
TOLOSALDEA PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTSI OMENALDIA //4

Indarkeria matxista
kasuetan erantzuteko
kanpaina martxan da
‘Ez zaude bakarrik’ kanpaina jarri du abian Ibarrako Udalak,
herritarrei indarkeria matxista kasuetan nola jokatu azaltzeko;
herritarrak «konplize» nahi dituztela azaldu dute //5

Ibarrako Udaleko ordezkariak, kanpainaren puntu morea eskuetan dutela. J. MIRANDA
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168 positibo zenbatu
dituzte azken
egunean eskualdean
Tolosaldeko ESIaren intzidentzia tasa 7.498koa
da; ZIUetan 142 pertsona daude une honetan,
eta azken astean 50 pertsona hil direla COVID-
19aren ondorioz esan du Osasun Sailak //3

Presoen eskubideen
alde kalera atera dira
Tolosaldeko herrietan
200 herri baino gehiagotan izan dira Sarek
deitutako mobilizazioak, tartean, Alegian,
Anoetan, Altzon, Berastegin, Ibarran, Iruran,
Lizartzan, Tolosan, Villabonan eta Zizurkilen //2

Altunak eta
Peñak irabazi
egin dute 
azken
jardunaldian

Binakako txapelketan
amezketarra eta Martija
hirugarren postuan daude
bost garaipenekin eta
tolosarra eta Albisu, berriz,
seigarren, hirurekin //7

700 gaztetxo
inguru elkartu
ditu Shanti
areto futbol
txapelketak

29. urtez jokatu dute
txapelketa, 8 eta 12 urte
arteko eskualdeko gazteek;
Suge Beltzak, Tarukutraku
eta Serreria Salaberria 
izan dira irabazleak //6
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ORIAKO URAK ATERA DIRA
Euriak ez du barkatu oraingoan ere. Tolosako Belate auzoa
eta Anoeta arteko errepidean, Hernialdeko bidegurutzearen
parean Oria ibaia atera zen igande iluntzean. Herrigunera
igotzeko errepidea itxita izan dute beraz, eta bizilagunek ber-
tara joateko Anoetako bidea hartu behar izan dute. Bizilagu-
nek salatu dutenez, hilabete batean hirugarren aldia da ingu-
rune horretan ibaiak gainezka egiten duela. Neurriak har di-
tzatela eskatu dute. JON MIRANDA

Trafiko aldaketak
Iruran, udaletxeko
lanak direla eta

Erredakzioa Irura

Irurako udaletxean lanak hasi zi-
tuzten atzo. Gauzak horrela, la-
nak luzatu bitartean San Migel
plazako trafikoan eta aparkale-
kuetan eragina izango du. Irura-
ko Udalak aurreratu bezala,
obrek gutxienez 14 hilabete
iraungo dute.
Honela, hainbat neurri hartu

ditu udalak. San Migel plazara
sartzeko ohiko errepidea itxita
egongo da erabat, eta eremu ho-
rretara ezingo da sartu, ezta
aparkatu ere. Obrako ibilgailuek
baimena izango dute eremura
sartzeko.
San Migel plaza eta Agarre bai-

larako bizilagunek eta zerbitzue-
tako ibilgailuek soilik izango
dute baimena elizaren atzeko sa-
rrera erabiltzeko. Kontuan izan
beharko dute bizilagunek bideo-
kameraz zaindutako eremua

dela eta udalak azpimarratu be-
zala, arau hausteak zigortuak
izango direla.
Egoera ikusita, udalaren go-

mendioa da aparkatzeko beste
eremuak erabiltzea, auto pilake-
tak ekiditeko eta zerbitzuak, hor-
nidurak, larrialdiko ibilgailuak
eta gainontzeko ibilgailuen lana
erraztu ahal izateko nahikoa
leku izan dezaten. Gauzak horre-
la, proposatutako aparkalekuak
trinketea, pilotalekua eta Sagasti
kale ingurua dira.
Era berean, udalak aurreratu

du oinezkoen ibilbidea prestatu-
ko dela eta zabor edukiontziak
Kale Nagusiaren ingurura pasa-
ko direla.
Argibide, kexa edo iradokizu-

netarako Irurako Udalak hiru
bide ditu zabalik: 943 69 13 33
zenbakia; Idatzi udalari atala
app-ean eta irura@irura.eus
helbide elektronikoa. 

Udaletxean egiten ari diren lanengatik ezin
izango dute ibilgailuek eremu horretara
sartu; 14 hilabete inguru iraungo dute lanek

Salgai

Txerriak.Apotea, zerramak eta sei
hilabete inguruko txerrikumeak sal-
gai. Interesatuek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.

Lan bila

Garbiketa eta zaintza.Arratsaldee-
tarako lan bila nabil. Etxeak eta por-
talak garbitzeko edo adinekoak
zaintzeko prest nago. Interesatuek
deitu eguerdian edo gauean:
696409773.

IRAGARKI LABURRAK

Presoen eskubideen
alde dozenaka herritar
atera dira kalera
Larunbat arratsaldean egin ziren manifestazioak
eskualdeko herrietan; besteak beste, euskal presoen
salbuespen legediarekin amaitzea espero du aurten Sarek  

Iñigo Terradillos Gaztañaga

Bigarren urtez jarraian, osasun
egoerak baldintzatuta, Sarek
urte hasieran antolatzen dituen
euskal presoen aldeko mobiliza-
zioak herriz herri egin ziren la-
runbatean, Ipar Euskal Herrian
ezik, han Bakegileek deituta,
Baionan bildu baitziren.
Hego Euskal Herriari dagokio-

nez, 200 herri ingurutan egin zi-
tuen mobilizazioak Sarek euskal
presoen hurbilketa eskatuz, «sal-
buespenik eta atzerapenik
gabe», eta espetxe-baimenak eta
baldintzapeko askatasuna ere
eskatu dituzte.
Tolosaldean, Alegian, Anoe-

tan, Berastegin, Ibarran, Iruran,
Lizartzan, Tolosan eta Villabona
eta Zizurkil artean izan ziren
mobilizazioak. Tolosaren ka-
suan, Ibarrarantz abiatu zen ma-
nifestazioa, herri sarreran Iba-
rrakoekin elkartzeko.
Karmele Elizaran eta Josune

