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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.

J aiotzez Itsasondokoa banaiz ere, aspalditxotik iru-
rartua nauzue. Urte gutxiren buruan asko hazi da
gure herria, izugarri. Halere,  Tolosaren itzal han-
diari iskin egin eta Irurak bere nortasunari eustea
lortu du gaurdaino. Egunotan gainera, herritar tal-
de bat Irurari bizia emango dion elkarte bat sortze-

ko ahaleginean ari da. Herritarrak elkartuz,
harreman sozialak ehunduz eta auzolana
sustatuz herriari hauspoa eman nahi diote. 

Irura hazi ahala, koloretsua, anitza, multi-
kulturala, aberatsa bihurtu da.  Gure semea-
ren ikasgelan, esate baterako,  jatorri ezberdi-
netako neska-mutil asko daude, pentsa, zor-
tzi hizkuntza ezberdin baina gehiagok bat
egiten dute egunero, ikasgela Babel txiki bat
bailitzan. Orain gutxi Portugalgo familia bat
etorri zaigu Irurara eta hala, gure seme-ala-
bek beste hizkuntza bat, beste kultura bat
ezagutzeko aukera ederra dute. 

San Migel plaza izan ohi da ume zein helduon bilgunea.
Seme-alabak zaindu beharraren aitzakian berriketaldi luze-
ak izan ohi ditugu bertan. Herria hartu eta emanez egiten
denez, ikasiz eta irakatsiz saretzen denez, atzerritik etorrita-
koengandik ikasi eta gureaz irakastea dagokigu. Hala, Ga-
bonak gertu ditugula eta, Lisboatik etorri berria den Sandra-
ri Olentzero nor ote den galdetu nion. Denbora gutxi dara-
mate Euskal Herrian eta ez zuen arrastorik ere. Nik kazetari

senari ezin eutsi eta detaile guztiekin kontatu nion gure
Olentzero nor den. Azalpenak eman ahala, aurpegi arra-
roa jartzen zuela konturatu nintzen, «hizkuntzagatik
izango da akaso» pentsatu nuen, baina ez, arazoa edo
muga ez da hizkuntza. Jar gaitezen Sandraren azalean:
Olentzero ikazkina da. Ados, gaur egun ez da oso ohiko

ogibidea, baina tira,  konforme. Basoan
bizi da eta urtean behin jaisten da herrira,
asto gainean eta opariz beteta. Etxez etxe
erregaluak partitzen aritzen da pintxo-po-
tean bezala, jan eta edanez. Aizue, ba, a ze
beldurra! Aurpegi arraroa jarriko ez zuen
ba! Eta eskerrak Olentzerori eskainitako
kantek zer dioten kontatu ez diodan! Olen-
tzero begi gorri… pipa hortzian duela eseri-
ta dago... Bart arratsian edan omen du ha-
mar arroko zahagia. Hau urde tripa haun-
dia!. Ba al dakizue arroa bat zenbat den?
Arroa bat hamabi kilo baino gehiago dira

aizue!! Erretzailea, mozkorra, jale amorratu eta muturzi-
kina, alajaina! Eta noski, hamar arroko zahagia edan eta
gero: «Alaken, alaken, ala pikula tun paire, errespunde la
pikula tunpa Jesus Maria Jainkoa zen». 

Sandrak Lisboan pasako ditu Gabonak, ez dio Olentze-
rori pattarrik edo pastarik utziko, ez eta astoarentzako
urik ere. Lasai egoteko esan diot, lo arina dudala eta Olen-
tzero noiz etorriko zain egongo naizela Gabon Gauean.
Almoada azpitik mugikorra atera eta Olentzerorekin sel-
fie-a aterako dut gero Sandrari bidaltzeko. Olentzerori be-
sarkada eman eta… biok batera esango dugu: whisky! Ez,
ez, whiskyrik edan gabe ere nahikoa izango du gure Olen-
tzero entendimentuz jantziak. Argazkia imajinatu deza-
ket, Olentzero eta ni bata bestearen ondoan, pozik. Olen-
tzero, biok batera: pa-ta-ta!!

EDURNE AYUSO
KOMUNIKATZAILEA 

Olentzero, 
biok batera: pa-ta-ta!!

Gure semearen ikasgelan  jatorri
ezberdinetako neska-mutil asko daude,
pentsa, zortzi hizkuntza ezberdin baina

gehiagok bat egiten dute egunero
ikasgela Babel txiki bat bailitzan

Azaleko irudia: 
Asier Imaz

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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04 BEC bertsoz beteko da etzi

Jon Miranda

Z ifratan ezin da kabitu igandean
Bertsolari Txapelketa Nagusiko

finalak emango duena. Zortzi bertso-
lari oholtza gainean –Amets Arzalus,
Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze,
Igor Elortza, Sustrai Colina, Aitor Sa-
rriegi, Beñat Gaztelumendi eta Unai
Agirre– eta haiei begira 14.600 bertso-
zale, BECeko Bizkaia Arena aretoan
kabitzen diren guztiak. Eta dena ondo
atera dadin, Bertsozale Elkarteak 450
lagun baino gehiago jarriko ditu lane-
an. Langileak ongi identifikatuta
egongo dira eta entzuleak lagunduko
dituzte, saioaren hasieran, bitartean
eta amaieran. Bertsozale Elkarteko
langile eta borondatezko lantalde
prestua da eta momentu oro haien ar-
gibideak segitzea eskatzen du antola-
kuntzak. 

Txapelketa Nagusiaren XVII.
edizioan 43 bertsolarik parte
hartu dute 13 saiotan, igandeko
Barakaldoko finalerako bidean

Finalera joateko Euskal Herri osotik
autobus zerbitzua prestatu du Bertso-
zale Elkarteak. 2.400 bertsozalek ba-
liatuko dute aukera hori BECera hur-
biltzeko. Tolosaldetik aterako diren
autobusek irteera 07:45ean izango
dute, Tolosako Santa Klaratik eta Vi-
llabonako Olaederra kiroldegitik. Gai-
nerako bertsozaleei garraio publikoa
erabiltzeko gomendatzen die Bertso-
zale Elkarteak.

Behin Barakaldora iritsita, haurren-
tzako haurtzaindegi zerbitzua ere es-
kainiko dute finalean. 6. pabiloian
izango da eta saioak irauten duen bi-
tartean egongo da zabalik. Doako zer-
bitzua da, baina ezinbestekoa izango
da aurrez izena ematea. Beste espazio
bat ere egokituko dute Bertsozale El-
kartekoek: Mintzola Terraza. Mundu-
ko gainerako herrialdeetako aditu,
ikertzaile eta inprobisatzaileekin ha-
rremanak estutzeko ahalegin berezia
egiten ari da Mintzola Ahozko Lante-
gia. Lotura horiek indartzeko asmoz fi-
nalean atzerriko ordezkaritza zabala
izango da, Euskal Herriko adituekin

14.600 bertsozalek beteko dute BEC erakustazokako Bizkaia Arena aretoa, bertsotarako plaza ederra izango da igandean. ALBERTO ELOSEGI

Sebastian Lizasok
jantziko dio txapela
2017ko txapeldunari

Joxe Lizaso bertsolariaren se-
mea, honek Landeta auzoan
zuen tabernan jaso zuen bertso
giroa; bertsolari artean hezia da
Sebastian.  

1982ko Txapelketa Nagusian
finalista izan zen, 1986koan txa-
peldun eta 1989 eta 1997koan
txapeldunorde. Gaztaroan ez
zen, bere adinkideak bezala,
gazteen txapelketetan ibili. Hala
ere, 1982an finalista geratu ze-
nerako, plazetan izena eta arra-
kasta hartua zeukan, 24 urte ba-
karrik zituela. 

Hurrengo txapelketan erabat
berretsi zuen bere balioa eta
joan den urte askoan bera da
plazarik gehien egin duen ber-
tsolarietako bat. Bertsolaritzako
figura handienen artean dagoen
honek, belaunaldi berrietara
egokitzeko dohaina izan du. 

TOLOSALDEA
BTN17

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 15a
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batera. Ikertzaileez gain, kantu inpro-
bisatuko bestelako adierazpideetako
ordezkariak ere izango dira terrazan.
Gonbidatuei bat-bateko itzulpen zer-
bitzua eskainiko zaie, gaztelaniaz eta
ingelesez.

43tik onena erabakiko da
Irailaren 23an Baigorrin hasi zen Ber-
tsolari Txapelketa Nagusiaren XVII.
edizioa. 13 saiotan egin dute finalera-
ko bidea. Final-laurdenetan parte har-
tu zuten 36 bertsolarietatik 18k egin
zuten salto finalaurrekoetara. Fase ho-
rretan, duela lau urteko zazpi finalista
batu zitzaizkien eta 24 horietatik beste
18k lortu zuten finalaurrekoen biga-
rren faserako pasea. Hamaika geratu
dira kanpoan eta zazpik lortu dute fi-
nalerako txartela, etzi, BECen Amets
Arzallus egungo txapeldunarekin
lehiatzeko. Horietako bat da Iruran
bizi den Aitor Mendiluze. Bosgarrenez
kantatuko du Txapelketa Nagusiko fi-
nalean. 

Maite Berriozabalek, Inazio Usa-

rraldek, Saroi Jauregik eta Joana Itzai-
nak gidatuko dute finala eta zortzi ber-
tsolarien lana epaitzen zazpi laguneko
taldea ariko da: Ekaitz Elorriaga, Ene-
ritz Azkue, Eneko Bidegain, Joseba
Santxo, Mirari Azula, Nerea Bruño eta
Zigor Leunda billabonatarra.  

