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Alondegi
plazari estalpea
jartzeko lanak
hasiko dituzte
aste honetan  

Bi astez ariko dira lanean;
estalkiak egitura arina
izango du eta poliesterreko
materialarekin 
estaliko dute

Erredakzioa 

Tolosako Udalak jakinarazi due-
nez aste honetan bertan hasiko
dira Alondegi plazako estalpea
jartzen, eta bi astez luzatuko dira
lanak. Helburu nagusia da herri-
tarrei eremu estali berria eskain-
tzea eta bereziki, jarduera ezber-
dinak egiteko aukera herriko
eremu ezberdinetara zabaltzea,
erdiguneko merkataritza eta os-
talaritza indartzeko. Alde Zaha-
rreko Zerkausia eta Berdura pla-
zako eremu estaliez gain, erdigu-
nean ere jarduerak gauzatu ahal
izateko aukera ematea da helbu-
rua.
Estalkiak egitura arina izango

du, bi arku eta zutabek eutsiko
diote egiturari, eta oinarrian hor-
migoizko banku edo loreontziak
jarriko dituzte. Poliesterreko ma-
terialarekin estaliko dute 335
metro karratuko eremua.
Obren gastua 198.137 euro +

BEZ izango da, eta Arquitectura
Textil enpresa arduratuko da la-
nak egiteaz. Proiektuak merka-
taritza biziberritzea helburu
duenez, Hirigune proiektuaren
barruan, Eusko Jaurlaritzaren
diru lagutnza jasoko du udalak,
eta beraz, lanen %70 Eusko Jaur-
laritzak ordainduko du.
Olatz Peon alkateak esan du

Tolosa herri bizia dela eta kalean
antolatzen diren jarduerak egite-
ko karpak beharrezkoak izaten
direla, «beraz, espazio berri ho-
nekin leku finkoa izango dugu»,
gaineratu du.

Tolosako Udalak 
«oso larritzat» jo ditu 
Molaturen adierazpenak 
Udalak gezurtatu du 
Leidor aretoa kudeatzeko
lehiaketaren pleguak
baztertzaileak zirenik 

gauza bera gertatzen da hainbat
eta hainbat herritan ere, Donos-
tian, Bilbon edota Zarautzen esa-
terako». Hala eta guztiz, udala-
ren iritziz Leidorren kudeaketa-
rako pleguak «teknikoki egokiak
ziren, eta ezarritako baldintzak,
kasu honetan esperientzia, he-
rritarrei kalitatezko zerbitzua
bermatzeko helburuarekin eska-
tu zen».
Orain, «aurretik prestatutako

pleguak oinarri hartuta», Kon-
tratuen Inguruko Errekurtsoen
Administrazio Organoaren
ebazpenari jarraiki beharrezko-
ak diren egokitzapen eta aldake-
tak egingo dituela iragarri du
udalak, «ahalik eta azkarren pro-
zesua berriz ere martxan jartze-
ko». 
Dena den, udaletik azpimarra-

tu dute, «Molaturen errekurtsoa
partzialki onartu dela eta ebaz-
penak eskatutako esperientzia
mailari egiten diola aipamen
(tankerako 3 kontratu izatea,
esaterako) eta esperientzia hori
ahalik eta zerbitzurik hoberena
eskaintzeko helburuarekin eska-
tu zela».
Molatu Produkzioak SL-ri

erantzunez hiru puntu argitara-
tu ditu zehazki, udalak. Batetik,
esan du ez dela egia pleguak baz-

tertzaileak direnik, «ez eta en-
presa bati esleitzeko helburuare-
kin prestatu direnik ere». «Oso
grabea da horrelako baieztape-
nak egitea eta gezurra da esanda-
koa», gaineratu du. Honi lotuta
esan du Molatuk esan zuela Gi-
puzkoan baldintza horiek bete-
tzen dituen enpresa bakarra da-
goela, eta horren harira udalak
erantzun du «Molatuk eta Kon-
tratuen Inguruko Errekurtsoen
Administrazio Organoak proze-
sua eten bitartean udalean jada 3
proposamen» jaso zirela. «Beraz,
udaletik argi utzi nahi da, Mola-
tuk baldintzak ez bete izanak ez
duela esan nahi pleguak zuze-
nak ez direnik edota irregularta-
sunak egon direnik, hori aditze-
ra eman badute ere».
Bestetik, udalak esan du ob-

