
Jakak eta
Artolak aurrera
egin dute Lau
eta Erdiko
Txapelketan

Altuna III.a, Jaka eta
Artola izango dira
eskualdeko 
ordezkariak final-
laurdenetako ligaxkan //7

Euskara eta feminismoa
uztartuko dituzte
Galtzaundi euskara taldeak antolatuta ‘Euskara eta feminismoa:
bidegurutzea elkargune’ hitzaldi zikloa hasiko da urriaren 15ean;
saioak Tolosan, Villabonan, Ibarran eta Amezketan izango dira //2

Ezkerretik eskuinera Olatz Peon, Lorea Agirre, Haritz Azurmendi eta Maddi Arana, atzo, hitzaldi zikloa aurkeztu eta gero. ITZEA URKIZU ARSUAGA
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Tolosaldeko 
bost bertsolarik 
egin dute 
txapelketan aurrera
Haritz Mujika, Beñat Iguaran, Unai Mendizabal
eta Mikel Artola, euren kanporaketak irabazi
ondoren, zuzenean igaro dira hurrengo fasera;
final-laurdenetan Oihana Iguaran gehituko zaie //3

Jon Irazu
aizkolaria
bigarren
mailako
finalean 

Lopezek irabazi zuen
Etxarriko kanporaketa;
Ibarrako Jexuxmari 
Mujika aldiz, lehen
mailakoan sartzeko 
zorian egon da //6

Arrakastatsua
izan da
Tolosaldeko
Trikitixa 
Eguna 

Lehen aldiz egin dute
festa; Tolosako kaleak
trikiti eta pandero hotsez
bete dira eta 200 pertsona
baino gehiago bildu 
dira bazkaltzeko //5Mikel Artola larunbateko Lasarte-Oriako saioan. BERTSOZALE ELKARTEA

Artolak 22-20 garaitu du Etxeberria. I.G.



Hizkuntza eta genero
menderakuntzen gurutzatzea,
hitzaldi ziklo batean
Galtzaundi euskara taldeak ‘Euskara eta feminismoa: bidegurutzea elkargune’
hitzaldi zikloa aurkeztu du; hilaren 15ean hasita, eskualdea zeharkatuko dute saioek

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

«Euskara eta feminismoa gai
partzialak direla pentsatzen
dugu: euskaldunei bakarrik da-
gokiela euskara, eta emakumeei
bakarrik feminismoa. Eta ez da
egia». Hitz horiek baliatu zituen,
atzo, Lorea Agirre Jakineko zu-
zendariak, Euskara eta Feminis-
moa: bidegurutzea elkargune hi-
tzaldi zikloaren aurkezpen age-
rraldian, euskararen eta
feminismoaren zentralitateari
fokua jarri, eta saioetarako gon-
bidapena zabala dela azpimarra-

tzeko: «Bi gai horiek erabat erdi-
gunean daude gure gizartean». 
Galtzaundi euskara taldeak

antolatutako zikloa egituratzeko
lanetan aritu da Lorea Agirre, eta
hizlarietako bat ere izango da,
Idurre Eskisabelekin batera az-
ken urteotan garatzen ari diren
lanketa hizpide hartuta. 
Arrasate izan zen, 2014an, eus-

kara eta feminismoa uztartu, eta
uztartze horren bueltako gogoe-
ta publikoak estreinakoz hartu
zituen plaza. Besteak beste, Izan
daiteke euskaltzale feminista
izan gabe? galdera izan zen gogo-

eta haren abiapuntu, eta gaur
egun hainbat ikerketa lanen er-
digune bilakatu da gaia: «Oso
jende aditua eta interesgarria
ariko da ziklo honetako saioetan,
eta gaiari oso leku desberdineta-
tik begiratuko diote, gainera». 
Horrela, etorkizuneko erron-

kei elkarrekin erantzuteko auke-
ra interesgarritzat jo zuen egitas-
moa, Maddi Arana Tolosaldeko
Asanblada Feministako ordez-
kariak: «Une interesgarria bizi-
tzen ari gara bi mugimenduak,
eta batak bestearengandik jaso
dezakeena ere interesgarria

izango da, euskarak eta generoak
bat egiten baitute boteretzeko
prozesuetan». 
Bide beretik, Olatz Peon Tolo-

sako alkateak bi gaien zeharkako
izaera nabarmendu nahi izan
zuen, herrigintzari begira: «Oi-
narrizko bi zutabe dira, eta gure
eguneroko laneko erronka, bai
III. Berdintasun Planean, eta bai-
ta Tolosaldeko Euskararen Ma-
haian ere». 

Olatz Peon, Maddi Arana, Haritz Azurmendi eta Lorea Agirre, hitzaldi zikloa aurkezteko Tolosan egindako agerraldian, atzo. ITZEA URKIZU ARSUAGA
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Lan eskaintza

Etxeko lanak eta zaintza.Adineko
pertsona bat zaindu eta etxeko la-
nak egiteko norbait behar da. Deitu
666 73 90 44 telefonora.