Agirrezabala Sareko kideek esan
zutenez, egoerak azken hilabete-
etan hobera egin duen arren,
oraindik asko dago egiteko: «Le-
hen fasea bukatzeko preso guz-
tiak Euskal Herriratu egin behar
dira, hor amaituko da urrunketa-
rekin. Hortik aurrera, bigarren
eta hirugarren graduak lortzen
joatea izango da hurrengo pau-
soa. Poliki doa, baina, aurten es-
pero dugu urrunketarekin eta
salbuespen legediarekin amai-
tzea».

Tolosan Triangulo plazatik abiatu zen manifestazio jendetsua. I. T.

Euskal preso eta iheslariak etxeratzeko deia, Altzotik ere. ATARIA

Ikaztegietan ere herritarrak kalera atera ziren, euskal presoen alde. ATARIA



Azken lau egunetan 847
positibo zenbatu dituzte 
Eskualdeko herri guztiak daude eremu gorrian, eta Tolosaldeko ESIaren
intzidentzia tasa 7.498,05koa da; azken egunean, 168 positibo zenbatu dituzte 

Erredakzioa

Osasun egoerari dagokionean
urte berria ere bide beretik hasi
da, eta Osasun Sailak COVID-
19ari lotutako datuak ematen ja-
rraitzen du. Urtarrilaren 3tik
5era 919 positibo zenbatu zituz-
ten eskualdean, eta urtarrilaren
6tik urtarrilaren 9ra, berriz, 847.
Azken astean 77.628 positibo
atzeman dituzte Araba, Bizkai
eta Gipuzkoan eginiko azterketa
guztietan, eta horietatik, azken
egunean, Tolosaldean, 168 kasu
izan dira. 
Azken lau egunak kontuan

hartu eta herriz herriko datuei
begiratuz gero, Abaltzisketan 6;
Adunan, 7; Alegian, 27; Albiztu-
rren, 5; Alkizan, 5; Altzon, 7;
Amezketan, 6; Anoetan, 28; As-
teasun 10; Baliarrainen, 2; Be-
launtzan, 4; Berastegin, 9; Berro-
bin, 5; Bidania-Goiatzen, 6; El-
duainen, 0;     Gaztelun, 3;
Hernialden, 1; Ibarran, 70; Ikaz-
tegietan, 3; Iruran, 28; Larraulen,
2; Leaburu-Txaraman, 5;  Lizar-
tzan, 5; Orendainen, 2; Orexan, 4;
Tolosan, 467;     Amasa-Villabo-

nan, 97 eta Zizurkilen, 33 izan
dira. 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan

azken 14 egunetako intzidentzia
tasa 6.600,91koa izan da, eta To-
losaldeko ESIak kopuru hori
gainditzen du, 7.498,05ko intzi-
dentziarekin. Tolosaldean, az-
pieskualdeka ere egoera ez da
hobea, eta eremu guztiak daude
gorrian: Villabonako ESIak
6.919,66ko tasa du, Tolosakoak

8.597,92koa, Ibarrakoak
7.460,78ekoa eta Alegiakoak
7.088,61ekoa.
Bestalde, Araba, Bizkai eta Gi-

puzkoako ospitaleetan, une ho-
netan ZIUetan 142 pertsona dau-
dela eman dute jakitera, eta ospi-
taleratutako pertsonen kopurua
796 pertsonakoa da. COVID-19a
dela eta, azken lau egunetan, 50
hildako egon direla eman du
ezagutzera Osasun Sailak.

ADINEKOEN EGOITZAK
Gipuzkoako Foru Aldundiak ja-
kitera eman duenez, 115 positibo
berri atzeman zituzten herene-
gun adinekoen zentroetan, eta
tartean daude Tolosako Uzturre
zentroa eta Iurreamendi egoitza. 
Uzturre zentroan bost positibo

berri zenbatu dituzte, eta guztira
egoiliarren artean 15 daude, eta
Iurreamendi egoitzan hiru posi-
tibo zenbatu dituzte.

Gabon egunen bueltan ilara luzeak sortu dira Tolosan, probak egiteko. ATARIA

Auzolanean
garbitu behar izan
dituzte plazak

Erredakzioa Ibarra / Zizurkil

Tabernak itxita egoteak ez du
esan nahi parrandarik egiten ez
denik, eta Urteberri egunean
Ibarran eta Errege egunean Zi-
zurkilen, nabariak izan ziren pa-
rranda egin zutenek utzitako
arrastoak. Jai egunak tarteko,
Ibarrako herriko plaza eta Zizur-
kilgo Joxe Arregi plaza auzolane-
an garbitzeko deia luzatu behar
izan zuten. 
Urteberri egunean, gaueko pa-

rrandaren ondorioz, Ibarrako
plaza guztia «zikin-zikin» esnatu
zela iragarri zuen herritar talde
batek, eta Ibarrako Udalaren la-
guntzarekin batera, herritar tal-
de batek eguerdirako deia luzatu
zuen garbiketa lanak egiteko, eta
auzolanean garbitu zuten guztia.

«ONARTU EZIN DIREN
JARRERAK»
Egun batzuk geroago, Errege
egunean, egoera berean esnatu
zen Zizurkilgo Joxe Arregi plaza.