jektibotasun osoz jardun dela
hasiera hasieratik lehiaketan
parte hartu nahi duten enpresen
aukera berdintasuna ziurtatze-
ko: «Molatuk bere interes enpre-
sarialak defendatzeko eskubide
osoa du, baina horretarako sus-
mo txar eta faltsuak zabaldu
gabe berdintasun aukeraren in-
guruan».
Azkenik, udal teknikari baten

profesionaltasuna «gezurrez ba-
liatuz» zalantzan jarri izana gai-
tzetsi du, eta babes osoa adierazi
teknikariari. 

ESLEIPENA ERABAKI 
BITARTEKO KUDEAKETA
Tolosako Udaletik azaldu dute-
nez, lehiaketa publikoaren bidez
Leidorren kudeaketa esleitu bi-
tarte denbora tarte bat pasako
da. «Legearen arabera, denbora
horretan ezinezkoa da egungo
kudeatzaileari kontratua egitea
tarte horretarako». 
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Erredakzioa 

Azaroaren 12an, egun Leidor ku-
deatzen duen Molatu Produkzio-
ak SL enpresak, aretoa kudeatze-
ko lehiaketa publikoa atzera
bota zutela azaldu zuen. «Kon-
tratuen Inguruko Errekurtsoen
Administrazio Organoaren
ebazpenak Molatuk ezarritako
errekurtsoko lau puntutatik hiru
aintzat hartu ditu», esan zuen
enpresak. 
Adierazpen horien harira To-

losako Udalak hainbat argibide
eman nahi izan ditu, eta esan du
«2018. urtean Kontratazio Lege
berria indarrean sartu zela eta
horrek aldaketa sakonak eragin
dituela zerbitzuak kontratatzeko
prozeduretan eta baita, zerbi-
tzuak eskaintzeko bete beharre-
ko baldintzetan ere. Edozein ka-
sutan, udalak, beti, legearen ber-
me guztiekin prestatzen ditu
pleguak herritarrei ahalik eta
zerbitzurik onena eskaintzeko
helburuarekin».
Tolosako Udalaren esanetan

kontratazio Lege berria denez,
«bete beharreko baldintzak area-
gotu egin direnez», egun lehia-
ketetan errekurtsoak egotea era-
bat ohikoa eta arrunta bihurtu
da: «Horiek aztertu egiten dira
eta ezarritako errekurtsoei eran-
tzun egiten zaie. Ez da lehen al-
dia izan, eta etorkizunean ere
gertatuko da, udalak martxan ja-
rritako lehiaketa bati enpresa ba-
tek errekurtsoa jartzen diola, eta

Leidor kudeatzeko lehiaketa publikoari errekurtsoa jarri zioten. ATARIA

Zumardiak
iraupen eskiko
azoka egingo du
ostiralean eta
larunbatean 

Kultur etxean izango da,
ostiralean arratsaldean eta
larunbatean goizean;
bildutako dirua eski
eskolarako erabiliko dute

Erredakzioa 

Zumardia elkarteak iraupen es-
kiari eskainitako azoka egingo
du ostiralean eta larunbatean,
hilak 29 eta 30, Tolosako kultur
etxeko beheko solairuan. Osti-
ralean 18:00etatik 21:00etara
egongo da zabalik, eta larunba-
tean, 10:00etatik 13:00etara. 
Azokan iraupen eskiko mate-

riala jarriko dute salgai, hau da,
iraupen eskiak, berauen finka-
gailuak eta eski-bastoiak, ze-
haztu dutenez. Bertan biltzen
duten dirua Zumardiaren eski
eskolaren autofinantzaketara-
ko erabiliko dutela ere argitu
dute.   

MUSUTRUK EMANDAKO
MATERIALA
Salgai jarri duten materiala To-
losako Aralar Kirolak dendako
nagusiak izan diren Anate Itu-
rralde eta Jose Luis Areizaga
Txurik Zumardia eski eskolari
musutruk emandakoa dela ere
zehaztu dute. Horri lotuta esan
dute materialak ez duela denda
eta hornitzaileen babesik eta
beraz, materialak ez duela ga-
rantiarik izango, «ondorioz ezin
dugu suerta daitezkeen aka-
tsengatik inolako erreklamazio
aukerarik eskaini», esan dute
Zumardiako arduradunek. 

