
«Ia bi minutuan
hobetu beharko
nuke nire
denbora Olinpiar
Jokoetarako»
IRAITZ ARROSPIDE
LASTERKARIA

Espainiakoa ez ezik, Europako marka
hobetu du billabonatarrak 50
kilometroko Munduko Txapelketan;
Olinpiar Jokoak ditu orain, jomugan //6

11/13 sumarioko 47
auzipetuei elkartasuna
adierazteko eguna,
etzi, Ibarran
Elkartasun Eguna egingo dute ostiralean;
herritarrek Elduaingo Jesus Mari Aldunberriri,
Ibarrako Jon Mintegiagari eta beste 45
auzipetuei babesa azalduko diete //3

TOLOSA
LEHORREKO HONDARTZAN
Atzo hasi zen Tolosako X. Hondartzako Boleibol Txapelketa eta larunbata
bitarte 144 boleibol partida ikusteko aukera egongo da Plaza Berrian; Tolobolei
elkarteak kirol hori ezagutarazi nahi du eta baita kirola herrira atera ere //5
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Taldea
egonkortzeko
helburua dute
Tolosaldea
trainerukoek

Patxi Frances
prestatzaileak onartu du
denboraldi amaierara ez
direla nahi bezain ondo
iritsi; hala ere, urtea ona
izan dela esan du //7
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Udazkeneko
egitaraua
prestatu du
Tolosako
jabetze eskolak

Besteak beste, euskal
emakume idazleen
irakurketa feminista egingo
dute eta gizonen paperaren
inguruan hausnartuko du
Jokin Aspiazuk //2



egingo dute, genero ikuspegia ar-
datz hartuta. 

Zu zaindu, neure burua zaindu 

Urriak 17, 24, eta azaroak 7, 14.
Kontxi Lopez Soriak eskainiko du
15:00etatik 17:00etara, kultur etxe-
an, gazteleraz. Bost euro ordaindu
behar dira. Zu zaindu, neure burua
zaindu: nork bere burua ondo zain-
tzen eta maitatzen ikasi ikastaroan,
besteak beste, sufrimendu emozio-
nala gutxitzeko eta emozio positi-
boak eta umore ona handitzeko
hainbat teknika landuko dituzte.

Autodefentsa feminista 

Urriak 25 eta 26.Maitena Monroy
Romerok eskainiko du. Urriaren
25ean 16:00etatik 20:00etara, eta
26an 10:00etatik 14:00etara, kultur
etxean, gazteleraz. Bost euro or-
daindu behar dira. Emakumeen es-
kubideen, etorkizunaren eta gaita-
sunen inguruan kontzientziatzen la-
gunduko du adituak.

Emozioak eta sormena 

Azaroak 4, 11 eta 25.Leire Markinez
Calvok eskainiko du Emozioak sor-

EGITARAUA
Xilografia tailerra 

Urriak 1, 8, 22 eta azaroak 5.Lilo-
neo gaineko xilografia tailerra,
17:30etik 20:00etara, kultur etxean
Oihana Ugarte Iriarteren eskutik.
Tailerra euskaraz izango da eta bost
euro ordaindu behar dira. Antzinako
teknika hori erabiliz sormena lantzea
da helburua.  

Ondo zahartu

Urriak 2 eta azaroak 27.Pepa Bojo
Ballesterrek eskainiko du 15:00eta-
tik 17:00etara, kultur etxean, gazte-
leraz. Hamar euro ordaindu behar
dira. «Aukera izango dugu hausnar-
tzeko nola zahartu nahi dugun, zeri
diogun beldur eta zerk kezkatzen
gaituen eta, batez ere, nola egin die-
zaiokegun aurre horri guztiari, etapa
hau bere osotasunean bizi ahal iza-
teko», esan dute arduradunek.

Euskal emakume idazleen
irakurketa feminista

Urriak 3 eta 24, eta azaroak 28.
Kattalin Miner Perezek eskainiko du
18:00etatik 20:00etara udal liburu-
tegian, euskaraz. Bost euro ordaindu
behar dira. Euskal eta zehazki eus-
karazko emakume idazleen lan ga-
raikideak ikuspegi feminista batetik
irakurtzeko tailerra izango da.

Munduko emakumeen literatura 

Urriak 9, azaroak 13, abenduak 11,
urtarrilak 15, otsailak 5 eta mar-
txoak 4.Mertxe Tranche Iparragui-
rrek eskainiko du 18:00etatik
20:00etara, udal liburutegian, gaz-
teleraz. Bost euro ordaindu behar
dira. «Munduko Emakumeen Lite-
ratura etengabeko bidaia bat da herri
eta kultura desberdineko emakume
idazleen lanetan barrena, eta bada,

era berean, emakume horien kez-
ken eta egoeren leihotik begiratzea
ere».

Nola aritu jendaurrean 

Urriak 10, 24, eta azaroak 7 eta 21.
Nerea Redondo Otamendik eskaini-
ko du, 18:00etatik 20:00etara, kultur
etxean, elebitan. Bost euro ordaindu
behar dira. Ikastaroan jendaurrean
gustura hitz egiten ikasiko dute era
parte hartzaile eta dibertigarrian.

Batukada feminista 

Urriak 15, 29, azaroak 12, 23, aben-
duak 10, urtarrilak 14, 28, eta
otsailak 11.Arantxa Vicedo Rubio
eta Ainara Sarasketa Alberdiren es-
kutik, 18:30etik 20:30era, 
San Esteban auzoko elkartean, 
euskaraz. Hamar euro ordaindu be-
har dira. 

Emakumeak musika eszenan 

Urriak 16.Olatz Salvadorrek eskai-
niko du 17:00etatik 20:00etara, kul-
tur etxean, euskaraz, eta doan. Au-
rrez eman behar da izena. Forma-
kuntzan egungo euskal musika
eszenari buruzko analisi kritiko bat

menaren bidez kudeatzentailerra,
15:00etatik 17:00etara, kultur etxe-
an, euskaraz. Bost euro ordaindu
behar dira. Ezagutza eta kontzien-
tzia pertsonalaz ariko da aditua,
emakume izatearen autoestimua
eta duintasuna aurkitzen laguntze-
ko.