Bezperako parrandaren ondo-
ren, goizean, Joxe Arregi plazak
zuen egoera ikusita udaletik au-
zolanerako deia egin behar izan
zuten. 
Zizurkilgo Udalak, beste

behin, irmo salatu zuen azken
hilabeteetan Joxe Arregi plaza-
ren inguruan gertatzen ari dena.
«Asteburu bat baino gehiagotan,

goizera arte luzatzen diren festa
eta parranda gune gisa hartua
dago plaza, eta parranda horiei
lotuta zarata, zikinkeria eta txiki-
zio bat baino gehiago ari dira ger-
tatzen», adierazi dute udaletik.
«Onartu ezin diren jarrerak dira.
Are gutxiago hainbeste herritar
bizi den inguru batean», gainera-
tu zuten zabaldutako oharrean.

Minbiziari
aurka egiteko
ibilaldi
osasungarriak
egingo dituzte    

Erredakzioa

Minbiziaren Aurka Gipuzkoan
elkarteak oinezko ibilaldi osa-
sungarrien programa berezia ja-
rriko du abian eskualdean. He-
rritar guztiei zuzendutako jar-
duera da, eta ostegunero egingo
dute.
09:30ean abiatuko dira elkar-

teak Tolosan duen egoitzatik
(Emeterio Arrese kalea, 2-1), eta
herrian zehar bost kilometro in-
guruko ibilbidea egingo dute,
ordu eta erdi inguruko iraupena-
rekin. Jarduera honen helburua
pertsonen artean bizimodu osa-
sungarriak sustatzea da, «minbi-
zia bezalako gaixotasunak izate-
ko arriskua murrizten lagun de-
zaten».
Doako ekimen honetan nahi

duen herritar orok hartu dezake
parte, «osasunerako hain onura-
garria den jarduera horretan hasi
nahi duten guztiek». «Halako
ekintzek malgutasuna eta sasoi
fisikoa hobetzen laguntzen dute
eta, gainera, taldean ariketa fisi-
koa egitea askoz motibagarria-
goa da», azaldu dute elkartetik.

ERRETZEARI UZTEKO TERAPIA
Bestalde, Minbiziaren Aurka Gi-
puzkoan elkarteko prebentzio
arloak antolatutako erretzeari
uzteko taldeak ere urtarrilean
hasiko dira. Tabakismoan aditua
den psikologo batek emango du,
eta adierazi dutenez, zortzi aste-
ko doako terapia honek %60ko
arrakasta-tasa du.
Terapia online edo presentzia-

la jasotzeko aukera dago. Arreta
ahalik eta gehien pertsonaliza-
tzeko, aldez aurretik elkarrizketa
bat egingo dute erretzeari uzteko
modurik onena baloratzeko.
Pertsona bakoitzaren egoera eta
arreta desberdinak direnez, el-
karteak arreta zuzena eta pertso-
nalizatua eskaini nahi dio pa-
ziente bakoitzari. Contraelcan-
cer . e s / e s / tabakoar i -agur
webgunean terapia horren ordu-
tegiak eta zehaztapenak kontsul-
ta daitezke. Jardueretarako pla-
zak mugatuak direla esan dute.
Erretzeari uzteko terapian izena
emateko azken eguna urtarrila-
ren 13a izango da, eta horretara-
ko, 943 45 77 22 telefono zenbaki-
ra deitu edo gipuzkoa@contrael-
cancer.es helbidera mezu bat
bidali ahalko da.

GIZARTEA TOLOSALDEA 03Ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2022ko urtarrilaren 11

Zaborrez beteta utzi zuten Joxe Arregi plaza. ATARIA

Ibarrako plaza eta Zizurkilgo Joxe Arregi plaza
parranda egin eta gero «zikin-zikin» utzi dituzte 



«Ametsik ero eta
koloretsuenak ere,
euskaraz posible dira»
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoak 
omendu ditu Korrikak, «azken 34 urteetan
euskararekiko adierazi duten konpromisoagatik» 

Iñigo Terradillos Gaztañaga 

AEK-k eta Korrikak Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots omendu di-
tuzte, euskararen alde «azken 34
urteetan adierazi duten konpro-
misoagatik». Gure Zirkuaren
karpan eginiko ekitaldian, Tolo-
san, Korrikako koordinatzaile
Asier Amondok nabarmendu du
Aiora Zulaikak, Joxe Mari Agi-
rretxek eta Mertxe Rodriguezek
euskara ez zutenean, euskalte-
gietan euskara ikasteari edota
hobetzeari ekin ziotela, eta, or-
duz geroztik, euskara ahoan ibili
dutela 34 urtez. «Zuzeneko era-
gina izan dute ume eta guraso as-
kok euskararen hautua egin de-
zaten. Haiek transmisioa goitik
behera (guraso-ume) eta behetik
gora (ume-guraso) landu dute;
haiek, haien hitzekin, euskarari
ekin zioten, eta eutsi egin diote».
Zulaikak, Agirretxek eta Ro-

driguezek oroigarri bana jaso
dute ekitaldian, AEK-ko eta Hik
Hasiko kideen eskutik. Modu
horretan eskertu nahi izan diete
pailazoei azken elkarte horrekin
izaniko elkarlana.
Pailazoek eskerrak eman diz-

kiote Korrikari eta AEK-ri. Rodri-
guezek gogoratu du AEK-n ikasi
zuela euskaraz hitz egiten: «Zue-
kin hasi nintzen, euskaraz ames-
tu arte, hegoak sortu zitzaizki-
dan eta hegan egiten egiten hasi
nintzen geroztik. Txori bihurtu
nintzen alai eta gaur egun euska-
raz bizi naiz». Agirretxek, berriz,
adierazi du AEK-n alfabetatu
zela, eta euskarak emandakoa

nabarmendu du: «euskarak la-
gunak eman dizkigu, alaitasuna,
maitasuna, eta ametsak. Geu be-
zala txikiak direnekin elkartuta
koloretako mundu bat lortzen
ari gara. Denona eta denontzat
izango den mundu baten alde ari
gara euskaratik eta euskaraz».
Zulaikak, bere aldetik, ametsik
eroenak eta koloretsuenak ere
euskaraz posible direla, eta eus-
kararen komunitatearen parte
izateaz harro daudela esan du. 
Pirritx, Porrotx eta Marimoto-

