
Zazpi herrik
hartuko 
dute parte
Herriarteko
Txapelketan
Aduna, Alegia, Amezketa, Bidania-
Goiatz eta Tolosa ariko dira eskuz, eta
Amasa-Vilabona, Anoeta eta Tolosa
gomazko paletan; asteburu honetan
hasiko dira partidak jokatzen //6

TOLOSA47 URTE AMAROTZ AUZOKO KONTUAK KONTATZEN //4

LIZARTZA
HERRIARI BIZIPOZA
Kalamatrike euskara eta kultura taldea askotariko ekitaldiak antolatzen ari da
azken hilabeteetan, «sozializatzeko aukera zabaltzeko»; maiatzean zaintza
hilabetea ari dira egiten, eta hitzaldia eta tailerra izango dituzte herritarrek //2
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Erik Jakak 
ez du Buruz
Buruko Pilota
Txapelketan
parte hartuko

Perikarditisa
diagnostikatu diote
pilotari lizartzarrari; gaur
emango diotela alta espero
dute, eta lau eta zortzi
asteko errekuperazioa
beharko du //7

Emakumeen
Etxearen
partaidetza
prozesuaren
azken fasea

Kudeaketa eredua
finkatuko dute, 2022
urteko martxora arte
luzatuko den prozesuan;
lehen fasean kokalekua,
helburuak edota erabilerak
zehaztu zituzten //3
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Lan eskaintza

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

IRAGARKI LABURRAK

Ikasleek memoria
historikoa
landuko dute

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Orixe ikastetxeko biga-
rren hezkuntzako ikasleek 36ko
gerran errepresaliatutako ema-
kumeek jasandako giza eskubi-
deen urraketak ikertuko dituzte,
Kultura Eskola programari es-
ker. Programa hori, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren kultura de-
partamentuak jarri zuen abian,
eta Aranzadi Zientzia Elkarteak
zuzentzen duen ondareari eta
memoriari buruzko unitate di-
daktikoa biltzen du. 
Kasu honetan, tailer didaktiko

hauen ardatza, 36ko gerra eta ha-
ren ondorioak bizi izan zituzten
pertsonen, eta, bereziki, emaku-
meen bizitza erreala ikertzea
izango da. «Protagonisten doku-
mentazio pertsonala, ofiziala eta
historikoa oinarri hartuta, ema-
kume haiek jasandako giza esku-
bideen urraketak ikertu beharko
dituzte ikasleek saio horietan»,
azaldu dute Aranzadi elkarteko-
ek. «Preso politikoen, judizioz
kanpo exekutatutako pertsonen,
epaiketa sumarisimo baten on-
doren exekutatutakoen, langile-
en batailoian egondako pertso-
nen edo tratu txarrak eta umilia-
zioak jasan zituzten emakumeen
aztarnari segika» ibili beharko

dute programan parte hartuko
duten ikasleek. 
Artxiboak, dokumentuak, gu-

tunak, elkarrizketak eta beste
hartu beharko dituzte kontuan,
ondoren, pertsona haietako ba-
koitzari buruzko txosten ofiziala
idazteko. «Ikerketa horietan lor-
tutako datuak aurkezteko eta
giza eskubideen urraketari eta
etorkizunari buruz gogoeta en-
patikoarekin amaitzeko gai izan
beharko dute», argitu dute.  
Aranzadiko historialariak

izango dituzte gidari ikerlanak
aurrera eramateko, eta kasu ba-
koitza bere testuinguru histori-
koaren arabera kokatzen lagun-
duko diete gidari horiek. Maia-
tzean eta ekainean zehar egingo
dituzte saioak ikastetxean ber-
tan.  

PROGRAMARI BURUZ
Kultura Eskola Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Kultura sailak bul-
tzatutako programa bat da. Hel-
buru nagusia 12 eta 16 urte bitar-
teko gazteak garatzen doazen za-
letasun eta interesen arabera,
jarduera kultural eta artistikoa
kokatzea da, sentsibilitate eta
irizpide artistikoa sortzea, eta
baita ikuspegi kritikoa garatzen
laguntzea ere. 

Aranzadi Zientzia Elkarteko historialariek
Tolosako Orixe ikastetxeko ikasleekin
tailer didaktikoak egingo dituzte
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Herriarentzat osasuna

Azken urtean kultur jarduera mordoxka antolatu ditu Kalamatrike
euskara eta kultura taldeak; maiatzean zehar zaintza astea ari dira
ospatzen, eta hitzaldi eta tailerrak prestatu dituzte asteburuetarako 

Irati Saizar Artola Lizartza

L izartzan zaintza hila-
betea ari dira ospatzen
maiatzean zehar. Pasa
den asteburuan, Alaitz
Aizpurua eta Emeren

Gelbentzu psikologoek Zein es-
trategia psikologiko ditugu CO-
VID-19aren aurrean? hitzaldia
eskaini zuten, eta datozen aste-
buruetarako ere hitzaldi eta tai-
ler bana antolatu dituzte. Larun-
batean, oinarrizko lehen soros-
penaren inguruko hitzaldia
entzuteko aukera izango da,
11:00etan kulturgunean, eta bost
euro ordaindu beharko dira.
Maiatzaren 22an eta 29an, sen-
dabelarren erabilpen ezberdinak
ikasteko saioak egingo dituzte,
kulturgunean hauek ere. Kasu
honetan, 20 euroko kostua izan-
go du ikastaroak.
Zaintza hilabete hori Kalama-

trike euskara eta kultura elkarte-
ak antolatu du, Lizartzako Uda-
laren laguntzarekin. Azken al-
dian, hamaika ekitaldi antolatu
dituen taldea da Kalamatrike,
eta Lizartzako kultur agendari
begira ari dira lan egiten azken
urte honetan. Aurrez, bazen eus-
kara talde bat herrian eta Euska-
raldiaren lehen ediziorako hasi
ziren elkartzen. Bestelako eki-
menak antolatzen hasteko gogoa
zegoela ikusita taldetxo bat el-
kartu zela kontatu dute Kalama-
trikeko kide diren Maitane Lope-
tegi eta Itziar Saenz de Ojerrek.
Taldeak lehen jarduerak mar-

txoaren 8rako prestatu zuen eta
jarraian iritsi zitzaien konfina-
mendua. Hala ere, besoak guru-
tzatuta geratu ordez, egitasmo
ezberdinak eraman zituzten au-
rrera, bideo bidez egin zitezkee-
nak gehienak. «Herritar askok
hartu zuten parte bideoak graba-
tzen, gero, herrian daukagun
whatsapp taldean zabaldu geni-
tuen, eta itxialdian geundenez,

nolabait jendearekin egoteko
modu bat aurkitu genuen», azal-
du du Saenz de Ojerrek. 
Konfinamendua amaitzeare-

kin batera hasi ziren igande
eguerdietan kafe bat hartuz bile-
rak egiten. «Oso indartsu eta
gogo handiarekin ekitaldi ezber-
dinak antolatzen hasi ginen, eta
konturatu ginen jendeak eran-
tzun egiten zuela, bazegoela be-
har bat», dio Lopetegik. «Jendea
oso aktibo dago herrian», gehitu
du Saenz de Ojerrek. Mota asko-
tako jarduerak eta egitasmoak
antolatu dituzte, adin tarte guz-
tiei bideratuta, gainera. 
«Inoiz baino gehiago behar di-

tugu kultur ekitaldiak orain, eta
demostratuta geratu da posible
dela; horregatik jarraitzen dugu
lanean, jendeak eskertu egiten
duelako egiten ari garen lana»,
esan du Lopetegik.

