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VIII. URTEA 1.962. ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

LARRAULGO ESKOLAK
IA BABES OSOA JASO DU
LEGEBILTZARREAN
LARRAUL PSE-EE ezik gainontzeko guztien babesa izan zuten, baina
Hezkuntza Sailaren esku dago herriko eskola txikiaren etorkizuna 7

Larrauldarrak, babesa eta aldeko bozka eman zieten ordezkariekin legebiltzarrean. HITZA

Morato Siriako basamortuko Palmiraren hondakinetan. HITZA

CRISTINA MORATO KAZETARIA, IDAZLEA ETA BIDAIARIA

«Ekialdera joan ziren
emakume bidaiarien
inguruan hitz egingo dut»
TOLOSA Amalur Jardunaldiei amaiera emango
dio gaur eskainiko duen hitzaldiarekin 3

Annapurnako
bigarren
kanpalekuan daude 
TOLOSA Edurne Pasaban mendizalea eta bere
taldekideak  5.600 metrora daude jada  2

Aberri Eguna
bitarte ikurrina
balkoietara
ateratzeko deia
egin dute 
IBARRA «Gure herriaren jabe
izateko dugun eskubidea»
aldarrikatzeko eskatu dute  4



«Nerbio-sisteman zuzenean eraginez oreka
lortzea da kiropraktikaren proposamena»
JUAN ALONSO › Kiropraktikan doktorea

Osasuna ›› Hitzaldia
emango du gaur
kiropraktikaren 
inguruan, Kultur Etxean,
19:00etan hasita.

IÑIGO TERRADILLOS

Juan Alonso kiropraktikan dokto-
reak Zure bizkarrezurra zainduz
osasuna lortu izenburupean hi-
tzaldia emango du gaur, 19:00etan,
Tolosako Kultur Etxean. Askoren-
tzat oraindik ezezaguna den zien-
tzia azaltzen saiatuko da ordubete
inguruko saioan.
Zein da kiropraktikaren zutabe
nagusia?
Kiropraktikaren oinarria nerbio-
sistemaren funtzionamendu falta
baten ondorioz sortzen diren osa-
sun arazoei irtenbidea ematea da.

Nola egiten duzue hori?
Teknika batzuk ditugu. Gure ner-
bio-sistemak gorputz osoaren
funtzionamenduaren kontrola eta
koordinazioa eramaten du. Ner-

bio-sistemaren funtzionamen-
duan desoreka bat sortzen denean
gorputzaren sistema guztiak sar-
tzen dira desoreka batean. Horie-
tako bat gihar sistemaren funtzioa
da, eta honek desoreka bat duene-
an bizkarrezurrean eragina izan
dezake, hori mugituz. Era berean,
bizkarrezurra mugitzean nerbio-
sisteman eragina izan dezake, eta
horrela zirkuitu itxi bat sor gene-
zake. Burmuinaren funtziona-
mendua hobetuz osasun arazoak
senda daitezke, eta horretarako
berebiziko garrantzia du bizkarre-
zurraren alineazio on batek. Gure
lana burmuinaren funtzionamen-
dua orekatzean datza, eta ez bizka-
rrezurra zuzen jartzean, eta hori
azalduko dut gaurko hitzaldian.
Oreka hori nola neurtu daiteke?
Pertsona bakoitzaren nerbio-sis-
tema zein puntutan dagoen jakite-

HITZA
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Tolosa Kup txapelketan
izena emateko epea
KIROLA ]Aurtengo Tolosa Kup txa-
pelketako informazio guztia
www.zazpitantriangulon.com web-
gunean jarri dute ikusgai. Parte
hartu nahi dutenek apirilaren
9rako izen-emate orria diru sarre-
ren agiriekin batera Kultur Etxean
utzi beharko dute. Bestalde, talde-
en multzoak osatzeko zozketa api-
rilaren 13an egingo dute,
18:00etan, Kultur Etxean. Txapel-
keta apirilaren 17-18ko asteburuan
hasiko da.

Alkoholiko Anonimoen
bilera datorren asteartean
GIZARTEA ]Alkoholiko Anonimoen
Uzturre taldeak, hileroko azken as-
teartero bezala, bilera irekia egin-
go du datorren asteartean, hilaren
30ean. Corpus Christi parrokiko
lokaletan kokaturiko egoitzan
izango da, 20:00etan. Alkohola
eta bere ondorioak izango dituzte
mintzagai. Bilerara gonbidatzen
dituzte alkoholaren ondorioak pai-
ratzen dituztenak eta euren seni-
deak.

Musika Bandaren Pazko
kontzertua, Berdura plazan
MUSIKA ]Tolosako Musika Banda-
ren Pazko kontzertua izango da
bihar, Berdura plazan, 19:00etan.
Luis Mari Gartziaren gidaritzape-
an ondorengo lanak izango dira
entzungai: Berroetatarrak, Children
of Sanchez, La boda de Luis Alonso,
West side story, Los Euskaroseta
Charleston forever. Udaberriko
kontzertua izango da Musika Ban-
daren hurrengo emanaldia, apirila-
ren 24an.

