
BEHOBIA
ARROSPIDE BIGARREN
Tolosaldeko 437 kirolarik amaitu zuten igandean Behobia-Donostia lasterketa;
Iraitz Arrospide billabonatarrak ezin izan zuen lehena sartu helmugan, eta
bigarren urtez, bigarren postuarekin konformatu beharra izan zuen  //6-7
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EH Bilduk eta
EAJk eutsi
egin diote,
abstentzioa
igo arren
Tolosaldeko 23 herritan EH Bildu izan
da bozkatuena, eta gainerako bostetan,
EAJ; Pisu nabarmena galdu arren,
hirugarren indarra da Elkarrekin
Podemos, eta PSE-EE laugarrena //2-3

SANMARTINAKAMASAN, AMEZKETAN ETA ALKIZAN //4

Hirugarrenean 
lortu du Peña II.ak
promozio mailako
Lau eta Erdiko txapela
Jon Alberdi azpeitiarraren aurka jokatu 
zuen finala Iruñeko Labrit pilotalekuan
larunbatean, eta 22-15 irabazi zuen tolosarrak;
bere bi aitonei eskaini die txapela //5



Abstentzioak gora egin arren,
eutsi egin diote indar abertzaleek
EH Bildu izan da bozkatuena eskualdean eta bigarren geratu da EAJ; Hirugarren egin du
Elkarrekin Podemosek, nahiz eta boto galera nabarmena eduki; PSE-EEk behera egin du
J. Miranda - I. Terradillos

Hego Euskal Herriko 23 diputa-
tuetatik hamabi lortu dituzte
EAJk eta EH Bilduk. Zazpi dipu-
tatu izango ditu Madrilen alder-
di jeltzaleak eta bost, berriz, koa-
lizio abertzaleak. Ordezkari bana
irabazi dute alderdi abertzaleek
eta bana galdu PSE/PSNk eta El-

karrekin Podemosek; hurrenez
hurren, bost eta lau diputatu es-
kuratuta. Igandean Gipuzkoan
aukeratu ziren lau senatarietatik
hiru EAJkoak izango dira –Luke
Uribe-Etxeberria Asteasuko zi-
negotzia tartean–eta bakarra EH
Bildukoa.
Espainiako Gorteetarako hau-

teskundeetan eskualdeko 36.185

herritarrek zuten botoa emateko
eskubidea eta parte hartzea
%66,68koa izan zen, apirilean
ospatutako hauteskundeak bai-
no 5,3 puntu baxuagoa. Hala ere,
EH Bilduk (%3.22) eta EAJk
(%0,18) ehunekoetan gora egin
dute apiriletik hona. Koalizio
abertzaleak, gainera, 135 boto
irabazi ditu sei hilabete hauetan.

Hain zuzen, EH Bildu da lehen
indarra eskualdeko 23 herritan
eta EAJk aurre hartu dio Tolo-
san, Hernialden, Belauntzan, Al-
bizturren eta Abaltzisketan.
Tolosaldean pisu nabarmena

galdu duen alderdia Elkarrekin
Podemos izan da. 2016ko Espai-
niako Gorteetarako hauteskun-
deetatik hona, 2.837 boto galdu

ditu; apiriletik hona, berriz, 773.
Hala ere, eskualdeko hirugarren
alderdia izaten segitzen du. 
Amasa-Villabona, Zizurkil eta

Ibarran PSE-EEk hartu dio aurre
Elkarrekin Podemosi aurreko
Espainiako hauteskundeekin al-
deratuta. Egia da alderdi sozia-
listak behera egin duela apirile-
tik hona, baina 2016an baino ia
900 boto gehiago ditu Tolosalde-
an. Botoen %7,75a zuen duela
hiru urte, eta botoen %10,73a
orain.
Ehunekoetan gehien igo dena,

apiriletik azarora, Vox alderdia
izan da, %12,18; 221 boto eskura-
tu ditu eskualdean, duela sei hi-
labete baino 24 boto gehiago eta
Ciudadanosen tokia hartu du,
Tolosaldeko seigarren alderdi
bozkatuena bihurtuz. PPk ere,
%5,08an egin du gora eta apirile-
tik 33 bototan egin du gora, oro-
tara, 682 bozka eskuratuta. Tolo-
saldean, bosgarren alderdi boz-
katuena da PP. 
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197 egun