HUTSUNEREN BAT
Orain arteko ekitaldiekin parte
hartze «altua» izan dela azaldu
dute, hala ere, gazteen eta gizo-
nezkoen falta sumatzen dute:
«16 urtetik 35 urtera arteko jende
gutxiagok hartzen du parte anto-
latzen ditugun jardueretan, eta
bestetik, gehiengoa emakumeak
gara». Kalamatrike taldean ere
gehiengoa emakumeak direla
azaldu dute, zazpi dira guztira,
eta bakarra da gizonezkoa. Tal-
dean helduren baten presentzia
ere gustura hartuko luketela dio-
te, «beste ikuspegi bat ere izate-
ko». Gerturatu nahi duen oro-

rentzat besoak zabalik dituztela
argi utzi dute. 

IKUSPEGI BAIKORRA
Hainbat lekutan pandemiagatik
kultur egitarauak bertan behera
geratu dira, baina Kalamatrikek
alde positiboari begiratu dio, eta
posible dela erakutsi dute. «Egoe-
ra honek bakoitzari beldur batzuk
piztu dizkigu, agian, batzuei ku-
tsatzearen beldurra gailendu
zaie, baina, beste batzuoi ez sozia-
lizatzeak beldur gehiago eman
digu», esan du Saenz de Ojerrek.
Taldean argi izan dute «neurriak
hartuz, bizipoza eskaintzeko eta
sozializatzeko aukera» eskaintze-
ko gai zirela. Lopetegik gehitu du
hori «osasuna» ere badela, «osa-
suna ematen diozu jendeari, on-
gizatea sustatzen duzu». 
Ekitaldiak antolatzerako ga-

raian, udala aldamenean izan du-
tela argitu dute. Gastu ekonomi-
koak udalak ordaintzen ditu, eta
beharrezkoa duten jardueretan,
kuota bat ordaindu behar izaten
du parte hartzaileak. «Iruditzen
zaigu, poliki-poliki, jendeak kul-
tur ekitaldiak ordaintzearen ohi-
tura hartu behar duela», dio Sa-
enz de Ojerrek. 
Udalak bestelako hainbat alo-

rretan ere laguntzen die: izen
emateak jasotzen eta kartelak egi-
ten, besteak beste. «Elkarlanean
ari gara», gehitu dute. Zimitorioa
eta eliza bera ere erabili izan dute
behin baino gehiagotan jardue-
rak egiteko, eta haiekin ere harre-
manetan daudela kontatu dute. 

Itziar Saenz de Ojer eta Maitane Lopetegi, Kalamatrike taldeko kideak. I. S. A.



Emakumeen Etxearen
funtzionamendua
adosteko garaia
Tolosaldeko emakumeen elkargunea garatzeko 
partaidetza prozesuaren azken fasea 2022ko martxora arte
luzatuko da; oraingoan kudeaketa eredua finkatuko dute 

Erredakzioa Tolosa

Tolosaldeko Emakumeen Etxea
zehaztez bukatzeko partaidetza
prozesuaren azken fasea abiara-
zi dute jada. 2019. urtean adostu
zuten Emakumeen Etxearen ko-
kalekua eta orain araudia, fun-
tzionamendua eta programazioa
lantzen hasteko garaia heldu da.
Azken fase honekin 2018an abia-
razitako partaidetza prozesua
bukatuko dela esan du Tolosako
Udalak; lehen fase hartan, etxea-
ren printzipioak, helburuak, filo-
sofia, erabilerak eta jarduera po-
sibleak, eskaini ahal izango di-
ren zerbitzuak eta beharko diren
giza baliabideak zehaztu zituz-
ten.
Pandemia dela eta, prozesua

eten behar izan zuten iaz, baina
berriz ere abiarazi dute eta
2022ko martxora arte luzatuko
da. Azken fase honetan Tolosal-
deko Emakumeen Etxearen ku-
deaketa eredua finkatu nahi
dute, finantziazio partekaturako
eredua zehaztu eta araudia, fun-
tzionamendua eta programa-
zioa itxi. Tolosaldeko Emaku-
meen Etxearen elkartea sortuko
dute ere, udalaren eta emaku-
meen arteko hartu-emanerako. 
Partaidetza prozesuak hasie-

ratik izan dituen lantaldeak
mantenduko direla esan du To-
losako Udalak. Hau da Tolosako,
Berastegiko eta Asteasuko alka-
teek, Tolosako hainbat zinego-

tzik, Tolosako Berdintasun tek-
nikariak eta Elhuyar Aholkulari-
tza enpresako bi teknikarik osa-
tutako Lantalde Tekniko-politi-
koa; mugimendu feministaren
ordezkariek, emakumeen talde-
koek, norbanako emakumeek
eta Tolosako Berdintasun tekni-
kariak osatutako Talde Eragilea;
eta interesa duten Tolosako zein
eskualdeko emakume orok osa-
tzen duten emakumeen Gune
Zabala izenekoa.Horiek horrela,
fase berri honetako lehen bilera
Talde Eragilearena izan da eta
Gune Zabalaren txanda izango
da gero. Hori dela eta, eskualde-
ko ordezkariek eta asanblada fe-
ministako kideek, prozesuko az-
ken fase honetan parte hartzera
deitu dituzte eskualdeko herriak
zein emakumeak. 
Dagoeneko eskualdeko 22 uda-

lek babestu dute proiektua: Adu-
na, Albiztur, Alegi, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Asteasu, Be-
rastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz,
Elduain, Hernialde, Ibarra, Irura,
Ikaztegieta, Leaburu-Txarama,
Lizartza, Orexa, Villabona, Zizur-
kil eta Tolosa.
Olatz Peon Ormazabal Tolosa-

ko alkateak hasierako asmoen
atzerapenaz hitz egin du azken
faseko aurkezpen agerraldian:
«Pandemiak hankaz gora jarri zi-
tuen gure aurreikuspen eta kro-
nograma guztiak, egoerari aurre
egitera eta bereziki herritarren
premiazko beharrei erantzutera
bideratu behar izan genituen
gure indarrak; ondorioz, aurre-
proiektu eta proiektuaren idaz-
keta prozesuak atzeratu egin zi-
ren eta eten egin behar izan ge-
nuen partaidetza prozesua». 
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Udaleku irekiak
egingo dituzte
uztailaren 1etik 21era
AMASA-VILLABONA // Gazteria
sailak udaleku irekiak antolatu
ditu HH2 eta LH4 arteko ume-
entzat. Astelehenetik ostiralera
09:30etik 13:00etara izango dira.
HH2 urtekoek ordu erdiko mal-
gutasuna izango dute bai sartze-
rako garaian eta baita ateratze-
rakoan ere. Maiatzaren 17tik
26ra eman behar da izena.

Begiraleak behar
dituzte udaleku
irekietarako
LIZARTZA // Lizartzako Udalak
udaleku irekiak antolatu ditu.
2009 eta 2019 urteen artean jaio-
takoek hartu dezakete parte eta
uztailaren 1etik 30era izango
dira, 10:00etatik 13:00etara. Ize-
na udaletxean eman behar da
maiatzak 31 bitarte. Era berean,
begiraleak behar dituzte eta
udalean eman behar da izena. 

Oporretan Euskaraz
udalekuetan izena
emateko aukera
ZIZURKIL // 2009 eta 2017 urteen
artean jaiotako haur eta gazte-
txoei begirako udalekuak ekai-
naren 21etik uztailaren 16ra
izango dira, goizez. Izena emate-
ko aukera zabalik da dagoeneko,
eta maiatzaren 31ra arte egongo
da horretarako aukera. Udal bu-
legoetara gerturatu beharko da
horretarako.
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POSITIBO BERRI
Osasun sailak emandako datuen
arabera, 9.817 test diagnostiko
egin zituzten herenegun, eta ho-
rietatik, 461 (%4,7) positiboak
izan ziren. Gipuzkoan, 163 atze-
man zituzten, tartean, 11 Tolo-
saldean; Anoetan eta Tolosan
hiruna, Amasa-Villabonan bi,
eta Amezketan, Lizartzan eta Zi-
zurkilen bana.

