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Basoko
argazkiekin
osatuko da
egutegia
Anoetako Udalak beste
urte betez, argazki
lehiaketa jarri du 
martxan, datorren urteko
egutegia osatzeko.  

Erredakzioa Anoeta

Anoetako Udalak 2020ko egute-
gia osatzeko argazki lehiaketa
abiarazi du. Herrian erroldatuta
daudenek eta Anoetako Herri
Ikastolako ikasleek parte hartu
ahal izango dute lehiaketan, ba-
karka. Basoa izango da aurtengo
gaia, eta argazki bakoitzarekin
batera gure herriko esaera zahar
bat, hitz joko bat edota errimatxo
bat aurkeztu beharko da, argaz-
kiarekin lotura duena. Anoetako
basoetan ateratako argazkia iza-
tea baloratuko da.
Hiru argazki aurkeztu beharko

dira gehienez, eta formatu digi-
talean, gutxieneko kalitateare-
kin bidali beharko dira azaroa-
ren 4a baino lehen. Hiru modu-
tara: CDan, gutun azal batean
sartuta, informazio osagarriare-
kin batera; USBan, gutun azal
baten barruan, informazio 
osagarriarekin batera; edota pos-
ta elektronikoz, euskara@anoe-
ta.eus helbidera bidalita, infor-
mazio osagarriarekin batera.
Zortzi argazki sarituko dira eta

sari bakoitza 50 eurokoa izango
da. Epaimahai batek aurretiko
aukeraketa egingo du, eta ondo-
ren, herritarrek izango dute ho-
rien artean gustukoenak hauta-
tzeko aukera. Abraham Olano ki-
roldegian ikusgai izango dira,
azaroaren 8tik 15era, eta baita
www.anoeta.eus webgunean ere.
Argazki sarituekin osatuko da hu-
rrengo urteko egutegia eta puntu
gehien jaso dituen argazkiaren
egileak datorren urtean epaima-
haikide izateko aukera izango du.

Emakumeen
kontrako
indarkeria
salatzeko
flashmob-a  

Erredakzioa Tolosa

Azaroaren 25eko Emakumeen
Kontrako Indarkeriaren Aurka-
ko Egunaren harira, flashmob-a
egingo dute Tolosan. Azaroaren
23an egingo dute, 12:00etan,
Trianguloan, eta jada abestia au-
keratu dutela eta koreografia ere
prest dagoela esan du Tolosako
Udalak. 
Modus Operandi taldearen

Ezetz da ezetz abestia aukeratu
dute eta koreografia Mila Garcia
de Iturrospek eta Usabal Kirolde-
giko lantaldeak egin dute. Bide-
oa udaleko webgunean eta You-
tube-n dago ikusgai.
Gazteria eta Berdintasun sai-

lek bultzatuta egingo dute flash-
mob-a eta Udaberri eta Alurr
dantza taldeen, Usabal Kirolde-
giaren, kultur etxearen eta Tolo-
sako ikastetxeetako laguntza
izan dute. 
Azaroaren 23ko flashmob-ean

parte hartzeko zerbait zuria edo
morea eramateko eskatu dute. 

Emakumeen Etxeko
funtzionamendua
zehaztu bidean  
Uztaila bitarte hainbat bilera egingo dituzte besteak 
beste, etxearen araudia, funtzionamendua, finantzaketa
eta dinamizatzailearen kontratazioa definitzeko 

Erredakzioa Tolosa

2016. urtean hasi zen Tolosan
egongo den Emakumeen Etxea-
ren proiektua, eta jada urrats ga-
rrantzitsuak eman baditu ere,
lan asko egin behar da oraindik
eta bigarren fasea irekiko dute
aurki. Uztaila bitarte hainbat bi-
lera egingo dituzte eta lehena
azaroaren 20an izango da. Bilera
horietan etxearen araudia, fun-
tziomamendua, finantzaketa eta
dinamizatzailearen kontrata-
zioa definituko dituzte. Lantal-
deak horretan ari dira jada, hau
da, talde eragilea, motorra, poli-
tiko-teknikoa eta Emakumeen
Gune Zabala izenekoa. 
Bestalde, Tolosaldeko Emaku-

meen Etxearen aurreproiektua
egina dago eta behin hori onar-
tuta, Tolosako Udaleko Hirigin-
tza sailak proiektua egiteko eska-
era egingo du, 2020. urteko au-
rrekontuan proiektua babesteko
diru kopuru bat gordez.

ANIZTASUNA
2018an parte hartze prozesu bat
abiarazi zuten proiektuari forma
emateko eta Tolosako Olatz
Peon Ormazabal alkateak esan
duenez, oso aberasgarria izan
da. «Orain arteko ibilbidea era-
bat aberasgarria izan da, oso tal-
de anitzek parte hartu dute pro-
zesuan, adin, jatorri eta forma-
kuntzari dagokionez, eta
Tolosako zein Tolosaldeko ema-

kumeek parte hartu dute proze-
suan, eskualdeko izaera duen es-
pazioa izango baita». Alkateak
elkarlana nabarmendu du: «El-
karlana oinarri izan duen proze-
sua izan da; Emakumeen Etxeak
erreferentziazko gune bat 
izan behar du emakume guz-
tientzat, eta horregatik, hasiera-
tik inplikatu ditugu emakumeak
proiektuan; elkar ezagutzeko, el-
karlanean ekimenak garatzeko
eta antolatzeko, emakumeen to-
paketarako eta eztabaida eta
hausnarketarako gunea izango
da».
Tolosako Udaletik aurreratu