E hun eta laurogehitaha-
mazazpi: apirilaren
29tik azaroaren 10era
bitarteko egunak. Tar-
tean, izan dira alder-

dien arteko huts egindako hartu-
emanak, porrot egindako inbesti-
durak, itxurakeriak, hauteskunde
deialdiak eta, azken txanpan, Ka-
taluniako herri-buruzagien kon-
trako sententzia eta Francoren
deshobiratzea. Prospektiba asko

eta estrategia gehiago. Azken sei
hilabeteetako aldaketa nagusia
agenda politikoaren bilakaera
izan da. Urte hasieran sozialistek
lortu egin zuten beren indargune-
ak ziren gaiez hornitzea pil-pilean
zauden eztabaidak: pentsioak, gi-
zarte politikak… ongizate estatua
finean. Gobernu aurrerakoi baten
buru izateko aukera eman zion
horrek Sanchezi. Deialdi honetan
ordea, identitatea eta Katalunia-
ko nazio-prozesuaren aurrean
erakutsitako sendotasuna izan
dira ardatz, indartuz eskuin mu-
turra batetik eta independentis-
moak bestetik.
Eskuin eta ezkerreko blokeen

arteko indar korrelazioa ez da
eraldatu: ezkerra (158) nagusitu
egin zaio eskuinari (150), baina
orain arte zuen diferentzia gutxi-
tu egin da (-10). Ezkerrean, bai so-
zialistek, bai Podemosek behera

egin dute. Eskuinean, hiru alder-
dien artean izandako oreka alda-
keta da azpimarragarria: Cs-ek az-
ken hatsa eman duen gauean PPk
gora egin du, baina VOXek, apiri-
lean lortutako eserlekuak bider-
katuta, eskuin politikoaren hege-
monia lapurtu dio. 
Eskuin muturraren igoerak

merezi du aipamen berezia. Bate-
tik, ikustekoa da nola lortu duen
bere burua zuritzea kontserbado-
reek boterera iristeko bere babesa
behar izanaz baliatuta. Hazten ja-
rraitzeko aldeko testuingurua
dauka gainera. Ez soilik Katalu-
niako aferak jarraituko duelako,
baizik eta Europako ekonomia
moteltzen ari den honetan jen-
darteari aterabide sinpleak eskai-
ni ahalko dizkiolako: Estatuaren
zentralizazioa eta «espainiarrak
lehenbizi» arazo ororen konpon-
bide modura. Ikusiko da nolako
bilakaera duen. 
Ezin aipatu gabe utzi indar

abertzaleen emaitza onak, bai
Euskal Herrian, bai Katalunian.

Iritzia
Joseba Bergaretxe
Politologoa

Berriro Behobian

H erenegungo hautes-
kundeetako emaitzei
begiratuz, lehen datu
aipagarria EH Bildu-
ren boto igoera da,

nahiz eta abstentzioa handitu.
Tolosaldean igo egin da, bere na-
gusitasuna areagotuz, eta euskal
lurralde guztietan ere bai, diputa-
tu bat gehiago eskuratuz, Nafa-
rroan gainera, falta zitzaion lu-
rralde bakarra. EAJ ere irabazten
atera da, Bizkaian beste diputatu
bat lortuz, nahiz eta boto kopurua
jaitsi leku guztietan, baita gure es-
kualdean ere. PP eta Vox ere ga-
raileen artean sartu beharko geni-
tuzke, baina batez ere estatu mai-

lan, EAEn ez baitute ordezkari-
tzarik lortu eta Nafarroan man-
tendu besterik ez baitute egin. 
Galtzaileen artean Ciudadanos

