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TOLOSALDEA
EZAGUTZA PAPEREAN JASOTA
Tolosaldepedia proiektua jarri zuten martxan iaz, herritarren ekarpenekin
eskualdeko ezagutza Wikipedian txertatzeko, eta orain, proiektuaren 
izena daraman liburua kaleratu dute, egindako lanaren laburpen moduan //2
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‘Hazi Hezi’ aldizkariak
Adunan egingo du 
urteurreneko festa
Hik Hasi egitasmo pedagogikoak sortutako
proiektuak hamar urte bete ditu, eta 
maiatzaren 29an egingo dute ekitaldia, 
goiz osoan, ‘Ospatzeko garaia da’ lelopean //4

Atzo egin zuten festaren aurkezpena, Porrotx eta Marimototsekin. J. MIRANDA

Indarkeria
matxistaren
aurkako
protokoloa
prestatu dute

Zizurkilgo Udalak 
hainbat eragilerekin batera
osatu du protokoloa;
eragileekin lanketa egiten
jarraitzeko konpromisoa
hartu du udalak //5

Oargi elkarteak
antolatuta,
Txirrita mendi
ibilaldia egingo
dute igandean

Hamargarrenez egingo
dute aurten, lau urtez
behin egiten duten martxa;
bi ibilaldi izango dira
aukeran, eta gaur da izena
emateko azken eguna //7
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Euskal Herriko
400 bat ikasle
bihar, Ibarran
Kilometroetako ekitaldiak izango dira asteburuan;
bihar Milimetroak ospatuko dute, kantujira
izango dute etzi eta orientazio proba igandean

Erredakzioa Ibarra

Urriaren 2ko Kilometroak jai
egun handiaren dinamika alde
batera utzi, eta urtea ekitaldiz
betetzeko erronka hartu du Iba-
rrako Uzturpe ikastolak, eta pix-
kana ari da egitekoa betetzen.
Irribarra urterako landu nahi di-
tuzten zeharlerroak ardatz hartu-
ta eta herriko eragileen ekarpe-
nak bilduz, ekitaldiak egiten ari
dira ia astero. Pasa den ostiralean
Gastronomia Ibarran Azoka egin
zuten, eta ikastolako jatorri atze-
rritarreko gurasoek euren herrial-
deetako gastronomia eta kultura-
ren zati bat gerturatu zieten gai-
nontzeko herritarrei. Datorren
asteburu hau ere ekitaldiz betea
dute. 
Milimetroak izango dute bihar.

Ekimenak bi eskualde batzen
ditu; Oarsoaldea eta Tolosaldea.
Izan ere, Oarsoaldeak hartuko du
2023ko Kilometroak urtea antola-
tzeko ardura eta beraz, pasa den
apirilaren 26an Errenterian egin
zuten Milimetroak. Orain Tolo-
saldearen txanda da, eta Ibarrak
hartuko du ekimena. Euskal He-
rri osoko 400 bat ikasle gerturatu-
ko dira Ibarrara eta ikasleak 36 tal-
detan banatuko dira ekimenean
parte hartzeko. «Helburua da el-

kar ezagutzea eta harremanak in-
dartzea, naziotasuna oinarri eta
abiapuntu hartuz», esan dute Uz-
turpe ikastolako arduradunek.
10:30ean hasiko dira eta
14:00etan plazan egingo duten
Flash Mob-arekin amaituko da. 
Ez da Kilometroen barruko as-

teburuko ekitaldi bakarra. Larun-
bateanKantujira egingo dute he-
rriko abesbatzaren ekimenez,
11:30etik aurrera, eta igandean
II. Orientazio Proba Herrikoia
izango dute, Bidetxur mendi tal-
deak antolatuta. 

ASTEBURUKO EKITALDIAK

Milimetroak, bihar

10:30.Harrera eta jolas zein jokoen
hasiera, herriko plazan.
13:00.Bazkaria, Emeterio Arresen.
14:00.Flash mob-a, plazan. 
15:00.Agurra.

Kantujira, larunbatean

11:30.Plazan elkartu eta kalez kale
ibiliko dira Giro Arte dultzaineroekin. 

Orientazio proba, igandean

09:30. Ibilbide luzea (4 orduko irau-
pena gehienez).
10:30. Ibilbide motza. (2 orduko irau-
pena gehienez).

Tolosaldeko
aniztasuna erakusteko
Erredakzioa

Larunbatean Aniztasun Kultu-
ralaren Eguna izango da eta
maiatzaren 25ean Afrikaren
Eguna. Bi data horiek aintzat
hartuta, Tolosaldea Garatzenek
hainbat hitzordu antolatu ditu.
Maiatzaren 20tik 29ra Hizkun-

tza indigenak, amalurra zaintzen
erakusketa egongo da Zizurkilgo
liburutegian. 
Maiatzaren 20an Irurako kul-

turgunean 17:30ean eta Irura Mo-
retuz-en ekimenez ipuin konta-

keta egongo da, eta Divinas elkar-
teak trentza tailerra eskainiko du
gero. Maiatzaren 24an Anoetako
Mikelasagastin 18:30etik aurrera
Cholitasdokumentala eskainiko
dute, Anoetako Udalak antolatu-
ta. Maiatzaren 25ean Divinas-en
eskutik, Rafiki filma ikusi ahal
izango da Villabonako Gurea an-
tzokian 19:30ean. Eta maiatzaren
27an Ameli eta Xirrikituen Jostu-
nak taldearen eskutik helduen-
tzako ipuin musikatua egongo
da 18:00etan, Irurako kulturgu-
nean.

Tolosaldeko ezagutza
jasotzen duen liburua
aurkeztu dute 
‘Tolosaldepedia’ proiektuak izen bereko liburua kaleratu
berri du; eskualdeko 114 norbanako eta eragilek gai
ezberdinen inguruan sortutako 103 artikulu biltzen ditu 

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Pandemiak eragindako itxial-
dian, proiektu berri bat abiarazi
zuen Tolosako Udalak. Hasie-
ran, Tolosari buruzko ezagutzan
sakontzea zuen helburu;  gerora,
ordea, eskualde izaera hartu
zuen. Iazko otsailean jarri zuten
martxan Tolosaldepedia izenbu-
rupean. «Proiektu herritarra eta
irekia da, herripedia formatuan
garatua, herritarren ekarpene-
kin Wikipedian osatuz eta zabal-
duz», adierazi du Olatz Peon To-
losako alkateak; «historia handi-
ko eskualdea baita Tolosaldea»,
gaineratu du.
Bada, orain, proiektuaren mu-

garrietako bat aurkeztu dute: To-
losaldepedia liburua. Proiektuan
zehar egindako lanaren labur-
pen bat dela adierazi dute. «Ez
dago Wikipedian Tolosaldeari
buruz dagoen eduki guztia; sare-
an askoz gehiago dago», esan du
Aiora Mujika proiektuaren koor-
dinatzaileak. «Ikuspegi ezberdi-
nak bilduz, inguratzen gaituen
horren inguruko ezagutza zabal-
tzea zen erronka nagusia, eta
helburua oso ondo bete da. Gi-
zarteko alor eta sektore ezberdi-
nen begiradatik sortu da, eskual-
deko historia eta bilakaera ja-
soz», nabarmendu du Peonek.
Tolosaldepedia liburua garatu

