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Plazida
Otañoren
bizitza ekarri
dute ipuin
ilustratura
‘Plazida, oihartzunaren plaza’
ipuin ilustratua sortu dute Maria
Altuna ilustratzaileak eta Oihana
Iguaran idazle eta bertsolariak

Jon Miranda Zizurkil

Plazida Otaño zenaren bi bertso
eta irudi bakar bat iritsi dira gaur-
daino. Oihana Iguaranek eta Ma-
ria Altunak ahotsa eta irudia jarri
nahi izan diote Zizurkilgo bertso-
lariari Plazida, oihartzunaren
plaza ipuin ilustratuarekin. «Ber-
tsolari etxe batean sortu zen, bai-
na emakume sortu zen. Garai har-
tan horrek esan nahi zuen guztia-
ri forma ematen ahalegindu gara
lan honetan», esan du Iguaranek.

Jende ezagunari bertsotan
erantzuteagatik iritsi zaizkigu
Plazida Otañoren bertsoak, baina
erantzunetik harago, bere tokia
egin nahi izan diotela esan du
idazle eta bertsolari amasarrak:
«Indusketa lan bat izan da neurri
batean. Oso gutxi baita guganai-
no iritsi dena. Ez informaziorik,
ez bertsorik, ez bere nortasunaren
izpirik ere. Ezinbestean behar
zuen fikzionatua ipuinean ager-
tzen den Plazidak. Pertsonaia
erreal baten bizitza fikziora era-

mateak errespetu handia ematen
du, baina gozamena izan da nire-
tzat idazketa prozesuan haren le-
kuan jartzea, bere zapatak eta
bere kapa janztea». 
Alboan bidelagun aparta izan

duela aipatu du Iguaranek, Maria
Altuna ilustratzaile zizurkildarra.
Berak osatu ditu ipuinean ageri
diren irudiak eta hutsetik abiatu
behar izan duela aipatu du Altu-
nak ere: «Plazidaren irudi bakarra
ezagutzen dugu, hortaz, dena ze-
goen asmatzeko. Erronka handia

izan da adin ezberdinetan eta une
ezberdinetan Plazida irudikatzea.
Oihanak testua ondu ahala elkar-
lanean aritu gara erabakiak har-
tzen. Pixkana kolore paleta bat
finkatzen joan gara, testurak zain-
tzen, hutsuneek nola arnasa har-
tu behar zuten erabakitzen....
Emaitzarekin oso pozik nago eta
espero dut zizurkildarrek ere go-
zatu ahal izatea». 
Altunak ipuinerako sortu di-

tuen irudietan oinarrituta erakus-
keta egongo da zabalik Plazida

Otaño liburutegiko sarreran dato-
rren larunbatera arte. Orduan
egingo dute herriko haurrek libu-
ruaren irakurketa publikoa,
11:30ean hasita. Segidan, Plazida
Otañoren eskultura bistaratuko
dute, egunotan herriko ikastetxe
bakoitzak eskolan eskulturaren
zati bat landu baitu. Ikastetxe ba-
koitzak bere ekarpena eginda, es-
kultura osatua geratuko da larun-
batean.

1.000 ALE ARGITARA
Azken urteetan, Plazida Otaño-
ren memoria osatzea izan du hel-
buru Zizurkilgo Udalak. Iker
Urruzola alkateak nabarmendu
du bertsolari zizurkildarraren iza-
na ikusarazteko jarri ziotela Aiz-
tondoko liburutegiari Plazida
Otaño izena 2016an. Orain asmo
berdinarekin argitaratu dute
ipuin ilustratua, «belaunaldi be-
rriek jakin dezaten zein zen Plazi-
da eta nolakoa zen garai hartako
Zizurkil». 

Plazida, oihartzunaren plaza
liburuaren 1.000 ale argitaratu
ditu udalak eta datorren astetik
aurrera, interesa azaltzen duten
herriko familiei ale bana emango
zaie. Horretarako liburutegira
gerturatu beharko dute, eta lehen
200 aleak eskuratzen dituztenek,
bi egileek sinatutako ilustrazio
bat jasoko dute opari. Gainerako-
an, 10 euroan erosi ahal izango da
liburua Plazida Otaño liburute-
gian, Villabonako Basajaun libu-
ru-dendan, Subijana etxean eta
Durangoko Azokan Bertsozale el-
kartearen postuan.  

Altuna eta Iguaran ipuin ilustratuaren ale bana eskuetan dutela. J. M.

‘Hitzak zaindari’ erakusketa Alkizara dator

Erredakzioa Alkiza

Pandemia garaian euskal litera-
turan aurki daitezke zaintzarako
aukerak. Horrela uste dute eus-
kal liburugintzako hainbat eragi-
lek. Euskal Editoreen elkarteak,
Idazleen elkarteak, Itzultzaileen
elkarteak eta Galtzagorrik elka-
rrekin prestatu dute, Kutxa Fun-
dazioaren laguntzarekin, Hitzak
zaindari izeneko egitasmoa.