IRAGARKI LABURRAK

Hitzaldi zikloak eskualdea ze-
harkatuko du eta, datorren urria-
ren 15ean hasita Tolosan, Villa-
bonan, Ibarran eta Amezketan
izango dira saioak, egitarauan
zehaztu dutenez. Azpimarratze-
koa da, Galtzaundik aldibereko
itzulpen zerbitzua eskainiko
duela hitzordu guztietan, Haritz
Azurmendi Galtzaundiko kide-
ak azaldu zuenez: «Euskararen
eta feminismoaren arteko lotu-
rak eta harremanak aztertzeko
baliagarriak izango dira saioak
eta, horregatik, euskaraz izango
dira hitzaldi guztiak, baina eus-
kara ulertzen ez dutenak edo
ulertzen ez dutenak ere saioetara
bertaratzea nahi dugu». 

BOTERE HARREMANAK, FINEAN
Antropologia linguistikora begi-
ra jarriz, Lorea Agirre hizkuntza-
ren eta generoaren arteko lotu-
raz aritu zen aurkezpenean:
«Gauza jakina da, hizkuntzaren
eta generoaren artean lotura
handia dagoela, eta are handia-
goa hizkuntza minorizatuen ba-
rruan (...). Gure gizartea tema-
tzen da, gizon-emakumeak oso
modu bereizian hezten eta anto-
latzen, eta hizkuntz ohiturak ere
sartzen dira hor. Finean, sakone-
ko botere harremanak dira, eta
hizkuntza hegemoniko-hizkun-
tza minorizatu sistemaren, eta
sexu-genero sistemaren arabera
erabakitzen da, zein hizkuntza-
tan hitz egiten den, eta nork hitz
egiten duen». 
Hurrengo asteartean, Idurre

Eskisabelekin batera, Euskaltza-
letasuna eta feminismoa, ahal-
duntzeko elkargunea hitzaldian
xehatuko ditu ideia hori eta bes-
te zenbait, 18:30etik aurrera, To-
losako pleno aretoan, zikloa
abiaratzeko. Saio guztiak irekiak
eta doakoak izango dira eta, ai-
patu bezala, aldibereko itzulpen
zerbitzua izango dute.  

EGITARAUA
Urriak 15, asteartea

18:30. Euskaltzaletasuna eta femi-
nismoa, ahalduntzeko elkargunea,
Tolosako pleno aretoan. Hizlariak:
Lorea Agirre Dorronsoro eta Idurre
Eskisabel Larrañaga.

Urriak 22, asteartea

18:30. Euskara eta generoa guru-
tzatzen direnean, Villabonako Subi-
jana etxean. Hizlariak: Jaime Altuna
Ramirez eta Jone Miren Hernandez
Garcia.

Urriak 29, asteartea

18:30. Euskara eta emakumeak,
genealogia/begirada feminista bat,
Ibarrako kultur etxean Hizlaria: Saioa
Iraola Urkiola.

Azaroak 5, asteartea

18:30. Generoa eta hizkuntzen el-
kargunea eraikitzen, Amezketako
kultur etxean. Hizlaria: Itziar Ganda-
rias Goikoetxea.

Azaroak 13, asteazkena

18:30.Mahai ingurua, Tolosako kul-
tur etxean: Mugimendu feminista
eta hizkuntza praktikak. Hizlariak:
Petra Elser, Idurre Eskisabel La-
rrañaga, Tarana Karim eta Azpeitiko
Emakumeen Txokoko ordezkari bat.
Moderatzailea: Eider Olazar El-
duaien.
Ondoren.Sormen saioa egingo
dute Uxue Alberdi Estibariz eta
Oihana Iguaran Barandiaran bertso-
lariek. 
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Filosofo bat bertso saioan

I npostore bat, bertsoak
epaitzen ez dakiena eta
saioetara zer suma joan ohi
den horietakoa. Horixe au-
keratu dute oraingoan La-

sarte-Oriako saioaz idazteko. Fi-
losofo bat bertso-sektaren biho-
tzean! Eta nik lotsa gutxirekin
onartu, gertuko hainbeste lagun
harrapatu dituen zera hori aten-
tzio pixka batez aztertzeko
behingoz. Agian baten bat harri-
tuko da nire euskaltzale-kulture-
ta posearekin bertso munduaz
axala soilik ezagutzen dudala ja-

kinda, baina hala da ba... Dena ez
da ematen duena.
Dena ez, baina apur bat bai.

Saioaren aurretik jolasean aritu
ginen, antzokitik gertu zegoen
tabernatik jendeari begira, ea ka-
lean zebiltzanetatik zeintzuk
errepikatuko genituen antzokian
(motero itxurako kankailua ez,
errezildar estetikako gazte kua-
drilla bai). Eta zer esatea nahi du-
zue... denak asmatu genituen.
Estereotipoak egi-egiak ez, baina
egoskorrak izaten dira.
Saioan zehar konturatu nin-

tzen topiko eta estereotipo horiek
balio heuristikoa dutela (esan di-
zuen kritikari ez, filosofo trajea-
rekin joan nintzela). Heuristiko
greziera zaharreko heuriskotik
dator eta bilaketarekin, aurki-
kuntzarekin dauka lotura. Orain
pentsatu: gai-jartzaileak gaia –
topikoa edo eremu komuna az-
ken batean – jartzen du eta ber-
tsolaria hortik abiatzen da ber-
tsoaren bila. Bilaketaren abia-
puntua jartzen du estereotipoak
hortaz. Baina gero Txapelketeta-
ko sintoniak bezala izan ohi da;

