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Udako kulturaldia antolatu dute,
«gertutasun soziala» bultzatzeko 
Ostiralean hasi eta uztailera bitartean hainbat ekitaldi antolatu dituzte Elduainen;
espazio berri bat prestatu dute Intzene baserrian, askotariko erabilera emateko asmoz

Irati Saizar Artola Elduain

Uztailera bitarte, egitasmo ez-
berdinak egingo dituzte Elduai-
nen, ostiral honetatik hasita.
Udako kulturaldia deitu diote
eta egitarau zabal bat prestatu
dute, adin ezberdinetako herri-
tarrek parte har dezaten. Agur-
tzane Belauntzaran, Elduainen
bizi den berrobitarra, aritu da
egitasmoak lotzen eta proiektua
prestatzen, eta esan du, azken
urte honetako distantzia fisikoa-
ren ondoren, inoiz baino gehia-
go behar dela «gertutasun sozia-
la», eta hori sustatzea dela
proiektuaren asmoa. «Hori bai,
behar diren neurri guztiak har-
tuta».  
Ipuin kontalaria, antzerkia,

ikastaroak eta ibilaldi bat presta-
tu dituzte, besteak beste. «Publi-
koari pilula modukoak eman
nahi dizkiogu, eta ondo erantzu-
ten badute, aurrerago gauza
gehiago antolatzen jarraituko
dugu», esan du. 
Espazio berri bati erabilera

emango diote gainera. Plazatik
metro gutxira dagoen Intzene
baserrian garai bateko ukuilua
txukundu dute, erabilera ezber-
dinak emateko asmoz. «Espazio
oso zabala da, eta bururatu zi-
tzaigun pixka bat txukunduz
gero, herritarrei begirako jardue-

Elduaingo herritarrak eta ingurukoak ere gonbidatu nahi dituzte egitasmoetan parte hartzera. M. UGARTEMENDIA

UDAKO KULTURALDIA
Maiatzak 14

Ipuin kontaketa. Hodeietan dan-
tzan. 18:00etan, Intzenen.  Familia
osoarentzat. 5 urtez azpikoek na-
gusi batekin joan beharko dute.
Edukiera beteta dago. 

Maiatzak 15

Mikroantzerkia.Ester Povedaren
eskutik,La otra historia. Toti Marti-
nez de Lecearen testuan oinarritua,
gazte eta helduentzako. Prezioa: 3
euro. 15 minutuko emanaldia.
18:00etan, 18:30ean eta 19:00etan,
Intzenen. 

Ekainak 3

Dokumentala. Mundumiñez. Josu
Iztuetak eta Antton Arzakek furgo-
neta batean Estatu Batuak ekialde-
tik mendebaldera zeharkatu zituz-
ten. Dokumentalaren ostean, Josu
Iztuetarekin solasaldia. Gazte eta
helduentzat. 19:00etan, kultur
etxean. 

Ekainak 28, 29, 30, uztailak 1, 2

Patinaje ikastaroa.Bost urtetik go-
rako haur, gazte eta helduentzat.
16:00etan, pilotalekuan. Prezioa: 15
euro.

Uztailak 3

Mendi ibilaldia.Fauna eta flora eza-
gutzeko ibilaldi didaktikoa, Itsaso
Anduezarekin. Herri inguruko bide-
etan 3 ordu inguruko paseoa, zuhai-
tzak, landareak eta animaliak identi-
fikatuz. Haur, gazte eta helduentzat. 

Uztailak 5, 6, 7, 8 eta 9

Zeramika ikastaroa.Buztinarekin,
sormena eta eskulanak landuko
dira; edalontziak, platerak, loreon-
tziak landuz. Sei urtetik gorako haur,
gazte eta helduentzat. 17:00etan,
Intzenen. Prezioa: 20 euro. 

rak egiteko erabil zitekeela»,
azaldu du Belauntzaranek. Mo-
mentuz, «oso modu sinplean»
antolatu dute, eta jendearen
erantzunaren arabera, egokitzen
joateko intentzioa duela argitu
du. «Espazio zabal horretan, ma-
hai handi bat eta aulkiak ditugu,
aurrerantzean edozein ikastaro
egiteko ere erabilgarri izango
dugu; diziplina anitzeko aretoa
izatea nahi dugu, edozein gauza
egiteko modukoa». 
Guztia antolatzeko, Elduaingo

Udalaren laguntza izan duela
esan du Belauntzaranek: «Elkar-
lanean aritu gara. Proiektua aur-
keztu genuen unetik haien babe-
sa jaso dugu». 

IZENA EMAN BEHAR DA
Ostiral honetan, ipuin kontala-
riarekin emango diote hasiera
proiektuari. Dagoeneko, edukie-
ra beteta dago lehen saio horre-
tarako. Gainerakoan, ekimene-
tan parte hartu nahi duenak ize-
na eman beharko du aurrez,
udalaren webguneko formula-
rioa beteta edota 943 683 121 zen-
bakira deituta.
«Aurrez izena emanda, ea

arrakastarik baduen ikusteko
aukera izango dugu, eta momen-
tuz, herritarrei entzun dieguna-
gatik, oso pozik daude antolatu-
tako jarduerekin», gehitu du. 
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Lan eskaintza

Garbiketa lanak.Tolosan, garbike-
tan esperientzia duen mutil baten
bila gabiltza, astelehenetik ostiralera,
lanaldi osorako. Gidabaimena izatea
ezinbestekoa da. Interesatuek deitu
943 670 626 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK

Bizikleta martxa, pentsio duinen alde
Irati Saizar Artola 

Maiatzaren 24tik 29ra bizikleta
martxa antolatu dute Gipuzkoa-
ko pentsiodunek. Guztira, sei

etapa osatuko dituzte Gipuzkoa
osoa zeharkatuz, eta Tolosatik
ere pasako dira.
Lehen egunean, maiatzaren

24an, Oreretatik Tolosara arteko
etapa egingo dute, bidean Ando-
ainen bazkalduz. Hurrengo egu-
nean, maiatzaren 25ean, Tolosa-
tik abiatu, eta Zumarraga-Urre-
txun amaituko dute ibilbidea.
Maiatzaren 26an, Zumarragatik
Bergarara joango dira; 27an, Ber-
garatik Debarainoko ibilbidea
osatuko dute; 28an, Deba eta
Usurbil uztartuko dituzte, eta az-
ken etapan, maiatzaren 29an,

Usurbildik Donostiara joango
dira.
Etapa guztiak 09:00etan abia-

tuko dira eta 18:00ak aldera
amaitzea aurreikusi dute antola-
tzaileek. Pentsio publiko duinen
alde, herritarrei egitasmoan par-
te hartzeko deia egin die Tolosal-
deko pentsiodunen mugimen-
duak.  Bizikleta martxako azken
egunean, maiatzaren 29an, ma-
nifestazioa egingo dute, Donos-
tiako Alderdi Ederretik abiatuta,
17:00etan. Gainerako hiriburue-
tan ere mobilizazioak egingo di-
tuzte.