Jesus Torquemadarekin
ikastaroa nazioarteaz
GIZARTEA ]Tolosaldean Ikastn zer-
bitzuak antolatuta, Nazioarteko
gaurkotasunari buruzko ikastaroa
hasiko da apirilaren 12an, Jesus
Torquemada kazetariarekin. Aste-
lehenetan izango da 19:00etatik
21:00etara, Topic-en, eta 30 euro
ordaindu beharko da parte hartze-
ko. info@ikastn.com-era idatzita, 
www.ikastn.com-en, edota
943 65 11 47 edo 615 775 678 era
deituta eman daiteke izena.

L Laburrak

Pasaban eta taldekideak bigarren kanpalekurako bidean.RTVE ‘AL FILO DE LO IMPOSIBLE’

Hirugarren kanpalekua eskura
Mendia ›› Geroz 
eta gertuago dute 
Edurne Pasaban eta 
bere espediziokideek
Annapurnako gailurra.

ERREDAKZIOA

Guztia aurreikusi bezala doa
Edurne Pasaban eta bere taldeki-
deen Annapurnarako espedizio-
an. Une honetan, 5.600 metrora
kokaturiko bigarren kanpalekuan
aurkitzen dira, eta hirugarren kan-
palekura joateko bidea irekitzea
izango dute helburu datozen egu-
netan.

Iragan larunbatean, 1 kanpale-
kuan lo egin ostean, 2 kanpalekura
abiatu ziren, eta 5 orduko igoaldia-
ren ondoren iritsi ziren 5.600 me-
trora kokaturiko jomugara. Kan-
paleku hori behar bezala egokitu
eta gero, berriro ere oinarrizko
kanpalekura abiatu ziren atseden

hartzera. Herenegun bigarren
kanpalekurako bidean jarri ziren.
Bertan hiru egun igaroko dituzte,
eta epe horretan 6.500 metrora da-
goen hirugarren kanpalekurako
bidea ireki eta kanpalekua bera
egokituko dute. 

Urteko sasoi honetan ohikoak
ez diren tenperatura beroak ari
dira jasaten. Pasabanek dioen be-
zala, «eguraldi ona egitea beha-
rrezkoa da, baina beroa arrisku-
tsua ere izan daiteke, elur-jausiak
sortzeko arriskua baitago». 

350 dantzari
txiki ariko dira
bihar, Alde
Zaharreko
kaleetan

Kultura ›› Dantzari Txiki Eguna 
antolatu du Udaberri Dantza
Taldeak; egun osoan zehar
dantza eta jai giroa izango da. 

ERREDAKZIOA

Dantzari Txiki Eguna izango da
bihar Udaberri Dantzari Taldeak
antolatuta. Euskal Herriko hain-
bat dantza taldetako gaztetxoak
ariko dira egun osoan, 350 inguru,
30 musikariren doinuen harira
dantzari.

Goizean Alde Zaharreko kalee-
tan ibiliko dira, eta elkarteetan baz-
kaldu ostean, 16:30ean Plaza Be-
rrian elkartuko dira denak ema-
naldia eskaintzeko. 20:00etan
triki-txaranga poteoa egingo dute
eta gero afaria Zerkausian.

ko gailuak ditugu. Pertsona bat
ondo egon daiteke, nekatuta edota
estimulazio gehiegirekin, eta hori
guztia jakin dezakegu, eta baita
nola lagundu ere. Kiropraktikaren
bidez onurak zuzenekoak direla
ikusten dugu, medikaziorik gabe.
Medikazioak ere saiatzen dira ki-
mikarekin oreka hori lortzen, bai-
na, beti kanpoaldetik. Gure propo-
samena da balantza edo oreka lor-
tzea nerbio-sisteman zuzenean
eraginda.
Kiropraktika ezagutzen al dugu?
Geroz eta ezagunagoa da. Egia da
oso berria dela gurean, eta oraindik
kiropraktikaren errekonozimen-
duaren atzetik gabiltzala. Beste 
lurralde askotan onartuta eta uler-
tuta dago, baina hemen ez. Horre-
gatik ematen ditut hitzaldiak eza-
gutarazteko eta osasuna nola be-
rreskuratu ulertu dezan jendeak.



«Basamortuak abenturaren espiritu
erromantikoa dauka; aske sentitzen zara»

CRISTINA MORATO › Kazetaria, idazlea eta bidaiaria

Aisialdia ›› Siriako
basamortuan jatorrira itzuli
ez ziren emakume haiek
ulertzea lortu zuen, zentzu
batean, Cristina Moratok. 

ASIER IMAZ

Amalur Jardunaldiak 2010 gaur
amaituko da, Cristina Moratoren
(Bartzelona, 1961) hitzaldiarekin.
Azken egun hauetan basamortua-
ren hitzak entzuteko aukera egon
da Topic-en. Natura, bidaia eta an-
tropologia ardatz hartuta eremu
zabal hauen inguruko hainbat his-
toria kontatu dituzte bertara ger-
turatu diren hizlariek. 