ahal izateko, hainbat lantegi
egin dituzte editatzen ikasteko
eta proiektuan idazteko. Horie-
tan, 114 lagunek hartu dute parte
artikuluak editatzen (horietatik
104k, lehen aldiz), eta 103 artiku-
lu berri sortu dituzte. Alkateak
eskerrak eman dizkie proiek-
tuan parte hartu duten guztiei,
«Tolosari eta eskualdeari buruz-
ko altxor hau osatzeagatik».
Ahalik eta txoko gehienetara

iristen saiatu direla esan du Mu-
jikak. «Ez da erraza izan, 28 herri
direlako, baina ate asko jo ditu-
gu, norbanako jakin eta eragile
handiengana joz». Azkenean,
emaitzak bi modutara ikusi dai-
tezkeela azaldu du: «Batetik,
proiektuarenak, fisikoak, sortu-

tako artikulu kopuruari dagoz-
kienak. Bestetik, prozesuarenak
daude. Herritar berriak ezagutu
ditugu, eta gaia landu izanaren
sentsazioa dugu».
Peonen hitzetan, liburuak «el-

karlana» izan du oinarrian, eta
«asko» izan dira bertan parte
hartu duten norbanako eta era-
gileak. «Azpimarratzekoa da,
esaterako, Tolosako Jabetze Es-
kolako emakumeen parte har-
tzea, erabat aberatsa izan baita,
emakumea ardatz duten artiku-
luak idatziz gaia ikustaraztea».
Haur eta gazteen parte hartzea
ere nabarmendu du alkateak:
«Txikipedia osatzeko lan bikaina
egin dute ikastetxeen eskutik».
Proiektuaren irismena zabal-

tzeko ahaleginetan, Galtzaundi
Euskara Taldearen laguntza izan
du udalak. «Eskualdean dagoen
jakintza-sarea areagotzeko eta
Wikipedian euskarazko edukiak
sortzeko aukera eskaini digu
proiektuak», azaldu du Haritz
Azurmendi elkarteko kideak.
Tolosaldepedia «aurrerapauso
garrantzitsua» dela gaineratu
du: «Auzolan handi baten emai-
tza da, eta pozik gaude, sortuta-
ko jakintza lizentzia librearekin
aurkitu dezakegulako».
Proiektua euskarazko Wikipe-

dian gauzatu da batez ere, baina

baita gaztelania eta beste hiz-
kuntzetako Wikipedietan ere,
herritarrek eta beharrek horrela
eskatu ahala. Kontuan izan be-
har da, baita ere, Wikipediak hiz-
kuntzen arteko itzulpenak ahal-
bidetzen dituela, eta horrela, gai
bat hainbat hizkuntzetara itzuli
daitekeela.
Liburuak bi norabide dituela

azaldu dute: «Batetik, Wikipe-
diako hainbat artikulu paperean
gorpuztu ditugu, nahiz eta ez di-
tugun bere osotasunean jarri,
leku handia hartuko luketelako.
Bestetik, QR kodeak txertatu di-
tugu liburuko testuetan, artiku-
lua sarean osorik irakurri ahal
izateko, eta, beharrezkoa izanez
gero, zuzentzeko edo informa-
zioa gehitzeko aukera izateko».
Artikuluak sortzen parte hartu

duen herritar bakoitzari liburua-
ren ale bana emango diote, doan.
Gainerako herritarrentzat, jada
eskuragarri dago eskualdeko li-
burutegi guztietan; Tolosako
Udal Liburutegian maileguan
hartzeko aukera dago. Formatu
digitalean ere irakurri daiteke.
Aurrerantzean, baina, editatzen
jarraitzeko aukera izango dute
herritarrek: «Jakintza ez da inoiz
amaitzen, eta artikulu berriak
sortzen ari gara Tolosaldean»,
esan du Azurmendik.

Mujika, Peon eta Azurmendi, ‘Tolosaldepedia’ liburuaren aurkezpenean. J. A.
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Gazteluko Ostatua 
ireki nahi du udalak, 
herria biziberritzeko 
Urteak daramatza itxita ostatuak eta berritu egin dute, ahal
bezain pronto irekitzeko; kudeatzailea izateko interesa
duenak maiatzaren 31 arteko epea izango du izena emateko

Asier Imaz / Irati Saizar Artola
Gaztelu

Gazteluko Udalak herriko osta-
tua berritu eta txukundu du Egia
Aholkularitzaren laguntzaz, eta
kudeatzaile berri baten bila ari
dira orain. Ostatuaren ardura
hartu nahi duenak maiatzaren 31
baino lehen eman beharko du
izena udaletxean. 
Urteak daramatza itxita udale-

txeko beheko solairuan koka-
tzen den lokalak, eta orain Egia
Aholkularitza arduratu da berri-
ro ere martxan jartzeaz. Gorka
Egia aholkulariak esan duenez,
garbitu, pintatu eta txukundu
egin dute eta terraza berritu ere
egin dute: «Ahalik eta erakarga-
rrien jartzen saiatu gara». Barne-
an, gela bat atondu dute billarra-
rekin eta futbolinarekin, jolas
leku moduan, eta bestetik, herri
kirolen inguruko erakusketa
iraunkor bat izango du ostatuak
barnean. 
Ostalaritzarako beharrezkoak

diren tresna eta makina berriak
jarri dituzte, «hasi kafe makina-
tik eta dirua kontatzeko makina-
ra», esan du Egiak. «Baldintza
ezin hobeetan dago lan egiteko,
falta zaiguna kudeatzailea da,
gogoa duena eta fundamentuz
kudeatuko duena». Interesa

duenak udaletxean eman behar-
ko du izena, maiatzaren 31 baino
lehen. Egiak esan du aurrez osta-
tua ikusi eta baldintzen berri
izan nahi dutenak berarekin jarri
daitezkeela harremanetan gor-
ka@egia.eus helbidean edota
688 694 048 zenbakira deituta.
Aurkeztu behar diren dokumen-
tuak prestatzen laguntzeko ere
prest dagoela dio. 
Behin izena emateko epea

amaituta, baldintzetara gehien
egokitzen den proiektua aukera-
tuko dutela azaldu du Garikoitz
Aranzabal zinegotziak. Eta
behin esleituta, lanean «segi-
tuan hasteko moduan» izango

direla kudeatzaile berriak. «Sar-
tzen denak ez du inbertsio han-
dirik egin beharko, guztia berria
dagoelako, eta gainera, alokairu
sinboliko bat jarri dugu, hilean
125 eurokoa».    

HERRIARENTZAT BIZIGARRIA
Gaztelu bezalako herri txiki bate-
an ostatu bat izateak duen ga-
rrantzia nabarmendu du Aran-
zabalek: «Horrelako herri batean
ostatua izatea eta zerbitzu hori
ematea bizigarria da herriaren-
tzat. Bilgune moduko bat izatea
nahi dugu, bai herritarrontzat
eta baita kanpotik herrira bisitan
datozenentzat ere». 