tsek ere opariak banatu dituzte.
Hain justu, «amonak egindako
habiak» eman dizkiete bai Korri-
kari, bai eta Gure Zirkuari ere,
euskarari nahiz kulturgintzari
eginiko ekarpenagatik. Gainera,
azken urteetan izan dituzten tal-
dekideak eta kolaboratzaileak
ere gonbidatu dituzte oholtzara,
horiek eginiko lana eskertze al-
dera.
Gure Zirkuaren emanaldi be-

rezian egin diete omenaldia hiru
pailazoei, eta ekitaldian euskal-
gintzako eragile ugari ere izan
dira, hala nola Topaguneko le-
hendakari Kike Amonarriz, Ber-
tsozale Elkarteko lehendakaritza
taldeko Maialen Lujanbio, Beha-
tokiko zuzendari Agurne Gaube-
ka, Ikastolen Elkarteko lehenda-
kari Koldo Tellitu eta Kontseilu-
ko idazkari nagusi Paul Bilbao.
Han izan dira Gipuzkoako Foru
Aldundiko, EH Bilduko, ELA,
LAB eta Steilas sindikatuetako,
Gure Esku-ko eta Udalbiltzako
ordezkariak, eta baita eskualde-
ko hainbat alkate ere.Ostiralean egin zien Korrikak omenaldia pailazoei, Gure Zirkuan, Tolosan. I.T.
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Amezketako irakurle taldea
hilaren 25ean hasiko da 
Erredakzioa Amezketa

Amezketako irakurle taldeak ur-
tarrilaren 25ean izango du urte-
ko lehen saioa. Oihana Iguara-
nen Hormak liburuari buruz ari-
ko dira, egilea bertan dela.
Duela hamahiru bat urte sortu

zen irakurle taldea. Azken bi ur-
teetan, pandemiak lanak zaildu
dizkie, eta galtzak bete lan izan
dituzte aurreikusitako egutegia
betetzeko; hala ere, 2022an, pan-
demia aurreko dinamikara itzul-
tzea dute helburu.
Urtarriletik ekainera bitarte,

bospasei liburu irakurtzeko as-
moa dute, hilean bat; behin libu-
rua irakurrita, liburuari buruzko
iritzi-trukea egingo dute. Amez-
ketako Udalak eta Euskal Idazle-

en Elkarteak hitzarmen bat dau-
kate sinatuta, eta hitzarmen ho-
rri esker, idazleen bisitak jaso-
tzen dituzte amezketarrek. «Bisi-
ta horietan, idazlearen sortze
prozesua ezagutzeko aukera iza-
ten dute, idazlearen asmoak eza-
gutzen dituzte eta irakurleek
haien inpresioen berri ematen
dute; guztia oso giro atseginean
eta modu informalean», adierazi
dute.
Irakurle taldeko kideek esan

dutenez, taldean parte hartzeko
ez dago irakurle sutsua izan be-
harrik, ezta urte osorako konpro-
misoa hartu beharrik ere. «Berta-
ratzen diren asko probatzeko as-
moz hasi ziren, eta taldeko giro
atseginari esker, urteak darama-
tzate parte hartzen». Zenbait

partaidek aitortu dute ohituago
daudela gazteleraz irakurtzera,
eta irakurle taldeko dinamikari
esker, urtean euskarazko liburu
batzuk ere irakurtzen dituztela.
«Gehiago kostata agian, baina
amaitutakoan beste irakurle ba-
tzuekin liburuaz hitz egin ahal
izatea, nagiak kentzeko aski mo-
tibazio izaten da».
Oihana Iguaranen Hormak

eleberria izango da aurtengo le-
hen liburua, eta urtarrilaren
25ean egingo dute iritzi-trukea,
19:00etan hasita, amasarra bera
ere bertan dela. «Irakurterraza
da, eta egokia izan daiteke talde-
ra lehen aldiz gerturatu nahi
duenarentzat», adierazi dute.
Urtarrileko saioan zehaztuko
dute otsailerako liburua.

Zinema bonuak
eskuragarri 
jarri dituzte
Erredakzioa Tolosa

Urtarrilean 29 zinema saio eskai-
niko dituzte Leidorren. Ohi be-
zala, helduei zein haurrei zuzen-
dutako filmak proiektatuko di-
tuzte, eta abenduan egin bezala,
zinema saio bikoitzak eskainiko
dira, asteburuetan bi film eskai-
niz.
«Adin tarte eta gustu guztieta-

rako filmak» bildu dituzte egita-
rauan, herritarrei «kalitatezko
eskaintza eta askotarikoa» ema-
teko helburuarekin. Udaletik
esan dutenez, segurtasun neurri
guztiak beteko dira Leidor areto-
an, orain arte bezala.

Bestalde, 2022rako zinema bo-
nuak eskuragarri daude. Maia-
tzaren 31ra bitarte erabili ahal
izango dira, helduei zein haurrei
zuzendutako edozein zinema
saiotan, estreinaldietan izan
ezik. Bonu bakoitzarekin, gehie-
nez ere, bi sarrera eskuratu ahal-
ko dira saio bakoitzerako. 
10, 20, edo 30 saiotarako bo-

nuak eskuratu ahal izango dira:
10 saioko bonuaren prezioa, 30
eurokoa da; 20 saioko bonuare-
na, 35 eurokoa; eta 30 saioko bo-
nuarena, 40 eurokoa. Bonuak
Kutxabanken bidez eskuratu
ahalko dira, Leidor aretoa auke-
ratuta.



INDARKERIA
MATXISTA
SUFRITZEN DUZU?