hasieran ongi, laster ezagunegi.
Horregatik abiatzen da bertsola-
ria huraxe fintzera, ertzak ma-
rraztera, norbere ahotsera ekar-
tzera. Azken batean, estereotipo-
ak itsasargiarena egiten du:
helduleku bila dabilela zer bai eta
zer ez erabakitzen laguntzen dio
bertsolariari; entzuleari zenbate-
raino arriskatu duen adierazten
dio. Larunbatean ere egon zen
ariketa heuristikorik, baina pun-
tuazioei begiratuta ez dut uste
«Eureka!» asko izan zenik. Bila-
tzea gauza bat baita, guztiek egi-

ten dutena, eta aurkitzea bestea,
ahal duenak lortzen duena. 
Dena dela, ni gustura atera

nintzen saiotik. Estereotipoei eu-
ren balioa aitortu nien, saioa
atentzioz entzuteko modua bila-
tu nuen eta kantatu aurreko isilu-
neetan bertsolarien errotak ate-
ratzen zuen karranka-hotsa en-
tzun. Ez hori bakarrik: saio
ostean (H)arituz-ekoek afaltzera
gonbidatu ninduten eta azkene-
rako hain sektarioak ez direla
ere pentsatzera etorri nintzen.
Mesede bat, beraz, irakurle:
inoiz bertso-kantuan ikusten
banauzue jo buruan Aristotele-
sen liburu batekin, beranduegi
izan baino lehen.

Iritzia
Haritz Azurmendi
Harituz

ZUZENEAN SAILKATUAK

Haritz Mujika Lasa
Beñat Iguaran Amondarain
Beñat Lizaso Alberdi
Gorka Maiz Alustiza
Unai Mendizabal Jauregi
Ane Labaka Mayoz
Mikel Artola Izagirre

Mikel Artola ere bai
Lasarte-Orian jokatutako final-zortzirenetako azken saioa irabazi du alegiarrak eta 

saio horretatik sailkatu den bertsolari bakarra izan da.

Imanol Artola ‘Felix’ 

Mikel Artola 429 punturekin
saioko lehena izan da eta beraz,
final-laurdenetako txartela lor-
tu du. Bigarren, Iñaki Zelaia
(Hernani) geratu da, 412,5 pun-
turekin eta ez dira aski izan.
Behin betiko sailkapenean 24.
geratu denak, hau da, final-
laurdenetara sailkatu den azke-
nak, 416,5 puntu baititu. Beraz,
Lasarte-Oriako saiotik irabazlea
bakarrik sailkatu da. Beraz, her-
naniarrarentzat bezalaxe, txa-
pelketa amaitu da Oier Aizpu-
rua (Zarautz), Unai Izagirre (Az-
koitia), Aitor Salegi (Zestoa) eta
Eneko Araiztegirentzat (Segu-
ra) ere.
Datu horrek ematen du saioa-

ren nondik norakoaren pista
bat. Behea jo gabe, baina leher-
tzea falta izan zaio. Zortziko na-
gusian txukun eta oso maila an-
tzekoan hasi dira sei bertsola-
riak. Antzekoa esan daiteke,
orokorrean, zortziko txikiaz eta
puntu erantzunez ere. Azken bi
ariketa horietan, batean beste-
ek baino gehixeago asmatu due-
nak, bestean gutxixeago egin
du. Horrela, hamarreko txikira
gauzak oso berdinduta iritsi
dira.

HAMARREKO TXIKIA ETA
KARTZELA
Azken aurreko ariketaren au-
rretik, Artola laugarrena zen.

Artolak irabazi zuen final-zortzirenetako azken saioa; alegiarra izan da hurrengo fasera pasa den azkena. BERTSOZALE

Oier Aizpurua zen lehena, baina
bien artean bost puntu baino
gutxiagoko aldea zegoen. Bost
bertsolari sei punturen ba-
rruan. Saioa ezin berdinduagoa
beraz.
Azken bi ariketetan eman du

alegiarrak bere mailarik onena.
Hamarreko txikian Salegirekin
batera, euskal musika talde ba-
teko musikariak biak. Salegik
orain arteko euskal politikari
buruzko letrekin nazkatu dela
esan dio Artolari. Diferentziak
markatu ditu Artolak ariketa
horretan eta beste kantukideei
aldetxoa atera die. Adibide mo-
duan, bigarren bertsoa honela
amaitu du: inoiz atera behar/
izan bazen gaia,/ jendea ahaztu
da ta/ orain da garaia.

ba segitu beza hala,/ hurrengo-
an sartuko naiz/ ta nahi duna
egin dezala.
Ez da lehen aldia, kanporake-

tako azken saioko bertsolari gu-
txi sailkatzea hurrengo fasera.
Tentsio handiagoa egoten da,
bertan erabakitzen da guztia, ja-
kina da zenbat punturekin da-
goen bertsolaria barruan eta
zenbatekin kanpoan... eta La-
sarte-Oriako kasua ez da sal-
buespena izan.

