
Tolosaldeko 28 herrietatik 
26tan irabazi du EH Bilduk
%43,93ko abstentzioa izan da eskualdean; alderdi nagusienen artean, EH Bilduk eta PSE-EEk 
gora egin dute, eta EAJ, Elkarrekin-Podemos eta PP-Ciudadanos koalizioak behera // 2-5

TOLOSALDEA BANDERA ETXERA
Tolosaldea traineruak ETE Ligako lehen jardunaldia irabazi du, Tolosaldeko I. Ikurrina bereganatuz; 
Pasaian jokatutako lehen estropadan lau ehuneneko aldea atera dio Zumaia bigarren traineruari // 7
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Jexux Mari
Mujika final-
laurdenetan
geratu da
Ibartar aizkolariak 
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2.166 botoren aldea du EH Bilduk
EAJrekiko Tolosaldean 
EH Bildu nagusitu da hauteskundeetan, bigarren indarrarekiko aldea handituz;
hirugarren indarra PSE-EE da, eta Elkarrekin Podemos laugarren izatera pasa da

Erredakzioa 

Tolosaldean EH Bilduk lortu du
boto gehien Eusko Legebiltza-
rrerako Hauteskundeetan.
2016an guztira, 9.237 boto izan
zituen, eta herenegun 386 gehia-
go jaso zituen. EAJk berriz, 736
boto gutxiago eskuratu ditu.
Igandean botoa emateko aukera

zuten eskualdeko 36.220 herrita-
rretatik, hortaz, 9.623k aukeratu
zuten EH Bildu eta 7.457k EAJ.
Herriz herriko emaitzei errepa-
ratuta 28 herrietatik 26tan lehen
indarra izan da EH Bildu. Abal-
tzisketan eta Albizturren, aldiz,
bigarren geratu da, EAJren atze-
tik. Abaltzisketan lehen indarra
izan da EAJ; 84 boto izan ditu eta

EH Bilduk 70. EAJk gora egin du
herri horretan; 2016an baino 11
boto gehiago izan ditu. Albiztu-
rren EAJk 65 boto izan ditu,
nahiz eta 2016tik 14 galdu di-
tuen. 
Pandemiaren eraginez abs-

tentzioa igoko zela aurreikusten
zuten adituek, eta horrela izan
da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa-
ko  parte hartzea %52,8koa izan
da, eta Gipuzkoako parte hartzea
%54,53koa izan da. Eskualdeari
dagokionez, %43,91ko absten-
tzioa izan da, duela lau urte bai-
no 7 puntu gehiago. 
Tolosaldean joera orokorra

mantendu da eta EH Bildu eta
EAJren arteko lehia izan da na-
gusi. PSE-EE izan da hirugarren
alderdirik bozkatuena 28 herrie-
tan; 1.252 pertsonek eman dute
bere aldeko botoa, eta igoera

izan du gainera, 106 boto gehia-
go izan ditu. PSE-EEk Alegian
egin du gora nabarmen; 15 boto
gehiago eskuratu ditu, 40 guzti-
ra. Baina eskualdeko herri gehie-
netan egin du gora; 17 herritan
egin du gora, tartean Tolosan
(31), Zizurkilen (19) edo Ibarran
(14). Berrobin, non alkatetza
duen, berriz, jaitsiera izan du, 13
boto izatetik, 6 izatera pasa da.
Larraulen ere alkatetza du eta
lau boto gehiago izan ditu. 

ELKARREKIN PODEMOS
Elkarrekin-Podemosek kolpe
handia izan du hauteskundee-
tan, eta joera orokorrarekin bat
eginez, eskualdean ere nabar-
men egin du behera. Igandean
907 boto eskuratu zituen Tolo-
saldean. Duela lau urte Ezker
Anitza eta Equorekin batera joan

zen, eta 2.691 boto izan zituen.
Galera handia izan da beraz.
Oraingoan Equo bere aldetik
aurkeztu da eta igandean Tolo-
saldean 165 boto izan zituen.
Konparaketa zehatza ezin daite-
ke egin beraz, baina Equo eta El-
karrekin Podemosen botoak
gehituz gero, 1.072ko kopurua
ateratzen da, 2016ko Elkarrekin
Podemoseko emaitza baino 1.619
gutxiago. 
Orokorrean, EAJk lortu ditu

boto gehien, hamarretik lau boto
jaso ditu, eta hiru legebiltzarkide
irabazi ditu: 31 izango dituzte.
EH Bildu da botoetan igo den ba-
karra (23.500 gehiago izan ditu);
lau eserleku gehiago, 22 guztira.
EAJk irabazi ditu hauteskunde-
ak, 50.000 boto galdu arren.
Boto hauei atzerrikoak gehitu
behar zaizkie ostiralean.
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* 2016an Elkarrekin Podemos beste alderdi batzuekin batera aurkeztu zen, tartean Equo, aurten ordea, Equo bakarrik aurkeztu da. 
* Duela lau urte PP eta C’s ez ziren batera aurkeztu, aurten ordea, bai.

Alokairua

Etxea alokagai.Pisua alokatzen da
Tolosako Alde Zaharrean. Egoera
oso onean dago eta altzariekin. In-
teresatuek deitu 677 000 005 zen-
bakira.