Hori iragartzeko atzo goiza
aprobetxatu zuten eskualdeko
pentsiodunek. Bide batez, Txo-
min Lorcak Pentsio publikoak

izeneko hitzaldia eskaini zuen
Zerkausian, eta pentsiodun uga-
ri hurbildu zen hitzaldia jarrai-
tzera. 

Atzo goizean, Txomin Lorcak Zerkausian eskainitako hitzaldia. I. S. A. 



COVID-19ari aurre egiteko
inbertsioak lagunduko ditu
Villabonako Udalak 
Merkatari eta ostalariek osasun larrialdiari aurre egiteko
hartutako segurtasun neurriak ordaintzen lagunduko du, foru
aldundiarekin batera; asteburuan 40 positibo atzeman dituzte

Erredakzioa Amasa-Villabona

COVID-19ak eragindako osasun
larrialdiari aurre egiteko hainbat
segurtasun neurri hartu behar
izan dituzte herriko merkatari
eta ostalariek, eta, inbertsio ho-
riek diruz lagunduko ditu Ama-
sa-Villabonako Udalak eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiak elkar-
lanean. Gauzak horrela, 13.762
euro bideratuko dira herriko os-
talari eta merkatarientzat. Eska-
erak gaurtik 24ra egin behar dira
Herritarren Arreta Zerbitzuan.
Izan ere, Amasa-Villabonako

dendari eta ostalariek, COVID-
19ak exijitzen dituen segurtasun
eta osasun protokoloak bete ahal
izateko, lokalak eta lan egiteko
moduak egokitu behar izan di-
tuzte, horretarako hainbat in-
bertsio eginez. Gastu horiek
arintzera datoz ezohiko diru la-
guntza hauek. Langile eta beze-
roen babes eta segurtasunerako
ekipamendu bereziak eskuratze-
ko eta lokala egokitzeko inber-
tsioak lagunduko dira dirutan.
Ez, ordea, musuko, gel eta antze-
koetan egindako gastuak. 
Diruz lagundu daitezkeen jar-

duerak 2020. urteko martxoaren
14tik eskaera aurkeztu bitarte
egindakoak izango dira eta pro-
grama honek diruz lagun daite-
keen gastuaren %100 finantza-
tuko du, eta, gehienez ere, 1.500
euro jasoko ditu establezimendu
bakoitzak. 

Pandemiaren ondorioak leun-
tzen laguntzen duten neurriekin
batera, atzemandako positiboen
kopuruak pizten du herritarren
arreta. Ostiraletik igandera 40
positibo izan dira eskualdean;
Tolosan 24, Amasa-Villabonan
5, Abaltzisketan, Amezketan,
Anoetan eta Asteasun bina eta
Bidania-Goiatzen, Ibarran eta
Zizurkilen positibo bana. 
COVIDaren ondorioz 32 per-

tsona ospitaleratu zituzten here-
negun, eta 169 pertsona ZIUn
daude.

NEURRIAK, BERTAN BEHERA
Datuak behera egin du azken as-
teetan, eta alarma egoera bukatu
izanak sortu du orain, kezka
gehien. Igandetik herrien arteko
joan-etorriak libre dira berriz ere
herrien intzidentzia tasa dena

delakoa dela ere, lau lagun baino
gehiagoko bilerak egin daitezke,
etxeratze agindua bertan behera
geratu da eta ostalaritzak bi ordu
gehiago ireki ahal du, 22:00ak
arte beraz.
Txertaketari lotuta, albiste da

Bruselak AstraZeneca txertoa
erosteko zeukan ituna ez berri-
tzea erabaki duela. Hala erabaki
dute botikagintza enpresak ez
dituelako bete kontratuetako
terminoak. 
Kanpainari dagokionez, 100

urtetik 80 urte arteko guztiek
hartu dute jada txertoaren lehen
dosia, 70 eta 79 artekoen artean
%92,4ak eta 60 eta 69 urtekoen
artean % 76,4ak. Osasun sailak
esan du, era berean, Osakidetza-
ko egoiliar eta profesional guz-
tiek hartu dutela jada, txertoaren
bigarren dosia. 
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Amasa-Villabonako merkatari eta ostalariek eskatu ahal dute laguntza. J. M. 

Amaia Agirrek 
irabazi du 
I. Señora sariketa
AMASA-VILLABONA// Amaia
Agirre billabonatarrak irabazi
du Señora sariketa. Lesakan egin
zuten finala, eta sei emakume
bertsolari aritu ziren: Agirrez
gain, Haizea Arana, Miren Arte-
txe, Paula Amilburu, Saioa Al-
kaiza eta Onintza Enbeita. Ema-
kume bertsolariek elkarrekin eta
feminismotik kantatzeko sortu
zuten txapelketa hainbat bertso-
lari eta bertsozale feministak. 

Cossio kimikariak
jaso du Euskadi
Ikerkuntza Saria
TOLOSA// Jaurlaritzako Hez-
kuntza sailak Fernando Cossio
kimikari kantabriarrari eman
dio 2020ko Euskadi Ikerkuntza
Saria, «egindako lan zientifiko
bikainagatik, bai eta ikerketa eta
irakaskuntza ibilbide bikainaga-
tik ere». Cossio Tolosan bizi da
eta Kimika Zientzietan lizentzia-
duna da Zaragozako Unibertsi-
tatean eta Kimika Zientzietan
doktorea EHUn. 

Ospitale publikoa Tolosan 

T olosarrei emandako hi-
tza beteaz, hilabeteak
daramatzagu lanean eta
urrats sendoak egin ditu-

gu azkenaldian, eskumena duen
erakundearekin, Eusko Jaurlari-
tzarekin, elkarlanean Tolosako
eta eskualdeko beharretara ego-
kitutako ospitale publikoa erai-
kitzeko. Horixe baita gure kon-
promisoa eta apustua. 
Lehentasun eta helburua da

ospitale berria Tolosan kokatzea;
eskualde-buru izateaz gain, due-
la urte batzuetatik hona eskual-
deko ospitalea ere gurean koka-
tuta egon delako, eta beraz, zen-
tzuzkoena litzateke ospitale
berria Tolosan kokatzea, biztan-
le gehien dituen herriari zein es-
kualde osoari zerbitzua emate-
ko, Tolosak Tolosaldeari beste
hainbat alorretan eskainitako
zerbitzuen sorta osatuz: Lanbide
Heziketa, adineko pertsonen
zerbitzu eskaintza, epaitegiak,
ogasuna, suhiltzaileak...
Premisa horretatik abiatuta,

Tolosako Udalari eta udal gober-
nu honi dagokio ospitale berria-
ren kokapenerako eremuen az-
terketa egitea. 
Lehen azterketaren ondotik,

une honetan, azterketa tekniko
horrek mahai gainean jarritako
lau kokaleku bideragarrienak ze-
haztasunez aztertzen ari gara
behin betiko kokalekua defini-
tzeko. 

