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Itzea Urkizu Arsuaga

Duela 20 urte bestelakoa zen, Zal-
dunita bezpera, Tolosako inaute-
rietan. Besteak beste, erregina eta
damak protagonista izaten ziren
gaueko danborradan, eta urtetako
aldarriek eta gobernu aldaketak
ospakizuna eraldatu zuten; 2000.
urtea izan zen azkena. Prozesu ho-
rretan aritu zenetako bat da Silva-
na Ostiza (Tolosa, 1959); mugi-
mendu feministatik, urtetan, eta
udaleko zinegotzi kargutik, alda-
keta gauzatu zenean.
Noiz hasi ziren ozentzen, erre-
ginaren lehiaketaren aurkako
ahotsak?
Ni hogei urte atzerago joango nin-
tzateke. Tolosan bazegoen Tolo-
sako Emakumeak izeneko asan-
blada feminista bat, eta talde ho-
rrek zuen aldarrikapenetako bat
hori zen, hain justu: erreginak eta
damak danborradatik ezabatzea.

Danborradaren bezperatan, asan-
bladako kideok urduritzen hasten
ginen; festak zetozen, eta horrekin
gure salaketak eta tentsioa kalean.
Irunen eta Hondarribian festa
bezperatan urduritzen hasten di-
renean, asko gogoratzen gara gure
garai haiekin. Zorionez, Tolosan
egoera ez zen sekula hangoa izate-
ra iritsi. 
Zer zen, zehazki, gaitzesten ze-
nutena?
Erreginaren eta damen lehiaketa
elkarte gastronomikoek eta kultur
elkarteek antolatzen zuten. Ema-
kumeok ezin genuen elkarteen
parte izan, baina ordezka geneza-
keen elkarte bat. Orain dela 40
urte, erregina edo dama izatea eta
figura horiek ordezkatzea ospe
handiko zerbait zen, Tolosako
zenbait sektoretan. Aldi berean,
ordea, horren guztiaren atzean
bazegoen trufa bat: «Hara! Hau
ere ateratzen da, halako eta hala-

koren alaba». Guk, feminismotik,
ez genuen hori begi onez ikusten,
eta iruditzen zitzaigun emakume-
ak objektu bilakatzen zirela, lore-
ontzi edo apaingarri huts. Klasis-
mo puntu bat ere bazuen guztiak,
izan ere, kantinera izateak ez zuen
halako izenik.  
Nola gogoratzen duzu herriko
giroa, zuen protesten aurrean?
Oro har, borroka hori gaizki ikusia
zen kalean. Azken urteotan femi-
nismoa asko txertatu da gizartean,
baina, orduan, feministok bazte-
rrekoak ginen. Noski, gu denok
itsusiak, txikiak, gizenak edo aus-
kalo nolakoak ginenez, sekula ez
ginen erregina edo dama izatera
iritsiko, eta hori leporatzen zigu-
ten: gabezia horretatik egiten ge-
nuela kritika. Zoritxarrez, emaku-
meak ziren hori aurpegiratzen zi-
gutenetako asko, eta kartelak
jartzen aritzen ginenean, kendu
egiten zizkiguten. Plastiko beltze-
kin-eta gertatzen dena zen, baina
maila askoz ere txikiagoan. 
1999an, Euskal Herritarrok al-
derdiak alkatetza lortu, eta
udaletik eragin zenuten alda-
keta. 
Bai. Ni neu udal talde horretan
nengoen eta, berdintasunarekin
eta beste zenbait gairekin batera,
festen ardura ere egokitu zitzai-
dan. Momentua iritsi zenean, fes-
ta batzordean berehala mahai gai-
neratu genuen, gure iritziz figura
erabat anakronikoak zirela, erre-
gina eta damak. Elkarte guztiak
deitu genituen, eta gure erabakia
jakinarazi: udal talde moduan
ezin genuela ospakizun horretan
parte hartu. Izan ere, erreginaren
eta damen lehiaketak bazuen bes-
te zati bat: elkartetako ordezka-
riak, festa batzordeko kide batzuk,
alkatea eta festa zinegotzia afari
batera joaten ziren, eta emakume

horien artean erregina zein izango
zen aukeratzen zuten. Nola parte
hartuko genuen nik eta Antton
Izagirre orduko alkateak, festa ho-
rretan? Pentsaezina iruditzen zi-
tzaigun. 
Urtetan mugimendu feminista-
tik eta aurkako iritziekin aritu-
ta, nolakoa izan zen bidea,
behin erakunde publikora iri-
tsita? 
Ez zen erabat leuna izan, baina,
egia da, ez zela gatazka handiegi-