Lan eskaintza

Etxeko lanak.Etxeko lanak egiteko
pertsona bat behar da. Interesatuek

IRAGARKI LABURRAK
deitu 688 760 577  telefono 
zenbakira.
Entrenatzailea.Larraun pilota elkar-
teak pilotako entrenatzaile lanpostua
eskeintzen du. Urte osorako pilota
monitorea behar dugu, aste osoko
lanaldiarekin. Interesatuak idatzila-
rraunpe@gmail.comkorreora uztai-
laren 18a baino lehen. Lanpostuari
buruzko xehetasunak emailez. 
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BAKARTXO TEJERIA OTERMIN
EAJ

Bakartxo Tejeria Otermin EAJko Gipuzkoako zerrendaburua.
Larraulgoa jaiotzez, baina egun Donostian bizi da. Zuzenbide-
an lizentziatua da. Abokatu lanetan aritu izan da eta Villabona-
ko bake epailea izan zen. Villabonako zinegotzi bezala hasi zen
politikagintzan, eta 2003-2007 legegintzaldian bertako alka-
te izan zen. 2001. urteaz geroztik da legebiltzarkidea, eta az-
ken bi legegintzaldietan Eusko Legebiltzarreko presidentea
izan da. 

ESKUALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK

IBAI IRIARTE SAN VICENTE
EH BILDU

Ibai Iriarte San Vicente EH Bilduko Gipuzkoako zerrendako
seigarren hautagaia. Tolosarra eta gazte mugimenduetan
hezia. AHTaren aurkako mugimenduan aritua. Euskadiko
Gazteriaren Kontseiluko Gipuzkoako koordinatzaile izan
zen 2009 eta 2011 urteen artean. Tolosako alkatea 2011-
2015 legegintzaldian eta ondoren, Gaindegiako langilea
eta Berriozarko euskara teknikaria izan zen. Gaur egun, Al-
tsasuko Iñigo Aritza ikastolako zuzendaria da. 

Mikel Otero Gabirondo EH Bilduko Arabako zerrendaburua.
Anoetan jaioa, baina aspaldian Araban bizi da. Filosofia eta
historia ikasketak ditu eta ekologian aditua da, besteak
beste, Fracking Ez plataforman aritu zelarik. Suhiltzailea da
ofizioz Gasteizko suhiltzaileen parkean. Aurreko 2016ko
hauteskundeetan koalizioaren Arabako zerrendan bigarren
aurkeztu zen, eta hori dela eta azken lau urteetan legebil-
tzarkidea izan da. 

MIKEL OTERO GABIRONDO
EH BILDU



Segurtasun eta higiene
neurri zorrotzen
gainetik, botoa ematera 
Ezohiko moduan, baina arazorik gabe ospatu dira Eusko
Legebiltzarreko hauteskundeak; neurriak neurri, ohikoa
baino hautesleku gehiago jarri behar izan dituzte herrietan  

Josu Artutxa / Leyre Carrasco 

Bazen kezka nahikoa, igande
goizean, eskualdeko herrietan.
Zalantzazkoa zen Eusko Legebil-
tzarreko hauteskundeak nor-
maltasun osoz aurrera eraman
ahalko ziren edo ez, baina bozka-
tzeko lekuak prestatzeari ekin
eta ireki ondotik, arazorik gabe
eman ahal izan zuten botoa he-
rritarrek. «Badaezpada, ordezko-
ei ere hauteslekuetan geratzeko
esan diegu, beste mahairen bate-
an beraien beharra izanez gero
edo, baina azkenean, ez da ho-
rretarako beharrik izan, eta ar-
duraz jokatu dute mahaikideek»,
azaldu zuen Tolosako Zerkau-
sian boluntario modura lanean
ari zen herritar batek.
Arazorik gabe, baina ezohiko

moduan, jakitekoa zen bezala.
Higiene eta segurtasun neurriek

ezarri zuten ezohikotasun hori,
jende pilaketak saihestea izan
baitzen egiteko nagusia. Musu-
koa jantzita bertaratzea derrigo-
rrezkoa izan zen: 1,5-2 metroko
segurtasun distantzia utzita ila-
ran itxaron, markatutako ibilbi-
deari jarraitu, gel hidroalkoholi-
koarekin eskuak garbitu, eta nor-
tasun agiria mahaiko
lehendakariari erakutsi, hark
ukitu gabe irakur zezan. Horiek
izan ziren, botoa eman aurretik,
hauteslekuetan jarraitu beharre-
ko neurriak; herritarrek zorrotz
bete behar izan zituzten guzti-
guztiak.

HAUTESLEKU BERRIAK
Hauteslekuak aldatzeak nahiz
toki berriak ezartzeak eraginda,
izan zen non bozkatu ez jakin eta
galduta ibili zenik ere. Tolosan,
esaterako, Beotibar Udal Pilota-

lekua, Inpernu kaleko lokalak
nahiz Zerkausia izan ziren leku
berri horietako batzuk. Kultur
etxean, musika eskolan edota
Emeterio Arrese kaleko zentro
sozio-kulturalean bozkatu ohi
dutenei eragin zien gehien alda-
ketak. Beste hainbat herritan
ere, bozkaleku bat izatetik bi iza-
tera pasa ziren. Horrela, ohikoa
dena baino jende gehiagori ego-
kitu zitzaion hauteskunde ma-
haietan egotea. 
Amasa-Villabonan, adibidez,

kiroldegiaz gain, Zubimusu Ikas-
tola eta Gurea antzokia izan zi-
ren hautesleku berriak. «Egoera
arrunta balitz, kiroldegian eza-
rriko lirateke 7 mahaiak, baina
hartu beharreko neurriak direla
eta, ezinezkoa zen, eta beraz,
leku berriak ezarri behar izan di-
tugu», adierazi zuen Beatriz Un-
zue alkateak.