Informazioa, une oro, herrita-
rrekin, udaleko alderdi politiko-
ekin eta Eusko Jaurlaritzako
Osasun sailarekin partekatu
dugu. Jaurlaritzak egokitzat jo
du ospitalea suhiltzaileen pare-
ko aparkalekuko eremuan erai-
kitzeko proposamena, baina, az-
ken erabakia hartu aurretik, bes-
te hainbat alderdi kontuan
izanda aztertzen ari gara 4 ere-
muak, eta ondoren jarriko dugu
abian Tolosako Hirigintza Plan
Orokorraren aldaketa. 
Hirigintza Plana egokitu on-

doren, Eusko Jaurlaritzak garatu
eta zehaztuko ditu, bere esku-
menen barruan, eskualdeko os-
pitale berriaren eredu eta ezau-
garriak. 
Urrats asko geratzen dira

oraindik, eta horiek erakunde
bakoitzak, norbere eskumenen-
eremuan egin beharko ditu; udal
gobernu honek ez du etsiko eta
lanean jarraituko du. 
Proiektu hau aurrera eramate-

ko bermerik garbiena da, hone-
tan eskumena duenak, Eusko
Jaurlaritzak, legealdi planean
proiektu hau gauzatuko duela ja-
sota izatea. 
Beraz, utz ditzagun atzean hel-

burua lortzen laguntzen ez digu-
ten estrategia politiko eta ezta-
baida antzuak, batu ditzagun in-
darrak eta jarrai dezagun lanean
herritarren beharrei erantzute-
ko.

Olatz Peon Ormazabal  
Tolosako alkatea

GUTUNA

ELKARTASUN MEZUA
Inoiz egin den tontor igoera bateratu handiena egitea zen Sare-
ren erronka, eta bide horretan egin dute tontorretarako bidea
ehunka herritarrek, asteburuan. Herri bakoitzak, herriko ton-
tor batera igotzeko proposamena egin du, eta mendi tontorre-
tan ozen oihukatu dute «euskal presoak Euskal Herriratzeko
garaia» dela. ATARIA

Giroaren bueltako
liburua aurkeztuko du
gaur, Ander Izagirrek
TOLOSA//Ander Izagirre kazeta-
riak Cómo ganar el Giro bebiendo
sangre de buey liburua aurkeztu-
ko du gaur, 19:00etan Topic zen-
troan, Bidaiarien Txokoak gon-
bidatuta. Aforoa mugatua de-
nez, Topic-en bertan eskatu
behar dira gonbidapenak eta
gaur arratsaldean badago auke-
ra oraindik. Abentura liburu bat
dela esan du Donostiako idazle
eta kazetariak. 
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Imanol Garcia Landa Tolosa

Binakako Pilota Txapelketaren
finala galtzeagatik triste egon
arren, Jon Ander Peña (Tolosa,
1997) aurrera begiratzeko gogoz
dago. Orokorrean, gustura dago
egindako txapelketarekin, eta ez
du atseden asko hartzeko auke-
rarik izango, asteburuan buruz
buruko txapelketan murgilduko
delako. 
Nola pasa duzu finaleko gaua
eta nola esnatu zara?
Lo handirik ez dut egin. Horrela-
ko tentsioa duten partidak eta
gero ez dut lo ondo egiten nor-
malean. Gaur [atzo] lo gutxi egin-
da esnatu naiz, baina atzo [here-
negun] baino amorru sentsazio
gutxiagorekin behintzat. 
Partida ikusteko aukera izan
duzu?
Ez, oraindik ez dut ikusi. Ikusiko
dut, baina ez dut aukerarik izan.
Partidak errepasatzeko ohitu-
ra izaten duzu?
Bai, normalean nire partida guz-
tiak ikusten ditut. Gaizki aritzen
naizenean gauzak zuzentzeko,
eta ondo aritu naizenean zer
errepikatu behar den ikusteko.
Egun bat pasa ondoren, nola
duzu gogoan finala?
Gu oso entxufatuta sartu ginen
partidan, baina gero Albisuk es-
kuetan arazo handi bat izan
zuen, mina zuen, eta ezin izan
zion partidari eutsi. Zabaletak
ikaragarri eman zion, eta eskua
justu edukita bederatzitik jotzea
ezinezkoa da, iltzea bezala sar-
tzen da. Beraiek bigarren parte-
an gu baino askoz gehiago izan
ziren, bai aurrean eta bai atzean,
eta horregatik emaitza hori.
Albisuk eskuan hartutako mi-
nak, beraz, zerikusia izan
zuen azken emaitzan.
Nik uste dut baietz. Hasieran
ikusten zen Zabaletak oso indar-
tsu jotzen zuela, baina Albisu be-
rari kontra egiteko zegoela, oso
ondo jokatzeko prest zegoela, eta
oso zaila da eskua gaizki edukita
pilotan aritzea eta Jose Jabier
bezalako baten kontra are gehia-
go.
Izan ere, Zabaleta handi bat
ikusi genuen beste behin.
Bai, dudarik ez dago. Eta Danel
[Elezkano] handi bat ere bai. Nik
uste dut bikote oso egonkorra
egin dutela txapelketa guztian
zehar. Erabat merezitako garai-
pena lortu zuten atzo [herene-
gun] eta beste behin erakustaldi
bat eman zuten: lautik pilota jo-
tzen duen bakoitzean errebotera
jotzeko gaitasuna du, eta horrela
dagoen pilotari bati aurre egite-
ko ehuneko ehun eta berrogeita
hamar egon behar duzu. 
Pilotakada jaso zenuen bizka-

rrean, baina ez zizun eragin
handirik sortu ondorengo
tantoetan.
Ez, kalkomania bat badut bizka-
rrean, baina ez dut inongo arazo-
rik. 
Zer sentsaziorekin geratzen
zara finala eta gero?
Partida bukatu zen garaian Jon
Ander nahiko triste ikusten
nuen, dena eman du aurten txa-
pelketa honengatik, finalean
nahi bezala ezin zuen aritu, eta
esan nion burua altxatu behar
zuela, txapelketa ikaragarria
egin zuela eta bion artean bikote
ona egin genuela. Oraindik urte
oso onak ditu, izugarrizko mai-
lan dago, eta seguru iritsiko zaio-
la txapela.  
Zure lehenengo txapelketa
izan da lehen maila. Gustura

