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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

TOLOSALDEKO ATARIA DIRUZ LAGUNTZEN DUTEN ERAKUNDEAK:
Udalak:Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Albiztur, Altzo, Amezketa, 
Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, 
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama,
Lizartza,  Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

ATARIAk ez du 
bere gain hartzen
aldizkarian 
adierazitako 
esanen eta iritzien 
erantzukizunik.

E skenatokietara bueltan da Maider Zabalegi
musikaria, oraingoan, bakarlari moduan.
Institutuko lehen urtean edo izango ginen,
1997an, Alaitz eta Maiderren lehen diskoa es-
kuetara iritsi zitzaigunean. Zabalegiren itzu-
lerak aspaldiko garaiak ekarri dizkit gogora,

eta orduan punta-puntako teknologia zen minidisc walk-
man hura ere bai. Diskoa hondatu zen arte, Txanpon ba-
ten truke jira eta bira ibili genuen aparatu moderno har-
tan. 

Minidiscaren garaiak joan ziren, baina
oraindik bada kale kantoian topatzen du-
gun gizon eta emakumerik, txanpon bat
noiz eroriko zain, esperoan. Ipuin harriga-
rriak baino, historia eta bizipen pertsonal
ikaragarriak dituzte kontatzeko. Haienak
ez dira urrutiko lurraldeetan gertatutako
istorioak, gure herrietan, bertako auzoetan
ematen direnak baizik. Egunerokoan ikus-
ten ditugunak, nahiz ikusezin bilakatu
nahi dituzten. 

Pobrezian eta, txarrenean, bazterketa
sozialean erori diren guztiak beren egoera-
tik ateratzeko txanponak behar dira, eta benetan helburu
horretara bideratutako politika sozialak. Dirua egon, ba-

dago. Zenbat, non eta norentzat dagoen da kontua. Duin-
tasunez bizitzeko uste genuena baino gutxiago behar
dela ere entzun dugu, gainera. Beatriz Artolazabal, enple-
gu sailburuak, jarri dio prezioa: 600 euro hilean, bizimo-
du duin baterako. Gauzak horrela, batek daki, Diru Sarre-
rak Bermatzeko Errenta (DSBE-RGI) kobratzen dutenek,
hipoteka gastuak eta argindarra ordaintzeaz gain, hilero-
hilero zertxobait aurrezteko aukera ere igual izango dute,
ezohiko gastuetarako, opor egun batzuetara edo tartean

behin zinemara joateko. 
Artolazabalek berak urtean 87.800 euro-

ko soldata omen du, hilean 7.300 eurotik
gora. Kontseilari izan baino lehen Osaki-
detzan zuzendari ekonomiko-finantzieroa
izan zen eta orduan ere soldatak kezka
gehiegirik gabe bizitzeko ematen zion,
73.760 eurotik gora irabazten zituen eta ur-
tean. Duintasunez bizitzeko behar diren
600 euroak kenduta, pentsatzekoa da gai-
nerako 6.500 euroak gizarte justu eta soli-
darioago bat lortzeko bidean martxan di-
ren hamaika proiektu eta elkartasun eki-
menetara bideratuko dituela, ziur baietz.

Erreforma «errealista eta eraginkorra» sustatu nahi du
Artolazabalek DSBE edo RGIaren gainean. Bere diru-sa-
rrerak bezalakoxea. Helburu horrekin murrizketak iraga-
rri ditu, eta muga berriak ezarri, zailtasun gero eta han-
diagoak, prestazio honen beharrean diren herritarrei.
RGIaren hartzaileen zintzotasunaz ez dira fio Artolazabal
eta bere Gobernua, eta horregatik hatz-marka digitala ere
jarri dute martxan, iruzurraren kontra, diote haiek, baina
premiarik handiena dutenak kriminalizatzeko, diogu
guk. 

MAIDER JAUREGI
LAB-EKO KOMUNIKAZIO

ARDURADUNA 

Duintasunaren prezioa

Dirua egon, badago. 
Zenbat, non eta norentzat dagoen da

kontua. Duintasunez bizitzeko 
uste genuena baino gutxiago 

behar dela ere entzun dugu, gainera

Azaleko irudia: 
Asier Garagarza

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Kaleak ez dezala adinik izan

Itzea Urkizu Arsuaga

Denbora azkar joaten da, eta ho-
rren erakusle da Haurren Hiria

proiektuaren garapena. Tolosak hiru-
garrenez jorratu du ikasturte honetan,
eta urtez urteko balorazioa hobetuz
doa, arduradunen eta Tolosako Udala-
ren esanetan. Horrela, beraz, 2017-
2018an ere eutsiko diote egitasmoari,
eta belaunaldi arteko transmisioa az-
tertu beharko dute, haurren begirada-
tik. 

Izan ere, buru txikiak izanagatik,
ideia handiak jaso ohi ditu Haurren
Hiriak, eta horixe da helbururik behi-
nena: Tolosa egiten, elikatzen eta sor-
tzen jarraitzea, belaunaldi gazteenen
iritzia eta errealitatea ere kontuan har-
tuz. Bide horretan, aurten 43 haurrek
parte hartu dute proiektuan, bederatzi
hilabetez; 24 mutil eta 19 neska. Lehen
hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara bi-
tarteko neska-mutilak izan dira guz-
tiak, eta Tolosako hiru ikastetxeek par-
te hartu dute: Herrikidek, Laskorainek

Haurren Hiria egitasmoak
hirugarren ikasturtea bete du,
eta balorazio positiboa egin du
Tolosako Udalak

eta Samaniegok. 
Balorazio agerraldian Olatz Peon al-

katea eta Arantxa Oria Haurren Hiria
proiektuko hezitzailea izan dira, eta
Peonek azpimarra jarri nahi izan dio
gaztetxoenen iritziari: «Herriko hain-
bat dinamikaren funtsezko atala dira,
eta etorkizuna ordezkatzen dute». Ho-
rrela, Haurren Hiria zeharkako gaieta-
ko bat da Tolosako Udalean, eta sail
guztiek parte hartzen dutela zehaztu
du alkateak. 

Zer behar du 
gaztetxoentzako Tolosak?
Joan den maiatzaren 13an biribildu
zuten Haurren Hiriaren ikastaroa,
Zerkausian egindako Mintzatxokoare-
kin eta festarekin. Horrela, ikasturte-
an barrena landutako guztia azaltzeko
aukera izan zuten haurrek. 

Aurtengo gaia udal ekipamenduen
azterketa izaki, kultur etxea, Aranbu-
ru jauregia eta Errota ezagutu dituzte,
sei saiotan. Arantxa Oriak azaldu du,
jarduera guztiak modu ludikoan egin
dituztela, jolasen bitartez eta, neska-
mutilek, oro har, hutsune batez ohar-
tarazi dute haur eta gaztetxoei begira-
ko jardueretan: «Udal artxiboa desku-
brimendu bat izan zen eurentzat, eta

Aranburu jauregian aspertu egin zire-
la azaldu zuten. Kultur etxean, berriz,
asko gozatu zuten eta itzuliko lirateke-
ela nabarmendu, denbora libre gehia-
go balute. Zabalarretara bisita ere egin
genuen, eta ideia zaparrada bat egin
zuten, parkerako proposamenekin.
Ondoren, maketa bat osatu zuten pro-
posamen horiekin: tirolina bat, tobo-
gan erraldoi bat, zuhaitzean etxetxo
bat eta labirinto bat eskatu zituzten»,
azaldu du Oriak.

Aurten jasotako ideia eta lanketeta-
tik proiektu berriak martxan jarriko
ditu udalak eta, esaterako, Usabal ki-
rol gunean 50 metroko tirolina berria
ezartzekotan dira. Hurrengo ikastur-
teko gaia ere zehaztu dute : belaunaldi
arteko transmisioa. Olatz Peonek azal-
du du gaztetxoek eskatutako zerbait
izan dela, eta Tolosatzen parte hartze
prozesuan ere eskarietako bat izan
dela. Horrela, berebiziko garrantzia
eman dio, «izaera parte hartzailea du-
ten espazio komunak sortzeari, gazte
eta helduen artean».

Urrira bitarte ez dira belaunaldi ar-
teko harremanak saretzen hasiko, bai-
na, San Joan jaien barruan, Haurren
Hiriak izango du tarterik, San Joan su
txikian eta Zumardiaundiko jaian. 

Haurren proposamenekin maketak osatu dituzte aurten, ideiak ikusi ahal izateko.  I. URKIZU

TOLOSA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko ekainaren 16a
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

Zabalik da musika
eskolako izen ematea
Tolosa.Tolosako Eduardo Moko-
roa musika eskolan zabaldu dute,
jada, 2017-2018 ikasturte matriku-
lazioa. 4 urtetik aurrera, adin guz-
tientzako eskaintza dute, eta goi-
zez bertaratu beharko da, musika
eskolara, matrikula egiteko. Ordu-
tegia honakoa da: astelehenetik os-
tiralera, 10:00etatik 13:30era bitar-
te.

Oargiren irteera hurrengo
astebururako
Tolosa.Ekainaren 23tik 25era bi-
tarte, Oargi mendi elkarteak irtee-
ra antolatu du. Besteak beste, Pont
du Gouan (966m), Cézy (1,632m)
eta Pic Cézy (2,209m) igoko dituz-
te. Kanpin denda, esterila, lo-za-
kua, frontala, afaltzeko eta gosal-
tzeko jakiak, ontziak, labetxoa,
pioleta eta kranpoiak eraman be-
harrekoak izango dira.Izena ema-
teko 688 69 86 42 telefonoa edo
info@oargi.org baliatu behar dira,
eta azken eguna ekainaren 19a
izango da. Izena ematerakoan 20
euro aurreratu beharko dira Eus-
kadiko Kutxako 3035 0028 11
0281141038 kontuan. 

Udako zine bonoak salgai
larunbat goizean
Tolosa. Igandean hasiko da udako
zine zikloa, Piratas del Cariberen
film berriarekin, eta zine bonoak
larunbat goizez jarriko diuzte sal-
gai, 11:00etatik 13:00etara bitarte,
Leidor aretoko leihatilan. uztaila-
ren 17ra bitarte izango dira zinema
saioak.

Enirio-Aralarreko ezohiko
batzarra eskatu du EH Bilduk

I. Urkizu

Enirio-Aralarreko Mankomunita-
teak abeltzain eta artzainekin el-

karlanean diseinatu zuen 2015-2019
agintaldiko plana, haien beharrak eta
ikuspegia jasoz. Bada, mankomunita-
tean EH Bilduk alkatetza duten he-
rriek eskaera zuzena egin dute, plan
hori zabaldu eta iritzi gehiago jasotze-
ko. Tolosaldetik, Amezketa, Ikaztegie-
ta eta Orendaingo ordezkariek izenpe-
tu dute testua.

Sinatzaileen ustez, «plan horretan
jasotzen diren behar eta ikuspegiak
osatu egin beharko lirateke, beste
hainbat eragile zein adituren iritzi eta
proposamenak jasoz». Hala ere, ekai-
naren 12an sinaturiko testuan, argitu
nahi izan dute euren helburua ez dela

Tolosaldetik, Amezketa,
Ikaztegieta eta Orendaingo
ordezkariek sinatu dute
Ordizian eginiko eskaera

plan berri bat sortzea: «Guk nahi du-
guna da, beste begirada bat ematea le-
hendik egindako planak proposatzen
dituen esku hartzeei, Aralarko kudea-
keta integrala diseinatzeko», diote. 

Bide horretan, zazpi sinatzaileek
«prestutasuna» azaldu dute, iritzi bil-
keta horrek sor litzazkeen «eztabaida
eraikitzaileetan» parte hartzeko, «gaur
egungoak baino adostasun zabalago-
ak sortzeko helburuz». Gainera, na-
barmendu dute eztabaida hori «onu-
ragarria» litzatekeela sektore guztien-
tzat: «Giro gaiztotua gainditzen
lagunduko luke, nahiz eta ez den erra-
za izango». 

Horrenbestez, mankomunitateko
ezohiko zuzendaritza batzarra deitzea
eskatu dute, jomuga batekin: manko-
munitateak Aranzadi Zientzia Elkar-
teari Aralarko Natur Parkea kudeatze-
ko plan proposamen bat eska die-
zaion, jarduera sozioekonomikoak
nahiz baliabide naturalen kontserba-
zioa kontuan hatuz.   

Aralarko irudia, pistak egiten ari direla. LANDARLAN
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erakustea, beraien ibilbidearen gazi-
gozoak ezagutzea. Izan ere, profesio-
nalak izan arren, profesio hori baka-
rrik ez dutelako, eta ikusteko zer deso-
reka dauden gizonezkoekin
alderatuta», azaldu du Zinkunegik. 