Laguntza, euskarri emozionala, ba-
liabideei buruzko informazioa eta
balizko irtenbideei buruzko orien-
tazioa eman du udalak, Ibarra.eus
webgunean osatutako atalean.
Ikus-entzunezkoen bitartez indar-
keria matxistaren aurkako koordi-
nazio protokoloa azaltzen dute
modu laburrean.  

Ibarrako Udalak gogorarazi du
erasotua izan den herritarrak Gi-
zarte Zerbitzuetara jo dezakeela
astelehenetik ostiralera 09:00eta-
tik 14:00etara, edota 943 67 04 15
telefonora deituta. Informazioa eta
orientazioa, laguntza psikologikoa,
harrera etxebizitzetarako sarbidea
eta larrialdietarako laguntzen berri
emango zaie herritarrei bertan.
Besteak beste, informazio eta
arreta espezializatua ematen duen
Satevi zerbitzuaren telefonoa,
Udaltzaingoarena, Ibarrako Osasun
Zentroarena eta larrialdi kasueta-
rako erabili daitezkeen zenbakien
berri ere ematen du udalak webgu-
neko atal berezituan.

TAILERRAK
Urtarrilak 18, asteartea

19:00. Ibarrako plazako gune esta-
lian, euskaraz eskainiko dute tailerra
Sortzen elkarteko kideek eta hain-
bat gako emango dituzte.

Otsailak 1, asteartea

19:00. Ibarrako plazako gune esta-
lian, gaztelaniaz eskainiko dute taile-
rra Sortzen elkarteko kideek.

Erantzun komunitarioa
indarkeria matxistari 
Ibarrako Udalak ‘Ez zaude bakarrik!’ kanpaina jarri du martxan, eraso
matxista baten aurrean herritarrei nola jokatu dezaketen azaltzeko

Jon Miranda 

Komunitate modura indarkeria
matxistari aurre egiteko deia lu-
zatu die Ibarrako Udalak herrita-
rrei. «Beharrezkoa da begiak ez
ixtea eta posizionatzea», esan du
Agurtzane Arribillaga Politika
Feminista eta Aniztasun zinego-
tziak. HorretarakoEz zaude ba-
karrik! kanpaina jarri dute mar-
txan. Herriko etxe eta lantoki
guztietara 1.800 puntu more
itsasgarri banatu dituzte: kan-
painaren leloa sei hizkuntzatan
ageri da bertan, eta QR kode ba-
ten bitartez, indarkeria matxis-
taren aurrean koordinatzeko
protokoloari eta herrian dauden
baliabideei buruzko informazio-
rako sarbidea ematen zaie herri-
tarrei.
Arribillagak esan du herrita-

rrak «konplize» nahi dituztela
emakumeenganako indarkeria-

ren aurkako borrokan. «Indarke-
ria mota hori gure gizartean,
gure herrian, gure auzoan eta
gure etxe atarian dago», azpima-
rratu du zinegotziak, eta hori be-
rresteko, Ibarrako Gizarte Zerbi-
tzuetan azken bi urteetan jaso di-
tuzten datuak eman ditu. «20
emakumek genero indarkeria ja-
san dute Ibarran azken bi urtee-
tan. 20 emakume horietatik 17k
salaketa jarri dute, zortzik babes
agindua dute, bederatzi lagun-
tza psikologikoa jasotzen ari dira
eta haietako bat seme-alabekin
dago Ibarrako larrialdi etxebizi-
tza batean».
Horiez guztiez gain, Ibarrako

udal ordezkariek esan dute kasu
ikusezinak ere badaudela eta ho-
rietan jarri nahi dutela arreta
kanpaina honekin. Indarkeria
matxistaren ibilbidean lau fase
bereizten dituzte adituek: detek-
zioa, informazioa, balorazioa eta

arreta.Ez zaude bakarrik! kan-
painarekin lehenengo bietan ja-
rri nahi dute azpimarra. «Ingu-
ruan indarkeria mota hau gerta-
tzen dela sumatzen badugu zein
pauso eman ditzakegun azaldu
nahi dugu egitasmo honekin.
Garrantzitsua da komunitateak
eman dezakeen babesa».
Puntu more itsasgarrian topa-

tuko duten QR kodea eskaneatu-
ta, Ibarran indarkeria matxista-
ren aurrean koordinatzeko pro-
tokoloari buruzko informazio
guztia jaso ahal izango dute he-
rritarrek, «modu labur eta ikus-
garrian». Bideo batzuen bitartez,
sexu eraso, eraso fisiko edo eraso
psikologiko baten aurrean nola
jokatu azaltzen da bertan. Ikus-
entzunezko horietan, azpititu-
luak gaztelaniaz, frantsesez, in-
gelesez, errumanieraz eta ara-
bieraz irakurri ahal izango dira.
Puntu more itsasgarrian ere hiz-

kuntza horietan ageri da Ez zau-
de bakarrik! leloa.
Informazio hori ematearekin

batera, erasoa jasan duen pertso-
nak eskura dituen baliabideen
zerrenda ere ematen dute udale-
ko webgunean. «Behin detekzio
eta informazio fase hori eman
ondoren, balorazioa eta erasoa
jasan duten pertsonen arreta
zerbitzu espezializatuek dara-
mate», esan du Arribilllagak.
Ibarrako Gizarte Zerbitzuetan
egiten duten lana aipatu du zine-
gotziak eta protokoloaren jarrai-
pen batzordean biltzen diren
eragileen inplikazioa eskertu du.