rik sortu. Aurretik lanketa bat egin
genuen, ospakizuna beste zerbai-
tekin ordezkatu nahi genuelako.
Elkarte zenbaitek protesta egin
zuten, baina baziren gure iritzi be-
reko herritar eta eragileak ere, eta
aliatu bilakatu ziren. 
Bidelagunak izan zenituzten. 
Aiz Orratz-Veletak, adibidez, urte-
ak zeramatzan neska gaztetxoen
erregina eta damak atera gabe.
Jose Luis Longaron eta Iñaki Epel-
de artistak ere alboan izan geni-
tuen, kultur etxeko pintura irakas-
leak. Erreginaren karrozarako
Galtzaundi bat sortu zuten; gaur
egun kultur etxeko balkoian ego-
ten da. Udaberri dantza taldeare-
kin ere harremanetan jarri nin-
tzen, eta gogo biziz heldu zioten
gaiari: euskal herrietako inauteri
pertsonaiak ekarri zituzten Tolo-
sara, Amarotz auzoko dantza tal-
dearekin batera. Eta Katixa Perea-
ren kultur etxeko ballet taldea ere
batu zen. 
Festa batzordean, zein izan zen
harrera? 
Oso maskulinoa zen, eta batzorde-

ko gizonak oso inplikatuta zeuden
erreginaren kontuan. Baina hor
ere izan nuen beste aliatu bat, Car-
los Muñoa danbor nagusia. Nire
harridurarako, erreginaren lehia-
keta aldatzearen alde azaldu zen
hasieratik, eta nirekin egin zuen
ibilbidea. Horrela, emakumeei bi-
dea ireki genien, Zaldunita bezpe-
ran danborra joz ateratzeko, ordu-
ra arte ez baitzuten tokirik. Ostira-
letan beren danborrada
antolatzen hasi ziren, baina larun-
batean ez zietelako irteten uzten. 
2020an erregina bueltatzea
nahi duenik izango da, akaso. 
Ez zait burutik pasatzen. Orduan
ere erabat anakronikoa baldin ba-
zen, gaur egun... Gizarteak aurre-
rapausoak eman behar ditu. Gaz-
tetan kartzelaratua izan zen lagun
bat hogei urtez egon zen barruan,
eta 2000. urte inguruan irten zen.
Zaldunitan kalera irten ginen, eta
iltzatuta daukat nola esan zuen:
«Emakumeek eta umeek parte
hartzen dute inauterietan! Lehen
gizonezkoek bakarrik parte har-
tzen zuten». Historia oso azkar al-
datzen da, eta ahaztu egiten zaigu,
baina egia da: ez umeek, ez ema-
kumeok, ez genuen inauterietan
parte hartzen, eta karroza eta kon-
partsa guztiak gizonezkoenak zi-
ren. 
Gaur egun, hutsuneren bat
ikusten duzu feminismotik? 
Emakume askok parte hartzen
dute modu aktiboan, baina dena
ez dago eginda. Txarangetan oso
eskasa da emakumeen presentzia.
Ostegun Gizena ere oso maskuli-
nizatuta dago: korporazioa, pre-
goia, txupinazoa,... Ia beti, omen-
dutako konpartsak, txarangak edo
inauterizaleak gizonezkoak izaten
dira. Hori guztia indarkeria ma-
txista ahaztu gabe: ezin dugu festa
lasaitasun osoz egin.

I. URKIZU ARSUAGA

«Plastiko
beltzekin
gertatzen dena
zen, baina maila
txikiagoan»
SILVANA OSTIZA
MILITANTE FEMINISTA ETA
ZINEGOTZI OHIA
2000. urteko inauteriak inflexio puntu bat
izan ziren Tolosan, Zaldunita bezperan
azkenekoz ospatu baitzen, erreginaren 
eta damen aukeraketa.

«Duela 40 urte,
erregina edo dama
izatea ospe handiko
zerbait zen Tolosako
zenbait sektoretan»



Osasun arreta publikoaren
aldeko kanpaina abiatuko dute 
Alegia, Ibarra eta Amasa-Villabonako alkateek kalitatezko osasun publikoaren
aldeko mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu diete eskualdeko beste alkateei

Irati Saizar Artola Ibarra

Kalitatezko osasun arreta publi-
koaren aldeko mobilizazio kan-
paina bat  jarri nahi dute mar-
txan Alegiako, Ibarrako eta Ama-
sa-Villabonako alkateek.
Datozen hilabeteetan egingo di-
tuzte aldarrikapen eta mobiliza-
zioak, eta kanpaina horretara ba-
tzeko eta kanpaina bera indar-
tzeko deia egin diete eskualdeko
gainerako alkateei. 
Atzo goizean egin zuten kan-

painaren asmoa iragartzeko
prentsaurrekoa, Ibarrako kultur
etxean. Lehen arretako zentroak
dauden herrietako alkateek har-
tu zuten parte agerraldian: bes-
teak beste, Arantxa Irazusta Ale-
giako alkateak, Igor Zapirain Iba-
rrakoak eta Beatriz Unzue