Cristina Morato Emakumeen
Ekialdeko bidaia handieninguruan
ariko da 20:00etatik aurrera. Ka-
zetaria, idazlea eta bidaiaria
2005ean Ekialde hurbilera joan
zen, orduz geroztik emakume bi-
daiarien memoria berreskuratzen
ibili da.
Nondik helduko diozu bihar hi-
tzaldiari?
Ekialdera joan ziren emakume bi-
daiari handien inguruan hitz egin-
go dut. Euren bizipenen inguruko
bidaia bat izango da. Emakume
hauek oro har aristokratak ziren,
oso jantziak eta abenturazaleak.
XIX. mendean Ingalaterra utzi eta
Ekialdera joan ziren, hauMila eta
bat gauliburuarekin lotzen zutela-

ko. Garai hartan, Ingalaterran, li-
buru hau ezkutuan irakurtzen zu-
ten, bertako moralitate zorrotza-
rengatik. Emakume hauek Ekial-
dearekin amesten zuten:
basamortuko karabanekin, azoke-
kin, haremekin, eta basamortuan
bizitza nomada eta basati bat eza-
gutzeko aukerarekin. 
Zu zeu ere ez zabiltza urruti?
Abenturazale bat baina gehiago bi-
daiari bat naiz. Ez dut arriskurik
edo nire burua proban jartzea bila-
tzen. Bidaia jakintza eskola bat be-
zala ulertzen dut, beste kultureta-
tik ikastea gustatzen zait, jakintza
zabaltzea.  
Hala eta guztiz ere, turista bezala
joanda ere, beti dago abentura
edo arrisku punttu hori?
Bidaia guztiek dute abentura ukitu
bat, bai. Turismo antolatu eta gida-
tu bat baino gehiago, bakarkako bi-
daiak egin izan ditut, hilabete pare
bateko iraupena dutenak. Aurki
ditzakezun arrisku horietatik ha-
ratago, ni ez naiz arriskua bilatzen
duten horietakoa. Ez zait arazoe-
tan sartzea gustatzen. 
Zer bilatzen duzu bidaietan?
Bartzelonan kazetaritza ikasten
ari nintzela Nikaragua, Honduras
eta El Salvadorrera joan nintzen,
bertako indigenen bizimoduak
erakarrita. Antropologia ikasketa-
rik ez dut egin baina beti gustatu
izan zait kultura desberdinak ger-
tutik ezagutzea. 
Bidaia bakoitza, barne bidaia ere
ba omen da.
Peregrinazio edo erromesaldi bat
ere bada, bai. Nire kasuan ez da
nire arima salbatzeko erromesaldi
bat izaten, jada ez dakit salbaziorik
izango duen edo ez, baina, zure bu-
rua gehiago ezagutzeko barne bi-
daiak izaten dira. Aldatu egiten
zara. Tolosako hitzaldietan adibi-
dez, basamortuen inguruan hitz
egiten da. Basamortura bidaiatzen
duzunean, beti dago barne haustu-
ra bat. 
Ihes egiteko modu bat ere izan
daiteke?
Zalantzarik gabe. Bihar (gaur)
emango dudan hitzaldiko prota-
gonista gehienak Ekialdera ihese-

Gaur, hilak 26
Areto futbola
]Usabalgo beheko kantxan,
20:45ean, nesken partida: Lasko-
rain-Idiazabal.
]Usabalgo goiko kantxan,
20:45ean, mutilen partida: 2. Las-
korain - Euskalduna.

Bihar, hilak 27
Areto futbola
]Usabalgo beheko kantxan,
16:00etan, jubenilak: Laskorain-
Lauburu.
]Usabalgo goiko kantxan,
16:00etan: 3. Laskorain - Aidur.

Eskubaloia
]Usabalgo beheko kantxan,
12:00etan, infantilak: Tolosa - Ur-
nieta.

Saskibaloia
]Usabalgo goiko kantxan,
10:30ean, infantil mutilak: Ipar
TAKE- Aloña Mendi. Infantil nes-
kak: Ehki TAKE-Orio.
]Usabalgo goiko kantxan,
12:00etan, kadete mutilak: Bide
Bide TAKE-Aldapeta. Kadete nes-
kak: TAKE Aralar-Ordizia.
]Usabalgo goiko kantxan,
18:00etan, Nazional Maila: Bide
Bide Ibiza- Ate La Salle. 

Futbola
]Usabalgo futbol zelaian, emaku-
me kadeteak, F-8, 09:30ean: Tolo-
sa CF - Ilintxa.
]Usabalgo futbol zelaian,
09:30ean, infantil mutilak: 
Anoeta - Intxaurrondo.
]Usabalgo futbol zelaian,
11:00etan, infantilak: Tolosa CF-In-
ternacional.
]Usabalgo futbol zelaian, infantil
Ohorezko Maila, 12:30ean: 
Tolosa CF - Sporting Herrera.

Pilota
]Beotibar pilotalekuan, 10:00etan,
Gravn txapelketaren partidak,
esku pilotan.
]Beotibar pilotalekuan, 19:30ean,
Gipuzkoako Txapelketaren finalak
zesta puntan, eskolarrak.

Etzi, hilak 28
Eskubaloia
]Usabalgo goiko kantxan,
10:30ean, kadeteak:
Tolosa-Soraluze.
]Usabalgo goiko kantxan,
12:00etan, seniorrak:
Tolosa-Urola.

Futbola
]Berazubiko zelaian, 17:30ean,
Erregional Ohorezko Maila:
Tolosa CF- Berio.
]Usabalgo futbol zelaian,
10:00etan, alebinak:
Tolosa CF-Antiguoko. 