Saioaren kalitatea «bermatuta» da-
goela esan du, finala aurkezteko age-
rraldian, Iñaki Murua Bertsozale El-
karteko lehendakariak: «Oso gustura
gaude, sortu duen ilusioarekin, ber-
tsoak izan duen lekuarekin eta eragi-
narekin, zaleen txisparekin, bertso-
gintzari eman zaion astinduarekin,
bertsolariek egin duten etxeko-lan
handiarekin eta oholtzan aniztasun
bikainean erakutsi diguten horrekin
guztiarekin». Aurreko 16 edizioetan
honako hauek izan dira txapeldunak:
Iñaki Eizmendi Basarri, Manuel Luja-
no Txirrita, Manuel Olaizola Uztapi-
de, Xabier Amuriza, Sebastian Lizaso,
Jon Lopategi, Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio eta Amets Arzallus. Bakar
bat ere ez Tolosaldekoa. Ea aurten.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko abenduaren 15a

TOLOSALDEA
BTN17

Jarraipen zabala egingo
zaio igandeko finalari
TOLOSALDEKO ATARIA-n

Bertatik bertara finala ikusteko
aukera izango ez dutenek zuze-
nean segitzeko hainbat modu
izango dituzte igandean. Es-
kualdeko bertsozaleek,
www.ataria.euswebgunean fi-
nalaren zuzeneko kontakizuna
segitu ahal izango dute, goizeko
eta arratsaldeko saioen kronika
irakurri eta eskualdeko txiola-
riek finalaz dituzten inpresioak
jaso ahal izango dituzte.

Asteartean, papereko edizio-
an, finalak eman duena luze eta
zabal emango du ATARIA-k. Zor-
tzi finalisten hitzak jaso eta es-
kualdeko ordezkariaren lanean
jarriko du arreta. BECeko ohol-
tzatik gertuen ibili den eskual-
deko beste bertsolariak, Oihana
Iguaranek, Oholtzapetikkonta-
tuko ditu bere bizipenak.

ORDUTEGIA
HASI AURREKOA
09:00.Ordu horretan zabalduko dira
Bizkaia Arenako ateak. Sarrera
bakoitzarekin pertsona bakarra sartu
ahal izango da. Ezingo dira garraiorako
karroak, bonbonak, sukaldeak,
hozkailuak eta abarrekoak sartu, ezta
kristalezko edukiontzi, latak eta
plastikozko botila handiak ere. 
GOIZEKO SAIOA
11:00.15 bertso puntuagarri. 

Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
zortziko handian.

Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
zortziko txikian.

Banaka, lehen puntua emanda, hiru
bertso zortziko txikian.

Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
hamarreko txikian.

Kartzelako lana: banaka, gaia emanda,
hiru bertso nahi den doinu eta neurrian.
BAZKARIA
14:30.Arratsaldeko saioa hasi arte
Bizkaia Arena hustuko da. Bazkari
txartela dutenek 6. pabiloian
bazkalduko dute.  600 lagunek hartu
dute bertako bazkarirako txartela.
Etxeko jana eramaten dutenek ere 6.
pabiloian izango dituzte mahaiak eta
eserlekuak. Taberna eskaintza zabala
ere izango da. 
ARRATSALDEKO SAIOA
16:30.10 bertso puntuagarri. 

Binaka, gaia emanda, hiruna bertso sei
puntuko motzean.

Binaka, gaia emanda, zortziko txikian
puntutan, zortzi bertso osatu arte.

Banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi
den doinu eta neurrian.
Buruz burukoa. 11 bertso puntuagarri.

Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
zortziko handian.

Binaka, gaia emanda, launa bertso
zortziko txikian.

Kartzelako lana: 
Banaka, hitza gaitzat emanda, bertso

bat bederatziko txikian.
Gaia emanda, hiru bertso nahi den

doinu eta neurrian.
SARI EMATEA
20:00. Inguru horretan jakingo da
2017ko txapeldunaren izena eta sari
emate ekitaldiari hasiera emango zaio.
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Energia onenaren plaza

Itzea Urkizu Arsuaga

H iru hankako mahaia osatu dute,
hirugarrenez, Gipuzkoako Foru

Aldundiak, Tolosako Udalak eta Usur-
bilgo Lanbide Eskolak. Energia era-
ginkortasunaren eta energia berrizta-
garrien inguruko sentsibilizazioa sus-
tatzeko helburuz, proiektu bat sustatu
zuten elkarlanean, eta bide horretan
helduko da, Tolosara, Energia Azoka.

Bihar izango da, 10:00etatik
14:00etara bitarte, Trianguloa plazako
karpa erraldoian. Hitzordurako nahiz
proiekturako 1.200 euroko diru lagun-
tza eskaini du aldundiak, eta beste
hainbeste udalak. Horrela, aurkezpen
agerraldian izan ziren, Jose Ignacio
Asensio Ingurumen diputatua eta Pa-
txi Amantegi Tolosako Ingurumen zi-
negotzia. 

Asensiok azpimarratu zuenez,
Energia Azokaren helburua energia
berriztagarrien abantailak gizarteare-
kin partekatzea da: «Gainera, herrita-
rrei gakoak eskainiko dizkiegu energia

III. Energia Azokak hartuko du,
bihar, Trianguloa plaza; bisita
gidatuak egingo dituzte,
kontsumo bide jasangarrietan
sakontzeko

kontsumoa murrizteko. Horretarako,
gaur egungo ezagutza eta aurrerapen
teknologiko puntakoak izango dira,
plazan bertan». 

Azokako stand, aparatu eta panelak
izango dira nagusi, Usurbilgo Lanbide
Eskolaren eskutik, eta Tolosaldea Lan-
bide Heziketa Institutuko ikasleak ari-
ko dira, azalpenak ematen; bide horre-
tan, komunikazioa ere landuko dute. 

Energia iturri jasangarrien zakua
zabala denez, azokak ere hainbat gai
bildu ditu: biomasa galdara, eguzki
energia baliatzeko hainbat instala-
kuntza, aerotermia instalakuntza,
tenperatura baxuko berogailuak, LED
argiteria nahiz eraikuntzetarako isola-
mendurako materialak. 

Bertaratzen diren herritarrak beren
kasara ikusi ahal izango dituzte siste-
mak, baina, nahi izanez gero, antola-
tzaileek bi bisita gidatu prestatu dituz-
te, 11:30ean 12:30ean. Aurrez izena
eman beharrik izan gabe parte hartu
ahal izango da, eta biomasa galdara-
ren alboan ekingo diete bi ibilbideei. 

Horrez gain, azokan ikusi ahal izan-
go dena entzun eta ikusteko aukera
ere ahalbidetuko dute, Jokin Aldaza-
bal Euskadi Irratiko kazetaria ariko
baita, aldian-aldian, azokako adituei

elkarrizketak eginez. Set txiki bat izan-
go du horretarako, eta karpako pantai-
la batetik jarraitu ahal izango da guz-
tia. #TolosakoEnergiaAzoka traola
erabiltzea proposatu dute sustatzaile-
ei eta, iragarri, www.tolosa.eus atarian
ikusgai izango direla azokako elkarriz-
ketak, hitzordua amaitu eta gero. 

Tolosa, gero eta jasangarriago
Azoka energia kontsumorako bide ja-
sangarrien erakusleiho izango dela ba-
liatuz, Patxi Amantegi zinegotziak
udalak azken urteotan emandako
pausoak ekarri zituen gogora. Besteak
beste, argiteria aldatu dute herriko
hainbat tokitan, eta guztiak LED siste-
ma darabiltzen argiekin ordezkatu.
200.000 euro inguruko inbertsioa
ekarri dio horrek udalari, eta Bidebieta
auzoan, Bizkaia kalean, suhiltzaileen
biribilgunean, Iparragirre eta Izaskun
auzoan, Olarrainen, Kondeaneko al-
dapan eta Nafarroa etorbidean egin
dituzte aldaketak. 

Era berean, udal eraikinetako bero-
gailuen sektorizazioa, udalak erosita-
ko bizikleta elektrikoa eta Udaltzain-
goko auto hibridoak izan ditu hizpide:
«Herri jasangarri bat nahi baldin ba-
dugu, udalak eredu izan behar du». 

TOLOSA
INGURUMENA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 15a

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Tolosako Udalak eta Usurbilgo Lanbide Eskolak elkarlanean garatutako proiektua da azoka. I. URKIZU
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TOLOSA
PAREKIDETASUNA

Beldurraren
aurkako talaia

Itzea Urkizu Arsuaga

Batxilergoko ikaslee Beldur Barik
proiektuaren eskutik egiten dute,

urtero, ikasketak amaitu bitarteko bi-
dea. Horrela, aurten ere Hi haiz, hi! jaial-
dia antolatu dute Tolosako Udaleko
Gazteria eta Berdintasun sailek. Aben-
duaren 19an izango da, Topic-en.

Indarkeria matxistaren gaia
gaztetxoekin landu eta haien
hausnarketa sustatzeko
egitasmoa biribilduko du 
‘Hi haiz, hi!’ emanaldiak

Herrikide, Laskorain eta Orixe ikaste-
txeetako neska-mutilek taula gainean
plazaratuko dituzte, datorren astearte-
an, indarkeria matxistaren inguruan
egindako hausnarketak. Ordea, ikuski-
zun moldeen aurretik, formakuntza
moldeetan aritu dira, gaia landuz, azken
bi hilabeteotan. 

Udaleko Gazteria eta Berdintasun tek-
nikariak, Kattalin Miner eta Egoitz Ar-
biol aritu dira lanketa horretan, eskuz
esku, gaztetxoekin, eta saio emankorrak
izan direla azaldu dute Malentxo Zebe-
rio eta Jokin Gurrutxaga ikasleek: «Bel-

dur Barik jarrera zer den azaldu ziguten
lehenengo, saio orokor batean. Ondo-
ren, neskak eta mutilak banandu egin
gintuzten, beste bi saio egiteko». Besteak
beste, erasoak identifikatzeaz, erasoen
aurrean erreakzionatzeaz eta, oro har,
eraso matxisten inguruan hausnarketa
propioak gorpuzteaz aritu dira ikasleak. 

Hori guztia hari artistiko batekin lotu
dute, ikuskizun bat egituratuz. Asteroko
entseguetan findu dute lana eta, aurre-
ratu dute, hainbat diziplinaz gozatu
ahal izango dutela bertaratuek: «Aur-
kezleak izango dira, eta talent showitxu-
ra eman nahi izan diogu emanaldiari.
Horrela, bertsoak, dantza nahiz beste
hainbat gauza eskaini nahi dizkiegu
ikusleei». 

Azkenik, Beldur Barik nahiz Hi haiz,
hi! bide lehiaketetara aurkeztutako la-
nak ere ikusgai izango dira. 