Agurtzane Zelaia Saiaz Mankomu-
nitateko lehendakaria eta Bidania-
Goiazko zinegotziak azaldu duenez,
«oso saio interesgarria izan zen, ikus-
teko nola dagoen emakumeen kirol
mundua, eta horren atzean lan asko
dagoela egiteko». Parte hartzaileek
«asko eskertu zuten» eta horrelako

saio gehiago egin behar direla azaldu
zuten. «Izan ere, Messi zein den denok
dakigu, baina ez dakizkigu emakume
futbolarien izenak», dio Zelaiak. «Era-
kutsi ziguten emakume izateagatik
zein zaila den kirola maila horretan
egiten mantentzea».

Naturaltasunez
Saiaz Mankomunitateko herrietan
emakumeen parte hartzea kirolean
«naturaltasunez» lantzen joan den
zerbait izan dela dio Zinkunegik, bai-
na uste du «une batzuetan geratu egin
behar garela, begiratu zergatik ari ga-
ren gaia lantzen eta hausnarketa bat
egin behar dela kirol erronkak antola-
tzeaz aparte. Eta horretarako mahai
inguru batek ematen du bidea». 
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EMAKUME
KIROLARIAK
PLAZARA 
‘Emakumea eta kirola’ proiektua jorratzen ari dira 
Saiaz Mankomunitatean, Berdinbidean programaren
bitartez. Besteak beste, festetako kirol ekitaldietan
emakumeen parte hartzea sustatzea du helburu. 

Imanol Garcia Landa 
Bidania-Goiatz/Albiztur

S aiaz Gizarte Zerbitzuen Man-
komunitatea Berdinbidean
egitasmoa lantzen dabil 2011
urtetik. «Urtez urte joan gara

gai ezberdinak jorratzen, eta gogoa ge-
nuen kirolaren gaiari eusteko», esan
du Elena Rikondo gizarte langileak.
«Ikusten genuen oso garrantzitsua
dela herri hauetan gai hori». 

Emakumea eta kirola izeneko
proiektua lantzen ari dira aurten, eta
bertako dinamizatzailea den Izaro
Zinkunegik bi aurrekari nabarmendu
ditu: «Errezilgo eta Bidaniako festetan
emakumearen parte hartzea dago ki-
rol erronkaren bitartez, eta bestetik, bi
herrien arteko elkarlana dago bai kiro-
laren arloan eta baita beste gai batzue-
tan ere». Bide horretan emakumea eta
kirolaren gaia jorratzen hasi ziren, be-
reziki festen eta emakumeak plaza
hartzearen testuinguruan.

Proiektuaren barruan ekimenak
pentsatzerakoan ikusi zuten emaku-
me gazteei zuzendutako saio bat egin
behar zutela «eredu batzuk ikusteko,
mutilak bakarrik ez direlako kirola-
riak», esan du Zinkunegik. Horren
bueltan sortu zen mahai inguru bat
egiteko asmoa,  eta Emakumeen Na-
zioarteko Egunaren harira kirolari
profesionalak elkartu zituzten: Patri
Espinar pilotaria, Eguzkiñe Peña Oiar-
tzungo futbol jokalaria, Alba Menen-
dez Bera Bera eskubaloi taldekoa, eta
Izaro Arbe erremontista eta esku pilo-
taria. «Helburua izan zen batez ere
gazteak diren emakumeei eredu hori

Herri txikietan eskola kirolean talde
mistoak daude, eta «horrek errazten
du naturaltasun horretan saltoa ema-
tearena», esan du Zinkunegik. «Baina
naturala izan arren, landu eta haus-
nartu beharreko zerbait izaten jarrai-
tzen du». Zelaiak nabarmendu du he-
rri txikietatik ateratzean galdu egiten
dela mistotasun hori. «Hemen natu-
raltasunez bizitzen da neskak eta mu-
tilak batera aritzea, eskola barruan eta
eskolatik kanpo, kirolean edo bestela-
ko aisian ere». Herrien ezaugarriak
eragindako gauza bat dela gaineratu
du Zinkunegik: «Askotan positiboa
da, harremantzeko beste joera batzuk
dituzulako. Lagunak lagun bezala
ikusten dituzulako, neska edo mutil
etiketaren pean ikusi beharrean».

Aurrera begira, bai Bidaniako zein
Errezilgo festetan ekitaldiak antola-
tzen jarraituko dute emakumea eta ki-
rola uztartuz. Errezilen San Anton fes-
ten harira futbol txapelketa mistoak
antolatu dituzte ekainaren 18rako bai
gaztetxoetan eta bai helduetan. Bida-
niako festak sanbartolometan izaten
dira eta bertan bi herrien arteko kirol
erronka egingo da, iaz egin zen mo-
duan. «Ekitaldi puntualak izan arren,
harremanetan sakontzeko eta emaku-
meak plaza hartzeko egin beharreko
pausotxo bat da», dio Zinkunegik. Au-
rrera begira «gutxienez» ekitaldi ho-
riek mantentzea dela asmoa azaldu du
Zelaiak. «Eta martxoaren 8aren eta
azaroaren 25aren aitzakiapean gaiari
buruz hausnartzen eta sustatzen
segi», gaineratu du Zinkunegik.

Beste egitasmo bat kirol mahaia da,
Errezilen martxan dagoena eta Bida-
nia-Goiatzen martxan jarri nahi dena.
«Errezilen festen harira kros mistoa
antolatu genuen orain urtebete, ema-
kumeen futbol txapelketak eta pala
txapelketak ere antolatu dira, eta ba-
zegoen nahi bat kirol mundu horri an-

ALEGIALDEA
PAREKIDETASUNA

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko ekainaren 16a

«Messi zein den denok dakigu,
baina ez dakizkigu emakume
futbolarien izenak »
AGURTZANE ZELAIA
SAIAZ MANKOMUNITATEKO
LEHENDAKARIA
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Bidaniako 2015eko festetan kirol erronka egin zuten herritarren artean (irudian). Iaz zein aurtengo festetan Bidania eta Errezilen artekoa izango da. ATARIA

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko ekainaren 16a

ALEGIALDEA
PAREKIDETASUNA

tolaketa bat emateko, eta emakumeen
kirolaren kontzientzia hori sustatze-
ko», esan du Zinkunegik. Horri begira
sortu da kirol mahaia, eta bertan parte
hartzen dute udaleko ordezkariek, be-
girale bezala udalekuetan edota esko-
la kirolean dabiltzanak, guraso elkar-
tekoak, festa batzordeko kideak… 

Bidania-Goiatzen kirol mahaiaren
gaia une honetan geldi dagoela dio Ze-
laiak, baina martxan jarri nahi da:
«Errezildarrei herri kiroleko erronkan
kopiatu genien moduan, kirol ma-
haiaren ideia ere hartu nahi dugu,
gauza onak kopiatzen jarraitzeko». 

Erronkak
Saiazeko herrien artean elkarlanean
hainbat proiektu antolatzen dira,
mankomunitate ikuspegia emanez.
«Errezilgo eta Bidaniako gazteen arte-
an kirol erronka egiteak, gero erraztu

egiten du beste ekimen batzuk antola-
tzerakoan», esan du Rikondok. «Mar-
txoaren 8a lantzerakoan, gero eta in-
dar gehiago ematen ari gara manko-
munitate ikuspegiari». 

Kirolean eta ariketa fisikoan pareki-
detasuna lortzeko zailtasunei buruz
galdetuta, Zinkunegik hainbat erron-
ka ikusten ditu. Batetik, «Errezilen eta
Bidania-Goiatzen dauden salsa, pila-
tes edota dantza taldekoekin, hainbes-
te plaza hartzen ez duten talde horie-
kin festetan erakustaldiren bat-edo
antolatzea, plazan agertze horrek sor-
tu dezakeen panikoa gaindituz». Bes-
tetik, «kirola lehia bezala ikustea bai-
no gozatzeko jarduera bezala ulertzea
ere erronka izan daiteke». Transmisio-
ari ere garrantzia ematen dio, hau da,
hurrengo belaunaldiei «emakumeok
kirola eta plaza gureak ditugula ulerta-
raztea». 

Berdinbidean egitasmoan beste gai
batzuk ere jorratzen dira, esaterako,
Hezkidetza programak bideratzen ari
dira Albiztur, Bidania-Goiatz eta Erre-
zilgo eskola txikietan azken urteotan,
LH4, 5 eta 6ko ikasleekin, irakasleekin
eta gurasoekin. «Horren barruan, adi-
bidez, Bizitzaz blai proiektua egin zen,
maskulinitate ereduaz hausnartze-
ko», esan du Rikondok. «Errezilen mu-
tilen heriotza asko izan dira errepide
istripuetan eta abiadura handiaren
arriskuak jorratu nahi izan genituen
eta horrek maskulinitatea ulertzeko
moduekin duen lotura». 

Bestalde, Rikondok uste du genero
ikuspegia udaletan zeharkako lerro
bezala lantzea «oso garrantzitsua»
dela: «Ikustea udaleko alor ezberdine-
tan gaia nola txertatu, eta erronka ho-
rretan ere beharrezkoa dela udaleko
profesionalek parte hartzea». 
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Galizian egingo
dute Sanfilippo
gaitzaren
entsegua

Tolosaldean hainbat diru
bilketa egin dira entsegua
Europara ekartzeko; Ibarrako
haur batek du gaitza

Erredakzioa

Sanfilippo gaitzari aurrea hartu
ahal izateko entsegua Galizian

egingo dutela jakin da azken egune-
tan. Abeona Therapeutics laborate-
giak egingo du entsegua eta Galizian
egitea erabaki du. Sanfilippo gaitza
ezaguna da Tolosaldean, izan ere, Iba-
rrako haur batek du eta entsegua egin
ahal izateko diru bilketak egin dira
Tolosaldean, dirua Stop Sanfilippo el-
kartera bideratuz. 

Santiago de Compostelan
Abeo Therapeutics laborategiak San-
tiago de Compostelako ospitalea au-
keratu du terapia genikoaren entse-
gua egiteko. 

Laborategia duela urtebete ari da
terapiarekin lanean AEBetako Ohiako
Columbuseko haurrentzako ospitale-
an, eta Europan Galizian hasiko dira
entseguarekin. Santiago de Compos-
telako ospitalean bada lanean ari den
beste laborategi bat ere, Bio Marin ize-
nekoa. Laborategiak Sanfilippo B gai-
tzari aurre egin ahal izateko terapia
enzimatikoaren entsegu bat egiten du
bertan eta gaitza bera sendatzea bai-
no, gaixotasunak aurrera ez egitea du
helburu. Esperimentua zazpi herrial-
detako 20 haurrekin egiten ari dira. 

Oraingoz ez dago Sanfilippo gaitza
sendatzeko modurik, horregatik du
berebiziko garrantzia Abeonaren en-
tseguak. Gipuzkoan haur bakarrak
du, ibartarrak, hain justu, Euskal He-
rrian dauden beste bost haurrak biz-
kaitarrak dira. 

Lau Sanfilippo mota daude, A, B, C
eta D, eta gehienek A motakoa dute,
baita ibartarrak ere. 

Espainian 70 haurrek dute gaixota-
suna eta haurren alzheimerra bezala
da ezaguna. 

Ramadanera
gerturatzeko aukera 

Rebeka Calvo

Ramadana musulmanen hilabete
santua da. Ilargiaren arabera fin-

katzen dute noiz hasi eta bukatzen
den 30 eguneko baraualdia eta aurten
pasa den maiatzaren 27an hasi zen eta
ekainaren 25ean bukatuko da. Ba-
raualdia erlijioaz harago, familia eta
lagunak elkartzeko hilabetea dela dio
duela 6 urte Zizurkilen bizi den Fati-
ma Zahra Kormak. «Urtean behin gor-
putzari atseden hartzeko aukera ema-
ten diogu, ona da gauza txarrak kan-
poratzen laguntzeko, erlijioaz gain,
bestela ere, onuragarria da. Ohitura
bat ere bada guretzat, urteetan man-
tendu den ohitura edo tradizio bat, eta
guretzako oso garrantzitsua da», esan
du Kormak. Casa Blancan (Maroko)
jaio zen eta bai han eta baita Euskal
Herrian ere urtero-urtero egiten duela
dio. 

Jendearen jakin-mina sortzen due-
la ere badio eta herritar asko gertura-
tzen zaiela galderak egitera. «Batez
ere, haurrek egiten ote duten galde-
tzen digute eta ez dutela egiten esaten
diegu. Neskek lehen hilekoarekin ba-
tera egiten dute lehen aldiz eta muti-
lek 14 urte betetzen dituztenean».