Aizkora apustua
]Zezen plazan, Olasagasti-Men-
dizabal desafioa, 12:00etan. Lau
kanako enbor moztu beharko di-
tuzte. Mendizabalek 4 minutuko
abantailarekin ekingo dio apustua-
ri. 

KKirol jarduera
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an doaz. Victoria erreginaren ga-
raiko Ingalaterra atzean utzi nahi
dute. Zergatik? Moralitate zorrotz
horretan bigarren mailako hiritar
sentitzen dira; lekuz kanpo dau-
den emakume aurrerakoiak dira.
Euren ametsak betetzeko, eurek
bizi nahi duten bizitza egiteko,
Ekialdera ihes egin behar dute. 

Zuretzat zer da basamortua?
Askatasun osoa sinbolizatzen
duen leku bat. Abenturaren espiri-
tu erromantikoak bertan dirau. Si-
riako basamortuan egon nintzene-
an lilura hori ezagutu nuen; zentzu
batean emakume horiek basamor-
tuan zergatik gelditu ziren uler-
tzea lortu nuen. 

HITZA



Ibarrako Kultur Etxean, belaunaldi ezberdinetako hainbat herritar elkartu ziren, deialdia egiteko.E. EZEIZA

Ikurrinak balkoietan jartzeko
deia egin dute herritar ugarik
Ibarra ›› Hainbat ibartarrek
agerraldia egin zuten
herenegun, Aberri Eguna
bitartean ikurrinak
zintzilikatzeko eskatuz. 

ERREDAKZIOA

Belaunaldi, alor eta pentsaera ez-
berdinetako hainbat herritarrek
agerraldia egin zuten herenegun,
ibartar guztiei eskatzeko «Aberri
Eguna bitartean, etxeko balkoie-
tan ikurrina jartzeko».

Apirilaren 4ean ospatzen da
Aberri Eguna, «euskal herritarrok
gure herriaren jabe izateko dugun
borondatea agertu eta eskubidea
aldarrikatzeko eguna».

Ibarrako herritar taldearen esa-
netan, «ikurrinak Euskal Herria
ordezkatzen du, zazpi herrialdez
osatutako nazioa». Hori dela eta,
hau balkoietatik zintzilik jartzeko

deia luzatzen dute, eta apirilaren
4a arte ez kentzeko eskatu. Honez
gain, ikurrina beste hainbat alda-
rrikapen eta ideien adierazle dela
ere nabarmendu zuten agerraldia
egin zutenek. Ikurrinak «euskara,
euskal selekzioaren ofizialtasuna,
gure kultura, hezkuntza sistema
propioa, egutegi propioa, kultur
aniztasuna, errespetua...» aldarri-
katzeko balio duela nabarmenduz.
Hori dela eta, ikurrina zintzilika-
tzea garrantzitsutzat jotzen dute,
«gure sentimenduak eta Euskal
Herriarekiko maitasuna adieraz-
ten baititu».

Aberri Eguneko aldarriak
Apirilaren 4a Euskal Herriko
hainbat eta hainbat txokotan ospa-
tuko da, eta aldi berean, aldarrika-
penak egiteko erabiliko da. Horie-
tako bat izango da euskaraz bizi-
tzearena. Bai Euskal Herriaren
hitzetan, «euskara da gure hizkun-

tza nazionala eta egun hankapean
darabilte atzerriko lege eta admi-
nistrazioen jukutrien mende». 

Euskaraz bizi nahi dela ez ezik,
Euskal Herria, nortasun propioa
duen nazio bat dela erakusteko ere
erabiliko dute. Honekin lotuta,
«nortasuna gure izatearen oinarri
gisa dugu, gure kultura usadio eta
sustraiak eten eta desitxuratze
saiakerak ez du etenik» salatzen
dute. Azkenik, hezkuntza sistema
propio baten beharra aldarrikatu-
ko dute.  

«Munduaren aurrean euskal
herritar gisa, nazio libre bateko
partaide bezala agertu ahal izateko
bide horretan», Aberri Eguna ho-
rretarako lehen pausoa dela uste
dute Bai Euskal Herriarekikoek.
Hala «bide hau euskal herritar
guztion artean egin behar dugula.
Batzen gaituenari helduz, Euskal
Herria eraikiz eta gure eskubideak
defendatuz», adierazi zuten.
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Kostaldera moto-bira
antolatu du Langostinok
Ibarra ›› Motozaleen
elkarteak goiz-pasa
antolatu du etzirako. Aldez
aurretik izena ematea
gomendatzen dute. 

ERREDAKZIOA

Ziklogenesiaren ondorioz, aurre-
ko irteera bertan behera utzi oste-
an, txango berri bat antolatu dute
Langostino Moto Kultur Elkarte-
koek asteburu honetarako. Barne-
aldetik, Gipuzkoako kostara joan-
go dira, goiz-pasa egiteko.

Etzi urteko hirugarren moto-
bira egingo dute. Ohi bezala, San
Bartolome plazatik abiatuko dira
igandean, 09:30ean. Moto-bira
edozein motatako motorekin egin
daiteke. Ibarratik abiatu ostean,

Tolosa, Anoeta, Zizurkil, Asteasu,
Andazarrateko mendatea, Aia,
Orioko mendatea, Zarautz, Geta-
ria, Zumaia, Zestoa, Azpeitia,
Urrakiko mendatea, Bidegoian,
Albiztur eta Tolosa zeharkatuko
dituzte, berriro Ibarrara itzultze-
ko. 