Gazteluko Ostatua txukundu eta berritu egin dute, laster irekitzeko. ATARIA

Udaberri Festa ospatuko
dute larunbatean Gaztelun
I. S. A. Gaztelu

Azken egunetan udaberriak
udatik gehiago badu ere, Udabe-
rri Festari eutsi nahi izan diote
Gaztelun. Larunbat honetarako,
hilaren 21erako, egun osoko egi-
taraua antolatu du udalak, urte-
roko ohiturari jarraituz. 
Hasteko, sendabelar eta lan-

dare jangarrien tailerra izango

da Pili Otaegirekin. 11:00etan
egin dute hitzordua, eta plazatik
abiatuta, mendi buelta egingo
dute. Biltzen dituzten landaree-
kin bazkaria egingo dute, Erroiz-
pe Azpiko Kirol eta Kultur elkar-
tean.
Arratsaldean, berriz, krepeak

janez merienda egingo dute,
17:00etan, eta horren ondoren,
18:30ean, La Jodedera taldearen

kontzertua izango da eliza ata-
rian. 21:00etan afari legea egite-
ko elkartuko dira herritarrak, el-
kartean.
Udaletik esan dutenez, taile-

rrerako nahiz afarirako izena
eman beharko da eta gaur izango
da horretarako azken eguna.
Udaletxera deituta eman daiteke
izena, 943 205 200 telefono zen-
bakian.

Garagardo Festa
berreskuratuko 
dute Ibarran

I. S. A. Ibarra

Azken urteetan ospatu gabe
egon ondoren, Garagardo Festa
antolatu dute berriro ere Iba-
rran. Maiatzaren 26tik 28ra izan-
go da, Ibarrako plazan jarriko du-
ten karpan. Tolosaldeko Kon-
tseilu Sozialista arduratu da
guztia antolatzeaz.  
Bertako zerbezak zein kanpo-

koak, arruntak nahiz bereziak,
denera hamar mota ezberdin
dastatzeko aukera izango da.
Halaxe kontatu du Ane Zubiria
Tolosaldeko Kontseilu Sozialis-
tako kideak. «Zerbeza mota ez-
berdinak probatzea gustatzen
zaionak aukera ederra izango du
Ibarran». Tiketak salduko dituz-
te gunean bertan, eta karpa za-
balduko duten hiru egunetan
afariak ere emango dituzte. Bes-

teak beste, ukondoa, saltxitxak,
patata purea eta postrea eskatu
ahalko dira. 
Eta musikak ere izango du

bere tartea. Girotze aldera, musi-
ka taldeak eta DJak gonbidatu
dituzte, eta tartean herriko mu-
sika talde bat arituko da: The
hastelens. «Aukera polita iruditu
zaigu herriko musika taldeak he-
rrian bertan aritzeko aukera iza-
tea». Plazako eskaintzaz gain, os-
tiral eta larunbatean kontzer-
tuak izango dira gaztetxean,
beraz, festarako gaztetxea ere za-
balik izango da. 
Zubiriak azaldu duenez, aspal-

ditik zuten gaia mahai gainean:
«Hainbat kide elkartu ginen ga-
ragardo festa berreskuratzeko
ahalegina egiteko, izan ere, he-
rriarentzat aukera ederra izan zi-
tekeela ikusten genuen». 

Maiatzaren 26tik 28ra ospatuko da eta
hamar garagardo ezberdin dastatzeko
aukera izango da; plazan jarriko dute karpa 

Garagardo Festako antolatzaileak, Ibarrako plazan.KONTSEILU SOZIALISTA TOLOSALDEA

EGITARAUA
Maiatzak 26, osteguna

18:00.Karparen irekiera.

Maiatzak 27, ostirala

18:00.Karparen irekiera.
23:00.Bassagain.
01:00.DJa gaztetxean. 

Maiatzak 28, larunbata

17:00.Karparen irekiera. 

18:00.The hastelens herriko 
taldearen kontzertua.
22:30.DJ Trikitixa.
02:00.DJ DBO, gaztetxean. 
*Egunero afariak emango dituzte,
plazako aterpean, 20:00etatik
22:30era bitartean, eta larunbatean
21:00etatik aurrera. 
Tiketak momentuan 
bertan egongo dira eskuragai. 
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Gazte prekarietatea borrokatuko du LABek
Erredakzioa 

Adunako Irizar e-mobilityko lan-
gileen batez besteko adina 27 ur-
tekoa da eta Igor Arroyo LAB sin-
dikatuko idazkari nagusiaren on-
dokoak esan du langileen lan
baldintzak zegozkienak baino
kaskarragoak zirela grebara jo au-
rretik. Gazteen lan baldintzak
emakumeek edota langile mi-
granteek bizi dutenekin alderatu
ditu, gogoratuz gazteen kasuan
lan baldintzetan arrakala nabar-
mena ematen dela. 25 urtez azpi-
ko langabezia tasa %28koa dela

esan du, 25 urte azpiko gazteek
urtean 13.000 euro gordin baino
ez dituztela jasotzen –batez beste-
ko soldata baino ia 16.000 euro
gutxiago–, eta emakume gazteen
kasuan adinaren araberako arra-
kalari sexuaren araberakoa gehi-
tu behar zaiola, !izan ere, 25 urte
azpiko emakumeek adin bereko
gizonezkoek baino %14 soldata
baxuagoak dituzte».
Gazteen lan baldintzak ikusita

esan du LABek gazte prekarieta-
tearen aurka borroka sindikal
gehiago pizteko apustua egiten
duela. Gogoratu du eskulan mer-

kean oinarritutako eredu ekono-
mikoaren ondorio bat dela, patro-
nalak estrategia desberdinak era-
biltzen dituela etekinak areago-
tzeko: azpikontratazioa, soldata
eskala bikoitzak, kontratu par-
tzialak, kaleratze merkea... «Ego-
era hau iraultzeko antolakuntza
eta borroka sindikala egitea ezin-
bestekoa da, Irizar e-mobilityn
egin duten bezala». Adunako lan-
gileek egindako greba ez dela no-
lanahikoa izan esan du Arroyok:
«Greba zabal eta aktiboa izan da,
lantegitik harago zabaldu dena,
elkartasuna bilatu duena, gazte

esparruan aliantzak bilatu eta
aurkitu dituena. Irizarren borro-
katu duten langileek, nagusiki
gazteak, argi utzi dute ez daudela
prest bizi osorako prekarietatera
kondenatu nahi dituen lan harre-
man eredu hau ontzat emateko».
LABek Irizarkoa bezalako gre-

bak sustatuko dituela esan du,
baina borrokatzeko baldintzak ez
direnez berdinak lantokiz lantoki
edo eremuz eremu, hori kontuan
hartuta LABek eredu sindikala
egoera berrietara egokitzen ari
dela esan du eta eremu bakoitzari
egokitutako antolakuntza eta bo-

rroka eskaintza egingo duela,
«beti egoera bakoitzari egokituri-
ko borroka molde eraginkorrenak
bilatuz».
Horiek horrela, Euskal Herrian

lan harremanetarako esparru
propio bat eraiki beharra dagoela
esan du, «gazte prekarietatea eta
oro har, lan esplotazioa gure he-
rritik ezabatu ahal izateko». Era
berean, Irizar taldean irekita da-
goen beste auzia konpontzeko
deia egin diete Adunako langile-
ek, Irizarko zuzendaritzari, Al-
conzako 25 kaleratzeak bertan be-
hera uzteko eskatuz.