egin duzun txapelketarekin,
noski.
Bai, hala da. Enpresak aukera
eman zidan hasieratik eta nire-
tzako ikaskuntza oso ona izan
da. Ez da berdina promozio mai-
lan ala lehen mailan aritu, eta
txapelketa hau jokatzea niretzat
oso aberasgarria izan da. Eman-
dako mailarekin gustura nago.
Uste dut emandako aukera apro-
betxatu dudala, eta hemendik
aurrera ilusioz nago hobetzen jo-
ateko, egunero lan pixka bat
gehiago egiteko, eta ea hemen-
dik aurrera pilotari hobea bihur-
tzeko gai garen. 
Lehen finala izanik lehen mai-
lan, ez zinen urduri jarri.
Ez, hasieratik oso ondo sentitzen
nintzen, gorputzez fresko, eta
nik uste dut ikusi zela aurreneko

tantoetan oso libre nengoela.
Horrelako partidetan garrantzi-
tsua izaten da ondo berotu eta
ondo hastea, eta ondo hasi gi-
nen. Gero ezin izan genuen eta
triste horregatik, baina uste dut
nirea ematera atera nintzela,
beldurrik gabe, eta alde horreta-
tik harro egoteko moduko txa-
pelketa egin dut. 
Albisurekin lasai hitz egiteko
aukera izan duzu?
Aukerarik ez dugu izan, baina
egunotan egongo gara elkarre-
kin, elkarrekin entrenatzea toka-
tzen zaigu eta. Albisu on puska
bat da, nik berarekin harreman
oso ona egin dut txapelketa ho-
netan. Orain egun batzuetan
triste egongo da, baina seguru
segituan buelta ematen diola eta
txapelketa guztian izan duen
maila berriro emateko gai izango
dela. Eta esan nion, aurrera egin
behar dela, ikaragarrizko txapel-
keta egin duela eta iritsiko zaiola
merezi duen txapela. 
Zure gertukoen animoak jaso
ahal izan zenituen, bai Tolosa-
tik ateratzerakoan, bai pan-
kartarekin Bizkaia fron-
toian...
Oso pozgarria da egunerokota-
sunean zure inguruan dauden
pertsonak herritik ateratzerako-

an horrelako babesa ematea, eta
gero herrira bueltatzerakoan ere
gauza bera gertatu zen. Asko es-
kertzen diet familiakoei eta lagu-
nei, azken finean egunero nire
ondoan egoten diren pertsona
horiei, eta atzokoa [herenegun]
oso polita izan zen. 
Eta, orain, ia atsedenik hartu
gabe, buruz burukoa dator.
Nik erabakia hartu dut gaur eta
bihar [atzo eta gaur] atseden har-
tzeko, azkenean hilabete asko
dira txapelketa honetan, buruz
ere nekatu egiten du, eta bi egun
ezer egin gabe ez doaz inora. Ba-
dakigu asteburu honetan dugula
buruz burukoa, baina lau-bost
egunetan gure maila ez dugu
asko aldatuko. Ez dut denbora
ondo prestatzeko, baina ideiak
garbi izanik joatea oso garrantzi-
tsua izango da. Ilusioz gainezka
ere joango gara. Uste dut txapel-
keta interesgarria dela niretzako,
eta ea maila ona ematea lortzen
dugun.  
Bigarrengo parte hartzea
izango da zuretzat buruz bu-
ruko lehen mailan. Horrek
erakusten du zure lekua har-
tzen ari zarela lehen mailan. 
Aurreko urtean lehenengo kan-
poraketan sekulako pasara jaso
nuen, eta hori normala izan dai-
teke. Maila horretan dagoeneko
final zortzirenetan sartzen gara
eta pilotari oso onak daude, eta
tokatzen zaidana tokatzen zai-
dala, oso lan zailak izango ditut.
Frontoiko lan gutxi eginda, bai-
na ideiak garbi izanik joaten
saiatuko naiz eta ahal dudan
maila onena ematen ere bai. 
Buruz bururako dohainak di-
tuzula esan daiteke.
Dohainak bai, baina buruz buru-
koa ematen duena baino zaila-
goa da, kontuan izanik gaur
egun oso anarkikoa dela. Airez
asko jokatzen da, sakez min asko
egiten da, edozeinek sekulako
aberia egin dezake, zuk ere bai,
baina uste dut oso modalitate
zaila dela. Dohainak ditudala
ikusten dut, baina sekulako par-
tida egin beharko dut aurreneko
kanporaketa irabazteko.
Jokatu duzun binakakoak
zerbaitetan lagunduko dizu.
Bai, horrelako jarraipen batek
psikologikoki eta taktika aldetik
mailaz igotzen laguntzen dizu.
Ez dut batere denborarik buruz
burukoa prestatzeko, eta ez da
broma hor dauden pilotariekin
buruz burukoan lehiatzea. Bina-
kako txapelketak erakutsi dit
ideiak garbi izateak ikaragarri
balio duela, eta asteburuan nire
asmoa horixe izango da, ideiak
garbi izan, ahalik eta akats gu-
txien egin eta partida aurrera
ateratzea badago, hobe. 

I.G.L.

«Txapelketa hau
jokatzea niretzat oso
aberasgarria izan da»
JON ANDER PEÑA
PILOTARIA
Binakako Pilota Txapelketa bukatuta, pilotari
hobea da tolosarra, eta bere asmoa hazten
jarraitzea da; Albisuk eta berak ezin izan diote
aurre egin Elezkano II.ari eta Zabaletari 
Bizkaia frontoian jokatutako finalean



Nahi bezala jokatu dute 
Kolore bakarra izan du binakako txapelketako finalak. Elezkano II.a 
eta Zabaleta jaun eta jabe izan dira, Peña II.a eta Albisuren aurka: 22-7  

Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosa

Sakea urdin, finalean zegoen es-
kualdeko ordezkari bakarraren-
tzat. Txapelketako sakatzaile
onenaren eskuetan zegoen biko-
te gipuzkoarrak aukeratutako pi-
lota; hala ere, kamuts aritu ziren
lehen tantoan, eta pilota txapa
azpira bota zuen Peña II.ak. Hu-
rrengo bi tantoetan, ordea, tolo-
sarrak txapa gainean bikain eta
gozo utzitako bi pilotei esker, au-
rretik jartzea lortu zuten urdi-
nek, abiadura handiko partida
hasieran: 2-1.
Hurrengo tantoak landuagoak

izan ziren. Hala ere, urdinek pi-
lota hobeto mugitzen asmatu zu-
ten, eta Zabaletak txapa gainean
jartzerik izan ez zituen bi pilotei
esker, lehen alde txikia zabaldu
zuen Baikoko bikoteak: 4-2.
Zortzigarren tantoa izan zen

ordura arteko gogorrena eta one-
na. Gorriek menderatuta zuten
tantoa; Zabaleta agintzen ari
zen, baina Albisuk defentsako
lan bikainari esker, tantoa gipuz-
koarren aldera eramatea lortu
zuen, eta azkenean, Peñak gan-
txo bikain batekin amaitu zuen
jokaldia: 5-3, urdinen alde. Hu-
rrengoa ere maila handikoa izan
zen, Albisuk zabaletik zabalera
egindakoa: 6-3.

