
27,3 milioiko aurrekontua
onartu dute EAJk eta PSE-EEk
Tolosako Udalak iaz baino 460.000 euro gehiago izango ditu; EAJk baieztatu duenez,
«tolosarrak eta haien ongizatea jarri nahi izan dituzte erdigunean»; EH Bilduk adierazi du
hauteskundeen ondorengo indar banaketa ikusituta, elkarlan «handiagoa» espero zuela //3

ADUNATXANTXAENEAN ZABALIK DAGO LIBURUTEGI BERRIA //2

ARRAUNADENBORALDI BERRIRAKO PREST
Tolosaldeko Arraun Klubak 2020ko denboraldia aurkeztu du; iazko emaitza onak nabarmendu dituzte,
eta harrobia lantzen jarraituko dute; 16 batel izango dituzte guztira, eta horietan 120 arraunlari ariko dira //7
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Elkarretaratze
jendetsua, Tolosan
gertatutako bortxaketa
saiakera salatzeko
Abenduaren 24ko gauean gizonezko bat 19
urteko emakume bat bortxatzen saiatu zen
Larramendi auzoan; Ertzaintzan salaketa 
jarri ostean, ikerketa zabalik dago //5
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Txantxaenea
inauguratu dute
Adunako Udalak eraikina egokitu du; Etxabean
liburutegia eta denda-taberna, sotoan haur txokoa
eta atarian erretiratuentzat gunea prestatu dituzte

Jon Miranda Aduna

Katea osatu zuten abenduaren
19an Adunan. Udaletxetik, aurre-
ko liburutegia kokatuta zegoen
lekutik, Txantxaenea etxeraino
eskuz esku pasa zuten Juan Kruz
Igerabideren Abezedario Titirija-
rio liburua, 2018an Espainiako
Haur Literaturako saria eskuratu
zuena. Liburutegian toki pribile-
giatua izango du Igerabideren la-
nak, herriko Toni Muntadas-Pri-
mek idatzitako El poder de la es-
peranza liburuaren eta Xabier
Berasaluzeren Tarrapatan, pan-
dero baten ibilbidea liburuaren
ondoan.
Gune ezberdinak izango ditu

liburutegi berriak: haurrentzako
bat, egunkari eta aldizkariak ira-
kurtzeko beste bat eta ikasteko
aparteko toki bat ere prestatu
dute. KZguneko ordenagailuak
erabiltzeko aukera izango da, bai-
ta ere, espazio berrian. Orain arte,
plazan kokatuta zegoen haurren-
tzako lokala, hemendik aurrera
Txantxaeneako sotoan egongo da
eta gurasoek horretarako giltza
eskuratuta erabili ahal izango
dute. Aparteko sarrera izango du
lokalak. Antzeko funtzionamen-
dua izango du, eraikineko atarian
kokatuta dagoen egiturak. 60 ur-
tetik gorakoek udaletxean eskatu
ahal izango dute bertara sartzeko
giltza. Udalak bilera egingo du
herriko erretiratuekin, txoko hori
nola hornitu erabakitzeko.
Etorkizunean zabalduko den

denda-tabernak ere eskainiko die
zerbitzua bertan biltzen diren
erretiratuei. Udalak lehiaketara
aterako du denda-tabernaren ku-
deaketa eta hurrengo hilabetee-
tan jarriko da martxan.

Igerabideren Abezedario Titirijario eskuz esku pasa zuten liburutegi berrira. J. M.

Herritarrek liburutegia eta azpiegitura berriak bisitatu ahal izan zituzten. J. M.

Etxebizitza

Alokairuan.Etxe bat alokatzen da
Tolosan, Alde Zaharrean. Bi logela,
bainugela, egongela eta sukaldea.
Altzariekin. Interesa duenak deitu
677 00 00 05 edo 667 32 09 11 tele-
fono zenbakietara.

Lan eskaintza

Etxeko lanak.Etxeko lanak egiteko
pertsona euskaldun bat behar da
Tolosan. Interesatuta dauden per-
tsonek deitu dezatela 688 888 207
telefonora, 12:00etatik 14:00etara-
ko tartean.

IRAGARKI LABURRAK
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Gazteen
sormen lanak
saritu dituzte
Zizurkilen
Aiztondoko Plazida Otaño
liburutegian banatu dituzte Teodoro
Hernandorena ipuin lehiaketako eta
Booktrailer lehiaketako sariak 

Erredakzioa Zizurkil

2019a urte oparoa izan da. Teo-
doro Hernandorena ipuin lehia-
ketan 379 ipuin jaso dituzte eta
«idazteko zaletasuna pil-pilean
dago bailaran», liburutegiko ar-
duradunen esanetan. A mailan
90 lan, B mailan 208, C mailan
50, D mailan 28 eta E mailan 3
lan aurkeztu dituzte.
Eguberri aurretik Liburuaren