eta Elkarrekin Podemos izan dira
nagusienak. Estatu mailan izan
duten porrotak izan du isla gure-
an ere. PSOEk ere boto jaitsiera
izan du leku guztietan, han eta
hemen. Sanchezek hauteskunde-
ak berriro deitzerakoan EPen boz-
kak bereganatu nahi bazituen, eta
hauek boto asko galdu badituzte
ere, ez dira sozialistengana joan,
baizik eta alderdi abertzaleetara.
Mesede handiena PPri eta Voxi
egin dio jardunean dagoen presi-
denteak bere erabakiarekin. Al-
derdi eskuindarren blokea igo
egin da eta kezkagarria da ultraes-
kuinaren gorakada nabarmena.
Badirudi Franco hilobitik atera-
tzerakoan, bere aldeko boto asko
berpiztu direla, Berazubiko koa-
drillak Inauterietan ederki iraga-
rri zuen bezala.
Madrilgo Kongresuari begira,

alderdi abertzaleek lau diputatu
gehiago dituzte orain: bi Euskal
Herrian eta bana Katalunia eta

Galizian. Katalunian azkenaldian
jasan duten erauntsiari aurre egi-
teko ez zaie gaizki etorriko. Espai-
niaren gobernagarritasuna kolo-
kan gelditzen da berriro, aldaketa
handirik ez dagoelako emaitze-
tan: eskuinaren blokeak hiru di-
putatu gehiago ditu eta ezkerre-
koak, zortzi gutxiago. Bi bloke ho-
rien horrela gelditzen dira:
ezkerrak 158 diputatu eta eskui-
nak 152. Erabakigarritasuna batez
ere alderdi abertzaleen esku gel-
ditzen da berriro. Horien beharra
izango du PSOEk, lehendabizi
EPen laguntza lortzen badu,
gehiengoa lortzeko. PPrekin fron-
te zabala osatzea edo bere absten-
tzioa lortzea izan daiteke beste
aukera. Horren truke alboko kalte
larria jasango genuke Euskal He-
rrian: Nafarroako gobernua gal-
duko lukete ezkertiarrek eskuin-
darren mesederako. 
Ibilaldi luzearen ondoren, ele-

mentu guztien kontra izerdia
bota eta gero, Boulebarrera iritsi
ginela uste genuenean, berriro
Behobian gaude, abiapuntuan.
Eta ez du atertzeko itxurarik. 

Iritzia
Joxemi Saizar
Irakaslea
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«Kontuan hartuta abstentzioak gora egin duela,
gurea izan da boto kopuruan gorakada
handiena izan duena. Teorian guretzat
zailagoak diren hauteskundeei eutsi diegu. 
EH Bilduk egiteko duen bidean asmatzen ari
garenaren seinale da hori».
NEKANE ZINKUNEGI  EH BILDU

EAJk inoizko ordezkari gehien bi-
daliko ditu Espainiako Gorteeta-
ra: 7 diputatu eta 9 senatari. EH
Bilduk Nafarroako diputatu aber-
tzalea berreskuratu du eta lehen-
biziko aldiz historian talde pro-
pioa edukiko du Kongresuan lor-
tutako 5 ordezkariekin.
Kataluniako hiru indar indepen-
dentistek bertako bozken %42,6a
erdietsi dute, inoizko ehuneko al-
tuena Espainiako hauteskunde
batzuetan.
Presidentetza lortu eta gober-

nua osatzeko lanetan hasiko da
Sanchez gaurtik aurrera. Lehen
mugarria inbestidurako bigarren
itzulian ezezkoak baino baiezko
gehiago jaso eta Moncloara itzul-
tzea izango da. Bi aukera dauzka
mahaiaren gainean hori lortzeko.
Bata, PPren abstentzioa lortzea.
Bi muturrak -VOX eta indepen-
dentismoa- indartu egin direla
hauspotu eta erantzukizun kons-
tituzionalaren aldarri egingo du.
Ez litzateke gozoa izango hau po-
pularrentzat, baina beste aukera

