneo batean, Donostian
hain zuzen, Zabaletarekin biko-
tea osatuz. Lizartzarrak partidari
ongi ekin bazion ere, erditik au-
rrera, ez zuen erabakietan asma-

tu eta ez zuen finalerako txartela
lortu, 700 pilotakadatik gorako
partida gogor batean. 
Udako torneoetan presentzia

izan duen bestea Iñaki Artola
izan da. Abuztuko lehen bi astee-
tan ez zuen partidarik jokatu eta
oporrak hartu zituen. 12tik au-
rrera bost partida jokatu zituen
(3-2) eta bi finaletara iritsi zen.
Elgoibarkoa bereganatu zuen,
baina Donostian podiumeko bi-
garren postuarekin konformatu
behar izan du, asteburuan.
Gainontzeko pilotariek ez dute

torneorik jokatu, baina lesiona-
tuta dagoen Peñak ez beste guz-
tiek jokatu dituzte partidak. Jon
Erasunek sei jokatu ditu (3-3), le-
hen hirurak galdu eta azken hiru-
rak irabazi. Maila ona eman du
eta beti bezain seguru ikusi da
kantxan. Xabier Tolosak bost
partida jokatu ditu (2-3) abuztua-
ren 14a bitarte, eta horietatik lau
9tik 14ra bitarte. Besoko lesio ba-
ten erruz kantxetatik kanpo dago
harrezkero. Beñat Urretabiz-
kaiak berriz, bost partida jokatu
ditu eta horietatik bi irabazi.
Abuztua amaitu da baina uda

ez. Lekeitioko torneoan Altunak
eta Artolak izango dute aukera
eta ea San Mateotan, Donostian
bezala, eskualdeko pilotariek
hiru postu betetzen dituzten. 
Momentuz Baikok irailaren

11ra bitarteko partidak iragarri
ditu eta alegiarrak hiru partida
ditu programatuta, zizurkilda-
rrak bi eta ikaztegietarrak bat.
Aspek berriz, hilaren 16 bitarte-
koak, eta amezketarra bost parti-
datan dago iragarria, lizartzarra
hirutan eta Xabier Tolosa hila-
ren 11an berragertuko dela dago
iragarrita, Hondarribian, eta sei
egunetan hiru partida progra-
matu dizkiote.

Analisia
Imanol Artola ́ Felix´
Pilota komentarista

GORKA ZUBELDIAK
CCC LASTERKETA
AMAITU DU

Asteburuan CCC mendi lasterketa
jokatu da. Italiako Courmayeur he-
rrian abiatu eta Frantziako Chamo-
nixen amaitzen den lasterketak 99
kilometroko ibilbidea du, 6.100 me-

troko batez besteko penditzarekin.
Gorka Zubeldia alegiarrak, hankan
protesiarekin, 28 ordu behar izan
zituen ibilbidea amaitzeko.  

Goar Lopetegi ibartarra ere las-
terketan izan zen, baina 54 kilome-
troan erretiratu beharrean aurkitu
zen. Ion Azpiroz berastegiarrak
gauza bera egin zuen Mont Blanc-
eko ultra trail lasterketan, 31, kilo-
metroan. 
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Deialdiak

Tolosa. DYAren lehen sorospenei bu-
ruzko hitzaldia 19:00etatik 21:00etara
DYAren lokalean.  

Erakusketak
Tolosa. Speeltheater HollandTopic-
en 10:00etatik 14:00 etara, eta
15:00etatik 19:00etara. Speeltheater
Holland Onny Huisink eta Saskia Jan-
sek 1976an sortu zuten txotxongilo
konpainia holandarra izan zen. Kon-
painia 40 urte baino gehiagoz mundu
guztian zehar biran ibili zen, gazte zein
helduentzat antzeztuz. Txotxongilo-
ak aktore antzerkia, dantza eta mu-
sika bezalako arteekin uztartzeak
dakarren berrikuntzarengatik nabar-
mendu ziren.
Tolosa. Iran EzkutuaGernikako Ar-
bolan. Ura Iturralde argazkilari doku-
mental tolosarrak Iran Ezkutua era-
kusketa jarri du. Iraniar LGTBI komu-
nitateari buruzko istorio
desberdinetan oinarritzen den ar-
gazki erakusketa da.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Goiz fresko baten os-
tean, gaurkoan eguraldi
atsegina eta eguzkitsua

izango dugu. Goiz partean behe laino
puntu bat agertuko da, baina segidan
jasoko du eta egunean zehar giro ur-
dina nagusituko da. Arratsalde parte-
an hodeiren bat edo beste agertuko
da, baina ez diote eguzkiari trabarik
egingo eta gaurkoan eguraldi eguzki-

tsu eta atseginaz gozatzeko aukera
izango da. Haizeak ipar- ekialdetik
joko du eta horrekin beroa neurrikoa
izango da. Eguneko erdiko orduetan
tenperatura maxikoa 23-25 gradu
bitartean mugituko da.