Astea antolatzen dute Zizurkilen
eta aurtengoan, abenduaren 10a
(Giza Eskubideen nazioarteko
eguna) eta abenduaren 17a (mi-
granteen nazioarteko eguna)
kontuan izanik, hainbat ekintza
antolatu zituzten. Kasualitateak
kasualitate, lehiaketa honetan
banatu den E mailako saridu-

nak, Xabier Ariznabarreta Olar-
tek gai hau jorratu du GIB izene-
ko lanean. Gainerako kategorie-
tako irabazleen izenak www.ata-
ria.eus-en ikus daitezke.
Booktrailer lehiaketan, berriz,

DBHko lehen eta bigarren maila-
koen kategorian, Ezekiel liburua
aztertu duten gazteek irabazi
dute saria, Ibai, Unax, Oihane eta
Libek. DBHko hirugarren eta
laugarren mailakoen kategorian,
Gorka, Naiet, Iñaki eta Udanek
osatutako taldeak Tximeletaren
oihua liburua aztertu eta horren
inguruko booktrailerra egin on-
doren jaso dute saria. Amaitze-
ko, Miren Zumeta izendatu dute
bakarka egindako lanen katego-
riako irabazle, Ihes betea libu-
ruaren bideoa aurkeztuta.

Teodoro Hernandorenaren senitartekoek banatu zitzuten sariak Zizurkilen. J. M.



27,3 milioiko aurrekontua izango du
2020ak, oposizioaren botorik gabe
Emakumeen Etxeko obraren lehen fasea garatuko dute, eta Zumardi Txikiko eta Rondilla
kaleko proiektuak idatzi; EH Bilduk «aldebakartasuna» leporatu dio gobernuari

Itzea Urkizu Arsuaga 

Joan den ekainean, agintaldi
osorako zenbait adostasunen oi-
narriak itxita utzi zituzten EAJk
eta PSE-EEk, sinatutako akor-
dioan. Hitzarmen horren frui-
tuetako bat izan da urte berrira-
ko udal aurrekontua, eta joan
den abenduaren 19an onartu zu-
ten plenoan, oposizioaren aur-
kako botoekin: guztira,
27.375.195 euroko poltsa izango
du Tolosako Udalak, datozen 12
hilabeteetarako. 
Udalbarria antolaketa berria-

ren moldeei jarraituz, aurrekon-
tu proposamenak ere egitura ho-
rri eutsi dio eta, beraz, hiru sail
nagusitan banatu dituzte inber-
tsio eta proiektuak: Herritarrak
sailera aurrekontuaren %44,05
bideratu dute; Antolakuntza ar-
lora %27,84; eta, azkenik, %28,11
Lurraldera. Begoña Tolosa oga-
sun eta finantza zinegotziak az-
pimarratu zuen, «pertsonak ar-
datz» dituen aurrekontua disei-
natzen saiatu direla: «Tolosarrak
eta haien ongizatea erdigunean
jarri nahi izan ditugu eta, horre-
gatik, aurrekontuaren zatirik
handiena Herritarrak sailera bi-
deratu dugu». 
Zenbaki orokorra %1,71 igo da

iazko urte politikoarekin aldera-
tuta, eta 2020an Tolosako Uda-
lak 460.000 euro gehiago izango
ditu bere jardunerako. Horrela,
urteko egitasmo azpimarraga-
rrienak izango dira Emakumeen
Etxeko obraren lehen fasea gau-
zatzea (280.000 euro), eta Zu-
mardi Txikia berreskuratzeko
nahiz Rondilla kalea eraberritze-
ko proiektuak aztertzea. 

INBERTSIOETARA, 1,6 MILIOI
Udal gobernuak inbertsiotzat jo
dituen proiektu eta obretara
1.670.000 milioi euro bideratu
dituzte, 2020ko aurrekontutik. 
Hasteko, Zumardi Txikia be-

rreskuratzeko aukerak aztertuko
dituzte eta, horri lotuta, bertako
aparkalekuak birkokatzeko az-
terketa ere egingo dute. Bide be-
retik, Rondilla edo Pablo Gorosa-
bel kalea berritzeko proiektua
ere idatzi nahi du udalak, eta ho-

Joan den abenduaren 19an onartu zuten 2020. urte politikorako aurrekontua. I. URKIZU
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rretarako merkatari eta herrita-
rrekin bildu. 
Bi kasu horien harira, EH Bil-

duko oposizioak azaldu zuen ho-
nezkero egikaritze bidean behar
luketen proiektuak direla,
«2018ko nahiz 2019ko aurrekon-
tuan hizpide zirelako». Andu
Martinez de Rituertok proiektu
horiek kudeatzeko modua gai-
tzetsi zuen: «Areago, 2020ko au-
rrekontuan bi egitasmo horiek
ez dute partida zehatzik, 2019an
erabili ez zen dirua erabiliko du-
zuelako horretarako. Baina zuek
inbertsio berri bezala aurkeztu
dituzue». 
Emakumeen Etxeko proiek-

tua ere 2020an gauzatu nahi
dute, obraren lehen fasea eginez,
eta 280.000 euro inbertituko di-
tuzte horretarako. Kultur etxea
eraberritzeko proiektua ere urte
berriarekin idatzita izatea au-
rreikusi dute (110.000 euro). 
Abegi zentroan, berriz, obrak

egin nahi ditu udalak, eta egune-
ko nahiz gaueko eskaintza berria
antolatu, «boluntarioekin elkar-
lanean». 
Hirigintza lanek ere tarte na-

barmena izango dute urte be-
rrian eta, besteak beste, Lasko-
ain kalean eta Gernikako Arbo-
lan berrurbanizazio lanak
egingo dituzte. Era berean, San

Frantzisko, Oria eta Paper kaleak
berrituko ditu udalak, eta baita
Euskal Herria plazako arkupee-
tako lurzorua ere. 
Kirol ekipamenduei begira,

azkenik, datorren udan ekingo
diote Uzturpe pilotalekuko sa-
baia berritzeari. 