BI TAILER DATOZEN ASTEETAN
Horrekin batera, bizilagun gisa,
indarkeria matxista kasu baten
aurrean nola jokatu jakiteko, bi
tailer antolatu dituzte datozen
egunotarako Ibarrako plazako
gune estalian. Urtarrilaren 18an

Ezkerretik eskuinera, Zubillaga, Arribillaga eta Martinez zinegotziak eta Zapirain alkatea, kanpainaren puntu morearekin. J. M. 

euskaraz eta otsailaren 1ean gaz-
telaniaz, bi egunetan, 19:00etan
hasita. «Sortzen elkartekoak eto-
rriko dira azalpenak ematera, gai
hauetan jantzita daude, eta kasu
bat atzematen dugunean ondo
nola jokatu azalduko digute. Dis-
krezioz nola jokatu, zurrumu-
rruak nola ekidin... Gako batzuk
eskuratuz gero, asko egin deza-
kegula uste dugu».
Kanpaina aurkezteko agerral-

dian Politika Feminista eta Aniz-
tasun zinegotziarekin batera
egon dira Nagore Zubillaga Gi-
zarte Zerbitzuetako zinegotzia,
Kristina Martinez Hezkuntza eta
euskara zinegotzia eta Igor Zapi-
rain alkatea. Egindako lan guztia
nabarmendu du alkateak eta
kanpaina lagungarri izatea espe-
ro duela esan du. «Erabiltzeko
erreminta bat izango da. Espero
dugu baliagarria izatea eta de-
nen artean elikatzen joatea».
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700 haurrek
hartu dute
parte Shanti
Torneoan
Benjamin mutiletan Suge Beltzak
taldea izan da irabazlea, alebin
nesketan Tarukutraku taldea eta
alebin mutiletan Serreria Salaberria 

Josu Artutxa Tolosa

Aurreko aldian ez zen egin, bai-
na oraingoan aurrera egitea era-
baki zuten Kirolagunak kirol el-
karteko kideek: Gabonetako Are-
to Futboleko XXXIX. Shanti
Torneoaren partidak jokatu di-
tuzte 8 eta 12 urte bitarteko 700
haurrek, Usabal Kiroldegian, eta
urtarrilaren 5ean jokatu zituzten
finalak. Abenduaren 27an hasi
zen txapelketa, hiru mailatan ba-
natuta, eta sei talde onenek joka-
tu zituzten finalak.
Benjamin mutilek jokatu zu-

ten lehen finala. Suge beltzak tal-
deak 3-1 irabazi zion Alegiako

Herri Eskola A taldeari. Alebin
nesken txanda izan zen ondo-
ren. Tarukutraku taldea nagusi
izan zen, eta 4-1eko markagai-
luarekin gailendu zitzaion Au-
sartak taldeari. Azkenik, alebin
mutilen mailako finalean, Serre-
ria Salaberriak lortu zuen garai-
pena, Tximistak Junior taldeari
3-1 irabazi ondoren.
Behin finalak amaituta, sari

banaketaren txanda izan zen.
Iker Galarza Gure Zirkuko paila-
zo eta artistak banatu zizkieten
garaikurrak maila bakoitzeko le-
hen lau sailkatuei. Galarzak be-
rak ere saria jaso zuen ekitaldia-
ren amaieran: errege opila.

Shanti Torneoaren sari banaketaren ondorengo familia argazkia. J. ARTUTXA

KIROL EMAITZAK
Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
15. jardunaldia
San Juan - Lauburu

Sailkapena
1. Tafa 39p
2. Pinseque 37p
3. San Juaan 26p
6. Lauburu Ibarra 20p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu Ibarra (6)
Tafa (1) 

HIRUGARREN  MAILA 
15. jardunaldia
Laskorain 2
Mondrate 2
Eskoraiatza 3 
Tolosala 5

Hurrengo jardunaldia
Gora (6) - Laskorain (2) 
Tolosala (9)- Kukuyaga (11)

SENIOR  MAILA 
7. jardunaldia
Laskorain  - Ama TEEP Tolosala
(atzeratuta) 
Eskoriatza 4
Lauburu Ibarra 1
Anoeta  (atsedena)

Hurrengo jardunaldia
Eskoriatza (2) 
Ama TEEP Tolosala (6) 
Lauburu Ibarra (9)- Antiguoko (3)
Lazkao (7) - Anoeta (4)
Laskorain (5) (atsedena)

Eskubaloia
1. MAILA  NAZI0NALA
Sailkapena
1. Arrate Eibar Eskubaloia 25p
2. Helvetia Anaitasuna 19p
3. Ilcapo Hondarribia 18p
5. Tolosa CF Eskubaloia 15p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa Eskubaloia (5)
Romo Broker Kirol (10) 

1. LURRALDE TXAPELKETA
11. jardunaldia
Leizaran Eskubaloia 29 
Tolosa Eskubaloia 14 

Sailkapena
6.Tolosa CF Eskubaloia 12p

Hurrengo jardunaldia
Urnieta Quel Abogados (1) 
Tolosa Eskubaloia (6)

Futbola
HIRUGARREN MAILA
20. jardunaldia
Beasain 2
Tolosa CF 1

Sailkapena
1. Portugalete 43p
18. Beti Gazte 18p
19. Tolosa CF 18p
20. Uritarra 17p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (19) - Alaves B (2)

1. MAILA NAZIONALA
14. jardunaldia
Tolosa CF 2
San Ignacio 0

Sailkapena
1. Bizkerre 35p
10. Aurrera de Vitoria 16p
11. Tolosa CF 16p
12. Oiartzun 15p

Hurrengo jardunaldia
Monte (6)
Tolosa CF (11)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
15. jardunaldia

Tolosa CF 4
Urnieta 0

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (12) 
Ostadar (9)

GORENGO MAILA GIZONAK
16. jardunaldia
Astigarragako Mundarro 0
Tolosa CF 0
Hernani 2
Billabona 1
Danena (atsedena) 

Hurrengo jardunaldia
Danena (9) - Hernani (6)
Tolosa CF  (3) - Zumaiako (1)
Billabona (10) - Orioko (2)

LEHEN MAILA ERREGIONALA
Igoera fasea, 1. jardunaldia
Touring 3
Intxurre 2

Hurrengo jardunaldia
Intxurre (8) - Lengokoak (5)