dutenez, Emakumeen Etxeak
hainbat jarduera eta zerbitzu es-

kainiko ditu, eta udaleko Berdin-
tasun saila bertan egongo da.
Jarduera guzti horiek aurrera
emateko beharrezkotzat jo dute
ere dinamizatzaile bat kontrata-
tzea. Besteak beste, ondorengo
jarduera eta zerbitzuak eskaini-
ko ditu Tolosaldeko Emakume-
en Etxeak: Jabetze Eskolaren jar-
duerak, informazio zerbitzua,
harrera eta arreta juridikoa, arre-
ta psikologikoa, ikasketen ho-
mologazioa, indarkeriarekin lo-
tutako zerbitzuak, emakume tal-
deen jarduerak eta sexologia
zerbitzua. 

AURREKONTUAN
Tolosako Udalak datorren urte-
ko aurrekontuak partida bat ja-
soko du proiektua babesteko,
izan ere «espazio berria sortzeko
inbertsioa, bere osotasunean,
udalak egingo du», esan du Peon
Ormazabalek. Halaber, Emaku-
meen Etxea gizarteratzeko 
bideo bat egingo dutela gainera-
tu du.

Lehen fasean egindako bileretako baten artxiboko irudia. ATARIA

38 urteko
tolosar bat
atxilotu dute
Villabonako
erasoa dela eta 

Erredakzioa Amasa-Villabona

Ertzaintzak herenegun arratsal-
dean atxilotu zuen Tolosan, us-
tez Villabonako Kale Berrian
gazte bat labankadaz zauritu
zuen gaztea. Emandako datuen
arabera, tolosarra da eta 38 urte
ditu. Igande goizaldean izan zen
erasoa. Ertzaintzak emandako
datuen arabera, 22 urteko gazte
bat lepoan zauritu zuen beste gi-
zonezko batek, labanaz, autobu-
sean zihoala. Donostia-Tolosa
egiten zuen Lurraldebus autobu-
sean izan zen gertaera. Bi pertso-
na eztabaidan hasi ziren eta 
orduan, batek bestea labanaz
zauritu zuen lepoan. Autobus gi-
dariak Kale Berrian geratu zuen
une horretan autobusa eta ateak
zabaldu zituen. Erasotzaileak
ihes egin zuen une horretan.
Zauritua Donostia Ospitalera
eraman zuten. 

Lan eskaintza

Etxeko lanak. Etxeko lanak egiteko
pertsona bat hartuko litzake. Deitu
688 88 82 07 telefono zenbakira
12:00etatik 14:00etara.

IRAGARKI LABURRAK
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Hitzen dantza

B ertso saioa hasteko
ordu laurden falta
da oraindik. Batzuk
asteburuari errepa-
soa egiten ari dira

aretoko aulkian eserita. Beste
batzuk, denbora luzez ikusi

gabeko lagun horrekin elkar-
tu dira sarreran, eta aspaldi
jarri behar zuten, baina orain-
dik jarri ez duten hitzordua
finkatzeko lanetan sumatu
ditugu. Gu bitartean, azken
minutu hauek bertsolariek
nola biziko dituzten imajina-
tzen saiatzen ari gara. Ez da
erraza bestearen lekuan jar-
tzea, eta jarri zarela uste du-
zunean ere, zure errealitate-
tik ari zarela konturatzen

zara; guk, saltoka imajinatu
baititugu ia denak. 
Tentsio handiko momen-

tuak, batzuk bakarrik egon be-
harrean, isiltasunean, eta bes-
teak urduritasun hori kontro-
latu ezinik, kontuak esan eta
esan… Ez da harritzekoa!
Hainbeste lan orduren emai-
tza saio batean erakusteak sor-
tzen duen zama ez baita txi-
kia.
Txalo zaparrada artean igo

dira bertsolariak taulara. Be-
soetako ileak tente ditugu de-
nok, beraien tentsioaren zati
bat guretzat hartu izan bagenu
bezala. Hasi da emanaldia.
Gure oinak erritmoa marka-
tzen ari dira lehen bertsotik
eta bertsolariak ere dantzan
ikusten ditugu, aurrez entsea-
tutako koreografia batean
murgildurik baleude bezala:
zutitu, mikroa egokitu, lagu-
nari begiratu, posizioak finka-
tu... bakoitza bere estiloan.
Aurrera doa saioa, baina

ikusleek ez dute arretarik gal-
tzen. Belarriak zut eta begiak
erne, epaitzeko prest. Bertsola-
riek berriz bistakoa dute nekea,
nahiz eta batzuek arnasa bero-
tu ahala arintasuna irabazi.
Hasierak bukaera du ordain

eta ikuskizunak, esker ona.
Txalo zaparrada berriz ere. 
Taulatik jaitsi eta bakoitzak

berea izango du emozio zu-
rrunbiloa; barruko hori askatu
izanaren hustasuna, hala dena
«bukatu» izanaren nostalgia.
Noiz ote da hurrena? 