Hiru ikastetxeetako neska-mutilek prestatu dute, urteroko moduan, ‘Hi haiz, hi!’ jaialdia. I. URKIZU
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Ukrainak izango
du  protagonismoa 

Imanol Garcia Landa

Abenduaren 18a Migratzaileen
Nazioarteko Eguna da, eta ho-

rren harira beste behin Mundu bat To-
losaldean topaketak antolatu dituzte
eskualdean. Aurtengo protagonismoa
Ukrainak izango du, eta horren lekuko
izango da Tolosako Aranburu jaure-
gian jarriko duten Aniztasun hariak
erakusketa. 

Tolosaldea Garatzeneko Migrazio
saileko teknikaria den Kristina Mora-
lesek azaldu duenez, «eskualdean
dauden jatorri anitzeko pertsonei pro-
tagonismoa eman eta beraien erreali-
tatera hurbiltzeko antolatzen ditugu
topaketa hauek». Ukrainiako jatorria
duen herritar kopuru «esanguratsua»
dago eskualdean, baina «nahiko eze-
zaguna» den herrialdea dela azaldu du
Moralesek. «Ukraina-Euskadi elkarte-

Eskualdeko hainbat herritan
egingo diren ekitaldi ugari
antolatu dituzte Mundu bat
Tolosaldean topaketen barruan 

aren bitartez Aniztasun hariak era-
kusketa jartzeko aukera izan da, eta in-
teresgarria iruditu zitzaigun hemen
bizi diren herritar hauek gehiago eza-
gutu eta beraiengana gerturatzeko».

Beste hainbat ekitaldi ere egingo
dira, tartean Tolosako Gabonetako
Azoka Berezian izango den parte har-
tzea, ipuin kontaketak eta Tolosaldeko
burrunbak dokumentala ikusteko au-
kera. Moralesek azaldu duenez, topa-
keta hauen bitartez elkar gehiago eza-
gutzeko aukera baliatu nahi da: «Zu-
rrumurru eta aurreiritzi asko daude,
eta askotan pertsonak ezagutuz gutxi-
tzen dira dauzkagun beldurrak». 

Tradizio aberatsa
Larysa Palichuk ukrainarra Tolosan
bizi da orain dela hamalau urte. Ukrai-
na-Euskadi elkarteko kidea da eta
Aranburuko erakusketaren antola-
kuntzan ari da. «Gauza asko ditugu
erakusteko Aniztasun hariak erakus-
ketan, gure kultura, tradizio eta norta-
sunaren inguruan», esan du Palichu-
kek. Ukraina handia dela eta herrial-

dearen barruan bere berezitasunak
daudela dio, eta hori jantzietan ere
ikusten dela. «Tradizio kultural eta er-
lijioso aberatsa daukagu, eta hainbat
festa nagusiren inguruko gauzak era-
kutsiko ditugu». Erakusketan, besteak
beste, jantziak eta etxe tradizional bat
ikusi ahalko da. Biharko inaugurazio
ekitaldian abestu egingo dutela ere
azaldu du. 

Bestalde, Palichukek gogora ekarri
du lehen bere herrialdetik arrazoi eko-
nomikoengatik ateratzen zirela, baina
azken urteotan ere gerra dela-eta ber-
tatik herritarrek ihes egiten dutela. 

Larysa Palichuk, ‘Aniztasun hariak’ erakusketan ikusi ahalko diren bi jantzirekin. ATARIA

TOLOSALDEA
GIZARTEA
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EGITARAUA

ABENDUAREN 16TIK 
URTARRILAREN 13RA
Ukraina-Euskadi elkartearen
Aniztasun hariak erakusketa Tolosako
Aranburu jauregian. Abenduaren 16an,
18:00etan, inaugurazio ekitaldi berezia.
Urtarrilaren 13an, 18:00etan, itxiera
ekitaldia Ukrainako Gabonetako kale
antzerkiaren emanaldiarekin.
ABENDUAK 17, IGANDEA
13:00. Emakumeen bazkaria, Nigeriako
emakumeek prestatuta, Ereite
elkartean.
17:30. Txantxariak haurrentzako
ikuskizuna Tolosako Zerkausian.
ABENDUAK 18, ASTELEHENA
19:30. Tolosaldeko burrunbak
dokumentala ikusgai Ibarrako kultur
etxean.
ABENDUAK 19, ASTEARTEA
10:30. Tolosaldeko burrunbak
dokumentala ikusgai Villabonako
Helduen Hezkuntza Iraunkorreko
egoitzan.
ABENDUAK 23, LARUNBATA
Tolosako Gabonetako Azoka Berezian,
Guretzako taldeko emakumeek
prestatutako gozoak salgai izango dira,
Ukraina elkarteko artisauak hainbat
tailer egiten, eta Ongi Etorri
Errefuxiatuak taldekoen informazio
mahaia egongo da.
ABENDUAK 27, ASTEAZKENA
11:00. Liburu bat, mundu bat ipuin
kontaketa saioa Mestiza elkartearen
eskutik, Villabonako Mintzola n.
ABENDUAK 29, OSTIRALA
17:00. Mundutik kontu kantari ipuin
kontaketa Anoetako liburutegian.
URTARRILAREN 15ETIK 30ERA
Amina Chaari margolariaren
erakusketa Anoetako liburutegian.
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TOLOSALDEA
EUSKARA

Anoetako, Ikaztegietako eta Irurako
udalek Bikain ziurtagiria jaso dute  

Erredakzioa

E skualdetik lehenengo aldia da
udalak aurkeztu direla Bikain

Euskararen Kalitate Ziurtagiria jaso-
tzeko, eta prozesu horretan parte har-
tu duten hirurek jaso dute: Anoeta,
Ikaztegieta eta Irura. Lan horretan Ue-
mak emandako laguntza nabarmen-
du dute. Bilbon egindako ziurtagiri ba-
naketan, Anoetatik Bakarne Olano
euskara zinegotzia eta Pello Estanga
alkatea izan dira, Ikaztegietatik Igor
Urreta eta Miren Mendizabal zinego-
tziak, eta Iruratik Ana Leunda alkatea.

Bikain Eusko Jaurlaritzak ematen
duen ziurtagiri ofiziala, publikoa eta

Lehenengo aldia da eskualdeko
udalek ziurtagiri hori jasotzen
dutela; Uematik izandako
laguntza nabarmendu dute

doakoa da. Esparru sozioekonomiko-
an euskararen presentziaren, erabile-
raren eta hizkuntza-kudeaketaren
normalizazio-maila egiaztatu eta ai-
tortzen du.

Uemaren batzarra Ikaztegietan
Udalerri Euskaldunen Mankomunita-
teak (Uema) batzar nagusia egingo du
bihar Ikaztegietako udaletxean,

Urreta, Mendizabal, Olano, Estanga eta Leunda, Bikain ziurtagiriekin.ATARIA

10:00etan hasita. Bertan, besteak bes-
te, Orozkoko Udalak Ueman sartzeko
egindako eskaera aztertuko dute
Uema osatzen duten 85 udalerri eus-
kaldunetatik joandako dozenaka alka-
te eta zinegotziek. 2017an egindako
kale erabilera neurketak ere hizpide
izango dituzte. Euskaraldia ekimena
udalerri euskaldunetan berariaz nola
landuko duten ere aztertuko da. 

a008-009_ataria_Diseinua  2017/12/14  15:44  Página 2



10

@TolosaldeakirolKirolak
Asteasun
Euskal
Herriko
Txapelketa,
bihar

L arunbat honetan, hilak 16,
Asteasun Euskal Herriko
Harri Handien Txapelketa
jokatuko da. 18:00etan ha-

siko da herri kirol jaialdia Usarrabi
pilotalekuan. Urteroko harri-jaso-
tzaileak etorriko dira Asteasura,

baja batekin.
Etxekoa, Hernial-
deko Iban Ugarte-
mendia besoko
arazoekin dabil,
eta aurten txapel-
ketan ez parte
hartzea erabaki
du. Besteak ondo-
rengoak dira: Ai-
mar Galarraga, Ai-
mar Irigoien, Ima-
nol Illarramendi,

Jokin Eizmendi, Jon Unanue Goe-
natxo III.a eta Xabier Aranburu
Guzta. Hiru minutuko saioetan lau
harri jaso beharko ditu bakoitzak.
175 edo 200 kiloko errektangula-
rra; 175 edo 200 kiloko zilindroa;
150eko kubikoa eta 125eko bola. 

Prestaketa handia eskatzen
duen txapelketa da harri handie-
na, eta ikuskizuna oso polita izan-
go da, batez ere hirugarren postu-
rako. Faborito garbia Aimar Iri-
goien da. Nahiz eta kosta zaioen
200 kiloko harrietara itzultzea.
Baina entrenamendu bakoitza
onerako etortzen zaiola dio, eta sa-
soiko iritsiko da Asteasura: ziur.
Bigarren postua Jokin Eizmendi-
rentzat izango dela ere nahiko gar-
bi dago. Lehia ondoren etorriko da,
beste lau harri-jasotzaileak parean
baitaude. Ikusteko oso polita izan-
go delakoan nago. 

Bestalde, jaialdiaren barruan,
Euskal Herriko 18 urte azpikoen
Aizkolari Txapelketa jokatuko da.

Hodei Ezpeletak eta Xuban Kañama-
resek neurtuko dituzte indarrak, 45
ontzako lau enbor eta kanaerdiko bi-
ren gainean. 

Ordu t’erdiko iraupena izango du
jaialdiak, eta sarrera 15 euro da. Bizi-
bizi joango den ikuskizuna izango da
larunbatekoa, harri-jasotzaile batetik
bestera minutu bateko tartea besterik
ez baita egongo. 

Abenduak 31, berriro Asteasura
Urrezko Aizkolarien Kopan, hirutik bi
finalista erabakita daude. Asteburuan,
Zaldibian, Mieltxo Mindegiak lortu
zuen finalerako txartela. Aurrez, duela
15 egun, Jon Rekondok gauza bera
egin zuen Iker Vicenteri irabazita. 

Mieltxo Mindegiak Aitzol Atutxa-
ren aurka jokatu behar zuen finaler-
dia, baina kamisetako iragarkien ara-
zo batengatik, txapeldunak parte har-
tzeari uko egin zion. 