Proiektuaren barruan antolatu-
tako erakusketa ibiltaria Fagus
Alkiza interpretazio zentroan
izango da ikusgai, azaroaren
26tik urtarrilaren 14ra. 
Ana Urrestarazu Euskal Edito-

reen elkarteko idazkari tekniko-
ak azaldu duenez, «ertz ezberdi-
netatik zaintza lantzen duten
euskal literaturako 20 testuk osa-
tzen dute erakusketaren arda-
tza». Testu horien aukeraketan
bost adituk hartu dute parte:
Lurdes Otaegik, Alex Gurrutxa-
gak, Xabier Olarrak, Uxue Alber-
dik eta Itziar Zubizarretak. «Au-
keratutako testuen artean ba-
daude kantuak, feminismoaren
ikuspegitik aritzen direnak edo-
ta familiarekin lotura dutenak.

Zaintzaz hainbeste hitz egiten
den garaiotan, euskal letretan
babestu gaitezkeela erakusten
dute», esan du Urrestarazuk.
Udaberrian abiatutako ekime-

na ibiltaria izan da eta Donostian
hasitako bideak Alkizan izango
du amaiera, tartean Eibar, Zu-
marraga edota Zarautz bisitatu
ondoren. 

INAUGURAZIO EKITALDIA
Ostiralean, azaroaren 26an,
18:00etan zabalduko dute era-
kusketa Fagus Alkiza interpreta-
zio zentroan. Inauguraziorako
gonbidatu berezi bat ekarriko
dute: Petti musikari beratarrak
kontzertua eskainiko du
19:00etan herriko elizan. Urres-

tarazuren esanetan, «berak eza-
gutzen ditu erakusketan ageri di-
ren euskal literaturako testuak
eta gure proiektura egokitutako
emanaldi berezia prestatuko
du». 

Hitzak zaindari erakusketa,

urtarrilaren 14ra arte izango da
Alkizan, eta bertaratzen direnek,
erakusketarako aukeratutako
testuak biltzen dituen liburuxka
jasoko dute opari. «Merezi du bi-
sitak», nabarmendu du Urresta-
razuk.

Azaroaren 26tik urtarrilaren 14ra arte jarriko dute; ostiralean,
Pettiren kontzertu akustikoa egingo dute erakusketa zabaltzeko

Donostiako Kutxa Kultur terrazan, ‘Hitzak zaindari’ erakusketa. ATARIA
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Protokoloa lantzen
eta Azaroaren 
25era begira
Indarkeria matxistaren aurkako protokoloa
lantzeko bigarren faseari hasiera eman dio Saiaz
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak 

Eneritz Maiz Etxarri 

Saiaz Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitatea indarkeria matxista-
ren aurkako protokoloa lantzen
ari da, eta bigarren fasea berezi-
tasun batekin jarri dute martxan.
Herritarren parte hartzea bultza-
tuz, herritarrak inplikatuko di-
tuzte protokoloa osatzeko.
Uda aurretik egin zuten lehen

fasea, eta astelehenean ekin zio-
ten bigarren faseari. Albiztur, Bi-
dania-Goiatz, Beizama eta Erre-
zilgo ordezkari politikoak, elkar-
teak, eragileak eta herritarrez
osatutako taldea bildu zen, eta
«hasiera bikaina» eman zitzaiola
esan dute.
Hurrengo saioa hilaren 30ean

egingo dute eta landuko diren
gaiak eta parte hartuko dutenak
aurreratu dituzte dagoeneko:
Osakidetza, Ertzaintza eta herri-
tarrak.
Era berean, Indarkeria Matxis-

taren Kontrako Egunaren harira
egitarau zabala prestatu du man-
komunitateak. Bidania-Goia-
tzen eta Albizturren Indarkeria
Matxistaren gaia mahai gainean
jarriko dute, eta modu ezberdi-
nean landuko dute. 
Saiaz Gizarte Zerbitzuen Man-

komunitatearekin batera, Albiz-
tur eta Bidania-Goiazko eskolek
eta Matraka Emakume Taldeak
parte hartu dute, beste eragile
batzuekin elkarlanean antola-
tuz.

Eraildako 112
emakumeak izango
dituzte gogoan
Eskualdeko talde feministek mendi irteera egin zuten
herenegun, Azaroaren 25aren harira; egunean bertan
mobilizazioak egingo dituzte herriz herri 

Jon Miranda Tolosa

Indarkeria matxistari «ozen eta
altu» ezetz esateko deialdi kolek-
tiboa egin du eskualdeko mugi-
mendu feministak. Aurten in-
darkeria fisikoan jarriko dute az-
pimarra, Emakumeenganako
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko egunaren bueltan antolatuta-
ko ekitaldietan. «2003tik Euskal
Herrian eraildako 112 emakume
eta 11 adin txikikoak ekarri nahi
ditugu gogora. 112 zenbakia, la-
rrialdi zenbakia da, eta aldi bere-
an aldarrikatu nahi dugu indar-
keria matxista larrialdi egoera
bat dela gure jendartean», esan
du Eli De Arriba Tolosako Asan-
blada Feministako kideak. 
112 zenbakia duen pankarta

handi bat zintzilikatuko dute
egunotan Tolosako Zerkausiko
balkoitik eta bertan jarriko dituz-
te eraildako emakumeen izen
eta abizenak, eta eskualdeko tal-
de feministek elkarrekin antola-
tuta herenegun egindako ekin-
tza kolektiboan ere, banan-bana
aipatuko zituzten emakume ho-
rien izenak.