Iritzia
Eneritz Ugartemendia
Urretabizkaia eta Ainhoa
Barandiaran Mujika
Harituz

Oihana Iguaranek
irabazi du Soreasun

Amasarrak Tolosan
kantatuko du; Azpeitiko
saioko sei bertsolaritik
bostek lortu dute final-
erdietara sailkatzea 

Imanol Artola ‘Felix’ 

Astearterako edo asteazkenera-
ko sarrerak agortuta zeuden, Az-
peitiko Soreasu antzokian ospa-
tu zen bertso saiorako. Giroa be-
roa espero zen eta halaxe izan da.
Oihana Iguaran amasarrak kan-
tatu du, Iñigo Mantzizidor Man-
txi (Zarautz), Nerea Elustondo
(Legazpi), Alaia Martin (Oiar-
tzun), Amaia Iturriotz (Urretxu)
eta Iñaki Gurrutxaga Gurru
(Orio) bertsolariekin batera.
Maila handiko bertso saioa

izan da. Horren adibide, sei ber-
tsolarietatik bostek final-erdie-
tarako txartela lortu dutela.
Iguaranek, saioko irabazlea izan
denez, Tolosan kantatuko du.
Maila handikoa bai, eta ber-

dindua ere bai. Lehen lau bertso-
lariak hamar punturen baitan
geratu dira.

LEHEN BERTSOTIK
Iguarani tokatu zaio lehen ofi-
zioa, Iturriotzekin batera. Biko-
tea dira, haurrari GPSdun erlojua
oparitu nahi dio Iguaranek; kon-
tra dago Iturriotz. Elkarrizketa
«librezaleak guztiok gera/ zer-
bait pasatzen den arte» amaiera-
rekin hasi du Iguaranek. «Hau-
rrai eman nahi diozu baina/ zu-
retzat da oparia» erantzun dio
Iturriotzek eta elkarrizketa sako-
na osatu dute hurrengo bertsoe-
tan.
Zortziko txikian eta seiko mo-

tzean Iguaranek osatutako ber-
tsoaldiek umorea izan dute ar-
datz eta entzuleen txaloek, erre-
pikapenak ez entzutea ere ekarri
du uneren batzuetan. Gurrure-
kin, zortziko txikian, hegazkine-
an maletarik fakturatu ez, baina

Oihana Iguaran, Azpeitiko saioan. BERTSOZALE ELKARTEA

Gurruk traste batzuk Iguaranen
maletan sartu nahi ditu. «Beha-
rrezko al ziran/ pistinako aletak»
ekin dio amasarrak eta «badakit
ikusita/ motxila mardula,/ kal-
tzontzilo bakarra/ hartuko zenu-
la» jarraitu du. Azken bertsoan,
amasarrak bueltako bidaiaz
«han behintzat souvenirrik/ ez
zazu erosi» kantatu du eta «buel-
tatuko naizenik/ ez det ziurta-
tzen»errematatu du Gurruk.
Seiko motzean berriz, Mantxi-

rekin, herriko parkeko putzuko
amabirjinari txanponak botatze-
ko joera du jendeak eta gaur ere
diru mordoa pilatu dela ikusi
dute. Iguaranek lehen bertsoa
«esango nuke amabirjinak/ ez di-
tuela nahi» amaitu du, «ni bi eu-
rokoen bila,/ ta zuk zentimoak
pila,/ ta amabirjina ere gurekin/
etorri dadila»erantzun dio Man-
txik eta increchendo joan da ofi-
zioa.

Hamarreko txikian, puntua-
ziorik altuena lortu du Eluston-
dorekin osatutako elkarrizketa
goxoan. Urtebete da alargundu
direla, eta Iguaranek bikotekide-
rik gabe bizitza berria egiten as-
matu du. «Nahiz etxea sentitu/
hutsunez gainezka,/ lehengoa ez
da baina/ hain tristea ez da»
amaitu du lehena amasarrak eta
«baina, gero iluntzean/ heltzean
etxera,/ lau paretak erori/ ohi
zaizkit gainera» erantzun dio
Elustondok. Iguaranek bere
kasu partikularra kontatu du bi-
garren bertsoan, senar ohia gai-
xo zegoela eta «bizitza deskubri-
tzen/ ari naiz berriro». Eluston-
dok minarekin bizitzen ikasi
beharko duela esan du eta Igua-
ranek azken bertsoan, «alargun
gaude baina/ ez gaude bakarrik»
esanaz amaitu du.
Kartzelakoan, «famatua zara.

Bada urte-erdi inork ez dizula

deitzen elkarrizketarik egiteko»
gaiari, aktorearen paperetik kan-
tatu dio. Lehen bertsoa «Lehen
telebista kasi ezin nuen/ nik lepo
gainetik aska,/ ta prentsa han-
diak ez dit deitzen/ antzerkian
ari naiz ta». Bigarren bertsoan,
lana ere gutxitzen ari zaiola «eta
egunak pasatzen ditut/ mugiko-
rrari begira» amaitu zuen. Az-
ken bertsoan, mugikorra dardar-
ka hastean «elkarrizketa ez zait
inporta/ lanerako izan dadila».

MUJIKA MUGAN
Beñat Iguaran matematikoki
kanpoan geratu da. Txanpona-
ren bestaldean daude Oihana
Iguaran eta Unai Mendizabal zi-
zurkildarra. Matematikoki sail-
katu dira final-erdietarako. Ha-
ritz Mujika berriz, mugan ibiliko
da. Final-erdietara hemezortzi
bertsolari sailkatuko dira: bost
saioetako irabazleak eta hamahi-

ru puntuazioz. Une honetan,
puntuazioz, hamaikagarrena da
asteasuarra. Azkoitian laugarren
geratzen den bertsolariak 455,5
puntu baino gutxiago lortzen ba-
ditu, barruan da.