Kontua zera da: txapelketa honen
babeslea Eusko Label dela. Xoxak be-
rak jartzen ditu, bai aizkorako eta baita
harri-jasotzaileentzat ere. Horren or-
dainetan, herri kirolariek kamisetan
Eusko Labelen iragarkia eman behar
dute. Aitzol Atutxak beste babesle bat
dauka, eta sinaturik edo izango due-
nez, beste kamisetarik ezin du era-
man. Kamisetaren kontua da, txapel-

keta honetan aizkolariek euren ohiko
babesleen iragarkiak galtzetan ema-
ten dituztelako adibidez. Ez genuen
uste herri kiroletan horrelakorik ikusi-
ko genuenik, baina, hau ere gertatu
da. Ea hurrengorako konpontzen den
kontua, pena baita txapelduna lehian
ez ikustea. 

Aitzol Atutxaren lekuan Ruben Sa-
ralegi jarri zuten, beraz. Leitzarra, or-
dea, suertez justu dabil azken aldian.
Nafarroako txapelketan hiru aizkora
puskatu zituen. Igandean, Mindegia-
ren aurka, bi adar begi handi tokatu zi-
tzaizkion. Ez zuen horregatik galdu,
baina kanporaketa maldan gora jarri
zitzaion. Kontuak horrela, Mieltxo
Mindegiak lortu zuen finalerako txar-
tela. 

Hirugarren finalista Iker Vicente,
Ruben Saralegi eta Iñaki Azurmendi-
ren arteko lehiatik aterako da. Otxan-
dion jokatuko dute azken finalerdia.
Iñaki Azurmendiri behatz txikia atera
berri zaio, eta saiatuko den arren, ez da
ziurra

Bestalde, harri-jasotzaileen arteko
txapelketan ere bi finalista erabakita
daude: Urra eta Hodei Iruretagoiena.
Hirugarren finalista Otxandion eraba-
kiko da: Eiza edo Inar Urruzuno. 

Guztiek, finala, Asteasun jokatuko
dute, abenduaren 31n. 

JOXE ANJEL
SARASOLA

Herri Kiroletatik...

Aimar Irigoien larunbatean Asteasun egongo da, iazko txapela berritu nahian. IRATI SAIZAR
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OSTIRALA
ABENDUAK 15

AMASA-VILLABONA
BEARZANA PILOTALEKUA
19:00. Esku pilota. Pebeten Oroimenezko
Txapelketa. Final-laurdenak: Ioritz
Egiguren-Markel Lizeaga vs. Arrieta-
Zezeaga eta Exposito-Telletxea vs.
Prieto-Mariezkurrena II. Bi partida hauen
aurretik, Behar Zanako Eñaut Aranburu
infantilak Gipuzkoako txapelketako
ekialdeko final-laurdenekoak jokatuko
ditu buruz-buru eta lau t’ erdiaren
barruan.

ZIZURKIL
KIROL ASTEA
16:00. Neska futbolarien entrenamendu
berezia Aintzane Encinas Realeko jokalari
ohiaren eskutik. 2004 eta 2006 urteen
artean jaiotako neska guztiei irekia. 

LARUNBATA
ABENDUAK 16

ALEGIA
ELORRI FUTBOL ZELAIA
09:30. Futbola. Infantilak: Intxurre vs.
Ostadar C. 
11:30. Futbola. Infantilak: Intxurre vs.
Ostadar A. 
16:00. Futbola. Kadeteak: Intxurre vs.
Danena.

AMASA-VILLABONA
ARRATZAIN FUTBOL ZELAIA
11:00. Futbola. Infantil txiki mailako
partida: Billabona vs. Sporting Herrera. 

ASTEASU
HARRI HANDIEN EUSKAL
HERRIKO TXAPELKETA
18:00. Herri kirolak. Aimar Galarraga,
Aimar Irigoien, Imanol Illarramendi, Jokin
Eizmendi, Jon Unanue eta Xabier
Aranburu izango dira harri-jasotzaileak.
Lau harrirekin ariko dira lanean, hiru
minutuko saioetan. 
Tartean. Aizkolari gazteen txapelketa.
Hodei Ezpeleta eta Xuban Kañamaresen
arteko lehia. 45 ontzako lau enbor eta bi
kanaerdiko ebaki beharko dituzte. 

TOLOSA
USABAL KIROLDEGIA
Goizez eta arratsaldez. Gipuzkoako
Igeriketa Kopa. Txapelketa hau taldeka
puntuatuz jokatzen den bakarra da, giro
berezia sortuz. Tolosaldea IKT lehian izango
da.

ZIZURKIL
KIROL ASTEA
19:00. Atxulondo kultur etxean
kirolarientzat elikaduraren inguruko
hitzaldi-tailerra. Aitor Ugalde nutrizionista
eta Javi Rivero sukaldariaren eskutik.
11:00. Haurrentzat kirol eta jokoak Intxaur
frontoian eta ondoren hamaiketakoa eta
opari banaketa.
16:00 - 18:00. Umeentzako joko
desberdinak izango dira Intxaur frontoian
.18:00. Zumbatoia Intxaur frontoian.
22:00. Haurren Gau Krosa. 2004tik aurrera
jaiotakoak.
22:30. Zizurkilgo XXI. Gau Krosa egingo da.

IGANDEA
ABENDUAK 17

ALEGIA
ELORRI FUTBOL ZELAIA
11:00. Futbola. Infantilak: Aralar-Intxurre
vs. Euskalduna.   

AMASA-VILLABONA
ARRATZAIN FUTBOL ZELAIA
15:30. Futbola. Kadeteak: Billabona vs. Real
Sociedad. 
17:30. Futbola. Jubenilak: Billabona vs.
Intxurre.  

TOLOSA
USABAL KIROLDEGIA
Goizez eta
arratsaldez.
Gipuzkoako Igeriketa
Kopa. Taldeka
puntuatzen den
txapelketa. 

ZIZURKIL
KIROL ASTEA
09:30. Ziotza pilota
eskolak antolatuta,
Intxaur frontoian
Zizurkilgo VI. Pilota
txapelketako finalak. 

@TolosaldeakirolKirol Agenda
TALDE
NAGUSIAK
Colo Colo Confort
LAUBURU IBARRA
Areto futbola. Bigarren B Maila. Abenduak
16, larunbata, 20:00etan, Zaragozan.
TOLOSA CF
Futbola. Euskal Ligako hurrengo
jardunaldia urtarrilaren 7ko asteburuan
jokatuko da.  
Añorga
TOLOSA CF
Futbola. Erregional Ohorezko Maila.
Abenduak 16, larunbata, 17:00etan,
Donostian.  
TOLOSA CF ESKUBALOIA
TOLOSA CF AnaitasunA
Eskubaloia. Lehen Maila Nazionala.
Abenduak 16, larunbata. 16:30ean
Usabalen.
RED LINE MEKANIKA TAKE
Arri BKL
Saskibaloia. Lehen Maila Nazionala.
Abenduak 16, larunbata. 18:30ean.
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Asier Imaz

B ehin baino gehia-
gotan Munduko,
Europako, Espai-
niako, Euskal He-
rriko eta Gipuzko-
ako txapeldun gel-

ditu den pilotari bati historia egin
duela esaten diozunean, hitzak ondo

neurtzea komeni izaten da. «Historia?
Zergatik?», erantzuten dizu. «Berriki,
lehen aldiz jokatu den lau t’erdiko esku
pilota txapelketan parte hartu duzula-
ko; txapeldunorde geratuz». Ez da oke-
rra, baina ez da zuzena. Ikus Maider
Mendizabalen palmaresa, 18-19 orriak.
Argiago bere hitzetan: «Kazetari ba-
tzuk pozik egongo dira, behintzat. Ur-
tea joan urtea etorri galdera bera:

‘Noizko emakumeak esku pilotan?’ Eta
zergatik ez zesta puntan? Niri pilota
gustatzen zait, jokamolde guztietan.
Eskuzko txapelketa jarri dutela mar-
txan? Bikain, atera egingo naiz. Baina
hortik emakumeen arteko lehen parti-
da izan dela esatera edo irudikatzera.
Gauzak ez dira horrela. Orain arte zer
demontretan aritu gara?».

Maider Mendizabal 1977. urtean jaio

Maider Mendizabal Emakume Master Cup Lau t’erdiko Txapelketan, aurten. MARISOL RAMIREZ/ARGAZKI PRESS

Tantoa izan
edo ez izan,
hor frontisa

Zazpi urterekin hasi zen pilotan Maider Mendizabal. Atzera begiratu eta
anoetarraren pilotalekuak 33 urteko ibilbidea dauka; aurrera begiratu eta
frontisa; oraindik pilota itzultzen jarraitzen dion frontisa. Bietakoren bat

nazkatu arte, eta ez dago argi nor izango den lehena, horrela jarraituko dute.
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zion». Maider Mendizabalek esku pi-
lota besterik ez zuen ezagutzen, «nes-
kak pilotan existitzen zirenik ere ez
nekien. Mutilen artean beti ni izaten
nintzen neska bakarra».

Mundu berri bat zabaldu zitzaion
aurrean anoetarrari. «Eurekin harre-
manetan jarri eta Intxaurrondora joa-
teko esan zidaten, han entrenatzen
zutela. Kostata aurkitu nuen frontoi
edo zulo hura. Nire adineko bat edo bi
gehiago egongo ziren, beste guztiak
25etik goragokoak ziren. Normala den

bezala nire adinekoekin jarri zidaten,
baina hain ziren txarrak… Zertan nabil
ni hemen denbora alferrik galtzen?
esan nion neure buruari. Txapelkete-
tan nirekin kontatzeko esan nien, bai-
na Anoetan entrenatuko nuela nire
kabuz». Lehian hasi orduko, gizon ba-
ten deia jaso zuen Mendizabalek, Ar-
gentinan jokatzekoa zen 22 urte azpi-
koen Munduko Txapelketa batez hitz
egiten. Froga batzuk egin behar zituz-

tela selekzioa osatzeko eta abar. «Nire
kirol ibilbidean ez dut inoiz lesiorik
izan, azken urte hauek arte. Baina jus-
tu, orduan, bihurritu batekin nengo-
en», gogoratzen du anoetarrak. «Joan
egin behar dut, joan egin behar dut»
besterik ez zion esaten bere buruari
Mendizabalek. Eta horrela egin zuen.
Lesioak lesio, proba egitera joan zen,
eta aukeratuen artean sartu zuen hau-
tatzaileak. Horrela pasa zen pilota uz-

15 urterekin esku pilota utzi
eta gomazko paletan hasi zen,
urte berean Munduko
Txapelketa jokatuz 

Lau brontzezko domina lortu
ondoren, 1998an lortu zuen
lehen urrezkoa Mexikoko
Munduko Txapelketan

ANOETA
KIROLA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 15a
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zen Anoetan. Zazpi urterekin hasi zen
pilotan, Jeremias Perezek herrian pi-
lota eskola sortu zuenean: «Ama! Pilo-
ta eskolan hasiko naiz, astean bi aldiz.
Aio!». Gutxi gorabehera horrela iraga-
rriko zuen Mendizabalek etxean bere
kirol berria. Ondoren, futbola, eskia,
tenisa… etorriko ziren, eta guztietan
lehiatzera iritsi zen. «Kirolean ikusiz
ikasi izan dut. Inoiz ez dut entrena-
tzailerik izan. Bai, Jeremiasek oina-
rrizko gauzak erakutsi zizkigun, baina
segidan hasi ginen gure kabuz pilotan.
Denerako autodidakta hutsa izan
naiz», dio Maider Mendizabalek. 