Adunan ospatuko du
10. urtemuga ‘Hazi
Hezi’ aldizkariak
Maiatzaren 29an egingo dute haziera eta heziketa
gaiei buruzko aldizkariaren urteurrena ospatzeko
festa; goiz osoan zehar izango dira ekitaldiak plazan

Jon Miranda

Hazi Hezi aldizkariaren hamar-
garren urteurrena ospatzeko fes-
ta egingo dute Adunan maiatza-
ren 29an. Herriko plazan,
11:30etik 14:00etara egingo di-
tuzte ekitaldiak eta Alaia Marti-
nen agur bertsoa, Nerea Mendi-
zabalen hitzaldia eta Porrotx eta
Marimototsen emanaldia izango
dira tartean. Ospatzeko garaia
da leloarekin antolatu dute festa,
eta hamargarren urteurrenaz
gainera, aldizkariaren eraberri-
tzea ere ospatu nahi dutela azpi-
marratu du Ainara Gorostizu
Hazi Hezi aldizkariko arduradu-
nak. «Harpide eta irakurleekin
ez ezik, herritarrekin, herritar
ororekin ospatu nahi dugu egu-
na». 

Hazi HeziHik Hasi egitasmo
pedagogikoak sortutako haziera
eta heziketa gaiei buruzko aldiz-
karia da, familiei eta hezitzaileei
zuzendua. «Euskara hutsezko al-
dizkari espezializatu batek ha-
mar urte egitea bera ospatzeko
arrazoi nahikoa iruditzen zai-
gu», esan du Gorostizuk. Maia-
tzaren 29ko festa aldizkariaren

funtsa aurkezteko ere baliatuko
dutela aipatu du: «Duela hamar
urte, irakasleen, gurasoen, psi-
kologoen eskariz sortu genuen
aldizkari hau, haurraren hazie-
rari, garapenari eta heziketari
buruzko galdera askori erantzun
ezinda zebiltzalako familia eta
hezitzaile asko. Eta ordutik, Eus-
kal Herriko aditu eta  irakasle
kontsagratu talde zabal baten
galbahetik pasatako informazio
kontrastatua, modu arinean
ematen saiatu gara». Duela gutxi
eraberritu dute aldizkaria eta
edukiak formatu «arinago eta
ikusgarriagoan» ematen dizkiete
irakurleei. Eraberritze hori ere
ospatu nahi dute Adunan.
Urtean lau aldizkari argitara-

tzen ditu Hazi Hezi-k eta 20 eu-
roko harpidetzarekin etxean jaso
daitekeela nabarmendu du Go-
rostizuk. «Aldizkari bakoitzaren
aurrean gure ahalegina izan da
haurtzaroarekiko errespetua,
haurren subjektu izaera eta be-
harren errespetua eta zaintzaren
ikuspegi feminista uztartzea.
Alegia, zaintza lana amen bizkar
ez zamatzea. Haziera eta hezike-
tak tribu baten egitekoa dela esa-

ten da eta bakarrik eta presaka
bizi garen garai hauetan tribu
modernoa izan nahi du Hazi
Hezi-k».

INGURUKO FAMILIEI DEIA
Jai irekia izango da maiatzaren
29an Adunan egingo dutena.
Josu Amilibia alkateak aipatu
duenez, «plazer handiz» hartu
dute jaia antolatzeko proposa-
mena. «Ospakizuna egiteko mo-
tibo nahikoa badago eta inguru-
ko herritarrei deia luzatzen die-
gu jendea azaldu dadin». Igande
horretan 11:30ean hasiko da fes-
ta eta Alaia Martinek emango dio
hasiera festari, agurreko bertsoe-
kin. Martin Hazi Heziko erredak-
tore kolaboratzailea da.
Beste bi lagunek hartuko dute

parte hamargarren urteurrena
ospatzeko ekitaldian. Nerea
Mendizabal psikopedagogoak
hezitzaile eta gurasoentzako hi-
tzaldi bat eskainiko du, eta aldi
berean, Alazne Ugartetxea ira-
kasleak eskulanak egingo ditu
umeekin.
Festa amaitzeko, Porrotx eta

Marimototsek ikuskizuna eskai-
niko dute. Porrotxek azpimarra-

Antolatzaileek maiatzaren 29ko festa aurkeztu zuten atzo Adunako plazan. J. M.
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tu du herrigintzatik sortutako
proiektu batek 10 urte betetzea
«ametsa» dela. Hik Hasi egitas-
mo pedagogikoak 26 urte bete di-
tuela gogoratu du Porrotxek eta
nabarmendu du gaztetxoak ko-
munitateak hazi eta hezten di-
tuela. 
Pailazoek iragarri dute maia-

tzaren 29ko festan ametz bat lan-
datuko dutela Adunan. «Arbola
bertan geratuko da eta bertako
umeek zainduko dute, ureztatu,
besarkatu eta musukatuko dute
zuhaitza behar bezala hazteko»,
esan du Porrotxek. Bertaratzeko
asmoa duten umeei, harri bate-
an euren ametsa idazteko gonbi-
dapena luzatu die pailazoak eta
hitz eman du amets horiek guz-
tiak landatuko duten ametzaren
alboan utziko dituztela. «Ame-
tsak landatzera gatoz, gureak ko-
loreetakoak izaten dira gure kan-
tuan diogun bezala». 

Marimototsek, bere aldetik,
Hazi Hezi aldizkariaren balorea
goraipatu nahi izan du: «Esker-
tzekoa da aro digital honetan ho-
rrelako aldizkari pedagogiko bat
paperean kaleratzea. Nik neuk
erabili izan dut aldizkaria eta
baita nire inguruko irakasle eta
hezitzaile askok ere». 
Adunako Irudek enpresak ba-

bestuko du maiatzaren 29ko fes-
ta eta bertan parte hartzeagatik
poza agertu du bertako ardura-
dun Xabier Artanok. «Gurea ere
familia enpresa da eta gustura
hartuko dugu familia giroko ho-
rrelako ekitaldi batean parte har-
tzea». Babesleek eta parte har-
tzaileek festa hau antolatzeko
agertu duten borondatea eskertu
dute Hazi Hezi-ko arduradunek.
«Gonbidatuta zaudete guztiok
Adunara», azpimarratu du Go-
rostizuk aldizkariko kide guztien
izenean.