Gizonak eta feminismoa 

Azaroak 14. Jokin Azpiazu Carballok
eskainiko du 18:00etatik 20:00etara,
kultur etxean, euskaraz eta doan.
Hainbat galdera erantzuten saiatuko
da tartean gizonek nola erantzuten
dieten feminismoaren erronka eta
interpelazioei.

Sexu esplotazioa 

Azaroak 22.CEAR-Euskadiko Bea
de Lucas Larreak eskainiko du Bizi-
tzak mugan: elkarrizketa, hegoal-
deko mugan sexu esplotazioa hel-
buru duen indarkeriari eta saleros-
ketari buruzkoasaioa. 
Sexu esplotazioa helburu duen sa-
lerosketa egoera batetik ateratzea
lortu duen Saharaz hegoaldeko
emakume baten kontakizunean
eraiki dute.

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.
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Mundua aldatzeko
gogoz bueltatuko da
jabetze eskola
Udazkeneko egitaraua zabaldu du jada, 
Tolosako jabetze eskolak; ohiko tailerrak mantendu
dituzte, baina badira berrikuntzak ere 

Erredakzioa 

Linoleo gaineko xilografia taile-
rra, zahartzen laguntzeko saioa
edota emozioak sormenaren bi-
dez kudeatzen laguntzeko ikas-
taroak antolatu ditu jabetze es-
kolak datozen hilabeteetarako.
Urria, azaroa eta abenduan ze-
har izango dira eta azken urtee-
tan bezala, hizlari eta aditu ugari
gonbidatu dituzte euren espe-

rientziak partekatzeko. Izan ere,
jabetze eskolak emakumeei eza-
rritako gutxiespen eta diskrimi-
nazio egoerei aurre egiten lagun-
tzea du helburu, eta horretarako
banakako zein taldekako ikas-
kuntza eta kontzientziatze pro-
zesuan lagundu nahi da. 
Aurten ere jatorri ezberdineko

emakumeei zuzendutako Gure-
tzako gunea antolatu dute. Ho-
rren barruan sendabelarren tai-

lerra egingo dute Sara Letamen-
dia Galarragarekin. Urriaren
19an izango da, 10:00etatik
18:00etara Ereite elkarteko loka-
lean. Tailerraren barruan sar-
tzen da bazkaria, eta doakoa da.
Emakume afrikar migratzaileak
bidegurutzean prestakuntza tai-
lerra ere egingo dute azaroaren
14an 17:30etik 20:00etara, kultur
etxean, doan. Honakoan ere au-
rrez eman behar da izena migra-

Aurten ere batukada feminista egongo da. TOLOSAKO UDALA

zioa@tolosaldea.eus helbidera
idatzita edo 646 05 70 80 telefo-
no zenbakira deituta. 
Gainontzeko ekitaldietan par-

te hartzeko kultur etxean eman

behar da izena, eta informazio
gehiagorako 943 67 03 83 telefo-
no zenbakira deitu daiteke edo
berdintasuna@tolosa.eus helbi-
dera idatzi.



Elkartasun Eguna
ospatuko dute,
ostiralean, Ibarran 
Jesus Mari Aldunberriren eta Jon Mintegiagaren kasuak
salatu eta elkartasuna adierazteko eguna izango dute etzi
Ibarran; afarirako txartelak salgai daude dagoeneko.

Irati Saizar Artola Ibarra

Babes keinu bat egin asmoz, El-
kartasun Egunak ospatuko di-
tuzte asteburu honetan 11/13 su-
marioko 47 auzipetuen herrie-
tan. Tolosaldeko kasuan, Ibarran
hartuko du lekua egun horrek,
irailaren 6an, ostiralean. 
Antolatzaileek azaldu dute-

nez, «47 auzipetuen epaiketa sa-
latuko dugu egun horretan, eta
Ibarran, zehazki, Jesus Mari Al-
dunberri Kudu elduaindarraren
eta Jon Mintegiaga Minde ibarta-
rraren kasuak salatuko ditugu».
Fiskaltzak 13 urte eta erdiko es-
petxe zigorra eskatu du Kudu-
rentzat, eta 15 urtekoa Minde-
rentzat, hurrenez hurren.
Eguneko ekimen nagusia

19:00etan izango da: manifesta-
zioa egingo dute Ibarrako plaza-
tik abiatuta,  Kudu, Minde eta
47ak herrian lelopean. 
Horren osterako, kantu afaria

antolatu dute eta dagoeneko es-
kuragarri jarri dituzte txartelak,

Ibarrako Galtzaundi eta Atari ta-
bernetan, eta Tolosako Amaiur
eta Asteasuarran. Langileek 15
euro ordaindu beharko dituzte
eta ikasle zein langabetuek 12
euro.
Egunean bertan, auzipetuen

aldeko kamisetak eta bizikleta
elektriko baten zozketan parte
hartzeko txartelak ere salgai
egongo dira. Photocall bat ere ja-
rriko dute, sare sozialetan argaz-
kiak elkarbanatzeko.
Egun horretarako egitaraua

herriko eragile, elkarte, lagunar-
te eta bolondres ezberdinen arte-
an osatu dutela adierazi dute,
«adin guztietako pertsonengan
pentsatuta». 

ESKUALDERA DEIA
Elduain eta Ibarrako herritarrez
harago, eskualdeko herritarrei
ere gerturatzeko deia luzatu nahi
diete antolatzaileek: «Auzi ho-
nek eskualdeko bi herritarren es-
kubideak urratzeaz gain, oina-
rrizkoak diren eskubideak ere

urratzen ditu, hala nola, antola-
tzeko eskubidea, eta presoen eta
iheslarien aldeko jarduna gara-
tzeko eskubidea». 