ZABALETAREN AHALA
Finala kolore urdina hartzen ari
zela zirudien. Lehen tanto horie-
tan, gainera, gorrien kalterako,
Zabaleta izan zen protagonismo
gutxien izan zuen pilotaria. Hala
ere, berehala berpiztu zen etxa-
rrendarra, eta partida irauli
zuen, erritmoa bizituz. Pilotari
abiadura eta indar ikaragarria
ematen hasi zen, Albisuri bizka-
rra erakutsiz, eta Elezkano ere
gehiago sartu zen jokoan; ataun-
darra ezinean ari zen, zazpiga-
rren koadrotik atzera, eta tarte
horretan hainbat tanto galdu zi-
tuen. Bederatzi tanto egin zituz-
ten errenkadan gorriek, lehen
atsedenaldi luzera: 12 eta 6.
Atsedenalditik bueltan ere,

norabide berarekin jarraitu zuen
partidak. Urdinek ez zuten lortu
gorriei kilimarik egitea, eta As-
pekoek segituan egin zituzten bi
tanto gehiago: 14-6. Ondoren
heldu zen, ordea, urdinen zazpi-

garrena, esperantza izpi txiki bat
ekar zezakeena, Zabaletak hiru-
garren koadrotik jo, eta ezker
horman txapaz gora botatako pi-
lotari esker.
Hurrengo tantoa, baina, go-

rrien aldekoa izan zen, Albisuk
galdutakoa. Eta horren atzetik,
beste hiru ere txapeldunentzat;
bat, Albisuren pilotakadak Peña-
ren sorbaldan jo zuena; bestea,
ataundarrak berak txapa gaine-
an jarri ezin izan zuena; eta hiru-
garrena, Zabaletak igandeko fi-
nalean erreboteraino botatako
lehen pilotakadari esker eginda-
koa: 18 eta 7; alde handiegia biga-
rren atsedenaldi luzean ere.

ELEZKANOREN ERREMATEA
Lan isila egiten duen pilotaria da
Elezkano. Igandeko finalean
asko agertu beharrik izan ez
arren, bera izan zen azken tanto-
etako zuzendari. 19 eta 7koan,
txokoan bikain utzi eta Albisuk
txapa gainean ezin jarri; 20. tan-
toan, Peñari atzeraka joatera be-
hartu eta tolosarrak zabalera
bota zuen pilota; 21.a, berriz, Za-
baletak errebotera botatako bi-
garren pilotakadari esker lortu
zuten txapeldunek.
Azken tantoan ere, aurkariak

egurtu zituzten irabazleek.
Peñak eta Albisuk ezin izan zu-

ten ezer egin, ez tantoaren aban-
taila hartu, ezta tantoa bukatu
ere. Zabaletak jo, Albisuk itzuli,
Elezkanok txokoan utzi eta
Peñak ezin altxa: 22 eta 7, Elezka-
no II.a-Zabaleta txapeldun.

MALKOEI EUTSI EZINIK
Bigarren txapela izan da aurrela-
ri zaratamarrarentzat; hiruga-
rrena, berriz, atzelari nafarraren-
tzat. Biak ere, erabat hunkitu zi-
ren partida amaitu berritan.
«Izaera aldetik nahiko lasaiak
gara, baina gure momentu txa-
rrak ere izan ditugu. Bikote beza-
la oso ondo jokatu dugu eta oso
pozik gaude horregatik», esan
zuen Elezkanok partida amaitu
berritan. Partida ikusten egon
ezin izan duten senitartekoekin
ere gogoratu zen Aspekoa.
Berarekin egunero dauden ho-

riei eta senitartekoei eskaini zien
txapela Zabaletak. Erabat hunki-

tuta agertu zen mikrofonoaren
aurrean. «Uneoro ditut buruan
aita, lehengusina eta osaba. La-
gun ugari izan dira momentu
zailetan ondoan izan ditudanak,
eta ikaragarri lagundu naute.
Akats batzuk egin ditut, baina
Danelen laguntzari esker lortu
dugu finala irabaztea».
Peña II.ak eta Albisuk ezin

izan zuten euren lehen finalean
garaipena lortu. Txapelketa bi-
kaina egin ondoren lortu zuten
finalera heltzea, baina ez zuten
aurkariei min egiteko aukerarik
izan. Tolosarrarentzat, gainera,
estreinako parte hartzea izan zen
binakako txapelketan. Nabar-
mentzekoa izan zen, igandean,
Peña II.ak ez zuela sakearekin
min egitea lortu.

TXAPELAK, DRONEZ
Sari banaketan heldu zen finale-
ko irudi bitxiena. Txapeldunei
jarri beharreko txapelak, dron bi-
dez iritsi zitzaizkien Elezkano
eta Zabaletari. Eurek hartu zituz-
ten bi garaikurrak; aurrelariak
atzelariari jarri zion txapela, eta
gauza bera egin zuen atzelariak
aurrelariarekin. Bestalde, Zaba-
letarentzat izan da ETB-k babes-
tutako Urrezko Eskua garaiku-
rra, txapelketako pilotari onena-
rentzako saria.

Jon Ander Peña pilotari tolosarra Danel Elezkanok zabalera botatako pilota bat jasotzen, finaleko partidan. I.GARCIA LANDA

Iñaki Artolak
buruz burukoa
jokatzeko
txartela
lortu du  

Erredakzioa Alegia

Iñaki Artolak  Buruz Buruko Txa-
pelketa jokatzeko txartela esku-
ratu du, Axier Arteagari partida
irabazita, 22-2ko emaitzarekin.
Ostiralean jokatu zen aurrekan-
poraketako partida, beraz, dago-
eneko erabaki dira Baiko enpre-
satik nortzuk ariko diren txapel-
ketan. Alegiarrarekin batera,
Erik Jaka –osasun egoeraren
zain–eta Jon Ander Peña daude.
Horiez gain, Urrutikoetxea, Agi-
rre eta Bengoetxea VI.a dira ze-
rrendan daudenak.
Alegiarrak erraz hartu zuen

mendean Axier Arteaga lasartea-
rra. Sei tanto egin zizkion sakez,
eta beste bederatzi tanto atzean.
Arteaga II.ak ez zuen ezer egite-
ko aukerarik izan Artolaren au-
rrean. Ostiraleko partida berri-
kuntza batekin jokatu zen: boti-
lleroak izan zituzten aholkulari.
Berrikuntzak Buruz Buruko Txa-
pelketa osoan zehar iraungo du. 
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Emaitzen 
zain,  Erik
Jakak hobera
egin du  