Zumardiako eski eskolaren artxiboko
irudia. ATARIA

Lan eskaintza

Garbiketa lanak. Tolosan esperien-
tzia duen pertsona bat behar dugu
elkarte bat garbitzeko. Lanaldi erdia,
goiz eta arratsaldez, asteazkenetik
astelehenera, baita jai egunetan ere.
Ezinbestekoa baldintza da espe-
rientzia izatea. Interesatuek deitu
943 67 06 26 telefono zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK



160 erabiltzaile Pauso
Berriak programak 
Hamar urte bete ditu Gureak eta Atzegik martxan jarritako
programak eta gizarteratzea eta lan merkaturatzea du xede 

Erredakzioa Tolosa

Pauso Berriak programak enpre-
sei eta erakundeei beren ekarpe-
na eskertzeko urteroko ekitaldia
egin zuen iragan astean Tolosan.
Gureak eta Atzegiko ordezkariez
gain, ekimenaren protagonistak
presente egon ziren ekitaldian,
eta euren lekutasunen bitartez
Pauso Berriak programak beren
egunerokoan duen eragina azal-
du zuten. 
Hamar urte pasa dira Atzegik

eta Gureakek Pauso Berriak pro-
grama martxan jarri zutenetik.
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
hitzartutako ekimena da eta adi-
men desgaitasuna duten pertso-
nei zuzenduta dago. Pauso Be-
rriak zerbitzu okupazionalean

kokatuta dago, baina ohiko mer-
katuan eta programaren helburu
nagusia desgaitasun intelektua-
la duten pertsonen inklusio so-
ziolaborala bultzatzea eta ikus-

gai egitea da. Programa urtez
urte «sendotuz» doala nabar-
mendu dute bultzatzaileek, eta
dagoeneko 160 erabiltzaile ditu
Gipuzkoan.

Iragan astean egin zuten Topic zentroan ekitaldia. ATARIA

LABUR IRITSI DA TOLOSARA
Gainditzen elkartearen Sentsibilizazio Astearen barruan, Na-
zioarteko X. Zinema Jaialdia izango da Tolosan, abenduaren
3tik 6ra. Aurtengoan, Labur izango da protagonistetako bat,
zinema jaialdiko maskota berria. ASIER IMAZ

LIZARTZARRAK UPATEGIRA
Kulturaldiaren barruan, Nafarroako Lerin herrian kokatuta-
ko upategira egun pasa egin zuten larunbatean lizartzarrek.
25 lagun inguru elkartu ziren eta egun polita igaro zuten. Hu-
rrengo ekitaldia osteguneko antzezlana izango da. ATARIA

MUSIKA KALERA
Xexili Eguna ospatu zuten eskualdeko hainbat herritan ostiralean. Zizurki-
len eta Villabonan, esaterako, Loatzo Musika Eskolako ikasleek beraien
eguna musika kalera ateraz ospatu zuten. IMANOL GARCIA LANDA

KILOMETROETAKO DENDA
Kilometroetako denda zabalik da Villabonako Altzin auzoko 3. zenbakian.
Ostegunean inauguratu zuten, eta Kilometroetako materiala aurkeztu zu-
ten. Arratsaldez egongo da irekita astegunetan, eta larunbatetan, goizez. L.C.
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Laskoraingo Ikasle Feministek, IAk eta eskualdeko emakume sozialistek atzo egindako elkarretaratzea, ezkerrean. Eskuinean, batxilergoko ikasleek ostiralean kultur etxean egindako tailerra. ATARIA / I. G. L. 