Ibilbidean zehar, Azpeitian gel-
dialdia egingo dute, Rochas Txop-
perren hamaiketakoa egiteko. An-
tolatzaileek adierazitakoaren ara-
bera, mokadutxoa egiten zenbat
lagun izango diren jakitea komeni
da, hori dela eta, parte-hartzaileei
aldez aurretik izena emateko eska-
tzen diete. Hau posta elektronikoz
(langostinomotofesta@gmail.
com) edo hurrengo telefono zen-
bakietara deituta egin daiteke: 618-
44 81 94 (Aitor), 670-41 79 15 (Mos-
ki) eta 636-40 31 70 (Ander).

Udalaren Ohiko Osoko
Bilkura izango da gaur
LEITZA]Udalbatzak Ohiko Osoko
Bilkura egingo du gaur 21:00etatik
aurrera. Bertan ondorengo 
gai-zerrenda jorratuko da: 2010.
urteko plantila organikoaren ones-
pena; zabor bilketa zerbitzurako
nabea erosteko proposamena;
Barbiur S. L. elkarteak eta Maderas
Leonet S. L. elkarteak loteak eros-
teko egindako eskaintzak; 2010.
urteko aurrekontuaren 2. aldaketa
eta Erleta eskolan igogailua jartze-
ko proposamena.

Paper antzerki tailerrak
Aste Santuan, Topic-en
TOLOSA ]Tolosako Ekinbide Etxeak
paper antzerki tailerrak antolatu
ditu Aste Santu hauetarako. Saio-
ak Txotxongiloen Nazioarteko
Zentroan izango dira. Bata hau-
rrentzat izango da, eta bestea hel-
duentzako. Biak ere apirilaren 6an
hasiko dira, eta 9-10 orduko irau-
pena izango dute. Hauetan izena
eman nahi dutenek telefonoz dei-
tuta egin dezakete. Horretarako,
943-65 04 14ra deitu beharko
dute eta Karmelerekin hitz egin.   

L Laburrak



Azken hilabeteetan behin baino gehiagotan hustu dira jangelak, irudian
Tolosako Samaniego ikastetxekoa urtarrilean. E. EZEIZA

Desadostasun ugari
sindikatuen artean
Hezkuntza ›› Atzo
izandako bileran LAB eta
UGTk lanuzteak bertan
behera uzteko erabakia
berrestu zuten. 

ERREDAKZIOA

Eskoletako jangeletako gatazka
amaitzear zela zirudien atzo goi-
zean, baina arratsaldean izandako
bileran LAB eta UGTren eta ELA
eta CCOOen arteko desadostasu-
nak agertu ziren. Izan ere, LAB eta
UGTk herenegun esandakoa be-
rretsi zuten, hau da, patronalare-
kin negoziatzen zuten bitartean la-
nuzteak bertan behera uztea, atzo-
koa izango zelarik azken greba
eguna. ELA eta CCOOen ustez be-
rriz, ez dira herenegun aipatutako
baldintzak bete eta beraz, lanuzte-
ekin jarraitzeko apustua egin zu-
ten. 

Herenegun negoziatzen hasiko
zirela zirudien; mahaiean eseri
ahal izateko «soldatei dagokienez
aurreakordio» batetara iritsi oste-
an, ordezkari sindikalek eta patro-
nalak agertutakoaren arabera. Bai-
na atzoko greba eguna, dena den,
ezin izan zuten bertan behera utzi
astirik izan ez zutelako. Langileen
hitzetan bazirudien patronalak
«jarrera aldatu» zuela, baina atzo
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Leire Olaberriak
Munduko Pista
Txapelketan
hartuko du parte
bihar eta etzi
Ikaztegieta ›› Omnium
izeneko diziplina berrian ariko
da lehenik eta ondoren, puntu
bidezko lasterketan. 

ERREDAKZIOA

Leire Olaberria Kopenhagen (Da-
nimarka) dago Munduko Pista
Txapelketan parte hartzeko. Bihar
omnium izeneko diziplinan hartu-
ko du parte, diziplina olinpiko be-
rria dena, hain zuzen, eta etzi be-
rriz, puntu bidezko lasterketan ari-
ko da. 

Londres 2012rako egindako
programa olinpiarraren berrikun-
tzaz geroztik, non puntuaketa alde
batera utzi duten eta omnium-a ja-
rri duten, proba hau prestatzeko
lanean aritu da ikaztegietatarra.
«Oso gogorra da horren desberdi-
nak diren lasterketetarako entre-
natzea, iraupen-lasterketako lau
eta abiadura-lasterketako bi. Nire
helburua abiadura lasterketetan
hobetzea da, baina erregulartasu-
na hartzen dute kontutan, eta hori-
xe da nire indarguneetako bat»,
azaldu du Olaberriak. 

Orain Londreseko 2012ko Joko
Olinpikoetara begira dago txirrin-
dularia eta ondoren erabakiko du
zer egin etorkizunean: «ez dakit
zer egingo dudan, orduan erreti-
roa hartu edo beranduago, baina
kirolarekin zerikusia izaten jarrai-
tu nahi dut».

arratsaldeko berrien arabera ELA
eta CCOO ez daude horren ziur. 