Erredakzioa Lizartza

Baikok jakitera eman duenez,
Erik Jaka pilotari lizartzarrak Zo-
rrotzaurre Klinikan jarraitzen
du. Behaketan dago egin dizkio-
ten proben emaitzen zain, eta
hobera egin duela nabarmendu
dute. 
Pilotari lizartzarra bere lehen

partida jokatzen ari zen Baiko
enpresarekin fitxatu ondoren,
Rezusta atzelari zuela. Ez zen
partida erraza izan lizartzarra-
rentzat. Bigarren atsedenaldi lu-
zean, aldageletarako bidea hartu
zuen Jakak, ondoezik sentitzen
zelako. Ez du lesiorik izan, ezta
zaintiraturik ere. Baiko enpresak
ATARIA-ri jakinarazi zionez, «ar-
nasa hartzeko zailtasunak zitue-
la eta, obserbazioan» zegoen Bai-
koko aurrelari berria. Ospitalera
eraman zuten, eta gaua bertan
pasa zuen. Hasieratik sentitu
zen ondoezik, baina jarraitzea
erabaki zuen, azkenean partida
utzi behar izan zuen arte.

ESTATISTIKAK

Egindako tantoak:Elezkano II.ak, 7
(sakez, 1); Zabaletak, 5; Peña II.ak, 3;
Albisuk, 1.
Galdutako tantoak: Elezkano II.ak, 1;
Zabaletak, 2; Peña II.ak, 4; Albisuk, 6.
Pilotakadak:381.
Iraupena:47 minutu eta 50 segun-
do.



Denek batera Topic-en jarraitu zuten partida. L. CARRASCO

Gehiago ez dago eskatzerik

E z zen posible izan. Jen-
de askok nahiko zuen
nik bezala, baina ez da
txapelik etorri Gipuz-
koara. Penaz alde ba-

tetik, eta pozez, bestetik, finala
jokatu dutelako. Bi aldeak. Txa-
pelketa oso ona egin dute, eta
izugarrizko poza eman ziguten
bi Jon Anderrek finalera iristea-

rekin, baina finalean ez zen posi-
ble izan.

Gorabehera handiko arratsal-
dea izan zen. Eta Erik Jakaren
ezusteko egoerak gorputzaldi
txarra utzi zigun. Finala jokatu
behar zutenek ere, ustekabean
hartuko zutela pentsatzen dut
jada beroketak utzi, eta pilotale-
kura atera behar zutela esan zie-
tenean. Hala ere, gorputzak
ondo berotuta atera zirela esan-
go nuke, eta urdinen partetik ha-
siera oso ona egin zutela esatera
ausartzen naiz.

Gorputzaldiak beste buelta bat
eman zidan, urdinak ikusi nitue-
nean zein jokorekin hasi ziren.
Partida ona izateko aukera zego-
ela ikusi nuen. Jon Ander Peña
oso ondo ikusi nuen. Izugarrizko
sarrera egin zuen bere lehen fi-

nalean. Gehiago ez dago eskatze-
rik. Ausart, arriskatzen, eta hori
zen egin beharrekoa. Eutsi, eu-
tsi, eutsi, ez; jokatu eta tantoa bu-
katu egin beharra zegoen. Fina-
leko partida izateko oso ondo
ikusi nuen. Albisuri laguntzen
ere saiatu zen tanto batzuetan,
eta nahaspila izan ziren tanto
guztietan, finalean, gorrien alde
erori ziren.   

Gorabeherak izan ziren, Zaba-
leta nahiko zalantzekin ikusten
zen hasieran, eta 3-6koan beste
tanto pare batez estutu izan bali-
tuzte, hor gertatu zitekeen parti-
da estutzea, baina gorputzaldiari
buelta ematen hasi zen Zabaleta.
Eta Zabaleta txisparekin ikusten
hasi zenean, iruditzen zait Albi-
su kikildu egin zela segituan. Oso
ondo ari zen. Izugarrizko pilota-

kadak eman eta menderatzen,
eta bat-batean, Jose egurrean
hasi zenean, uste dut azkena jo-
katutako partida etorri zitzaiola
burura. 

Kanpotik gauzak erraz ikusten
dira, eta balitz dun galdera asko,
baina partidan egon behar iza-
ten da. Frontoian dagoen pilota-
riari menderatua denean burura
gauza asko etortzen zaizkio, eta
bakarrik dago eta guztia asimila-
tu behar du. Oso zaila da, eta asi-
milazio hori ez zuten guk nahi
genuen moduan eraman. Beste
gauza bat da, saiatu zirela asimi-
latzen eta buelta ematen. Kirola
horrela da.

Honelako partidetan eta Zaba-
letak horrela jokatzen duenean
eusten saiatzea baino ez da gera-
tzen, eta ea akatsen bat egiten

Iritzia
Luis Galarraga
Pilota aditua
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Tolosan
ere ilusio
eta gogoz 
Jon Ander Peña pilotariaren
etxekoek eta lagunek finaleko
partida Topic-eko pantailatik
jarraitu zuten zuzenean

Erredakzioa Tolosa

Goiz-goizetik hasi eta partidaren
azken minutura arte animatu eta
babestu zuten Jon Ander Peña
tolosarra etxekoek eta lagunek.
Babesa eta berotasuna adierazi
zioten pilotariari. Bilbora bidean
atera bezain pronto agurtu zuten
etxeko atarian bengala eta ani-
mo mezuen artean. Arratsalde-
an, berriz, Topic-en elkartu ziren
partida zuzenean jarraitzeko.

Peñaren familia eta lagunek
Bilboko Bizkaia frontoira hurbil-
tzerik  ez zuten izan, eta partida
elkarrekin bizitu nahi izan zu-
ten. Topic bilakatu zuten pilota-
leku. Partidaren azken minutu-
raino bultza zioten  tolosarrari,
garaipenarekin gozatu gabe gel-
ditu ziren arren.

Senideek eta lagunek partidara joan aurretik animoak eta babesa erakutsi zizkioten tolosar pilotariari. LEYRE CARRASCO

Suziri , bengala eta animo oihuak jaso zituen Peñak Bilbora joan aurretik. L. C.

duen, pilota aldatu eta jokoa al-
datzen saiatzeko. Beste alterna-
tibarik ez dago Zabaletak horrela
jokatzen duenean. Eta Zabaletak
ondo jokatu bazuen ere, ezin da
ahaztu Danel Elezkanok egin
zuen jokoa. Zabaleta gora eta Za-
baleta behera, baina Elezkanok
egin behar zuena egin behar ze-
nean egin zuen, eta atzelariari
transmititu behar ziona transmi-
titu zion. Urdinei ez zien aukera-
rik eman partidan sartzeko.