IGANDEKO EKITALDIA
Izan ere, igandean hasi zituzten
Azaroaren 25aren harira antola-
tutako ekitaldiak. Santa Lutzia
auzoko Miserikordia zaharrera
irteera egin zuten eta ekitaldia
egin zuten ondoren, Tolosan
bertan. Eraildako 112 emakume-
ak omendu eta xingola moreak
zintzilikatu zituzten indarkeria
matxistari aurre egiteko. «Argi
eta garbi utzi nahi dugu emaku-
me izateagatik jasaten dugun in-
darkeria, autodefentsa feminis-
tatik erantzungo dugula. Ez
dugu bat bere ere pasatzen utzi-
ko», esan du De Arribak. Gizo-
nezkoei ere dei zuzena egin nahi
izan die: «Zuek, bai, zuek jipoi-
tzen, iraintzen, bortxatzen eta
erailtzen gaituzuelako. Oso ondo
dago azaroaren 25eko manifara
etortzea, oso ondo dago etxean
lanak tarteka konpartitzea, femi-
nismoaren aldeko hitz politak

112 zenbakia duen pankarta prestatu dute eta Zerkausian jarrri dute. J.M.
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Eraildako 112 emakumeak omendu zituzten herenegun, Trianguloan. L.C.

EGITARAUA
Azaroak 25

Albiztur. Tratu onak lantzen.
Bidania-Goiatz. Maite nauenak
ondo tratatzen nau lelopean kanta,
eta kartulinetan eskuak margotuko
dituzte emakumeen izenekin, gero
arropan pin modura eramateko eta
19:00etan elkarretaratzea egingo
dute frontoi aurrean. Matraka Ema-
kume Taldeak astean zehar perfor-
mancea egingo du.

Azaroak 27

Bidania-Goiatz. 18:00etan Quitame
la culpa liburuaren inguruko solasal-
dia Emagin taldeko Maider Avaristo-
ren gidaritzapean, Txinkortan.

Azaroak 30

Bidania-Goiatz. 18:00etan Saiaz Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomunitateak
emakumeen indarkeriaren kontra-
ko protokolo parte hartzailea egingo
du Txinkorta eskolan. Farapi elkarte-
ak gidatuta, Osakidetza, Ertzaintza
eta herritarrekin.

Abenduak 14

Bidania-Goiatz. 18:00etan Saiaz
mankomunitateko emakumeen in-
darkeriaren kontrako protokolo par-
te hartzailea abokatu feministak
(Irule abokatuak) eta herritarren es-
kutik. Farapi elkarteak gidatuta,
Txinkorta eskolan. 

ESKUALDEKO HITZORDUAK
Azaroak 25

Berastegi. 18:30ean elkarretara-
tzea, plazan.
Asteasu. 18:30ean elkarretaratzea.
Alegia. 18:30ean manifestazioa,
plazatik abiatuta.
Amasa-Villabona. 19:00etan mani-
festazioa, Malkar plazatik.
Tolosa. 19:00etan manifestazioa,
Trianguloa plazatik.

Altzo. 19:00etan elkarretaratzea,
plazan.
Anoeta. 19:00etan elkarretaratzea,
plazan. 
Irura. 19:00etan ekitaldia,herriko
plazan.
Ibarra. 19:00etan elkarretaratzea,
aterpean.
Bidania-Goiatz. 19:00etan elkarre-
taratzea, frontoiaren aurrean. 

izatea. Baina egin behar duzue-
na da, behingoz zuen inguruko
jarrera matxistak aktiboki geldi-
tu. Zuek zuzenean indarkeria
erabiltzen ez baduzue ere, kon-
plizeak zaretelako. Zuen esku

dago errotik moztea, ez baduzue
egiten edozein egunetan gerta-
tuko baita gizon batek eskubidea
sentituko duela emakume bate-
kin nahi duena egiteko; bortxa-
tzeko, hil arte kolpatzeko».

BENETAKO ASKAPENA
Tolosaldeko Itaiak Egungo kultura progresista. Emakumeon
ahalduntzea ala indarkeriaren normalizazioa?argazki era-
kusketa prestatu du. Tolosan jarri zuten larunbatean, baina
astean zehar eskualdeko hainbat herritan egongo da. J.A.D.



Jon Miranda

Mugak Arkitektura Biurtekoaren
egitarauaren barruan sartu dute
arkitektura eskolako ikasleen
master amaierako lanen erakus-
keta. Xabier Artola Amonarrizek
(Irura, 1996) prestatu du. 
Nola sortu zaizu erakusketa
honen komisario izateko au-
kera?
Arkitektura eskolak eskatu zidan

komisariotza egin eta erakusketa
diseinatzeko. Arkitektura eskolan
master amaierako lanak biltzen
dituen erakusketa bat da. Eskola-
ko arduradunek buelta bat eman
nahi zioten, izan ere, urtero anto-
latzen den erakusketa izanik, iaz
egin gabe geratu zen COVID-
19agatik. Aurtengo eta iazko la-
nak aurkezteko modu berri baten
bila zebiltzan eta niri hots egin zi-
daten bilduma prestatzeko. 