Indarkeria matxistari
aurre egiteko
protokoloa prest dute
Zizurkilgo Udalak ezohiko bilkura batean eta herriko
eragileen aurrean onartu du araudia; esku-hartze
feministan oinarritutako protokoloa prestatu dute 

Jon Miranda

Indarkeria matxistari aurre egi-
ten dioten emakumeen arreta
integral eta egokia bermatuko
duen koordinaziorako protoko-
loa onartu du Zizurkilgo Udalak,
Atxulondo kultur etxean eginda-
ko ezohiko batzar batean.
Farapi kooperatibak koordina-

tu du protokoloa onartu aurreko
parte hartze prozesua eta zuze-
neko eragileekin batera, herriko
ikastetxe, taberna eta kirol elkar-

teek parte hartu dute. Asteartean
egin zuten publiko protokoloa
eta aho batez onartu zuten uda-
leko hautetsiek. Prozesuan jar-
dun duten eragileek ere araudi
berria sinatzeko aukera izan zu-
ten.
Matti Navas Berdintasun zine-

gotziak aipatu duenez, udal or-
dezkariak maiztasun jakin bate-
kin bilduko dira zuzeneko eragi-
leekin, protokoloari jarraipena
egiteko. Herriko eragileekin lan-
keta egiten jarraitzeko konpro-

misoa ere hartu du Zizurkilgo
Udalak. 

JARRAITU BEHARREKOAK
Lesio fisiko edo psikikoak, la-
rriak eta ez hain larriak, izaten
direnerako jarraitu beharreko
urratsak zehazten ditu protoko-
loak. «Horrelako kasuetarako
ibilbidea nahikoa zehaztua ego-
ten da, baina eraso bat egon eta
erasoa pairatu duen emakumea
gerturatzen zaigunerako, eran-
tzun azkarra behar duen kasue-

Atxulondo kultur etxean egindako ezohiko batzarrean onartu zuten testua. J. M.

«Sekulako tresna da
protokoloa, baina politena
prozesua bera izan da»
MATTI NAVAS LOS ARCOS ETA MAITE AMENABAR ALKORTA 
BERDINTASUN ETA GIZARTE ZERBITZUETAKO ZINEGOTZIAK

Udaleko arduradun politiko, tek-
nikari eta administrariek parte
hartu dute protokoloa onartzeko
prozesuan. Matti Navas Los Arcos
Berdintasun zinegotzia da eta
Maite Amenabar Alkorta Gizarte
Zerbitzuetakoa.
Noiz abiatu zenuten indarke-
ria matxistari aurre egiteko
protokoloaren lanketa?
Matti Navas.Udalak herritarre-
kin batera ibilbide luzea egin du
urte hauetan eta protokoloa ibil-
bide honetan beste urrats bat izan
da. 2017an jaietako protokoloa
egin genuen eta 2019an jai ber-
dinzaleagoak lortzeko prozesu
parte hartzailea abiatu. Ia urtebe-
te egin dugu Farapi kooperatibak
gidatuta indarkeria matxistari
aurre egiteko protokoloa lantzen
eta dagoeneko onartu dugu.
Zer da protokoloa eta zein hel-
bururekin onartu duzue?
M. N. Indarkeria matxista kasu
bat atzeman bezain pronto eman
beharreko urratsak biltzen dituen
araudia da. Indarkeria bera iden-
tifikatzen jakitea da lehenengo
urratsa eta behin hori eginda pai-
ratu duenari babesa eta arreta
egokia eman ahal izateko ditugun
baliabide guztien koordinazioa
ezinbestekoa da. 
Herriko eragile askok hartu al
dute parte prozesuan?
Maite Amenabar. Bi lerrotan
egin dugu lan. Alde batetik zuze-
neko eragileekin lau saio egin di-

tugu. Tartean udaleko ordezka-
riak egon gara, Tolosaldeko aniz-
tasun teknikaria, Zizurkil-Villa-
bonako osasun zentroko kideak,
Tolosaldeko ESIko arduradunak,
Hernaniko ertzain etxekoak eta
herriko Udaltzaingoa. Kasu hone-
tan garrantzitsuena izan da, pro-
zesuaren harira, elkar ezagutu
ahal izan dugula. Telefonoaren
bestaldean egongo diren horiei
aurpegia jarri eta horrelako kasu
baten aurrean nola lan egiten du-
ten ezagutu ahal izan dugu. Ze-
harkako eragileen artean, herriko

bi ikastetxe, bi taberna eta Dane-
na kirol elkartekoek hartu dute
parte hiru lan saiotan. Herriko
eragileekin nabarmen geratu da
oraindik ere baditugula hutsune-
ak. Indarkeria matxista ematen
den egoera baten aurrean, maiz,
zalantzak izaten ditugu. Jarraitu
egin beharko dugu lan pedagogi-
koarekin. 
Zein berezitasun ditu Zizurkil-
go protokoloak?
M. N.Bat baino gehiago dira ida-
tzita dauden protokoloak baina
iruditzen zitzaigun gurea egiteak

aukera ezberdinak ematen zizki-
gula. Prozesuan indarkeria ma-
txista identifikatzen ikasi dugu,
eta egin dugun lan pedagogikoa
oso aberatsa izan da. Gainera
etxean egindako protokolo batek
gure baliabide propioen ezagutza
ekarri digu. Gurea herri txikia da,
eta adibidez hemen Udaltzaingo-
ak ez du eguneko 24 ordutan lan
egiten. Herrian eta bailaran badi-
tugu baliabideak, baina askotan
horien arteko koordinazio falta
nabaria da eta lanketa honek
dauzkagun hutsuneak eta indar-
guneak azalarazi dizkigu. 
Esku-hartze feminista jarri du-
zue protokoloaren erdigune-
an. Zergatik?
M. N.Emakumea erdigunean jar-
tzen dugulako. Emakumea esa-
ten dugunean, hegemonikoak ez
diren gorputz horiek guztiak har-
tzen ditugu kontuan, LGTBI ko-
lektibokoak, trans-ak, bollerak,
marikak... horiek denak. Irudi-
tzen zaigu emakumea artatzen
duen pertsonak informazio eta
ezagutza izan behar dituela. Mo-
mentu hau emakumearentzat
oso momentu latza da, eta arta-
tzaileak prozesu goxo eta ahal-
duntzaile baten bitartez jarri be-
har dizkio aukera guztiak mahai
gainean erasoa jasan duenari,
pertsona horrek ahalik eta modu
kontzienteenean hartu ditzan
erabakiak. Protokoloan azpima-
rratzen dugu zenbaterainokoa

den garrantzitsua artatzen duen
pertsonaren jarrera. Esku-hartze
feminista izatea ezinbestekoa da.
Ez dugu, beraz, emakumea epai-
tuko, bere hitza eta nahia errespe-
tatuko ditugu, gurasokeriak eki-
dingo ditugu, babesa emango
diogu, anonimotasuna bermatu
eta bere testuingurua kontuan
hartuko dugu. 
Zein jarraipen izango du orain
protokoloak?
M. A. Udalaren betebeharra he-
rritarrei babesa eta arreta eskain-
tzea da, are gehiago indarkeria
matxista pairatu badute. Sekula-
ko tresna da protokoloa, egia da,
baina politena prozesua bera izan
da. Guk lanketa horrekin jarraitu-
ko dugu eta Zizurkilen antolatzen
diren gauza guztietan ikuspegi
honek isla izan dezan saiatuko
gara. Ostalariekin bilerak egingo
ditugu, zalantzak jaso eta zenbait
egoeren aurrean nola jokatu dai-
tekeen aztertzeko.
Balioko al du protokoloak in-
darkeria matxistarekin buka-
tzeko?
M. N.Zoritxarrez ez dugu formu-
la magikorik topatu. Bide hau lu-
zea da eta prozesua abiatu beste-
rik ez dugu egin. Eskerrak eman
nahi dizkiot, bereziki, mugimen-
du feministari eta esan nahi dut
emakumeok pausoak ematen
goazen bezala, badela garaia gi-
zonezkoek ere beren urratsak
ematen hasteko.