Nahiz eta gazte jende pila bat
dabilen azken urteetan Aurrera-
Tolosako taldean, Tolosa herriak
aspaldian bizitu gabeko giroa bi-
zitzeko aukera izan zuen. Peñak
eman dio horri bultzada. Eta
jada hemen da banakakoa, eta
urtero izaten da ezustekoa ema-
ten duen pilotaririk. Ez dakit as-
matuko dudan, baina espero dut
eta izugarrizko esperantzak ja-
rrita ditut. Aurtengo ezustekoa
Jon Ander Peña izango da.
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‘Bideak’ dokumentala ikusteko
aukera izango da ostegunean
Anoetako Mikelasagasti auditorioan eskainiko dute eta ikus-entzunezkoaren
egile diren Xabier Unanua eta Aritz Ganboa bertan izango dira lana aurkezten 

Jon Miranda Anoeta

Arruazuko Aritz Ganboa artzai-
nak 2019an bere buruari jarrita-
ko erronka baten berri ematen
du Bideakdokumentalak. Baina,
filma hori baino gehiago da egi-
learen hitzetan: «Landa eremua
kudeatuz sortzen ditugun pro-
duktuak ezagutzera eman eta
produktu horiek ekoiztuz sor-
tzen ditugun inguruneak era-
kustea da ikus-entzunezko ho-
nen helburua, nekazaritzari eta
abeltzaintzari balioa ematea,
alegia». Dokumentala zuzendu
duen Xabier Unanuarekin bate-
ra ariko da Ganboa, etzi, Anoeta-
ko Mikelasagasti auditorioan
18:30etik aurrera. Ikus-entzu-
nezkoa ikusi eta solasaldian par-
te hartu nahi dutenek, aurrez
jaso beharko dute gonbidapena
Anoetako udal liburutegian.

Arruazun Idiazabal jatorri
izendapena duen gazta egiten
du Ganboak eta 2018an bururatu
zitzaion erronka: mendian korri
eginez, Pirinioak zeharkatuz,
Erronkariko jatorrizko izenda-
pena duen Izabako gazta batekin
elkartuko zuen berak Arruazun
egiten duena. Asmoa planteatu
eta 2019ko udazkenean erronka
gauzatu bitarteko bidean gerta-
tutako guztia dokumental bate-
an jaso dute. «Gisa honetako ki-
rol erronka bat betetzeko dauz-
kagun baliabideak elkarlanean
jarri nahi genituen eta teknikoki,
profesionalki, nahiz materialki,
dugun aberastasuna ezagutzera

eman nahi genuen», esan du
Ganboak. 

Unanuak nabarmendu du le-
hen momentutik herritarren sa-
retzeari esker gauzatu ahal izan
zela proiektua: «Dokumentala-
ren atzean ez dago ekoiztetxe
handirik. Crowdfunding kanpai-
na baten bitartez herritarrek eu-
ren ekarpena egin ahal izan zu-
ten eta laguntza eman digute
hainbat entitatek. Baina hori be-
zain garrantzitsua izan da, euren
gogo eta denbora guri eskainita,
beste modu batera ekarpena
egin dutenen laguntza. Horiek
gabe, ezinezkoa zatekeen doku-
mentala».

Kirol erronkarekin batera, bi-
dean topatu dituzten istorioek
hartzen duten garrantzia azpi-
marratu du Ganboak. «Artzain-
tza eta honi lotutako ondarea
erakutsi nahi dugu dokumenta-

larekin. Argi eta garbi esaten
dugu: ekidistantziarik gabe, lan-
da eremuaren defentsan eginda-
ko lan bat da. Landa ingurunean
dagoen ondare ekologiko, histo-
riko, ekonomiko eta kulturala
agerian utzi nahi dugu eta giza
ondarean jarri nahi dugu azpi-
marra, jenderik gabe hori guztia
ez baita posible». 

KIROL ERRONKA 
Ordu eta erdi inguruko doku-
mentala da Bideak eta Unanuak
azpimarratu duenez, erronkaren
aurretik eta atzetik egindako gra-
bazioak bildu nahi izan dituzte
ikus-entzunezkoan. Erronka
2019ko udazkenean gauzatu on-
doren, iazko urtea baliatu zuten
edizio lanak egiteko eta aben-
duan estreinatu zuten. Ordutik
herriz herri ari dira dokumentala
aurkezten eta okasio gehienetan

egileek emanaldietan parte har-
tzen dute. «Orain arte lanak oso
harrera ona izan du eta uztailera
bitarteko ia asteburu guztietan
izango ditugu saioak herri ezber-
dinetan».

Pirinioak zeharkatuz ehun mi-
lia, 170 kilometro inguru, egin zi-
tuen Ganboak 2019ko urriaren
26 eta 27 artean Arruazu eta Iza-
ba artean. «Ohituta nengoen
mendi lasterketetara baina hain-
besteko distantzia sekula egin
gabea nintzen eta ez nekien nire
gorputzak nola erantzungo
zuen». Aurreko prestakuntzetan
Iker Karrera amezketarra izan
zuen alboan Arruazuko artzai-
nak eta erronkan ere bidelagun
izan zuen: «Bere laguntza, ikus-
pegia eta ezagutza ezinbesteko-
ak izan zaizkit erronkari aurre
egiteko. Ultra trailetan mundu
mailan erreferentea izateaz gai-
nera, landa garapenarekin lotu-
tako pertsona da eta eskainitako
laguntza horri esker xamurragoa
egin zitzaidan bidea».

Unanua eta Ganboaren esane-
tan Bideak dokumentalak alda-
rrikapen tresna bat izan nahi du
eta erakusten duten herrietan
eztabaida sustatu nahi dute he-
rritarren artean. «Landa ere-
muaren eta hiriko bizimoduaren
hurbilketa egitea da asmoa»,
esan dute egileek. Eztabaida hori
gidatu, euren ikuspegia eman
eta iritziak trukatzeko etzi Anoe-
tan izango dira dokumentalaren
egileak, 18:30etik aurrera Mike-
lasagasti auditorioan.

Aritz Ganboa Izabako helmugara iritsi zen unea, Iker Karrera alboan duela. ATARIA

Ekozinemaldian
bost film
eskainiko
dituzte datozen
hiru egunetan

Box.A-n izango dira gaur
eta biharko emanaldiak eta
etzi Leidorren eskainiko
dute Gladys del Estalen
inguruko dokumentala 

Erredakzioa Tolosa

Ekologistak Martxan elkarteak
eta Tradener Energia Trantsi-
zioa eta Demokrazia taldeak an-
tolatuta, Ekozinemaldia Tolosan
izango da datozen egunotan. Iaz,
pandemia egoeragatik, online
eskaini zituzten emanaldiak bai-
na aurten, eta segurtasun neu-
rriak beteta, jendaurreko bost
emanaldi antolatu dituzte hiru
egunetan. 