«Emaitzak onak dira. Alderdi abertzaleentzat
Tolosaldean izugarriak dira, eta gureak ere oso
onak dira. Hori bai, ez dakit Espainia mailan
hobe dauden, esfortzu handia egin beharko
dute. Ez dakit Madrilen nork luzatu behar duen
eskua, baina, gauzak ez daude batere errazak».
BEGOÑA TOLOSA  EAJ

«Gure oinarria mantentzen dugu, eta horrek
adierazten du gure proiektu politikoak baduela
eremu bat, nahiz eta zertxobait jeitsi. Lehen
sozialistek nahi ez zutena orain nabarmenagoa
da, independentisten menpekotasuna areagotu
egiten baita gobernu progresista nahi bada».
MIKEL GONZALEZ-ETXEBARRI  ELKARREKIN PODEMOS

«Kezkatuta gaude. Emaitzak ez dira positiboak.
Bozka gehiago jasotzea espero genuen, beraz
aurreikuspenak ez dira bete. Egoera oso
kezkagarria da, izan ere, Voxek indar handia
hartu du, eta hemendik aurrera PPren politika
erabat baldintzatuta egongo da».
JOXE MARI VILLANUEVA  PSE-EE

«Abstentzioa igo dela kontuan hartuta,
emaitzak onak izan dira. Euskal Herri mailan
igo egin gara. Voxen igoera izugarria izan da,
baina, ez nau kezkatzen. Desberdintasunak
ditugu, baina, gauza garrantzitsuenetan ados
gaude, Espainiako batasunean, esaterako».
PELLO ATXUKARRO  PP

guztiak agortzen badira, ezezko-
an gotortzea zail edukiko luke. 
Sanchezen beste aukera ezke-

rrera eta periferietara begiratzea
da. Podemos bere babesa eman
nahian dabil. Negoziazio fasean
erakusten duen abilezia politiko-
aren arabera, lortuko du koalizio
gobernua edo babes parlamenta-
rio hutsean geratuko da. EAJ eta
talde mixtoko erregionalismoa
batuko litzateke eskema horreta-
ra, tokian tokiko eskaerak diruz
ordaintzeko konpromisoa hartu-
ta. Ez da nahikoa ordea. Beha-
rrezkoa dute sozialistek Llotja de
Marreko akordioan bildutako tal-
de independentistaren baten abs-
tentzioa. Hauen gutxieneko bal-
dintzak argiak dira babes hori
emateko: autodeterminazioa eta
Kataluniako presoen amnistia.
Eskakizun orotan ordea, bestea-
ren mugetatik kanpo dauden gu-
txienekoak eskatzea estrategia
itsua izan liteke epe ertainera. Eta
ez ahaztu, Katalunian hautes-
kundeak udaberrian.



KULTURARA GERTURATUTA
Kulturaz gozatzeko aukera izan dute asteburuan Gaztelun.
Larunbatean, esaterako, serigrafia tailerra egin zuten, eta
igandean, azoka eguna izan zuten; aurretik, Euskal Barro-
kensemble taldeak kontzertua eskaini zuen elizan. J. ARTUTXA

BI GURPILEN GAINEAN
Irura Bizi elkarteak antolatutako Bizikleta Asteburuaren ba-
rruan, ginkana, tailer mekanikoak eta jolasak izan dituzte
gaztetxoek, asteburuan. HHtik DBHra bitarteko gaztetxoek
parte hartu ahal izan zuten jardunaldian.  JON MIRANDA
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San Martin jaien
bueltako giroan
San Martin eguna ospatzeko, herri kirol saioa eskaini zuten Amasako
gazteek eguerdian, eta erretirodunen eguna ospatu zuten Amezketan

Erredakzioa 

Atzo izan zen San Martin eguna,
eta horren bueltan, Amasan eta
Amezketan festa eguna izan zu-
ten. Amasan, meza ondorenean,
herri kirol saioa eskaini zuten
herriko gazteek, eta aldiz, Amez-
ketan, meza ondorenean, ber-
tsolari eta trikitilariek saioa es-
kaini zuten eta bazkal ondoren,
haurrentzat jolasak egin zituzten
frontoian.  
Atzoko eguna, ordea, ez zen