HAMARRETIK BOST
Modu horretan beraz, Haritz
Mujika, Unai Mendizabal eta
Beñat Iguaran bezala, final-
laurdenetara sailkatzea lortu du
Artolak ere. 
Iñigo Gorostarzu azkenean,

puntu erdiagatik geratu da sail-
katu gabe.
Gipuzkoa Bertsotan, udabe-

rriko sailkapen fasean, zazpitik
hiruk lortu zuten Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketara sailka-
tzea. Artolak eta Iguaranek fi-
nal-zortzirenetan hasi dute txa-
pelketa, eta bostetik lauk lortu
dute final-laurdenetara sailka-
tzea. Oihana Iguaran orain sar-
tuko da txapelketan. Beraz,
udaberritik kontatuz gero, To-
losaldeko hamar bertsolarieta-
tik bost lehian daude oraindik.

BOSTETATIK LAUTAN
Final-laurdenetan bost saio
izango dira: Andoain, Irun, Ei-
bar, Azpeitia eta Azkoitia. Bost
saioetatik lautan ariko dira To-
losaldeko bertsolariak. Urrian
19an, Andoainen, Beñat Igua-
ran eta Unai Mendizabal ariko
dira. Hurrengo egunean, 20an,
Irunen, Haritz Mujikaren txan-
da izango da. Eibarko saioan ez
da Tolosaldeko ordezkaririk
izango kantuan. 27an, Oihana
Iguaranek kantatuko du Azpei-
tian. Eta, azkenik, azaroaren
2an kantatuko du Mikel Arto-
lak, Azkoitian.
30 bertsolarietatik hemezor-

tzik lortuko dute final-erdieta-
rako txartela. Duela lau urte,
Iguaran lehengusuek eta Arto-
lak lortu zuten sailkatzea, eta
Mendizabal puntuetara berdin-
duta geratu zen kanpoan.

Kartzelako ariketan ere, one-
na izan da. Zure ohiko taberna-
ra joan zara. Atea zabaldu, ba-
rrura begiratu, eta, bat-batean,
alde egin duzu gaia entzun eta
adarrak jarri zizkion bikotekide
ohiaren bi begiak eta gorroto
aurpegia ikusi ditu taberna ba-
rruan. Ariketa honela amaitu
du: horrenbeste maite banau/



Hankak astinduz eta
zintzurrak bustita 
Amezketako Ugarte auzoan festa izan da protagonista; lau egunetan
jateko eta edateko aukera izan da, eta trikitilariekin baita dantzarakoa ere  

Erredakzioa Ugarte

Ugarteko festak atzo amaitu zi-
tuzten, Amezketan. Hiru egun
bete-bete pasa ostean, atzo,
meza eta hamaiketakoa izan zi-
tuzten ugartetarrek. Hiru egune-
tan denetarako aukera izan dute.
Herri afaritik hasita, zahagi ar-
doa edota sagardo eta txakolin
dastaketak izan dituzte. Zer iku-
sia ere izan da, eta hankak arin
astintzeko trikiti doinuek alaitu
dituzte gauak. Eta haurrak ere
festaren parte izan dira.

Haurrek ondo pasa dute Ugarten. Besteak beste, puzgarriak eta beste hainbat jolas izan dituzte. N. ROLDAN DE ARANGUIZ

‘DISLEXIA IKERTZEN’
Dislexia On proiektuaren barruan jardunaldia egin zuten
Hernialden. Proiektuan parte hartzen ari diren ikastetxeen
ordezkariak izan ziren, eta lehen fasean, Dislexia Ikertzenari
direla ziurtatzen duen zigilua jaso dute ikastetxeek. Gida bat
banatu zieten, hemendik aurrera jarraitu beharko duten bi-
dearen inguruko azalpenak emanez. Dislexia Ikertzen zigi-
lua banatu aurretik, Amaia Garcia Rodriguez eta Virginia
Tremols adituek hitzaldia eman zuten kultur etxean. I. G.  L.

ERRETIRODUNEN FESTA
Irurako San Migel festak ofizialki pasa den asteburuan amai-
tu baziren ere, igandean, erretirodunen eta pentsiodunen
bazkaria egin zuten. 30 bat herritar bildu ziren Ametsa Trin-
ketean. Irurako Trinketeko kantxan jarri zituzten mahaiak,
eta bertan bildu ziren. Bazkal ondoren, Joxe Mendizabal ari-
tu zen giroa musikaz alaitzen, eta dantzarako aukera izan zu-
ten. Karta jokoetako irabazleen sariak banatu zituzten, eta 80
urte bete dituztenek lore sortak jaso zituzten.  JOSU ARTUTXA
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TIO TERONEN SEMEEN BEGIETATIK
Tio Teronen semeak dantza taldeko kideetako batzuk solasean aritu ziren, larunbatean, Sor-
menetik egitasmoaren barruan.  Galtzaundi euskara t aldeak antolatzen du, eta dantzariak
beraien ibilbideaz eta euskal dantzaren transmisioari eta berrikuntzari buruz hizketan aritu
ziren, Oihana Iguaranek gidatutako saioan. Jende ugari izan zen solasaldia jarraitzen Zerkau-
si azpialdeko gunean. I. GARCIA  LANDA