Bina dokumental eskainiko
dituzte, gaur eta bihar, Box.A
arte elkartean, eta etzi, Leido-
rren Gladys del Estalen inguruko
filma eskainiko dute. Tuteran
erail zuten ekologistaren inguru-
ko dokumentala osatu zuen
Bertha Gaztelumendik 2019an
eta etzi eskainiko dute Tolosan. 

EKOZINEMALDIA 2021
Maiatzak 11, gaur

19:00.Box.A-n bi film eskainiko dira:
La energia de los puebloseta Los
molinos del Diablo.

Maiatzak 12, bihar

19:00.Box.A-n bi ikus-entzunezko
lan ikusteko aukera izango da: El
tiempo que restaeta CAF: Un tran-
via llamado Apartheid.

Maiatzak 13, etzi

19:00.Leidor aretoan eskainiko dute
Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa
dokumentala.

XIII. URTEURRENA

Amets Aizpurua
Agirretxe

ZUMAIAN, 2021eko maiatzaren 11n

Zure irudia dago
zeruan izarrez

beti zinen bezelaxen
orain ere irribarrez... 

Etxekoak

Bea Ruano Gil  

Gugan utzi duzun
bizipoza eta indarra dira

kanturik ederrena!

Eskerrik asko Bea!

Kukuak kantuz abesbatza

ANOETAN, 2021eko maiatzaren 11n
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Deialdiak

Amasa-Villabona.Uxoa Elustondo
eta Ainara Ansaren hitanoari buruz-
ko galdeketaren emaitza, Subijana
etxean, 18:30ean. 
Amasa-Villabona.Mattin Gizarte
Abenturak eskainitako hitzaldia di-
namikoa, erakusketa aretoan,
19:00etan. 
Tolosa. Irakurketa Klubaren hitzor-
du berria, 18:00etan liburutegian, Ai-
nara Azpiazu Axpikdinamizatuta.
Tolosa.Ander Izagirrek Como ganar
el giro bebiendo sangre de buey li-
burua aurkeztuko du, Topic-en,
19:00etan.
Tolosa.Ekozinemaldia: La energia
de los puebloseta Los molinos del
diablo, Box.A-n, 19:00etan.
Zizurkil.La formula preferida del
profesor liburua aztertuko dute,
Monica Leivak gidatuta, gaztelaniaz.
Plazida Otaño liburutegian,
18:00etan. 

Erakusketak

Tolosa.Munduari leihotxo bat, Ana
Amigoren eskutik,Aranburu jaure-
gian.
Tolosa.Gizonak, emakumeak eta
txotxongiloak, Topic-en.  
Tolosa.Pili Aguado ilustratzailearen
lanen erakusketa, 3 tabernan

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
15:00.Elkarrizkettap
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Sormenetik gurera  

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina. 
15:00. Amalurra. Ingurumena.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. Kantazgora. Musika.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.J. M. Etxebes-
te. Gernikako Arbola, 3. 943 65 10 40.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6.  943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro freskoa izango
dugu. Zeruan hodeiak na-
gusituko dira, nahiz eta une

batzuetan ostarte txiki batzuk ikusi.
Hodei hauek noizbehinka euri pixka
bat utziko dute, batik bat lehen eta
azken orduetan. Haizeak mende-
baldetik tarteka bizi joko du eta ten-
peratura maximoak ez dira 16-17
gradutik pasako.  

Bihar.Giro aldakorrarekin ja-
rraituko dugu. Goizean
hego-mendebaldeko haizea

ibiliko da eta zeruan hodeiak eta os-
tarteak izango ditugu. Haizeak men-
debal/ipar-mendebaldera egingo du
arratsaldean eta orduan hodeitza
trinkotu eta tarteka euri zaparrada
txiki batzuk izango ditugu. Tenpera-
tura igo egingo da, maximoak 18-20
graduan kokatuz.

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

ZORION AGURRAK

Zorionak Manex!

650 ttonttor, milaka irrintzi. 
Biba zuek!

www.ataria.eusASTEARTEA, 2021EKO MAIATZAK 11
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.eus 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ZORION
AGURRAK
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Argazkia 
bi egun lehenago 

ekarri mesedez

Antton Telleria, larunbatean, Villabonako Errebote plazan. IRATI SAIZAR

Gazteekin solasean

Sormenetik Gurera ekimenaren lehen saioan Antton Telleria
kazetari eta umoregile tolosarra elkarrizketatu dute gazteek 

Erredakzioa Amasa-Villabona

G altzaundi Euskara
Taldeak sustatuta
Sormenetik Gurera
izeneko egitasmoari
hasiera eman zioten

larunbatean, Villabonako Erre-
bote plazan. Lehenengo hitzor-
du horretarako Antton Telleria
komunikatzaile, kazetari eta
umoregile tolosarra gonbidatu
zuten, eta elkarrizketa arin eta
freskoa egin zioten. Nagore Arin
kazetaria aritu zen dinamiza-
tzaile lanetan, eta, Telleriaz gain,
beste protagonistak Malkar as-
tialdi taldeko kideak izan ziren,
haiek izan baitzuten ekitaldia
osatzeko ardura. Besteak beste,
Irene Hernida, Haizea Esnaola,
Sara Almorza eta Nora Kamio
izan ziren mikrofonoa hartu eta
Telleria elkarrizketatzen aritu zi-
renak.
Ezohiko elkarrizketa egin zio-

ten, ez nolanahikoa. Lau zatitan
banatu zuten, batetik, giroan
sartzeko, galdera biografikoak

egin zizkioten; ondoren, gaur
egungo proiektuen inguruan
galdegin zioten; hirugarren za-
tian umoreak leku gehiago izan
zuen, eta galdera deserosoen eta
irudi batzuen txanda izan zen;
eta azkenik, challenge dibertiga-
rri bat egin zuten, eta arpegi eza-
gunen inguruan hainbat iritzi
eman behar izan zituen tolosa-
rrak. 

Saio berritzailea, Villabonan
ikusi ahal izan zena. Orain arte,
Tolosako Azokaren testuingu-
ruan antolatzen ziren Sormene-
tik saioak, Euskal Herriko artis-
tak eta sortzaileak elkarrizketa-
tuz. Orain, egitasmoaren aldaera
landu du Galtzaundik, eta es-
kualdeko nerabeekin batera, ne-
rabeentzat bideratutako saioak
antolatuko ditu.