Begiraleak
kontratatuko dituzte
udalekuetarako
AMEZKETA // Udalak udaleku ire-
kiak egingo ditu, eta lan eskain-
tza zabaldu du begiraleak kontra-
tatzeko. Curriculumakbidaltze-
ko azken eguna maiatzaren 25a
da, eta udaletxean aurkeztu dai-
tezke, gazteria@amezketa.eus-
era bidalita edota posta bulego bi-
dez. Udalekuak ekainaren 28tik
uztailaren 23a egingo dira.

Langile bat 
hil da Adunako
Kelsen
enpresan  
LAB sindikatuak 
jakinarazi du, 
59 urteko langile bati
bihotzekoak eman ziola
eta bertan hil zela

Erredakzioa Aduna

Atzo jakin zuen LAB sindika-
tuak, asteleheneko heriotzaren
berri eta elkartasuna eta babesa
adierazi nahi izan die hildakoa-
ren senitarteko eta lankideei. Az-
ken hildako honekin eta urtea
hasi zenetik Euskal Herrian gu-
txienez 21 pertsona hil dira lane-
an edo lanaren ondorioz, sindi-
katuak esan duenez. Era berean,
Zaldibarko zabortegian Joakin
Beltranek desagertuta jarraitzen
duela gogoratu du.
Sindikatuak esan du lanean

bihotzekoak edo zirkulazio gaitz
baskularren bat ematea ez dela
kasualitatea, «ez da izaten lana-
rekin zerikusirik ez duen zerbait,
patronalak dioen bezala». «Jaki-
na da horrelako gertaerak baldin-
tza zehatz batzuen pean gerta-
tzen direla. Lanean jasotzen diren
presioak edo estresa bihotzekoak
eta zirkulazio gaitzen ezinbesteko
faktoreak dira eta gehienetan,
erabakigarrienak, bizi eta lan bal-
dintzekin batera».
Horiek horrela gogoratu du is-

tripu ez traumatikoak, bihotzeko-
ak eta iktusak bilakatu direla lan
istripu bilgarrien arrazoi nagu-
sia, «aurten, dagoeneko bost lan-
gile hil dira arrazoi horiengatik».
«Argi daukagu lan istripuak,
traumatiko edo ez traumatikoak,
ez direla zoriak edo kasualitate-
ak sortuak, indarrean dauden
lan harremanen, prekarizazioa-
ren, lan arautegiaren eta azpi-
kontratazioaren emaitza bai-
zik». 

Tolosa, Getaria
eta Zumaia
oinez
elkartzeko
proposamena

Nairobitarrak batxilergoko
lehen mailako gazteentzat
hiru eguneko ibilbideak
prestatu ditu 
barnealdetik kostaldera 

Erredakzioa Tolosa

Lehen mundu bira burutu zute-
netik 500 urte igaro direnean, es-
pedizio hura egin zuten bi gipuz-
koarren herriak, Juan Sebastian
Elkano eta Pedro de Tolosarenak
elkartuz ibilbidea prestatu zuten
Aste Santurako Nairobitarrako
kideek. Bada, ildo beretik, gazte-
ei zuzendutako ibilbide laburra-
goa proposatu dute ekainerako.
Kasu honetan, jaso duten eska-
riari erantzuna eman nahi izan
diotela azaldu dute. «Batxilergo-
ko lehen mailako gazteek ekaina
libre samar izaten dute, eta egun
horietarako proposamena da
egin duguna», azaldu du Iker
Iriarte Nairobitarrako kideak.
Aste Santuan bost eguneko ibil-
bideak baziren, ekainerako hiru
egunekoak prestatu dituzte, eta
Tolosan hasi, Getariatik igaro eta
Zumaian amaituko dute 40 kilo-
metroko oinezko ibilbidea. Hala,
batetik, orain 500 urteko ohitu-
rak eta bizimodua ezagutzen
saiatuko dira: nola bidaiatzen
zuten, zer jaten zuten, zergatik
joaten ziren... Bestetik, mundua-
ren historia geologikoaren zati
txiki bat ezagutuko dute Zu-
maian. 
10-12 laguneko taldeak osatu-

ko dituzte, eta ekainerako hiru
txanda antolatu dituzte. Ani-
matzen diren gazteek Nairobi-
tarrarekin jarri behar dute ha-
rremanetan ekimenean parte
hartzeko edo informazio gehia-
go lortzeko.



Auzoan erein, herrian hezteko 
1975ean argitaratu zen ‘Auzoetxe’ aldizkariaren 0 zenbakia; orain, hiruzpalau kaleratzen
dituzte urtean; ‘online’ plataforma bat sortzea da hurrengo asmoa, bazkide berriak lortzeko

Josu Artutxa Dorronsoro

H ilabete honetan, 47
urte bete dira Ama-
rozko guraso elkarte
batek, auzoaren in-
guruko berriak jorra-

tzen dituen Auzoetxe aldizkaria-
ren 0 zenbakia argitaratu zuene-
tik. Idazmakinarekin dozena
erdi bat testu idatzi eta lau orri
betetzea lortu zuten. Orduz ge-
roztik, erabateko eraldaketa izan
du proiektuak. «Gehiegi pentsa-
tu gabe hasi zena, zerbait landua
da orain, kalitatezko irudiekin,
guztiz koloretan», nabarmendu
du Iñigo Cabieces aldizkariaren
egungo koordinatzaileak.
Proiektuak izan duen errelebo

aldaketa da eraldaketa horren ja-
torrietako bat. «Adineko bizila-
gun asko daude auzoan, horieta-
ko asko gainera, urte luzez aritu
dira aldizkaria kaleratzeko lane-
tan. Hala ere, ezinezkoa da ho-
riek zituzten baliabide eta tekno-
logia ahalmenak guk ditugune-
kin alderatzea. Gu prestatuago
gaude», esan du auzotarrak, eta
ondorengo adibidea jarri du:
«Lehen, marrazkiekin ilustra-
tzen zen aldizkaria; orain, ordea,
kamera profesionalekin aterata-
ko argazkiak erabiltzen ditugu».
Hiruzpalau zenbaki argitara-

tzen dituzte urtean. Abenduan
kaleratutakoa izan zen Cabiece-

sek koordinatu zuen lehena,
134.a. Apirilean atera zuten az-
kena, 135.a. «Auzo txiki bat gara
eta boluntario modura egiten
dugu lan. Beraz, oso zaila da hiru
hilean behin kalitatezko mate-
riala lortzea. Azken bi aleen arte-
an, ordea, salto kualitatiboa era-
batekoa izan da; haustura bat na-
bari da».
Gaur egun, auzo elkarteak eta

udalak duten hitzarmenari esker
lortzen da aldizkaria ordaintzea.
«Publizitateari dagokionez, adi-
bidez, proiektua ia osorik autofi-
nantzatzeko laguntza jasotzea
lortu dugu azken urteetan. Al-
dizkariaren gastu erdiak publizi-
tatearen bitartez ordaintzea zen
2021erako ezarri genuen helbu-
rua, eta neurri handi batean, lor-
tu dugu. Auzotar guztiok ordain-
tzen dugu produktua, baina hori
aldatzea nahiko genuke; auzota-
rrek sortua izatea nahi dugu, bai-
na herritar ororentzat egina». 