ARTOLAREN TXANDA
Mujikari lanak zailtzea dagokio
alegiarrari, larunbatean kanta-
tuko baitu. Azken final-laurde-
netako saioa izango da Azkoitiko
Batzartxo antzokian. Maialen
Akizu (urretxu), Beñat Gaztelu-
mendi (Añorga), Ane Labaka
(Lasarte-Oria), Ander Lizarralde
(Oiartzun) eta Ane Zuazubiskar
(Arrasate) izango ditu kantu-
kide. 459 puntu egiten dituenak
final-laurdenetan kantatuko du,
ziur. Aldiz, 451 baino gutxiago
egiten dituena, ziur da txapelke-
tatik kanpo. Tarteko puntuazio-
ak, postuaren arabera balio leza-
ke, edo ez.

SAILKAPENA

Agin Laburu 495,0
Oihana Iguaran 485,5
Iñigo Mantzisidor 484,0
Nerea Elustundo 476,5
Eñaut Martikorena 476,0
Jon Maia 475,0
Alaia Martin 475,0
Jokin Uranga 467,5
Iban Urdangarin 467,0
Amaia Iturriotz 463,5
Unai Mendizabal 460,5
Iñaki Apalategi 458,5
Asier Azpiroz 458,5
Beñat Lizaso 455,5
Haritz Mujika 455,5
Unai Gaztelumendi 451,5
Unai Muñoa 451,0
Beñat Iguaran 447,0
Iñigo Izagirre 445,5
Gorka Maiz 441,0
MaiderArregi 425,5
Mikel Tapia 424,5
Felix Zubia 423,5
Iñaki Gurrutxaga 421,0



Tolosaldeko Gazte
Frontea aurkeztu dute
Tolosa, Ibarra eta Aiztondoko gazte asanbladak, IA-ko kideak, Orixeko
Talde Feministakoak eta Tolosako Neska Taldekoak bildu dira frontean

Erredakzioa Zizurkil

Frontean elkartu diren gazteek
gizarte kapitalistaren baitan ko-
katzen diren «gazte langile» beza-
la definitzen dute beren burua
eta errealitate horrek gazteei sor-
tzen dizkieten «miseria zein za-
palkuntzak» identifikatu, borro-
katu eta desagerrarazteko hautua
egin dute. «Gazte problematikak
duen klase izaeran eta aldaketak
izan behar duen osotasunaren
ikuskeran berresten gara», esan
dute Tolosaldeko Gazte Fronteko
kideek, Zizurkilgo Joxe Arregi
plazan egindako aurkezpenean.

2018ko ekainean eta 2019ko
otsailean egindako topaketak jo
dituzte Tolosaldeko Gazte Fron-
tearen abiapuntutzat: «Eskualde-
ko gazte mugimenduko komuni-
kazio eta harreman faltaren au-
rrean, batasun politiko bat
identifikatu eta bermatzeko be-
harra ere azaleratzen joan zaigu,
langilegoaren gazte subjektuaren
eragile eta kideak garen momen-
tutik». Emantzipatzeko ezintasu-
na eta lan kontratu tenporalak jo-
era orokortu bihurtzen ari direla
esan dute eta gazteak krisiaren
ondorioen jo puntuetako bat di-
rela nabarmendu dute, «ezin bai-
ta ukatu geroz eta etorkizun ilu-
nagoa dugula». 

Gazte Fronteko kideek uste
dute, izaera despolitizatua duten
langile sumisoak sortzea dutela
helburu: «Esplotazio sistema hau
onartu eta zalantzan jarriko ez
duen gazte eredu bat sortzeaz ar-
duratzen dira, hezkuntza sistema
edota festa kapitalistaren desfa-
searen bitartez». Hala ere, ez zaie
iruditzen gazteei isolatuki ezar-

tzen zaien esplotazio eta domina-
zio sistema denik, langileria osoa-
ren aurka martxan duen makina-
riaren zati bat baizik. «Horregatik
jardun behar dugu gazte langile
gisa, hau da, gazteok bizi ditugun
problematikei erantzuteko or-
duan burgesiarekiko aurkaritzan
aurkitzen den klase gisa».

2008. urtetik bizi den krisi tes-
tuinguruan klase borrokaren
zantzuak geroz eta nabarmenago
agertzen direla dio Gazte Fronte-
ak, «izan jubilatuen pentsioak es-
tutzean, soldatak murriztean,
edo lanpostuak osasuna galtzeko,
edo kasurik okerrenean, bizitza
galtzeko gune bihurtzen direne-
an». Langileriaren kontzientzia
piztu eta bere duintasuna eta as-
kapena borrokatzeko baldintzak
sortzen ari direla pentsatzen du
Tolosaldean osatu den fronteak:
«Izan ere, krisi garaietan, burge-
siak bere boterea eta etekinak
bermatzeko esplotazio formak
bideratzen ditu, ongizatearen
maskara apurka desegiten zaiola-
rik».