IRAILAREN 14AN, BILBORA
Irailaren 16an epaituko dituzte
47 auzipetuak Madrilen. Bi egu-
nen faltan, irailaren 14an, Bilbo-
ko kaleetan manifestazioa egin-
go dute. Autobusak antolatu di-
tuzte bertara joateko, eta
apuntatzeko zerrendak herrieta-
ko tabernetan jarrita daudela
adierazi dute. 

Ibarrako San Bartolome jaietako lehen egunean, elkartasun afari a egin zuten herriko plazan. ATARIA

Alurr dantza
taldeak zabalik
du ikasturte
berrirako izena
emateko epea  

Erredakzioa Ibarra

Udako oporrak amaitzear izate-
ak ikasturte berriari hasiera
eman behar zaiola esan nahi du,
eta horretarako prestatzen ha-
siak dira Ibarrako Alurr dantza
taldekoak ere. 
Ikasturte berrirako izena ema-

teko epea zabalik dagoela gogo-
rarazi nahi dute. Klaseak, urrian
hasiko dira eta iraila ikasturte
osoko ikastaroak planifikatzeko
erabiliko dutela aurreratu dute. 
Beraz, dantza ikasteko asmoa

duen edonork izena eman deza-
ke Ibarrako kultur etxean, edota
Alurr dantza taldeko webgune-
an. 
Aurten ere balleteko klaseekin

jarraituko dute, eta dantza talde-
koek argi utzi nahi dute klase ho-
riek edonorentzat direla, beste
talderen batean dantzatu edo ez.
Beraz, balleta dantzatu nahi
duenak ez du zertan Ibarrakoa
edo Alurrekoa izan.  

Gaur izango da
azken eguna
Lizartzako herri
bazkarirako
tiketak erosteko

Erredakzioa Ibarra

Lizartzako jaiak direla eta, gaur
amaituko da helduen bazkarira-
ko eta herri bazkarirako txarte-
lak erosteko epea.
Helduen bazkaria, 60 urtetik

gorakoena, ostiralean izango da,
Txirrita Elkartean. Udaletxean
eman beharko da izena, gaurko
14:00ak baino lehen.
Herri bazkaria, berriz, larun-

batean egingo dute. 2007 urteaz
geroztik jaiotakoek 10 euro or-
daindu beharko dituzte, eta gai-
nerakoek 16 euro. Hauek ere
gaur izango dute tiketak eroste-
ko azken eguna.
Menua ere zehaztu dute dago-

eneko. Haurrek honakoa izango
dute: makarroiak urdaiazpiko
eta tomatearekin, oilasko errea
txip patatekin eta izozkia. Hel-
duek, berriz: paella nahasia, oi-
lasko errea letxuga eta tipulare-
kin, ijito besoa, kafea eta kopa. 
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EGITARAUA
Irailak 6, ostirala

17:00.Largabista, Bartolo eta Barto-
laren jaitsiera.
Ondoren.Haur jolasak herriko begi-
raleekin.
17:30.Elkartasun korrikaldia; 47 itzuli
plaza inguruan.
19:00.Manifestazioa plazatik hasita.
21:00.Kantu afaria plazan, herriko
elkarteen eskutik.

Bizi Nahi
elkarteko jaiak
ospatuko
dituzte
datorren astean  

Erredakzioa Ibarra

Ibarrako Bizi Nahi erretirodu-
nen elkartean jaiak ospatuko di-
tuzte irailaren 9tik 15era. Lehen
lau egunetan, astelehenetik os-
tegunera, mahai jolasak egingo
dituzte: besteak beste, museko,
tuteko, txintxoneko, eskobako
eta punttuko txapelketa azka-
rrak jokatuko dira. Horietan par-
te hartu nahi duenak ostirala
baino lehen eman beharko du
izena.   
Irailaren 13an, elkartean ber-

tan bazkideentzat afaria antola-
tu dute eta 15 euro ordaindu be-
harko dira. Eta jaien azken egu-
nean, irailaren 15ean, bazkaria
egingo dute Ibarrako Eluska jate-
txean 25 euroren truke.
Jaien aurretik, larunbat hone-

tan, Donibane Garazira irteera
antolatu dute. 09:00etan atera-
ko dira Ibarratik, eta Auritzen
hartuko dute bazkaltzeko tartea. 

Udaltzainek jasotako
harrera eskertu nahi
du Ibarrako Udalak 
IBARRA // Herriko festak amaitu
ostean eta Udaltzaingoaren jar-
duna hasi berritan, jaietan zehar
bi udaltzainek jaso duten «ha-
rrera ona» azpimarratu eta es-
kertu nahi du Ibarrako Udalak.
Bestalde, udaltzainek aurreran-
tzean eskainiko duten zerbi-
tzuaren ordutegiaren berri
eman dute: 07:00etatik
15:00etara arituko dira udaletxe
sarrerako leihatilan zein herriko
kaleetan. 

Bihar arratsaldean
odola emateko aukera
izango da Berastegin
BERASTEGI // Odola eman nahi
duenak, bihar bertan izango du
aukera, Berastegin. J.A. Muña-
gorri eskolan izango da horreta-
rako aukera, 18:30etik 20:30era.
Euskadiko Odol Emaileen Elkar-
teak gogorarazi nahi du emaku-
meek gehienez hiru aldiz eman
dezaketela odola urtean, eta gi-
zonek gehienez lau aldiz; 18 eta
65 urte artekoak behar dutela
izan eta beharrezkoa dela 50 kilo
baino gehiago izatea.