San Martinak ospatzeko hartu
zuten tarte bakarra izan. Ama-
san zein Alkizan, asteburuan ere
izan dira ekitaldiak. Alkizan,
igandean eman zieten amaiera;
Amasan, aldiz, datorren larun-
baterako indarrak gordeta dituz-
te. Ume krosa eta herriko gazte-
en desafioa izango dituzte goize-
an, eta herri bazkariaren
ondoren, bertso saioa antolatu
dute, festak amaitzeko. 

Herriko gazteek herri kirol saioa eskaini zuten, atzo, Amasan, Olarte eta Larrañaga trikitilariek alaituta.  A. IMAZ

Haurrentzat jolasak prestatu zituzten Amezketan, San Martin egunean. A. I.

Historiaurrea ezagutu zuten Alkizan, Jesus Tapia arkeologoaren eskutik. J. M.

‘Gabiriko Pepe’
omenduko dute
ostiralean
Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

Tolosako Santa Mariako Musika
kaperak ostiralerako kontzertu
berezia antolatu du: hil berria
den Jose Antonio Arzelus orga-
no jotzailearen oroimenezkoa
izango da, 20:00etan, Santa Ma-
ria parrokian bertan.
1985ean, hiru hilabeterako

hasi zen Kaperako organo jotzai-
le Arzelus, eta ia 30 urtez luzatu
zen bere borondatezko lana.
Bere umiltasuna nabarmendu

dute antolatzaileek: «Irabazita
dauka honako aparteko kontzer-
tu hau». Parrokiak eta Kaperak
elkar lanean antolatu dute.  
Kontzertua Xexili eguneko egi-

tarauen barruan kokatu dute. Ma-
ria Yarza eta Maite Crespillo izan-
go dira bakarlari tipleak, tenorea
Javier Yarza eta baxuak, berriz,
Iñigo Goya eta Santi Mendigain.
Txistuan Ander Letamendia eta
organoarekin, Myriam Ulanga
ariko dira. Guztiak, Luis Orduña-
ren zuzendaritzapean.
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Hirugarrenean txapela
jantzita, «pisu handia
kendu» du Peñak  
Alberdi menderatuta, Promozio mailako Lau eta Erdiko
txapela jantzi du Peñak; biloba ikusteko aukerarik izan ez
duten bere bi aitonei eskaini nahi izan die txapela 

Irati Saizar Artola Tolosa

Promozio mailako Lau eta Erdi-
ko Txapelketa hirugarren urtez
jarraian jokatu zuen Jon Ander
Peña tolosarrak, larunbatean,
Iruñeko Labrit pilotalekuan. Eta
bai, hirugarrenean lortu du txa-
pela etxera ekartzea. «Azkenean
final hau irabazteak asebetetze
izugarria eman dit, eta nik uste
pisu bat kendu dudala gainetik»,
esan du Peñak.   

Jon Alberdi azpeitiarra izan
zuen aurrez aurre tolosarrak, eta
mendean hartuta, 22-15 amaitu
zen partida. Tolosarrari ez zi-
tzaion partida «ona» iruditu,
«tentsio handikoa izan zen eta bi
zati izan zituen».  Lehen zatian,
Alberdik jarritako jokoari segika
ibili behar izan zuen, izan ere,
«nahiko tentso» hasi zela aitortu
du. «Nik uste bera gehiago izan
zela lehen partean», dio.  Parti-
daren erdialdean, hamaikana ja-
rri zen markagailua, eta sakea
zuen Peñak; falta egin eta atse-
denera azpeitiarra aurretik joan
zen. 

Partidaren bigarren zatia, or-

dea, bestelakoa izan zen: «Biga-
rren zatira freskoago iritsi nin-
tzen, eta hobeto, serioago aritu
nintzen». Lasaitu egin zela dio,
pilotari abiadura eman eta zen-
tzu gehiagorekin jotzeari ekin
ziola. «Nik uste nire pilotakade-
kin dominatu egin nuela», esan
du.  Horrela lortu zuen 22ra iris-
tea. 