Amasa-Villabonakoak hartu zu-
ten hitza. 
Gipuzkoan, Tolosaldea da os-

pitale publikorik ez duen eskual-
de bakarra, eta alkateen ustez,
kalitatezko osasun arreta berma-
tzeko «ezinbestekoa da sare pu-
blikoaren barnean egotea». «Es-
kualdean ordezkatzen ditugun
herritarrekiko dugun arduraga-
tik, Tolosaldean ere osasungin-
tza publiko, unibertsala, doakoa
eta euskalduna berma dakigula
aldarrikatzen dugu». Kezkaz
azaldu dute urteetan Tolosalde-
ak ospitale publikoaren ingu-
ruan izan duen gabezia. 
Bestalde, hiru alkateek «kon-

promiso irmoa» erakutsi dute es-
kualdeko diagnostiko soziosani-
tarioa zein azterketa soziodemo-
grafikoa bultzatzeko, baita

azterketa horietarako beharrez-
ko baliabideak eskura jartzeko
ere. «Arreta hobetzeaz gain, osa-
sunean eragiten duten aldagaiak
kontuan hartuta, osasun ikuspe-
gia udal politika guztietan txer-
tatu eta osasunaren sustapenean
zein prebentzioan sakontzen ja-
rraituko dugu», adierazi dute.
Helburuak betetze bidean, al-

darrikapen eta mobilizazioak
egin nahi dituzte datozen hilabe-
teetan eskualdean. «Eusko Lege-
biltzarreko hauteskundeak au-
rreratu direnez, egutegia dan-
tzan jarri digu eta zehazten ari
gara; laster jakinaraziko ditugu
zein mobilizazio egingo ditugun
eta noiz», esan dute. Kanpaina
hori indartzeko, eskualdeko gai-
nerako alkateei dei egin diete
egitasmoekin bat egiteko.     

URTEETAKO BORROKA
Eskualdea ospitalerik gabe gera-
tzeko zegoen arriskuaz jabetuta,
duela hiru hamarkadatik gora el-
kartu ziren Tolosaldeko alkate
guztiak mobilizazioetan. Ondo-
ren,  2014an, Tolosaldeko, Ando-
aingo eta Legorretako alkateek
egindako deialdiari erantzunez,
milaka lagunek aldarrikatu zu-
ten osasun arreta duina «eskubi-
dea» dela, eta kudeaketa «publi-
koa eta kalitatezkoa» zegokiela.
Gaur egun ere, Tolosaldeko alka-
teek zilegitasuna dutela adierazi
zuten atzoko agerraldian, es-
kualdeko osasun arretaren egoe-
ra konpon dadila eskatzeko. 
Udaletik harago, gainerako

erakundeek ere dagokien eran-
tzukizunarekin jokatu beharko
luketela gaineratu dute. 

Arantxa Irazusta, Beatriz Unzue eta Igor Zapirain, atzo goizean Ibarrako kultur etxean egindako agerraldian. I. SAIZAR

Bake epaile
titularra eta
ordezkoa
izendatzeko
prozesua, abian  

Martxoaren 6a bitarteko
epea izango dute
Berastegiko herritarrek
bake epaile izateko
hautagaitza aurkezteko 

Erredakzioa Berastegi

Berastegiko bake epaile titularra
eta ordezkoa izendatzeko proze-
sua martxan jarri du udalak.
Pasa den ostiralean zabaldu zen
hautagaitza aurkezteko epea, eta
martxoaren 6a bitarteko egunak
izango dituzte herritarrek beha-
rrezko dokumentuak eta euren
burua  aurkezteko. 
Epe horretan, Berastegiko he-

rritar hautagaiek pertsonalki
aurkeztu beharko dute beraien
hautagaitza Berastegiko Udala-
ren sarrera erregistroan, eta bu-
legoak irekita dauden ordutegia-
ren barruan egin beharko dute
aurkezpen hori, astelehenetik
ostiralera, 08:00etatik 15:00eta-
ra. Balioa izango duen aurkez-
pen hori egin ahal izateko, alka-
tetzak onartutako eskaera orri
eredua bete beharko da aurrez. 
Interesa izan dezaketen per-

tsona guztientzat espedientea
ikusgai jarri dute udaletxeko
idazkaritzan. Bertan, besteak
beste, karguaren baldintza, irau-
pena eta ordainsariei buruzko
informazioa emango da. 
Botere Judizialeko Lege Orga-

nikoko 99. artikuluan eta ja-
rraian daudenetan, eta Bake
Epaileei buruzko ekainaren 7ko
3/95 arauan ezarritako baldin-
tzak bete beharko ditu hautagai-
tza aurkeztu nahi duen herritar
horrek.
Eskaerak aurkezteko epea

amaitzen denean, osoko bilku-
rak  izango du ardura bake epaile
titularra eta ordezkoa aukeratze-
ko. Betiere, ezarritako betebeha-
rrak betetzen dituzten hauta-
gaien artean  hartuko dute era-
baki hori. 
Inork eskaerarik aurkeztuko