Langabetuak kontratatzeko
diru laguntzetan izena
emateko epea zabalik dago
Tolosaldea Garatzenek prest du Enplegu Plana, eta interesatuak 
hilaren 25a baino lehen apuntatu beharko dira Lehiberri zentroan 

Eneritz Maiz Etxarri

Tolosaldea Garatzen Garapen
Agentziak martxan jarria du Es-
kualdeko Enplegu Plana 2019,
eta langabetuak kontratatzeko
aukera eskaintzen du. Gastu oso-
aren %75eko edo gehienez ere
6.000 euroko diru laguntza lortu
dezakete Enplegu Planean izena
ematen dutenek. 
Baldintzen artean, jardunaldi

osoko kontratazioak sei hilabe-
teko gutxieneko iraupena izan
beharko du, eta 2019ko aben-
duaren 31 baino lehen egin beha-
rreko kontratazioa izango da.
Kontratazio horrek enpresaren-
tzako lan sorkuntza garbia supo-
satu beharko du, eta ez da auke-
rarik izango aurretik kontrata-
zioa diru laguntza bidez
lortutako pertsonala berriz kon-
tratatzeko.
Eskaerak egiteko epea zabalik

dago, eta horretarako azken egu-
na irailaren 25a, asteazkena,
izango da. Izen ematea egiteko
edo informazio gehiago eskura-
tzeko 943 65 45 01 telefono zen-
bakira deitu daiteke –luzapena 2
zenbakia–, edo lehiberri@tolo-
saldea.eus helbide elektronikora
idatzi daiteke. 
Hautagaien azken aukeraketa

Lehiberri Zentroan bertan egin-
go da urriaren 10ean eta 11n os-
patuko den Enplegune Enplegu
Azokan.

LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO
Tolosaldea Garatzen-Lehiber-
rren ardatz estrategikoetako bat
formakuntza da. 2019ko Tolosal-
deko enpresentzako Kudeaketa
Eskolaren plangintza diseinatua
du, eta honen helburua zonalde-
ko industria sareko lehiakorta-
suna hobetzea da.

Desing Thinking, ideien sorre-
ra sustatzeko tresna saioa izango
da hilaren 12an, ostegunean,

Lehiberri zentroan. Saioa ideien
sorrera sustatzeko tresna lantze-
ra zuzendua egongo da, eta hel-
buru nagusia enpresan berri-
kuntzarako metodologia hau ga-
ratzeko beharrezkoak diren gako
guztiak ematea da. 09:00etatik
13:00etara izango da, eta Cayeta-
na Arri, Let´s Go! Team egingo
ditu hizlari lanak. 
Hilaren 26an, berriz, Ana

Ugalderen eskutik, Nola finan-
tzatu Lanbide Heziketa nire en-
presan saioa izango da.
Izena emateko lehiberri@tolo-

saldea.eus edo 943 654 501 telefo-
no zenbakia jarri dituzte eskura. 

Langile bila dabiltzan enpresak eta lan bila dabiltzan langileak elkartuko dira. I. G. L. 

Euskara ikasi nahi dutenek izena
eman dezakete Amasa-Villabonan
E. Maiz Amasa-Villabona

Amasa-Villabonako Udalak ur-
tero moduan prest ditu euskara
ikasteko ikastaroak, eta izena
emateko epea zabalik dago. Inte-
resa dutenek hilaren 27ra bitarte
eman dezakete izena Villabona-
ko Udaleko Herritarren Arreta
Zerbitzuan –Zuretzat bulego-
an–.
Villabonan eta Zizurkilen

emango dira klaseak, eta maila
guztietako ikastaroak eskainiko
dira, bai goizez eta baita arratsal-
dez ere. AISA ikastaroak etorki-

nei zuzendutakoak izango dira;
A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak ere
aukeran izango dira; eta horiez
gain, gurasoei begirako ikastaro-
ak eskainiko dituzte ikastetxee-
tan, haurrak eskolan dauden bi-
tartean. Ikastaro guztiez Ando-
aingo AEK arduratuko da.

DOAN IKASTEKO AUKERA
Villabonako Udalak jakinarazi
duenez, euskara ikasi nahi duen
herritarrak ikastaro bukaeran
diru laguntza jasotzeko aukera
izango du. Horrela, B2 maila lor-
tu arte, hau da, oinarrizko komu-

nikazio maila izan arte, euskara
ikastea doakoa izango dute he-
rritarrek. Matrikularen %100 ja-
soko du baldintza guztiak bete-
tzen dituenak, eta C1 edo C2 mai-
lak eginez gero, %75a.
Euskara ikastaroei buruzko in-

formazio gehiago jaso nahi iza-
nez  gero, Villabonako Udaleko
Herritarren Arreta Zerbitzura
dei dezakete interesatuek, eta
943 69 21 00 da telefono zenba-
kia, Euskara Zerbitzuko luzape-
na, berriz, 3329 da. Edo, euska-
ra@villabona.eus helbide elek-
tronikora mezua idatzi daiteke.
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Asteburuan Maupas
mendira igoko dira
Alpino Uzturrekoak 
Erredakzioa Tolosa

Alpino Uzturre mendi taldeak la-
runbatetik igandera mendi irtee-
ra egingo du Pirinioetara. Fran-
tziako Lys bailarara izango da,
eta Maupas mendia igoko dute.
Maupas (3.111 metro) Frantzia
eta Espainia arteko mugako le-
rroan dago, eta Perdiguero sek-
torearen ekialdeko eremuan.
Larunbatean, hilak 7, autobu-

sa 06:00etan aterako da Tolosa-
ko San Frantzisko pasealekutik.
Ibilbidea 17 kilometrokoa izango
da, eta  Hospice de Francetik
(1.385 metro) Maupas aterpetxe-
ra (2.450 metro) joango dira. 
Hurrengo egunean, igandean,

Maupas aterpetxetik abiatu eta

Maupas mendira igo ostean, Lys
bailarara (1.130 metro) jaitsiko
dira. 20,7  kilometroko bidea
izango da.
Eguraldiak laguntzen badu,

Maupasetik, besteak beste, Ane-
to, Maladeta, Perdiguero, Lezat
eta Grand Quayrat ikusi ahal
izango dituzte.
Aterpetxean pentsio erdia har-

tuko dute, eta autobusa barne,
bazkideek 70 euro ordaindu be-
harko dute. Bazkide ez direnek
aldiz, 75 euro. 
Informazio gehiago jasotzeko

eta izena emateko,  info@alpi-
nouzturre.eus helbide elektroni-
kora idatziz edo 943 65 27 89 tele-
fono zenbakira deituz egin daite-
ke.