Guztira 14 tanto egin zituen
Peñak, eta 9 galdu. Sakez tolosa-
rrak 5 egin zizkion, eta bi falta ere

egin zituen. Aldiz, Alberdik 9
tanto egin eta 8 galdu zituen.   

AITONEI ESKAINIA
Lesioagatik sei hilabete geldi
egon eta gero lortu du txapela,
eta ziur dago txapela lortzea
«egindako lanaren fruitua» dela.
Txapel hori, bere bi aitonei eskai-
ni nahi izan zien: «beti egon izan
dira biak hor, ni laguntzen, eta
ezin izan dute nire garaipena
ikusi».   

Garaipena Tolosan bertan ospatu zuen Peñak, lagun artean. ATARIA

SASKIBALOI KLUB BERRIA, ALEGIAN
Duela urtebete herritar batzuk hasitako ahaleginak bere fruitua eman du, eta larunbatean
aurkeztu zuten alegiarren aurrean Elorri-Aldapa saskibaloi kluba. Bi talde dituzte: gizonez-
koena, hirugarren mailako seniorren taldea, eta bestea, emakumezkoena. Aurtengo denbo-
raldirako nesken taldea ezin izan dute guztiz osatu, baina astelehenero elkartzen dira entre-
natzeko. Hurrengo denboraldirako taldea izan dezaten lanean jarraitu nahi dute. E. MAIZ
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Eskualdeko
437 kirolarik
bukatu dute
Behobia
Iraitz Arrospide billabonatarrak
berriro amaitu zuen bigarren
postuan, irabazlearengandik lau
segundora sartuz helmugan

Josu Artutxa 

Aurreikuspenak ez ziren bete,
eta ez ziren faboritoak nagusitu.
Chakin Lachgar izan zen Buleba-
rreko metara heltzen azkarrena
gizonezkoetan. Iraitz Arrospide
billabonatarra lau segundora
helmugaratu zen. Amaieran
«gustura» azaldu zen egindako
lasterketarekin, baina «pena
handiz, irabazteko esperantza
handiak» zituelako.
Iraitz Arrospide zen faborito

nagusia 2019ko Behobia-Donos-
tia lasterketa irabazteko, eta go-
gor ekin zion saioari. Arrospidek
eta Lachgarrek Ivan Fernandez
eta Jesus Olmosekin egin zuten
ia bide osoa. Amaiera aldera pix-
ka bat atzera gelditu zen Lach-
gar, baina, azken kilometro er-
dian abiadura azkartu zuen, eta
harrapatu eta pasatu egin zituen
aurreko taldeko korrikalariak,
garaipena eskuratuz. 1.00.57ko
denboran iritsi zen Errenterian
bizi den marokoarra.
Duela bi urte hirugarren izan

zen Arrospide, 1.02.39ko denbo-

ra ezarriz. Iaz, berriz, bigarren
izan zen 1.01.47ko denborarekin,
Jaime Leiva irabazlearengandik
1.25era. Aurtengoa, beraz, inoiz
billabonatarrak Donostiako ma-
ratoi erdian lortu duen marka
onena izan da, 1.01.01 eginez
Amaieran, Arrospide gustura

azaldu zen egindako lasterketa-
rekin. «Pena handia dut, espe-
rantza guztiak nigan jarriak zeu-
delako. Aste osoan zehar presio
handia sentitu dut. Lasterketan
zehar ondo sentitu naiz, eta saio
ona egin dut. Hotza zela eta, kos-
ta egin zaigu korrika egitea, eta
jakitun nintzen nirekin joan di-
ren korrikalariak atzean uztea
oso zaila zela. Bagenekien Cha-
kib oso bizkorra zela amaieran,
baina ezin izan dugu atzean
utzi». Txapelketa entzutetsuak
irabazi ditu aurten, baina igan-
dekoa lasterketa garrantzitsua
zen berarentzat: «Nire ametsa
zen Behobia-Donostia lasterketa
irabaztea. Aurten ezinezkoa izan
da; hala ere, pozik nago. Dato-
rren urtean izan beharko du».
Orain beste erronka bat du be-