«ZERBITZU HOBEA» JOMUGAN
«Tolosarrei zerbitzu hobea ema-
tea» 2020ko egitasmoen «erdigu-
nean» ezarri dutela azaldu zuen
Begoña Tolosak eta, inbertsioez
harago, hainbat proiektu zerren-
datu zituen ideia horren harira.
Udate «sendotzen» jarraitu

nahi dute, eta administrazio
elektronikoa garatu eta udaleko
ekipamendu informatikoa berri-
tuko dituzte horretarako. 
Gizarte zerbitzuetara ekarpe-

na %8,7 handituko dute, eta in-
darkeria matxistaren aurkako
prebentzio kanpainak areago-
tzea da udalaren asmoa. 
Garapen ekonomikoaren arlo-

an, guztira, 838.000 euroko pol-
tsa izango da 2020an: enpresen-
tzako diru laguntza «berritzaile-
ak» garatu nahi dituzte, eta
Emari co-working gunean kan-
paina berriak sortu. Halaber,
Azoka «biziberritzen» jarraitze-
ko asmoa azaldu du gobernuak,
eta turismoa bultzatzen jarrai-
tzea, «bertako ekonomia susta-
tzeko». 
Etxebizitza hutsen azterketa

amaitzen denean, ordenantza
berrikusi, eta 2021eko aurrekon-
tuan izango du isla, «alokairua
sustatzeko». 
Azkenik, kultur eskaintzari

begira, kontsumo azterketa
egingo dute (64.000 euro), eta
baita haur eta nerabeen inguru-
ko azterketa ere.
Klima aldaketak sor ditzakeen

erronkei ere heldu nahi diote
2020an eta, beraz, Ferialekuan
eguzki plakak ezartzea erabaki
du udal gobernuak. Helburu be-
rari lotuta, honako proiektuak
zerrendatu dituzte, besteak bes-
te: kaleko argiterian LED argiak
ezartzen jarraitzea, Hiribus elek-
trikoa eskuratzea eta auto elek-

trikoentzat karga puntuak jar-
tzea. 

EZTABAIDA ELKARLANAZ
EH Bilduko udal taldeak aurka-
ko botoa eman zuen aurrekon-
tuak onartzerakoan. Finean, «el-
karlana ulertzeko modu desber-
dinak» dituztela azaldu zuen
Andu Martinez de Rituertok, el-
karlan «handiagoa» espero zuela
zehaztuz: «Indar banaketa kon-
tuan hartuta, eta guk ere zortzi
zinegotzi ditugula gogora eka-
rriz, gure esperantza zen lanketa
honetarako benetako elkarlana
sustatzea. Gure ideia ez zen
emendakinak aurkeztea, baizik
eta aurrekontua batera lantzea.
Zoritxarrez, aldebakartasunez
jokatu duzue». 
Modu horretan, 27,3 milioi eu-

roko aurrekontuari begira, zen-
bait kritika egiteko baliatu zuen
plenoa oposizioak. Nagusiki, au-
rrekontuak «ez du gastu erreala
islatzen» EH Bilduren iritziz, eta
kreditu aldaketa bidez funtzio-
natzea gaitzetsi zuten: «2019an
7,5 milioi euro erabili zenituzten
kreditu aldaketetan, eta horrek
aurreikuspen falta islatzen du». 
Tokiko ekonomiaren kudea-

ketan ere desadostasun zenbait
azaldu zituen EH Bilduk, eta ez
zaie egokia iruditu larunbatero-
ko azoketara bideratutako aurre-
kontua iazko bera izatea, Haragi
azoka bereziko aurrekontua
11.000 euroan igo den bitartean.
Bide beretik, publizitatea ere
hizpide izan zuten: «Poltsa berri
bat zabaldu duzue publizitate
eta komunikazio estrategia osoa
garatzeko, eta egokia iruditzen
zaigu. Baina, sarri, irudia saltzen
duzue, egitasmoak sustatu beha-
rrean». 
Kritikei erantzunez, Begoña

Tolosak kreditu aldaketak «tres-
nak» direla defendatu zuen.
Olatz Peonek, berriz, «oposizioa-
ren estrategia argitzat» jo zuen
EH Bilduk egindako hitz har-
tzea: «Oso gauza txikitan sartu
zarete (...). Elkarlana mahai gai-
nean dago, baina beste kontu bat
da, oposizioak udal administra-
zioko funtzionamendu arauak
ondo ez ezagutzea». 