Langileen eskaera nagusia ku-
deaketa zuzeneko eskola jangele-
tako langileen lan baldintzak sek-
toreko beste langileen lan baldin-
tzekin parekatzea da. Urte bete
baino gehiago pasa da kudeaketa
zuzeneko jangeletan gatazka hasi
zenetik eta azken hilabeteetan as-
tean bitan egin dituzte lanuzteak. 



Aurrera-Saiazeko pilotariak Luis Galarragarekin batera Beotibar frontoian.
Bertan jokatu zuten finalerdia Zazpi-Itturriren aurka.A IMAZ

Txapela berriz janzteko aurkari «gogorra» dute 
Pilota ›› Aurrera-Saiazeko
pilotariek bihar jokatuko
dute Berria Txapelketako
finala Galdakaoko Adiskide
elkartearen aurka.

IMANOL GARCIA

Eskualdeko ordezkaritza izango
da beste behin Berria Pilota Txa-
pelketako finalean. Aurrera-Saiaz
elkarteak Galdakaoko (Bizkaia)
Adiskide izango du aurrean, bihar,
10:30ean, Hernaniko frontoian.
Hirugarren aldiz ariko da finalean
Aurrera-Saiaz Berria Txapelke-
tan. Lehenengoan Amezketako
Zazpi-Itturriren aurka galdu zuen
eta bigarrengoan, iaz jokatu zute-
na, irabazi. Txapela defendatuko
dute beraz eskualdeko pilotariek,
baina ez da final xamurra izango.
«Talde oso trinkoa du maila guz-
tietan, guk bezala», dio Luis Gala-
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rraga Aurrera-Saiazeko arduradu-
nak.

Eskualdeko taldetik jokalari
berdinak parte hartuko dute. Ka-
deteetan Labaka-Elustondo, jube-
niletan Urbieta-Zinkunegi eta na-
gusietan Renobales-Galarraga.
«Kadeteetan espero dugu finaler-
dian baina partida hobea egitea»,
dio elkarteko arduradunak. «Gal-
dakaoko Elezkanok maila handia
du, baina saiatuko gara garaipena
lortzen. Partida guztiak jokatu
egin behar dira».

Jubeniletan aukera gehiago
ikusten ditu Galarragak. «Euska-
diko finala Adiskideren aurka jo-
katu genuen eta irabazi genien».
Orduan Elezkano kadeteak jokatu
zuen jubenilen mailan eta oraingo-
an bikotea Legorburu-Galartza
izango da.  «Partida gogorra izango
da. Gure maila ateratzeko aukera
badugu gure aukera izango dugu»,
dio Aurrerra-Saiazekoak. 

Partida erabakigarria
Nagusien partidak garrantzi bere-
zia du Berria Txapelketan. Elkarte
batek kadeteetan eta jubeniletan
irabazten badu ere, hiru partide-
tan elkarte bakoitzak lortu dituen
tanto kopuruak hartzen dira kon-
tuan. Bi maila horietan bana ira-
bazten badute elkarte bakoitzak,
nagusien mailako partida irabaz-
ten dutenek eramaten dute nor-
gehiagoka. 

Nagusien mailan Adiskideren
ohiko bikotea Elezkano-Ajuria
dira, baina Galarragak uste du
Uriarte-Ajuria izango dela Herna-
nin ariko direnak: «Uriarte profe-
sionala izandakoa da Asperekin.
Berria Txapelketan bakarren bat
jokatu du. Berriz ere partida gogo-
rra izango da eta tantoak bukatzen
asmatzen duenak eta akats gu-
txien egiten duenak irabaziko du
partida eta horrekin batera Txa-
pelketa ere».

Errendimendu Txapelketako
finaletan, Intxurreko bi talde
ERREDAKZIOA

Bihar amaituko da Errendimendu
Mailako Alebinen Txapelketa eta
Intxurre elkarteko bi taldeak fina-
lak jokatuko dituzte. Intxurre 1 tal-
deko Gorka Altunak eta Aratz Ira-
zustabarrenak Gipuzkoako finala
jokatuko dute Bergara taldearen
aurka bihar, Araman, 16:00etan.
Intxurrekoek finalerako txartela
lortu zuen 16 eta 6 Behar-Zanako
pilotariei irabazita. Bestalde,
Deba-Goierri-Tolosaldea eskual-
deko finalean izango dira Intxurre
2 taldeko Xabier Luzuriaga, Jon
Luzuriaga eta Aitor Murua. Bihar
jokatuko dute partida, Lazkaon,
16:00etan, Idiazabalgo Atxurbide
taldearen aurka.

Udaberri Txapelketa 
Ikaztegietan jokatuko dira bihar
ere, 11:00etan hasita, Udaberri
Txapelketako 3. mailako kadete
eta nagusien finalak. Azken hone-
tan jokatuko du Asier Alonso-Iña-
ki Olano Intxurreko bikoteak, As-
tigarragako bikotearen aurka.