Lina emakume musulmanen
elkarteak afari berezia antolatu
du Villabonan; ramadana zer
den erakutsi nahi dute

Talde bat ere osatu dute, Lina ize-
nekoa, eta bertan emakume musul-
manak elkartzen dira. Beraientzat ho-
rren berezia den tradizioa herritarre-
kin ere konpartitu nahi dute eta
horregatik antolatu dute afari berezia
gaurko. Villabonako Berdura plazan
elkartuko dira 21:00etatik 23:00etara,
eta afaria irekia dela esan du. «Jende
asko gonbidatu dugu jada, baina ire-
kia da, hara gerturatzen direnek hartu
ahal izango dute parte».

Izan ere, ramadaneko baraualdiak
egunsentitik eguzkia sartzen den arte
irauten du, 04:00etatik 21:30era gutxi
gorabehera, eta beraz, behin eguzkia
sartzerakoan jan eta edaten dute.
«Hasierako egunak izaten dira gogo-
rrenak, gero ohitu egiten zara. Lehen
eguna oso gogorra egin zitzaidan eta
aurten gainera bero handia egiten ari
da eta horrek baraualdia gogorragoa
egiten du, baina ohitu gara».

Gaurko afarian Marokoko jakiak
ezagutu eta dastatzeko aukeraz gain,
mahaia nola jartzen duten ere ikusi
ahal izango dela esan du Kormak.
«Modu berezian antolatzen dugu ma-
haia, ramadanean zopa berezi bat ja-
ten dugu, urteko garai honetan baka-
rrik prestatzen duguna, eta hori er-
dian jartzen dugu, baita arrautza
egosiak, jaki gozoak, datilak esatera-
ko, eta enpanadillak edo krepeak ere.
Herritarrak gerturatzea nahi dugu eta
jakiak probatu ditzatela». 

Ramadanaren bukaerako festa egin zuten eskualdeko musulmanek 2015ean, Tolosan. I. TERRADILLOS

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko ekainaren 16a
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Mozorrotzen
lehenak, umeak 
Anoetako Jaien egun 
nagusian, Korputs 
Egunean, ume eta mozorroak
izaten dira protagonistak

egin zuen zuzenean, plazatik, eta he-
rritar asko pasa ziren bertatik. 

Gaur ere jaiak izango du jarraipena,
22:30etik aurrera frontoian bertso
saioa egongo delarik Etxahun Lekue,
Sustrai Colina, Uxue Alberdi, Oihana
Iguaran, Oihane Perea eta Julio Sotore-
kin. 

Egitaraua eta atzoko zein aurreko jai
egunek utzitako irudiak ikusteko sartu
ataria.eus/bereziak/anoetako-jaiak-
2017 webgunean. 

Erredakzioa

Anoetako festen barruan egun han-
dia izan zen atzokoa. Umeek be-

ren eguna ospatu zuten goizean goize-
tik eta gehienak mozorrotu ere egin  zi-
ren. ATARIA IRRATIAk Pasahitza saioa

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko ekainaren 16a

ANOETA
FESTAK

Ume eta Mozorroen Eguna izan zen atzokoa, Anoetan.’ Ataria‘ irratiak ‘Pasahitza’ saioa egin zuen plazatik zuzenean. J. MIRANDA
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@Tolosaldeakirol

Tolosa CF eta Zizurkil,
finalaren bila 

Asier Imaz

G ipuzkoako Herriarteko Esku Pilo-
ta Txapelketaren finalerdiak as-

teburuan hasiko dira jokatzen. Tolo-
saldeko ordezkari bat egongo da ber-
tan: Zizurkil. Hernani kaleratu
ondoren, Oiartzunen aurka jokatuko
dute zizurkildarrek finalaren atarikoa.
Lehen hiru partidak, hau da, joaneko-
ak, oiartzuarren etxean jokatuko dira
ekainaren 17an, larunbatean,
17:00etatik aurrera. Itzulerako parti-
dak izango dira Zizurkilen jokatuko di-
renak.  

Tolosa CF pilota sekzioa ere finale-

Tolosa CF-k Doneztebeko
Errekaren aurka jokatuko du
Berrian; Zizurkilek Oiartzun
izango du aurkari herriartekoan

tik gertu dago. Kasu honetan, Berria
Txapelketan. Lapke gainditu ondoren,
finalerdietan Erreka izango dute aur-
kari eskualdekoek. Partidak Tolosako
Beotibarren jokatuko dira igandean,
hilak 18, 11:00etan. Tolosan nagusi-
tzen dena finalean izango da. 

Trinketean, finalak
Trinketeko Emakumea Pilotari Txa-
pelketako finalak jokatu ziren larun-
batean Donostian. Paleta argentina-
rrarekin Otaegi asteasuarra eta Galdos
oiartzuarra nagusitu ziren bigarren
mailan, Tejedor hernaniarrari eta Era-
sun zizurkildarrari 30-28 irabazita. Le-
hen mailako finala, Goikoetxea-Arrie-
ta hernaniarrentzat izan zen, Larralde
ipar euskal herritarrari eta Aburuza zi-
zurkildarrari 30-25 irabazita. Txapel-
ketan guztira 8 bikote lehiatu dira.

Trinketeko Emakumea Pilotari Txapelketako finalistak. ATARIA

Kirolak
Behar Zana
Pilota Eskolan
izena emateko
epea zabalik 

Ekainaren 23a izango da
azken eguna;  joko garbia,
eskua eta pala modalitateak
landuko dituzte

ERREDAKZIOA

Behar Zana Pilota Eskolan ize-
na emateko epea ireki da. Az-

ken eguna ekainaren 23a izango
da. Taldeak finkatu gabe dauden
arren, matrikularen ondoren ze-
hazten dira, egunak erabakita dau-
de jada. Eskainiko diren modalita-
teak joko garbia, eskua eta pala
izango dira eta Amasa eta Villabo-
nako frontoiak erabiliko dira. 

Datorren ikasturterako egunak
honakoak izango dira: 4. maila bi-
tarteko haurrak astelehenetan eta
asteazkenetan entrenatuko dira. 5.
eta 6. mailan daudenak berriz aste-
arte eta ostegunetan. Matrikula-
zioa 16 urtekoei ere irekia dago, pi-
lotari federatuei zein palan hasta-
penak egin nahi dituzten
emakumeei. Nesken pala saioak
astearte, ostegun eta ostiraletan
izango dira eta joko garbikoen en-
trenamenduak astearte eta ostegu-
netan.

Informazio gehiago nahiez gero
bide hauek erabili daitezke: emai-
lez beharzanapelota@gmail.com
helbidera idatzita edo 600 37 53 52
edo 688 68 59 82 zenbakietara dei-
tuta.

San Juan Areto Futbol
Txapelketan izen emateak
Ekainaren 26an hasiko da San Juan
Areto Futbol Txapelketaren 29. edi-
zioa, Tolosako Usabal kiroldegian.
Finalak uztailaren 2an jokatuko dira.
Lau multzotan ariko dira parte har-
tzaileak: 2007/08an jaiotako neska
mutilak eta 2005/06an jaiotakoak.
Izena Shanti Kirolak dendan eman
behar da, ekainak 21a baino lehen.

Tolosako Skate Taldearen
udako ikastaroak
Tolosako Skate Taldeak udako ikas-
taroak antolatu ditu ekainaren 26tik
uztailaren 29ra bitarte. Ikastaroak as-
telehenetik larunbatera izango dira,
11:30etik 13:00etara, Tolosako skate-
parkean. Ikastaroak aste betekoak
izango dira, 9 ordu denera. Izena
emateko telefono zenbakia ondoren-
goa da: 616 28 25 74.

Espainiako IV. Maratoi
Txapelketan, domina bat 
Igandean jokatu zen txapelketa Ma-
drilen eta Irristakakoak bertan izan
ziren, lehen aldiz. Iñaki Zubillagak
hirugarren postua lortu zuen eta
Josu Aldazek bosgarrena, Master 30
mailan. Unai Perea 7. izan zen Mas-
ter 40an; Peio Aramendi 4.a Master
50ean, eta Imanol Imaz 29.a senio-
rretan. 
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OSTIRALA
EKAINAK 16

LIZARTZA
AZTINONDO PILOTALEKUA
19:00. Esku pilota. Tolosa CF-ko pilotarien
hiru partida. Infantilak eta kadeteak. .
Udaberri eta Gipuzkoako txapelketak.

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
20:45. Esku pilota. Tolosa CF-ko
Esnaolaren partida lau t’erdian, jubeniletan.
Gipuzkoako Txapelketa.

LARUNBATA
EKAINAK 17

AMEZKETA
LARRUNARRI PILOTALEKUA
16:00. Esku pilota. Zazpi Iturriko alebinak
Udaberri Txapelketa. Nagusietan, berriz,
Zubiria  Intxurreko Irazustabarrenaren
aurka ariko da.

LIZARTZA
AZTINONDO PILOTALEKUA
11:00. Esku pilota. Tolosa CF-ko
Goikoetxea eta Zalakain, kadete jubenilak,
lau t’erdian, Gipuzkoako Txapelketan.

TOLOSA
BERAZUBI

IV. URTZI GURRUTXAGA ALEBIN
TXAPELKETA
09:30. Futbola. 16 talderen arteko
txapelketa.14:05ean goizeko saioko azken
partidak.
Ondoren. Bazkaria.
16:00. Final laurdenak.  
17:00. Finalerdiak.
18:00. Finala.

BERAZUBI
GAINDITZEN ELKARTEAREN
TXAPELKETA
10:00. Padela. 

USABAL KIROLDEGIA
SAN JOAN TXAPELKETA
10:00-13:00. Eskubaloia. Lehen fasea.
Infantil neskak eta mutilak. 
16:00-19:00. Finalak.

BEOTIBAR PILOTALEKUA
10:00-13:00. Zesta punta. San Joan Saria
txapelketako partidak.
Kadeteak, juniorrak eta
afizionatuak.
17:00. Esku pilota. San
Joan Saria
txapelketako partidak,
lau t’erdian. Kadeteak,
juniorrak eta
afizionatuak.
20:45. Esku pilota.
Tolosa CF-ko
Esnaolaren partida lau
t’erdian, jubeniletan.
Gipuzkoako
Txapelketako partida.

@TolosaldeakirolKirol Agenda

GIPUZKOAKO
HERRIARTEKO
TXAPELKETA
Oiartzun
ZIZURKIL
Esku pilota. Finalerdietako joaneko
partidak, ekainaren 17an, 17:00etan,
Oiartzungo Madalensoro pilotalekuan. 

BERRIA
TXAPELKETA
TOLOSA CF
Erreka
Esku pilota. Finalerdietako kanporaketa
Tolosako Beotibar pilotalekuan,
ekainaren 18an, 11:00etan. 

10:00ak aldera helduko dira T2T eta T3T mendi lasterketetako lehen partaideak, Uzturrera. M. I.

IGANDEA
EKAINAK 18

TOLOSA
T3T ETA T2T MENDI
LASTERKETAK
09:00. Tolosaldeko 3 Tontor lasterketaren
irteera, Trianguloa plazatik.
10:00. Uzturrera lehen parte hartzaileak
iritsiko dira. Ikusleentzat salda eta txorizoa
dohainik, Aralarko Adiskideaken eskutik.
11:30. Tolosaldeko 2 Tontorreko lehen parte
hartzaileak helmugara iristen hasiko dira,
Trianguloa plazara.
13:00. Tolosaldeko 3 Tontorreko lehen
parte hartzaileak helmugara iristen hasiko
dira, Trianguloa plazara.
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Partida erabakigarriak 

Partida erabakigarriak izango dira
asteburu honetan jokatuko dire-

nak,  uztailaren 1ean Alegian jokatuko
diren finalei begira.  Hamabi finalerdi
partida jokatuko dituzte azken saio
hauetara heldu diren neska eta muti-
lek: eskuz ari diren benjaminak Albiz-
turren ariko dira gaur, palaz ari diren
alebinak eta infantilak Lizartzan ariko
dira igandean eta, igandeak baita ere,
ekitaldi nahasia izango da Zizurkilen,
infantilak eskuz eta kadete-jubenilak
palaz ariko baitira.

Joan den apirilaren 21ean lehen
partidak jokatzen hasi zirenetik, aste-
bururo-astebururo,  ia etenik gabe ari-
tu dira eskualdeko pilotari kimuak be-
ren ahaleginean.  Erabakita dago final
bat, eskuzko alebin mailakoa hain zu-
zen. Gainerako final guztiak noren ar-
tean jokatuko diren, ostiral-igandeta-
ko partidetan erabakiko dira. Pilotan
gozatu eta egunik onena dutenek ira-
baz dezatela.  