Lurreko seinaleei jarraitu behar izan zieten Tolosako Zerkausian botoa ematea tokatu zitzaien herritarrek. JOSU ARTUTXA
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Asteasuko
faxistarekin bat

C uster Generalaren
tankera hartzen diot
nik Asteasuko Voxe-
ko boto-emaile baka-
rrari, lasai, indioz in-

guratuta, etxeko leihotik begira
eta eskopeta garbitzen Cara al
solentzuten duen bitartean. Epi-
ka pixka bat ere badu, heroitzat
hartuko du bere burua eta harro
aldarrikatuko du interneteko na-
zien foroetan. Ez dakit zein izan-
go zen botoa ematera eraman
zuen arrazoia: Espainia zalea,
matxista, arrazista, anti-migra-
zioa edo ehiztari mindua izan
daiteke, edo nazia bere horretan,
edo lerdoa. Edozein edo denak
izanda ere, igandetik aurrera,
gure faxista maitagarria, pozik
egongo da, izan ere, nahiz eta
arabarren botoei esker zeharka
izan, hurrengo lau urtetan bere
iritzia ordezkatua egongo baita
Eusko Legebiltzarrean. Eta ez da
izango horregatik gustura dago-
en Asteasuko biztanle bakarra,
nire lagun bat… tira, esango dut,
ni naiz, (unpopular opinion), ni
ere pozik nago Voxek lortutako
legebiltzarkidearekin, eta egun-
karia zakarrontzira haserre bota
baino lehen utzidazu, mesedez,
zergatia azaltzen.
Lehenengo arrazoia espekta-

kuluarena da. Lau urtez pailazo
tankerako parlamentarioak une
lotsagarri bezain barregarriak
utziko dizkigu aukera duen guz-
tietan. Ofizioz edo nahiaz gaur-
kotasun politikoa segitzen ibil-
tzen garenok material benetan
interesgarria izango dugu aste-
ro-astero iritziak emateko. Ho-
netaz gain, jakin badakigu txa-
kurrak trenari zaunka egitea be-
zain eraginkorrak izango direla
legebiltzarkide neonaziaren
showak; bakarra da eta ez du ino-
rekin itunak egiteko gaitasunik
(Iturgaitzen kontrakorik esaten
ez badu, behintzat). Erregimene-
ko EAJ-PSE alderdiak berdin go-

bernatuko du 41 edo 42 taldeki-
deekin eta EH Bilduren emaitza
bikainak ez zuen askoz gorago
egingo 23 postuekin. Eserlekua
askoz hobeto aprobetxatuta
dago, espektakuluaren ikuspun-
tutik, Voxek Espainiari begira
muntatuko dituen pantomimak
plazaratzeko.
Bigarren arrazoia, eta hau se-

rioagoa da: lau urtetan Voxek
gure artean faxistak bizi direla
gogoraraziko digu. Askotan ul-
traeskuindarren ideiak kanpota-
rren kontuak direla uste izan
dugu, gure euskal oasi perfektu
honetan horrelakorik ez zegoela,
eta hemen, progresistaz gain, hi-
perabertzale eta megaeuskaltza-
le ginela denok. Neofrankistak
gurekin daudela ahazteko joera
daukagu, euskal frankistak egon
zirela ahazten dugun bezala. Gu-
txitan konturatzen gara, esate
baterako, 1936an Tolosaldea
okupatu zuten tropak euskaldu-
nez osatuta zeudela (nafarrak
kasu honetan); beti espainiarren
inbasio bezala hartu izan dugu. 

Ba ez, Euskal Autonomi Erki-
degoan, Voxek 17.517 boto jaso
ditu, eta boto horien emaileak ez
dira estralurtarrak, hemen bizi
dira, gure artean, eta badira, ez
dakit nik norekin konparatu,
adibidez, Joan Mari Torrealdai
bezain euskal herritarrak. Nazi
horiek, legebiltzarkidea eduki
ala ez, arriskutsuak dira, gure
hizkuntza mespretxatu, emaku-
meen eskubideak zapaldu, auto-
gobernua murriztu edo ezabatu
eta etorkinen lana ez erregulari-
zatzea baitira, besteak beste, be-
raien asmoak. 
Adi egon behar dugu, eta adi

egoteko ez da tresna txarra na-
ziaren astakeriak Legebiltzarre-
ko tribunatik entzutea noizean
behin, azken finean, horrelako
jendea egon badagoelako.
Beraz, arrazoi ezberdinenga-

tik bada ere, Asteasuko ultraes-
kuindarrarekin (eta Tolosaldeko
gainontzeko 113rekin) bat egiten
dut, eta beraien boto alferrika-
koa dela medio, piztia gure arte-
an dagoela jakinarazteagatik es-
kerrak eman nahi dizkiot. Ez za-
rete pasatuko.