Zein izan da zure lana erakus-
keta muntatzerako orduan?
Bi ikasturteetako proiektuak era-
kutsi behar zirenez, nire egitekoa
izan da diseinu dinamiko bat sor-
tzea, bi formatu diferente batuko
zituena. Otsailean Bilboko Arki-
tektoen Elkargora eramango de-
nez, desmuntagarria eta espazio-
etara moldagarria behar zuen
izan. Materiala berrerabiliz egin
dut lan, balio hori ere eman nahi
niolako. Espazio interesgarri bat
sortu da, gertukoa, eta garrantzi-
tsuena dena, urtebeteko ikasleen
lan gogor horri irismena emango
diona.
Lehen aldia zenuen horrelako
lan batean?
Bai. Ezustekoz harrapatu nin-
duen eskaintzak, ez nuen espero,
baina niretzat erronka polita izan
da. Gaitasunak lantzeko proiektu

interesgarria izan da. Stand berri
batzuk diseinatu ditut, ate batzuk
ere bai euskarri bezala funtziona-
tzen dutenak, eserleku batzuk ere
egin ditut. Arkitektura eskolak
aukera eman dit bertako fresagai-
luak eta laser makinak erabiltze-
ko eta horiekin fabrikatu ditut
pieza guztiak. Erakusketaren di-
seinua, fabrikazioa, muntaketa
eta antolaketa nire esku geratu
da. Bateratasun bat eman nahi
izan diot erakusketari. 
Bertan erakusten den master
amaierako lan horietako bat
zeurea da. 
Bai. Nik proiektua gradu amaiera-
ko lanean abiatu nuen. Eraikinak
izango zuen erabileraren alde
hori ongi garatu nuen, baina gai-
nerakoan motz geratu zitzaidan
eta master amaierako lana baliatu
nuen proiektua ontzeko. Tolosa-
ko batzoki zaharraren orubean
sormen zentro bat eta kafe antzo-
ki bat egiteko proiektua garatu
nuen.
Eraikina eraistea proposatzen
duzu. Zergatik?
Gaur egun zutik dagoen eraikina-
ren inguruko azterketa urbanisti-
ko bat egin nuen, eraikinak berak
herriari zein kalte eta zein onura
ekartzen dizkion ikusteko. Nik,
bere garaian baloratu nuen kalte-
ak handiagoak zirela onurak bai-
no eta eraikina ez dagoenez ba-
bestu beharrekoen artean, ez
duenez ondare babesik, erabaki
nuen egokiena gaur egungo erai-
kina eraitsi eta ingurunera egoki-
tuko den beste eraikin bat sortzea
zela.
Zein soluzio arkitektoniko
proposatzen dituzu orube ho-
rretarako diseinatutako erai-
kin berriarekin?
Alde batetik, eraikinaren azpitik
igarobide handi bat egitea propo-
satzen dut, ardatz berri bat sortuz
Zumalakarregi kalea, Lopez Men-
dizabal pasealekua eta erretira-
tuen plazaren artean, Oria hotele-
raino. Beste ardatz bat irabaziko
luke herriak, seguruenik Tolosak
duen panoramika ederrenarekin
topo eginez. Fluxu hori aktibatze-

J. M.

«Erakusketak ikasleen
urtebeteko lan gogor horri
irismena ematen dio»
XABIER ARTOLA AMONARRIZ
ARKITEKTOA

Arkitektura master amaierako lanen bilduma
jasotzen duen erakusketa prestatu du;
Tartean dago berea, Tolosan sormen zentro
eta kafe antzoki bat sortzeko proposamena.

ak berekin dakar jende mugimen-
dua, eta ondorioz, gaur egun uda-
lak puntu beltz bezala izendatua
duen Paulo Rekondo kale inguru-
nea seguruagoa bihurtzea. Ondo-
an dituen eraikinek ere osasune-
an irabaziko lukete, batzoki zaha-
rrak bizkarra ematen baitie
ingurukoei, itzala eta hezetasuna
dakarkie. Ondoko eraikin horiek
beranduago sortuak dira eta azke-
nerako jan egin dute batzokia
zena. 
Zehazki zein erabilera propo-
satzen duzu orube horretara-
ko?
Beti ikusi izan dut kafe antzoki
baten beharra; ostalaritza zerbi-
tzua emateaz gainera, kafe tertu-
liak, hitzaldiak, kontzertuak edo-
ta aurkezpenak egiteko espazioa
ere izango litzateke. Eta bestetik
sorkuntza zentro bat, edo sorkun-
tza liburutegi bat irudikatu dut,
erreferentziatzat Tabakalerako
Ubik hartuz. Azkenean udalerri
askotako liburutegiak zaharkitu-
ta geratu dira eta ez dira garai be-
rrietara egokitu. Ez dute teknolo-
gian, artean edota musikan oina-
rritutako baliabiderik eskaintzen.
Nire proiektuan horrelako espa-
zio bat irudikatzen nuen. Dena
den, jakin berri dut gaur egungo
kultur etxeko eraikinean, tankera
horretako proiektu bat egin asmo
duela udalak, beraz, pentsatu
nahi dut, nire proiektua ez nuela
bere garaian hain gaizki irudika-
tu.  
Zure proiektua norbaiten inte-
reseko izan daitekeela uste
duzu?
Akaso izan daiteke. Nirea lan aka-
demiko bat izan zen. Udalak eki-
pamendu komunitariorako era-
bilera aitortzen dio orube horri
eta pena da gaur egun hutsik ego-
tea. Hala ere, eraikinak jabe priba-
tuak ditu, beste faktore batzuk ere
sartzen dira tartean. Nirea propo-
samen bat baino ez da, arkitekto-
nikoki eremu horri irtenbide duin
bat eta orubeari erabilera interes-
garri bat ematen diona. Xeheago
ikusi nahi duenak Donostiako
erakusketan du aukera. 
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Carlos Santamaria zentroan ikusgai den mostra prestatu du Artolak. X. ARTOLA