Iazko udal
aurrekontuarekin
alderatuta,
aurtengoak 460.000
euro gehiago 
izango ditu

EH Bilduk «elkarlan
handiagoa» espero
zuen, hauteskundeen
ondorengo indar
banaketari begiratuta
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Babesgabetasun
egoeran daudela salatu
dute hainbat kidek    
Enirio-Aralar Mankomunitateko hainbat udal ordezkari
ohik, Tolosako epaitegian ikertu gisa deklaratu beharko
dute «mendi bideak egokitzeko aldeko bozka emateagatik»

Rebeka Calvo 

Aurreko legealdian Mankomuni-
tateko udal ordezkari izan ziren
zazpi pertsonak, tartean Abal-
tzisketako Jon Zubizarretak eta
Amezketako Ainhoa Zuriarrai-
nek, Tolosako epaitegian ikertu
gisa deklaratu beharko dute,
esan dutenez Enirio-Igaratza ar-
teko bidea egokitzeko lanak egi-
teko aldeko bozka emateagatik.
Ainhoa Zuriarrain Amezketa-

ko udal ordezkariarekin, eta Jon
Zubizarreta Abaltzisketako udal
ordezkariarekin batera egin zu-
ten agerraldia Aramako Aloña
Urretabizkaiak, Beasaingo Elena
Ruizek, Lazkaoko Aitor Altunak
eta Ordiziako Jose Miguel Santa-
mariak, abenduaren 30ean. Guz-
tiak izan ziren udal ordezkariak
pasa den legealdian Enirio-Ara-
lar Mankomunitatean eta or-
duan eman zuten Aralarren
mendi bide bat egokitzeko alde-
ko bozka. «Aldeko bozka hori
emateagatik auzipetuak izan
gara eta gure egoera pertsonala-
ren berri eta gertatzen ari den bi-
degabekeriaren azalpenak»
eman nahi izan dituzte. Manko-
munitateko zazpi udal ordezkari
ohiek EHNE eta ENBA sindika-
tuen eta Aralarko Baserritarren
Elkartearen babes zabala izan
zuten Donostian eskainitako
agerraldian.

HAMASEI PERTSONA
Urtarrilaren 27an eta 29an dekla-

ratuko dute Tolosako epaitegian
ikertu bezala, hain zuzen Eguzki
eta Landarlan talde ekologistek
jarritako salaketa baten harira.
Salaketa hori bide penaletik jarri
zuten Ingurugiroaren eta Lurral-
de Antolaketaren aurkako ustez-
ko delitu batengatik. «Hilabete
barru ikertu gisara deklaratzera
joan beharko dugu Tolosako
epaitegietara. Ezin ahaztu gure
antzeko egoeran dauden Man-
komunitateko idazkaria, lau tek-
nikariak eta Foru Aldundiko po-
litikariak ere. Hamasei guztira,
hamasei pertsona auzipetuak
mendian mendi-bideak egoki-
tzeagatik», esan du Ainhoa Zu-
riarrain Amezketako ordezka-
riak.
«Enirio-Igaratza arteko bidea

egokitzeko lanak egiteko aldeko
bozka eman genuen, aurrez Eni-
rio-Aralar Mankomunitateak,
Gipuzkoako Batzar Nagusiek eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak
onartutako plan batean oinarri-
tuta», azaldu du. «Lan hauek egi-
teko burutu den prozesu admi-
nistratibo osoan ez da kontrako
txosten tekniko edo juridikorik
izan», gaineratu du.
Egoera honen aurrean babes-

gabetasun egoera batean daude-
la salatu dute udal ordezkari
ohiek eta hori dela eta Manko-
munitateko lehendakariarenga-
na bitan jo dutela esan du: «Gure
defentsa juridikoaren kostuak
Mankomunitateak bere gain
hartzeko eskatu diogu. Manko-

munitatearen baitan demokrati-
koki hartutako erabakiak izan
baitira. Eskari honen aurrean ez
dugu inolako erantzunik jaso le-
hendakariaren aldetik, nahiz eta
jakin badakigun 15 udaletara ko-
rreo elektroniko bidez zuzendu
dela, oraindik ere gure kezka eta
babes eza areagotuz». «Boronda-
tea izanez gero, Mankomunita-
teak auzipetuei babes ekonomi-
koa emateko ez dago arazo juri-
dikorik», gaineratu du.
Horiek horrela, bozketa bat

egiteagatik auzipetu izana salatu
du, «demokratikoki hartutako
erabakiak gustatzen ez direne-
nean hauen zentzua aldatzeko
epaitegietara jotzea ez da onar-
garria». Mankomunitateko le-
hendakariaren isiltasuna «defi-
zit demokratiko larria» dela esan
dute, «herri ordezkariak babes-
gabetasun egoera batean» jarriz.
«Horregatik Enirio Aralar Man-
komunitateko lehendakariari
hirugarrenez eta publikoki eska-
tzen diogu: gure eskariei lehen-
bailehen erantzun diezaiela eta
auzipetuon babes juridikoaren
kostu ekonomikoa Mankomuni-
tateak bere gain har dezala». 
Enirio-Aralar Mankomunita-

tea toki erakunde bat da eta ha-
mabost udalerrik osatzen dute,
tartean eskualdeko 5; Abaltzis-
keta, Amezketa, Baliarrrain,
Ikaztegieta eta Orendain. Bere
eginkizun nagusia bertako baso-
ak eta goi larreak mantentzea eta
kudeatzea delarik.