ez balu, osoko bilkurak, askata-
sunez, baldintzak betetzen di-
tuzten herritar guztien artean
aukeraketa egin dezakeela ohar-
tarazi du Berastegiko Udalak.
Edozein kasutan, hautapen era-
bakiaren berri EAEko Justizia
Auzitegi Nagusiari emango
zaio,behin erabakia hartuta, era-
kunde horrek izendapen forma-
la egin dezan. 
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Kaldereroak larunbatean iritsi ziren Tolosara; artza eta dantzariak aurretik zituztela, herritar asko atera ziren kalera zartaginak astindu eta inauteriak iragartzera. I. G. L.

Atarikoa batzuentzat...
Berastegin, Lizartzan, Amezketan eta Abaltzisketan 
ospatzen dituzte inauteriak, baina eskualdeko beste 
herri batzuetan Tolosakoek markatzen dute egutegia, 
eta horietako herri askotara ere iritsi dira kaldereroak.

Erredakzioa 

Badator Ostegun Gizena. Txila-
ba, mozorro edo apaingarriei
azken ukituak emateko egunak
izan ohi dira hauek, eta baita

inauterien atariko izaten diren
kaldereroei ongietorria emate-
koak ere.
Tolosara larunbatean iritsi zi-

ren, urtero bezala, zartaginak
astintzeko asmoz, baina Ibarra,

Irura, Anoeta eta Zizurkilera os-
tiralean iritsi ziren. 
Lehen hiru herrietan Loatzo

Musika Taldeko musikarien la-
guntza izan zuten kalejiran ibil-
tzeko, eta Zizurkilen Pedro Mari

Otaño eskolakoak atera ziren
kalera.

AIZ ORRATZ ELKARTEA
Tolosan inauterien atarikoa la-
runbat goizean hasi zen. 
Haurren eguna izan ohi da,

Aiz Orratz elkarteak mozorro
lehiaketa antolatzen baitu urte-
ro. Elkartearen txaranga ere ate-
ratzen da, eta erraldoi eta bu-
ruhandien konpartsaren eta

Txirri, Mirri eta Txiribiton ju-
nior pailazoekin batera, kaleji-
ran, Leidor aretora bitarteko bi-
dea egin zuten. 
Mozorro lehiaketan sariak ba-

natu zituzten eta Maren Gonza-
lez, Maddi Mujika, Sugaar Zapi-
rain, Malen Yurrita, Izaro Etxe-
goien eta Eider Beraza izan
ziren irabazleak.
Kaldereroek iluntzean hartu

zituzten Tolosako kaleak.
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Iruran Loatzo Musika Taldeko musikarien laguntzarekin atera ziren kaldereroak. A.I.

Pailazoak ere izan ziren Aiz Orratz elkartearen kalejiran. I.G.L.

Tolosako Aiz Orratz elkartearen mozorro lehiaketa. I.G.L.
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Inauteri dantzak egiten dituzte bigarren asteburuko igandean, Lizartzan. J.A.

eta inauteri betea besteentzat
Tolosako inauterien aurretik ospatzen dituzte neguko jaiak Berastegin eta 
Lizartzan; inauteri dantzak ikusi ahal izan zituzten lizartzarrek, herenegun. 

Erredakzioa 

Bukatu dira Berastegiko eta Li-
zartzako inauteriak. Lizartzan bi
asteburuz ospatu dituzte, eta bi-
garrengo honetan izan dituzte
ekitaldi nagusiak. 

Larunbatean mozorro eta
txantxoen eguna izan zuten. He-
rritar ugari mozorrotu zen, eta
herriko Isk&bila txarangak alaitu
zuen kalejira. Baserriz baserri
ibili ziren dantzari eta txantxoei
ongietorria egiten, eta igandea
izan zen dantzarien eguna. Pus-
ka biltzen ibili ziren herritarrak
lehenik, txistulariekin kalejiran
eta dantzan, eta mozorrotuta
agertu zirenak ere izan ziren tar-
tean. Plazan amaitu zuten kaleji-
ra, eta bertan, Lizartzako inaute-
ri dantzen emanaldia izan zen. 

Urtero, talde bat gonbidatzen
du herriko dantza taldeak, eta
aurten, Astigarragako Astigar
Dantza Taldea izan zen gonbida-
tua. Goizeko lanak eginda Inau-
teri bazkaria izan zuten, plazan,
eta txaranga aritu zen otordua
alaitzen. Ondoren, zozketa des-
berdinak egin zituzten eta arra-
tsaldean, herri kirol erakustaldia
izan zen Karmele Gisasolaren
(Zelai III), Jon Gisasolaren (Zelai
IV) eta Mikel Agirreren eskutik.
Amaitzeko, ijitoa erre zuten.