Zizurkilgo XII. Kros
Mistoa izango da,
gaur, 19:00etan

Erredakzioa Zizurkil

Zizurkilgo Elbarrenan festa gi-
roa da nagusi, baina kirola egite-
ko aukerarik ere ez da faltako.
Gaur, ohiturari jarraituz, Dane-
nak antolatuta Zizurkilgo XII.
Kros Mistoa jokatuko da
19:00etatik aurrera.
Bost kilometroko ibilbidea da

bikoteek osatu beharko dutena,

eta lau itzuli eman beharko diz-
kiote zirkuitu berari. 2005. urte-
an edo aurrez jaiotakoek parte
hartu ahal izango dute. Lasterke-
taren aurretik egingo dute txikie-
nei zuzendutako lasterketa. 
Izena lasterketa hasi baino or-

dubete lehenago eman beharko
da, eta doakoa da. Lasterketa
amaitzen duten lehenengo hiru
bikoteek eskuratuko dituzte sa-
riak, eta horrez gain, afariak zoz-
katuko dituzte parte hartzaileen
artean. Dutxatzeko aukera egon-
go da lasterketaren amaieran. 
Ondoren, barrikotea egingo

dute Joxe Arregi plazan. 

Iazko Zizurkilgo lasterketako une bat. I. G. L. 

Izena lasterketa hasi baino
ordubete lehenago eman
beharko dute bikoteek;
doakoa da parte hartzea



Hasi da boleibolaren festa
Boleibola izango da Tolosako Plaza Berriko protagonista irailaren 7ra bitarte. Hain zuzen,
bertan jokatuko da X. Hondartzako Boleibol Txapelketa, Tolobolei taldeak antolatuta.

Irati Urdalleta Lete Tolosa

Irailarekin batera, Tolosan eta
inguruan sona hartu duen hi-
tzorduetako baten txanda ere iri-
tsi da: Hondartzako Boleibol
Txapelketa. Aurten, hamarga-
rren aldiz jokatuko da, Tolobolei
taldeak antolatuta.

Irailaren 7ra arte, hondartza-
ren itxura izango du Plaza Be-
rriak. Izan ere, txapelketa bertan
jokatuko denez, hondarra bota
dute, baita boleibol kantxa jarri
ere.

Atzo arratsaldean hasi zen
lehia, eta The Nest eta Iturri tal-
deen artekoa izan zen lehen par-
tida. 14 eta 21 irabazi zuen Itu-
rrik. Bigarren, berriz, Babes eta
Eguzkik jokatu zuten eta Eguz-
kik lortu zuen garaipena, 21 eta
10. Hirugarren partidan, Dic-
kens Pool eta Bidebide lehiatu zi-
ren, eta azken horientzat izan
zen garaipena, Dickens Pool 21
eta 16 menperatuta. Hortik au-
rrera, lehiak ez du etenik izango
larunbatera arte. 

Eguraldia lagun, jende dezen-
te hurbildu zen, norgehiagokak
ikustera. 

Aurtengoa hamargarren ur-
teurrena izanda, umeek ere izan-
go dute beraientzako tartea, hain
zuzen ere, ostiral arratsaldean.
Orduan jokatuko da haurren ar-
teko txapelketa, 18:00etatik
20:00etara.

Ostiral gauean, helduek jarrai-
tuko dute eta larunbatean, egun
osoan zehar, talde guztiek joka-
tzeko aukera izango dute. Larun-
bat arratsaldean amaituko da
festa afariarekin eta ondorengo
ospakizunarekin. 

Plazara sartzea doakoa izango
da eta afarira joateko asmoa du-
tenek ahal bezain laster ordain-
du behar dutela gogorarazi dute.

PARTE HARTZE HANDIA
Guztira, 32 talde daude izena
emanda lehiaketan parte hartze-
ko. Bakoitzak lau parte hartzaile
izango ditu, beraz, 230 kirolari
inguru arituko dira lehian, eta
talde guztiak emakumez eta gi-
zonez osatuta egongo dira.

Tolobolei elkartetik adierazi
dutenez, urtetik urtera arrakasta
handiagoa edukitzen ari den txa-
pelketa da.

ratzea eta hura sustatzea dira
txapelketa honekin lortu nahi di-
tuzten helburuak. Gainera, bo-
leibola, kirola eta giro ona falta-
ko ez diren egunetan, Tolosako
Plaza Berrira gerturatzeko gon-
bita egin dute bertako kideek.
Larunbatera arte, egongo da ho-
rretarako aukera.

tako unerik garrantzitsueneta-
koa: finala. Aldiz, 3. eta 4. pos-
tuak norentzat izango diren era-
bakiko duen partida ordu erdi le-
henago jokatuko dute.

GARAIPENA EZ DA HELBURUA
Toloboleitik diotenez, boleibola
ezagutaraztea, kirola herrira ate-

Hori berresten dute jokatuko
diren partida kopuruaren da-
tuek ere. Hain zuzen ere, guztira,
144 boleibol partida ikusteko au-
kera egongo da Plaza Berrian. Ze-
hazki, hamabost minutuko irau-
pena izango duten 112 norgehia-
goka jokatuko dira ostiralera arte
iraungo duen sailkapen fasean.