Abenduaren 30ean agerraldia eskaini zuten Enirio-Aralar Mankomunitateko kideek Donostian. REBEKA CALVO

Gabonetako
egunek eman
dutenaz gozatzen 

Irati Saizar Artola 

Amaitu dira Gabonak, eta amai-
tu dira oporrak ere. Gabon eguna
ospatzearekin hasi eta Errege
eguneraino luzatu dituzte hain-
batek jai egunak. Egun horietan,
Gabonen bueltako festa izan da
nagusi, eta jai egun horietako
tradizio zein ohituretan murgil-
du dira eskualdeko herri asko.    
Gabon eguneko eskearekin

batera iritsi ziren Olentzero eta
Mari Domingi herri askotara.
Gozoki zein opariak banatzen
pasa zuten eguna. Izan da ,ordea,
opariak jasotzeko eguna Errege
egunera luzatu duenik. Esatera-
ko, Iurreamendi Zaharren Egoi-
tzakoak. Hiru Errege magoen bi-

sita izan zuten Tolosako Alde
Zaharrean desfilea egin aurretik.   

OLENTZEROREN BUELTAKOAK
Elosegi parkeko ateak irekita
izan dituzte hainbat egunez Ga-
bonetan, Olentzeroren basoan
murgildu ahal izateko. Zumar-
dia elkarteak balorazioa egitera-
koan esker oneko hitzak izan
ditu laguntzaile eta parte har-
tzaile guztientzat. Guztira, 2.525
lagunek bisitatu dute basoa, eta
denera 2.415 euro bildu dituzte. 
Bestalde, Amasa-Villabonako

Etxeondo baserriaren inguruan,
Olentzeroren bidea ezagutzeko
aukera ere izan dute 300 bat
haurrek. Hor ere, txandak eginez
ezagutu dute ibilbidea. 

Kantuan, eskean, desfilean, mahaiaren
bueltan edota ahal bezala ospatu dituzte
Gabonak eskualdeko herri guztietan  

Gabon egunean etxez etxe kantuan aritu ziren Berastegin. I. S. A.

Kantu-erronda egin zuten  Gabon egunean, lehen aldiz, Villabonan. J. MIRANDA
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Ozen oihukatu dute 
ez dutela eraso
matxistarik onartzen  
Abenduaren 24an Tolosako Larramendi auzoan
gertatutako bortxaketa saiakera gaitzesteko elkarretaratze
jendetsua egin zen, larunbatean, Euskal Herria plazan  

Erredakzioa 

Abenduaren 24ko gauean eraso
matxista bat izan zen Tolosako
Larramendi auzoan: gizonezko
bat 19 urteko emakume bat bor-
txatzen saiatu zen. Ertzaintzan
salaketa jarri du jada emakume-
ak eta zabalik dute ikerketa.

Horren aurrean, elkarretara-
tze jendetsua egin zuten pasa
den larunbatean, Tolosako Eus-
kal Herria plazan, Tolosaldeko
Asanblada Feministak deituta.
Tolosako Udaleko ordezkariek
ere bat egin zuten bilkurarekin.
«Saretzeko, indarrak batzeko,

ahalduntzeko, autodefentsarako

elkartu gara eta elkartuko gara»
esan zuten asanbladako kideek
irakurritako testuan. Mendera-
kuntza sistema baten emaitza
dela eta ez dela kasualitatea argi
utzi zuten. «Baina guk zutik ja-
rraitzen dugu eta borrokan ja-
rraituko dugu matxismoari au-
rre egiteko».

Pasa den larunbatean Euskal Herria plazan egindako elkarretaratzearen irudi bat. I. URKIZU

HEGAN NOLA EGINARAZI
Asteasuko Usarrabi pilotalekuan dron ikastaroa egin zuten Gabonetako egitarauaren buel-
tan. Txorien begietatik nola eta zer ikus ote litekeen ikasten aritu ziren, 40 bat gazte, eta eta in-
teresez erantzun zioten teknologia berrietan trebatzeari. Arratsaldean, profesionalek erakus-
taldiak eskaini zituzten dronekin, pilotalekuan bertan.  ITZEA URKIZU

NAGUSIEN PARE
Tolosa&Co elkarteak Erraldoi eta Buruhandien konpartsare-
kin elkarlanean, erraldoi eta buruhandien tailerra antolatu
zuen Gabonetan, ferialekuan. Gurasoek eguberrietako eros-
ketak egin bitartean gaztetxoenek erraldoi eta buruhandiak
egiten ikasi zuten. Dantzatzeko ikastaroa ere jaso zuten, eta
tailerreko azken egunean, kalera irten ziren egindakoa era-
kutsi eta kalejira egitera.  ATARIA