GAIAK PROPOSATZEKO AUKERA
Auzoko gertaerak edo auzoare-
kin lotura duten gaiak jorratzen
dituen aldizkaria da Auzoetxe.
«Lehen ez dakit nola aukeratzen
ziren gaiak. Orain, aldiz, gai na-
gusi bat lantzea erabaki dugu,
eta ez du zertan auzoarekin zeri-
kusirik izan behar». Ekainean
kaleratuko duten 136. zenba-
kian, trans legea izango da. «Pe-

dagogia egiteko eta hausnartze-
ko moduko gaiak behar ditugu;
gizarteak hori eskatzen du».

Dozena erdi bat lagunek osa-
tzen dute aldizkariaren lan-tal-
dea. «Lehenik gaiak aukeratzen
ditugu; gero, sarean biltzen ditu-
gu testu eta argazki guztiak, orri-
ka sailkatuta; azkenik, diseina-
tzaileari helarazten dizkiogu, al-
dizkaria txukun osatu dezan».
Cabiecesentzat «erronka han-
dia» izaten da koordinazio lana,
eta gaiak taldean hautatu arren,
gogoratu du ateak zabalik dituz-
tela auzotarrentzat. «Edonor li-
bre da gugana etorri eta proposa-
menak egiteko».
Behin aldizkaria osatu eta ar-

gitaratu ondoren heltzen da ba-
naketaren unea. 700 ale baino
gehiago kaleratzen dituzte, eta ia
guztiak auzoko etxeetara, Usabal
inguruko baserrietara eta San
Blas auzoko etxeetara banatzen

dituzte. «Horrez gain, udal erai-
kinetara, hedabideetara nahiz
ostalaritza establezimenduetara
ere banatzen da. Nahi duenak
irakurgai izaten du edozein toki-
tan», gaineratu du Cabiecesek.

IRAKURLE BERRIEN ATZETIK
Auzo-etxe eraikina berritzeak,
auzoko giroa aldatu duela nabar-
mentzen du koordinatzaileak.
«Animo berriak igerri dira auzo-
an; aurrerantzean, gainera, kul-
tur batzordea izatera igaroko da
aldizkari batzordea».
Auzotarrek sortutako aldizka-

ria izanik, amaroztarrak infor-
matzea da helburua. Hala ere,
eta gai sozialak lantzen dituztela
arrazoituz, pixkana, herri osora
hedatzeko asmoa dutela adierazi
du Cabiecesek. Horri lotuta, onli-
ne plataforma bat sortzeko lane-
an dabiltza, bazkideak lortzeko
helburuarekin. «2022rako prest
egotea nahiko genuke. Urtean
kuota finko bat ordaindu behar-
ko luke bazkide bakoitzak, etxe-
an aldizkaria jasotzeagatik».
Datozen urteetara begira, he-

rri guztira heltzea «zerbait han-
dia» litzakeela aitortzen du Ca-
biecesek. «47 urte igaro dira eta
ez genuen uste gaur egun dugu-
na lortuko genuenik. Orain, baz-
kidetza kanpainari ekin nahi
diogu, herritarren erantzuna
ikusteko, interesa izan dezakete-
nen kopurua jakiteko. Urte ba-
tzuk barru, akaso, herriko auzo
gehienetako etxe bakoitzera hel-
tzea izan daiteke helburua».
Halaber, argi du aldizkaria au-

zoan dagoen mugimenduaren
isla dela. «Auzotarrek markatu-
tako erritmora doa eta auzoari
esker lortzen dugu argitaratzea.
Batetik, proiektuaren ikatza den
belaunaldia dago, motorra mu-
gitzen duena, alegia. Eurek egin-
dako lanari esker gaude gauden
tokian». Makina horren jarduna
inoiz ez geldiarazteko, ordea, Ca-
biecesen ustez, «beharrezkoa»
da auzotar berrien bultzada. «Bi-
zirik mantendu nahi den auzo
baten motorra da aldizkaria.
Gazteon lana, ordea, ez da aldiz-
karia aurrera eramatea, auzoa
aurrera eramatea baizik. Pasibo-
ki bizitzetik, beharrak aldarrika-
tzera igaro behar dugu, bertan
bizi ahal izateko kalitatezko auzo
bat nahi dugulako».

Amarotz auzoko bizilagunek kaleratutako ‘Auzoetxe’ aldizkariaren aleak; ezkerrean, 0 zenbakia; eskuinean, 135.a. J. A. D.

Topic-en ere
ospatuko dute
Museoen
Nazioarteko
Eguna  

Asteartean ospatuko da
museoen eguna;
larunbaterako, ordea,
egitarau berezia antolatu
dute Tolosako egoitzan 

Erredakzioa

Maiatzaren 18an ospatzen da
Museoen Nazioarteko Eguna.
Berdintasunaren aldeko museo-
ak: aniztasuna eta inklusioa
izango da leloa eta komunitateek
eta museoetako langileek osa-
tzen duten ikuspegi-aniztasuna
izango du ardatz. Berez, astear-
tean egokitzen bada ere, Topic-
en, maiatzaren 15ean, aurreko
larunbatean, ospatuko dute.
Bertako langileek, Aniztasu-

naren Gala antolatu dute, lanki-
de dituzten beste bi museorekin
batera: maiatzaren 14an, Irungo
Oiasso museoan ospatuko da;
15ean, Topic-en; eta 16an, Her-
naniko Txillida Lekun.
Topic-eko kasuan, musika,

dantza eta antzerkia izango dira
arratsaldeko Aniztasunaren Ga-
lan. Horrez gain, musika eskola-
ko ikasleen emanaldiak, museo-
rako bisita gidatuak eta Fotopic
argazki lehiaketako sari banake-
ta izango dira, egun osoan zehar.

TOPIC-EKO EGITARAUA

Maiatzak 15, larunbata 

Goiz osoan. Eduardo Mocoroa Udal
Musika Eskolako ikasleen emanal-
diak, Topic-eko sarreran eta Anbi-
guan.
10:00-21:00. Museoa bisitatzeko
ate irekiak. 6 laguneko taldeak osa-
tuko dituzte, eta ordu erdiz behin
egingo dira bisitak. Bisita gidatuetan
parte hartzeko, ezinbestekoa da au-
rrez erreserba egitea, 943 650 414
telefonora deituz edo cit@cittolo-
sa.comhelbidera mezu bat bidaliz. 
18:00. Fotopic lehiaketako sari ba-
naketa, Anbiguan. Argazkiak online
partekatuko dituzte www.topicto-
losa.comwebgunean, eta egun ho-
rretatik aurrera, horiekin guztiekin
osatutako argazki erakusketa txiki
bat bisitatu ahal izango da, Anbiguan
bertan, maiatzaren 31ra bitarte.
19:00. Aniztasunaren Gala. Iñaki
Salvador eta Jakes Txapartegi piano
jotzaileak, Simon Ezkiaga abeslaria,
Telmo Irureta aktorea eta Verdini
dantza taldea ariko dira. Sarrera: 5
euro.
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Auzoaren berri
emateaz gain, gai
nagusi bat izaten du;
ekaineko zenbakian,
trans legea izango da

700 ale banatzen
dituzte inguruko
etxeetara, 2022rako
bazkidetza kanpaina
abiatu nahi dute



Harremanen
dimentsio
pedagogikoa

Esti Amenabarro Iraola
billabonatarrak ‘Irakasleen arteko
harreman pedagogikoak eskola
testuinguruan: DBHko ikastegi baten
kasu analisia’ tesia defendatu berri du 

Jon Miranda Amasa-Villabona

A sko aztertu da ira-
kasle eta ikasleen
arteko harrema-
naz, irakaskuntza
eta ikaskuntza
prozesuan batek

nola irakatsi eta besteak nola
ikasten duen. Arreta gutxi jarri
zaio, ordea, eskolaren testuingu-
ruan irakasleen arteko harrema-
nari. Esti Amenabarro Iraolak
(Amasa-Villabona, 1974) hez-
kuntzako profesionalen artean
sortzen diren harremanek esko-
lako gainerako prozesuetan zein
eragin duten aztertu nahi izan
du bere doktorego tesian.
Hipotesi bat izan du abiapun-

tu gisa EHUko irakasle eta iker-
tzaile billabonatarrak: «Harre-
man on, sano eta ongizatean oi-
narritutakoek azkartu egiten
dituzte eskolan gertatzen diren
gainerako prozesuak eta guri,
batez ere, berrikuntza eta eskola
aldaketa interesatzen zaizkigu.