Protesta egin dute
Tolosako udal langileek
Udalean «urteetan eta erabateko adostasunez» ezarri diren
hainbat neurritan udal gobernuak murrizketak egitea
erabaki duela salatzeko elkarretaratzea egin dute 

Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosa

Tolosako Udaleko langileek pro-
testa egin zuten pasa den astean.
Aste osoan zehar, txaleko horiak
jantzita aritu ziren lanean. Ho-
rrez gain, sinadura bilketa bat
egin zuten langileen artean,
gero, udaleko ordezkari politiko
eta alderdietako ordezkariei he-
larazteko. Ostegun eguerdian,
berriz, elkarretaratzea egin zu-
ten udaletxearen aurrean, Mu-
rrizketarik ez!mezua zabalduz. 
Izan ere, udal gobernuak urte-

etan «erabateko adostasunez»
ezarri diren hainbat neurrietan,
esate baterako, erretiroa aurrera-
tzeagatik ematen diren sarietan,
«murrizketak egitea» erabaki
duela adierazi dute. Bestetik,
udal langileen postuen inguruko

balantzea amaitzeko lanak luza-
tzen ari direla nabarmendu
dute: «Udal gobernuak balan-
tzea egiteko erabakia hartu zuen,
eta zazpi hilabeteko epean amai-
tzea aurreikusita bazegoen ere,
bi urte pasa ondoren oraindik

erabat bukatu gabe daukatela
azaldu dute». 
Azkenik, aspaldian bajak egon

direla eta hutsune horiek ez dire-
la behar beste bete azpimarratu
dute. «Horrek lan baldintzak eta
giroa erabat baldintzatzen ditu».

Ostegunean egin zuten elkarretaratzea udaletxe aurrean. JOSU ARTUTXA
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EH Bilduk salatu du ez dagoela
ospitalearen talde eragilean
Erredakzioa Tolosa

Tolosako EH Bilduk ospitale be-
rriaren inguruan eman diren az-
ken pausoetan ezin izan duela
parte  hartu salatu du. Koalizioak
esan du azpiegitura berria eraiki
ahal izateko Tolosako Hirigintza
Plana (HAPO) aldatu beharra da-
goela, eta horretarako prozesu
bat jarri duela martxan Tolosako

Udalak. Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailak, Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Tolosako Udalak
parte hartzen duten talde eragi-
lean parte hartu nahi duela esan
du EH Bilduk «EAJk adina zine-
gotzi izan eta osasun sistemaren
inguruan modu adostuan lan
egitea garrantzitsua dela sinetsi-
ta». Baina, azken Udaleko Lu-
rralde Batzordean ezezkoa jaso

zuela nabarmendu du, «elkarla-
nari ateak itxiz eta azken hautes-
kundeez geroztik lehen indar po-
litikoa denari betoa jarriz». EAJ-
ren gardentasun eza nabarmen-
du du EH Bilduk eta esan du
orain arteko jarrerak EAJk ospi-
talearen aferan duen «jarrera
itxia eta iluna» frogatzen duela.
Erabakia birpentsatzeko eskatu
dio Tolosako udal gobernuari.

AZOKA JENDETSUA
Amezketako Ferie inoiz baino biziago dagoela erakutsi zuten
herenegun. 25 postu inguruk bete zuten Larrunarri frontoia,
eta jende ugari gerturatu zen. LEYRE CARRASCO

HASI DA TITIRIJAI
Larunbatean eman zioten hasiera 39. Titirijai Txotxongiloen
Nazioarteko Jaialdiari. Igandera arte, haur, gazte nahiz hel-
duentzako ikuskizunak izango dira aukeran. L. CARRASCO

Errealitatera
egokitzeko eskatu
diote aldundiari
Erredakzioa 

Berastegi, Elduain, Berrobi eta
Ibarrako alkateek bilera izan zu-
ten ostiralean Gipuzkoako Foru
Aldundiko Bide Azpiegituretara-
ko departamenduan, elurra 700
metrotik behera iragarrita dago-
enean A-15 autobidea ixteak era-

gingo dituen ondorioek kezka
sortu dielako. Hala, A-15etik ez
jaistea ibilgailuak eskatu dute,
baina, ez dela posible erantzun
diete. Malgutasuna eta errealita-
tera egokitzea da alkateen iritziz
beharrezkoa, horregatik uste
dute elur iragarpenarekin baka-
rrik ixtea gehiegizkoa dela.