Eskuz, Anoetako Kuku Elkartearen
izenean jokatu zuen Maider Mendiza-
balek. Bidean, ordea, Tolosako San Es-
teban gurutzatu zitzaion: «Garai har-
tan Gipuzkoako Txapelketa pilota el-
karteen artekoa izaten zen;
taldekakoa. Infantilak, kadeteak eta
jubenilak. Ramon Egiguren etorri zi-
tzaigun San Esteban Elkartearen ize-
nean atera nahi ote genuen galdezka.
Aitor Landa eta biok elkarrekin ibili gi-
nen bi urtez han eta hemen bikotea
osatuz. Alkizako I. Pilota Txapelketa
ere irabazi genuen». 

15 urterekin, ordea, esku pilota uzte-
ko erabaki hartu zuen Mendizabalek:
«Popatik hartzera! esan nuen. Mutile-
kin ezin nuen. Atzelaria nintzen, eta
nik lautik ezin nuen pasa pilota. Tek-
nikoki askoz txarragoak ziren pilota-
riak, ordea, bere bi ilez osatutako bibo-
tetxoarekin bostera iristen ziren. De-
sesperatu egin nintzen. Ona nintzen,
eh! Baina atzean jokatzeko eman egin
behar diozu, eta ez badiozu ematen,
zer ari zara tontoarena egiten? Txarra-
go batek irabazten dizunean, mutila
delako eta indar gehiago duelako ba-
karrik, hori barneratzea gogorra egi-
ten da». Anoetarraren ibilbidean iku-
siko den bezala, krisi bakoitzak bere
zergatia dauka: «Otero zen orduan
gure arduraduna, eta ez zitzaion era-
bakia gustatu. Bera pilotari profesio-
nala zen garai hartan, eta Altzoko Ola-
notar batekin Bilbora jokatzera zihoa-
la, nire kasua aipatu zion. Hark
gomazko paletaren aukera aipatu

tear egotetik Munduko Txapelketa jo-
katzera. 

1993. urtean 22 urtez azpikoa Bue-
nos Airesen; 1994an absolutua Doni-
bane Lohitzunen; 1997an 22 urtez az-
pikoa Arnedon eta urte berean I. Mun-
duko Kopa Baionan. Guztietan
brontzezko domina lortu zuen anoeta-
rrak. «Duela hiru urtera arte, mundu-
ko txapelketa edo kopak trinketak jo-
katzen ziren. Gu hemen beti frontoian
ibiltzen gara, eta pilota mazizoarekin;
gomazko paleta deitzen zaion modali-
tatean. Mundu mailako txapelketa ho-
rietan, ordea, gomazko paleta argenti-
narrera jokatzen da. Paletak 200 gra-
mo gutxiago ditu, eta pilota
fronteniseko pilota txiki bat da, ba-
rruan gasa izaten duena, bizi-bizia eta
izugarrizko botea egiten duena. Ez
dago konparatzerik. Ideia bat egiteko:
hondartzako futbola eta zelai handiko
futbola bezala dira. Baina beti esan du-
dana, ibili gabe aurkariei aurre egiteko
gai baginen, zergatik ez irabazi». Eta
urrezko domina hori 1998an iritsi zen,
Mexikon.

Ordezko izateaz nazkatuta
18 urterekin Maider Mendizabal Gas-
teizera joan zen Jarduera Fisikoaren
eta Kirolaren Zientziak (IVEF) ikaste-
ra. Bertan zen beraz absolutu mailako
Munduko Txapelketa iritsi zenean. Se-
lekzioa osatu aurretik, zuzendari tek-
nikoak «ipurdi ederrak bota dituzu»
esan zion. Ez zen bakarra izan, «mun-
du guztiak esaten zidan, eta ni sutan
jartzen nintzen», gogoratzen du Men-
dizabalek. «3 edo 4 kilo hartu nituen,
baina behi bat bezala ez nengoen. Zu-
zendari teknikoari izugarriak esan
nizkion: ‘Ados, galduko ditut kilo ho-
riek, baina berriro ordezko bezala jar-
tzen baldin banauzue, agur, ni banoa’.
Nazkatuta nengoen. Mundu guztiak
esaten zidan ea zergatik ez nuen joka-
tzen, noiz jokatu behar nuen eta abar.
Nik hautatzailearekin hitz egiteko esa-
ten nien. Eta gero kiloen kontua. Zer-
tarako galdu, ordezko izaten jarraitze-
ko?».

Selekzioa beti bezala lau pilotarire-

Maider Mendizabalek
Anoetako Kuku Elkartearen,
Tolosako San Estebanen eta
Anoetako Su Berriren
elastikoak jantzi ditu
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kin osatu zuen hautatzaileak. Betiko
biak horiek ziren: Maite Ruiz de Larra-
mendi eta Susana Muneta nafarrak.
«Hauek beti elkarrekin jokatzen zu-
ten, eta partida garrantzitsu guztietan
bagenekien: Maite atzean, Susana au-
rrean. Baina ligaxkako partidan, ar-
gentinarren aurka, nik jokatu nuen
Maiterekin. Izugarrizko emozioa sen-
titu nuen. Aurkari gogorrak ziren, bai-
na nire ordua zen. Eta izugarrizkoa
egin nuen. Izugarrizko kaka lana. Nire
burua gehiegi presionatu nuen, eta lur
jota geratu nintzen. Neure burua ho-
rrenbeste aldarrikatu ondoren, aukera
bat eman eta hanka sartu. Lotsatuta
nengoen». Baina txapelketa guztietan
izaten da partida txar bat, eta hori aha-
lik eta azkarren pasatzea, hobe. Hori
esan zion hautatzaileak, eta Mendiza-
balekin kontatzen jarraitu zuen. Fina-
lerdietan mexikarren aurka tokatu zi-
tzaien, eta orduan, bai, orduan «super
partida» egin zuen anoetarrak. «Mai-
tek oso partida txarra jokatu zuen.
Trinketean lekua hartzea ezinbeste-
koa da, eta bera erabat galduta zegoen.
Hautatzaileari lekutik atera eta jokoan
gehiago sartuko nintzela esan nion,
arriskatu beharra zegoela. Dena ondo
atera zitzaidan», dio munduko txapel-
dunak. Azkenik, finalean, Ipar Euskal
Herriko ordezkarien aurka jokatu zu-
ten, eta Maite Ruiz de Larramendiren
laguntzaz, Maider Mendizabalek bere
lehen urrea lortu zuen.  

Aurrelari izateaz nazkatuta
Ikasketak amaitu eta berehala Gipuz-
koako Pilota Federaziotik deitu zioten
Maider Mendizabali; 2000. urtea zen.
Eskola Kirola eta Teknifikazio Zentroa
bezalako proiektuak aurrera ateratzen
ari zen anoetarra. Villabonan eta
Ataunen ere entrenatzaile bezala zebi-
len, pilota eskoletan. 2004an, aldiz,
Emakume Pilotari proiektua jarri zu-
ten martxan. Ondoren, ordea, krisia
etorri zen, eta 2013an federazioa utzi
beharrean suertatu zen. Bien bitarte-
an palmaresa gizenduz zihoan Mendi-
zabal, eurek sortutako Anoetako Su
Berri Pilota Elkartearen izenean lehia-

Maider Mendizabal beheran, eskuinean. ATARIA

107.6 fm . www.ataria.eus
2017ko abenduaren 15a
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KIROLA

Mendizabal areto futbol taldearekin, beheran, erdian. ATARIA

Iraupen eskian Euskadiko laugarren geratu zen anoetarra. ATARIA

Pilota maite du Mendizabalek, modalitate guztietan. ATARIA
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tuz. Tartean, 2002ko Munduko Txa-
pelketan lortutako zilarra aipatu be-
har da. Metalaren balioagatik, baino,
Iruñean gertatutakoagatik, bertan jo-
katu baitzen trinketa txapelketa. 

«Nik trinketean aurrean jokatzen
nuen, baina berez atzelaria naiz», has-
ten du orduko kontaketa Maider Men-
dizabalek. «Nire sena atzelari sena da.
Eta puntu batera iristen zarenean,
zure maila hobetu nahi baldin baduzu
sena oso garrantzitsua da. Sabaia jo
nuela jabetu nintzen; aurrean ezin
nuela gehiago hobetu. Ernegatu egin
nintzen. Entrenamenduak ere desas-
tre ateratzen zitzaizkidan. Txapelketa
hasi zen eta lehen partidan Maite eta
Susana jarri zituen hautatzaileak.
Nola ez. Argentinarren aurka ari ziren
jokatzen, eta partida galduta zegoen,
26-19 edo. Azken tantoetan Maiteri pi-
lotarekin jo zioten bete-betean, eta zi-
plo erori zen nafarra. Onartu beharra
daukat gaizki egin nuela. Atzean, Mai-
teren lekuan, nik jokatu nahi nuela
esan nion hautatzaileari; atera egin
nahi nuela. Gaizki egin nuen beste or-
dezkoa atzelaria zelako, eta berez, be-
rak jokatu behar zuelako. Berak ez
zuen ezer esan, baina badakit ez zuela
ondo hartu. Gerora konpondu dudan
zerbait izan da». 