giz jota Arrospidek: Valentziako
Maratoia. «Lasterketa horretan
ere esperantza handiak ditut.
Datorren urtean Tokion jokatu-
ko diren Olinpiar Jokoetan egon
nahi badut, 2:11:30eko denbora
gainditu beharko dut».
Eguraldiak asko baldintzatu

zuen lasterketa. Izan ere, 33.341
lagun zeuden izena emanda, eta
horietatik, 27.074 korrikalari
izan ziren irteera puntuan. Es-
kualdeko kirolariak guztira 437
izan dira helmugara iristen, ho-
rietatik bi handbikean, 18 irrista-
ka, eta 417 korrika.
Emakumezkoen kategorian,

lasterketa nagusian ez zen es-
kualdeko korrikalaririk izan le-
hen postuetan. Baina, 'Beterano-

ak 2' kategorian, Lourdes Colo-
mo zizurkildarra hirugarren izan
zen, 1.24.20ko denborarekin, Pa-
tricia Bonilla irabazlearengan-
dik sei segundora.
Emakumezko patinatzaileen

kategorian, berriz, Nere Karrera
tolosarra txapeldun izan zen,
51.55ko denborarekin. Aipatu
beharra dago, gainera, Irristaka
taldeko hainbat kidek hartu zu-
tela parte proban.
Gizonezkoen eta emakumez-

koen lasterketa nagusiaz gain,
pertsona ezinduen Behobia-Do-
nostia lasterketa ere egin zen. Es-
kualdeko zenbait kirolarik po-
diumera igotzea lortu zuten bere
kategorietan.
Ion Galarraga goiaztarra hiru-

garren izan zen gizonezkoen
handbike modalitatean, 48.06ko
denborarekin, irabazlearengan-
dik 2 minutu eta 47 segundora.
Iñaki Goñi amezketarra biga-

rren izan zen ikusmen urritasu-
na duten pertsonen B2 katego-
rian, 1.33.16ko denborarekin, ira-
bazlearengandik 5 segundora
bakarrik.
Manuel Rodrigez billabonata-

rra hirugarren sailkatu zen mu-
gitzeko ezintasuna duten pertso-
nen kategorian, 1.45.05eko den-
borarekin, irabazlearengandik
25 minutu eta 5 segundora.
Azkenik, Getarian bizi den

Alain Irazu tolosarra garaile izan
zen patinatzaileen kategorian,
1.28.41eko denborarekin.

Laugarren postuan iritsi zen Jesus Olmos eta Iraitz Arrospide, helmuga igaro ondoren. IÑAKI AGIRRE/IRUTXULOKO HITZA
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ZORION AGURRAK

Zorionak Uxue!

Dagoeneko 10 urte! Ondo pasa zure eguna, etxekoen partetik. 
Asko maite zaitugu!

Festa handia
Tolosako
Berazubin
Partida «historikoa»
jokatuko du Tolosa CF
futboleko gizonezkoen
talde nagusiak, bihar,
Pontellas taldearen aurka

Imanol Garcia Landa Tolosa

Partida «historikoa» jokatuko du
Tolosa CF futboleko gizonezko-
en talde nagusiak Berazubin,
bihar. Lehenbiziko aldiz Kopako
txapelketaren kanporaketa au-
rrekoa jokatuko du Galiziako
Pontellas taldearen aurka, eta
hori gaindituz gero Lehen Maila-
ko talde baten bisita jasoko du
Berazubin. Hori are historikoa-
goa izango litzateke. 
Tolosa CF bezala, Pontellas Hi-

rugarren Mailara igo berri da
denboraldi honetan. «Urtea
ondo hasi du, guk bezala, baina