Jon Irazu, finaleko
azken postuarekin
konformatu beharrean 
Aizkolari zizurkildarrak Bilbao Arenan egindako Sherpa.ai
Aizkolari Txapelketa Nagusiaren finalean parte hartu du,
eta seigarren eginez azkeneko postuan geratu da

Erredakzioa Zizurkil

Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa
Nagusiko finala jokatu zen here-
negun, eta Jon Irazu zizurkilda-
rrak seigarren postua lortu zuen,
finalista guztietan azkena. Iker
Vicente izan zen irabazlea gizo-
nezkoetan, eta Karmele Gisasola
emakumezkoetan.
Vicentek bigarren aldiz irabazi

zuen Sherpa.ai Txapelketa Na-
gusia. Buruan kokatu zen lehia-
keta osoan zehar eta, azkenean,
enborretik enborrerako tartea
irabazten joan zen bigarren egin
zuen Mikel Larrañagarekiko.
Txanda bakarrean, sei finalistek
hamabi enbor (54 ontzako lau ,
60 ontzako lau eta 72 ontzako
lau) ebaki behar izan zituzten.
Iazko lehiaketako palmarese-

ko lehen hiru postuak errepikatu
ziren. Ekitaldia jai giro ederrean
ospatu zen, eta ia 3.000 pertsona
izan ziren Bilbao Arena aretoan.
Hauek dira aizkolariek lortu-

tako denborak: Iker Vicente,

39.37; Mikel Larrañaga,41.57;
Eneko Otaño, 43.14; Aitzol Atu-
txa, 44.32; Julen Alberdi Txikia
IV.a, 45.53; eta Jon Irazu, 54.15.

EMAKUMEZKOEN FINALA
Lehen aldiz egin zen emakumez-
koen finala, eta hiru aizkolari
sailkatu ziren txapela lortzeko:
Karmele Gisasola (Zelai III.a),

Maika Ariztegi eta Uxue Anso-
rregi. Ezarritako lana 4 enborre-
takoa izan zen: 36 ontzako bi eta
45 ontzako beste bi. Karmele Gi-
sasola garaile argia izan zen, are-
rioei abantaila handia aterata.
Hauek dira aizkolariek egindako
denborak: Karmele Gisasola Ze-
lai III.a, 11.48; Uxue Ansorregi,
13.02; eta Maika Ariztegi, 15.25.

Jon Irazu, eskuinean, sari baneketan. ATARIA

Garaipen bakarra binakako
lehen jardunaldian

Erredakzioa

Binakako Pilota Txapelketaren
lehen jardunaldia jokatu da aste-
buruan, eta eskualdeko pilota-
riak dauden lau bikoteen artean
garaipen bakarra izan da, Peña
II-Albisu bikoak eskuratutakoa,
hain zuzen.
Esperokoa zen behintzat ga-

raipen bat izatea, norgehiagoka
horretan eskualdeko pilotariek
elkarren aurka jokatzen zutela-
ko. Hain justu, Peña II-Albisu bi-
koteak 15-22 irabazi zion Jaka-

Mariezkurrena II bikoteari, az-
ken honen herrian, Berrioza-
rren, jokatutako partidan. Peña
II-Albisuk, egungo bikote txapel-
dunordeak, beraz, lehen puntua
eskuratu du.
Eskualdeko beste bi pilotariek

euren partidak galdu zituzten.
Altuna III.a-k Martijarekin bate-
ra 11-22 galdu zuen Irribarria-Re-
zusta bikoaren aurka, Bartzelo-
nan jokatutako partidan. Tolo-
sak, titular moduan egindako
bere estreinaldian, Ezkurdiare-
kin batera ere ezin izan zuen ga-

raipena lortu, 7-22 galdu baitzu-
ten Elezkano II-Zabaleta bikoa-
ren aurka.

ELIZEGIK, LEHEN PUNTUA
Promozio mailako txapelketaren
lehen jardunaldia ere jokatu da,
eta Iker Elizegik bere lehen pun-
tua lortu du. Bakaikoa II.arekin
batera 22-13 irabazi zioten Larra-
zabal-Salaverri II bikoari. Bestal-
de, Jon Erasunek Eskiroz ordez-
katu zuen eta Zubizarreta III.a-
rekin batera irabazi zioten 18-22
Alberdi-Uriondo bikoari.

Peña II-Albisu bikoteak lortu du eskualdeko pilotariak dauden
bikoteen artean irabaztea, Jaka-Mariezkurrena IIri gailenduz

KIROL EMAITZAK
Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
10. jardunaldia
Villa de Quel 4
Lauburu Ibarra 5

Sailkapena
1. Tafa 27p
12. Lauburu Ibarra 12p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (12) - Tafa (1)

HIRUGARREN  MAILA 
10. jardunaldia
Afantxo Pesc. Ferreres 4
Laskorain 3
Tolosala  4
Santurtzi 4

Hurrengo jardunaldia
Laskorain (4) - Lagun Onak (17)
Almi Elorrietako (13) - Tolosala (8)

SENIOR  MAILA 
Ez da jardunaldirik jokatu

Sailkapena
3. Laskorain 9p
5. Ama TEEP Tolosala 5p
7. Anoeta 3p
9. Lauburu Ibarra 0p

Eskubaloia
1. MAILA  NAZI0NALA
9. jardunaldia
Beti-Onak 27
Tolosa Eskubaloia 28

Sailkapena
1. Arrate Eibar Eskubaloia 15p
7. Tolosa CF Eskubaloia 10p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa Eskubaloia (7)
Helvetia Anaitasuna (2 