Igandea ondo hasteko, trikiti doinuekin, txakolin dastaketa. J. ARTUTXA
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Sukalde ugari eta helburu bakarra

Erredakzioa Tolosa

Hamalau postu izan ziren, ha-
maika herrialde ordezkatuz,
Trianguloa plazan egin zuten IV.
Pintxo-Tour Interkulturala eta
Solidarioan. Zutani-Tolosa gi-
zarte laguntzarako elkarteak an-
tolatu du egitasmoa, bi helburu-
rekin: elkartearentzat irabazi
ekonomikoak eskuratzea, eta
kultura eta jatorri desberdineta-
ko herritarren arteko harrema-
nak sendotzea.

Pobrezia eta bazterketa egoe-
rari aurre egiteko mokaduak sal-
tzeaz gain, ordea, hainbat hitzal-
di antolatu dituzte hilaren 14tik
17ra bitarte, Tolosako Kultur
Etxean. Haurren aurkako sexu
abusua, gizarteko arazo bat hi-
tzaldiarekin ekingo diete jardu-
naldiei, hilaren 14an. Profesio-
nalei zuzendua egongo da, nahiz
eta irekia izan, eta Bartzelonako
Vicki Bernadet fundazioko Pilar
Polo adituak gidatuko du saioa,
11:15ena. Egun berean, Bakarrik

dauden adin txikiko eta gazte
atzerritarrak EAEn solasaldia
izango da, 19:30ean.
Hilaren 15ean, Haurrak he-

mendik hara hitzaldia eskainiko
dute Save For Children elkarteko
kideek, 19:30ean. Eta hilaren
17an ospatuko den Pobreziaren
Aurkako Nazioarteko Eguna el-
kartetik mezu positibo bat hela-
razteko aprobetxatu nahi dute.
Horrela, Semillas de alegria do-
kumentala proiektatuko da,
19:15ean, Leidorren.

Zutani-Tolosa gizarte laguntzarako elkarteak antolatuta egin da
IV. Pintxo-Tour Interkulturala eta Solidarioa, Trianguloan

Trikiti eta pandero hotsez betea

Erredakzioa Tolosa

Tolosaldeko Trikitixa Eguna os-
patu zuten, larunbatean, Tolo-
san, Hauspotuz elkarteak bul-
tzatuta. Tolosaldean lehenengoz
antolatu dute gisa honetako
egun bat. Lopez Mendizabal pla-
zan zuten hitzordua jarrita pan-
dero eta trikiti jotzaileek. Ondo-
ren, taldeka kalejiran abiatu zi-
ren Tolosako kaleetan barrena. 
Bazkarira bitartean ederki as-

tindu zituzten trikitiaren haus-
poa eta panderoa, kaleko jendea
trikitiaren erritmora alaituz. Ba-
karren bat abestera ere ausatu
zen. Adin ezberdinetako jendea
bildu zuen festa egunak. Guztira,
215 trikitilari eta trikitizale elkar-
tu ziren bazkarian, eta kalejira
erraldoi batekin amaitu zuten
eguna. 

Lehenengoz ospatu dute
eskualdeko trikitilariek
beraien eguna; bazkarian
215 pertsona elkartu ziren 

Trikitia eta panderoa astinduz ospatu zuten I. Tolosaldeko Trikitixa Eguna. 215 trikitilari eta trikitizale elkartu ziren. I. G. L.

Bildutako dirua pobrezian daudenei bideratuko zaie. I.G. L.

Hamaika postu ezberdinetan herrialde ezberdinetako jatekoak dastatzeko aukera izan zen. I. GARCIA LANDA
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
4. jardunaldia
Tauste-Lauburu Ibarra 2-2
Laskorain-Cuellar Cojalba 5-4

Sailkapena
1. Otxartabe 12p
7. Lauburu Ibarra 8p
10. Laskorain 4p
16. Pinseque 0p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (7)-Patatas Gomez (14)
E. C. Guadalajara (12)-Laskorain (10)

GIPUZKOAKO SENIOR MAILA 
1. jardunaldia
Anoeta-Tolosala 9-1
Samaniego Orixe-Eguzki-
Garoa Taberna 1-7
Idiazabal-Laskorain 5-3

Sailkapena
1. Anoeta 3p
7. Laskorain 0p
8. TEEP Samaniego Orixe 0p
9. Tolosala Orbela Taberna 0p

Futbola
1. MAILA  NAZI0NALA
4. jardunaldia
Pradejon-Tolosa CF  4-1

Sailkapena
1. San Ignacio 12p
2. Osasuna ‘B’ 10p
9. Tolosa CF 3p
14. Logroño ‘B’ 0p

Hurrengo jardunaldia 
Logroño B (14)-Tolosa CF (9)

HIRUGARREN MAILA
8. jardunaldia
Deusto-Tolosa CF 0-2

Sailkapena
1. Portugalete 16p
2. Gernika 16p
10. Tolosa CF 12p
20. Sodupe 3p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (10)-Portugalete (1)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 
3. jardunaldia
Urnieta-Tolosa CF ‘B’ 0-2