tarako, jarraibide batzuk jaso-
tzen ditu araudiak», aipatu du
Navasek.
Zizurkil bezalako herri batean,

gertatutakoa publikoki salatzea-
ren garrantzia azpimarratu du
Berdintasun zinegotziak: «Geru-
zaz osatutako taldeak adostu di-
tugu eta geruza horietako bakoi-
tzean erabakiko da aurrera egin
edo ez. Izan ere, anonimotasuna
bermatu eta artatzea feminista
izatea nahi badugu, kontu han-
dia eduki behar dugu». Dena

den, Navasek nabarmendu nahi
izan du eraso baten berri jaso-
tzen den unea, momentu latza
izaten dela baita ere udal ordez-
karientzat. «Ezer ez egitea, asko-
tan, zerbait egitea da. Emakume-
aren erabakia errespetatu behar
dugu uneoro». 
Protokoloa onartzeko bidean

egin duten prozesuak agerian
utzi du formazioa behar dutela
herriko eragileek eta udaletik
lanketa bat egingo dute, hasteko,
herriko tabernariekin. 
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Aralarko mendietan
barna, Txirrita mendi
ibilaldia igandean 
Oargi mendi elkarteak antolatzen du lau urtez behin; 
bi ibilaldi izango dira aukeran, 40 kilometrokoa eta 
22koa, eta gaur izango da izena emateko azken eguna 

Asier Imaz 

Oargi mendi elkarteak igande
honetarako Txirrita mendi ibi-
laldia antolatu du. Lau urtez
behin antolatzen dute, hamarga-
rrena izango da aurtengoa, eta
2018koan bezala aurten ere bi
ibilbide izango dira aukeran.
Juan Manuel Serrano Oargiko

kideak azaldu duenez, helburu
bikoitza duen proba da. «Batetik,
elkarteko bazkide izandako Ber-
nardo Bidaola Atxega Txirrita
omentzeko ibilaldia da, mendi-
zaletasuna eta abertzaletasuna-
ren eredu zelako, eta bestetik,
mendizaletasuna sustatu nahi
dugu».
Aralar mendikatean izango

dira bi ibilbideak. Luzeak 40 ki-
lometro ditu, eta 3.000 metroko
desnibela. Parte hartzaileak
Amezketatik irtengo dira, Bixen-
te aterpe ingurutik 06:00etan,
eta Artubi, Aldaon, Intzako do-
rrea, Ttutturre, Beloki, Putterri,
Igaratza, Pardarri, Ganbo, Gan-
botxiki eta Txindoki igarota
Amezketara itzuliko dira. 12 or-
dutan egitea aurreikusi dute, be-
raz, 18:00ak aldera espero dute
amaitu ahalko dutela proba
mendizaleek.
Ibilbide motzari dagokionez,

08:30ean abiatuko dira Amezke-
tatik, eta  Igaratza, Pardarri, Gan-
bo eta Ganbotxiki zeharkatuko

dituzte Amezketara iritsi aurre-
tik. 22 kilometro eta zortzi ordu-
ko iraupena duela adierazi dute.
Hain zuzen, aipaturiko pun-

tuetan kontrol guneak jarriko di-
tuzte, eta Unagako putzuan eta
Igaratzan jatekoa eta edatekoa
egongo da.
Serranok gogoratu du proba

Euskal Herriko iraupen luzeko
ibilbideen zirkuiturako baliaga-
rria dela, baina, argi utzi du ez
dela lehiaketa bat: «Azkenaldian
jendea nahiko azkar ibitzen da,
baina, berez ez da lasterketa
bat».

Parte hartzaile guztiei diplo-
ma eta opari bana emango zaiz-
kie, eta probaren bukaeran inda-
rrak hartzeko aukera ere izango
da, mokadutxoa janez.
Izena emateko azken eguna

gaur izango da, eta
Zirkuitua.com helbidearen bi-
tartez egin ahalko da 20 euro or-
dainduta. Aurreko edizioan 800
inguru izan ziren parte hartu zu-
tenak. Oargiko kideak esan du
eguraldi onarekin jendea  espero
dutela igandean, eta herritarrak
animatu ditu, «ondo pasako du-
telako».

2018an egin zen probaren irudi bat. ATARIA

06 KIROLAK 107.6 fm • Ataria.eus
OSTEGUNA, 2022ko maiatzaren 19a@TOLOSALDEAKIROL

Igeriketako San
Juan Saria izango
da jokoan etzi
I. Garcia Landa Tolosa

Tolosaldea IKT igeriketa taldeak
antolatuta, larunbat goizean San
Juan Saria izango da jokoan To-
losako Usabal igerilekuan.
10:00etan hasiko da lehia eta
guztira Gipuzkoa osoko 120 ige-
rilari inguruk hartuko dute par-
te, horietatik 27 etxeko taldeko-
ak. Infantiletatik hasi eta absolu-
tu maila arteko igerilariak izango
dira Usabalen. 
Udaberriko Ligaren barruan

sartzen da San Juan Saria. Aurre-
tik ekainean antolatzen zen tor-
neoa, baina liga barruan sartze-
rakoan gaur gaurkoz maiatzean
egiten da. Liga horretako biga-
rren proba da Tolosakoa, eta le-

henengoa Irunen egin zen, San
Marcial Saria. Bi proba hauek A
mailaren barruan daude, hau da,
eskatzen den gutxieneko mar-
kak egin dituzten igerilariek par-
te hartzen dute bertan. Igeriketa
egutegiko proben erdiak egingo
dira, San Marcial Sarian egin ez
zirenak, hain justu. Ligaren hiru-
garrengo proba Gipuzkoako
Open Saria izango da. 
Guztira sei sari nagusi banatu-

ko dira San Juan Sarian. FINAko
puntuazioa kontuan hartuta
egingo da sailkapena, eta lehe-
nengo sei igerilariek jasoko dute
saria. Sailkapen orokorra izango
da, eta ez da, beraz, emakumez-
koen eta gizonezkoen aparteko
sailkapenik egingo. 

Iñaki  Olanok 
VII. Mitxarro Bira
irabazi du
Erredakzioa Altzo

Iñaki Olano mendi lasterkari al-
tzotarrak Araiako VII. Mitxarro
Bira irabazi zuen larunbatean.
Bigarren eta hirugarren postuan
Victor Garcia eta Aritz Kortaba-
rria helmugaratu ziren. Hiruren
artean oso tarte gutxi izan zen
helmugako marran. Olanok
2.38.12ko denbora egin zuen eta
Garcia 29 segundora helmugara-

tu zen. Kortabarria, berriz, 1.39ra
iritsi zen. 
Aurretik, maiatza hasieran,

Olanok Nafarroa Xtreme-ko
NX35 proba irabazi zuen, hau da,
35 kilometroko distantzian.
Mendi lasterketa horretako pro-
ba luzean, 68 kilometroko NX68
izenekoan, Goar Lopetegi ibarta-
rra bigarren izan zen. Alvaro Ra-
mos izan zen lehena helmuga ze-
harkatzen. 