Larunbatean, 10:00 hasiko dira
final-hamaseirenak. 14:00etan,
berriz, final-zortzirenen txanda
izango da. Horko irabazleek fi-
nal-laurdenak jokatzen hasiko
dira, 16:0etatik aurrera. Bi final-
aurrekoak, aldiz, 17:00etan eta
17:30ean jokatuko dira. Azkene-
an, 18:30ean iritsiko da txapelke-

Hondartzaren itxura hartu du Plaza Berriak. IRATI URDALLETA LETE

32 taldek hartuko dute parte eta guztiak mistoak izango dira. IRATI URDALLETA Lehen partidak jokatu dira dagoeneko. IRATI URDALLETA LETE
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Iñigo Terradillos 
Amasa-Villabona

Marka berria ezarri du Iraitz
Arrospide lasterkariak (Villabo-
na, 1988) igandean, 50 kilome-
troko Munduko Txapelketa ira-
bazita. «Oso pozik» lortutakoare-
kin, maratoian denbora hobetu
eta hurrengo urteko Olinpiar Jo-
koetarako sailkatu ahal izatea du
orain jomugan.
Ezustea eman duzu beste
behin.
Sentsazio oso onarekin nago.
Amets batean bezala sentitzen
dut neure burua. Igandean lortu-
takoa handia izan zen, eta sines-
tu ezinik nago oraindik.
Egindako denborarekin
(2:47:41) marka ezarri duzu.
Espainiako errekorra eta Euro-
pakoa lortu ditut. Pozik nago
nahiz eta igandeko proban mar-
ka edo denbora baino postua zen
lehentasuna. Denbora ona izan
zen, baina kontuan hartuta las-
terketa nolakoa izan zen eta egin

zuen eguraldia, batez ere postua-
rekin geratzen naiz.
Nola joan zen ba lasterketa?
Munduko txapelketa bat izan
daitekeen moduan, hasiera
nahiko lasaia izan zen. Parte har-
tzaileen helburua, nirearen mo-
duan, postu on bat lortzea zen,
eta lasterketa erdira arte erritmo
lasaian joan zen. Hortik aurrera,
pixkana azkartuz joan zen, be-
raz, azken hamar kilometroetan
ahalik eta gehien azkartu beha-
rra izan nuen erritmoa lehen
postuan iristeko.  
Lehendabiziko aldia zenuen,
gainera, distantzia horretako
proba batean.
7-8 maratoi baditut eginak, bai-
na, lehen aldia nuen distantzia
honetan, eta izugarria izan da.
Espainiako Federazioak, mara-
toian nuen marka kontuan har-
tuta, munduko txapelketa hone-
tan parte hartzeko aukeratu nin-
duen. Niretzat aukera ezinhobea
zela ikusi nuen. Pasa den urtean
Europako Txapelketan parte

hartu nuen maratoian, eta aur-
ten, berriro ere, nazioarte mailan
lehiatzea oso handia zen. Gaine-
ra,txapelketa honetan emaitza
on bat lor nezakeela  ikusten
nuen.
Zuretzat berriak diren
probetan emaitza onak
lortzera ohitzen ari gara.
Egia esan, maratoian oso ondo

joan zait, eta 50 kilometroko pro-
ban ezin nuen hasiera hobea
izan. Hori bai, beti ez dira gauzak
nahi bezala irteten, eta hori ere
buruan eduki behar da. Oraingo-
an, behintzat, disfrutatzea ego-
kitzen zait, eta etorriko dira egun
okerragoak. 
Iraileko Munduko Atletismo
Txapelketan izango al zara?

Urteko helburuetako bat hori
nuen, Dohako Txapelketan parte
hartzea, maratoian. Baina, ez
nuen lortu bertan lehiatu ahal
izateko denbora egitea, eta hori
ere izan da 50 kilometroko txa-
pelketan parte hartu izanaren
arrazoietako bat. Aurten jarriak
nituen helburuak aldatu beharra
izan ditut,  eta Munduko txapel-
ketan maratoian parte hartu or-
dez, 50eko proban aritu naiz.
Valentzian izango zara
maratoian.
Urtea bukatzeko maratoia egite-
ko helburua dut. Bertan nire
denbora hobetzen saiatuko naiz,
gutxieneko olinpikora heltzeko. 
Zenbat hobetu behar duzu
denbora?
Nire kasuan, ia bi minutuan ho-
betu beharko nuke nire denbora
Olinpiar Jokoetarako eskatzen
denera ailegatzeko. 2 ordu, 11 mi-
nutu eta 30 segundoko denbora
egin behar da, homologaturiko
edozein maratoitan. Horregatik,
maratoi egokia aukeratzea  da
gakoetako bat, eta hori norbera-
ren esku dago. Horrekin batera,
nire kasuan, Espainiako lehen
hiru denbora onenetan egon be-
harko nuke sailkatu ahal izateko.
Oso zaila da, baina, itxaropena
daukat. Helburuak eta erronkak
jartzeko daude, eta borrokatu
egin behar dira. 
Nola aldatu da zure bizitza las-
terketen munduan hasi zine-
netik?
Asko aldatu da. Aldaketa pertso-
nala baino, bizimodua aldatu
zait. Nire egunerokoa aldatu da,
izan ere, maila horretan entrena-
tzeak sakrifizio handia eskatzen
du. Egunero bi edo hiru orduko
denbora eskaini behar izaten
diot, eta lanarekin eta familiare-
kin uztartzea ez da batere erraza.
Zure burua ere oso ondo zaindu
behar duzu, elikadurarekin, esa-
terako. Azkenean, garrantzitsue-
na pertsona bera izaten jarrai-
tzea da, eta uste dut ez naizela
asko aldatu.