Sailkapena
1. Tolosa CF ‘B’ 9p
2. Leintz Arizmendi 9p
14. Goierri Gorri 0p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ (1)-Ostadar (8)

ERREGIONAL PREFERENTEA
4. jardunaldia
Tolosa CF ‘B’-Billabona KE 2-0
Danena-Antzuola 2-3 

Sailkapena
1. Lagun Onak 10p
9. Danena 6p
10. Billabona KE 6p
14. Tolosa CF ‘B’ 3p
16. Getariako Keta 0p

Hurrengo jardunaldia
Zumaiako (8)-Tolosa CF ‘B’ (14)
Mondragon (6)-Billabona KE(10)
Ilintxa (4)-Danena (9)

LEHEN ERREGIONALA
4. jardunaldia
Usurbil-Intxurre 5-1

Sailkapena
1. Anaitasuna 10p
6. Intxurre 3p

Hurrengo jardunaldia 
Lazkao (3)-Intxurre (6)

GORENGO MAILA
3. jardunaldia
Zestoa-Intxurre 1-1 

Sailkapena
1. Amaikak Bat 9p
2. Intxurre 4p

Hurrengo jardunaldia 
Intxurre (2)-Mutriku (4)

Eskubaloia
1. MAILA NAZIONALA 
3. jardunaldia
Tolosa CF 21
Beti Onak 28

Sailkapena
1. El Pilar Maristas 5p
2. Trapagaran 5p
13. Tolosa CF 2p
16. Alcorta Forging 1p

Hurrengo jardunaldia 
Anaitasuna (7)-Tolosa CF (13)

Saskibaloia
1. MAILA 
1. jardunaldia
Ordizia 77
Redline Mekanika TAKE 79

Sailkapena
1. Urgatzi 1-0
6. Redline Mekanika TAKE 1-0
13. Aranguren Multibasket 0-1

Hurrengo jardunaldia 
Redline Mekanika TAKE: atsedena

Irazu finalean, Mujika
bost segundora

Erredakzioa 

Lehen mailako eta bigarren mai-
lako aizkora kanporaketak joka-
tu ziren asteburuan, Gasteizen
eta Etxarrin. Euskal Herri maila-
ko proba ziren biak, eta eskual-
deko ordezkari bana zeuden, Je-
xuxmari Mujika ibartarra lehen
mailakoan eta Jon Irazu zizur-
kildarra bigarren mailan. 
Mujikak handia egin zuen

Gasteizen, larunbatean. Goren-
go mailan egote hutsa sari bikai-
na da berarentzat. Maila man-
tentzea zuen helburu kanpora-
keta aurretik, eta mantentzeaz
gain, finalean sartzeko zorian
egon zen, zazpigarren eginez.
Hala eta guztiz ere, ezustekoa Ai-
tzol Atutxak eman zuen. Egungo
Euskal Herriko txapelduna fina-
letik kanpo geratu zen. Ondoren-
goa izan zen sailkapena: 1. Iker
Vicente, 18.11; 2. Mikel Larraña-
ga, 18.35; 3. Txikia IV.a, 20.05; 4.

Mujika Lehen Mailako
Aizkora Txapelketako
finalean sartzeko
zorian, eta Irazu 
2. mailakoan izango da.

Iñaki Azurmendi,  20.59; 5. Ene-
ko Otaño, 21.12; 6. Jon Rekondo,
21.18; 7. Jexuxmari Mujika, 21.23;
8. Ugaitz Mugertza, 21.48; 9. Ai-
tzol Atutxa,  22.02; 10. Ruben Sa-
ralegi, 25.04; 11. Luis Txapartegi,
27.07.
Bigarren mailako Euskal He-

rriko Txapelketaren kanporake-
ta Lopezek irabazi zuen. 22 se-
gundora amaitu zituen Jon Ira-
zuk bere lanak. Hauekin batera,

Mugertza, Etxeberria, Kortxero
eta Jauregi sailkatu ziren finale-
rako. Hauek izan ziren lehenen-
go aizkolarien denborak: 1. Juan
Jose Lopez, 15.07; 2. Jon Irazu,
15.29; 3. Aratz Mugertza, 15.53; 4.
Jose Antonio Etxeberria, 16.41; 5.
Eloy Corchero, 17.24; eta 6. Ar-
kaitz Jauregi, 17.25. Urriaren
19an jokatuko da finala eta Irazu
mailaz igotzeko faboritoen arte-
an egongo da. 