Zorte on.

Egutegiak, emaitzak eta sailkapenak...ataria.eus

ALBIZTUR, OSTIRALA, 18:30 

PALAZ
KADETE-JUBENILAK
Miren Larrarte-Esnaola  
Olano-Maite Larrarte 
Bach - Agirre 
Perurena-Ontsalo

ESKUZ
INFANTILAK
Altuna-Uzkudun 
Elola-Sudupe 
Perurena-Gabirondo 
Aburuza-Juanena 

ESKUZ
BEJAMINAK A
Meulman-Otaegi 
Sarasola-Segurola
Elola-Murua 
Iparragirre-Aristeta 

BEJAMINAK B
Karrera-Gartzia 
Zufiria-Gonzalez 
Otaegi-Larrarte 
Garmendia-Hernandez 

ZIZURKIL, IGANDEA, 09:30 LIZARTZA, IGANDEA, 09:30

PALAZ
INFANTILAK
Agirre-Murua 
Iturriotz-Olano 
Herrero-Sarasola 
Urkola-Sarasola

PALAZ
ALEBINAK
Jauregi-Aranburu 
Tejeria-Agirre 
Zubillaga-Navarro   
Iraola-Etxeberria 
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PUBLIRREPORTAJEA

Kontuz argindar 
eta gasaren
komertzialekin 

1. Zer egin behar dugu etxean
gisa honetako komertzial bat
agertzen zaigunean?
Onena da atea ez irekitzea, baina ko-
mertzial batek gure atea jotzen duene-
an irekitzen badugu, hurrengoak jakin
behar ditugu:

Kontsumitzaileari faktura bat ikus-
teko eskatzen dionean eta gaizki dago-
ela esaten duenean, zor duena baino
gehiago kobratzen ari zaiola eta hori
ez dela gertatu behar, gezurra esaten
ari da.

Kontsumitzaileari galdararen erre-
bisioa urtero egitea beharrezkoa dela
esaten dionean gezurra esaten du, eta
honen ondorioz mantentze-lan eta
ikuskapena beraiekin egitea eskatzen
dio.

Eskaintzen duen eskaintzak epe
mugatu bat daukala esatean ere gezu-
rra esaten du. Honekin presio handia
sortarazi dio kontsumitzaileari kon-
tratua irakurri gabe edo ulertu gabe si-
natzeko.

Eskaintzen dituen deskontu han-
diak, faktura jasotzen dugun momen-
tuan, deskontu murritzak direla kon-
turatzen gara.

Eskaintzen dituen hogeita lau ordu-
ko urgentziatarako zerbitzuak edota
mantentze-lan zerbitzuak bakanak
dira edo ez dute ondo funtzionatzen.

Kontsumitzaileen sinadurak kon-
tratuetan faltsifikatzen dituzten ka-
suak izan ditugu (kasu hauetan er-
tzain-etxera salaketa jartzera joatea
komenigarria da). Etxez etxe Kontsu-
mo Bulegoaren izenean (kexa asko
jaso ditugulako) joaten direla esaten
duten kasuak ere izan ditugu. Kontsu-
mitzaileari engainatzen saiatzen dira. 

Enpresa merkaturatzaile batzuek
esaten dute komertzial horiek esanda-
ko edo eginiko guztiari buruz ezin dute-
la arduratu, beste kontratatutako mar-
ketin enpresetako langileak direlako;
baina hori ez da aitzakia nahikoa, ko-
mertzial hauek haientzat egiten dutela-
ko lana eta, beraz, beraien ardura da.
Praktika horiekin bukatu behar dute;
onartezinak dira.

2. Nola jakin benetan esaten
duen enpresarentzat lan egiten
duela?
Horretarako eskatu behar diogu enpre-
saren txartela komertzial horri nor den
jakiteko, eta zein konpainiatik datorren
aztertzeko. Horrez aparte, komeniga-
rria da bere nortasun-agiri nazionala
(NAN) eskatzea eta bere datu pertsona-
len oharrak hartzea. Bere eskaintza in-
teresatzen bazaigu, orduan eskatu be-
har diogu bere telefonoa eta kontratua-
ren testua lasaiki irakurtzeko, presiorik
gabe. Irakurri, aztertu eta gero interesa-
tuak bagaude, orduan telefonoz deitu-
ko diogu errepresentatzen duen kon-
painiari komertzial hau enpresa horre-
takoa den jakiteko, eta horrela bada,
deituko diogu komertzialari kontratua
sinatzeko, baina paperean; gomenda-
tzen dugu tablet batean inoiz ez sina-
tzea, ez dakigu sinatzen duguna eta.

3. Zer egin behar dugu esaterako
gure gas konpainiaren azken fak-
tura eskatzen badigu?
Oso erraza da; ez diogu emango, des-
kontuak aplikatzeko behar duela guri
esan arren; gezurra da eta. Hau da, gure
konpainiatik etortzen dela esaten badi-
gu, gure fakturaren datuak badauzka.
Eta gure konpainiatik ez bada etortzen,
orduan, komertzialak fakturatik gure
datu pertsonalak eskuratuko ditu,
haien artean, agian gure kontu korron-
tea.

4. Zertarako eskatzen digute
hori?
Faktura batean gure datuak daude
(izena, abizenak, NAN zenbakia, kon-
tu korrontearen zenbakia, etab.) eta
datu horiek ezin dizkiogu edonori era-
kutsi. Ez dugu ezagutzen gure aurrean
dagoen pertsona hori. Faktura eska-
tzea, hornidura konpainia guztietako
komertzialek egiten dute haiek faktu-
ra horiek zuzen dauden ala ez ikusteko
eta zenbat ordaindu dugun ikusteko
eta beraien konpainiara hornidura pa-
satzen badugu zenbat aurreztuko ge-
nukeen aztertzeko. Komertzial horie-
tako ohiko praktika da eta kontuz ibili
behar dugu.

5. Komertzial hauetakoren bat
etxean egon denean, eta zalantzaz
geratu garenean zer egin?
Legeak hamalau egunetako epea ema-
ten digu kontratua ezeztatzeko. Baina
kontratua atzera egiteko gutun ziurta-
tu baten bidez edo burofax baten bi-
dez enpresari komunikatu behar dio-
gu; arazoak ez izateko, ahoz, telefonoz
edo korreo elektronikoren bidez inoiz
ez. Kontratuan bertan kontratua atze-
ra botatzeko dokumentu bat izan be-
har da; dokumentu hori bete eta gero
bidali behar diogu enpresari.

6. Azken urteetan herritarren
kexak asko handitu dira gisa ho-
netako komertzialekin. 
Kexa asko jasotzen ditugu komertzial
horien praktikei buruzkoak etxeetan
gasa eta elektrizitate kontratuak sal-
tzeko orduan. Hauek bezeroek kon-
painia aldatzea, merkatu erregulatu-
tik ateratzea eta merkatu librean sar-
tzea eta gehigarrizko zerbitzuak
kontratatzea lortu nahi dute, adibidez,
mantentze-lanetarako kontratu bat;
eta horretarako teknika ez-fidagarriak
erabiltzen dituzte.

Etxez etxe gasa edo
elektrizitatea salduz 
doazen komertzialekin kezka
agertu dute herritarrek

Kontsumizaileen bulegoa
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«ARGAZKIGINTZA NIRE
OFIZIO BALITZ, EZ NUKE

ERA BEREAN
DISFRUTATUKO»

Argizaiola sariaren 37.edizioa irabazi berri du Asier Garagarza donostiarrak.
Pasioz bizi du argazkigintza, eta egunerokotasun aspergarritik ihes egiteko

baliagarri zaio: «Ofizio balitz, ez nuke era berean disfrutatuko».
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Iñigo Otaegi

Entzutekoa da nola mintzatzen den
argazkigintzaz Asier Garagarza 
(Donostia, 1975), maiteminduta bale-
go gisan, etenik gabeko irribarre bate-
kin. Gaztetxotatik du arnasbide eta pa-
sio argazkiak ateratzea, eta hain justu,
hartu-eman horrek eraman du argaz-
kigintzaren gailurrera. Argizaiola sa-
riaren 37. edizioa irabazi berri du Tolo-
saldeko Argazkilari Taldeko kideak.
Lehiaketa guztietatik entzutetsue-
naren jabe egin zara.
Espero gabeko notizia izan zen, baina,
sekulako poza hartu nuen. Urtean ze-
har, Argizaiola sarirako baliagarriak
diren hamalau lehiaketa antolatzen
dira. Irabazten duzun lehiaketa bakoi-
tzeko, Argizaiola sarian bost argazki
aurkezteko gonbita jasotzen duzu.
Aurten, hiru sari irabazi ditut, halere,
hamabost beharrean, zortzi soilik aur-
keztu ditut.

Itxaroteak bere fruituak dakartza.
Horixe da argazki irabazlearen leloa.
Nahiz saritua bakarra izan den, bildu-
ma hiru argazkik osatzen dute berez.
Lehendabizikoa, Huiziko zelai bate-
an kokatzen da, inguruan uso batzuk
ageri direla. Bigarrenean, ni neu nago
lainopean, esperoan; eta azkenekoan,
zuhaitz bat. Lainoarena hautatu
nuen azkenean. Argazki honek duen
onena da, nirekin erlazio zuzena
duen istorioa kontatzen duela.
Pertsonalki, lelo horretan sines-
ten duzu?
Bai. La espera, beste argazkiak beza-
laxe, nire parte ere bada. Finean, filo-
sofia horrek funtzionatu dit; gauzak
ez dira egun batetik bestera lortzen.
Argazki hau bera 2014an ateratakoa
da, eta begira noiz iritsi den emaitza.
Zerbait ona lortzeko presarik gabe ibi-
li beharra dago, su baxuan aritzea

ezinbestekoa da, tarteka egur pixka
bat bota, gero alde batera utzi, berriz
ere horretan zentratu... Mimoz joka-
tzea funtsezkoa da.
Izen handiko 37 argazkilari ho-
rien artean zaude.
Sekulakoa da. Argazkilari andana
erreferentetzat dauzkat gainera, oho-
rea da hauekin zerrenda konparti-
tzea. Apurka lekutxo bat egiten joan
naiz, azken lau urteetan, hiru sari ira-
bazi ditut Argizaiolan; orain dela hiru
eta bi urte, podiumeko bigarren kos-
kan izan naiz. Hori gutxik lortzen
dute, eta bada erregulartasun baten
adierazgarri. Hasieran kasualitate
hutsa zela uste nuen.
Gizartean sari entzutetsuengatik
egin zara ezagun. Eta orain arteko
bidea?
Konplexua da zinez, argazkilari gisa
izena lortzea. Aurten adibidez, zortea
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lagun izan dut, maila handiko hiru
lehiaketa irabazita: Eibarren, Indale-
zio Juaguren Sariko ohorezko irudi-
rik onena; Gipuzkoa Internazional 2.
saria; eta Irunen ere onenen artean.
Oso maila altua dago, 32 argazkilari
topera aritzen gara lehiaketa horiek
begiz jota, Txapeldunen Liga jokatzea
bezalakoa da.
Nazioartean ere ez dituzu marka
makalak erdietsi.
Txinan lortu nuenarekin zur eta lur
geratu nintzen. 60.000 argazkietatik,
lehen hogeita hamarretan sartu nin-
tzen. Horrela, lehiaketa gehiagotan
aurkezteko erabakia hartu nuen. Ga-
rrantzitsuena beharbada, Los Ange-
leseko saria izan zen, Spider Awards
lehiaketan, argazki txuri-beltzen ka-
tegorian, hirugarren onena izan nin-
tzen. Azken lau urteetan, ehun sari
baino gehiago lortu ditut, hemen eta

nazioartean. Orain arte, erakusketak
hemen inguruan jarri ditut, asko jota
Bartzelonan. Egun, Ingalaterran jar-
tzeko eskaintzak ere jaso ditut, ez da
oraindik ezer ziurra, baina, ondo bi-
dean doa dena.
Argizaiola saria: Garagarzaren
mendilerroan, gailurrik altuena?
Izenez indartsuagoak direnak beste
oihartzun bat izaten dute. Baina, sen-
timenduz, ezbairik gabe, Argizaiola
da bereziena, ilusio gehien egin dida-
na. Azken batean, neuri buruz hitz
egiten du argazkiak, nire barrutik ate-
ratako obra da.
Argazkilaritzak bat-batekotasu-
netik asko du.
Nire kasuan behintzat bai. Nik ez dut
aurrez inolako prestakuntzarik egi-
ten. Argazkilari askok irudiak etenga-
be ateratzeko tendentzia dute, lekura
iritsi, kamera atera, eta egurra. Argaz-