Kontrara, harremanak hotzak,
zailak, konplikatuak eta toxiko-
ak badira, galga dakarkie halako
prozesuei». Horregatik defenda-
tzen du Amenabarrok arreta jarri
behar zaiela irakasleen arteko
harremanei. «Orain arte gutxi
ikertu den kontu bat da, are gu-
txiago euskarazko komunitate
zientifikoan». 
Ikerketa egiteko metodologia

kualitatiboa erabili du Amena-

barrok. «Hezkuntzaren alorrean
gabiltzanok badakigu maiz hitz
egiten dela irakasleez, baina
gehienetan irakasleek esateko
dutena entzun gabe. Argi neu-
kan lan hau irakasleekin batera
egin nahi nuela, protagonistei
hitza emanda. Horregatik lan
hau kolektibotzat jotzen dut, nik
ez dut ezer asmatu beharrik izan.
Irakasleen iritzi, pentsamendu,
subjektibitate eta eguneroko
praktikatik abiatu naiz eta egu-
nero eskolan egiten duten ho-
rren errelatoa sortu dut». 
Hain zuzen, irakasletzaren al-

deko «alegatu» bezala definitu
du Amenabarrok lana eta aipatu
du subjektibitate hori izan dela
oinarri teoriko gisa hartu duena:
«Irakaskuntza/ikaskuntza pro-
zesu horretan agente ezinbeste-
koa da irakaslea. Aldi berean ira-
kaslea pertsona da eta sentitzen
du, pentsatzen du eta ekiten du
subjektibitate horren barruan».
Ikertzailearen ustetan, harre-
man sarea edozein erakundetan
oinarri oinarrian dagoen ele-
mentua izanik, harreman horien
analisiak presente egon behar du
balio inklusiboetan aurrera egin
nahi bada. Tesian bestetasuna-
ren pedagogian sakondu du:
«Hezkuntza ezer baldin bada,
harremana da. Bestearekin el-
kartzeko gune esanguratsua da
eta bertan jatorri, identitate, uste
eta iritzi ezberdinak dituzten
pertsonekin egingo dugu topo.
Guztiak barnebilduko dituen es-
pazioa sortu nahi bada, nahitaez
begiratu beharko zaie harrema-
nei». 
Pedagogia kritikoaren balioe-

tan oinarritu da tesia egiterako
garaian, Amenabarrok uste bai-

du egiten dute irakasleen arteko
harremana. Irakasleak eragile
aktibo izan daitezen irakaskun-
tza/ikaskuntza prozesuan haien
agentzia aitortu eta sustatu be-
har da; irakaslearen esperientzia
eta praktika zehatzak esangura
eta balioz hornitu behar dira»,
dio Amenabarrok.
Nagusiki, harremanak zaindu

eta elikatu ahal izateko, «patxa-
da» eskatu du irakasleentzat:
«Presioa eta zama kendu behar
zaizkie. Ari naiz burokraziaz eta
maiz eskolak eta berezko didak-
tikak jartzen dituen funtzio her-
tsiegiez. Espazio eta denbora be-
har dute irakasleek beste irakas-
leekin egoteko eta lasaitasunez
aritzeko. Gaur egun antolakun-
tzan hartzen diren zenbait era-
bakik muga jartzen diete harre-
man horiei; ordutegiek, edo es-
pazioen antolakuntzak, esate
baterako». 
Besteak beste, feminismoak

azken urteetan garatu duen
zaintzaren kontzeptuan jarri du
arreta Amenabarrok. «Harrema-
nei arreta jartze hutsa baino zer-
bait gehiago da. Ari naiz besteak
ulertu eta onartzeaz, hori baita
bestearekin lan egin ahal izateko
ezinbesteko baldintza. Eskola al-
daketa eta berrikuntza denboran
egonkortu nahi badira, azaleko
aldaketez harago, eremu sinboli-
koetan erreparatu beharko da
eta mekanismo sozial eta afekti-
boak aktibatu beharko dira bes-
telako harreman ereduak gauza-
tzeko. Eskola zaintza gune izatea
nahi badugu, kudeaketa hori-
zontal eta demokratikoago ba-
ten bidean urratsak eman behar-
ko ditugu. Horrek eredu parteka-
tua eskatzen du». 

Amenabarro tesia defendatzen, Donostiako fakultatean. ATARIA

EUSKARAZ
EGINDAKO TESI
BERRITZAILEA

Apirilaren 15ean defendatu zuen
Esti Amenabarrok tesia  EHUko
Hezkuntza, Filosofia eta Antropo-
logia fakultatean. Eskola, Hizkuntza
eta Gizartea Doktorego Programa-
ren barruan egin du tesia eta eus-
karaz irakurri du epaimahaiaren au-
rrean.  Kalifikazio gorena lortu du:
bikain cum laude.  
Tesi zuzendari izan ditu Javier

Monzon eta Nere Amenabar EHU-
ko irakasleak. «Oso eskertuta»
agertu da tesia idazteko prozesuan
emandako laguntzagatik. Gaur
egun Didaktika eta Eskola Antola-
kuntza sailean irakasle dabil Ame-
nabarro eta hainbat ikastetxetan
ikerketa egiten dabil, berrikuntza
eta aldaketa prozesuak aurrera
eramateko oinarriak eskaintzen.

«Hezkuntza ezer bada
harremana da.
Bestearekin
elkartzeko gune
esanguratsua da»

tu irakaslea ez dela bakarrik edu-
ki batzuk irakasten dituen per-
tsona, hortik harago, gizarte
eraldaketan lagundu behar due-
la defendatzen du: «Gaur egungo
gizarte zaurgarri eta aldakor ho-
netan egiteko inportantea du,
eta beraz, irakaslearen identitate
hori nola eraiki den, zein forma-
zio jaso duen, zein esperientzia
pilatu dituen aztertzea ezinbes-
tekoa da». 

IRAKASLEENTZAT ARNASA
DBHko ikastegi baten kasu ana-
lisia jaso du Amenabarrok te-
sian. Donostiako Lauaizeta BHI
ikastetxe publikoko 26 eta 57
urte arteko 15 irakaslek hartu
dute parte ikerketan. Parte har-
tzaileen funtzio, ardura eta bete-
kizunaren aniztasuna nabar-
mendu du ikertzaileak. Guztira
49 ordutik gora jaso ditu audioan
eta 120 argazki eta irudiz osatu-
tako biltegia atxiki dizkio lanari.
«Bi urte inguruko prozesua izan
da eta hasieratik oso harrera ona
egin zidaten. Irakasleak oso ohi-
tuta daude didaktika eta irakas-
kuntzako eremu formalez hitz
egitera. Burokrazia eta eskola
antolakuntzaz barra-barra hitz
egiten dute, baina agian ez dau-
de eskolan dituzten harremanen
inguruan hitz egitera hain ohitu-
ta. Beraientzat ariketa terapeuti-
koa izan da zentzu batean». 
Ikerketarako teknika gisa elka-

rrizketak baliatu ditu ikertzaile-
ak eta baita irudien elizitazioa
bezalako teknika berritzaileago-
ak ere. «Irakasleek haien arteko
harremanen inguruan pentsa-
tzeko eta elkarrizketa sustatzeko
irudiek bideratzaile lana egiten
dute eta irakasleek bizi dutena

errepresentatu egiten dute. Ar-
gazki bat kontakizun bihurtzen
denean, beste teknika batzuen
bidez lortzen zailak diren ideiak,
emozioak eta esperientziak jaso-
tzen ditu ikertzaileak». 
Eta datuak bildu ondoren,