Zizurko Lau t’erdikoa
Zizurko buruz buruko Lau t’erdi-
ko txapelketan eskualdeko hain-
bat pilotari izango dira. Bihar joka-
tuko dira finalak, 09:00etan hasita.
Guztira zortzi final jokatuko dira,
eta eskualdeko sei pilotari sartu
dira horietako bostetan: bigarren
urteko infantiletan, Larrea ikazte-
gietarra (Txapagain); lehen urteko

kadeteetan, Olano leitzarra (Au-
rrera); bigarren urteko kadetee-
tan, Artola alegiarra (Intxurre); le-
hen urteko jubeniletan, Gailurral-
de amezketarra (Zazpi-Itturri)
eta Jaka lizartzarra (Zazpi-Ittu-
rri); eta bigarren urteko jubenile-
tan, Urretabizkaia ikaztegietarra
(LAPKE).

Aurrerakoen partidak
Leitzako Aurrera elkarteko Ola-
nok Zizurko finaleko aurkari ber-
dina izango du, Zugarraldeko Agi-
rre, Antiguoko Txapelketan. Bihar
jokatuko du, 19:00etan. Bihar ere,
Gartziarena-Galartza infantilek
Irurtzunen partida izango dute,
10:30ean.

Bertsolarien jarioa Gurea aretoan
VILLABONA ]Erniobea Institutuak antolatu duen Euskararen Astearen bai-
tan bertso saioa izan zuten atzokoan Gurea aretoan. Bertan izan ziren
Beñat Gaztelumendi, Beñat Iguaran, Ane Labaka eta Iñaki Mantzisidor
Mantxibertsolariak. Amaia Agirre gai jartzaile lanetan aritu zen. I. GARCIA

HHilberria

MIKAELA ERAUSKIN ARANA
ANDREA

(Acacio Iglesias-en alarguna)
Atzo hil zen, 91 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren 

Bedeinkapena hartu ondoren.
– Goian bego –

Bere seme-alabak: Miguel (†) eta Izaskun Tolosa, Javier eta Helena
Baraibar, Jose Luis eta Rosa Arcelus, Jose Ignacio eta Maite Agirre; 

bilobak, birbilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak. 

TOLOSA
2010eko
martxoaren 26a

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaitez-
tela GAUR OSTIRALA, arratsaldeko ZAZPIETAN, SANTA MARIA pa-
rroki elizan, egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.
Helbidea:San Cosme eta San Damian.
Helbidea: Gorosabel, 36. 
Oharra: Gorputz beila Tolosako ORIA EHORZKETAn (Usabal poligo-
noa, 12, B) gaur goizeko 09:45ak arte egongo da.



Larraulgo 2-5 urte bitarteko haurrak, duela urtebete pasatxo beraien herriko eskolan. IMANOL GARCIA

PSE-EEk izan ezik, aldeko bozka eman
diote beste alderdi guztiek Eskolari
Larraul ›› Ia babes osoa
jaso zuten Legebiltzarraren
osoko bilkuran, hala ere,
Hezkuntza Sailaren esku
geratzen da erabakia.

ENERITZ MAIZ

Larraulgo Eskola Txikiaren ezta-
baidak aurrera jarraitzen du eta as-
teazkenean eta atzo, Eusko Jaurla-
ritzak hitz emana duen Eskola
Txikia aldarrikatzeko, larraulda-
rrak, autobusa hartu eta legebiltza-
rrean izan ziren.

Gaur egun duten lekualdatuta-
ko gelak 2010-2011 ikasturtean,
Eusko Jaurlaritzak adostu bezala,
Eskola propio bilakatu beharko
luke. Egun gobernuan dauden or-
dezkariak horren aurka daude eta
2008. urtean Hezkuntza Sailak
onartu eta adostu zuena, ukatu
egin nahi diote Larrauli. 

Asteazkenean, Xabier Mujika
alkatea, Karlos Irazu Hezkuntza
zinegotzia eta Olatz Urraka Gura-
so Elkarteko lehendakaria alderdi
politiko guztiekin elkartu ziren
Legebiltzarrean. Bertan, Larraul-
go herriaren berri eman, Eskola-
ren egoera azaldu eta herriak di-
tuen aurrera begirako proiektuak
argitu zizkieten, besteak beste,
PPren Iñaki Oiartzabali, UPyDren

Gorka Maneirori, EAJren Garbiñe
Mendizabali, Aralarren Mikel Ba-
saberi eta nola ez, PSE-EEren. Vi-
cente Reyesi.

Eskaera Osoko Bilkuran
Eusko Legebiltzarra osatzen du-
ten alderdi guztiek jaso dute Tolo-
saldeko Larraul herriaren berri eta
atzo egindako Osoko Bilkuran, au-
rreko egunean gertatu bezala,
PSE-EEk ez gainontzeko guztiek

aldeko bozka eman zioten larraul-
darren eskaerari; EAJ-PNV, PP,
Aralar, EA, EB eta UPyDk. 

Olatz Urraka Guraso Elkarteko
lehendakarian ustetan «erantzuna
positiboa» izan da. «Gobernuan
daudenak ezik, beste guztiek be-
raien babesa eman ziguten eta hori
dela eta, legez besteko proposame-
na sinatu zuten. Atzo berriz ezta-
baidatu eta bozkatu zuten». Guzti
hau «nolabait esateko gobernua-

rekin edota Hezkuntza Sailarekin
ditugun elkarrizketetan erabili
ahal izateko aurrerapauso bat eta
babesa dira. Mementoz, beraien
jarrera oso ezkorra da eta boron-
date politikoa falta zaie baina gaur
bezala, laguntza eta atxikimen-
duak biltzen jarraituko dugu» ar-
gitu digu Urrakak.