kiak ateratzen hasi aurretik ordea, to-
kia behatzea eta hausnartzen jartzea
oso komenigarria da. Nik denbora lu-
zea ematen dut horretan, inprimatu
egiten dut bertan arnasten den giroa.
Sentimenduak azaltzen diren unean,
orduantxe hasten naiz botoiari saka-
tzen. Bakardadean egotea gustuko
dut, eta hori transmititzen ahalegin-
tzen naiz. Momentuan probatzen joa-
ten naiz, teknikak aldatzen ditut, ar-
giarekin jolasten dut... Finean, argaz-
ki onena arriskatuta lortzen da. Hori
bai, egun asko daude etxera argazki-
rik gabe joaten naizena. Baina, ez da
ezer gertatzen, afiziotzat daukat eta.
Afizioa ofizio bilakatzeko asmo-
rik bai?
Eskaintzak jaso ditut, baina, ez dut
inolako intentziorik. Ez dut nahi bes-
teen esanaren menpe egon, niri ba-
rrutik ateratzen zaidan hori azalera-
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tzen jarraitu nahi dut. Txikitatik nire
bokazio izan da, eta hala izan dadin ja-
rraitu nahi dut. Egunerokotasun as-
pergarritik ihes egiteko baliagarri zait,
eta ez nuke nahi argazkigintza eskema
horren barruan sartu. Ofizio balitz, ez
nuke era berean disfrutatuko. Gaine-
ra, argazki onenak horrelaxe ateratzen
dira, lasaitasunez, presiorik gabe jar-
dunda.
Argazkiak manipulatzeko joera
handia dago.
Photoshop beste erreminta bat baino
ez da. Nik askotan erabiltzen dut, eta
ez dago zertan ezkutatu. Lortu duzun
argazki horri beste traza bat ematen
dio, emaitza hobetzen du. Betidanik
izan da manipulatzeko joera, baita ga-
rai batean ere, orduan eskuz egiten
zen. Denek erabiltzen dute, bakoitzak
jakin behar du non dagoen norberaren
edizioaren muga. Nire argazkiak egi-
teko moduarekin bat egiten du pho-
toshopek, sortzaile izatearekin alegia. 

Berezko ahala izatea funtsezkoa
da.
Baietz esango nuke. Nik ez dut argaz-
kigintzako ezer ikasi. Osaba Egin
egunkariko argazkilaria zen, eta bera-
rengandik datorkit zaletasuna. 17 ur-
terekin izan nuen nire lehen kamera,
Minolta bat. Apurka nire kamerak al-
datzen joan nintzen, saldu, beste bat
erosi, eta oraindik horrela nabil. Eza-
gutza teknikoaren gainetik, norbera-
ren ikuspuntua da gehien balio due-
na. Egia da nik maila altuko kamerak
ditudala, eta kalitate handiko argaz-
kiak ateratzen dituztela. Halaber, ga-
rrantzitsuena bakoitzaren ikusteko
modua da. Ideia onik ez badago, aka-
bo; eta horretarako berezko sena be-
har da.
Zein duzu argazki kuttunena?
Bada, 20 urte eskasekin atera nuen
nire argazki estimatuena. Bilbon ate-
ra nuen, Alhondigan; aita igaro zen
bere semearekin, eta haurra igerile-

kuan sar zedin esan nion, eta eskuak
jarri zitzala kristalean. Nahi nuen gi-
san harrapatu nuen, eta gerora oihar-
tzun dezentea izan zuen argazki ho-
rrek. Ordudanik, milaka klik egin di-
tut, hala ere, kuttunena izaten
jarraitzen du. Une hori mugarri izan
zen nire ibilbidean, goraka orduantxe
hasi bainintzen.
Nola katalogatuko zenuke, zure
argazkiak egiteko modua?
Minimalistatzat. Oso elementu gutxi
izaten dituzte nire argazkiek, baina,
aldi berean oso adierazgarriak. Ka-
mera aurrean premiazkoa dena baka-
rrik jartzen dut, eta agertzen den hori
benetan senti dezala ikusleak, hori da
xedea. Oro har, txuri beltzean atera-
tzen ditut argazkiak, eta karratu for-
man. Koloreak erakusten baditut, el-
karren artean oso harmonia berezia
dutelako soilik izaten da. Argiarekin
jolastea ederra da, batzuetan oso goiz
jaikitzen naiz, Iparraldean 06:00etan
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egoteko, apropos argi mota horrekin
atera nahi ditudalako argazkiak. Zeru
urdina baino, nahiago  dut kaosa: elu-
rra, ekaitza...
Zer behar du argazki batek.
Argazkigintzaren munduko erronka
istorio bat kontatzea da; ezer esan
gabe, gauza asko esatea. Argazkiak
mezu bat behar du, eta ideia horrek
hartzailearengana iritsi behar du.
Sinplea dirudien arren, ez da batere
samurra helburura gerturatze hutsa.
Zer du berezia argazkiak, gainera-
ko formatuek ez dutena.
Bideo batean esaterako, hamaika ele-
mentu daude argazki batean ez dau-
denak. Horrek erronka zaildu egiten
du, argazkian ez dauzkazulako bideo
batean bezainbeste baliabide mezua
transmititzeko. Finean, argazki bate-
an irudikatzen dena istante bat da,
une bakarra. Egoera baten momentu
zehatza harrapatzeak sekulako balioa
du. Horrez gain, lagun talde bat bildu

eta leku batera joatean, argazkiak iku-
si eta ematen du ez garela toki berean
egon. Izugarria da zer nolako begira-
da ezberdinekin ikusten dugun mun-
dua. Hori argazkiaren bidez oso ondo
islatzen da.
Bakardadeko argazkiez gain, mu-
gimendu askoko egunetan atera-
tzen duzu kamera?
Bai, eta ikaragarri disfrutatzen dut.
Adibidez, inauterietan karrozen in-
guruan sartzen naiz, eta une bereziak
hartzen saiatzen naiz. Ondoren, jen-
deari pasatzen dizkiot eta estimu
handiz jasotzen dituzte. Hori da ar-
gazkigintzak duen beste alderdi abe-
rasgarri bat, jendeari zure lanak era-
kustea, eta hori gustatu zaiela ohar-
tzea. Gainera, argazkilari batek
denetik behar du egin, txipa aldatzea
beti da ona.
Finean, kamera egoera gertutik
bizitzeko aitzakia bikaina da.
Bai, eta une gogoangarriak bizi izan

ditut kamerari esker. Behin, baserri gi-
roko erreportaje bat egin nuen, idiena
hain zuzen. Inoiz ez nuen horrelako
egoerarik bizi, eta ikasi nuen plazara
atera baino lehen zegoen prozesu guz-
tia. Argazkietan hori erakusten saiatu
nintzen, eta egia esan, niretzat irakas-
pen ona izan zen. Espero dut argaz-
kiak ikusi zituen baten batentzat ere
hala izan zela.
Etorkizunean jomugarik baduzu
begiz jota?
Ez zait etorkizunaren gainean gogoeta
egitea gehiegi gustatzen. Alabaina, ba-
dut liburu bat ateratzeko asmoa. Ez da
bi urteren buruan gauzatuko den
proiektu bat, oso urruti ikusten dut
oraindik ere. Halere, argazkien bidez
nahi nuke biografia moduko bat isla-
tu. Bizitzan gertatu zaizkidan pasadi-
zoak, zergatik atera nituen argazki ho-
riek, azalpenak gehitu... Badut gogoa
nire barrunbeak publikoarekin elkar-
banatzeko.
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Nerea Pagola, ezkerrean zutik, Tolosaldea IKTko gaztetxo eta arduradunekin. ATARIA

UDAKO
BERRIKUNTZA 

TRIATLOI
KANPUSA

Ludoteka, ur jolasak, igeriketa, hondartzara irteera, bizikleta ginkana,
bizikleta mekanika, mendi irteera, joko eta kirol desberdinak, triatloiko

trantsizioak, zipriztinak, algarak eta gehiagorako emango dute Tolosaldea IKT
eta Tolosaldeko Triatloi Taldekoek antolatutako udalekuek
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Asier Imaz

N erea Pagola Tolosaldea
IKT-ko kidea da. Uda
honetako berrikuntza-
ren atzean dago ibarta-
rra, igeriketako lagune-
kin eta Tolosaldea Tria-
tloi Taldeko kideekin
batera. Izan ere, eskual-

deko igerilariek eta triatletek, elkarre-
kin, Triatloi Kanpusa antolatu dute. Ho-
rrelako ekimena antolatzen den lehen
aldia da Tolosaldean, baina inguruan
badira adibide gehiago, Atletico San Se-
bastianen udako campusetan, adibidez.
IKT eta TTT-ri esker, eskualdeko gazte-
txoek uda honetan kirola eginez ederki
gozatzeko aukera izango dute. 

Tolosaldeko Udalaren Uda Kanpai-
naren barruan kokatu dute Triatloi
Kanpusa, eta bertan, Nerea Pagolaren
esanetan, triatloiaren oinarriak landu-
ko dituzte jolas giroan: «Campusa,
udan haur eta gazteei igerilekuaz eta
igeriketaz gain desberdina eta osaga-
rria izan daitekeen zerbait eskaintzea-
ren ideiatik dator. Askotan pentsatu
izan dugu, igeriketa elkarteko hainbat
gazteren etorkizuneko kirola triatloia
izan daitekeela; kirol hau praktikatzen
duten hainbaten bilakaera naturala
triatloia izan daitekeela, alegia». 

Ez da kasualitatea ideia hori IKT-
ren barruan sortzea, izan ere, «gure el-
karteko neskato igerilari kopurua iku-
sita, etorkizunean triatloira bideratu

litezkeen kirolari emakume kopuru
handi bateko zakuaz ari gara».

Pagola IKT-ko kidea bere sorreratik,
2004tik. Igerilarien bilakaera ondo
ezagutzen du, eta bere esanetan, «kon-
tuan hartu behar da nerabezaroan
emakume askok txiki-txikitatik prak-
tikatutako kirola utzi egiten dutela».
Bilakaera horri buelta emateko ekime-
na ere izan daiteke, beraz, Triatloi
Kanpusa. «Bide honetan Tolosako
Triatloi Taldeak paper oso interesga-

rria joka dezakeela uste dugu. Guk
triatloiko parte den kirol batean espe-
rientzia handia daukagu, eta aldi bere-
an haur eta gaztetxoak mugitzen ere
bai. Triatloia bere osotasunean nahi-
koa arrotz suertatzen zaigu. Triatloi
taldeak berriz, lan handia egiten du
bere kirol esparruan, baina txikienei

zuzendutako esparrua ez dute orain
arte gehiegi landu, batez ere helduen
inguruan aritu baita». Elkarlan natu-
rala eta naturaz gozatzeko modukoa
da: «Igerilekutik atera eta igeriketa
aire libreko kirolekin uztartu, eta bide
batez, triatloiari indarra eman Tolo-
saldean. Hauxe da gure proposame-
na», dio Pagolak.

Triatloi Kanpusa aurrera ateratzeko
Tolosako Udalaren eta Kirolzer-en la-
guntza izan dute IKT eta TTT-ko kide-
ek. Kanpusa aurrera ateratzeko bi tek-
nikari finko egongo dira lanean, «tar-
teka adituen laguntza zehatza izango
dutelarik», argitzen du Nerea Pagolak.
Adibideak ere jartzen ditu: «Triatloiak
berezkoak dituen ezaugarriak, kirol al-
daketak, bizkletaren mantenu ego-
kia… eta bestelakoak azaltzeko». Uda-
ko aisialdi taldeen moduan, beste
hainbat helburu ere landuko dituzte
Triatloi Kanpusean, kirola euskaraz
bizitzea izango da horietako bat. Bes-
tea: «Gazteenekin giza balioak eta ki-
rolak bere dituen balioak lantzea; el-
karlana, solidaritatea, berdintasuna,
natura zaindu eta maitatzea, lagunta-
suna, lehiakortasun ez mingarria, ohi-
tura osasuntsuak sustatzea…».

Ekimena, etorkizuneko elkarlan ba-
ten hasiera ere izan daitekeela dio
ibartarrak. Hasieraren hasiera, ekaina
amaieran eta uztailan izango da. Hor-
tik sortzen diren fruituak, jarraitzeko
modukoak izango dira.