TOMAS ARNAL ZENDU DA
Tolosako Tomas Arnal Lekuona musikagilea hil zen aben-
duaren 20an, 89 urte zituela. Hainbat elkartetako doinuen
sortzaile lanetan aritu izan zen. Eup Emendek, San Blas, Eus-
kal Herri maitea, Bihotz gazteaketa Unaitxodoinuak sortu
zituen, besteak beste. ATARIA
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
15. jardunaldia
Otxartabe-Lauburu 5-3
Laskorain-Kukuyaga Etxebarri4-0

Sailkapena
1. San Juan 33p
2. Otxartabe  32p
3. Auzoak de Zierbena 32p
7. Juventud del Circulo 21p
8. Lauburu Ibarra 21p
9. Laskorain 20p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain  (9)-Guardo Deporcyl (4)
Juv. del Circulo (7)-Lauburu (8) 

Eskubaloia
1. MAILA NAZIONALA 
14. jardunaldia
Tolosa Eskubaloia 31
Urban Cabero Barakaldo 23

Sailkapena
1. Trapagaran 25p
11. Tolosa Eskubaloia 11p
12. Somos Eibar Eskubaloia 11p
14. Urduliz Eskubaloia 11p

Hurrengo jardunaldia
Romo Indupime (13)
Tolosa  Eskubaloia (11)

Futbola
1. MAILA  NAZI0NALA
13. jardunaldia
Oiartzun-Tolosa CF 2-1

Sailkapena
1. Bizkerre 31p
11. At Revellin 12p
12. Tolosa CF 12p
13. Logroño B 8p
14. Itaroa Huarte 4p

Hurrengo jardunaldia
Itaroa Huarte (14)-Tolosa CF (12)

HIRUGARREN MAILA
19. jardunaldia
Tolosa CF-Santurtzi 0-0

Sailkapena
1. Portugalete 39p
15. Tolosa CF 21p
16. Real Sociedad C 20p
17. Urduliz 19p
18. Deusto 18p
19. Cultural de Durango 17p
20. Ariznabarra 9p
Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF  (15)-Cul. de Durango (19)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 
14. jardunaldia
Tolosa CF ‘B’-Goierri Gorri 6-0

Sailkapena
1. Leintz Arizmendi 40p
2. Tolosa CF ‘B’ 34p
3. Intxaurdi 29p

Hurrengo jardunaldia
Zumaiako (12)-Tolosa CF  (2)

ERREGIONAL PREFERENTEA
14. jardunaldia
Tolosa CF ‘B’-Idiazabal 1-5
Billabona KE-Soraluze 3-0
Zumaiako-Danena 3-1

Sailkapena
4. Billabona KE 25p
6. Danena 21p
16. Tolosa CF ‘B’ 9p

Hurrengo jardunaldia
Danena  (6)- Aloña Mendi (2)
Idiazabal (12)-Billabona KE (4)
Getariako K. (10)-Tolosa CF ‘B’ (16)

LEHEN ERREGIONALA
15. jardunaldia
Segura Goierri-Intxurre 3-0

Sailkapena
5. Intxurre 20p

GORENGO MAILA
13. jardunaldia
Leintz A. Aloña-Intxurre 4-3 

Sailkapena
4. Intxurre 15p

Saskibaloia
GIZONEZKOEN 1. MAILA 
10. jardunaldia
Urgatzi 56
Redline Mekanika TAKE 52

Sailkapena
1. Urgatzi  8-1
2. Universidad Deusto Loiola 7-3
4. Tecnum-Askatuak 7-3
6. Redline Mekanika TAKE 5-4

Hurrengo jardunaldia
Redline Mekanika TAKE  (6)
Disdira Bitxitegia (12)

EMAKUMEZKOEN 1. MAILA 
7. jardunaldia
TAKE 35
Grupo Eme Oiarso 43

Sailkapena
1. Zast Neskak 6-1
2. Antigua-Luberri 6-1
3. Atletico San Sebastian 6-1
6. TAKE 4-3

Hurrengo jardunaldia
Ordizia (9)-TAKE  (6)

Lehen itzulia bukatuta,
eskualdeko pilotariak
gorengo postuetan

Asier Imaz 

Binakako txapelketako ligaxka-
ren lehen itzulia asteburuan
amaitu zen. Eskualdeko pilota-
riek bi partida irabazi eta bat gal-
du zuten. Jaka eta Altuna III.a
izan ziren garaileak; Artola, gal-
tzailea. Zazpi jardunaldiren on-
doren, lizartzarra eta amezketa-
rra aurkitzen dira sailkapenaren
lehen postuetan. Jaka-Zabaleta
ibilbide sendoa burutzen ari
dira. Partida bakarra galdu dute
eta azken jardunaldian erakutsi
zuten bezala, aurkariak erraz
gainditzen dituzte. Artola-Imaz
10ean utzi zituzten Tolosako 
Beotibarren.
Altuna III-Galartza ez ziren