Atzean jokatzeko grinari, beste arra-
zoi bat gehitu zitzaion Ruiz de Larra-
mendiren lekua eskatzeko. Honela ja-
rraitzen du anoetarrak: «Argentinako
atzelaria berria zen, eta oso ona. Bi
esku bikainak zituen, eta trinketean
ederki moldatzen zen. Nola ez molda-
tu, bere etxean trinketa eta guzti bal-
din bazuen. Nik norbait oso ona ikus-
ten baldin badut, haren aurka jokatu
nahi izaten dut. Oraingo gazteen jarre-
ra aurkakoa dela esango nuke; atzera
bezala egiten dutela. Hobea bada ea
zenbat tanto sartzen dizkiozun pen-
tsatu behar duzu; faboritoa bera da,
beraz, kendu presioa zure buruari».
Atzean jokatu zuen lehen aldia izate-
ko, gustura geratu zen bere buruare-
kin Mendizabal. Partida galdu egin zu-
ten, baina atzean ondo jokatzeko gai
zela erakutsi zuen. Maite Ruiz de La-

1998ko Mexikoko Munduko Txapelketan. Mendizabal, ezkerrean urrearekin. ATARIA

Ezkerrean, Maite Ruiz de Larramendi eta Maider Mendizabal. ATARIA

Anoetarra podiumeko lehen postuan, ezkerrean. ATARIA

Itxaso Urkizu eta Maider Mendizabal trinketan, 2006an. ATARIA
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rrinagaren lesioak jarraipena eman
zion postu horretan, eta finalerdietan
berriro Argentina tokatu zitzaien.
Oraingoan 0-0 hasi zen partida anoe-
tarrarentzat, eta 30-15 amaitu. Beste fi-
nal bat jokatzeko garaia zen, eta orain-
goan, atzelari bezala. 

Finalean gertatua, hori bai historia.
Maider Mendizabal, honela hasten da
sutzen: «Ipar Euskal Herrikoak izan zi-
ren gure aurkariak. 21-12 aurreratu zi-
tzaizkigun. Baina jokoan ez zegoen al-
derik, tantoa amaitzerakoan guri ez zi-
tzaigun ezer ateratzen, eta beraiei
dena. Horrek, beraz, amaitu egin be-
harra zeukan. Hutsarte baten ondo-
ren, 23na jarri ginen, eta hortik aurrera
gu beti aurretik, tanto bat edo biko al-
deaz. 29-28ra iritsi ginen horrela. Az-
ken sakea atera eta… horren famatu
egin zena gertatu zen; irudiak eta guzti
daudela uste dut». Hego Euskal Herri-
koei tanto bakarra geratzen zitzaien
txapela irabazteko. Ipar Euskal Herri-
ko aurrelariak jokoan zegoela, gerri-
koa lurrera bota zuen, traba egiten zio-
lako. Gerrikoa kantxaren erdian gera-
tu zen, eta bi aurrelariak gainetik ibili
ziren jauzika, estropezu ez egiteko.
Maider Mendizabal, honela hasten da
lehertzen: «Jokaldi batean bi pareta
egin nuen, eta sarera zihoan pilota.
Gero inork ez genion begiratu, baina
bai, barrurako bidea zuen. Hori gerta-
tu izan balitz, tantoa eta txapelketa gu-

retzat izango zen. Kontua da, bitarte
horretan, Susanak palarekin gerrikoa
iskin batera mugitu zuela, ez gehiago
molestatzeko. Epailea jokoa mozten
entzun genuen, orduan. Denok uste
genuen behingoz konturatu zela gerri-
koa traba egiten zegoela, eta tantoa
errepikatu behar zela. Normaltasunez
hartu genuen denok erabakia. Susana
sakea ateratzera joan zen, eta aurka-
riak errestorako prestatu ziren. Baina
epaileak bat-batean pilota eskatu zion
nire aurrelariari. Sakea besteek atera

behar zutela esan zigun, tantoa be-
raiek egin zutelako. Izugarrizko es-
kandalua sortu zen trinketean. 1.200
ikusle denak oihuka eta txistuka, ‘es-
kuak gora, hau lapurreta da!’ esanaz.
Epaileak ez zigun inolako arrazoirik
ematen, eta izugarrizkoak esan niz-
kion. Normalean epaileei ez diet ezer
esaten, baina inolako azalpenik ez
ematean, sutan jarri nintzen. Partida
10 minutuz geldituta egon zen. Leher-
tuko zela zirudien. Guk gehiago ez ge-
nuela jokatuko. Baina, azkenean joka-
tzea erabaki genuen, justu egindakoa-
ri buelta emateko». 

Gerrikoa, pala bezala, pilotariaren
parte da. Pala lurrera eroriz gero, aur-
kariak pala aldentzen baldin badu,
tantoa besteentzat izango dela dio
araudiak. Egia da, aldi berean, zinta-
ren inguruan ez duela ezer esaten. Az-
kenean, urrearen balioa zuen gerriko
madarikatuaren partida, 30-29 galdu
zuten Muneta-Mendizabalek. 

Pilotaz ezin nazkatu
Selekzioko arduradunez nazkatuta
jartzea ere egokia litzateke. 2012an
Iruñean Munduko Kopa jokatu zen. 10
egun lehenago Maider Mendizabal eta
Maite Ruiz de Larrinaga kaleratuak
izatekotan egon ziren. Hori lortu ez
zutenean, txapelketan zehar bazter-
tuak izan ziren: «Entrenamendu ia
guztietan guk irabazten genuen arren,
arlo fisikoan eta dietan batere esfor-
tzurik ez genuela egiten leporatu zigu-
ten. Umilgarria izan zen». Hor amaitu
zuen harremana trinketeko arduradu-
nekin Mendizabalek. 

2014ean, ordea, krisiak berriro beste
irtenbide bat izan zuen. Lehen aldiz,
Munduko Txapelketa bat trinketetik
frontoira atera zuten. Gomazko paleta
argentinarra izaten jarraitzen zuen,
baina 30 metroko pilotaleku laburre-
an. Modalitate berriak jende berria
ekarri zuen, eta pilotarien beharra:
«Viejas, gordas y fisicamente mal-ei
deitzea erabaki zuten». Mendizabalek
berriro ateak zabaldu zizkion selekzio-
ari. Pilotak zilarrezko dominarekin sa-
ritu zuen anoetarra. Baina urrezkoa
izan ez zenez... «Mexikarren kontra jo-
katu genuen finala. Haiek etxean zeu-
den, 3.000 metrotara jokatzen ohitu-
ta. Egia esan, erraz irabazi ziguten,
baina 2018an Bartzelonan tokatzen
da, eta hor altuera ez da arazoa izango.
Nik uste irabaztea daukagula», dio
Mendizabalek labana ezpainetan. 

Ibilbide oso bat borobiltzeko lorpen
polita litzateke. Baina, behin baino
gehiagotan Munduko, Europako, Es-
painiako, Euskal Herriko eta Gipuzko-
ako txapeldun izan den pilotari anoe-
tarrari erretiroaz hitz egiten dionak, ez
daki ongi norekin ari den hizketan. 

Mendizabal gomazko paleta argentinarrera jokatzen, trinketan. ATARIA
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2002ko Iruñeko Munduko
Txapelketan, gerriko
madarikatu batengatik
urrezko dominarik 
gabe geratu zen
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NAZIO ARTEKO
MAILA
1993. 22 urtez azpikoen Trinketeko
Munduko Txapelketa. Buenos Aires.
Brontzezko domina.
1994. Euskal Pilotako Munduko Txapelketa
Absolutua Donibane Lohitzunen.
Brontzezko domina.
1997. Maiatza. 22 urtez azpikoen
Trinketeko Munduko Txapelketa Arnedon.
Brontzezko domina.
1997. Iraila. I.Trinketeko Munduko Kopa
Baionan. Brontzezko domina.
1998. Euskal Pilotako Munduko Txapelketa
Absolutua Mexikon. Urrezko domina.
1999. Euskal Pilotako Nazioarteko
Trinketeko I. Opena Baionan. Urrezko
domina.
2000. Euskal Pilotako Nazioarteko
Trinketeko II. Opena Parisen. Urrezko
domina.
2000. II.Trinketeko Munduko Kopa Baiona.
Urrezko domina. 
2001. Euskal Pilotako Nazioarteko
Trinketeko III. Opena Parisen. Urrezko
domina.
2002. Martxoa. Euskal Pilotako
Nazioarteko Trinketeko IV. Opena Parisen.
Brontzezko domina.
2002. Apirila. Euskal Pilotako Nazioarteko
Trinketeko V. Opena Senperen. Zilarrezko
domina.
2002. Euskal Pilotako Munduko

Txapelketa Absolutua Iruñean. Zilarrezko
domina.
2003. Euskal Pilotako Nazioarteko
Trinketeko VI. Opena Parisen. Brontzezko
domina.
2004. II.Trinketeko Munduko Kopa
Baionan. Urrezko domina.
2006. Euskal Pilotako Munduko
Txapelketa Absolutua Mexikon. Zilarrezko
domina.
2007. Nazio Arteko Sari Nagusia. Iruñeko
Irekia. Zilarrezko domina.
2008. IV. Trinketeko Munduko Kopa
Kuban. Urrezko domina. 
2012. Trinketeko Munduko Kopa Iruñean.
Zilarrezko domina. 
2014. Munduko Txapelketa Tolucan
(Mexiko). Zilarrezko domina. Lehen aldiz 30
metroko frontoian jokatu zuten. 

EUROPA MAILAN
2002. Europako Trinketa Txapelketa
Absolutua. Urrea. (Datu hau ez da ziurra). 
2004. Europako Trinketa Txapelketa
Absolutua Mendillorrin. Txapeldunordea.
2008. Europako Trinketa Txapelketa
Absolutua Irunen. 4. postua. 
2009-2014. Zehaztugabeko datuak. 
2015. Europako Txapelketa Absolutua 30
metrotan, Villa de Don Fadriquen (Toledo).
Urrea. 
2017. Europako Txapelketa Absolutua 30
metrotan, Palentzian. Txapeldunordea.