«Igeriketa praktikatzen duten
hainbaten bilakaera naturala
triatloia izan daitekeela
pentsatzen dugu»

«Nerabezaroan emakume
askok txiki-txikitatik
praktikatzen duten kirola utzi
egiten dute»

«Triatloia bere osotasunean
nahikoa arrotz suertatzen
zaigu; TTT-k, aldiz, lan handia
egiten du bere esparruan»
NEREA PAGOLA
TOLOSALDEA IKT-KO KIDEA

XEHETASUNAK
BI TXANDA
Lehen txanda. Ekainaren 26tik
uztailaren 7ra.
Bigarren txanda. Uztailaren 10etik
21era. 

ORDUTEGIA
Astelehenetik ostiralera. 09:00etatik
13:00etara.

ADINA
7 eta 13 urte bitarteko haur eta
gaztetxoentzat. 
LEKUA
Tolosako Usabal kiroldegia eta inguruko
natur gune desberdinak.

KIROLAK
Igeriketa, bizikleta gaineko abileziak, ur
jolasak, kanpo jolasak, triatloiko 

trantsizioak, mendi irteera, hondartzan
goiz pasak, triatloi txikia...

PREZIOA
87,60 euro txanda bakoitzeko.

IZEN EMATEAK
tolosaldeaikt.tek@gmail.com / 667 63
17 42 /Usabal kiroldegiko harreran.
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‘‘‘‘JOLAS GIROAN
ASKO IKASIKO

DUTE
AIMAR AGIRRESAROBE

TOLOSALDEA TRIATLOI TALDEKO KIDEA

A. Imaz

Tolosan Triatloi Kanpusa antolatu
baldin badute, Aimar Agirresarobek
(Tolosa, 1981) ezin du urruti ibili. Lan-
peturik eta berriro ere lehiarako prest
egon arren, udako kanpusean esku bat
botako du tolosarrak. Gaztetxoek izan-
go dute zer ikasia Agirresaroberekin.
Donostian, Atletico San Sebastia-
nen, Triatloi Kanpusa martxan ja-
rri zenuten. Orain eskualdera ekar-
tzea erabaki duzue.
Orain dela urte batzuk Atletico San Se-
bastianeko triatloi sekzioan egon nin-
tzen. Udaleku moduan han hasi ziren
egiten horrelako ekimena. Orain, To-
losan, IKT eta TTT-ren elkarlanarekin

egingo da. Gaztetxoak triatloia jarrai-
tzen hasi direla ikusi da, eta modan ja-
rri den zerbait dela. Hortik bururatu
zitzaigun campus hau antolatzea.
Zer moduz joan zen esperientzia
Donostian?
Urte dezente pasa dira, baina oroitza-
pen ona daukat. Goiza eta eguerdia
haurrekin pasatzen genuen triatloia-
ren inguruko ekimenak egiten. Gogo-
ratzen dut 15eko txandak osatzen ge-
nituela, eta gaztetxoak gustura ibil-
tzen zirela..
Eta Tolosan, zuk ere zure ekarpena
egingo duzu.
IKT eta TTT-k elkarlanean antolatu

dute campusa, eta bakoitzak bere al-
detik duen jakintza mahai gainean jar-
tzen saiatuko gara. Alde horretatik,
esku bat botatzen saiatuko naiz, eta
hainbat egunetan campusean egongo
naiz aktibitate desberdinak haurrekin
eginaz. 
Kirol batean hiru kirol. Aldi bere-
an, horiek lantzeko beste hainbat
balore ere jorratuko dituzue.
Adinean aurrera joaten zarenean
lehian buru belarri sartzen zara, eta ki-
rola indibidualizatzen joaten da. Guk
udako campusean hasierako filosofia-
ri helduko diogu; elkarrekin ibiltze ho-
rri. Elkarrekin egingo ditugu irteerak,
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lekuak ezagutu, jende berriarekin
egon, lagunak egin, ondo pasatu, na-
tura zaindu eta gozatu… horiek izango
dira Triatloi Kanpusaren ardatzak.
Gurasoei ere zerbait esan beharko
zaie.
Tolosan badakit beste hainbat ekimen
egongo direla udan, eta hau bat gehia-
go izango dela. Kasu honetan, ordea,
kirol berri bat ezagutzeko modua izan-
go da. Bizikleta nik uste haur gehienek
ezagutzen dutela, igeriketa bezala. Ko-
rri egitea ere tokatuko zitzaien. Hiruak
uztartuz zerbait berria ezagutuko dute
gaztetxoek, denbora on bat elkarrekin
pasaz. Betiko kirolak ez dira ahaztu be-
har, noski, baina horiek gero ere hor
egongo dira. Triatloi Kanpusa espe-
rientzia berri eta interesgarri bat izan
daitekeelakoan gaude.
Kanpus horretara joateko, aurrez
igeriketan edo beste kirol horietan
ibiltzea ez da beharrezkoa, ezta?
Edonork parte hartu lezake. Ni ez naiz
inoiz igerilaria izan, eta triatloian ibil-
tzen naiz. Tolosaldeko Triatloi Talde-
ko asko ere egoera horretan daude.
Adibidez, urarekin konfiantza hartze-
ko modu bat da; bai itsasoan eta baita
igerilekuan ere. Kirol zehatz bat landu
gabe, asko ikasiko dute aktibitate des-
berdinen inguruan. 
Baina aldi berean, hainbat zehaz-
tasun ere egongo dira.
Egun batzuetan kirol bati buruz aritu
gaitezke, baina beti jolasaren bidez
landuko ditugu triatloiko sail desber-

dinak. Tartekatuz eta jolastuz ibiliko
gara. Batzuetan traste dezenterekin
ibili beharko dute, baina aldez aurre-
tik esango diegu: bizikletako kaskoa,
korri egiteko zapatilak, toalla, bainu-
jantzia,… kirol batetik besterako tran-
tsizioak ere landuko ditugu, arauak
eta abar erakutsiz. Baina lehen esan
bezala, beti jolas giroan izango da. 
Lehen edizioa denez, ideiak nolako
harrera izan du?
Nik uste modan dagoen zerbait dela.
Gaztetxoak triatloira begira jarri dira,
eta udaleku hauen ideia nahiko ondo
hartu delakoan nago.
Etorkizunari ateak zabaltzeko ere
balio lezake.
IKT-koekin askotan egoten naiz, ia egu-
nero ez esatearren. Gabezi handi bat
ikusten dugu hor: igeriketa gaztetxoek
oso goiz uzten dute, eta triatloiari oso
berandu heltzen diote. Adin tarte bate-
an hutsune bat dago; 15 urtetik 23ra bi-
tarte edo. Hori oso interesgarria da, eta
elkarlan proiektu bat martxan jartzea
onuragarria izango litzateke. Hori ez da
baztertzen. Kontua da, martxan hain-
bat gauza ditugula,eta oraintxe horre-
tarako ia denborarik ez dagoela. Gau-
zak egitekotan ondo egin behar direla
uste dut, eta konpromisoarekin hartu
beharreko zerbait dela.
Triatloiaz hitz egiten ari garela,
TTT-ren denboraldia zer moduz
doa?
Aurtengo egutegia nahiko arraroa iza-
ten ari da. Hilabete gutxiren barruan

proba asko pilatu dira. Uztaila arte
gehiago izango dira, eta taldea maila
txukuna ematen ari dela uste dut. Jen-
de berria ere elkartu zaigu, eta han eta
hemen parte hartzen ari gara. Zarau-
tzen asteburuan, adibidez, Aitor Regi-
llagak hamaika. egin zuen, eta Asier
Mujika ere nahiko aurrean ibili zen.
Berriek ere maila polita eman zuten,
eta etorriko dira emaitzak ondorengo
hilabeteetan. Euskal Herrian zehar
mugitzen ari gara behintzat, eta hori
ez da seinale txarra.
Zure podium bat ere hor dago.
Duela bi aste Pasaian hirugarren egin
nuen, esprintean galduta. Urtebete
lehiatu gabe egon naiz, eta nahiko sei-
nale ona izan da. Ea hemendik aurrera
martxa pixka bat hartzen dugun.
Arazo fisikoengatik egon zara gel-
dirik. Erabat osatuta?
Oraindik Akilesen tendoia pixka bat
minduta daukat, baina gutxienez en-
trenatzen uzten dit. Medikuaren bai-
mena badaukat, beraz, aitzakia gutxi;
entrenatzen topera nabil.
Hurrengo erronka?
Zalantzan ibili naiz azken momentura
arte, baina aste honetan Sanjoanetan
Galizara joatea erabaki nuen. Iron
Man erdi bat lehiatzera joango naiz,
eta pixka bat nire burua probatzera. Ea
4 ordu inguruko proba bat bukatzeko
nola nagoen. Zarautzen parte hartu
nahi nuen, baina oraindik pixka bat
berde ikusten nintzen. Ea nola joaten
den Galizan. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko ekainaren 16a

TOLOSALDEA
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PSIKOPEDAGOGIA

Antsietatea

K orrika, ezin iritsi, kezkak,
estresak,… zenbait mo-
mentutan ito egingo gare-
naren sentsazioa izaten

dugu, momentu larri horiek an-
tsietatea izenaz ezagutzen dira.

Denok bizitzen ditugu antsietate
momentuak, gazte zein helduak,
eta zenbait haurrek ere bai. Antsie-
tatea bizitzen dugunean, ito egingo
garela sentitzen dugu eta emozio
zein sentimendu ezkorrak bizitzen
ditugu, urduritasuna, amorrua,
beldurra. 

Autokontrol gutxiago izaten

dugu, behar dugun sosegua eta kal-
ma ez dauzkagulako.

Noizbait antsietate egoerak bizi-
tzea normala da, arazoa antsietate
egoera konstantea bizitzean sor-
tzen da. Zenbait pertsonek beraien
eguneroko kezkei ezin izaten diete
buelta eman eta antsietate egoeran
bizi dira. Honen ondorioz, estresa-
tuak bizi dira, ikuspegi ezkorra iza-
ten dute eta zailtasun txikiena ezin
dutela gainditu bizitzen dute. 

Antsietate egoeran bizi diren
pertsona askok, depresio egoeran
erortzeko aukera izaten dute.

Zer egin antsietatea kontrolatu eta murrizteko?

• Egoera aztertu: Antsietatea sortzen digun pentsamendua identifikatu.
Ondoren, antsietatea gutxitzeko estrategiak martxan jarri, nola gutxitu de-
zaket egoera hau? Irtenbideak identifikatu eta martxan jartzeko behar diren
pausuak zehaztua.
• Martxan jarri: Kezkatzen duen egoerak irtenbidea edukiko du, beraz,
abian jarri, hasi pausuak ematen. Honela, abian gaudenean, antsietatea gu-
txitzen dela sentituko dugu.
• Ikuspegi positiboa: Egoerari alde ona bilatu eta sinistu ego-
era hobetu daitekeela.
• Ariketa fisikoa egin: Kirola egiteak barnean dagoen estresa
kanporatzen laguntzen du. 
• Lasaitze ariketak: Arnasa sakon hartu eta norberaren kon-
tzientzia izateak, asko laguntzen du itotzen gaituen egoera la-
saiago ikusi eta bizitzen.
• Atseden hartu: Lasaitzen gaituzten egoerak identifikatu, eta guretzat den-
bora pixka bat hartu eta hausnartu.
• Laguntza eskatu: Lagun gaitzaketen pertsonak identifikatu eta gure egoe-
ra kontatzeak barrena asko lasaitu dezake.
• Laguntza profesionala: Zenbait momentutan laguntza profesionala es-
katzea guztiz gomendagarria da, egoerak eskatzen duen estrategia onak
abian jartzeko.

IDOIA APAOLAZA 
PSIKOPEDAGOGOA ETA

EKIMENA ZENTROKO
ZUZENDARIA

«Egoerari alde ona 
bilatu eta sinistu egoera
hobetu daitekeela»
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Irribarre domestikoa

A nuntzioetako txinpantze do-
mestikoaren irribarre behar-
tuarekin agurtu duzu ekaina,
otsaileko egun hotzenetan,

hainbestetan eskatutako eguzki iz-
piak, danak, kolpeka erori baitzaizki-
zu gainera. Portaleko atea ireki eta
bero sargoria azaleko poroetaraino
sartuta, bazoaz ikasturte amaierako
bidaiarako bikinia erostera, pereza
ematen dizu eskaparatean emakume
depilatu mitxelin gabeak dituen den-
dara sartzeak, baina sartu zara. 

Txinpantzearen irribarreaz esan
diozu kaixo saltzaileari, lehor agurtu
zaitu berak, maskara irribarretsuare-
kin jarraitzea erabaki duzu, betiko lez. 

Hasi zara dendako pertxa guztiak
miatzen, triangelu formako bikiniak,
kolore eta mota guztietakoak, baina
buruan zenuen eredu perfektua ez
duzu aurkitzen, banan bana guztiak
probatu ostean, dendako mostradore
gainean utzi dituzu, begirada lotsati
batez abitu zara bertatik, saltzaileari
aio esanez. 