Saskibaloia
GIZONEZKOEN LEHEN MAILA
Sailkapena
1. Tabirako Baque 6-1
2. Redline Mekanika TAKE 5-2
3. Tecnum-Askatuak 4-3
4. Urgatzi 4-3

Hurrengo jardunaldia
Tabirako Baque (1)
Redline Mekanika TAKE (2)

EMAKUMEZKOEN LEHEN MAILA
Sailkapena
1. Easo 7-0
2. CD Internacional 5-1
5. TAKE 2-5

Hurrengo jardunaldia
TAKE (5)  (atsedena)
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Altuna III.ak eta Peña II.ak
beste garaipen bat lortu dute 
Altuna III-Martija bikoa hirugarren dago sailkapenean, bost garaipenekin, 
eta Peña II-Albisu seigarren postuan daude, oraingoz hiru partida irabazita

Erredakzioa 

Pixkana aurrera egiten ari da Bi-
nakako Pilota Txapelketa, baina
oraindik gauza asko daude era-
bakitzeke. Eskualdeko pilota-
rientzat bi garaipen eta bi porrot
izan dira azken jardunaldian,
txapelketako zortzigarrenean,
eta bigarren itzuliko lehen jardu-
naldian. Altuna III-Martija sail-
kapeneko hirugarren postura igo
dira, 22-12 irabaziz Irribarria-Re-
zustari. Bost garaipen dituzte eta
bigarren dauden Laso-Imaz bi-
koarekin berdinduta daude ga-
raipen kopuruan.
Peña-Albisu bikoak garaipen

estuagoa lortu du, 20-22, Urruti-
koetxea-Arangurenen aurka. Hi-
rugarren garaipena lortuz, biga-
rrena jarraian, tolosarra eta
ataundarra azken bi postuetatik
atera dira eta orain seigarren
postuan daude. Hiru garaipen
dituzte ere Jaka-Mariezkurrena
II bikoteak, eta zazpigarren pos-
tuan daude. Azken jardunaldian
tanto bakarrarengatik galdu
dute Laso-Imazen aurka. Sailka-
peneko azken postuan, zortziga-
rrengoan, jarraitzen du Ezkur-

dia-Tolosa bikoak. Lider doazen
Elezkano II-Zabaletaren aurka
16-22 galdu dute, eta, beraz, ga-
raipen bakarra lortu dute orain-
goz. Seigarren postua bi garaipe-
nera dute, eta gero eta partida
gutxiago dituzte txapelketan ja-
rraitu nahi badute.

ELIZEGIK, ZAZPIGARRENA
Promozio mailako txapelketan,
Elizegi asteasuarrak Arteaga II.a
aurrelariarekin jokatu du zortzi-

garren jardunaldian, azken ho-
nek Bakaikoa ordezkatu baitu.
22-12 irabazi diote Larrazabal-
Salaverri II bikoteari. Zazpiga-
rren garaipena lortu du, beraz,
asteasuarrak, eta sendo jarrai-
tzen dute sailkapen buruan.

ERASUNEN AZKEN PARTIDA
Jon Erasun zizurkildarrak agur
esan dio bere pilota ibilbide pro-
fesionalari. Larunbatean jokatu
zuen Iñaki Artolarekin batera

bere azken partida, Iruñeko La-
brit pilotalekuan, eta 15-22 galdu
zuten Agirre eta Aretxabaletaren
aurka. 

MURUA ETA AIZPURU, NAGUSI
Urtearen hasieran izan zen Be-
har Zana elkarteak antolatu zuen
IX. Antton Pebet Oroimenezkoa-
ren finala, eta bertan Ander Mu-
ruak eta Julen Aizpuruk 18an
utzi zituzten Igoa eta Arbizu, Vi-
llabonako Beharzana pilotale-
kuan jokatutako partidan. Afi-
zionatuen elite mailako txapel-
ketaren finala ikusteko frontoia
goraino bete zen. Tolosa-Aurrera
elkarteko Julen Aizpuru atzelari
asteasuarrak, beraz, eskuratu
zuen txapela, Soraluzeko Ander
Murua pilotariarekin batera. Az-
ken honek eraman zuen pilotari
onenaren saria, partida guztian
zehar maila oso onean aritu bai-
tzen. 
Finalaren aurretik, Villabona-

ko pilotalekura bertaratu ziren
jarraitzaile guztiek aspaldiko jo-
kamoldea ikusteko aukera izan
zuten, joko garbi elite mailako
partida, hain zuzen. Karrikaburu
eta Sistiaguek osatutako bikote-

ak 40-33ko emaitzarekin irabazi
zuten partida, Larronde eta De
Paredesen aurka.

GABONETAKO TOPAKETAK
Eguberrietan gaztetxoenek pilo-
tan aritzeko aukera izan dute eta
eskualdean hiru topaketa  egin
dituzte. Batetik, Tolosa-Aurrera
elkarteak antolatuta, Tolosalde-
ko 70 gaztetxo inguruk hartu zu-
ten parte Beotibar pilotalekuan
egindako topaketan. Hiru maila-
tan banatuta jokatu zuten gazte-
txoek, benjaminak eta alebinak
pilota goxoarekin eta mistoare-
kin. Finalean Jokin Altuna pilo-
taria izan zen sari banaketa eki-
taldian.
Villabonan ere egin zen topa-

keta, egun batez, herriko Behar
Zana elkarteak antolatuta Adu-
nako Txulobi pilota taldearen la-
guntzaz. 50 pilotarik parte hartu
zuten eta 54 pilota partida joka-
tu, Villabonako Bearzana eta
Olaederra pilotalekuetan. Ondo-
rengo taldeek parte hartu zuten:
Orioko Pilota Taldea, Tolosa-Au-
rrera Pilota Taldea, Bidania-
Goiatz Pilota Taldea eta Behar
Zana Pilota Taldea.
Alegialdean ere urteroko hi-

tzorduari eutsi zioten, iaz egin ez
bazen ere, Gabonetako XIX. Pilo-
ta Topaketa antolatuz Intxurre
elkartearen eskutik, Alegia, Al-
tzo, Amezketa eta Ikaztegietako
guraso elkarteen laguntzarekin.
Guztira 70 pilotari baino gehia-
gok parte hartu zuten, bost mai-
latan, eta finalak Amezketan jo-
katu zituzten, plazako pilotale-
kuan. Jokin Altuna eta Iñaki
Artola izan ziren sari banaketan.