Testuinguru horretan kokatu

dituzte mundu mailan, Txilen
edota Frantzian ematen ari diren
borrokak, klase izaeraren areago-
tzearen adibidetzat. Euskal He-
rrian, Gazte Koordinadora Sozia-
lista, Itaia edo gaztetxe eta gazte
asanbladak ematen dituzten jar-
dun desberdinak –jantoki sozia-
lak kasu–, etorkizun sozialista ba-
ten defentsan azken urteetan sor-
tutako «adierazpen sozialista»
bezala ulertzen dituzte. Tolosal-
dean, Ezpala eta Kaxildaren birja-
betzeak, «gazteen loraldiaren eta
langile boterea areagotzearen
parte izan dira», Gazte Frontea-
ren iritziz.

Hain zuzen, Tolosa, Ibarra eta
Aiztondoko gazte asanbladak,
Ikasle Abertzaleak-eko kideak,
Orixeko Talde Feministakoak eta
Tolosako Neska Taldekoak elkar-
tu dira Tolosaldeko Gazte Fronte-
an. «Egindako bidearen gaurko-
tasunean aurkezten gara, eta
urratzeko dugun bidearen kon-
tzientzia izanik, antolatzeko eta
borrokatzeko deia zabaltzen die-
gu Tolosaldeko gazte langilego
guztiei». 

Zizurkilgo Joxe Arregi plazan aurkeztu zuten igandean Gazte Frontea. ATARIA

KOLORE GUZTIAK BATU DIRA
Aniztasunaren festa egin zuten Villabonan ostiralean. Fle-
ming herri eskolak, 50. urteurreneko logoa aurkeztu zuen le-
henik eta gero Arroa plazatik Errebote plazara bitarteko bi-
dea egin zuten kalejiran. JON MIRANDA

ERREFUXIATUAK GOGOAN
Zaporeak proiektua laguntzeko ekimenak egin zituzten la-
runbatean Larraulen. Goizean, arrantzarako erabiltzen diren
sareen soberakinekin poltsak egiten ikasteko tailerra antola-
tu zuten plazan. ATARIA

SEI ALKATE SOLASEAN
Trantsizio garaiaz geroztik Berastegik izan dituen alkate guz-
tien arteko solasaldia izan zen igandean udaletxean: Andres
Etxeberria, Migel Larburu, Migel Agirrezabala, Aitor Lizar-
tza, Aritz Mujika eta Amaia Azkue elkartu ziren. ATARIA
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LARRAMENDIN JAI GIROA NAGUSI
Ostiralean Tolosa CF-ko neskek bota zuten Larramendi auzoko jaiei hasiera
emateko suziria, Arkaute etxeko balkoitik. Igandera arte luzatu ziren fes-
tak, eta besteak beste, larunbat goizean auzoko umeak ibili ziren danborra-
dan, Iraunkorrak txarangarekin batera. J. M.

ASTEASUN, MUSKERRARI BEGIRA
Muskerraren Eguna egin zuten igandean Asteasun. Bernardo Atxaga idazle-
aren laguntzaz Muskerraren Bidearen zati bat egiteko aukera izan zuten bi-
sitariek. Eguerdi partean, Iturri bueltako apustua egin zuten herritarrek, jai
giroan. ATARIA

Perretxikoak bezala
ugaritu dira azokak
Larunbatean, Tolosa Goxua azoka berezian, gazta tarten
lehiaketa egin zuten, besteak beste; Igandean, berriz, azoka
bereziak izan ziren Bedaion, Belauntzan eta Leaburun 

Erredakzioa 

31 gazta tarta aurkeztu ziren la-
runbatean Tolosa Goxua azoka
bereziaren barruan egin zen
lehiaketara eta Lourdes Rekon-
do, Imanol Zubelzu eta Armintz
Gorrotxategi aritu ziren epaima-
haikide. Lehen saria Maddi Zu-
beldiak eskuratu zuen eta 200
euroko saria eman zioten herri-
ko gozotegietan erabiltzeko.

Igandean, Bedaion, Leaburun
eta Belauntzan ere ospatu ziren
azoka bereziak. Goian Leaburun egin zuten azokako irudia; ezkerrean Bedaion igandean jarri zuten barazki postua eta eskuinean Belauntzan egin zuten hamaiketakoa. JOSU ARTUTXA

Larunbatean, 31 gazta tarta aurkeztu ziren lehiaketara. J. M.
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
7. jardunaldia
Lauburu-San Juan 5-2
Otxartabe-Laskorain- 2-5

Sailkapena
1. Guardo Deporcyl 16p
4. Lauburu Ibarra 14p
9. Laskorain 10p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain  (9)-Juv. del Circulo (7)
Kukuyaga Etxe. (13)-Lauburu (4)

GIPUZKOAKO SENIOR MAILA 
3. jardunaldia
Tolosala-Idiazabal 0-23
Anoeta-Eguzki-Garoa taber. 3-1
Samaniego Orixe-Laskorain 1-9

Sailkapena
4. Anoeta 6p
5. Laskorain 3p
8. TEEP Samaniego Orixe 0p
9. Tolosala Orbela Taberna 0p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain  (5)-Sanpedrotarra (2)
Eguzki-Garoa (7)-Tolosala (9)
Eskoriatza (6)-Anoeta (4)
TEEP Samaniego Orixe: atsedena

Eskubaloia
1. MAILA NAZIONALA 
6. jardunaldia
Ereintza-Tolosa Eskubaloia 24-20

Sailkapena
1. Trapagaran 11p
12. Tolosa Eskubaloia 4p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa  Eskubaloia (12)-Urduliz (14)

Futbola
1. MAILA  NAZI0NALA
7. jardunaldia
At. Revellin-Tolosa CF 2-2

Sailkapena
1. San Ignacio 18p
11. Tolosa CF 7p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF  (11)-Arratia (3)