1. LURRALDE TXAPELKETA
7. jardunaldia
Ordizia Biok2.com 15
Tolosa Eskubaloia 16

Sailkapena
3.Tolosa CF Eskubaloia 12p

Hurrengo jardunaldia
Arr. Eibar (5)- Tolosa Eskubaloia (3)

Futbola
HIRUGARREN MAILA
14. jardunaldia
Tolosa CF 0
Pasaia 1

Sailkapena
1. Alaves B 31p
20. Tolosa CF 9p

Hurrengo jardunaldia
Amurrio (14) - Tolosa CF (20)

1. MAILA NAZIONALA
10. jardunaldia
Osasuna B 3
Tolosa CF 0

Sailkapena
1. Bizkerre 25p
11. Tolosa CF 11p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (11)
Real Sociedad  B (5)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
10. jardunaldia
Mariño 3
Tolosa CF 1

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (12) 
Oiartzun (2)

GORENGO MAILA EMAKUMEAK
10. jardunaldia
Intxurre 1
Mutriku 8

GORENGO MAILA GIZONAK
11. jardunaldia
Getariako 2
Billabona 0
Danena 3
Ostadar 1
Tolosa CF 1
Usurbil 2

Hurrengo jardunaldia
Getariako (4)
Danena (9)
Tolosa CF  (3)
Billabona (10)

LEHEN MAILA ERREGIONALA
10. jardunaldia
Intxurre 5
Ostadar 2

Saskibaloia
GIZONEZKOEN LEHEN MAILA
5. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE 61
Urgatzi 64

Hurrengo jardunaldia
Tecnun-Askatuak (4)
Redline Mekanika TAKE (1)

EMAKUMEZKOEN LEHEN MAILA
6. jardunaldia
TAKE 44
Easo 52

Hurrengo jardunaldia
Ostadar (6) -TAKE (5)
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Garcia eta
Rubio izan 
dira irabazleak
Ikaztegietan
David Garcia durangarra eta Izaro
Rubio ordiziarra izan dira azkarrenak
Ikaztegietako XXX. Herri Krosean 

Leyre Carrascoa Ikaztegieta

Ohiturak alde batera utzi gabe,
urtero Herrigintza Elkarteak an-
tolatutako Ikaztegietako Herri
Krosa egin zuten igandean,  30.
aldiz, hain justu. Herriko txikien
txanda izan zen lehenbizi, eta
guztira 35 korrikalari izan ziren
bertan parte hartu zutenak. Hel-
duen krosean, 10 kilometrokoa,
75 korrikalari inguru izan ziren
aurtengoan.
Gizonezkoen kategorian azka-

rrena David Garcia durangarra
izan zen 31.37ko denborarekin.
Atzetik izan zituen Aitor Regilla-

ga tolosarra 31.48 eginez eta An-
gel Vazquez Iglasias lazkaotarra
33.04rekin. Sergio Garcia alsa-
suarrak egin zuen laugarren
33.45ko denborarekin.
Emakumezkoen kategorian

Izaro Rubio ordiziarrak jantzi
zuen txapela, 37.19ko denborare-
kin. Saioa Arkonada oñatiarra
geratu zen bigarren (37.41) eta
Maialen Gurrutxaga andoainda-
rra hirugarren (39.54). Eneritz
Iraola bidaniarrak egin zuen lau-
garren 40.22ko denborarekin.
Herriko lehenak Eñaut Larrea

34.52ko denborarekin eta Ina
Agirre 58.54rekin izan dira.

Jokin Eizmendik jantzi du
harri handien txapela
Imanol Garcia Landa Zizurkil

Harri Handien Gipuzkoako Txa-
pelketa izan zen jokoan larunba-
tean Zizurkilen, eta Jokin Eiz-
mendik nagusitasunez irabazi
zuen. Iñigo Eizagirre izan zen bi-
garren, Jon Unanue hirugarren
eta Aimar Galarraga laugarren.
Aimar Irigoien azaltzekoa zen

txapelketara, baina belaun bat ez
zuen guztiz ondo, eta parte ez
hartzea erabaki zuen. Horrek fa-
borito nagusi Eizmendi bihur-
tzen zuen, eta harri bakoitzare-
kin erakusten joan zen zergatia.
Azkenean Eizmendik 5.725 kilo
jaso zituen. Lehia estua izan zen
bigarren posturako, eta kubiko-
an eta bolan egindako lanaren-
gatik Eizagirrek eskuratu zuen.
Bolarekin egindako saioa izan

zen gakoa, 11.ena altxatu eta
Unanueri pasa egin ziolako. Ei-
zagirrek 4.225 kilo jaso zituen eta
Unanuek 4.150. Galarraga ez zen
fin aritu kubikoarekin, balioga-
beko bi altxaldi egin zituelako,

eta azkenean 3.725 kilo jaso zi-
tuen guztira. Bestalde, Pello Ar-
gaia herritarrak erakustaldia
eman zuen lasto altxatzearekin,
txapelketa hasi aurretik zein bu-
katu ondoren.
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Ikaztegietako XXX. Herri Krosaren sari banaketa. LEYRE CARRASCO