Berastegin larunbatean mozo-
rrotu ziren herritarrak. Hamai-
ketako eta jolasekin hasi zuten
eguna, eta ondoren, plazan, mo-
zorroen desfile eta koreografiak
ikusi ahal izan ziren. 

Agintari bereziak izaten dituzte Lizartzako inauterietan. A. I.

Lizartzar dantzari gazte askok hartzen dute parte emanaldian. J. A.

Berastegin plazan elkartu ziren herritarrak larunbatean, prestatutako dantza eta emanalditxoak ikusteko. A. I.

Mozorrotu ere egiten dira Lizartzan. J. A.



06 KIROLAK 107.6 fm • www.ataria.eus
ASTEARTEA, 2020ko otsailaren 18a@TOLOSALDEAKIROL

KIROL EMAITZAK Jaka, Artola eta Altuna
III.aren postuak
finkatuta geratu dira 
Binakako Pilota Txapelketako ligaxka amaitzeko partida
bat falta da; Artolari eta Altunari kanporaketetako
aurkariak zeintzuk izango diren jakitea bakarrik falta zaie 

Asier Imaz 

Binakako Txapelketa azken jar-
dunaldiari begira jarri da. Sailka-
pen nagusiko lehen lau postuak
erabakita geratu ziren joan den
asteburuan. Erik Jaka eta Zaba-
leta izango dira lehen postuan
amaituko dutenak. Artola-Ima-
zek hirugarren bukatuko dute
eta Altuna III-Galartzak lauga-
rren. Orain bosgarrena eta seiga-
rrena zein izango diren zehaztea
geratzen da. Aspe enpresak jaki-
narazi duenez, Irribarria txapel-
ketatik kanporatzea erabaki
dute. Bere lekuan Elezkano II.a
jarriko dute, «sasoi hobean dago-
elako». 
Lehen bi sailkatuek kanpora-

keta ez dutenez jokatuko, Artola
eta Altuna III.ak azken jardunal-
diko emaitzen zain egon behar-
ko dute, noren aurka jokatu jaki-
teko. 

‘ATARIA IRRATIA’ ZUZENEAN
Azken jardunaldia jokatuko da
datorren asteburuan, eta lau par-
tidetatik bi Tolosako Beotibar
frontoian jokatuko dira, inauteri
giroan. Bi neurketak zuzenean
emango ditu Ataria irratia-k,
eta bertan izango dira eskualde-
ko hiru pilotariak. 
Hilaren 24ean, astelehena,

jaialdia 16:30ean hasiko da eta
Bengoetxea VI.a eta Mariezku-
rrena II.aren aurka ariko dira Al-
tuna III.a eta Ladis Galartza. Hi-

laren 25ean, asteartea, ordu be-
rean hasiko da jaialdia eta Jaka-
Zabaleta eta Artola-Imaz ariko
dira aurrez aurre. Ataria irratia-
ren saioetan komentarista lane-
tan Luis Galarraga eta Imanol
Artola Felixariko dira.
Azken jardunaldian jokatuko

diren beste bi neurketak Olaizola
II.a-Urrutikoetxea eta Ezkurdia-
Martija, eta Elezkano II.a-Rezus-
ta eta Laso-Albisu izango dira. 

URRETABIZKAIA, AUKEREKIN
Promozio mailako binakako txa-
pelketan azken jardunaldian
erabakiko da aurrera egingo
duen azken bikotea. Hiruren ar-
tean dago laugarren postu hori.  
Jon Ander Peñak lehen pos-

tuan edo bigarrengoan amaitu-
ko du binakako ligaxka. Azken
jardunaldian erabakiko da hori.
Sailkapen buru amaitzeko euren
partida irabaztea nahikoa dute
Peña II-Arangurenek. Galduz
gero, Agirre-Eskirozen menpe
egongo lirateke. Hauek irabaziz
gero lehen postua eurena izango
litzateke. Galduz gero, bigarren
jarraituko lukete. Hala eta guztiz
ere, promozio mailako txapelke-
tan lehen lau sailkatuek egiten
dutenez aurrera, bikote horiek
finalerdietarako txartela ziurta-
turik daukate. Hirugarren sail-
katuak Elordi-Etxeberria izango
dira.
Laugarren eta azken postura-

ko dago lehia. Hiru bikote daude

borrokan. Zabala-Ruizek iraba-
ziz gero, eurak izango dira fina-
lerdietara pasako direnak. Peña
II.a eta Aranguren liderren aurka
jokatuko dute azken jardunal-
dian. Hauek galduz gero, beste bi
bikoterentzat zabalduko dira
laugarren postuaren ateak: Sala-
berria-Garmendiarentzat eta Ar-
teaga II-Urretabizkaia II.aren-
tzat. Gainera, elkarren aurka jo-
katuko dute partida erabakigarri
hori. Salaberria-Garmendiak 15
eginez gero nahikoa izango luke-
te aurrera egiteko. Arteaga II-
Urretabizkaia II.ak aurkakoa be-
har dute, 22-14 edo tarte handia-
goaz irabaztea aurrera egiteko. 