HIRUGARREN MAILA
11. jardunaldia
Tolosa CF-Vitoria 0-4

Sailkapena
1. Sestao River 24p
16. Tolosa CF 12p

Hurrengo jardunaldia
Pasaia (10)-Tolosa CF  (16)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 
6. jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ -Zarautz 2-0

Sailkapena
1. Leintz Arizmendi 18p
2. Tolosa CF ‘B’ 18p

Hurrengo jardunaldia
Intxaurdi (4)-Tolosa CF  (2)

ERREGIONAL PREFERENTEA
7. jardunaldia
Ikasberri-Tolosa CF ‘B’ 3-3
Aloñamendi-Billabona KE 1-0
Danena-Soraluze 2-0

Sailkapena
8. Danena 10p
9. Billabona KE 10p
15. Tolosa CF ‘B’ 4p

Hurrengo jardunaldia
Idiazabal (11)-Danena  (8)
Tolosa CF ‘B’ (15)-Orioko (13)
Billabona KE (10)-Ikasberri (6)

LEHEN ERREGIONALA
7. jardunaldia
Urola-Intxurre 1-2

Sailkapena
4. Intxurre 10p

GORENGO MAILA
6. jardunaldia
Intxurre-Leintz A. Aloña 1-0 

Sailkapena
3. Intxurre 8p

Saskibaloia
GIZONEZKOEN 1. MAILA 
4. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE 88
Tecnum-Askatuak 90

Sailkapena
1. Urgatzi 4-0
2. Universidad Deusto Loiola 3-1
9. Redline Mekanika TAKE 2-1

Hurrengo jardunaldia
TAKE  (1)-Atl. San Sebastian (5)

EMAKUMEZKOEN 1. MAILA 
1. jardunaldia
Añorga Saskibaloia 37
TAKE 50

Sailkapena
1. TAKE 2-0
2. Ostadar 2-0
3. Zast Neskak 2-0

Hurrengo jardunaldia
TAKE  (1)-Atl. San Sebastian (5)

Jaka lehen aldiz izango
da finalerdietan

Josu Artutxa 

Erik Jaka lizartzarrak landutako
garaipena lortu zuen Peio Etxe-
berriaren aurka, Lau Eta Erdiko
Txapelketako final laurdenetako
ligaxkako azken jardunaldian:
22-15. A multzoko bigarren pos-
tuan sailkatu da lizartzarra, eta
ondorioz, Ezkurdiaren aurka jo-
katuko du finalerdia, larunbate-
an, Labriten.
Hil ala biziko partida zen. Ira-

bazlea finalerdietarako sailkatu-
ko zen; galtzaileak, berriz, etxe-
rako buelta hartu beharko zuen.
Oso ondo zekien hori Erik Jakak.
Hala ere, ez zen batere fin aritu,
batez ere, lehen zatian. Erritmo
handiko partida izan zen, eta ez
zuen zerikusirik izan aurreko as-
tean Altuna III.ak eta Jakak Ei-
barren jokatu zutenarekin. Ho-
nakoan, beste mota bateko ten-
tsioa zegoen kantxan. 
Buruz buruko txapelketak

kontuan hartuta, lehen aldiz sar-
tu da lau onenen artean Jaka.
Hori dela eta, ulertzekoak izan
ziren partida amaieran amorra-
zioz beteta egin zituen hiru
oihuak. «Gogo handiarekin»
joan zen Beotibarrera, «ilusioz
gainezka», eta «pozik» zegoen
garaipenagatik, baina, ez zen
gustura geratu partidarekin.
«Aspaldi ez nuela gaur bezain
gutxi jokatzen», aitortu zuen li-
zartzarrak. «Partidatik kanpo
egon naiz une askotan, ez nuen
asmatzen ez pilotari ematen,
ezta kantxan kokatzen ere, eta
buruan gauza askotan nuen.
Ezer egin gabe, tanto egiten zida-
la ohartu naiz. Gero, lasaitzea
lortu dudanean, sakearekin min
gehiago egin diot, eta erremata-
tzeko aukerak hobeto aurkitu di-
tut».
Hurrengo partida larunbatean

jokatuko du Jakak, Ezkurdiaren
aurka. Iruñeko Labrit pilotale-
kuan jokatuko dute lehen fina-
lerdia. «Partida irabazi nahi ba-
dut, gaur baino dezentez gehia-
go jokatu beharko dut. Estimu
handia diot Josebari, bai pilotari
bezala, baita pertsona moduan
ere. Eredu bat da, eta beraz, ilu-

Peio Etxeberriari
irabazi zion Lau eta
Erdiko txapelketan; 
Jon Ander Peña berriro
promozioko finalera

sio handia dut partida hori joka-
tzeko».
Bere aldetik, Artolak ezin izan

zuen aurrera egin txapelketan.
22-14 galdu zuen Ezkurdiaren
aurka ostiralean eta bere aukera
guztiak galdu zituen. Altunak
ziurtatua bazuen ere finalerdie-
tara pasatzea, Victorri irabazi
egin zion 22-9. Altunak datorren
igandean jokatuko du partida
Lasoren aurka, Bilbon. 