Kaleak atzoko moduan dirau, erdi

biluzik, ostiral goizetan egon ohi den
modura, bart arratsaldeko pintxo po-
teko zaporea lurrindua da honez gero.
San Frantziskoko iturri batean freska-
tu (beroa arindu nahian) eta alboko
banku batean jazarri zara, ohartu zara,
katamaloa ez duzula erantzi. Bene-
tan? izerdi patsetan, desira zenuen bi-
kinirik gabe, hogei eta zortzi graduak
termometroan gudan eta zu txinpan-
tze domestikoaren irribarrea kolkoan?
Ez dago horren beharrik, «mekauen
dios» bat izozki bana eskuan hartuta
pozik egongo zinateke. Bankuan eseri-
ta jarraitzen duzu, pentsakor, katama-
loaren inguruan. Mugikorra atera eta
googlek nola definituko lukeen «kata-
malo» hitza irakurtzeari ekin diozu:
Katamaloa esaten diogu euskaldunok
gure aurpegia beste bat bihurtzeko
erabiltzen dugunari. Ez garena azaldu
beharraz, itxurakeriaz, hipokrisiaz, sa-
kon maitatzeko beldurraz, zorion-
tsuak izan ezinaz, lotsaz, harrokeriaz,
benetan garena onartu nahi eza.

Besteen aurrean, esker onekoak eta
alaiak izan behar garela barneratuegia

duzun araua dela konturatu zara, ha-
serre egon arren, katamaloaz irteten
zarela etxetik. Ohitu zara haren atzean
ezkutatzera, biluzi behar ez izatera,
baina gaur bada ere, katamalo izerdi-
tua erantzi nahi duzu, masailak des-
kantsatu eta txinpantzeak hortzak zi-
kindu ditzan. Zeure mundu pentsako-
rretik salto batez lurreratu zara betiko
mundura, San Frantziskoko bankura. 

Hara non eseri den orkatiletara iris-
ten ez zaizun chihuahuaren jabea zure
ondoan, errespetuz begiratu diozu
txakurrari, hark zaunkaka usaintzen
zaituen bitartean. «Tranquila, no hace
nada» bota dizu jabeak, zuk, beroaren
beroaz txinpantzearen irribarrea seko
urtuta erantzun diozu, «Pues si, MO-
LESTA!». Aspaldian sentitzen ez ze-
nuen lasaituaz altxa zara bertatik, ka-
tamaloa eranzteak on egin dizula si-
nistuta, «egun polita» pentsatu duzu
zeure baitan, kanpotik mundua estin-
tore batekin hondoratuko zenuela zi-
rudien arren.

NADIN HUSSEIN HERNANDEZ

«Katamaloa esaten diogu
euskaldunok gure aurpegia
beste bat bihurtzeko
erabiltzen dugunari. Ez
garena azaldu beharraz,
itxurakeriaz, hipokrisiaz,
sakon maitatzeko
beldurraz, zoriontsuak
izan ezinaz, lotsaz,
harrokeriaz, benetan
garena onartu nahi eza»
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OSTIRALA
EKAINAK 16

ADUNA
KBARET
20:00. Asvinenean, oihalak, eskuz esku,
kable gaineko oreka, hula hopa, pailazoa,
malabareak... izango dira gozatu ahal
izateko. Sarrera-laguntza: 7 euro. Haurrak,
doan.

ALEGIA
ODOL EMATEA
19:00-21:00. Odola emateko aukera
izango da, kultur etxean.

AMASA-VILLABONA
RAMADAN MUBARAK
21:00. Baraua hautsiko dugu elkarrekin?
Zatoz afaltzera Berdura plazara, Lina
elkarteak gonbidatuta.

ANOETA
KORPUTS FESTAK
10:00. XX. Esku Pilota Herri Txapelketa
(haurrak). Finalak. Udal pilota eskolak
antolaturik.
11:00. Herriko jubilatuen arteko toka
txapelketa plazan, Alkartasuna elkarteak
antolaturik.
16:00. Playback-a plazan. Ondoren,
merienda partaideentzat, Zimiterioan.
17:00. Buruhandi eta erraldoien kalejira
herriko txistulariekin.
19:00. Loatzoko emanaldia kiroldegian,
Imanol Urbietaren omenez.
22:30. Bertso saioa frontoian: Etxahun
Lekue Etxabarria, Sustrai Colina
Akordarrementeria, Uxue Alberdi Estibaliz,
Oihana Iguaran Barandiaran, Oihane Perea
Perez de Mendiola eta Julio Soto Ezkurdia.
Gai jartzailea: Amaia Agirre Arrastoa.
00:30. Kontzertua plazan: Jay Weedow
eta Skasti.

ASTEASU
BERTSO ANTZERKIA
19:30. Asteasuko bertso eskolak
Baserritarrak eta kalekumeak bertso
antzerkia udaletxeko  ikus-entzunezko
aretoan eskainiko du.

IBARRA
GAZTEEN ALURR EGUNA
22:00. Gazteen Alurr Eguna ospatuko du
Ibarrako dantza taldeak. Hamaika gaztek

Ba… gina, ba…gara, ba... goaz ikuskizuna
eskainiko dute, plazan.
IBARRAKO III. MUS 
TXAPELKETA HERRIKOIA
22:30. Atari tabernan jokatuko da
kanporaketa.   

TOLOSA
SAN JOAN JAIAK
10:00. Mus Txapelketa, Iturriza Jubilatu eta
Pentsionisten Elkartearen lokalean.
17:00. Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera, Tolosako
Dultzaineroek lagunduta, Gernikako Arbola
Lorategitik.
18:00. Jaien hasiera iragartzeko, suziri
baten jaurtiketa udaletxeko balkoitik eta
kanpai-iraulketa.
18:00. Iraunkorrak txaranga kalez kale ibiliko
da herria doinuz alaitzen.
19:30. Kultur etxeko dantza-tailerreko
ikasleen ikuskizuna: Betirako Prince. Leidor
aretoan.
22:30. Euskal Herria plazan Udaberri
Dantza Taldearen 60. urteurreneko
emanaldia, Tolosako Musika Bandarekin
eta Tolosako Erraldoi eta Buruhandiekin
batera. 
IKUSKIZUNA
20:30. Barro Rojo ikuskizunaz gozatzeko
aukera izango da, Topic zentroan.

LARUNBATA
EKAINAK 17

ALKIZA
TAILERRA
09:00-12:00. Hegaztiak behatzen
ikasteko tailerra izango da, eta azalpenaren
ondoren, Gautxoriaren mendi buelta
egingo dute. Familientzat zuzendutako
irteera izango da eta haurrek nagusi
batekin joan beharko dute. Irteerarako
gomendagarria izango da prismatikoak
eramatea.

ANOETA
KORPUTS JAIAK
11:00. Ume jolasak plazan, Kulki
taldearekin: itsasoko kirolak.
12:30. Buruhandi eta erraldoien kalejira
herriko txistulariekin.
15:30. Herriko mus txapelketa, Ateaga
elkarteak antolaturik.
18:00. Gazteen kalejira.

19:00. Sagardo dastaketa, Kuku elkarteak
antolaturik.
21:00. Herri afaria frontoian. Izen-ematea:
ekainaren 8ra arte udaletxean edo
liburutegian. Kuadrilla bakoitzak bere
platerak, mahai tresnak, basoak eta
eskuzapiak eraman ditzala. 
23:00. Gazteen dantza plazan. Ondoren,
Gozategi plazan. Laguntzailea: Orbinox.

TOLOSA
SAN JOAN JAIAK
Berazubin Tolosa CF-ko futbol eskolaren
amaiera festa, eta Harizpe elkarteak
antolatuta, omenaldia herriko sei
erretirodun zaharrenei.
10:00. Beotibar pilotalekuan, Tolosako
Beotibar Zesta Punta Eskolak antolatuta,
XXVI. San Joan Zesta-Punta
Txapelketaren finalak.
11:00. Haurren entzierroa. Irteera Plaza
Berritik.
11:00. Tolosako Kuadrillen Egunari hasiera
emango zaio Plaza Berrian. Txosnagunean
hamaiketakoa egingo da, Bonberenea
Txarangak eta GiroArte dultzaina taldeak
alaituta.
11:30. Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera Plaza Zaharretik,
Tolosako Dultzaineroak taldeak
lagunduta.
12:00. IV. Tolosa Herria Argazki
Lehiaketaren sari-banaketa, Kasino
Elkartean.
12:00. Tolosa Kantari taldea kalez kale ibiliko
da, herria kantuz alaitzen.
12:00. Kuadrilla eguneko txupinazoa Plaza
Berrian.
12:00. Batukada feminista ahAlgara Morea
kalez kale ibiliko da herria doinuz alaitzen.
14:00. Kuadrillen herri bazkaria, Euskal
Herria plazan.

Agenda
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16:00. Erromeria Ingo al deu taldearekin,
Euskal Herria plazan.
16:30. Bigarren eskuko azoka Berdura
Plazan.
18:00. Larrain Dantza Tolosako
Dultzaineroak taldearekin, Euskal Herria
plazan.
18:00. Haur ikuskizuna Alondegi plazan;
Zirika Zirkus Ondorengoak.
18:00. Padel Txapelketa, Gainditzen
elkarteak antolatuta, Berazubin.
18:00. San Joan saria eskubaloi
txapelketako finalak, Usabal kiroldegian.
18:00. Futbol Txapelketa Berazubin, Urtzi
Gurrutxaga IV. Memoriala.
18:30. Kalejira Mulambo perkusio
taldearekin, Euskal Herria Plazatik Plaza
Berriraino.
20:00. Plaza Berrian Rockalean
elektrotxaranga.
23:00. Kontzertua Enemigos Intimos
(Tributo a Joaquín Sabina) taldearekin,
Lopez Mendizabal pasealekuan.
23:00. Kontzertua Plaza Berrian: Hesian
eta Ziribulio.
BIGARREN ESKUKO 
LIBURU AZOKA
Goizean. Tolosako Haur Liburutegi eta
Samaniego ikastetxeak bildu dituen liburu
eta DVDen salmenta postua jarriko dute.
Kolonbiako Guabas bailarako El Porvenir
komunitateko kideei, mando liburuzainaren
proiektua aurrera eraman dezaten,
laguntzen jarraitzeko.

ZIZURKIL
KUADRILLA EGUNA
11:30. Sagardo dastatzea, Joxe Arregi
plazan.
14:30. Bazkaria.
18:30. Gurpil triki poteoa.
23:00. Dantzaldia.

IGANDEA
EKAINAK 18

ANOETA
KORPUTS JAIAK
12:00. XXVI. Pala Txapelketako finalak
frontoian, Kuku pilota elkarteak
antolaturik.
12:00. Kantujira, Kukuak kantuz
abesbatzak antolaturik. Eskualdeko talde
eta banakoez gain, gonbidatuen artean
Lasarte-Oriako Xumela abesbatzak
hartuko du parte.

12:30. Buruhandi eta erraldoien kalejira
herriko txistulariekin.
18:30. Tio Teronen Semeak dantza
ikuskizuna plazan.
19:30-22:30. Erromeria plazan,
Elizagoien ahizpekin.
21:00. Kukuaren igoera kanpandorrera.

BIDANIA-GOIATZ
ERRETIRODUNEN EGUNA
12:00. Meza nagusia.
Ondoren. Herriko dantzarien emanaldia.
14:00. Kontseju jatetxean bazkaria.

TOLOSA
SAN JOAN JAIAK
Txinparta elkarteak antolatuta, III. Iñaki
Epelde memoriala aire zabaleko pintura
lehiaketa.
09:00. Tolosaldeako Hiru Tontorrak mendi
maratoia. Irteera eta helmuga Trianguloan.
11:30. Zezen plazan zaldi ikuskizuna:
Heziera, Saltoak, Barrak, Karrusela eta
Grand National.
18:30. Zezen plazan, zezenak eta poneyak
haurrentzat.
MUSIKA
19:00. Sokartean taldeak Eusklasikoak
eskainiko ditu, Orbela tabernan.

ASTELEHENA
EKAINAK 19

AMASA-VILLABONA
BILERA
19:30. Santio festak antolatzen jarraitzeko
bilera egingo du Jai Batzoreak, udaletxeko
osoko bilkura aretoan.

TOLOSA
HITZALDIA
19:30. Hegoaldeko Mugara Karabana
hitzaldia Ongi etorri errefuxiatuak
Gipuzkoa taldeak antolatuta izango da,
kultur etxean.  Caravana Abriendo
Fronteras  Euskal Herriko eta estatuko
elkarte eta kolektibo ezberdinek osatzen
dute, eta pertsona guztien joan etorri librea
eta ongi etorria aldarrikatzeko sortu zen. 