Inauteri giroan jokatuko dira, datorren astelehenean eta asteartean, pilota partidak Tolosako Beotibarren. ASIER IMAZ

Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
21. jardunaldia
Lauburu - Auzoak de Zierbena 8-0
Ibararte - Laskorain 4-2

Sailkapena
1. Otxartabe 50p
6. Lauburu Ibarra 39p
9. Laskorain 23p

Hurrengo jardunaldia
San Juan (3) - Lauburu (6)
Laskorain (9) - Otxartabe  (1)

GIPUZKOAKO SENIOR MAILA 
13. jardunaldia
Sanpedrot. - Laskorain (jokatzeke)
Anoeta - Eskoriatza 4-2
Tolosala - Eguzki Garoa 0-5
TEEP Samaniego Orixe (atsedena)

Sailkapena
1. Ordizia 34p
3. Laskorain 19p
5. Anoeta 16p
8. TEEP Samaniego Orixe 4p
9. Tolosala Orbela Taberna 0p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain (3) - Anoeta (5) 
Eskoriatza (6) - Tolosala (9) 
Samaniego Orixe (9) - Idiazabal (4)

Futbola
HIRUGARREN MAILA
25. jardunaldia
Tolosa CF- Somorrostro 0-2

Sailkapena
18. Tolosa CF 23p
19. Deusto 22p
20. Ariznabarra 17p

Hurrengo jardunaldia
Ariznabarra CD (20) -Tolosa CF (17)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA 
19. jardunaldia
Zarautz KE - Tolosa CF  ‘B’ 3-1

Sailkapena
1. Leintz Arizmendi 55p
2. Tolosa CF ‘B’ 46p
3. Intxaurdi 41p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF  ‘B’ (2)- Intxaurdi (3)

ERREGIONAL PREFERENTEA
20. jardunaldia
Billabona KE - Mondragon 2-1
Danena - Ilintxa 2-0
Tolosa CF ‘B’ - Zumaiako 2-2

Sailkapena
4. Billabona KE 36p

6. Danena 29p
16. Tolosa CF ‘B’ 19p

Hurrengo jardunaldia
Mondragon (11) - Danena (6)
Zumaiako (5) - Billabona KE (4)
Aloña Mendi (1) - Tolosa CF ‘B’ (16)

LEHEN ERREGIONALA (KOPA)
3. jardunaldia
Antigua Luberri - Intxurre KKE 5-1

Sailkapena
1. Euskalduna 6p
2. Intxurre KKE 6p

Hurrengo jardunaldia
Intxurre KKE (2) - Lazkao (5)

GORENGO MAILA, IGOERA FASEA
4. jardunaldia
Leintz A. Aloña - Intxurre KKE 2-1

Sailkapena
6. Intxurre 0p

Hurrengo jardunaldia
Intxaurdi Oiart. (7)-Intxurre KKE (6)

Eskubaloia
1. MAILA NAZIONALA 
20. jardunaldia
Somos Eibar - Tolosa 26-27

Sailkapena
1. Trapagaran 37p
10. Jacar San Antonio 18p
11. Tolosa Eskubaloia 17p
12. Somos Eibar Eskubaloia 17p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa  Eskubaloia (11)-Ereintza (4)

Saskibaloia
GIZONEZKOEN 1. MAILA 
16. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE 71
Aranguren Multibasket 83

Sailkapena
1. LBC cocinas.com 14-1
7. Redline Mekanika TAKE 7-7

Hurrengo jardunaldia
Tecnum-Askatuak (5) - TAKE (7) 

EMAKUMEZKOEN 1. MAILA 
13. jardunaldia
TAKE- Añorga Saskibaloia 39-30

Sailkapena
1. Atletico San Sebastian 11-2
6. TAKE 7-6

Hurrengo jardunaldia
Atlet. San Sebastian (1) - TAKE (6)

SAILKAPENAK
LEHEN MAILA
Jaka-Zabaleta 11-2
Ezkurdia-Martija 9-4
Artola-Imaz 8-5
Altuna III-Galartza 7-6
Laso-Albisu 6-7
Irribarria-Rezusta 5-8
Olaizola-Urrutikoetxea 5-8
Bengoetxea VI-Mariezkurrena 1-12

PROMOZIO MAILA
Peña II-Aranguren 11-2
Agirre-Eskiroz 10-3
Elordi-O. Etxeberria 8-5
Salaberria-Garmendia 6-7
Zabala-Ruiz 6-7
Artega II-Urretabizkaia 5-8
Alberdi-Salaverri 3-10
Egiguren V.a-Erostarbe 3-10