ATARIA

«Olinpiar
Jokoetarako
sailkatzea da
orain erronka »
IRAITZ ARROSPIDE
LASTERKARIA
50 kilometroko Munduko Txapelketa irabazi
du billabonatarrak, eta orain maratoian duen
denbora hobetu nahi du, hurrengo urteko
Olinpiar Jokoetan parte hartu ahal izateko.
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Tolosaldea traineruaren urtea
«ona» izan dela dio Francesek
Denboraldi amaierara ez direla nahi bezain ondo iritsi esan du Patxi Frances
prestatzaileak, eta datorrenari begira taldea egonkortzearen asmoa azaldu du

Imanol Garcia Landa 

Tolosaldea traineruak denboral-
dia amaitu du eta Patxi Frances
entrenatzaileak balantze «ona»
egin du. «Azken asteburura
agian pixka bat justu iritsi ginen
eta hirugarren postua galdu ge-
nuen, ligan azkenean laugarren
geratuz», esan du. «Kontuan
izan behar da traineru gaztea
dela eta denok elkar egokitzeko
denboraldi bat izan dela».
Emaitzei begiratuta, ETE Liga

laugarren amaitu zuen Tolosal-
deak, tartean Colindreseko Ban-
dera irabaziz, eta ez zuen lortu
Kontxako Banderako lehian sar-
tzea, sailkapen egunean hama-
bigarren amaitu eta gero. Den-
boraldi hasieran «estropada po-
litak» egin zituztela azaldu du
Francesek. «Trainerua oso ondo
zihoan ur gainean eta dena ego-
ki zihoan. Gero, ikusi dugu es-
karmentu pixka bat falta izan
zaigula denboraldian zehar. Xe-
hetasun jakin batzuetan akatsak
izan ditugu, zenbait ziabogetan,
irteera batzuetan... Jende gaztea
dago traineruan, eskarmentua
hartzen joan behar duena». 
Garbi du entrenatzaileak

arraunlariek oso ondo entrena-
tu dutela, «baina gero estropa-
dak bere momentuak ditu, eta
hor jakin behar da egoten, eta
hori urteek eta estropadek ema-
ten dute». Aurrera begira talde-

ak jarraitzen badu alde hori ho-
betzen joango dela uste du Fran-
cesek. Entrenatzailearen arabe-
ra, kontuan izan behar da aur-
tengo denboraldian «maila
garrantzitsua» egon dela. «Kon-
txako lehen jardunaldian ikusi
zen San Juan eta Hibaika Orio-
tik gertu egon direla, Eusko Tren
Ligako bi traineruren aurretik.
Gu maila horretan izan ginen,
baina gero beheraldi bat izan
zen taldean, eta aztertu egin be-
harko da zergatik izan den». 

«PENA HANDIA»
Kontxako Banderarako sailka-
pena ez lortzeak talde osoan
«pena handia» suposatu duela
dio prestatzaileak. «Horrek balio
behar digu ikusteko apustu han-
dia egiten ari direla kirol hone-
tan, emakumezkoetan, eta urte-
ro lehia handiagoa dela, eta, be-
raz, talde osoak bere garrantzia
eman behar diogula». 
Sailkapeneko egunari begira-

tuz, denboraldiko azkeneko bi
asteak ez direla onak izan berre-
tsi du Francesek. «Arraunlari
batzuk oporretara joan dira eta
horrek ere taldea desegokitu egi-
ten du. Estropada horretara joa-
terakoan talde guztiek dena
puntu-puntuan izan nahi dute,
eta gu ez gara iritsi modu egokie-
nean sailkapen egunera», esan
du prestatzaileak. 
Horrez gain, sailkapen estro-

padan lehen postuan ateratzeak
eta Orioren aurretik, traineruak
duen «eskarmentu falta» azal-
tzea ekarri zuela gaineratu du
Francesek. «Hori gutxi ez balitz,
itsasoa oso zikina zegoen, eta
denboraldi guztian horretara
egokitzea kostatu zaigu. Dato-
rren urteari begira gehiago lan-
du behar dugun gai bat da». 
Hirugarren izan dira ligako

sailkapenean ia bukaera arte,
eta zenbait xehetasunengatik ez
balitz puntu gehiago izateko au-
kera zituztela dio prestatzaileak.
Bestalde, Sestaoko estropada
ekarri du gogora: «Hibaikako
trainerua gainera etorri zitzai-
gun, eta ez zuten kanporatu.
Guk zortzi puntu galdu geni-
tuen, eta puntu horiekin hiruga-
rren postuan egongo ginateke».
Denbora behar dela xehetasun
horiek hobetzeko esan du Fran-
cesek, eta gaineratu: «Trainerua
azkarra da eta azkarra izaten ja-
rraituko du. Beraz, taldean sinis-
tu behar da, lan gehiago egin eta
pixka bat gehiago ondu dadila». 
Tolosaldea trainerua etxeko

arraunlariekin osatua dagoela
gogora ekarri du Francesek, eta
batzuetan jendea ez dela horre-
taz ohartzen esan du. «Beste
traineruak telefono deiak eginez
osatu izan dira. Gure aldetik,
egin dugun lana ona da, eta
arraunlariek horretaz jabetu di-
rela uste dut. Nire ustez jarraipe-

Ezkerreko irudian, Tolosaldeak Colindreseko Bandera irabazi zuenekoa. Eskuinean, Kontxako Banderaren saikapen estropadaren egunean . ATARIA/I. URKIZU
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na eman behar zaio taldeari eta
aurrera egiteko tartea eman». 
Datorren denboraldiari begira

taldea egonkortu nahiko lukete-
la dio Francesek. «Gustatuko li-
tzaiguke TAKetik pasatu den
arraunlariekin edo beste traine-
ru batzuetan dauden eskualde-
koekin osatzea. Eta taldeak ja-
rraipena izanez, egonkortasu-
nean gehitu egingo genuke». 
Bere etorkizunari dagokio-

nez, Francesek azaldu du
arraunlariak bezain gaizki sen-
titu zela Kontxako Banderaren
sailkapenean. «Arranpan zau-
de, eta horrelako egoera aurre-
tik bizitu arren, gaizki zaude,
denok dugulako bihotza eta
sentitu egiten duzulako», esan
du eta gaineratu: «Oso garbi dut
taldeak jarraitu nahi badu –eta
klubeko zuzendaritza taldea
egonkortzeko asmoz dago–guz-
tiek emandako babesarekin igo-
ko dela». 
Denboraldia triste bukatu

arren, prestatzaileak gogora
ekarri du Tolosaldea trainerua
proiektu bat dela, eta aurten
bere bigarren denboraldia egin
duela. «Garrantzitsuena izan da
aurten ere trainerua uretan iza-
tea, eta berriro ere datorren ur-
tean horrela izan dadila. Hori
gertatzea guztion lana da, bai
klubaren barrukoena, eta baita
kanpotik babesa ematen dute-
nena ere».