Analisia
Ander Leon

«Uste izan dugu gure
euskal oasi perfektu
honetan horrelakorik
ez zegoela; baina gure
artean bizi dira»



«Gure proiektu
politikoa geroz eta
indartsuago dago,
gorantz goaz eta
jarraituko dugu»

IBAI IRIARTE
EH BILDU

Ibai Iriarte  legebiltzarkide izango da
datorren legealdian. Emaitzen ba-
lantze oso positiboa egin du, eta
abstentzioa kontuan hartuta, igo
den alderdi bakarra izan dela nabar-
mendu du.
Tolosaldeko emaitzei dagokienez,

28 herrietatik 26tan lortu du EH Bil-
duk gailentzea, eta Iriartek hori
«oso garrantzitsua eta esangura-
tsua» dela esan du; «eta zer esanik
ez Tolosa bezalako plaza batean le-
henengo postuan jarri izana. Hu-
rrengo udal hauteskundeetara be-
gira oso leku onean jartzen gaitu».
Eguneroko lanaren ondorio direla
atzokoan lortutako emaitzak dio:
«Ikusten dugu EH Bilduren proiek-
tu politikoa geroz eta indartsuago
dagoela. Lanketa honetan jarraitu
behar dugu. Gorantz goaz eta go-
rantz jarraituko dugu».
Abstentzioari dagokionez, inoiz

baino altuagoa izan da, eta hori ere
azpimarratu nahi izan du. «Hautes-
kundeak deitzeko ez zela garaia
iruditzen zitzaigun, eta gainera, ez
zeuden deitu beharrik, baina,  ba-
tzuk, deitzera tematu ziren. Horren
inguruko irakurketa egin beharko
da, eta norbaitek autokritika egin
beharko luke». 

«Herri honen alde
lanean jarraitzeko
gobernu sendo
bat eratzeko
aukera daukagu»

OLATZ PEON
EAJ

Olatz Peon EAJren hautagaiak na-
barmendu duenez, «gizarteak EAJ
alderdiarengan eta Iñigo Urkullu-
rengan konfiantza berretsi duela
erakusten dute emaitzek».
Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban EAJ

gailendu dela azpimarratu du Tolo-
sako alkateak. «Gainera, legebil-
tzarkide bana batu dugu». Hori bai,
abstentzioa handia izan dela ere
nabarmendu du. «Zalantzarik gabe
abstentzioa izan da protagonista,
inoizko altuena izan baita. Honek
irakurketa lasai bat egitea merezi
du. Egoerak eragindakoa da, eta
ondorioak izan ditu emaitzetan
ere».
Lortutako emaitzek «gobernu

sendo» bat osatzeko aukera ema-
ten dutela azaldu du Olatz Peonek,
eta «herri honen alde lanean jarrai-
tzeko, hori da garrantzitsuena».
Era berean, eskerrak eman nahi
izan dizkie igandean bozkatzera
joan ziren herritar guztiei, «berezi-
ki, EAJri konfiantza eman zioten
herritarrei eta egun osoan mahaie-
tan egon ziren alderdikideei, eta,
baita, Iñigo  Urkullu lehendakariari
ere, egindako kanpainagatik, kan-
paina garbia, gardena eta zuzena
izan baita». 

«Emaitza onak
lortu ditugu, 
baina,  irabazlea
abstentzioa 
izan da»

JOXEMARI VILLANUEVA
PSE-EE

Joxemari Villanueva Tolosako Uda-
leko PSE-EEko zinegotziak eta Le-
gebiltzarrerako hautagaiak Eusko
Legebiltzarrerako igandeko Hau-
teskundeetako emaitzak ezin dire-
la estrapolatu uste du eta udal hau-
teskundeetan «atera daitezken
emaitzekin» zerikusirik ez dutela-
koan dago. 
Abstentzioak hainbat alderditan

eragin handia izan duela esan du Vi-
llanuevak. EAJk eta PSE-EEk «go-
bernuan egotearen kargari eutsi»
diotela uste du, eta, oro har, «emai-
tza onak» lortu dituztela ere gehitu
du. 
Indar abertzaleak gailendu izana,

Joxemari Villanuebaren iritziz, gi-
zarte eta ekonomia gaiak lehen le-
rrora eraman dituztelako izan da:
«Eserlekuei dagokienez, alderdi
abertzaleak indartuta atera dira. Ez,
ordea, diskurtsoan. Osasun eta
ekonomia krisiaren testuinguruan,
EAJk eta ezker abertzaleak alde
batera utzi dituzte nortasun dis-
kurtsoak». 
Bestalde, jendeak aurpegi berriak

behar dituela pentsatzen du Villa-
nuevak, eta bide horretatik, alderdi
sozialistan «apustu egokia» egi-
ten ari dela uste du.