Tolosa CF-ko
gimnastak,
Gipuzkoakoan
txapeldun
Gipuzkoako Txapelketan emaitza 
ezin hobeak izan dituzte Tolosako
gimnastikako taldeek, guztira
bederatzi urre eta lau zilar eskuratuta 

Erredakzioa 

Tolosa CF-ko gimnastek emaitza
ezin hobeak lortu dituzte astebu-
ruan jokatutako Gipuzkoako
Txapelketan, guztira bederatzi
urrezko eta lau zilarrezko domi-
na lortuta. Amateur taldeen
txanda izan zen lehendabizi, ka-
dete, jubenil eta senior mailetan.
«Lan bikaina egin zuten lehen
zazpi taldeek», azaldu dute klu-
betik. Kadete B mailan, urrea eta
zilarra tolosarrentzat, kadete S
lehen eta kadete H bigarren.
Gimnasta hauentzat amateur
kategorian lehen finala izan zen,
eta primeran aritu ziren. Kadete
A mailan, Tolosakoak txapeldun
eta Ordiziako talde mistoa txa-
peldunorde izan zen. Jubenile-
tan ere bi taldeen ordezkapena
izan zuten, helduek urrea lortuz
eta gaztetxoek zilarra. Seniorrek
ere urrea ekarri zuten Tolosara.
Eskola mailan, alebin A mai-

lan urrea eta zilarra tolosarren-
tzat izan zen berriz: Herrikide
garaile, eta Peio Errota txapeldu-
norde. Infantil A eta B mailan bi
taldeak lehen postura igo ziren,
eta Ordiziako neskak seigarren
izan ziren. 

Horrez gain, Udaberri Torneo-
ko finalean alebin eta infantil
mailako ordezkariak primeran
aritu ziren tapizean, eta bi talde-
ek urrea lortu zuten. «Klubaren
zigilua taldean lan egitea da. Gai-
nera bidean ezarritako erronka
guztiei aurre egiteko gai direla
eta prest daudela demostratu
dute», azaldu dute klubetik. Hu-
rrengo helburua finkatu dute,
eta datozen asteetan Euskadiko
Txapelketan izango dira.

BELABIETAKOEN EMAITZAK
Ibarrako Belabieta Kirol Elkarte-
ko gimnastak ere izan ziren Gi-
puzkoako Txapelketan, ondo-
rengo emaitzak lortuz: kadete B
taldea 10.; jubenil B 4.; Irati La-
rreta kadete B mailan 9., ekaina-
ren 4an egingo den Euskadiko
Txapelketan parte hartzeko au-
kera eskuratuz; eta Maialen Az-
piroz infantil B mailan 14., eta
Bagare Torneoan lehiatuko da
ekainaren 11n. Bestalde, Udabe-
rriko Torneoaren finalean parte
hartu zuten Belabietako gimnas-
tek, eta denboraldia ondorengo
sailkapenekin amaitu dute talde
hauek: Alebin Muñagorri 7. eta
infantil Belabieta 6.

Tolosa CF-ko A eta B mailako infantilak eta alebinak. TOLOSA CF

Billabona futbol
taldearentzat mailari
eusteko azken aukera
AMASA-VILLABONA // Gorengo
mailako Billabona futbol taldeak
ez zuen irabazi asteburuan Mon-
dragon taldearen aurka, eta
orain azken fase bat jokatu be-
har du mailari eusteko. Gure
Txokoa talde beratarraren aurka
finalerdia jokatuko du, joan-eto-
rriko neurketan. Joanekoa la-
runbatean jokatuko du, Beran,
17:00etan hasita, eta itzulerako
hurrengo asteburuan Arratzai-
nen. Billabonatarrek finalerdia
irabazi behar dute, eta gero fina-
la ere bai, Zestoa eta Idiazabalen
arteko finalerdiko garaileari,
mailari eutsi nahi badiote.

Elorri Aldapak ezin
izan du igoera faseko
finalerdia irabazi
ALEGIA // Elorri Aldapa saskiba-
loi taldeak galdu egin zuen la-
runbatean igoera faseko finaler-
dia. Mondragon Unibertsitatea
talde indartsuaren kantxan jo-
katu zuten eta maila oso ona
eman arren, azkenerako 69 eta
62 galdu zuten alegiarrek. Dena
den, mailaz igotzeko aukerekin
jarraitzen dute oraindik Elorri
Aldapakoek. Larunbatean
18:00etan Arrasaten jokatuko
den hirugarren eta laugarren
postua erabakitzeko partida ira-
bazten badute, bigarren mailara
igotzeko txartela lortuko dute.
Mondragon Unibertsitatea B tal-
dea izango dute aurkari, Easo-
ren aurka beste finalerdia galdu
duen taldea.
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Gomazko paletan,
Tolosa aurrera eta
Anoeta kanpoan
Erredakzioa 

Herriarteko Pilota Txapelketa
bere bidea egiten ari da, eta go-
mazko paletan eskualdeko bi he-
rriek jokatu dute lehen kanpora-
keta. Tolosak aurrera egitea lortu
du, etxean jokatutako itzulerako
jardunaldian Zumarragaren aur-
ka hiru partidak irabazita. Her-
naniren aurka jokatuko ditu fi-
nal-laurdenak Tolosak eta joane-
ko partidak bihar jokatuko
dituzte, Hernanin, 20:00etan
hasita. Anoetak, bere aldetik,
ezin izan dio aurre egin Astiga-
rragari, eta itzulerako hiru parti-
dak galduta, aurtengoan txapel-
keta bukatu da beraientzat.
Eskuzko modalitatean, Alegia

2-1 galtzen doa Andoainen aur-
ka, baina aldeko tanto asko ditu.
Itzulerako partidak, Alegiako
Elorri frontoian jokatuko dira,
bihar, 19:00etan hasita. Amezke-
ta 2-1 irabazten ari da kanporake-
ta Oñatiren aurka, eta itzulerako

partidak larunbatean izango di-
tuzte, Oñatiko Zubikoa fron-
toian, 18:00etan hasita. Amasa-
Villabonak zaila du aurrera egi-
tea, 3-0 galtzen ari baita Ataunen
aurka, eta tanto gutxi egin baiti-
tu. Itzulerakoak bihar ditu,
Ataungo Auzoeta frontoian,
19:00etan hasita. Tolosa, bere al-
detik, 2-1 irabazten ari da Zestoa-
ren aurka. Itzulerako partidak
bihar izango dira, 20:00etan ha-
sita, Tolosako Beotibarren.

TOLOSA EZ DA PALAN ARIKO
Aurten palako modalitatean ize-
na eman zuen Tolosak, Tolosa
CF klubak mendeurrena bete-
tzen duela-eta aintzat hartuta.
Errenteriaren aurka jokatu be-
har zuen kanporaketa, baina go-
mazko paletan aurrera egin
dute, eta araudiak dioenez, jar-
dunaldi berean ezin dute pilota-
riek modalitate ezberdinetan
aritu. Beraz, pena handiz, palako
modalitateari uko egin diote.