Hortzak estututa
Atzo Indarkeria Matxistaren Aurkako Eguna izan zen eta
Tolosaldeko feministek ekitaldi asko antolatu zituzten,
elkarrekin saretu eta autodefentsa feminista aldarrikatuz 

I. G. L. / A. I. / J. M.  

Indarkeria matxistari planto
egin diote ehunka emakumek
Tolosaldean. Gizonezkoen es-
kuetan eraildako emakumeak
hartu dituzte gogoan, Espainia-
ko estatuan 2019a hasi zenetik,
94. Indarkeri matxistari saretze
feministarekin egin diote aurre
eta adin eta jatorri ezberdineta-
ko emakumeek elkar hartu dute
euren haserrea adierazteko.
Emakume gazteenek lanketa

egin dute azken asteetan. Tolo-
sako hiru ikastetxeetako batxi-
lergoko lehenengo mailako ikas-
leek indarkeria matxistaren gaia
landu dute eta ostiralean Tolosa-
ko kultur etxean hainbat taile-
rrekin borobildu zuten landuta-
koa: txapa eta serigrafia, DJ taile-
rra eta kontzertuak izan ziren. 

Laskorain ikastolako Ikasle
Feministek, Tolosaldeko Ikasle
Abertzaleek eta eskualdeko
emakume sozialistek elkarreta-
ratzea egin zuten atzo, Indarke-
ria matxistaren aurka, klase ba-
tasuna lelopean. Jende asko bil-
du zen Trianguloan egindako
bilkuran.
Ikasleak izan dira protagonis-

ta, baita ere, Amasa-Villabonan.
Fleming herri eskola, Erniobea
ikastetxea eta Zubimusu ikasto-
lako ikasleek koloretako mata-
zak egin dituzte azken egunetan
eta atzo kalejiran Errebote plaza-
rako bidea egin ondoren, udale-
txeko balkoitik zintzilikatu zi-
tuzten. Bidania-Goiatzen berriz,
erabiltzen ez dituzten oinetako-
ak morez pintatu eta herriko
hainbat puntutan jarri dituzte
zintzilik.

Larunbatean, Pelusa Proiek-
tuak, Erosotasunetik erotikota-
sunera izeneko ekintza burutu
zuen Trianguloan. Leire Jauregi
proiektuko kideak azaldu due-
nez, «emakumea bere sexualita-
tean ahalduntzen duen proiek-
tua da Pelusa. Sexualitatea ez
egotea pribatutasunean, plaza-
ratzea nahi dugu. Gai tabua da
eta elkarrizketa sano bat sortu
nahi dugu herritarren artean».
Manikiak erabili zituzten larun-
batean, sortutako galderei pin-
tzelen bitartez erantzuna emate-
ko. Flashmobarekin eta batuka-
da feministarekin biribildu
zuten goiza.
Tolosaldeko Asanblada Femi-

nistak larunbatean indarkeria
matxistaren aurkako antzerkia
egin zuen eta Nigeriako eta Eus-
kal Herriko jakiak partekatu zi-

tuzten arratsaldean, Divina Ni-
geriako emakumeen elkarteko
kideekin batera. Atzo Tolosako
Zubiberrian ekintza performati-
boa egin zuten feministek, kan-
delak, txilibituak eta zapi more-
ak erabilita.
Aiztondoko talde feministek

ere ekitaldiak antolatu zituzten
atzo iluntzean Asteasun, Zizur-

kilen eta Amasa-Villabonan.
Aurten Espainiako estatuan
eraildako 94 emakumeen izenak
boz gora esan zituzten hiru he-
rrietan. Asteasun, adibidez, elka-
rretaratzea amaitu ondoren, gaz-
taina jatea egin zuten eta egun
horretarako prestatutako kan-
tuak abestu zituzten, herriko
abesbatzaren laguntzarekin.
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Bidania-Goiatzen erabiltzen ez diren oinetakoak morez pintatu dituzte. ATARIA



Amasa-Villabonako udaletxeko leihoetatik mataza koloretsuak zintzilikatu zituzten atzo; Larunbatean, berriz, ‘Erosotasunetik erotikotasunera’ izenburupean ekintza egin zuten Tolosan. A. I. / I. G. L. 