Lakunza, Ordizian garaile
Espainiako marka eginda
Igarondo Urpekoak
taldekoek emaitza oso
onak lortu ditu; Aras
Karakusek bigarren
postua lortu du 

Erredakzioa 

Igarondo Urpekoak hegats igeri-
keta taldeak hemeretzi igerilari-
rekin parte hartu zuen Ordizia
Urpekoak sarian. Estatu osoko
hamar taldetako 200 bat igerilari
lehiatu ziren. Taldeak emaitza
oso onak lortu zituen, bai hel-
duen partetik eta gazteek ere sor-
presa oso onak eman zituzten.
Irati Lakunzak sari orokorra

irabazi zuen, 100 metro eskafan-
dran egindako Espainiako erre-
korrak (40,26), eman zizkion
puntuekin. 200 metro ur gaine-
koan ere denbora ikusgarria egin
zuen, 1.31,72. Aras Karakusek ere
bere neurria eman zuen eta biga-
rren postua lortu zuen sari nagu-
sian, 100 metro eskafandran lor-

tutako garaipenarekin eta 50 ur
gainekoan bigarren izanik.
Kadete mailakoak izugarri ibi-

li ziren ere: Maite Gibelaldek 100
metro eskafandrako proba iraba-
zi zuen, Haizea Izagirrek biga-
rren postua lortu zuen 200 eta
400 metro ur gainekoetan, John
Barrelek bigarren ere 50 eta 200
metro ur gainekoetan. Gainera,
azken bi igerilariek 200 metroe-
tan bi minututik jaistea lortu zu-

Igarondo Urpekoak taldekoek emaitza oso onak lortu dituzte. ATARIA

KIROLAK 07www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2020ko otsailaren 18a @TOLOSALDEAKIROL

SAIOA, FUTBOL
EGOKITUAN
Gipuzkoako Kirol Egokituen
Federazioak antolatuta, fut-
bol egokituaren laugarren to-
paketa egin zuten larunbate-
an Usabalen. Gipuzkoa oso-
ko hainbat haur eta gazte
elkartu ziren saioa egiteko.
Beste zenbait kiroletan eta
Gipuzkoako beste herri ba-
tzuetan ere antolatzen dituz-
te saioak federaziokoek. I.G.L.

ten, eta marka oso politak egin
zituzten. Oso ondo ere Sara Agi-
rre eta Izaro Bartolome, arratsal-
deko finalean sartzea lortu bai-
tzuten, eta bere denborak jaitsi
zituzten ikaragarri.
Hurrengo erronka inauteritan

dauka taldeak. Bere aldetik, Aras
Karakus eta Irati Lakunza Egere-
ra (Hungaria) hegan egingo
dute, Munduko Kopako proban
lehiatzera.

Maite Tolosak
Gipuzkoako
txapela jantzi du
Erredakzioa 

Intxurre Pilota Elkarteko Maite
Tolosak Amezketara ekarri du
Gipuzkoako Emakume Pilotari
txapelketako bigarren mailako
txapela. 22-10 hartu zieten gaina
Arraiza eta berak Barrocal eta
Agirreri, Zestoan. Lehen mailan,
Arrietak eta Maddi Mendizaba-
lek irabazi zuten.
Ligaxkako saioan elkarren

aurka jokatu zutenean, sekulako
astindua eman zieten Maite To-

losari-eta finalean aurkari izan
zituztenek, 22 eta 4 irabazi bai-
tzieten. Finala, baina, beste egun
bat zen. Partida mota hau joka-
tzen dakiena da Tolosa, presioa
ondo jasaten du eta erabakiga-
rria izaten da hori finaletan. Au-
rreko partidan ez bezala, gaine-
ra, hasieratik amezketarrak atze-
lari gisara joka zezala erabaki
zuten, pisua postu horretan joka-
tzen duenak eramaten baitu, eta
hau are garrantzitsuagoa izan
zen. 

Arraiza eta Tolosa, txapelarekin. ATARIA

Iruzur fiskalagatik salatu
dute berriro Xabi Alonso 
Erredakzioa 

Delitu Ekonomikoen Madrilgo
Fiskaltzak hirugarren salaketa
jarri du Xabi Alonso futbolari ohi
ibartarraren aurka. 2014 urtean
840.017 euroko iruzur fiskala
egitea leporatzen diote.
Salaketa berri horretan, Fis-

kaltzak 2009ko txosten bat aipa-
tu du, eta bertan Xabi Alonsok

bere irudi eskubideak «dirudie-
nez» Kardzali enpresari ematen
zizkiola zehazten da. Enpresa
horrek bere egoitza Madeiran
zuen, eta 2012 arte zerga salbues-
pena zuen, 2001 aurretik eratu
baitzen. Alonsok 2009an hitzar-
mena sinatu zuen Real Madrile-
kin eta bizilekua Madrilera le-
kualdatu zuen, eta 2014an hiri
horretan zuen bizileku fiskala.