Jexuxmari Mujika, kanporaketaren une batean.  IBON ERRAZU

Boleibol festa Ferialekuan

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Ferialekuan boleibol
festa egin zuten larunbatean, II.
3x3 Emakumezkoen Txapelketa-
rekin, Tolobolei klubak antola-
tuta. Guztira 10 talde aritu ziren,
nor baino nor. Bost taldeko bi
multzotan elkarren arteko ligax-
ka jokatu zuten lehenik eta on-
doren, ligaxkako sailkapenean
oinarrituta, kanporaketa fasea jo-
katu zuten. Maila ederra eman
zuten guztiek arratsalde osoan
zehar eta, esan beharra dago,
adin, maila eta esperientzia des-
berdineko emakumeek parte
hartu zutela bertan.
Kanporaketa fase horretan

sailkatutako lau taldeen artean

Naiara Civico, Nerea
Goñi eta Yera Leon
hirukoak irabazi du
3x3 txapelketa.  

jokatutako finalerdietako irabaz-
leen arteko final estuan, bigarren
postua Itxaso Leon, Amaia Lopez
eta Saioa Iparragirrek lortu zu-
ten. Garaipena, beraz, Naiara Ci-
vicorentzat, Nerea Goñirentzat
eta Yera Leonentzat izan zen. Ba-
natutako sariei dagokionez, klu-
baren kolaboratzaileen eskutik
jasotako Lur Laneko produktuak
eta Ama tabernako eskuz eginda-
ko garagardoak izan ziren. Ira-

bazleak, dena den, guztiak izan
zirela esan dute Toloboleitik,
«emakumeen artean boleibolak
duen indarra argitara atera bai-
tzuten». Parte hartze zabala iza-
teak eta ikusle asko gerturatu iza-
nak, indarra ematen die halako
egitasmoei. Antolatzaileen par-
tetik «eskerrik beroenak» eman
dizkiete «giroa goxatu eta parte
hartzaileak animatzera gertura-
tutako guztiei». 

II. 3x3 Emakumezkoen Txapelketan parte hartu zuten kirolariek.  ATARIA
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Jaka eta Artola, aurrera
Lau eta Erdikoan 

Erredakzioa 

Altuna III.ari eskualdeko beste bi
pilotari gehitu zaizkio Lau eta Er-
diko Txapelketako final-laurde-
netako ligaxkara. Izan ere, Erik
Jaka lizartzarrak 22-6 irabazi dio
Bakaikoari eta Iñaki Artola ale-
giarrak 22-20 Peio Etxeberriari.
Erik Jakak final-zortzireneta-

ko kanporaketa iaz kaiolako tor-
neoak utzitako arantza kentzeko
baliatu nahi zuen. Iaz, Arteaga
II.ari irabazi ondoren, lesio ba-
tengatik ezin izan zuen ligaxka
jokatu, eta beraz, berriro zortzi
onenen artean sartzeko abagu-
nea zuen, eta ez zuen pasatzen
utzi nahi. Erabat nagusitu zen li-
zartzarra Etxarri-Aranatzen jo-
katutako partidan. 12-0 aurrera-
tu zitzaion, etxean jokatzen zuen
Bakaikoari. Baikoko aurrelariak
ez zuen Jakaren sakeei erantzu-
teko aukerarik izan; izan ere, era
guztietakoak egin zizkion; ezker
hormara, erdira, zabalera... Le-
hen atsedenaldi luzerako, beraz,
izan zezakeen alderik handiena
zuen Jakak. Hortik aurrera, gai-
nera, jokoa ez zen asko aldatu,
eta kantxan ikusten zena irudi-
katzen zuen markagailuak. 13
tantoren aldearekin heldu ziren
bigarren atsedenaldi luzera (18-
5), eta azkenean, 16 tantoren al-
dearekin nagusitu zen Jaka.

Amaieran gustura zegoela
adierazi zuen lizartzarrak: «Oso
kontzentratuta atera naiz; sake-

tik min egiten nion, eta aukerak
ondo aprobetxatu ditut. Biga-
rren zatian, gehiago kosta zait
tantoak amaitzea, akaso, partida
bideratuta ikusi dudalako edo
berak gehiago asmatu duelako.
Baina, orokorrean, kontentu
nago partida irabazi dudalako».
Partida gogorragoa izan zuen

atzokoan Artolak Beotibarren.
Etxeberria, beti bezala, ausart
kantxaratu zen eta 1-7koa jarri
zuen markagailuan. Artolak jo-
koa aldatzea erabaki zuen, Ata-
ria Irratia-ri azaldu zioenez: «Ha-
sieran aurrera joan naiz, tantoak
bukatzera, eta gero lasaiago joka-
tu dut, botea baliatuz». 
Fisikoki baino buru aldetik

izan zela gogorra gaineratu zuen
alegiarrak: «Buruz hotz manten-
tzen saiatu naiz, batez ere parti-
daren bukaeran, sakez faltarik ez
egiteko eta tantorik ez erregala-
tzeko». Artola 9-7 aurreratu zen
eta ondoren atzetik jarri 9-10.
Aurrea hartu zuen berriro alegia-
rrak eta partida oso berdindua
izaten jarraitu zuen, 20nako ber-
dinketara iritsi arte. Azken bi
tantoak Artolarentzat izan ziren.

LEHEN PUNTUA PEÑARENTZAT
Jon Ander Peña tolosarrak, bes-
tetik, garaipen garrantzitsua lor-
tu zuen, promozio mailako Lau
eta Erdiko Txapelketan. Final
laurdenetako ligaxkako B mul-
tzoan kokatu dute Peña, Dario,
Zabala eta Alberdirekin batera.
Azken honen aurka jokatu du as-
teburuan, lehen jardunaldiko
partida. 22-10 irabazi zion Alber-
diri Peñak, Bartzelonan. Tolosa-
rrak abiadura handiz mugitu
zuen pilota, eta aurkariak eman-
dako aukerak ederki aprobetxa-
tu zituen. Igandean jokatuko du
tolosarrak bigarren jardunaldiko
partida, Darioren aurka, eta be-
rriro ere nahiko urruti, Avilan
izango baita partida.