ondo hasi. Lehen bi partidak gal-
du egin zituzten. Ondorengo
bostak, ordea, irabazi. Amezke-
tarra sasoi betean dago, eta aur-
kariei beldurra sartzen ari zaie.
Azken partidan 22-14 irabazi
zien Bengoetxea VI-Mariezku-
rrena II.ari. 
Artola-Imaz ez daude gaizki

sailkapenean. Hala eta guztiz
ere, lehen partidetako garaipe-

Jaka eta Altuna III.a
lehen eta bigarren
postuan daude
Binakako Txapelketan;
Artola, laugarren

nei esker daude laugarren pos-
tuan. Orain arte bezala, bigarren
itzulian lana egitea tokatuko
zaie. 
Hurrengo jardunaldia astebu-

ru honetan jokatuko da. Ostirale-
an, urtarrilak 10, Getarian joka-
tuko dute Artola-Imaz eta Laso-
Albisu bikoteek. Hurrengo
egunean, urtarrilak 11, larunba-
ta, batetik Iruñeko Labriten Ez-
kurdia-Martija eta Altuna III-Ga-
lartza izango dira protagonistak.
Bestetik, egun berean, Etxeba-
rrin jokatuko dute Irribarria-Re-
zusta eta Jaka-Zabaleta bikote-
ek.

PEÑA ETA URRETABIZKAIA,
GORA BEGIRA
Lehen mailan bezala, promozio
txapelketan lehen itzulia joan
den asteburuan amaitu zen.
Hiru bikote daude sei garaipene-
kin sailkapen buru. Horien arte-
an dago Jon Ander Peña tolosa-
rra, Aranguren lagun duela. Az-
ken partida Tolosan jokatu
zuten, Zabala-Ruizen aurka.
Peña II.a eta Aranguren erraz na-
gusitu ziren, 22-12ko emaitzare-
kin. Bigarren itzuliko lehen par-
tida ostiral honetan jokatuko
dute Getarian, Alberdi-Salave-
rriren aurka. 
Txapelketa honetan eskualde-

ko bigarren ordezkaria Beñat
Urretabizkaia da. Ikaztegietarra

bosgarren dago, Arteaga II.are-
kin bikotea osatuz. Bi garaipen
besterik ez dituzte baina lauga-
rren postua puntu bakarrera
dute. Azken partida, gainera, be-
rezia izan zen Urretabizkaiaren-
tzat, Alegian jokatu baitzen, In-
txurre Pilota Elkarteak sustatu-
tako jaialdiaren barruan.
Emaitza, ordea, ez zen nahi be-
zain ona izan ikaztegietarraren-
tzat. 12-22 galdu zuten Salabe-
rria-Garmendiaren aurka. Hu-
rrengo partida Zumaian
jokatuko dute, larunbatean, Agi-
rre-Eskiroz liderren aurka.

Artola eta Irribarria, Tolosako Beotibar frontoian jokatutako Binakako Txapelketaren partidan.  I.G.L.

SAILKAPENA
LEHEN MAILAKO TXAPELKETA
Jaka-Zabaleta 6-1
Altuna III-Galartza 5-2
Ezkurdia-Martija 4-3
Artola-Imaz 4-3
Laso-Albisu 3-4
Irribarria-Rezusta 3-4
Olaizola II-Urrutikoetxea 2-5
Bengoetxea VI-Mariezkurrena II 1-6

PROMOZIO MAILAKO TXAPELKETA
Agirre-Ezkiroz 6-1
Peña II-Aranguren 6-1
Elordi-O. Etxeberria 6-1
Egiguren-Erostarbe 3-4
Arteaga II-Urretabizkaia II 2-5
Salaberria-Garmendia 2-5
Alberdi-Salaverri 2-5
Zabala-Ruiz 1-6
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TAKen harrobia lantzen jarraituko dute

Josu Artutxa Tolosa

Tolosaldeko Arraun Klubak
igande goizean egin zuen
2020ko denboraldiaren aurkez-
pen ekitaldia. Zerkausian bildu
ziren klubeko arraunlari guztiak,
entrenatzaileekin, argazkiak ate-
ratzeko. Ondoren, uretara joan
ziren, eta erakustaldi moduko
estropada egin zuten. 2019 urtea
amaitu berritan, denboraldi
«ona» izan dela adierazi dute
klubetik, bai bateletan, baita
traineruan ere.  Emaitza onak
izanagatik, harrobia lantzen ja-
rraituko dute, eta igandeko eki-
taldia horren erakusle izan zen.