«Krisi
testuinguruagatik
sortutako
abstentzioak
kalte egin digu»

JOSETXO ARRIETA
ELKARREKIN PODEMOS

Josetxo Arrieta Elkarrekin Pode-
mos alderdiko hautagaiak igandeko
bozetan lortutako emaitzak ez di-
rela onak esan du. Era berean, es-
kerrak eman nahi iza dizkie alder-
diarengan konfiantza mantendu
duten herritarrei.
Igandeko hauteskundeetan izan

den abstentzio handia nabarmendu
du, eta horrek bereziki kalte egin
diela uste du: «Osasun krisiaren
testuinguruak %47ko abstentzioa
ekarri du eta horrek kalte handia
egin digu». Bestalde, esker hitzak
izan ditu igandeko hitzorduan
emaitza onak lortu dituzten alder-
dientzat: «Zorionak eman nahi di-
ziet EAJ eta EH Bildu alderdiei, lortu
dituzten emaitzengatik». 
Emaitzak emaitza, lanean jarrai-
tzeko «konpromisoa» dutela adie-
razi du:  «Euskal gizarteak oposi-
zioan egotea eskatu digu eta ber-
tatik identifikatzen gaituzten
politikak defendatzen jarraituko
dugu. Besteak beste, publikoaren
defentsa, langileen eskubideak eta
ingurumena. Hemendik aurrera
etapa berri bat hasten da. Gizartea
eraldatzeko tresna onena eta era-
ginkorrena eraikitzeko konpromi-
soa hartu dugu».  

«Ciudadanosekin
joan izanak 
ez du espero
bezala
funtzionatu»

PELLO ATXUKARRO
PP

Pello Atxukarro Tolosaldeko PP al-
derdiaren ordezkari eta Eusko Le-
gebiltzarrerako hautagaiak azaldu
duenez, emaitzak ez dira onak izan
beraientzat: «Postuak galdu ditugu
parlamentuan, eta galeraren zer-
gatia sakonago aztertu beharko
dugu.
Hori bai, balantze sakonago baten

zain, lehen balantze azkarra egite-
an, Ciudadanos alderdiarekin elka-
rrekin joan izanak ez duela funtzio-
natu uste du Pello Atxukarrok. 
«Ez du aurrez espero genuen be-
zala funtzionatu. Herritar batzuk
antza ez dute ondo ikusi, eta nire
ustez ez dute ondo gainditu elka-
rrekin joan izana, eta horrek botoen
galera ekarri du». 
Gogoratu du, halaber, Alfonso

Alonsoren dimisioa ekarri zuela ba-
tuketa horrek: «Dimisio horrek al-
derdiaren barruan eragin handia
izan du, eta hori ere kontuan hartu
beharko dugu emaitzak aztertze-
rakoan».
Abstentzioari dagokionean, oso

handia izan dela nabarmendu du,
eta horrek ere «kalte» egin diela:
«Gure ustez, horrek zuzenean era-
gin digu, zati handi bat guri egokitu
baitzaigu».

ERREAKZIOAK
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Josu Artutxa Dorronsoro
Amezketa

Ezohiko egoera, eta pandemia
bat igarota ere, ez dago ezinezko-
rik Iker Galartzarentzat (Amez-
keta, 1977). Beste uda batez, Gure

Zirkuan ariko da. 300 lagun har-
tuko dituzte saio bakoitzean
(19:00etan), neurri guztiak ber-
matuta. Horietarako, www.gure-
zirkua.euswebgunean edo Orio-
ko leihatilan bertan (17:00etatik
aurrera) eros daitezke sarrerak.

Pozik egongo zara, ezta?
Bai. Ilusio handiarekin nago.
Gertatu den guztia gertatuta ere,
pozgarria da berriro bueltan ga-
rela ikustea. Lanean hasi, erruti-
nari heldu eta martxa hartzeko
gogoz gaude. Lehen egoera hau
irudikatu besterik ez genuen egi-
ten, baina azkenean aurrera egi-
tea erabaki dugu. Olatu bat ha-
rrapatzen duzunean, amaierara
arte eramaten zaitu.
Azken bi urteetan baino saio
gutxiago izango dira. Gehiago
ere eskainiko zenituzkete?
Ezinezkoa da hori jakitea, ez bai-
takigu nola erantzungo duen
jendeak. Hala ere, lehen saioeta-

rako bizi-bizi ari gara sarrerak
saltzen, beraz, ikusten dugu jen-
dea gogotsu dagoela. Ondo egin
nahi ditugu gauzak, zentzuz eta
poliki. Agian emanaldi berriak
iragarriko ditugu, baina auskalo.
Oraingoz lasai egoteko esan di-
gute udaletik.  
Saio horietarako, ikusle nahiz
langileen segurtasunerako,
karpa berri bat ekarri duzue
Portugaldik. Nolakoa da?
Karpa zahar bat da, jada itxita ze-
goen beste zirku batekoa. Polita
da, eta tamainaz, lehenago era-
bili izan dugunaren bikoitza. Ha-
siera batean barrutik hotza ziru-
dien arren, pixkana berotzen do-
ala dirudi, horretarako lanean
ari gara behintzat. Ikusleak segu-
ru egoteaz gain, eroso egotea
nahi dugu, etxean bezala.
Karpan bertan bere eserlekua
izango al du ikusle bakoitzak?
Bai. Karpa bikoitza den bezala,
harmailetako edukiera ere bikoi-
tza du. Badakigu, berez, edukie-
raren %60a bete dezakegula, bai-
na %50a beteko dugu, lasaiago
ibiltzeko. Guztira, 300 lagun sar-
tuko dira saio bakoitzean. Famili
bereko senideek nahiz etxe bere-
an elkarrekin bizi direnek elka-
rren ondoan egoteko aukera
izango dute. Ezezagunen artean,
ordea, gutxienez metro eta erdi-
ko distantzia mantendu beharko
da. Gainera, nahitaezkoa izango
da musukoa jantzita izatea.
Eta nolakoa izan da karpa
hori lortu, hona ekarri eta he-
men gordetzeko prozesua?
Nahiko luzea, egia esan. Albiste-
ak entzutean, Gabonak arte etxe-
an sartuta egongo ginela ziru-
dien. Bagenekien normaltasun
berri batean hasi arte ezingo ge-
nuela ezer egin. Lan handia ze-
goen egiteko. Orain, merezi izan
duela ikusten duzu, baina atzera
begiratuta, ez dut uste berriro
gauza bera egingo genukeenik.
Hiru trailer behar izan ditugu
guztia garraiatzeko. Horri, gai-