PEÑA, FINALERA
Jon Ander Peña tolosarrak 22-12
irabazi zion Egiguren V.ari, To-
losako Beotibar pilotalekuan jo-
katu zen Promozio mailako Lau
Eta Erdiko Txapelketako finaler-
dian. Azaroaren 9an jokatuko du
finala, Iruñeko Labrit pilotale-
kuan, Jon Alberdi azpeitiarraren
aurka. 
Erabat ezberdinak izan ziren

bi zati izan zituen partidak. Ha-
sieran, huts asko egin zituzten bi
pilotariek. Egigurenek, gainera,
4-6 eta 5-11 aurreratzea lortu

zuen. «Lehen zatian pisu handia
nabaritu dut oinetan. Hala ere,
11-5 gindoazela, tantoa egitea
lortu dut. Banekien lan egitea
egokitzen zitzaidala, eta asmo
horrekin jarraitu dut aurrera»,
esan zuen Peñak partida amaitu
ondoren. Hori izan da, ordea, az-
peitiar gazteak izan duen alderik
handiena. Ondoren, 16 tanto ja-
rraian egitea lortu eta markagai-
lua irauli zuen Peñak.
Hirugarren aldiz jarraian joka-

tuko du finala Peña II.ak. Aurre-
ko biak galdu egin zituen Agirre-
ren eta Bakaikoaren aurka. Aur-
ten, beraz, arantza hori kentzen
ahaleginduko da. Azaroaren 9an
jokatuko du txapela lortzeko
norgehiagoka, Iruñeko Labrit pi-
lotalekuan, Jon Alberdi azpeitia-
rraren aurka. Azpeitiarrak 22 eta
19 hartu zuen mendean, atzo,
Agirre. «Partida ikusten aritu
nintzen, eta Alberdik ikaragarri
asmatu zuen tantoa amaitzerako
garaian. Finala oso gogorra izan-
go da». 

Erik Jakak amorruz ospatu zuen garaipena.  JOSU ARTUTXA

Jon Ander Peña finalerdia irabazi zuela ospatzen.  JOSU ARTUTXA
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Arrospidek mundukorako
gutxienekoa lortu du

Erredakzioa 

Iraitz Arrospide billabonatarrak
Munduko Txapelketara joateko
gutxienekoa lortu du maratoi er-
dian, Valentzian egindako pro-
ban. Bere marka bi minututan
hobetu du eta Kamel Zianiren
Gipuzkoako errekorretik bi se-
gundora geratu da, 1.02.56ko
denborarekin. Markaren handi-
tasuna munduko txapelketara
joateko aukerek erakusten dute.
Gutxienekoaren azpitik dago
denbora, eta martxoan Polonian
egingo den lasterketara eraman
dezake. Horretarako aurkarien
denborak zaindu beharko dira,
ez baita nahikoa gutxienekoa
egitea.
Valentziako maratoi erdiaren

ondoren, Arrospidek Euskadi
Irratian «oso pozik» zegoela azal-
du zuen: «Banekien ondo nengo-
ela, baina horrelako marka lor-
tzea ez da erraza». Gipuzkoako
marka hausteko aukerak zituela
ere esan zuen: «Lasterketa amai-
tu eta gurasoekin hizketan hori
esan diet. Jakin izan banu, azken
600-700 metrotan gehiago estu-
tuko nuen. Hala eta guztiz ere
1.03tik jaistea izugarria izan da».  

ARROYO, IRABAZLE
Unai Arroyo tolosarrak Lasarte
Oria Bai! lasterketa irabazi zuen,
10 kilometroko ibilbidea 30 mi-
nutu eta 54 segundoan amaituz.
Euskadi Irrratira egindako adie-
razpenetan, tolosarra gustura
zegoen lasterketa irabazi ondo-
ren: «2012an edo 13an irabazi
nuen lasterketa hau, oraindik
gaztea nintzela. Berriro irabaz-
tea oso pozgarria izan da. Bi hila-
bete goaz entrenatzen, eta gustu-
ra egoteko moduan nago». 

MAIDER LASA, HIRUGARREN
Maider Lasa tolosarra hiruga-
rren izan zen Ataungo Hiru Au-
zoetako Korrikaldian. Parte har-
tu zuten 17 korrikalarietatik 6 To-
losaldekoak ziren. Maitane
Galan de la Nava zizurkildarra
seigarrena izan zen; Irurako Be-
ronika Goitia 10.a, Eneritz Garro
tolosarra 13.a, eta azken bi pos-
tuetan bi tolosar iritsi ziren elka-
rrekin: Nerea Garmendia eta Ai-
nitze Ugartemendia.

Hainbat txirrindulari, probaren une batean.  J. ARTUTXA

Herrikoia, baina
aldi berean gogorra
Josu Artutxa Tolosa

Olarrain auzoko festen barruan,
eta Abraham Olano Peñak anto-
latuta, XXXI. Abraham Olano
Mendi Bizikleta Trabesia Herri-
koia egin zen igandean. Tolosa
inguruko bideak ezagutu eta ho-
riez gozatzeko aukera izan zuten
parte hartzaileek. Jakina zen
Abraham Olano txirrindulari
ohia ez zela aurtengo edizioan
izango. Ez zen erakustaldi falta-
rik izan, ordea. Izan ere, duela bi
urte profesional mailako txirrin-
dularitza uztea erabaki zuen
Haimar Zubeldia usurbildarra
bertan izan zen. Zubeldiak, gai-
nera, ez zuen gupidarik izan, eta
lehen aldapatik aurrera, gainon-