Amenabarrok berretsi egin du
irakaslearen dimentsio pedago-
gikoaren garrantzia: «Irakasleak
eduki batzuen transmisio hutsa
egiteaz gainera, jakintza esparru
formaletik harago beste estrate-
gia pedagogiko batzuk landu be-
har ditu, batez ere, bigarren hez-
kuntzan aritzen diren gaztetxo-
en adinari erreparatuz gero. Hor
hutsune nabarmena eta ezinta-
suna sumatu dut irakasleen arte-
an. Gatazken kudeaketan, alde
emozionalean edota elkarbizi-
tzarekin zerikusia duten gaietan
ez dira ahaldunduta sentitzen
eta bere ikasgelaren bakardade-
an gotortzeko arriskua dute». Bi-
garren hezkuntzak duen garran-
tzia ikusita etapa horri arreta jar-
tzeko eskatzen du tesian.

Eskola testuinguruan harre-
manak askotarikoak dira eta
konplexuak kudeatzen. Horre-
gatik defendatzen du Amenaba-
rrok pertsonen arteko harreman
pedagogikoak erdigunean jarri
behar direla. «Aldiro ikuskizun
dagoen eremu bat da eta ez zaio
behar bezalako arreta jartzen.
Hezkuntza administrazioek eta
bestelako eragileek finkatzen di-
tuzten eskakizunek askotan zail-
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«Irakasleen
esperientzia eta
praktika zehatzak
esangura eta balioz
hornitu behar dira»
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Zazpi herri eta zortzi parte hartzaile 
Herriarteko Pilota Txapelketan eskuz Aduna, Alegia, Amezketa, Bidania-Goiatz eta Tolosa ariko dira
lehian, eta gomazko paletan, Amasa-Villabona, Anoeta eta Tolosa; asteburuan hasiko dira jokoan

Imanol Garcia Landa 

Aurreko urtean ez zen Herriarte-
ko Pilota Txapelketarik egin, CO-
VID-19aren inguruko neurrien-
gatik, eta aurten berriro ere mar-
txan jarri dute Gipuzkoako
Euskal Pilota Federaziotik. Es-
kuzkoan zein gomazko paletan
jokatuko dute izena eman duten
eskualdeko herriek.  
Eskuzkoan Aduna, Alegia,

Amezketa, Bidania-Goiatz eta
Tolosak parte hartuko dute. Bi-
dania-Goiatz eta Amezketa arte-
an  derbia izango da, larunbate-
an, 16:30ean, Bidanian. Adunak
Ataunen aurka jokatuko du, osti-
ralean, 18:00etan hasita, Adu-
nan bertan. Alegiak Zestoa izan-
go du aurkari, eta herrian jokatu-
ko ditu joaneko partidak,
larunbatean 10:30ean hasita. To-
losak Andoainen aurka jokatuko
du, eta joaneko partidak Amez-
ketako Larrunarri frontoian jo-
katuko dituzte, larunbatean,
11:00etan hasita. 
Gomazko paletan derbia joka-

tuko dute Amasa-Villabonak eta
Anoetak, eta Villabonako Bear-
zana pilotalekuan hasiko da kan-
poraketa larunbatean, 10:30ean.
Tolosak Azpeitia du aurkari eta
joaneko partidak, larunbatean
10:00etan hasita, Azpeitian joka-
tuko dituzte. 
Eskuzkoan binaka jokatzen

dira partidak, kadete, jubenil eta
nagusi mailetan. Bidania-Goiaz-
ko taldean kadete mailan Anartz
Dorronsoro eta Ander Iraeta ari-
ko dira, jubenil mailan Andoni
Elola eta Alex Altuna, eta nagusi
mailan lau pilotari daude izena

emanda, Auritz Otaño, Oier Elo-
la, Iñaki Elola eta Ander Zinku-
negi, eta azken biak dira titula-
rrak. Amezketaren erreferentzi
handirik ez duela azaldu du Luis
Galarraga taldearen ordezka-
riak. Azken zazpi urteetan parte
hartzeko aukera izan du herriak,
baina urte batzuetarako azken
parte hartzea izango dela dio Ga-
larragak: «Atzetik ez datoz pilo-
tariak, eta horregatik aurten aha-
legina egin dute taldea ateratze-
ko, batez ere Altunak, pilota
utzita zuelako».
Amezketan ez dute jubenil

mailako pilotaririk, eta beraz, bi
kadete ariko dira maila horretan.
Guztira, bost kadete daude tal-
dean: Beñat eta Eneko Gorostidi
anaiak, Ugaitz Mujika, Ander Ba-
lerdi eta Ander Ruiz. Nagusien
mailan Aitor Galartza eta Ibai
Beloki ariko dira. Zazpi urte zera-
matzan Amezketak taldea osatu
gabe eta aukera berri hau izateak
nagusi mailako pilotariei esker
izan da. «Herriko gazteek ilusioa
zeukaten taldea osatzeko, eta es-
kerrak eman behar zaizkio Ibairi
eta Aitorri parte hartuko dutela-
ko», esan du Beñat Beloki talde-
ko ordezkariak. Kanporaketaren
gakoa jubenil mailan egongo
dela gaineratu du Belokik.

ALEGIA BERRIRO ANIMATU DA
Azken urteetan taldea osatu
gabe egon arren, aurten pilotari
alegiarrak animatu dira parte
hartzera. Kadete mailan Egoitz
Agirre eta Jon Zabala ariko dira
eta izena emanda daude ere Josu
Collado, Eñaut Otegi eta Enaitz
Artola. Jubeniletan Egoi Irazus-

tabarrenak eta Unai Altunak osa-
tuko dute bikotea. Nagusietan
lau pilotarik eman dute izena:
Aratz Irazustabarrena, Julen
Oiarbide, Gorka Altuna eta Ha-
ritz Zabala. «Nagusitan nahiko
talde polita dugu, eta aukerak
baditugu aurrera egiteko, baina
gure asmoa batez ere parte har-
tzea da», esan du Jose Luis Zaba-
la ordezkariak. 
Tolosako taldean Beñat Beloki

bera da ere ordezkari, eta nagu-
sien mailan izena eman duten
pilotarietako bat da. Beste lau
daude maila horretan: Aitor Al-
tuna, Ioritz Egiguren, Jon Esku-
dero eta Ander Goikoetxea. Ka-
dete mailan Jokin Ontsaloz gain,
berez infantilak diren Jurgi Altu-
na eta Julen Insausti daude. Ju-
benil mailako bikotea Ander Su-
dupek eta Martxel Iztuetak osa-
tzen dute. Kadeteetan Andoain
izango dela faborito eta beste bi

mailetan irabazteko asmoa dute-
la dio Belokik. Etxeko partidak
Amezketan jokatuko dituzte, Be-
otibar frontoia COVID-19aren
aurkako txertoak emateko gune
bezala dagoelako. 
Adunan kadete mailan Inhar

Iparragirre eta Xabat Irazu ariko
dira, jubeniletan Iker Aburuza
eta Andoni Olasagasti, eta nagu-
sietan hiru pilotarik eman dute
izena: Aitor Zabala, Jon Irazu eta
Jurgi Mujika. Azken lau edizioe-
tan segidan parte hartu du Adu-
nak Herriartekoan, eta Anne
Maiza ordezkariak azaldu due-
nez, «pilotariak gogoz daude
parte hartzeko. Herrian aukera
zuten pilotari guztiek eman dute
izena». 