IX. Antton Pebet Oroimenezkoaren sari banaketa. LEYRE CARRASCO
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KARRERA ETA
JON URBIETA,
TXAPELDUN
Pasakako I. Urtxalle Sariko
irabazleak izan dira Behar
Zana elkarteko Karrera eta
Jon Urbieta. Txapelketa be-
rria Oiartzungo Kontzejupe-
an jokatu zen larunbatean,
eta finaleko lau pilotariak Be-
har Zana elkarteko kideak
izan ziren. Karrera eta Jon
Urbietak 13-10 irabazi zieten
Lizaso eta Xabier Urbietari.
Lau bikote izan ziren lehian,
eta finalerdian, Lizaso eta Xa-
bier Urbieta bikoteak 3-9 ira-
bazi zion Ziarrusta eta Pan-
txo Valencia bikoteari, eta
Karrera eta Jon Urbieta biko-
teak 2-9 irabazi zioten Uribe
eta Beldarraini. ATARIA



Aurtengo Tolosanklisk
lehiaketak badu gaia

Erredakzioa Tolosa

2023 urteko Tolosako egutegia
osatuko duten argazkiak aukera-
tzeko Tolosanklisk argazki lehia-
keta antolatzen du Tolosako
Udalak. Bada, aurtengo lehiake-
tarako gaia erabaki du dagoene-
ko: Tolosa, kulturaren plaza.
«Azken urteetan, Tolosa errefe-
rente bihurtu da kultura arloan,
eta herrian egiten diren kultur
jarduerek duten garrantziari ai-

tortza egin nahi zaio lehiaketara-
ko gaiaren bitartez», adierazi
dute udaletik.

Urtero bezala, herritarrek To-
losanklisk.tolosa.eus webgunea-
ren bidez hartu ahal izango dute
parte lehiaketan. Argazkiak bi-
daltzeko epea amaituta, epaima-
haiko kideek aukeraketa egingo
dute, eta argazki irabazleaz gain,
urteko hilabete bakoitzeko ar-
gazki bat aukeratuko dute. Ar-
gazki guztiak Tolosanklisk.tolo-

sa.eus webgunean izango dira
ikusgai.

Bizitza izan zen iazko lehiake-
tarako gaia. Guztira 207 argazki
aurkeztu ziren eta 54 pertsonak
bidali zituzten argazkiak. Ura
Iturralde argazkilariak eta Da-
niel Antonio Targazki elkarteko
ordezkariak osatu zuten epaima-
haia, eta Maider Gaztelumendi-
ren Bizitza hankaz gora argazkia
aukeratu zuten 2022ko egutegi-
ko azalerako irudi moduan.

‘Tolosa, kulturaren plaza’ izango da argazkiak egitean kontuan
hartu beharreko gaia; parte hartzeko aukera zabalik dago

Maider Gaztelumendiren ‘Bizitza hankaz gora’ argazkia izan zen iazko irabazlea. 
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AGENDA

Deialdiak  

Berastegi.Udaletxean, 17:00etan.
Tolosa.Komikien irakurketa kluba
euskaraz. Liburutegian, 18:00etan.

Erakusketak  

Alkiza.Hitzak zaindari erakusketa
ibiltaria Fagus Alkiza interpretazio
zentroan. 
Tolosa.Binilozko diskoen eta txo-
txongiloen arteko harremana isla-
tzen duen erakusketa Topic-en.
Tolosa.Paperezko antzerkia Ingala-
terran jaio zen. Aitzindarietako bat
Alain Lecucq da, eta bere ibilbidean
sorturiko lanak daude Topic-en.
Tolosa.Sükrü Karakus, mistika eta
tekno-popaerakusketa, Aranbu-
run. Neo-pop estetikarekin, Kara-
kusek gure kontzientzia-ereduek
osatzen duten emari tekno-urba-
noan murgiltzen gaitu. 

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina.
15:00. Amalurra. Ingurumenari bu-
ruzko saioa.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. Mailu ta akuilu. Musika.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:00.Elkarrizkettap
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Tolosako gimnastika erritmi-
ko taldearen Eguberri emanaldia

FARMAZIAK

Gaur

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

TOLOSA. Gauekoa. Leire Andres
Morant. Zabalarreta lorategiak, 1.  
943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Hobetzera egingo du
eguraldiak. Goizean oraindik
hodei asko izango da zeruan

eta euri txiki modura zer edo zer
bustiko du. Eguerdi/arratsaldeko le-
hen ordurako ateri geratuko da eta
ostarteak irekitzen joango dira,
egunari giro egonkorrarekin eman-
go diogularik amaiera. Haizeak 
goizean iparraldetik joko du, arra-
tsaldean aldiz ipar-ekialdetik. Ten-
peratura ez da 11-12 gradutik pasa-
ko.

Bihar.Giro eguzkitsua, baina
hotza. Goizeko behe-lainoa
jaso ostean, egun guztian

zerua ia erabat urdin agertuko da eta
giro ederraz gozatu ahalko da egun
osoan. Haizeak ipar-ekialdetik joko
du eta tenperatura maximoak jaitsi
egingo dira, nekez gaindituko dituz-
telarik 8-9 graduak. Gauean asko
hoztuko du.

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