Enrique Abril
Errebote Txapelketa,
abiaraztear
PILOTA // Asteburuan hasiko da
Enrique Abril Errebote Txapel-
keta. Parte-hartze handiarekin
iritsi da, gainera, 2019-20 denbo-
raldiko hitzordua, 56.a, Euskal
Herriko 8 taldek eman baitute
izena. Bi multzotan jardungo
dute parte-hartzaileek. A mul-
tzoan, Zubieta, Behar Zana
(Amasa-Villabona), Noizbait
(Hazparne) eta Zaharrer Segi
(Baigorri) egongo dira. B multzo-
an, Luzean (Donibane Lohizu-
ne), Kanboarrak (Kanbo), Sarako
Izarra (Sara) eta Txost (Oiartzun)
ariko dira. Lehenik, itzuli bateko
ligaxka jokatuko dute multzo
bakoitzean, irailaren 8ko jardu-
naldian hasita. Finala urriaren
6ko jardunaldian jokatuko da,
Villabonako Errebote plazan.

Paula De Juan atleta,
Espainiako
Txapelketan izan da
ATLETISMOA // Tolosa CF atletis-
mo taldeko Paula De Juanek
parte hartu zuen asteburuan jo-
katutako Espainiako absolutu
mailako txapelketan. 400 metro
hesietan parte hartu zuen eta
bere finalerdian laugarren egin
zuen, 1.03,16 marka eginez. Hiru
finalerdiak kontuan hartuta, ha-
mahirugarren denbora onena
egin zuen De Juanek. 

Tolosaldea IKT
taldeko matrikula
zabalik dago
IGERIKETA // Tolosaldea IKT tal-
detik ikasturte berriari ekiteko
prest daude. 6 eta 16 urte bitarte-
an dituen edozein haurrentzat
matrikula irekia dago eskolan
eta adinez nagusiagoak direnen-
tzat berriz Master taldeko matri-
kula ere irekia dago. Urte osoko
jarduera eskaintzen dute, «4 es-
tiloak txukun menperatzeko
helburuarekin eta bide batez ura
bezalako medio arrotz batean
ongi pasatu eta gozatuaz». Infor-
mazio gehiago emateko, igerila-
rien maila pixka bat aztertu eta
bakoitzaren interesetara gertu-
ratzeko asmoz, proba txiki ba-
tzuk egingo dituzte, gaur eta etzi
(irailak 4 eta 6), 16:00etan, Tolo-
sako Usabal igerilekuan. Hau-
rrek bainujantzia eta txanoa era-
matea nahikoa dute. Informazio
gehiago teknikariak@tolosalde-
aikt.eusedo 688 807 405 eta 667
631 742 zenbakietan.
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Jaiak

Zizurkil. Elbarrenako jaiak: 19:00etan
XII. Kros Mistoa neska-mutilentzat
osatutako bikoteentzat Danena las-
terkarien taldeak antolatuta. Ondo-
ren, barrikotea Joxe Arregi plazan.  

Erakusketak
Tolosa. Speeltheater HollandTopic-
en 10:00etatik 14:00etara, eta
15:00etatik 19:00etara. Speeltheater
Holland Onny Huisink eta Saskia Jan-
sek 1976an sortu zuten txotxongilo
konpainia holandarra izan zen. 
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.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Lotsagabe.
22:30.Onein.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Goiz partean giro argia
izango dugu. Oraindik ere
ostarte zabalak izango ditu-

gu eta nahiz eta goiz partean behe
lainoa agertuko den, eguzkiaz goza-
tzeko aukera izango da. Arratsalde

partean ipar-mendebaldeko haizea
nagusitzen hasiko zaigu eta horrekin
hodeiak ugaritzen joango dira, eta
arratsalde erdirako zerua estalirik ge-
ratuko da eta eguna amaitzerako euri
pixka bat ere egingo du. Ipar-mende-
baldeko haize horren eraginez ten-
peraturak zertxobait behera egingo
du eta eguneko erdiko orduetan 20-
22 gradutatik ez da pasako.

Bihar.Berriz eguraldi motela
izango dugu. Ipar haizea na-
gusituko da eta horrekin ho-

dei ugari izango ditugu. Euria egingo
du gainera. Euri gehiena goiz partean
espero da eta arratsaldearen erdira
arte, orokorrean zaparrada ahulak
izango dira. Ez du euri askorik botako
baina nahikoa izango da giro tristea
uzteko. Nahiz eta egunaren amaieran
atertzeko joera hartuko duen oroko-
rrean bihar giro motela eta tristea
izango dugu. Nabarmena izango da
tenperaturaren beherakada, udazken
sasoiko balioak hartuko ditu tenpera-
turak eta eguneko erdiko orduetan
nekez gaindituko ditu 16-18 graduak. 

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Edurne Bengoetxea Aiestaran.
Kale Nagusia, 7.
Telefono zenbakia: 943 67 06 48. 
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.

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

www.ataria.eus • 107.6 fm •

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

IRITSI DIRA LEHEN ARGAZKIAK
ATARIA-K abiarazi du jada, Udako Argazki Lehiaketa. Irailaren 22a da argazkiak bidaltzeko
azken eguna eta sari potoloak daude jokoan. Argazkiak ataria.eus webgunean dagoen formu-
larioa betez bidali behar dira eta izen-abizenak, harremanetarako telefono zenbakia, herria
eta helbide elektronikoa zehaztu behar dira. Atarikideek izenaren ondoan zenbakia idatzi be-
har dute. Parte-hartzaileetako batek Orendainen ateratako argazki hau bidali du. ATARIA