Atzo osoko bilkuran bozkatu eta
aldeko erantzuna izan arren, ber-
tako emaitza ez dute zertan bete

eta kasu honetan hori da arazo
handiena. Azken finean, erabakia
Hezkuntza Sailak hartu beharko
du. «Proiektu honen aurrean, par-
tidu politiko ezberdinen babesa
lortu dugu eta sozialki bada ere, in-
dar handia duela uste dut» azpi-
marratu nahi izan du. 

«21/2009 dekretuak eskola txi-
kien antolaketa erregulatzen du.
Landa inguruneko herri bat izanik
eskola txiki bat dagokigu. Dekre-
tuak dituen puntu guztiak bete-
tzen ditugu:umeak, hau da, haur
kopuruak betetzen dugu, bestetik,
guraso elkartea eta Udala batera-
tuta gaude eta ez da alde bateko
kontua bakarrik eta bestetik, au-
rrera begirako  jarraipena du he-
rriak» azaldu digu.

«Lehengo urtean bertan, aurre-
ko gobernuak, ebazpen batean eta
idatziz 2010/2011 ikasturtean le-
hen hezkuntzako lehenengo zi-
kloa martxan jarriko zela esan zi-
gun. Eta progresiboki, 12 urteak bi-
tarte luzatzen joango zela onartu
zuten» gaineratzen du.

«Zailtasunak»
Gobernu aldaketa ematean «zail-
tasunekin» aurkitzen dira bai Uda-
la eta bai Guraso Elkartea ere. Ida-
tziz adostutako onarpena eta kon-
promisoak «ez dira betetzen ari»
baina hemendik aurrera ere ez
dira isilik eta geldirik geratuko «el-
karrizketak lotzen eta bidea ireki-
tzen jarraituko dugu eta geratzen
zaigun denbora laburrean, dato-
rren ikasturtean zerbitzua mar-
txan jartzeko lanean jarraituko
dugu». 
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Deialdiak
]Larraul. San Esteban eta San
Bartolome festak antolatzeko bile-
ra egingo dute 21:00etan Kultur
Etxean.

Dantza
]Tolosa. Aukeran dantza taldea-
ren Gernikaemanaldia Leidor are-
toan 20:30ean.

Musika
]Tolosa. Rafa Ruedaren kontzer-
tua Bonberenean 22:30ean.

AAgenda

AAgurrak

Ikaztegietatik Ugane auzora joan ziren hainbat lagun, lanak ikustera.A. I.

Lanak salatzeko martxa
Tolosa ›› AHTren lanak
gertutik gertura ikusi
zituzten atzo Ugane
auzoan, Ertzaintzaren
presentziarekin. 

ERREDAKZIOA

Tolosaldera ere iritsi dira Abiadu-
ra Handiko Trena egiteko lanak.
Une honetan, Ikaztegieta inguru-
ko Tolosako Ugane auzoa izango
da kaltetuena, AHT Gelditu! El-
karlanak esandakoaren arabera.
Abiadura Handiko Trenaren aur-
kako jarrera hau, atzo kalean eta
auzoaren inguruetan erakutsi zu-
ten hainbat lagunek. 

Ikaztegietako Udalak deituta
AHT Gelditu! Elkarlanaren lagun-
tzarekin, Ikaztegietako Udalak
martxa bat antolatu zuen atzora-
ko. Udaletxetik 19:00ak inguruan
irten ziren proiektuaren aurkako
oihuak botaz. Ertzaintzaren bi fur-
goneta aurrean eta atzean izan zi-
tuzten ibilbide osoan zehar. 

Tolosako Ugane auzoan Abia-
dura Handiko Trenaren lanak egi-
teko prestatzen ari dira. Auzota-
rrak errepidearen inguruan kexa
bat sartu zuten udaletxean, bidea
garbi mantentzeko neurriak eska-
tuz. Atzoko martxaren helburua
proiektua bera salatzea zen. Ho-
rretarako lanak hasi dituzten leku-
ra gerturatu ziren, Herriak bizirik,
AHTrik ez! lelopean burutu zuten
martxan.  

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2010-03-26

Eguraldia

›› 16°›› 9°

GOIZA EURIA
ARRATS. EURIA
BEROENA 15°
HOTZENA 9°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa. 
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@tolosaldekohitza.info.
Webgunea: www.tolosaldekohitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @tolosaldekohitza.info.  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @tolosaldekohitza.info.  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @tolosaldekohitza.info.

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain,
Gaztelu, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko eta
Leitzaldeko beste 77 eragile

]Villabona. 19:15etik aurrera, Ere-
sargi abesbatzak bere ohiko kon-
tzertua emango du Jesusen Biho-
tza elizan.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
] Ibarra. Ugarte M.T. Euskal He-
rria, 46. 943 67 01 28.
]Lekunberri. Mendia M. I. Aralar
kalea, 25. 112.

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

Zorionak! 
Itoitz (Areso). 

Hiru urte gurekin. 
Muxu asko!!