Ezkerrean Tolosan larunbatean egin zuten flashmoba goian, eta behean, Tolosaldeko Asanblada Feministak Divina elkartearekin antolatutako ekitaldia. Eskuinean, Asteasuko elkarretaratzea. I. G. L. / J. M. 
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Atzo Tolosako Zubiberrian egindako ekintza performatiboa. J.M.
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
11. jardunaldia
Laskorain -Tauste 3-1
Pinseque-Lauburu 7-4

Sailkapena
1. Tafatrans 24p
7. Lauburu Ibarra 20p
9. Laskorain 15p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain (9) -Patatas Gz. S. (14)
Lauburu (7)-Cuellar (11) 

GIPUZKOAKO SENIOR MAILA 
5. jardunaldia
Tolosala-Eskoriatza 0-14
Anoeta-Laskorain 3-3
Idiazabal-Samaniego Orixe 2-2

Sailkapena
4. Anoeta 7p
7. Laskorain 4p
8. TEEP Samaniego Orixe 1p
9. Tolosala Orbela Taberna 0p

Hurrengo jardunaldia
Saman. Orixe (8)-Sanpedrotarra (2)
Laskorain  (7)-Tolosala Orbela (9)
Anoeta: Atsedena

Eskubaloia
1. MAILA NAZIONALA 
10. jardunaldia
Egia-Tolosa  Eskubaloia 31-33

Sailkapena
1. Trapagaran 19p
9. Tolosa Eskubaloia 9p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa  Eskubaloia (9)
Dominicos Zaragoza (7)

Futbola
1. MAILA  NAZI0NALA
11. jardunaldia
Aurrera de Vitoria-Tolosa CF 0-0

Sailkapena
1. Añorga 25p
12. Tolosa CF 9p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (12)-Berriozar (5)

HIRUGARREN MAILA
15. jardunaldia
Tolosa CF-Basconia 0-2

Sailkapena
1. Portugalete 32p
18. Tolosa CF 16p

Hurrengo jardunaldia
Urduliz (13)-Tolosa CF  (18)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 
10. jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ -Lagun Onak 1-1

Sailkapena
1. Leintz Arizmendi 28p
3. Tolosa CF ‘B’ 24p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF  (3)-Añorga (7)

ERREGIONAL PREFERENTEA
11. jardunaldia
Danena -Lagun  Onak 2-2
Ilintxa-Tolosa CF ‘B’ 2-2
Antzuola-Billabona KE 1-3

Sailkapena
4. Billabona KE 19p
6. Danena 15p
14. Tolosa CF ‘B’ 9p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF ‘B’ (14)-Danena  (6)
Billabona KE (4)-Ilintxa (5)

LEHEN ERREGIONALA
11. jardunaldia
Intxurre -Anaitasuna 3-1

Sailkapena
4. Intxurre 16p

GORENGO MAILA
10. jardunaldia
Intxurre-Zestoa 3-0 

Sailkapena
3. Intxurre 14p

Saskibaloia
GIZONEZKOEN 1. MAILA 
7. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE 81
Atl. San Sebastian 59

Sailkapena
1. Urgatzi 6-1
2. Universidad Deusto Loiola 5-2
6. Redline Mekanika TAKE 4-2

Hurrengo jardunaldia
BKL Senior Mutilak (13)
Redline Mekanika TAKE  (6)

EMAKUMEZKOEN 1. MAILA 
5. jardunaldia
TAKE 43
CD Internacional 42

Sailkapena
1. Atletico San Sebastian 4-1
2. Zast Neskak 4-1
5. TAKE 4-1

Hurrengo jardunaldia
Ostadar (4)-TAKE  (5)

Hirutik bik lehen
puntua eskuratu dute
binakako txapelketan 
Jakak eta Artolak lehen jardunaldiko partida irabaztea
lortu dute; Altuna III.ak, aldiz, ezin. Amezketarra
lizartzarraren aurka ariko da ostiralean, Amezketan.   

Irati Saizar Artola 

Hasi da Binakako Pilota Txapel-
ka. Lehen jardunaldiko partidak
jokatuta, eskualdeko hiru pilota-
rietatik bik lortu dute garaipena.
Jaka eta Artolak garaipena lortu
zuten, eta Altuna III.ak ezin izan
zuen puntua eskuratu.    
Ostiralean jokatu zuten Altu-

na III-Ladis Galarzak txapelketa-
ko lehen partida. 22-17ko emai-
tzarekin ezin izan zuten Ezkur-
dia-Martija bikotea mendean
hartu. Hurrengo partidaren zain
geratu dira, lehen puntu hori es-
kuratu ahal izateko. 
Jaka-Zabaletak, aldiz, garai-

pen garbia eskuratu zuten igan-
dean, Irribarria-Rezustari 5-22
irabazita. Lehen aldiz hartu du
parte lizartzarrak txapelketa ho-
netan, eta emaitza ikusita, zere-
sana emango duen bikotea izan-
go dela dirudi.   
Atzo arratsaldean Beotibarren

jokatu zen partidak itxi zuen le-
hen jardunaldia. Artola-Imaz
partida gehiena atzetik joan os-

tean, mendean hartu zituzten
Laso eta Albisu. 22-18ko emaitza-
rekin amaitu zuten lehen saioa.   