DERBIA, GOMAZKO PALETAN ERE
Gomazko paletan hiru partida
jokatzen dira: lehenengo partida
banaka kantxa osoan, 20 tanto-

ra; bigarrena 20 tantora kantxa
osoan, binaka; eta hirugarren
partida 20 tantora banaka, 7. ko-
adroaren barruan. Tolosa azken
edizioko txapeldunordea da, eta
aurtengoan ere aurreko postue-
tan bukatu nahi du. «Lehenengo
lau taldeen artean sartzea da,
behintzat, gure asmoa», esan du
Javi Iraola ordezkariak. Zortzi
pilotari daude izena emanda:
Odei Arregi, Hasier Agirre, Santi
Mendigain, Karim Laamirni, Jon
Aldazabal, Julen Izagirre, Urtzi
Erleaga eta Iñaki Arriola. Etxeko
partidak Ibarrako Belabieta fron-
toian jokatuko dituzte.
Eskualdeko derbian faborito

Anoeta izango da, herriko Kuku
elkarteak palako atala baitu.
Aratz eta Alain Luisa anaiek,
Beñat Luluagak eta Juan Carlos
Oterok jokatuko dute, eta ordez-
ko moduan Iñigo Labaka ariko
da. Aurreko bi edizioetan parte
hartu izan du taldeak. «Gipuzkoa
mailan lehiatzen gara eta teorian
kanporaketa honetarako fabori-
toak izango gara», esan du Aratz
Luisak. «Pasatzeko esperantza
dugu, eta ea noraino iristeko gai
garen».
Joaneko partidak Villabonan

jokatuko dira, eta herriko talde-
ko pilotariak ondorengoak dira:
Mikel Otaño, Beñat Karrera, Xa-
bier Aiertza, Eneko Maiz, Anne
Maiza eta Iñaki Otaegi. «Herrian
ez dugu palako atala, eta horre-
gatik Anoeta da faboritoa», esan
du Otaegik. «Baina prestatzen ari
gara eta saiatuko gara aurka egi-
ten». Bigarren parte hartzea dute
gomazko paletan, orain hiru urte
egindakoaren ondoren. 

Tolosa CF-ko palistak, denboraldi honen hasieran. Bertako asko daude izena
emanda Tolosako taldean Herriarteko Txapelketan. ATARIA



Jardunaldi baten
faltan, Ligako
txapeldun
Lauburu Ibarra Mahala Ligako txapelduna da,
Siero Areto Futbol taldeari 1-6 irabazita; jubenil
mailako Espainiako kopa jokatuko dute  

Lauburu K.E. Ibarra
Komunitatea

Lauburu Ibarra Mahala Ligako
txapelduna da Siero Areto Futbol
talde asturiarrari 1-6 irabazi oste-
an. 20 garaipen, porrot bakarra,
112 gol aldeko eta 24 gol kontra.
Emaitza bikain hauekin, Arevalo-
ren mutilek Liga titulua lortu dute
txapelketa amaitzeko jardunaldi
baten faltan. Talde morearen
atzetik eta bigarren Gijon Playas
talde asturiarrak amaituko du. Bi-
kain aritu dira haiek ere orain arte
eta talde morearekin batera Espai-
niako jubenilen kopa jokatuko
dute ekainaren 5eko asteburuan,
estatuko 16 talde onenekin batera.
Puntu bakarra behar zuten mo-

reek larunbatean txapeldun izen-
datzeko. Hala ere, 3 puntuak lor-
tzeko asmoz bidaiatu zuten Pola
de Sierora. Lehen minutuetan,
aurkariaren defentsak ezustean
harrapatu zituen bisitariak; izan
ere, defentsa altuak eta baxuak
tartekatzearekin batera, banaka-
ko defentsa burutu zuten geldika-
ko akzioetan. Kosta egin zitzaien
gipuzkoarrei partidan sartzea eta
horrek prezipitazio ugari eragin
zituen. Dena den, minutuek au-
rrera egin ahala, ibartarrak neur-
ketan finkatu ziren eta ohiko posi-
zio-jokoa eta presio nekaezina ga-
ratzen hasi ziren.
Aukerak iristen hasi ziren. Hala

ere, azken metroetako erabaki
txarrek emaitza ez mugitzea eragi-
ten zuten. Azkenean, lehen zatia
amaitzeko bi minutu soilik falta
zirela, Jokin Agirretxek 0 eta

1ekoa ipini zuen, erasoko trantsi-
zio ona arrakastaz amaituz. 
Atsedenaldian egoerak zuzen-

du ostean, moreak erasokortasun
puntu bat gehiagorekin kantxara-
tu ziren, eta 35. minutuan, 0 eta
2koa igo zuten Aimar Zubillaga-
ren bitartez. Minutu bat geroago,
Jokin Agirretxek hirugarren gola
sartu zuen (0-3). Abantaila izan
arren, ez zuten amore eman. Biga-
rren zatiko 7. minutuan, Aimar
Iturriotzek beste bi gol sartu zi-
tuen, aldeak handituz: 0-5.
Moreen intentsitatea eta oldar-

kortasuna falten kopuruan islatu
zen, amaierarako 12 minutu falta
zirela bosgarrena eraginez. Dena
den, taldeak txapelketa nahi zuen
eta ez zuten intentsitatea jaitsi.
Horri esker, aukerak bata bestea-
ren atzetik etorri ziren, baina bost
minuturen faltan, etxekoek aldea
murriztu zuten (1-5). Markagailua
mugituko ez zela zirudienean,
Unax Iglesias jokalari kadeteak
arratsaldea borobildu eta, talde
ekintza bikain baten ondoren, bi-
garren zutoinetik amaitu zuen,
ibartarren alde: 1-6.
Entrenatzaileren hitzetan: «Oso

pozik gaude txapelketa honenga-
tik. Handia da lortutako guztia.
COVID-19aren aurka borrokatu
dugu, plantilan izan ditugun kon-
finamenduen eta positiboen gora-
beheren aurka. Horrekin batera,
14 partida jokatu ditugula bi hila-
betetan hartu behar da kontuan.
Titulua lortzeko akats-tartea oso
txikia zen eta denboraldia bikaina
izan da. Oso eskertuta nago mu-
tilen lanarekin». 

Irristaka taldekoek
«harro egoteko»
emaitzak lortu dituzte 
Irristaka taldeko infantil eta jubenil mailako sei patinatzailek
parte hartu dute Iruñean jokatuko den Espainiako txapelketan 

Erredakzioa Tolosa

Gasteizen jokatutako Euskadiko
Txapelketan Irristaka taldeak
emaitza «oso onak» lortu zituen,
haur eta gazteen kategorietan.
Gipuzkoako eta Euskadiko Pista
eta Zirkuitu Txapelketan guztira
32 domina lortu zituzten Irrista-
ka taldeko patinatzaileek, eta
seik Espainiako txapelketetara
pasatzea lortu zuten: Ximon Vi-
llalobos, Julen Urkizar, Oier
Alonso, Marta Garcia, Ekhi Civi-
co eta Jon Urkizarrek.
Taldeak «ontzat» jo ditu pasa

den asteburuan Espainiako txa-
pelketan lortutako emaitzak,
kontuan hartuta, lehen parte
hartzea izan dutela haurren eta
gazteen kategorietan.
Infantil eta jubenil mailako