ALTUNA III.A, TXAPELDUN
Altuna III.ak eta Zabaletak iraba-
zi dute Codere Txapelketa.
Iruñeko Nafarroa Arenan igan-
dean jokatu zen finalean, 22-
19ko emaitzarekin irabazi zuten
amezketarrak eta Zabaletak txa-
pelketaren hirugarren edizioa,
faboritoak ziren Irribarria eta Re-
zustaren aurka. 

Txirrindulariek parajeez gozatzeko aukera izan zuten.  IRRINTZI ELKARTEA

200 txirrindulari
Irrintziren 
BTT martxan

Erredakzioa Amasa-Villabona

II. BTT Martxa egin zen larunba-
tean Amasa-Villabonan, Irrintzi
elkarteak antolatuta. «Gustura»
agertu dira antolatzaileek izan-

dako parte hartzearekin. 200 txi-
rrindulari inguru animatu ziren
eta %80ak egin zuen ibilbide lu-
zea. Ateri egin ziela azaldu dute
antolatzaileek, baina bidea nahi-
ko lokaztuta zegoela ere gainera-
tu dute.
Helduak mendi bizikletaren

Belabieta eta Loatzo inguruetan
zebiltzan bitartean, Errebote
plazan 20 haur inguru ginkana
bat egiten aritu ziren.

Txirrindulari gehienek
ibilbide luzea aukeratu
zuten, bigarren urtea
egin duen martxan.

Errebote plazan ginkana egin zuten haurrek.  I.G.L.

Ixiar Gorostidi Ayerza
(Manuel Pueyo-ren alarguna)

2019ko urriaren 6an hil zen 82 urte zituela

Ixiar zure berriarekin 
ilobak tristetu gera,

udazkenean ostoen gisan
zure zimeldu baitzera,

gure barruan joango zera
ibilbidean aurrera,

eskerrik asko guztiagatik
ta gero arte izeba!

Gorostiditar ilobak eta iloba txikiak

TXARAMA, 2019ko urriaren 8a

Final-laurdenetako
ligaxkara pasa dira bi
pilotariak; Peña II.ak
bere partida irabazi du
promozio mailakoan

lñaki Artola, atzo Beotibarren jokatuko partidan.  I.GL.
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AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Opera. Zuzeneko proiekzioa,
19:45ean, Leidor aretoan. The Royal
Ballet taldearen irudi garaikidea.
Berastegi.Oinez Berastegi ekime-
na, plazatik abiatuta, 10:30ean.  On-
doren, hamaiketakoa Gaztainondo
elkartean. 
Anoeta.Onddoak biodibertsitatea-
ren giltzarri mikologikoatailerra
Aranzadi elkartearen eskutik, erabi-
lera anitzeko gelan, 18:30ean.
Tolosa. La insula Nomada, Triangu-
loa plazan, 17:00etan. Juanan Re-
quenaren proiektua. Negatiboak
handitzeko edo karreteren bat
errebelatzeko aukera, karabanan.
Plazak mugatuak izango dira. 

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Elkarrizkettap (Kike Amona-
rriz eta Elena Laka)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:15. Ireki Kaxa
22:45.28Klip
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Cecilia Bronte
Posada. Korreo kalea, 20. 
943 67 60 13. 

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, egune-
ko berriak, eskualdeko alkateei elka-
rrizketa (gaurkoan, Inaki Irazabalbei-
tia Alkizako alkatea), Joxemi Saiza-
rrekin Tolosaldeko pertsonaiak,
Patxadaz eta amaitzeko eskualdeko
musikari batek eginiko proposamen
musikala.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro politarekin hasiko
dugu eguna, baina, orduek
aurrera egin ahala, okerrera

egingo du. Egunaren amaierarako
aldaketa izango dugu ipar-mende-
baldeko haizearekin. Hodeiak ugari-
tu egingo dira, eta euri pixka bat egin
dezake. Eguneko erdiko orduetan,
24-26 gradu izango ditugu.ihar, 

eguna 00

Bihar.Giro motel eta tristea
izango dugu, euriarekin eta
tenperatura freskoarekin.

Ipar-mendebaldeko haize zakarra
izango dugu egun osoan. Tenpera-
tuaren beherakada nabaria izango
da, 6-8 gradu behera egingo dutela-
rik.

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

JASO DUTE LEKUKOA 
Zarautzen ospatu zuten igandean Kilometroak jaia, eta horrela eman zioten amaiera ziklo bati.
Izan ere, datorren urtean, egitura berri bati ekingo dio Gipuzkoako ikastolen aldeko ospakizu-
nak. Hain juxtu, 2020 urtean, Amasa-Villabona eta Zizurkilen ospatuko da Kilometroak, eta he-
renegungo festan Zubimusu ikastolako ordezkariek lekukoa jaso zuten, Salbatore Mitxelena
ikastolako kideen eskutik. ZARAUZKO HITZA

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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