IÑIGO TERRADILLOS

«Ikusleak seguru egoteaz
gain, eroso sentitzea nahi
dugu, etxean bezala»
IKER GALARZA
GURE ZIRKUKO POXPOLO PAILAZOA

Aurtengo udan Orion izango da Gure Zirkua,
lehen zutena baino karpa handiago bati esker.
Ostiralean hasita, asteazkenetik igandera
izango dira saioak, abuztuaren 30a bitarte.

nera, Orio bezalako herri txiki
batean karparentzako toki segu-
ru bat bilatu beharra gehitu be-
har zaio. Herritar nahiz udal lan-
gileen laguntza ere behar duzu;
eta garrantzitsuena, pazientzia.
Orioko zein gunetan zaudete?
Futbol zelaiaren ondoan, ibai in-
guruan. Ondo ezagutzen dugu,
lehen ere izan ginelako bertan.
Leku lasaia eta atsegina da, lagu-
nekin edo familian etortzeko.
Hala ere, pena puntu bat ere ba-
dut, hitz emanda genituen herri
txikietarako saioak bertan behe-
ra utzi behar izan ditugulako, eta
horrekin lehen ematen zion xar-
ma galdu duelako zirkuak.
Edukiari dagokionez, ema-
naldi berriak izango dira?
Iaz egindako saioari eusteko as-
moa dugu oraingoz. Eboluzio
polita izan zuen, eta beraz, ho-
rrela abiatuko gara. Gerora, saio-
ak igaro ahala, ikusiko da artista
batzuen emanaldiak aldatzen
joan ala ez. Etxean sartuta egon
garenean ere, kide askok izan di-
tuzte ideia eta proposamen be-
rriak, guztiek dutelako zerbait
berria egiteko gogoa. Hori du
Gure Zirkuak, nahitaezkoa dela
saioak eboluzio bat izatea.
«Futbola ikuslerik gabe has-
ten bada, ziur naiz zirkura ez
dela inor sartuko» esan ze-
nuen. Bada, ez da horrela izan.
Bazen garaia guk ere futbolari
noizbait errematea egiteko. Hori
bai, auskalo gero futbolak berak
nondik sartuko digun gola guri.
Zehazki, Orion, kasu berriak
zenbatu zituzten duela gutxi.
Beldurrik baduzue?
Asko hitz egiten dugu horri bu-
ruz. Orion bai, baina non ez? He-
rri guztietan berdin gabiltza,
nahiz eta kasu batzuek indar
handiagoa hartu. Uzten diguten
bitartean, aurrera segiko dugu.
Kezkatuta datorrenari lasaitasu-
na eta segurtasuna bermatu eta
transmititzea izango da garran-
tzitsuena. 
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Izena eta Abizena
jauna / andrea
Atzo hil zen, 94 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena
hartu ondoren.

Arren eskatzen dizuete otoitz bat haren alde, eta etor zaiteztela
hiletaizan. Aldez aurretik, mila esker.

ZALDIBIAn, 2020ko uztailaren 14an

Angel Atxotegi 
Ansa

Agur gure bihotzeko osaba mattea
Izaera apal ta atsegineko gizona

Famili bazkarietako urretxindorra
Momentu goxo horiek

ezin ahaztu!!!
Irria irtetzen zait

zure ahots eder hori oroitzean
Gure abestietan
betirako Angel!!!

Atxotegi sendiak



Azken txanpan
Mujikak ezin
izan dio Otañori
eutsi, final-
laurdenetan  

Jexux Mari Mujikak ezin
izan zuen Eneko Otaño
gainditu Lezan jokatu zen
Urrezko Aizkolarien
Txapelketako kanporaketan

I. Garcia Landa Ibarra

Lehen bi probak aurretik amaitu
zituen aizkolari ibartarrak, se-
gundo batzuen tartea hartuz,
baina proba luzea zen hirugarre-
na, eta ezin izan zion eutsi. «Ha-
sieratik erasoa jotzea izan da nire
asmoa», zioen Mujikak. «Lehen
bi probetan segundo mordo bat
galduko nituela uste nuen, eta
gero, iraupen handiarekin nen-
goenez, ea proba luzean eutsiko
nion, baina azkenean neroni le-
hertu naiz. Aurrenetik egin ditu-
dan joaldiek gero zigortu egin
naute azkenengo lanean».
Lehen lanean sei segundo ate-

ra zizkion Mujikak, eta bigarre-
nean, bederatzi. Hori horrela, 15
segundoko abantailarekin hasi
zuen hirugarren proba. «Nitue-
nak emanez atera naiz hasiera-
tik. Gero harrapatzen hasi zait,
eta azken egur handiarekin has-
terako berak pasa nau, eta etsi
egin dut, ezin niolako jarraitu».
Beste saioetan baino lan han-

diagoa jarri zietela zioen Muji-
kak, egurrak «latzak» zirela azal-
duz. «Halako egur handiak moz-
tu gabe geunden, eta sorpresaz
harrapatu gaitu, eta azken lana
dezenteko zigorra izan da». Gal-
du arren, «oso gustura» zegoen
egindako lanarekin. «Ikusi dut
pisuz nahiko ondo nagoela, eta
orain gihar pixka bat hartu behar
dudala. Aurkaria zein zen ikusi-
ta, test on bat egin dut».