tzekoei alde handia ateratzen
hasi zen. Martxa bat denez, ez
zen sailkapenik izan bukaeran.
Zubeldiaz gain, parte hartzai-

leen artean, bertako txirrindula-
riez gain, kanpotik etorritakoak
ere izan ziren. Tartean, ezagun
askoren aurpegiak ikus zitezke-
en. Besteak beste, Caja Rural tal-
deko txirrindulari profesionala
den Jon Irisarri leaburuarra,
Caja Laboral taldeko afizionatu
mailako Unai Iribar ibartarra,
elite mailan Mendi Duatloieko
Euskal Herriko Txapelketa ira-
bazi berri duen Eneko Gurrutxa-
ga billabonatarra, edota Mendi
Bizikletako Munduko Kopako
proba bat jokatu zuen Patxi Pla-
zaola orendaindarra.

Maratoi erdian 
egin du lorpena
billabonatarrak; Unai
Arroyo Lasarte-Oriako
lasterketan irabazle

Iraitz Arrospide, Valentzian.  ATARIA

Maiz eta Lopetegi, 
bigarren Munduko Kopan
Erredakzioa 

Trinketeko Munduko Kopa joka-
tu da egunotan, eta Eneko Maiz
billabonatarrak eskuz banaka
eta Joxi Lopetegi irurarrak xare-
an hartu dute parte. Biak biga-
rren postuarekin itzuli dira etxe-
ra.  

Maizek Baptiste Ducassou
Frantziako ordezkariaren aurka
jokatu zuen, eta irabazten hasi
bazen ere, hirugarren jokoan
ezin izan zuen garaipena eskura-
tu. 15-8 irabazi zuen Maizek le-
hen jokoa, 11-15 galdu bigarrena
eta baita hirugarrena ere 3-10ko
markagailuarekin.

Bere aldetik, Joxi Lopetegik
Sebas Moncadarekin batera jo-
katu zuen finala Frantziako or-
dezkarien aurka. Oso estua izan
zen finala, lehen jokoa Lopetegik
eta Moncadak irabazi baitzuten
15-8, bigarrena galdu 8-15 eta hi-
rugarrena ere galdu 8-10eko
markagailuarekin. Haimar Zubeldia, esfortzu betean.  J. ARTUTXA

Vasile Cucicea

Umeen bihotzetan, gurasoen taupadak.
Eta Ikastolan zureak.

BEASAIN, 2019ko urriaren 29a

Muxu haundi bat Carina, Laura eta Ana Severa.
Andramendi Irakaskuntza Koop.E.-ko

langileak eta familiak.

Mª Carmen
Belamendia

Arteaga
Ilun, ez da dena ilun,
begirazazu leihotik,
ikustazu baso hori

berdatzen.

ZARAUTZ, 2019ko urriaren 29a

Jose Luis, Izaskun, Ines, Maddi, Ana eta Asier
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Deialdiak

Alegia.Autokontzeptu eta autoes-
timaren indartzeahitzaldia, Aralar-
pean guraso elkarteak antolatuta,
18:30ean, kultur etxean.
Baliarrain.Herriko gazte eta hau-
rrek kalabazak egingo dituzte Gau
Beltzerako, guraso elkarteak eta
gazteek antolatuta, arratsaldean.
Ibarra.Euskara eta emakumeak,
genealogia. Begirada feminista bat
hitzaldia, 18:30ean, kultur etxean.
Hizlaria: Saioa Iraola Urkiola.

Erakusketak

Anoeta.Loatzo Musika eskolako lo-
gotipo lehiaketako lanak, liburute-
gian.
Alegian.Kurage Kolektiboa. Hobeto
tximeletak ahoan, hienak bihotzean
baino, Jubilatu-enea tabernan.
Tolosa.OmgraGko galerian. Artista:
Riaq Miuq.
Tolosa.Burattiniren Mundu Mires-
garria, Topic zentroan.
Tolosa.Jose Ignacio Agorretaren la-
nak Aranburu jauregian.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, tekno-
logiaren tartea, Amaia Arranz arke-
obotanikariaren tartea eta amaitze-
ko eskualdeko musikari batek egini-
ko proposamen musikala.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
20:00.Goizeko saioen onena.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Elkarrizkettap (Mikel Ayes-
taran)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:15.Leihotik begira (Asteasu)
22:45.Zer jan
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio Ola-
rreaga Aramburu. Korreo kalea, 2.
943 67 01 28.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Goiz partean giro
nahiko lasaia izango dugu,

nahiz eta erdi eta goi mailako hodei
batzuk ikusi. Arratsaldean haizeak
ipar ukitu bat hartzean hodeiak uga-
ritu egingo zaizkigu, eta euria egite-
ko arriskua izango dugu.

Bihar.Giro nahiko motela-
rekin jarraituko dugu. Ho-
deiak nagusituko dira eta

zerua zikin xamarra agertuko zaigu.
iluntzera arte ez da euririk egiterik
espero. Tenperatura z ez du aldake-
tarik izango.

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

www.ataria.eusASTEARTEA, 2019KO URRIAK 29
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.eus 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ZORION AGURRAK

Zorionak Iñigo!! 

Muxu pila bat! Maite zaituztegu!

Urte askoan Iñigo! 
Zorionak bihotz-bihotzez Iñigo, zu gure bihotzean eta gu zure bihotzean. 

Zorionak etxeko guztien partetik, muxuak eta laster arte!