Palmaresa

2008ko Kubako Munduko Kopa. Maider Mendizabal eskuinean, Nagore Arozena alboan duela. ATARIA

ESPAINIAKO
TXAPELKETAK
1993. Txapeldunordea.
1994. Txapelduna. 
1996. Txapeldunordea. 
1997. Txapeldunoredea. 
1998. Txapeldunoredea. 
1999. Txapeldunordea. 
2000. Txapeldunordea. 
2001. Txapelduna.
2002.:Txapelduna.
2003. Txapelduna.
2004. Txapelduna.
2005. Hirugarren postua. 
2006. Txapelduna.
2007. Espainiako Kopan txapeldunordea. 
2008. Espainiako Irekia. Txapelduna. 
2008. Espainiako Sari Nagusia.
Txapelduna. 
2011. Txapeldunordea. 
2012. Txapeldunordea. 
2014. Txapeldunordea. 
2015. Lehen aldiz 30 metroko frontoian
jokatutako Espainiako Txapelketan,
txapelduna.
2017. Frontballean txapelduna, Iruñean. 30
metrotan bezala. 
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EUSKAL
HERRIKO
TXAPELKETAK
1992/93. Trinketeko txapelketan
txapelduna.
1993/94. Ezker hormako txapelduna.
Trinketeko txapelduna. 
1999/2000. Ezker hormako txapelketan
txapeldunordea. Trinketeko txapelketan
txapelduna. 
2000/01. Ezker hormako txapelketan 4.
postua. Trinketeko txapelketan
txapeldunordea. 
2001/02. Trinketeko eta ezker hormako
txapelketetan txapelduna.
2004/03. Ezker hormako txapelketan
txapelduna.
2004/05. Ezker hormako txapelketan
txapelduna. 
2005/06. Ezker hormako txapelketan
txapelduna. Trinketeko txapelketan
txapelduna. 
2006/07. Ezker hormako txapelketan
txapelduna. Trinketeko txapelketan
txapelduna. 
2007/08. Ezker hormako txapelketan
txapelduna.
2008/09. Ezker hormako
txapeldunordea. 
2011/12. Ezker hormako txapelketan
txapelduna.
2012/13. Elkarteen arteko txapelduna.
Emakumeen Euskal Herriko Irekian
txapelduna. 
2014/15. Elkarteen arteko txapelduna. 
2017. Eskuzko Emakume Master Cup
txapeldunordea.

2017. Eskuzko Lau t’erdiko Emakume
Master Cup, txapeldunordea.

GIPUZKOAKO
TXAPELKETAK
2000/01. Ezker hormako eta trinketeko
txapelduna.
2001/02. Ezker hormako txapeldunordea.
Trinketeko txapelduna. 
2002/03. Trinketeko txapelduna.
2003/04. Ezker hormako eta trinketeko
txapelduna.
2004/05. Ezker hormako eta trinketeko
txapelduna.
2005/06. Ezker hormako eta trinketeko
txapelduna.
2006/07. Ezker Hormako Emakumea
Pilotari Txapelketan txapelduna.
Trinketako 1. mailako Emakumea Pilotari
Txapelketan  txapeldunordea. Istripuaren
ondorioz ezin izan zuen finala jokatu. 
2007/08. Ezker Hormako Emakumea
Pilotari Txapelketan txapelduna. Elkarteen
Arteko Ezker Hormako txapelduna.
Elkarteen arteko txapelduna trinketean.
Trinketako 1. mailako Emakumea Pilotari
Txapelketan txapeldunordea. 
2008/09. Elkarteen Arteko Ezker
Hormako Gipuzkoako txapelduna. 
2009/10. Emakumea Pilotari Ezker
Hormako txapelduna. 
2010/11. Emakumea Pilotari txapelduna.
Trinketan txapeldunordea. 
2011/12. Ezker hormako eta Emakumea
Pilotariko txapelduna. Trinketan
txapeldunordea. 
2012/13. Ezker hormako eta Emakumea

Pilotariko txapelduna.
2013/14. Emakumea Pilotariko
txapelduna. Emakumea Pilotari trinketan,
txapeldunordea. 
2014/15. Ezker hormako eta Emakumea
Pilotariko txapelduna.  
2016/17. Ezker hormako txapeldunordea.
Emakumea Pilotariko txapelduna.
2017. Ezker hormako txapelduna. 

IPARRALDEKO
TRINKETA
TXAPELKETAK
2004/05. 8. postua.
2005/06. 5. postua.
2006/07. 3. postua.
2007/08. 4. postua.
2010/11. Txapeldunordea.
2011/12. Txapelduna. 

ELITE MAILAKO
TXAPELKETAK
2007/08. Emakumezkoen Ezker
Hormako DV Txapelketan txapeldunak.
Emakumezkoen Trinketeko DV
Txapelketan txapeldunordeak. 
2009/10. Kutxa Saria trinketan hirugarren. 
2010/11. Kutxa Saria Ezker Horma,
hirugarren. Trinketan ere hirugarren.
2011/12. Kutxa Saria Ezker Horma,
hirugarren. Trinketan, txapeldunorde. 
2012/13. Napar Pala Ezker Horma Torneoa,
hirugarren. Pelotadena Saria, txapelduna.  
2016/17. Etxarriko Gure Pilota txapelketa,
txapelduna. Euskal Herriko Elite
Txapelketa, txapeldunordea. 

GRAVN
TXAPELKETAK
2005/06. Ezker horman txapelduna. 
2006/07. Ezker horman txapeldunordea. 
2007/08. Ezker horman txapelduna. 
2011. Ezker horman txapelduna.
2012. Ezker horman txapelduna. 
2013. Ezker horman txapelduna.  
2014. Ezker horman txapelduna. 
2015. Ezker horman txapelduna. 
2017. Ezker horman txapelduna. 

Nagore Arozena eta Maider Mendizabal  2014ean Mexikotik ekarritako dominekin. IGOR AGIRRE
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IZATEAREN
PAREKO

SENTSAZIOA DUT
PROIEKTU HONEKIN

BEÑAT IRAOLA
DISEINATZAILEA

Diseinatzaile, ilustratzaile eta artista gazteak, duela gutxi, Zatzaizkit
enpresarekin, bere burua, diseinuaren mundura merkaturatzea erabaki zuen.

«Hasiera gogorra izan da, eta amak ere lagundu dit», aitortzen du; 
orain, izen hori, berarentzako ezizen bezala erabiltzen dutela dio.

Josu Artutxa

Ez dakizuenontzat, euskarazko NOR-
NORI baldintzaren barruan erabili ohi
den aditz indikatibo bat izateaz gain,
Zatzaizkit, arropen edota laminen di-
seinuaz arduratzen den enpresa txiki
bat da. 2017ko uztailean sortu eta due-
la hilabete eskas hasi zen lehen eska-
riak jasotzen. Bertako zuzendari, sor-

tzaile eta diseinatzailea da Beñat Irao-
la (Hernialde, 1993). Orain, gainera,
Arrasateko Mondragon Unibertsitate-
ko fakultatean, irakasle bezala aritzen
da lanean, berak bertan izandako es-
perientzia ikasleek nola bizi duten
ikusten.
Beñat, zuk zeuk hobeto azalduko

duzu zer den Zatzaizkit bera eta
nondik datorren izena.
Jada bi urte dira, proiektua buruan
bueltaka nenbilkiela, baina duela sei
hilabete, hain justu, uztailaren lehe-
nean eman nion orain duen izena. Di-
seinu grafikoko ikasketak amaitzean,
nire ilustrazio eta diseinu propioak
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lantzen hasi nintzen, egunerokotasu-
neko kezka ezberdinetatik ihes egite-
ko, nire burutapenen isla ziren ma-
rrazkiak egiten. Orduan, bñt izenare-
kin sinatzen nituen lanak.
Beranduago, Instagram sare sozialeko
kontu pertsonaletik hasi nintzen za-
baltzen diseinu horiek. Aurrera begi-
ra, ordea, laminetan diseinatu ordez,
arropa prenda ezberdinetarako disei-
nuak egitera bultzatu ninduten lagu-
nek. Beraien esanetan, laminak etxe-
an hautsa hartzen geratu ohi dira eta
jertse edota nikiek bestelako erabilera
bat dute. Hori entzun eta gero, nire ba-
rruan tximeleta batzuk hasi ziren mu-
gitzen.

Diseinu gehienak ingelesez aurkez-
ten baditut ere, kasu honetan, euska-
rak bere presentzia izan behar zuen,
eta gure hizkuntzak hain bereizga-
rriak dituen «z», «tz» edo «k» hotsak
proiektuan bertan egotea nahi nuen.
Beti esan izan dut nire diseinuak nahi-
ko abstraktuak direla, amaigabeak,
guztiz itxita ez daudenak eta norberak
amaitzen dituela. Honetarako, Berri
Txarrak taldearen kantuen letretara jo
dut; izan ere, Gorka Urbizuk dioenez,
norberak bere erara ulertzen ditu be-
raien kantuetako letrak, eta nire disei-
nuak ere ideia horretan oinarritzen
dira. Zatzaizkit, gainera, zuk niri zer-
bait egitea da, eta beraz, lehen pertso-
naren presentzia nabaria da. Izena
asko gustatzen zait, indarra du, joko-

rako asko eman dezake, eta
atentzioa deitzen duen ho-
rietakoa da.