Bandera etxean geratu da 
Tolosaldea traineruak ETE Ligako lehen jardunaldia irabazi du, 
TAK klubak babestutako Tolosaldeko I. Ikurrina bereganatuz 

Imanol Garcia Landa 

Posible zen, eta azkenean gerta-
tu da. Lehendabizikoz TAK klu-
bak bandera bat babestu du ETE
ligan, Tolosaldeko I. Ikurrina
izena jarriz, eta Tolosaldea trai-
neruak irabazi zuen, astebu-
ruan, Pasaian jokatutako denbo-
raldiko lehen estropada. San Pe-
dro klubaren azpiegiturak
erabiltzen ari da aurten Tolosal-
dea trainerua, eta bere entrena-
menduetako uretan irabazi berri
du bandera, egun biribila osatuz.
Hori bai, lau ehuneneko aldea
bakarrik atera zion bigarren trai-
neruari, Zumaiari, erlojuaren
aurka egin zen estropadan.
Oso pozik azaldu da Malen

Oiarzabal arraunlaria lortutako
banderarekin: «Uretan ez dugu
gure bertsio onena eman, eta hor
ezjakintasun puntu bat eduki
dugu, baina kronoa gure alde

egon da eta oso pozik gaude etxe-
ko bandera etxean geratu dela-
ko. Helburua hori zen eta he-
mendik aurrera gora egingo
dugu». Oiarzabalek gaineratu
duenez, urduritasuna gailendu
zen; «baina defendatu dugu de-
fendatu behar genuena. Denbo-
ra oso gutxigatik, baina gure alde
joan da». Hurrengo estropadari
begira «burua hotz» izan behar
dutela dio: «Honek ez du ezer
esan nahi. Estropadak banaka
borrokatu behar dira».
Lehenengo txandan lehiatu zi-

ren Tolosaldea trainerukoak,
laugarren lekuan, hain justu, Zu-
maiaren atzetik. Hasiera batean
arraunlariek jaso zuten informa-
zioa zumaiarrengandik segundo
batera geratu zirela  izan zen.
«Buru makur geratu ginen», esan
du Oiarzabalek, «baina gero esan
ziguten lau ehunenekorengatik
irabazi diegula, eta orduan ure-

tan geratu ginen bigarren txan-
dan gertatuko zenaren zain. Ur-
duritasun handiz bizitu genuen,
eta klubeko lehendakaria pasa
zen ondotik esanez hortxe geun-
dela, eta gero zaleek esan ziguten
irabazi egin dugula eta eztanda
bat izan zen». Pozarren zeuden
arraunlariak, baina Oiarzabalek
gogora ekarri du datorren aste-
buruan, Getarian, «berriro zero-
tik» hasten direla.

ORDEZKARIAK, POZARREN
Patxi Frances entrenatzailea
gustura agertu da garaipenare-
kin, baina ontzia nahi bezala ez
zela joan ere nabarmendu du:
«Ondo hastea zen gure asmoa,
postu on batekin, eta lehen es-
tropada hau nahi genuen egin,
urduritasunak kentzeko. Lehia-
tu den traineru gazteena izan da
gurea eta urduritasuna beti aza-
leratzen da. Gauzak egiten jakin
arren, gero urduritasunak pixka
bat desegin egiten du landuta-
koa». Bukaeraraino borrokatu
zutela gaineratu du: «Oso gutxi-
gatik irabazi dugu, baina irabaz-
lea bakarra izaten da, eta guk lor-
tu dugu azkenean garaipena.
Zentratzen ez bagara, zaila izan-
go da postua mantentzea. Talde-
ak badaki zer egin behar duen,
arraun egiten badaki, eta orain
zentratuta egon behar dugu da-
tozen bi hilabeteetan».
Entrenatzaileak argi du ira-

bazteko entrenamenduetan be-

zala egin behar dela arraun. «En-
trenamenduak oso onak izan
dira, baina estropada ez da hain
ona izan. Ez dut entrenamen-
duetako ontzia ikusi, beraz, uste
dut oraindik badugula estropa-
detan hobetzeko aukera. Denbo-
raldi berezia da, eta seguru ontzi
guztiak ere pentsamendu bera-
rekin daudela». Hori horrela, go-
gora ekarri du San Juanek Orio-
tik arraunlariak jaso dituela, Hi-
baikak eta Zumaiak kanpotik
arraunlariak ekarri dituztela, eta
traineru horiek denbora pixka
bat beharko dutela taldekideak
elkarrekin hobeto moldatzeko.
«Bestalde, oso ondo ikusi dut
Ondarroa, eta uste dut aurkari
zaila izango dela itsasoko estro-
padetan». Francesek uste du
«oso konplikatua» izango dela
liga, eta adierazi du horri begira
lan egiten jarraituko dutela.
Sabino Alijostes TAK klubeko