AMEZKETAN AURREZ AURRE
Hurrengo jardunaldian, hau da,
bigarrenean, eskualdeko bi pilo-
tarik elkarren aurka jokatuko
dute: Altuna III.ak eta Jakak.
Amezketako Larrunarri pilotale-
kuan izango da partida hori, osti-
ral honetan, 22:00etan hasiko
den jaialdian. 
Artola-Imazek Olaizola II-

Urrutikoetxearen aurka jokatu-
ko dute Sorian, igandean.
17:00etan hasiko da jaialdia. 

LEHENA, PEÑA II.ARENTZAT
Promozio mailan, lehen jardu-
naldian, Peña II-Arangurenek
irabaztea lortu zuten Alberdi-
Erasunen aurka, 22-15. Erasunek
Salaverriaren ordez jokatu zuen
partida hori. 
Bestalde, Arteaga II-Urretabiz-

kaiak galdu egin zuten lehen
partida Agirre-Eskirozen aurka,
22-13. 

Atzo arratsaldean jokatu zen lehen jardunaldiko azken partida, Tolosako Beotibar pilotalekuan. I. S. 

BINAKAKO TXAPELKETA
1. jardunaldia
Ezkurdia-Martija 22
Altuna III-L. Galarza 17
Irribarria-Rezusta 5
Jaka-Zabaleta 22
Artola-Imaz 22
Laso-Albisu 18

Hurrengo jardunaldia
Jaka-Zabaleta
Altuna III-L. Galarza
Olaizola II-Urrutikoetxea
Artola-Imaz

PROMOZIO TXAPELKETA

1. jardunaldia
Peña II-Aranguren 22
Alberdi-Erasun 15
Agirre-Eskiroz 22
Arteaga II-Urretabizkaia 13

Hurrengo jardunaldia
Peña II-Aranguren
Agirre-Eskiroz
Arteaga II-Urretabizkaia
Alberdi-Salaverri
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Gurrutxaga,
Adunan irabazle
eta zirkuituko
txapeldun   

Imanol Garcia Landa Aduna

Eneko Gurrutxagak lehen aldiz
irabazi du Euskal Herriko Mendi
Duatloien Zirkuitua. Adunakoa
azken proba zen, eta garaipena
lortuta lehen postua eskuratu du
sailkapen orokorrean. Emaku-
mezkoetan, Maria Gomez izan
zen irabazlea.

Amasarra pozez agertu zen
proba amaitu berritan: «Aduna
hamargarren eta azken proba
zen, eta Iñaki Isasiri puntu ba-
kar bateko abantaila ateratzen
nion hona etorri aurretik. Beraz,
aurrena sartzen zenak sailkapen
orokorra irabazten zuen. Aste
hau berezia izan da aita izan
nintzelako ostegunean; lo gutxi
eginda, baina ilusio askorekin
etorri naiz, eta oso gustura». Ko-

rrikako zatietan normalean
gehiago galtzen duela adierazi
du, baina gaurkoan hobeto aritu
da: «Ondo sentitu naiz. Norma-
lean gorde egiten dut, eta gaur
gustura ari nintzenez segi egin
dut. Bizikletan harrapatu egin
dut gorakoan, eta asmoa izan da
beherakoan abantaila atera eta
gero korrikako azken zatian eus-
tea, eta horrela izan da».
Irabazleak 1.13.00ko denbora

egin zuen, eta 21 segundo gehia-
go behar izan zituen Iñaki Isa-
sik. 
Hirugarren postuan, Jon Ape-

rribai billabonatarra helmuga-
ratu zen, 1.14.52ko denboran. 

MARIA GOMEZ
Maria Gomez ere, Adunako pro-
bako irabazlea izateaz gain, Eus-
kal Herriko Mendi Duatloiaren
Zirkuituko irabazlea izan da.
1.41.24ko denboran helmugara-
tu zen, eta 1.47.39 behar izan zi-
tuen Ainara Pequeño bigarren
sailkatuak. 