Tolosaldeko Arraun
Klubean aurtengo
denboraldian ariko
diren arraunlarien
aurkezpena egin dute

Tolosaldea traineruko kideak ere izan ziren Zerkausian egindako aurkezpenean.  JOSU ARTUTXA

16 batel izango dira guztira, eta
horietan 120 bat arraunlari ariko
dira. Lehen estropada urtarrila-
ren 11n izango da.
TAKetik «balantze positiboa»

egin dute, beraz, iazko denboral-
diari errepasoa egitean. «Emai-
tza onak lortzen ditugu eskual-

deko arraunlariekin, bertakoe-
kin. Gure altxorra gure harrobia
da. Hori da gure oinarria», na-
barmendu dute klubetik. Gaine-
ra, arraun zaletasuna zabaldu
dute Tolosaldean: «Geroz eta
haur gehiago dira gurera hurbil-
tzen direnak arraun egitera, eta

600 KIROLARI ARETO FUTBOLEAN
Asteburuan jokatu ziren, Tolosako Usabal Kiroldegian, Gabonetako Areto
Futbol Txapelketako finalak. Guztira, alebin eta benjamin mailan, 600 bat
neska-mutilek jokatu dute bi astetan zehar. Urteroko hitzordua izaten da,
eta aurtengoan ere jende ugari izan da harmailetan. JOSU ARTUTXA

MAIZ TXAPELDUN ETXEAN
Eguberrietan eman zaio amaiera VIII. Antton Pebet Oroimenezko Pilota
Txapelketari, Villabonan. Behar Zana Pilota Elkarteak antolatutako txapel-
keta Eneko Maiz billabonatarrak irabazi du, Arbizurekin batera Espinal eta
Alduntzin bikoteari 22-18 irabazi ondoren. ATARIA

zoragarria da hori! Denboraldi
berria ate joka dago, eta berriz
ere zabal-zabalik ditugu klubeko
ateak. Zerkausi azpian aterpea
hartu nahi duen edonork tokia
izango du 2020 denboraldian». 
Iazko denboraldiko emaitzak

errepasatuz, bateletan ondoren-

goa lortu zuten: Gipuzkoako Ba-
tel Ligan urre bat eta bi brontzez-
ko domina; Gipuzkoako Txapel-
ketan zilar bat eta hiru brontze;
Euskadiko Txapelketan bi zilar
eta bi brontze; Espainiako Txa-
pelketan urre bat lortu zuten eta,
kontsolazio txandan, ontzi bat
txapeldun izan zen eta beste bat
bigarren postuan sailkatu zen.
Eta noski, nabarmentzekoa da

bigarren urtez jarraian Tolosal-
deko trainerua itsasoko uretan
aritu dela. «Ederra izan da itsaso-
rik ez duen eskualde bateko on-
tzia itsaso zabalean arraunean
ikustea. Itzalpeko lana egiteko
urtea izan da, zehaztasunetara
jotzekoa eta indarra detaileetan
jartzekoa», adierazi dute klube-
tik. ETE Ligan aritu dira Tolosal-
deko neskak eta bandera bat as-
tintzea lortu zuten, Kolindresen.
Sailkapen orokorrean laugarren
postuan gelditu ziren .
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ZORION AGURRAK

Zorionak Nahia!
Urtarrilaren 6an urteak bete zituen Gazteluko Nahiari 
zorionak eta ondo pasa familia guztiaren partetik.
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ATARIA IRRATIA

09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, egune-
ko berriak, Joxemi Saizarrekin Tolo-
saldeko pertsonaiak, Patxadaz eta
amaitzeko eskualdeko musikari ba-
tek eginiko proposamen musikala.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Lotsagabe (Nerea Egozkue)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Denbora da polígrafo bakarra
22:30. Ajoarrieroa
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.Egun osoan zehar eta,
batez ere, gau partean ze-
ruan hodeigune batzuk

agertuko zaizkigun arren, giro argia
eta nahiko epela nagusituko da. Hai-
zea aldakor ibiliko da eta tenperatura
maximoak zertxobait gorago koka-
tuko dira,  13-15 gradura iritsiz.
ihar, eguna 00

Bihar.Goizean hego-men-
debaldeko haizearekin giro
lasaia eta nahiko epela izan-

go dugu, hodei eta ostarteekin eta
tenperatura maximoak 13-15 gra-
duan kokatuz. Arratsalde erdi eta
gau partean euria izango dugu, eta
termometroek nabarmen egingo
dute behera.

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

Urteari agur lasterka esan diote
Tolosaldeko hainbat herritan egiten dituzten San Silvestre krosetan ehunka 
herritarrek hartu dute parte; Asteasun bosgarren urtez egin dute elkartasun krosa. 

Erredakzioa 

K irola eginez urtea
amaitzeko ohitura
oso zabaldua dago,
eta baita Tolosalde-
an ere. Horren adibi-

de dira urteko azken eguneko
San Silvestre krosak. Alegian,
Berastegin, Ibarran, Lizartzan,
Villabonan, Tolosan eta Zizurki-
len ehunka herritarrek lehiaren
gainetik umorea eta giro ona na-
gusitzen diren lasterketetan har-
tu zuten parte. Asteasun, berriz,
bosgarrenez egin zuten elkarta-
suna helburu duen krosa, Aiz-
tondorekin senidetutako El Sal-
vadorreko Segundo Montes ko-
munitateari laguntzeko izaten
baita bildutakoa. Guztietako ar-
gazki galeriak ataria.eus-en ikus
daitezke. Asteasuko V. Elkartasun Krosean Lourdes Colomo eta Iñaki Sarasua izan ziren azkarrenak. JOSU ARTUTXA