ZINEMA

PIRATAS DEL CARIBE: 
LA VENGAZA DE SALAZAR

Igandea (19:30).
Astelehena (20:30). Ikuslearen eguna. 

107.6 fm . www.ataria.eus
2017ko ekainaren 16a

AGENDA

BEANTATUZ

NAZIOARTEKO ARTE JAIALDIA

Beantatuz Nazioarteko arte jaialdia
ospatuko da Tolosan ekainaren 20a bitarte.
Mikel Del rio,  Maialen Arocena, G.Coca
Bandres, Iñigo sesma, Sebas velasco eta
Mr. Sor2 izango dira aurten parte hartuko
dutenak, eta nola lan egiten duten ikustera
gerturtzeko deia egin dute. 

ERAKUSKETA

ORIAMENDI AUZOAREN
URTEURRENEKO ARGAZKIAK

Festa egunean ateratako 400 argazkiekin
osatu dute erakusketa. Ostiralean,
18:00etatik 21:00etara izango da ikusgai
eta larunbat eta igandean, 11:00etatik
14:00etara, Villabonako Gurea zinema
aretoko erakusketa gelan. 
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28 Xnaiz eta nik ere etxerako bi-
dea urduri egin dut. Zer ger-
tatu zitekeenari jiraka; bide-
gurutzea ailegatzean zein

norabide hartuko nuenari bueltaka.
Y-ren etxean bukatuko
dut. Y-ren etxeko loge-
lan. Y-ren logelako ohe-
an. 

Izarak korapilatzen
hasi gara. Hasi da. Ni bi-
luzteko ahalegin traketsa
egin du. Eta nik, orduan,
argia itzaltzekoa, beldu-
rrak ere biluzteko beldu-
rrez. Ilunpean, argiago
sentitzen naiz; eta argi-
tan, ilunago. 

- Argia piztu, X. eskatu dit.
- Ez, hobe horrela. Nahiago dut.
- Baina horrela ezin gaitezke elkar

ikusi...
Gaiari tiraka jarraitzeak beldurrak

azaleratu eta ni hondoratuko nauela
jakinda, adarretatik heldu beharrean
erromantizismoaren faltsua saltzea-
ren bide erraza hartu dut. Egoerak au-
rrez piztutako gogoa itzaltzen hasita
izan arren, hitzak jan ditzan, musu
eman diot. Musu bat ezpainetan.
Musu lepoaldean, leun.

Esku hotzak azalean nabari ditut.
Gorantz doaz, titietaraino. Askatu
dit bularretakoa eta esku banaz bu-
lar bana heldu. Heldu dizkit ipurma-
sailak ere, sendo. Eskuekin tinko

eusten dit; eta ezpaine-
kin, laztandu. Mihiare-
kin igurtzi dizkit belarri
ondoak, titiburuak, zil-
bor aldea… eta frenesiz
egin du alurako bidea.
Erantzi dizkit puntilla-
dun kuleroak. Hasi da
jolasten; eta ni, bero-
tzen. 

Jolasten zebilkien
eskua nire eskura era-
man du. Eta hasi da
(gara) berarekin jolas-

ten. Gora eta behera. Azkar. Gero eta
azkarrago. Bera arnasestuka; eta ni,
beratzen. Epeltzen.

Badoala, baina joan aurretik nire
barrura joan nahi duela dio. Indarrez
hasi da. Plazerari eutsi ezinik dago.
Lehertzear. Garrasi egin du.  Oihu.

Bera izan da lehena ukitzen. Az-
ken hitza ere berak izan du, baina az-
ken ukitua neuk. Ohean etzan da.
Mutu dago, hasperenka;  eta ni,
hotz-peltzen. Ni hotz. Hotz. Hotz.
Hotz. Hotz. Hotz. Ni izotz.

OLATZ ARTOLA
APEZTEGUIA

KAZETARIA ETA
BIDEOGILEA 

IV.  Kuleroak

Esku hotzak azalean
nabari ditut.  Gorantz

doaz, titietaraino.
Askatu dit bularretakoa

eta esku banaz bular
bana heldu. Heldu dizkit

ipurmasailak ere, 
sendo. Eskuekin tinko

eusten dit; eta
ezpainekin, laztandu

MIKEL ARTOLA
HARITUZ-EKO KIDEA 

Errepidean igaro
ohi direnak alboz albo
azken aldian ordea elkar
jo eta akabo
Bestek egina arraro
iruditzen zaigu klaro
baina bitan nor izan zintezken
koxka hortxe dago

Doinua
Aizak hi mutil 
mañontzi

Elkar jo 
eta akabo

Iritzia
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IRITZIA

Z enbat aldiz  ez ote dugu horre-
lako esaldia erabili: «Argia
biztu beharra dago». Iluntasu-
naren artean argia biztu, zail-

tasunari aurpegia jartzea, aurre egitea
ez da erraza, baina hor gabiltza gure
eguneroko ihardunean. Eta hala dio-
gu, ez duela atzera bueltarik.  Anatole
France (1844-1924) frantziar idazle
trebearen eta pentsalari
sakonaren hitzak datoz-
kit: «Gure pozak puztuko
bagenitu, gure penak be-
zainbeste, gure arazoak
beste hainbeste arinduko
lirateke».

Gure irakasle izakeran,
berdin edozein lanbide-
tan,  beharrezkoak baiti-
tugu ilusioa, itxaropena,
ustea eta maitasuna. Ho-
rrela da gainera, goizean goizetik ka-
leratzerakoan beharrezkoak baitira
ilusioarekin jaikitzea, esperantzaz eta
umorez janztea, armoniaz eta arimaz
egunerokoari hasiera ematea eta po-
zik eta duintasunez ibiltzea. Baina ja-
rrera positibo hauek bultzatzerakoan
elkarte sena, taldekide izatea  guztiz
premiazkoak  dira, elkarte sena indar-
tu eta sakontzeko ahalegina guztiz
beharrezkoak ditugu, bestela ahuldu-
ko gara eta bizitasun gutxiko bihurtu-
ko gara eta itxura nekatua emango
dugu.

Lehengo batean irakurtzen nuen
nola munduko populazioa Erromatar
Inperioaren hasieran 200 milioikoa
zela. 1800. urtean 1.000 milioi izate-
tik, orain 7.000 milioi izatera igaro
garela. Ez dakit kopuru handia ote
den, badirudi gure planetak 15.000
milioi jenderentzako omen daukala
tokia, baina galdera beste hau da:

Nola bizi da/gara? Natur
baliabideak ongi erabil-
tzen al ditugu? Ogia, es-
kola eta herria ondo ore-
katuak al ditugu? Zenba-
kiek esaten digute, gaur
egun 1.000 milioi baino
gehiago muturreko po-
brezian bizi direla. Non
dago giltzarria? Gutxia-
gorekin hobeto bizitzean
dago gakoa. Ongizatea

hobeto bizi izatea dela ulertu behar
dugu eta ez gauza gehiegi izatea. Be-
har dugu berdintasuna eta justizia.

Besterik gabe ikasturte honi ere
bere bukaera etorri zaio. Honantz  da-
karkit Gabriel Garcia Marquez idazle
eta nobelista kolonbiar ospetsuak
idatzitakoa bere lagunei: «Eutsi zeure
ondoan maite dituzunei, esaiezu be-
larrira zeinen beharrezko dituzun,
maita itzazu eta trata itzazu ongi, har-
tu denbora, esateko: sentitzen dut,
barkatu, mesedez, eskerrik asko, mai-
te zaitut…». Animo sutsu bat!

JOXE AGUSTIN
ARRIETA

IRAKASLEA 

Lankidetzaren argia

«Gure pozak puztuko
bagenitu, gure penak
bezainbeste, gure
arazoak beste hainbeste
arinduko lirateke»

KOMIKIA GORKA SALABERRIA
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EGURALDIA

OSTIRALA
Kostako bazaio ere altxatzeko joera
hartuko du. Goiz partean eta eguerdi-
ra bitarte hodei dezente ikusiko ditu-
gu zeruan, eta zirimiria egitea ere ezin
dugu baztertu. Eguerditik aurrera era-
bat atertuko du, eta ostarteak gero eta

zabalagoak izan-
go dira. Eguna bu-
katzerako zerua
nahiko urdin ge-
ratuko zaigu.
Freskatu egingo
du eta tenperatu-
ra minimoa 11 gra-
dutara jaitsiko da.

LARUNBATA
Oso itxura polita
dakar, eta egural-

di polita egingo du. Gutxi edo asko,
iparreko haizea ibiliko da eta horrek
baldintzatuko du eta ez dio tenperatu-
rari asko igotzen utziko. Bero kontu
handirik ez da izango, eta tenperatura
22 graduren bueltan ibiliko da. Zeruan
ia hodeirik ez dugu ikusiko, eta giro
urdin eta eguzkitsua egingo du. Apro-
betxatzeko modukoa. 

IGANDEA
Eguraldi dotoreak jarraipena izango
du, baina ñabardura batekin: tenpera-
tura koxka bat igo egingo da. 24-26
gradu harrapa ditzake. Ipar, ipar-
ekialdeko haizea ibiliko da, eta hodei
gunerik apenas ikusiko dugun. Egu-
naren amaieran baliteke erdi mailako
bero hodeiren bat ikustea. Gau parte-
an hego haizea sartuko zaigunez, ez
du hainbeste freskatuko. 

ASTELEHENA
Bero kontuak bueltan izango ditugu,
eta gainera beroa gogotik etorriko zai-
gu. Hego-ekialdeko haizea ibiliko zai-
gu eta horrekin tenperatura asko igo-
ko da, baliteke, punturik beroenetan
35 gradu harrapatzea.

FARMAZIAK

EKAINAK 16, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

EKAINAK 17 , LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Olarreaga, M. 
Martin J. Iraola etorbidea, 10.  
Telefonoa: 943 67 24 38.

EKAINAK 18, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Santamaria, I. 
Nafarroa etorbidea, 2.  
Telefonoa: 943 65 46 10.

EKAINAK 19, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Olarreaga, I. Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko ekainaren 16a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
16

IGANDEA
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LARUNBATA
17

ASTELEHENA
19

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza magazina. 
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa. Maialen Zubillaga kale
kantoitik, Tolosaldea Garatzenen tartea,
Tolosako azokari eskainitako tartea, eta
lehiaketaren atala (deitu 943 698 038ra
edo whatsapp mezua bidali 687 410 033ra
10:45etik 10:55era), aste honetako saria
Tolosaldeko Atariaren material sorta. 
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
begirada: Gaurkoan, Ibarraldea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
17:00-20:00. Goizak utzitako onena.
20:00. Kantazgora musika saioa.
Tolosaldeko musikarien proposamenekin
osaturiko saioa.

LARUNBATA
11:00. Trikitia.
12:00. Hauspo artean. Ander Malbadik
gidatutako trikiti saioa. 
Ondoren. Trikitia.
14:00. (H)ari naizela. 
Imanol Artola Felix-ek gidatutako bertso
saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo. Oskar Tenak gidatutako
musika saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

IGANDEA
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kantazgora. 
18:00. Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuak utzitakoaren errepasoa, 
Iñaki Zubeldia Kale Kantoitik, Josu
Iztuetarekin bidaia, eta lehiaketaren atala.
Aste honetako saria, azoka produktuen
saskia .
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Villabona-
Aiztondo. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
17:00. Goizeko saioek utzitako onena.
20:00. Hauspo artean. Ander Malbadik
gidatutako trikiti saioa.

107.6 fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN BILA
Gazte euskalduna. Neska gazte euskaldun
bat, goizetan edozein motatako lanak
egiteko eskaintzen da. (Umeak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko, kafetegi edo
okindegian zerbitzatzeko...). Telefonoa:
695757045.
Sukaldaria. Tolosaldeko emakume
euskaldun sukaldaria naiz eta sukaldean
esperientzia duena. Lan hori egiteko
eskaintzen naiz. Interesa duzuenok deitu
iluntzetan, 20:00etatik 22:00etara: 688
681 257.

IKASTAROAK
Marrazketa. Oskar Tena udarako ludoteka
antolatzen ari da Marrazten Akademian
ekaineko azken astetik aurrera, sanjoanak
eta gero, eta uztaila osoan. Informazio
gehiagorako, deitu 675705867 zenbakira.
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T3T eta T2T-K  ematen duten guztia 
igandean ataria.eus-en 

argazki galeriak, bideoak, elkarrizketak... 
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