Bi bigarren postu lortu
dituzte Ibarrako taldeek 

I. G. L. Ibarra

Ibarrako Belabieta frontoian jo-
katu ziren sokatirako Euskal He-
rriko 4x4 Txapelketako finalak,
larunbatean. Emakumezkoetan
240 kilotan eta gizonezkoetan
320 kilotan lehiatu ziren. Ema-
kumezkoetan ligaxka jokatu zu-
ten eta hirugarren eta azken jar-
dunaldia izan zen. Ibarrak biga-
rren postua lortu zuen eta bere
aurretik sailkatu zen Beti Gazte,
bai larunbateko jardunaldian
zein sailkapen orokorrean. Beti
Gaztek egun horretan 9 puntu
lortu zituen, Ibarrak 6, Antsoai-
nek 3 eta Bizindarrek 0. Ibarrako

tiratzaileak gustura azaldu ziren,
bigarren postua defendatu ahal
izan zutelako eta Beti Gaztekoei
gerra pixka bat eman zietelako. 
Gizonezkoetan bi talderekin

lehiatu ziren Ibarra taldekoak, A
eta B. Ibarra A taldeak lortu zuen
bigarren postua, Beti Gazteren
atzetik. Hirugarren Gaztedi izan

Eneko Gurrutxagak
eta Maria Gomezek
irabazi dute Adunako
II. Mendi Duatolia

Eneko Gurrutxaga, besoak igota,  helmugara iristen.  I. G. L.

Euskal Herriko 4x4
Txapelketako finalak
jokatu dira,
asteburuan, Ibarran

zen eta laugarren egin zuen Iba-
rra B taldeak. Ñapurrak izan zen
bosgarren eta seigarren Berrio-
zar sailkatu zen. Tiraldi gogorre-
na Ibarrako bi taldeen artean
izan zen, bakoitzak puntu bana
lortuz. Ibarra Sokatira Taldekoak
gustura geratu ziren Belabieta
frontoian egon zen giroarekin.

Ibarrako taldeko emakumeak, larunbateko tiraldi batean.  I. G. L. 

Aisha Etxeberria finalean eta
Miren Larrarte finalerdietan 
Erredakzioa  

Lau eta erdiko Laboral Kutxa
Emakume Master Cup txapelke-
ta azken txanpan sartu da aste-
buru honetan. Mañarian eta Za-
mudion izandako jardunaldie-
tan 16 urtez azpiko eta promozio
mailako finalak erabaki ziren,
eta pilota goxoko lehen mailako
eta pilota mixtoko finalerdietan
nortzuk arituko diren ere argitu-
ta geratu zen.  
16 urtez azpikoetan finalera

iritsi da Aisha Etxeberria amez-
ketarra. 
Larunbat honetan izango du

finala, Otxandion, Ainhoa Ro-
mero lemoaztarraren aurka. Pro-
mozio mailako finala ere egun
horretan jokatuko da, baina ez
da eskualdeko ordezkaririk izan-
go: Amaia Jaka eta Ainhoa Ruiz
de Infante arituko dira lehian.Pi-
lota goxoko lehen mailan, Mai-
der Mendizabal anoetarrak ezin
izan zuen final-laurdeneko par-
tida irabazi. Iera Agirre aurka-

riak 18-11 irabazi zion eta txapel-
ketatik kanpo geratu zen. 
Pilota mixtoari dagokionez, fi-

nal-erdietarako txartela eskura-
tu zuen Miren Larrarte bidania-
rrak. Igande honetan jokatuko
du finalerdia, Laia Salsamendi
uhartearraren aurka, Galdaka-
on, 12:00etatik aurrera. Irabaziz
gero, abenduaren 15ean izango
da finala, Barakaldoko udal pilo-
talekuan. Pilota mixtoko zein go-
xoko lehen mailako finalak joka-
tuko dira egun horretan.   