lehendakariak berak eman zien
bandera Tolosaldea traineruko
arraunlariei. «Sekulako poza
hartu dugu», esan du. «Guk jarri
dugu bandera, lehenengo Tolo-
saldeko Ikurrina izan da, eta guk
irabazi dugu. Dena etxean geratu
da». Lehenengo txandan izan
zen urduri Alijostes, bere denbo-
ren arabera ikusten zuelako Zu-
maia segundo bat aurretik zihoa-
la. «Bigarrengo txandan ikusi da
tartea bagenuela. Hori bai, harri-
tuta geratu nintzen Ondarroare-
kin, ondo ibili delako, baina sei
segundo atera dizkiogu eta ho-
rrelako uretan denbora asko da».
Gogora ekarri du liga hasi beste-
rik ez dela egin, eta puntuak pila-
tzen jarraitu behar dela. Behin
estropada amaituta, Tolosaldea
traineruko hainbat zale elkartu
zen San Pedro klubaren aurrean,
arraunlariekin batera garaipena
ospatzeko.

Behin zaleen aurrean, Tolosaldea traineruko patroiak gogoz astindu zuen bandera Pasaiako uretan. IMANOL GARCIA LANDA

Eskualdeko arraunlariak, estropadako ziaboga batean. I. G. L.
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Mujika ibartarra, Lezan. EGUR SPORT

ETE LIGA

1. jardunaldia

Tolosaldeko I. Ikurrina
Tolosaldea (9 puntu) 10:56,74
Zumaia (8 puntu) 10:56,78
Ondarroa (7 puntu) 11:02,58
San Juan (6 puntu) 11:07,48
Hibaika (5 puntu) 11:11,40
Deustu (4 puntu) 11:16,28
Isuntza (3 puntu) 11:18,10
Lutxana (2 puntu) 11:23,26
Lapurdi (puntu 1) 11:39,32



CAMINOSEN ETA ALONSOREN TREBEZIA 
Eguraldi ederrarekin eta arauak zainduz, adin guztietako jendea bildu zen larunbat arratsalde-
an Altzoko plazan Irene Caminos eta Jabier Alonso bike trialeko kirolarien erakustaldiaz goza-
tzeko. Harrera ona izan zuen saioak, eta Caminos tolosarrak eta Alonso gijondarrak ordubeteko
erakustaldia eskaini zuten eta, ondoren, posterrak sinatzen aritu ziren. ATARIA

ASTEARTEA 14
AGENDA

Deialdiak

Tolosa. Orain inoiz baino gehiago,
guztion artean Tolosatzenpartaide-
tza prozesua, 18:00etan. Pertsona
bakoitzak, bere ekintzen bitartez,
Tolosa nola suspertu, eraldatu, sus-
tatu eta hobetu dezakeen hausnar-
tzea da saioen helburua. Gaurko
saioan, ingurumena izango da lan-
duko den gaia. Parte hartu nahi du-
tenek galdetegi bat bete beharko
dute. Saioei buruzko informazio
gehiago nahi duenak Gobernantza
sailarekin jarri daiteke harremane-
tan 010 telefonora deituta, gober-
nantza@tolosa.eus  helbidera ida-
tzita edo WhathsApp bidez, 688
768 458 zenbakian.

ATARIA IRRATIA
09:00-12:00. Pasahitza. Denboral-
dian zehar izan diren kolaboratzaile-
en tarteen eta elkarrizketen auke-
raketa.
14:00.Entzuteko jaioak. Musika.
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00.Kantazgora. Musikarien pro-
posamenekin osatutako saioa.

28 KANALA
11:00.Elkarrizkettap (Mikel Ara-
mendi)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.1, 2, 3 hemen da Miru!
17:00.Adinberri
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Leihotik Begira (Bidania-
Goiatz)
22:30.Zer jan

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa. Leyre Lejeune
Maset. Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74 .

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6. 
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaia izango
dugu, baina ez erabat argia.
Egun osoan ipar-mende-

baldeko haizea ibiliko zaigune, ze-
ruan tarteka hodeitza handi xamarra
edukiko dugu, batez ere, egunaren
lehen eta azken orduetan. Eguneko
erdiko orduetan giroa argixeagoa
izango da. Azken orduetan euri-lan-
gar pixka bat egingo du. Tenperatu-
rak jaitsi eta ez dira 20-21 gradutik
pasako.i

Bihar.Giro motela eta fres-
koa izango dugu. Frontexka
batek giro estalia utziko digu

eta gainera euri pixka bat ere izango
dugu. Euri zaparradak ahulak izango
dira, baina egun osoan zehar eman-
go dira eta giro bustia izango dugu.
Haizeak ipar-mendebaldetik jotzen
jarraituko du eta termometroak
beste koskatxo bat egingo du behe-
ra, maximoak 19 eta 20 gradu artean
geratuz.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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ZORIONAK

Ohitu gara zure sagua mugitzen
ikustera, baina hamaiketakorako

etorri hona!

ZORION AGURRAK

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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