Herri kirolek ere 
kulturatik badutelako
Josu Artutxa Dorronsoro
Larraul

Aizkolariak, harri jasotzaileak
eta trontzalariak izan ziren la-
runbat arratsaldean, Larraulgo
pilotalekuan, Kultur Astearen
barruan. Batetik, Gizonezkoen
Urrezko Aizkolarien Kopako
kanporaketa jokatu zuten hamar
aizkolarik: Luis Polanco, Aritz
Irazabal, Ramiro Llanos, Asier
Larrañaga, Jon Rodrigez, Unai
Zabala leaburuarra, Josu Santa-
maria, Endika Goya, Oier Larre-
txea eta Mikel Agirre. Bakoitzak

bi kanaerdiko ebaki behar zi-
tuen, eta Irazabal, Rodrigez, Agi-
rre eta Santamaria izan ziren le-
hen faseko onenak. Ondoren, bi-
garren fasea jokatu zen, eta
lauetatik bik lortu zuten aurrera
egitea txapelketan: Rodrigezek
eta Santamariak.
Bestetik, Gizonezkoen Binaka-

ko Harri-jasotze Txapelketako
kanporaketa jokatu zuten Julio
Jimenez segoviarrak eta Sergio
Mielgo madrildarrak osatutako
bikoteak eta Iraitz Arruti eta Xa-
bat Olaizola zarauztar bikoak.
Gipuzkoarrak aise nagusitu zi-

tzaizkien aurkariei modalitate
guztietan, eta aurrera egin zuten
txapelketan. 
Azkenik, Emakumezkoen

Trontzalari Txapelketako kan-
poraketan, Amaia Mendinueta
eta Iraide Gezuraga bizkaitar bi-
koak, Itxaso Onsalo aresoarrak
eta Leire Astiazaran billabonata-
rrak osatutako bikoa izan zuen
aurkari. Zortzi ebaki egin behar
izan zituzten txanda bakoitzean,
eta bietan Onsalo eta Astiazaran
nagusitu ziren. Hurrengo kan-
poraketan, beraz, eskualdeko or-
dezkari bat izango da.

Jokin Eizmendi, txapelketaren une batean. I.G.L.
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A25  

Anoeta. Indarkeria matxista: forma
berriak eta erronkakhitzaldia Itaia-
ren eskutik, gaztetxean, 18:00etan.
Berrobi.Ahalduntze tailerra, Txalo
Taloren eskutik, eskolan, 18:00etan. 

Deialdiak  
Amasa-Villabona.Aralar, mundua
leku den lurra dokumentalaren
proiekzioa, Gurean, 20:00etan.
Ibarra.Xexili eguneko kontzertua,
plazan, 18:30ean.
Irura.Xexili eguneko kontzertua,
plazan, 18:30ean.
Larraul.Sendabelarrek dakitena li-
buruaren aurkezpena, 19:00etan,
kultur etxean.
Tolosa. Irakurketa kluba gaztelaniaz:
La España vacia, Aranburun,
18:00etan.
Tolosa.Amaia Agirre eta Anjel Mari
Peñagarikano Uzturre egoitzan
bertsotan, 11:30ean.
Tolosa. Izadi. Espetxean jaiotako
atzera kontaketadokumentalaren
proiekzioa, kultur etxean, 19:00etan.
Tolosa.Helduentzako ikuskizuna:
Lau sorkuntza, lau kontinente, To-
pic-en, 22:00etan.
Zizurkil.Epizentroa liburuaren ter-
tulia, Nerea Loiola idazlearekin,
18:00etan, Plazida Otañon. 

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.L. Lejeune.
Euskal Herria, 24. 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6.  943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Goizean giro lasaia,
zeruan hodeiak nagusituko
dira, baina tarteka ostarte

batzuk ikusiko dira eta ateri eutsiko
dio. Arratsaldeak aurrera egin ahala
zerua estali eta hegoaldetik euria iri-
tsiko zaigu, uneren batean mardul
botako duelarik. Tenperatura ez da
9-10 gradutik pasako, eta elur-maila
1.200 metroan kokatuko da.

Bihar.Goizean goiz euri za-
parradaren bat edo beste
izango dugu. Goiz erditik ilu-

nabarrera arte, ateri eutsiko dio eta
une batzuetan ostarte batzuk zabal-
duko dira. Azken orduetan berriz ere
zerua estali eta euritara joko du. Ten-
peratura ez da 10-11 gradutik pasako.

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

ELKARLANERAKO HITZARMENA 
TOLOSALDEKOATARIA-k, Ibarrako Uzturpe ikastolak eta Kilometroak Kultur Elkarteak lankidetza
hitzarmena sinatu dute 2022ko Kilometroak sustatzeko. Usue Sukia Zurutuza Uzturpeko zu-
zendaria, Nekane Artola Labordeta Kilometroak Kultur Elkarteko lehendakaria, Amaia Lasa
Muñagorri Uzturpe ikastolako lehendakaria eta Iban Urdapilleta Alkizalete Ataria-ko kudea-
tzailea izan dira sinadura ekitaldian. Hurrengo urteko Kilometroak Ibarran izango denez, susta-
pena egiteko hiru aldeak elkarlanean ariko dira. Urte guztian zehar euskarri ezberdinetan egin-
go du zabalpena ATARIAK: irratian, papereko edizioan eta Ataria.euswebgunean. Azken hone-
tan, gai honen inguruan sortutako informazio guztia atal berezi batean bilduko da. IRATI SAIZAR