Zein da zure bideo
gustukoena?
Jan Tolosaldea Bideo Laburren Lehiaketan parte hartu
duten lanak bozkatzeko epea larunbatean amaituko da;
irabazleek sari interesgarriak eskuratu ditzakete 

Erredakzioa 

Lau egun baino ez dira geratzen
Jan Tolosaldea Bideo Laburren
Lehiaketako irabazleak jakiteko.
Tolomendi Tolosaldeko Landa
Garapen agentziak TOLOSALDEKO

ATARIA-rekin elkarlanean antola-
tutako ekimenak pasa den astera
bitarteko epea jarri zuen parte
hartzeko, eta larunbatera bitarte
zabalik dago zortzi bideoren ar-
tean gustukoenari botoa emate-
ko aukera. Horretarako
www.ataria.euswebgunera sar-
tu behar da, eta Bideo Lehiaketa

jartzen duen atalean daude ikus-
gai bideoak eta bertan dago, ha-
laber, bozka emateko aukera.
Dagoeneko 120 boto baino gehia-
go jaso dituzte, eta badira boto
kopuruagatik nabarmentzen ari
diren bi bideo. Oraindik, ordea,
aldatu daiteke egoera, lau egun
gehiago geratzen baitira botoa
emateko, baina, kontuan izanik,
bideo bakarra aukeratu daiteke-
ela, eta gailu batetik behin boz-
katu daitekeela. 

Gazteen elikadura ohiturak
ezagutu eta beraiengan Tolosal-
dean ekoiztutako produktuen

kontsumoa sustatzeko helburuz
antolatu du estreinakoz Tolo-
mendik Jan Tolosaldea ekime-
na. Sari interesgarriak jarri di-
tuzte irabazleentzat: Zumardia-
ko urteko bazkidetza edota
ikastaroen matrikula, Bizi Bizi-
kik eskainitako abenturaz bete-
tako asteburua eta bertako pro-
duktuekin osatutako otarra eta
ekoizlearen ustiategira bisita. 

Irabazle suertatu diren lanen
berri abenduaren 12an Tolosako
Topic zentroan egingo den sari
banaketa ekitaldian emango
dute.

Tolosaldean ekoiztutako produktuen kontsumoa gazteengan sustatzea du helburu ekimenak. IMANOL GARCIA LANDA

ASTEARTEA 26
AGENDA

Deialdiak

Amezketa.Haurtxokoaren irekiera
festa, liburutegian, 16:30ean.
Irura.Maite Frankorekin ipuin konta-
keta, 2013, 2014 eta 2015ean jaiota-
koentzat, liburutegian, 17:15ean. 
Zizurkil.Monica Leivak gidatutako
gaztelaniazko tertulia, Cisnes Sal-
vajes liburuaz. Plazida Otaño, 18:00.
Larraul.Gorka Garmendiaren BA,
edo munduen arteko oreka liburua-
ren aurkezpena, 19:00etan.
Ibarra.Emakumea eta kartzela ma-
hai ingurua, kultur etxean, 19:00etan.
Bidania-Goiatz.Saiaz mankomuni-
tateko Berdintasunaren Elkargu-
nea. Bigarren bilera, erabilera anitze-
ko zentroan, 19:00etan.
Amasa-Villabona.Hartz eta Otso-
ekin lotan. Iñaki Atxa. Mendifilmen
saritutako dokumentala, Gurea an-
tzokian, 20:00etan. 
Tolosa.Cain de Saramago. Zarago-
zako Teatro Arboleren eskutik, hel-
duei zuzendua, gazteleraz. Titirijairen
barruan, Topic zentroan, 22:00etan.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, egune-
ko berriak, teknologiaren tartea,
Amaia Arranz arkeobotanikariaren
tartea, 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.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Elkarrizkettap (Abel Barriola)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:15.Leihotik begira (Irura)
22:45.37. Euskal antzerki topaketa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Leyre Lejeune
Maset. Euskal Herria kalea, 24. 
943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51 18 .

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Hego-haizeak indarra
hartuko du eta horrekin ter-
mometroak are gehiago

epelduko dira, eguneko erdiko or-
duetan maximoak 17-19 graduan
kokatuz. Egunaren amaieran euri
pixka bat egin dezake.ihar, eguna
00

Bihar.Antzeko giroa. Berriro
ere erdi eta goi-mailako ho-
dei asko izango dugu. Ho-

deitza hau trinkoagoa izango da
arratsaldean, eta tantaren bat edo
beste izango dugu. Tenperatura 15-
17 gradura igoko da.

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