Bihar.Biharkoan, berriz,
eguraldia politetik hasiko da
baina arratsaldean aldake-

tak nabarituko ditugu. Goizean orain-
dik ere behelainoa agertuko da, baina
segituan altxako du. Hodei gehixeago
ikusiko dugu aurreko egunekin alde-
ratuz, baina eguerdi arratsaldeko le-
hen orduak arte giro eguzkitsua izan-
go da, eta ondoren, haizeak ipar-
mendebaldeko ukitua hartzen
duenean, hodeiak nagusitzen hasiko
zaizkigu. Zerua estalirik geratuko da
arratsalde erdirako eta iluntze gau
partean euri pixka bat ere iritsiko zai-
gu. Ipar-mendebaldeko haizea nagu-
situko denez egunaren bigarren za-
tian tenperatura maximoak behera
egingo du eta eguneko erdiko ordue-
tan tenperatura beroena 20 -22 gra-
duan mugituko da. 

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefono zenbakia: 943 67 32 74. 
TOLOSA.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.

Hasi da
irudien bidaia 
Udako Argazki Lehiaketa abiarazi du
jada, ‘Tolosaldeko Ataria’-k; irailak 22
da argazkiak bidaltzeko azken eguna 

Erredakzioa Tolosa

TOLOSALDEKO ATARIA-k Uda-
ko Argazki Lehiaketa antolatu
du beste urte batez. Argazkiak
bidaltzeko epea zabalik dago eta
irailaren 22ra arte izango da au-
kera. 
Horretarako ataria.eus web-

gunean dagoen formularioa bete

behar da, izen-abizenak, harre-
manetarako telefono zenbakia,
herria eta helbide elektronikoa
zehaztuz. Atarikideek izenaren
ondoan bazkide zenbakia idatzi
behar dute. 
Horrez gain, argazkia non eta

noiz aterata dagoen, edo argazki-
ko gaiak iradokitako esaldiren
bat ere zehaztu daiteke.

EPEAK
Argazkiak bidaltzeko azken egu-
na hilaren 22a izango da, eta boz-
keta epea irailaren 24tik urriaren
13ra arte luzatuko da. Urriaren
18ko astekarian jakinaraziko dira
irabazleak.
Sariei dagokienez, epaima-

haiaren saria eskuratzen due-
nak, bi lagunentzako asteburu
bateko egonaldia irabaziko du
Lekeitioko Kurtxia landetxean.
Erabiltzaileen saria jasotzen
duenak, aldiz, lau lagunentzako
bazkari bat egin ahal izango du
Alkizako Inazio Urruzola txako-
lindegian. 
Sari horiez gain, parte hartzen

duten Atarikideen artean Zu-
mardia elkarteak eskainitako bi
neguko eski ikastaro zozkatuko
dira. 

BALDINTZAK
Garrantzitsua da argazkiaren
ezaugarriak kontuan hartzea
lehiaketan parte hartzeko.
300ppp-ko bereizmena, 30x20
zentimetroko gutxieneko tamai-
na, koloretan zein txuri-beltzean
izan daitezke eta 2019. urteko
udako argazkiak izan beharko
dira.
Tolosaldean bizi diren edo es-

kualdearekin lotura dutenek soi-
lik har dezakete parte. Bidaltzai-
lea izan beharko da argazki ho-
rren jabea eta beste inon argita-
ratu gabeak izan beharko dira.
Argazkiak TOLOSALDEKO

ATARIA-ko artxiboan gordeko
dira eta antolatzaileak beretzat
gordeko du jasotako lanak publi-
katzeko eskubidea. 
Parte-hartzaileak, bidalitako

lanen jabe den neurrian, lanak
erabiltzen eta jendaurrean erre-
produzitzen uzten dio TOLO-
SALDEKO ATARIA-ri, beti ere,
egilearen izena adieraziz.Iritsi dira lehen argazkiak. ATARIA