Garaipenarekin,
konfiantzaz gainezka  

L igako denboraldia
amaitu ondorengo
atsedena amaitu zi-
tzaien neskei eta la-
runbatean euskal ko-

pari ekin behar zitzaion. Egural-
di bikaina lagun, 14:30ean
abiatu ginen Leioarantz. Beroke-
ta egiten hasi bezain laster seku-
lako  euri zaparrada hasi zuen eta
giroa zertxobait freskaturik, par-
tidari ekin genion.
Nahiz eta aurrean genuen tal-

dea maila bat baxuagokoa izan,
ezin genuen lasaiegi irten futbol
zelaira, kopako formatu honetan
partida irabazten duenak jarrai-
tzen baitu aurrera. Eta bikain
lortu genuen partida hastea: bi-
garren minutuan Naiarak seku-
lako gola sartu zuen, atezaina
aurreraturik zegoela baliatuz. Bi-
garren golean ere egoera antze-

Aulkitik
Lander Mujika
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

koa aprobetxatu zuen Izarok eta
atsedenaldira 2-0 joan ginen.
Bigarren zatian, Ainhoaren

gola lehenik, Andrearena ja-
rraian eta amaitzeko Teresaren
golarekin partidua ixtea lortu ge-
nuen. Garaipen honekin, kon-
fiantzaz gainezka, kopan aurrera
egiteko ahalegin guztiak egingo
ditugu. Ea kopa etxera ekartzen
dugun. Aupa neskak!

Armando Roca, bere
marka egin zuen
pistan ariko da
TOLOSA // Armando Roca atletak
1959ko ekainaren 13an Espainia-
ko errekorra egin zuen 100 me-
troetan, 10,6 eginez, Madrilgo
Unibertsitate Hiriaren pistan.
Larunbat honetan, hainbat ur-
tez Tolosan bizi den katalunia-
rra eta Tolosa CF-ko atleta, beste
behin izango da pista horretan,
100 metroko proba egiteko.
Egun horretan Miguel De la
Quadra-Salcedo III. Atletismoko
Oroimenezkoa egingo da, errau-
tsezko pista horretan. Rocak, 87
urte baditu ere, oraindik atletis-
moko lehiaketetan parte har-
tzen du, master kategorietan.
Larunbatean, atletek zein oroko-
rrean nahi duen orok parte har-
tuko dute egingo diren hainbat
probetan. 



Trapu zikinak ez direlako
soilik etxean garbitzen

Erredakzioa Amasa-Villabona

Trapu zikinak antzezlana izan-
go da ikusgai larunbatean Ama-
sa-Villabonan, 18:30etik aurrera.
Ezohiko lekuan gozatu ahalko
da antzezlanaz, hain justu, Ama-
sarako bidean dagoen Mikeliar-
tza baserrian, eta doan izango
da. Udalak, gainera, autoz ez joa-
teko eskaria luzatu du, eta doako
taxi zerbitzua jarri du. Horreta-
rako, nahikoa izango da Eliza au-
rreko autobus geltokira joatea
17:30etik 18:15era.
Euskarazko kultura sorkuntza

sustatzea helburu duen Udalbil-

tzaren Geuretik sortuak egitas-
moaren barruan kokatzen da an-
tzezlana. Amasa-Villabonako
Udalak bat egin du egitasmoare-
kin, eta horri esker izango da he-
rrian lana ikusteko aukera.
Lore More Nafarroako antzer-

ki konpainiak ekimenari esker
egonaldia egin zuen iragan urte-
ko abuztua eta iraila artean Oiar-
tzunen, Trapu zikinak antzezla-
na ontzeko. Garbitokiak dira an-
tzezlaneko ardatz. Konpainiako
kideek kontatu dutenez, trapu
zikinak etxean garbitzen direla
esaten bada ere, «garbitokiek,
egun mutu dauden harritzarrek,

beste errealitate posible bat age-
rian uzten dute: trapuok kalean
garbitzen zirela, alegia, bizila-
gun, senide eta lagunekin bate-
ra». Gerraosteak utzitako pobre-
zia, adiskidetasuna, patroiaren
bidegabekeria, maitasuna, lana
eta etorkizunerako desirak beza-
lako gaiak agertzen dira garbito-
kietan zeuden bitartean, eta hori
erakutsiko du antzezlanak. Era
berean, garbilekuetan «jo ta fue-
go» aritu ziren arbasoei omenal-
dia ere badela esan dute. Aurre-
ratu dutenez, herriko hainbat
konturi keinu egingo diete Lore
Morekoek larunbateko saioan.

Lore More konpainiak ‘Trapu zikinak’ antzezlana eskainiko du
larunbatean Mikeliartza baserrian; taxi zerbitzua izango da

‘Trapu zikinak’ antzezlana eskainiko duten Lore More taldeko kideak. OARSO BIDASOKO HITZA
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Ibarra.Nola egokitu etxeko kontsu-
mo elektrikoa tarifa berrietara erotu
gabetailerra, Energia Argituren es-
kutik, Txontxo aretoan, 18:00etan.
Altzo.Emakume idazleen irakurke-
ta feminista. Natalia Ginzburg-en
Familiako lexikoaaztertuko dute
Batzarremuñon, 18:30ean. 
Amasa-Villabona.Uztailaren 26an,
Santa Ana egunean egingo den
konpartsa herrikoiaren inguruko bi-
lera , Aljibean, 20:00etan. 
Tolosa.Un heroefilma, Leidorren,
20:30ean.
Tolosa.Haragi, Haragiaren eta Txin-
garraren Nazioarteko III. Topaketa:
%100 Tolosa Afaria, Casa Julian erre-
tegian 22:00etan.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Asier Imazek gi-
datutako magazina: eguraldi iragar-
pena Iker Ibarluzearekin, eskualde-
ko berriak, kolaboratzaileak...
15:00.Entzuteko jaioak. Musika
saioa. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00.Uzturre blues. Blues musika
Iñigo Martinekin.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
09:30.Gaurkoan Tolosaldetik
15:00.Elkarrizkettap
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Pintxo-Pote (Edurne Ayuso)

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Inaki Olarrea-
ga Aranburu. Korreo kalea, 2.  
943 67 01 28.

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

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaia izango
dugu. Goizean hodei batzuk
agertuko dira, baina ez dute

inolako ondoriorik ekarriko. Goiz er-
ditik aurrera erdi eta goi-mailako
hodeiak nagusituko dira, baina giroa
eguzkitsua izango da. Arratsaldean
zehar bero-hodeiak garatuko dira,
baina ez du ekaitzetara joko. Ekial-
deko haizea ibiliko da eta tenperatu-
ra jaitsi egingo da, 26-27 graduan joz
goia.  

Bihar. Giro polita izango
dugu. Egun osoan zehar erdi
eta goi-mailako hodei ba-

tzuk ikusiko ditugu zeruan, baina
orokorrean ostarteak nagusituko
dira eta giro argi eta ederra izango
dugu egun osoan. Haizea aldakor xa-
mar ibiliko zaigu, goizean hego ukitu
batekin, eta tenperatura antzeko ba-
lioetan kokatuko da, 25-27 graduan
joko duelarik goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako 
esanen eta iritzien erantzukizunik.