Estatuko Zirkuitu Txapelketak
Iruñean jokatu ziren maiatzaren
8an, eta hamaika federaziotako
39 klubetako 226 patinatzailek
parte hartu zuten. Nafarroa izan
zen parte hartzaile gehien zituen
federazioa (61), ondotik Valen-
tzia (37), Asturias (35), Madril
(22), Katalunia (19), Galizia (12),
Aragoi (11), Gaztela eta Leon (11),
Andaluzia (9) eta ordezkaritza
zuten adingabeen artean, euskal
federazioa izan zen partaide gu-
txienekoa: 7. Horietatik sei Irris-
taka taldekoak izan ziren. «Le-
hen  parte hartzean oso ondo de-
fendatu dute haien presentzia»,
adierazi dute taldetik, eta azpi-
marratu dute, maila horietan,

sailkatuak Espainiako abiadura
lasterkari handienekin lehiatu
zirela.
Lehen jardunaldia Antoniutti-

ko zirkuitu itzel batean izan zen,
«bero itogarriarekin», argitu
dute. Hala ere, Jon Urkizarrek
hamaikagarren postua lortu
zuen 5.000 puntuko proban, eta
Ximon Villalobosek hamalauga-
rren postua 8.000 puntuko pro-
ban.
Bigarren egunean, eguraldi

txarra izan zuten, eta izotz haize
bati lotutako etengabeko euri ba-
ten azpian lehiatu behar izan zu-
ten patinatzaileek. Kanporatze
proba luzeak egin zituzten Ardoi
industrialdean: «Baldintza ho-
rietan patinatzeak ez zituen gure
kideak gogogabetu, eta Jon eta
Julen Urkizar anaiek 9. eta 15.

postua lortu zuten, kategoria ba-
koitzean». Aipagarria da, hala-
ber, Irristakako gainerako partai-
deek, Ekhi Civico, Oier Alonso
eta Marta Garciak, egindako «lan
ona». «Han egon izana, onene-
kin batera, harro egotekoa da To-
losarentzat», esan dute taldetik.
Gipuzkoan kirol modalitate

hori egiteko instalaziorik ez iza-
teak ere, are eta balio «handia-
goa» ematen die emaitza horiei:
«Gure talde tolosarrak Uzturpe
kiroldegia bakarrik du bere en-
trenamenduak egiteko».
Bukatzeko, aurreratu dute

Euskadiko Txapelketetan parte
hartze «oso ona» egin ondoren,
hilaren 22an, Senior Txapelketa
Nazionala jokatuko dela, eta ber-
tan parte hartuko duela Irristaka
taldekoa den Ibai Gabarainek.

Asteburuan Iruñean jokatu zen txapelketako une bat. IRRISTAKA

Lauburu Ibarra Mahala taldeko kide txapeldunak ospatzen. ATARIA
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Perikarditisa diagnostikatu
diote Erik Jaka pilotariari
Erredakzioa Lizartza

Erik Jaka pilotariak ospitalean
jarraitzen badu ere, hobera egin
du. Perikarditisa diagnostikatu
diote eta Bilboko Zorrotzaurre
Klinikan jarraitzen du. Baiko en-
presak atzo jakitera eman zue-
nez, tratamendua jasotzen ari da

pilotaria, eta ziurrenik gaur
emango diote alta.
Igandean Bilbon partida joka-

tzen ari zela ondoezik sentitu
zen, eta bertan behera utzi behar
izan zuen partida. Arnasa har-
tzeko zailtasunak izan zituen.
Orain, lizartzarrak lau eta zortzi
aste arteko errekuperazioa be-

harko duela aurreikusi dute, eta,
beti ere, osasun eboluzioaren
araberakoa izango da. 
Honenbestez, egungo buruz

buruko txapelduna den Erik Ja-
kak ez du parte hartuko gaur Do-
nostian aurkeztuko den Buruz
Buruko Txapelketan. Bere tokia
Arteaga II.ak beteko du. 
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Deialdiak

Lizartza.Bertsolaritza tailerra gazte
eta helduentzat, Harituz Tolosaldeko
Bertsozale Elkargunearen eskutik.
Udaletxeko aretoan izango da,
18:30ean.
Zizurkil. Ipuin kontaketa saioa, Pla-
zida Otaño liburutegian, 18:30ean
hasita. 

Erakusketak

Tolosa.Munduari leihotxo bat,Ana
Amigoren eskutik, Aranburu jaure-
gian. Duela hamar urte baino gehia-
go hasi zen Tolosako kultur etxeko
pintura tailerrean.  Oraingo honetan,
hainbat gai jorratzen dituzten lanen
aukeraketa egin du, eta horien arte-
an, «natura hilak» deitutakoen hain-
bat adibide.
Tolosa.Gizonak, emakumeak eta
txotxongiloak, Topic zentroan. Hain-
bat teknikaren 75 txotxongilo daude
erakusketan, eta horiekin, UNIMAk
txotxongiloen munduan betetzen
duen papera erakusten du. Era be-
rean, erakusketa honekin, UNIMAk
omenaldia egiten die txotxongiloak
defendatu eta guztiontzako etorki-
zun komuna sortzen lagundu zuten
pertsonei.  
Tolosa.Pili Aguado ilustratzailearen
lanen erakusketa dago ikusgai, 3 ta-
bernan

Ikus-entzunezkoak

Tolosa.Ekozinemaldia: El tiempo
que resta(Katalunia, 36'53) eta
CAF. Un tranvia llamado Apartheid
(Euskal Herria, 16'51) proiektatuko
dituzte, Box.An, 19:00etatik aurrera.
Gasteizko BIDZeko kide bat izango
da bertan.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean (Konpost
eta Eñaut Gaztañaga)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lehen lerroan (Muxutruk)  

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina Asier

Imazek gidatuta: eguraldiaren iragar-
pena Iker ibarluzearen eskutik, es-
kualdeko berriak, kolaboratzaileen
tarteak... 
15:00. Desafioa. Herri kirolen 
inguruko saioa, Joxe Angel Sarasola-
rekin.
16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko arratsaldeko
magazina.
20:00. (H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa,  Imanol Artola Felix-
ek gidatuta.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Edurne Mujika
Martinez. Etxebeste. Euskal Herria,
3. 943 67 09 15.

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro aldakorrarekin ja-
rraituko dugu. Goizean
hego-mendebaldeko hai-

zea ibiliko da eta zeruan hodeiak eta
ostarteak izango ditugu, orokorrean
giro lasai eta argia izango delarik.
Arratsaldean, berriz, haizeak men-
debal/ipar-mendebaldera egingo
du, eta orduan hodeitza trinkotu
egingo da, tarteka euri zaparrada
txiki batzuk utziz. Tenperatura igo
egingo da, maximoak 18-20 gradu
artean kokatuko dira.  

Bihar.Giro kaxkarra izango
dugu. Goizean hodeitza han-
dia izanagatik, giro ateria eta

lasaia izango da. Arratsaldean, ordea,
hodeitza are gehiago trinkotuko da,
eta euritara joko du. Zaparradak sarri
xamar egingo ditu eta une batzuetan
mardul botako du gainera. Haizea al-
dakor ibiliko da, eta arratsaldean ipar-
mendebaldeko ukitu batekin. Ten-
peraturari dagokionez, jaitsi egingo
da, eta 15-16 graduraino igotzea es-
pero da.

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

KAZETARITZAZ, BERROBIKO ESKOLAN
Irati Saizar Artola TOLOSALDEKOATARIA-ko kazetaria Berrobiko eskolan izan zen pasa den astean
LH5 eta LH6ko ikasleekin. Kazetaritzaren eta ATARIA-ren inguruan aritu ziren lehenik eta ondo-
ren, Ataria irratian zuzeneko saioa egin zuten. Pandemia dela eta ATARIA-k ikasturte honetan
ezin izan du Erakutsiz Ikasi proiektua gauzatu eta pozik hartu Tolosaldeko komunikazio talde-
aren jardunaz eta kazetaritzaz hitz egiteko jasotako gonbita. IZARO ZINKUNEGI

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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