-ESKERTZA-

Jabier Garcia
Bergarari 

‘Beasaingo Oroimen Historikoa’ ikerlana
egiteko

emandako laguntza handia eskertzen diogu
egileak eta laguntzaileek

- Goian bego -
Jon Kortazar, Alberto Alonso, Karlos Begue, Mikel Dorronsoro,
Joan Jose Lasa, Migel Anjel Ruiz de Gauna eta Andoni Sarriegi.



Goian Maribi Arregi, Joxe Arregiren arreba, loreak jartzen. Behean dantzariak. J.A.

Torturatuak gogoan

Joxe Arregi zizurkildarra torturatuta hil zeneko eguna 
oroitzeko Egiari Zor fundazioak antolatuta, bertsoak, dantza,
kantuak eta lore eskaintzaz osatutako ekitaldia egin dute. 

Josu Artutxa Doronsoro
Zizurkil

E giari Zor fundazioak
antolatuta, Torturaren
Aurkako Egunaren ha-
rira, ekitaldia egin zu-
ten, heneregun, Zizur-

kilgo Joxe Arregi plazan. Ber-
tsoz, dantzaz, kantuz eta lore
eskaintzaz omendu zituzten,
behinola torturatuak izandako
euskal herritarrak.
Goizean goiz elkartu ziren he-

rritarrak Haizetsurako ibilaldiari
ekiteko. Ondoren, ekitaldiaren
txanda izan zen. Oihana Iguara-
nek bertsoak bota ondoren, ma-
nifestua irakurri zuten. Jarraian,
agurra dantzatu zuten Koldobi-
ka Jauregik, 2014an, torturatu
guztien oroimenez egindako
Barne Kanta monolitoaren au-
rrean. Amaitzeko, lore eskain-
tzaren ondoren, Eusko Gudariak
abestu zuten. Behar bezalako
amaiera emateko, Urkamendi
elkartera joan ziren bazkaltzera.
Joxe Arregi 1981eko otsailaren

13an hil zen eragin zizkioten tor-
turen ondorioz. Bada, zizurkil-
darra hil zeneko eguna gogora-
tzeko, Torturaren Aurkako Egu-
na egiten da otsailaren 13an.
Egiari Zor fundazioak azpima-
rratzen duenez, beharrezkoa da
egia jakitea, «gatazkaren testuin-
guruan gertatutako giza eskubi-
deen urraketa orok izan behar
baitu aitortua eta erreparatua».
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AGENDA

Deialdiak

Amasa-Villabona. Villabona.dok.
Push.  Dokumentalaren aurretik,
Sand castlesfilm-laburra. Gurea an-
tzokian,  20:00etan.
Amezketa.Joanes Urkixoren Ekai-
tza urrun liburua, irakurketa taldean.
Kultur etxean , 19:00etan.
Berastegi.Oinez Berastegi, plazatik
16:00etan. Ondoren. Merienda.
Larraul. Mozorroaz haratago. Inau-
teriak Euskal herrian atzo eta gaur
hitzaldia, Aitzpea Leizaola antropo-
logoarekin. Liburutegian, 19:00etan.
Tolosa. Irakurketa klubean Joana
Maizkomikia aztertuko dute. Libu-
rutegian, 18:00etan. 
Tolosa. Ahoz aho jaialdia. Ifigeneia
Kakridoni eta Pili Santin. Berazubiko
auzo elkartean, 22:00etan.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Elkarrizkettap (Ainara Gurru-
txaga)
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:15.Tolosako Udal Txistulari Ban-
daren Iñauterietako kontzertua
22:45.Hiri baratzea
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.L. Lejeune.
Euskal Herria kalea, 24. 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz.  Ama-
rotz auzoa, 9.  943 67 51 18. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, Alain
Rekondoren zinema gomendioak,
Iñaki Zubeldia kale kantoitik, Joxemi
Saizarrekin Tolosaldeko pertsonaiak
eta amaitzeko eskualdeko musika-
rien proposamen musikala.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
16:00.Gure Txokotik. Elkarrizketa
saioa. Gaurkoan, Iñigo Asensiorekin.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Hobera egingo du.
Goizean hodeitza handia
izango da eta oraindik euri-

langar pixka bat izango dugu. Eguer-
ditik aurrera zerua saretuago egon-
go da, ostarteren bat zabalduko da
eta apenas egingo duen euririk. Hai-
zeak mendebal/ipar-mendebalde-
ko norabidea izango du. Tenperatura
maximoa, 10-12 gradu bitartean.
eguna 00

Bihar.Giro atsegina. Goize-
an hodei batzuk agertu
arren, eguerditik aurrera

ostarteak nagusitu eta arratsalde
partea eguzkitsua izango da. Haize-
ak hego-mendebaldetik joko du eta
horrekin tenperatura maximoa pare
igo egingo da, 12-14 gradura arte.

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