azken hiru partidak galdu egin
ditu», azaldu du Mikel Arruaba-
rrena erredimenduko kirol zu-
zendariak. «Guk zorionez aurre-
ko egunean buelta eman genion
gure hilabete txarrari. Hamabost
puntu ditugu eta uste dugu 
denboraldia ondo doala taldea-
rentzat». Arruabarrenak gogora
ekarri du neurketa Berazubin jo-
katzen dela eta eskatu du herri-
tarrei Tolosako futbol zelaira joa-
teko: «Egun historikoa izan dai-
teke guretzat. Jokatu ditugu
partidak Lehen Mailako euskal
taldeen aurka, baina biharko
partida irabazten badugu lehe-
nengo aldia izango da txapelketa
ofizial batean Lehen Mailako tal-
de baten aurka jokatzeko aukera
dugula. Beraz, garrantzi handia
du guretzat neurketak, eta jen-
dearen animoak behar ditugu».
Arruabarrenak ere azaldu du To-

Iñigo Eraña, Mikel Arruabarrena, Ander Avellaneda eta Mario Zubelzu. I. G. L.

losa CFko maila guztietan joka-
tzen ari diren gaztetxo eta hau-
rrei deialdia egingo dietela joate-
ko, eta nabarmendu du agian ez
dela berriro horrelako aukerarik
izango, eta beraz klubean eta in-
guruan dauden guztiez gain, he-
rri guztiari egin dio gonbidapena
Berazubira joateko.

ILUSIOZ
Taldea «ilusioarekin» dagoela
gaineratu du Ander Avellaneda
entrenatzaileak: «Partida bere-
zia da, historikoa, esaten ari ga-
ren moduan. Zozketan zorte
puntu hori izan dugu, eta etxean
jokatuko dugu partida». Hemen-
dik bi urtera klubak ehun urte
egingo dituela ekarri du gogora,
eta Kopako txapelketan parte
hartzeko aukera izatea azken ur-
teetan taldea egiten ari den lana-
ren ondorio dela. «Azkenean fes-
ta bat izatea nahi dugu biharko
partida. Dagoeneko hona iristea
sari bat da, eta orain beste pauso
bat gehiago eman nahi dugu».
Bere aldetik, kapitainetako ba-

tek, Mario Zubelzuk, azaldu du
taldearentzat «esperientzia be-
rri» bat izango dela. «Gogoz eta
ilusioarekin gaude. Badakigu ez
dela erraza izango, beraiek ere
motibatuta etorriko direlako.
Baina, etxean jokatzen dugu, eta
ea jendearen laguntzarekin au-
rrera ateratzen dugun partida».

«BERAZUBI BETE NAHI DUGU»
Neurketa ikusteko ohiko prezio-
ak jarriko dituztela esan du Iñigo
Erañak futbol saileko lehenda-

kariak. Helduek hamar euro or-
dainduko dituzte eta haurrek
bost. «Ez ditugu prezio bereziak
jarri, gure nahia Berazubi bete-
tzea delako», gaineratu du.
«Harmaila nagusia betetzea
nahi dugu eta ahal dela jende
gehiago etortzea». Pontellas tal-
dearekin harremanetan daude,
eta neurketak Galizian interes
handia sortu duela jakinarazi
diete. «50 eta 100 pertsona bitar-
te etorriko direla aurreikusten
da», esan du Iñigo Erañak. «750
kilometroko bidaia egin behar
dute, eta beraientzat ere oso au-
kera ona da hurrengo partida ga-

rrantzitsu bat jokatzeko, baina
gu saiatuko gara, noski, garaipe-
na gurea izaten». Partida
19:00etan jarri dutela nabar-
mendu du, jende gehiago joan
ahal izateko. Bestalde, Erañak
jakinarazi du taberna irekita
egongo dela, eta pintxoak eta
ogitartekoak zerbitzatuko dire-
la: «Azkenean arratsalde eder
bat pasatzeko aukera oso ona
izango da».
Bestalde, Tolosa CF klubak

gogoratu nahi izan du partidako
egunean, Berazubiko instalazio-
ak itxita egongo direla 16:00eta-
tik aurrera.