Enpresari dagokionez, ni
neu bakarrik naiz bertako lan-
gilea, nahiz eta amak ere noiz-
behinka laguntzen nauen, eta

oraingoz behintzat, ez dut bes-
te inorekin partekatzeko asmo-

rik. Egia esan, bertan hastean, nik ba-
karrik jarri behar izan nuen diru guz-
tia, eta oraingoz, bueltan datorkidana
ez da beste pertsona bat mantentzeko
adinako kopurua.
Baina zenbateraino da eramanga-
rria unibertsitateko irakasle eta
enpresaburu izatea aldi berean?
Ahal dudan moduan eramaten ari
naiz bi lan-eremuetan ahalik eta hobe-
kien aritzea. Aurtengo udan ekin nion
enpresa munduari, eta iraileko lehen
egunarekin batera etorri zen bigarren
lanpostua, irakaslearena. Egia esan,
oso gustura nago, baina neketsua iza-
ten ari da. Arratsaldeko zazpiak aldera

heltzen naiz etxera, eta ordu horreta-
tik aurrera, diseinuekin lan egitea ego-
kitzen zait, batzuetan gaueko hamai-
kak edota hamabiak arte, baita goizal-
deko ordu batak arte ere, beste
batzuetan. Hasieran, ordu asko sartu
behar izan nituen, alderdi ezberdine-
tan: arroparen kalitatea aukeratzen,
kantitateak erabakitzen, guztia pake-
tetan sartzen… Hala ere, orain, hilabe-
te batzuk beranduago, errazagoa egi-
ten zait lan ezberdinak uztartzea, en-
presaren kasuan, gestioan zentratuta

«Kanpoan egonaldi horiek
burutzeak, hemen zer nolako
bizi-maila ona dagoen ikustea
ahalbidetu dit, eta zentzu
handi batean, horregatik 
itzuli naiz hona»

nagoelako. Niri behintzat, diseinuak
%10a besterik ez dit eskatzen, gestio-
ak, berriz, gainerako %90a.
Arrasaten ikasketak, Torinon ego-
naldia Erasmus bekari esker, eta
Masterra burutzean, Madrilgo Te-
lefonica enpresan lanean. Horren-
beste mundu ikusteak, zerbaitetan
lagunduko zizun ezta?
Bai, beti da ona horrenbeste lekutan
aritzea. Hala ere, bada gauza bat, oso
garrantzitsua, guzti honetatik ikasi eta
ikusi ahal izan dudana: hemen zeinen
ondo bizi naizen ohartzea. Kanpoan
egonaldi horiek burutzeak, hemen zer
nolako bizi-maila ona dagoen ikustea
ahalbidetu dit, eta zentzu handi bate-
an, horregatik itzuli naiz hona, ez nue-
lako pentsatzen, Madrilen edota Tori-
non geratzea. Torinoren kasua oso
bestelakoa da. Hiri handia da, baina
bizitzeko eta lanerako jarrera oso la-
saia da, oso italiarra. Madrilen, eta
hain justu Telefonica bezalako enpre-
sa batean lan egiteak, begiak gehiago
irekitzera behartu ninduen, munduan
jende eta aukera gehiago dagoela ikusi
ahal izateko. Hala ere, erritmo aldetik,
hemen baino lasaiago egiten nuen lan.
Orduan, bñt izeneko proiektuare-
kin abiatu nahi izan zenuen, zure
izenari gorazarre egin nahian edo.
Izan liteke. Masterrari ekin bezain
pronto hasi nintzen proiektu honekin
lanean. Beti sentitzen nuen behar bat,
nire barrenetik gauzak, ideiak eta sen-
timenduak plazaratzeko. Askok, dan-
tzaren edota futbolaren bitartez atera-
tzen dituzte beren ahalmenak. Nik, al-
diz, diseinuari esker egin dezaket hori.
Horregatik, eta joko pixka bat eman
nahian, nire izena hartu, eta izen hori
sortu nuen, bokalak kenduz, kontso-
nanteek osatzen zuten terminoa gus-
tatzen zitzaidalako. Orain, esaterako,
Zatzaizkit markako produktu eta di-
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seinuak ZTZZKT izenarekin ere sina-
tzen ditut, joko horri segida emanez.
Zuk aipatzen duzunez, Zatzaizkit
metodologiaren bitartez egiten
duzu lan. Nolako funtzionamen-
dua du metodo honek eta zer dela
eta egiten duzu horrela?
Gehienbat, buruhauste batzuen ondo-
ren, eta arropa saltzen hasi behar nue-
la ohartu nintzenean, enpresa han-
dien modu berean lan egitea oso zaila
zela ikusi nuelako hartu nuen eraba-
kia. Izan ere, gehienek, stock bidez egi-
ten dute lan, arropa beraien saltoki
edo webguneetan behin eta berriz be-
rritzen delarik, baina, Zatzaizkit beza-
lako ideia baten kasuan, sekulako in-
bertsioa eskatzen zuen metodologia
horrek. Ondorioz, eta nik bost modelo
edo diseinu ezberdin ditudala ikusita,
nire burua beste era batera merkatura-
tu behar nuela ohartu nintzen, beste
ideia edo prozesu batekin.

Horrela funtzionatzen du Zatzaizkit
metodologiak: Hilabetean behin, hi-
ruzpalau egunetan zehar irekitzen dut
nire denda (birtuala), eta interesa
duen orok, bertan egiten du eskaera,
epe horretan. Behin erosketa guztiak
eginda, nire lana ekoiztea izaten da.
Kanpoko enpresa batekin harremane-
tan jartzen naiz eta jendeak eskatzen
didana beraiei bidaltzen diet. Norma-
lean, pixka bat gehiago izaten da, alda-
ketak edota itzulketak egoten direla-
ko. Gero, enpresa horrek, bi asteren
barruan ematen dit erantzuna. Ondo-
ren, arropa edo prenda horiek niri iris-
ten zaizkit eta etiketak jarri behar iza-

betean nengoen. Ez nengoen ziur es-
kaerak aurrekoan baino gehiago izan-
go ziren edo aurreikusitako zifretan
ibiliko ziren. Egia esan, erantzuna po-
sitiboa izan da eta hiru egun besterik
ez zirela kontuan izanda, emaitzari
begiratu eta balorazio ona egiten dut.
Aurreko epean baino eskaera gutxiago
jaso ditut, baina pixkanaka izena eta
produktua zabaltzen ari direla ikusi
dut, estatu mailan jaso ditudalako es-
kaera horietako batzuk.
Enpresa berria izanik, zein proze-
suk eragin du kostu gehien hasiera
honetan?
Hasieran, kalitate oneko arropa lor-
tzen xahutu dut diru gehien. Merkatu-
ratu aurretik, neu aritu nintzen jertse
eta niki ezberdinak probatzen, garbi-
tzen, garbitu ondoren txikitzen ote zi-
ren ikuskatzen, aproposena zein zen
erabaki arte. Esan daiteke, arropa kon-
tuetan, aditu bihurtu naizela.
Teknologia berrien gizartean bizi
garela diote, eta zentzu horretan,
sare sozialek sekulako eragina
izan dute, batez ere, Instagram

ten dizkiet. Lan hori egiten, amak la-
guntzen dit [barreak]. Azkenak, pac-
kaging-a eta bidalketa fasea izaten
dira. Nire ingurukoei eskura ematen
dizkiet eskariak, poltsatan sartuta,
baina kanpotik eskatzen dituztenei,
babesarekin bidaltzen dizkiet arro-
pak.

Esaterako, abenduko lehen aste-
buruan, erreserbak burutzeko au-
kera izan zen. Zenbat jenderen es-
kaerak espero zenituen eta zenba-
terainoko erantzuna izan du?
Lehenengo pre-order edo eskaera fa-
sean, hirukoiztu egin nituen aurreiku-
sita nituen eskaera kopuruak, eta be-
raz, oso gustura geratu nintzen. Orain-
go honetan, berriz, ezjakintasun

«Hilabetean behin, hiruzpalau
egunetan zehar irekitzen dut
nire denda (birtuala)»

«Merkaturatu aurretik, neu
aritu nintzen jertse eta niki
ezberdinak probatzen»

TOLOSA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 15a
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sare sozialak. Hor ere aurrerapau-
so bat ematea erabaki zenuten.
Halaxe da. Diseinu ezberdinak, nire
kontu pertsonala erabiliz, publiko egi-
ten hasi nintzen, nahiz eta ez zuen
bestelako eraginik izaten. Izen berria
sortzean, marka horrek, profil berri
bat behar zuela erabaki nuen, erabat
bestelakoa izango zena. Gaur egun,
sare sozialei esker, diseinu eta modelo
ezberdinak, mundu osora iritsi daitez-
ke. Aprobetxatu beharreko abantaila
da. Duela gutxi, adibidez, Torinoko
egonaldian ezagutu nuen lagun baten
eskaera jaso dut Txiletik.
Zabaltze prozesu horren barruan,
eta nazioartera iritsi nahian, inge-
lesak ere badu bere tokia, ezta?
Bai. Ingelesa, lehen hizkuntza bezala
erabili ohi dut nire publikazioetan.
Hala ere, guztiek ulertzea nahi duda-
nez, hiru hizkuntzetan idatzia dut nire
webguneko informazio interesgarrie-
na: euskaraz, ingelesez eta gazteleraz.
Diseinuari dagokionez, ingelesak bere
tokia du, unibertsala kontsideratzen
den hizkuntza delako eta mundu oso-

ra hedatzea nahi dudalako, ez Euskal
Herri mailara soilik.
Hori dela eta, ikusi duzu, inguruko
jendearengan eragina izan duela
enpresaren eraketak, edo oraindik
goiz da horrelakorik bizitzeko?
Entzun izan dut jendea honi buruz
hitz egiten, diseinuengatik galdezka,
eta Villabonan esaterako, gehienbat
bertan ibiltzen naizelako, Zatzaizkit

ezizenagatik ere aldatu didate nire be-
rezko izena, eta horrela deitzen naute.
Bestetik, duela gutxi, lankide batek,
Bertsolari Txapelketa Nagusiko saio
batean, bere atzean eserita zegoen
ikusleak, nik diseinatutako kamiseta
bat jantzita zeramala ikusi zuela esan
zidan. Grazia handia egin zidan. Errit-
moari begiratuz gero, ez dut inongo
presarik, ezta presiorik ere, eta pixka-

naka noa aurrera. Prozesu berri baten
hasiera da, oso gustura ari naiz eta kol-
pe indartsuak eman gabe joan nahi
dut hobetzen.
Eta hobetze prozesu horretan, zein
adinetako jendearengana iritsi
nahiko zenuke?
Erabat irekita nago, edozein adineta-
ko jendearen beharrak asetzeko. Izan
20, izan 50, 40 edota 15 urteko edonor.
Guztientzako dago aukera, laminetan
diseinu ezberdinekin, eta taila ezber-
dinetako jertse zein kamisetekin. Au-
rreko batean, esaterako, Telefonican
lankide izan nuen 50 urteko pertsona
batek jertse bat erosi zidan. Ez dakit
konpromisoagatik izan zen edo gusta-
tu zitzaiolako, baina behintzat horre-
lakoak dira eman beharreko urratsak,
nahi dudan bidea eraiki ahal izateko.
Amaitzeko, zuk diozunez, Zatzaiz-
kit kontzeptua, zure egin nahi ze-
nuen, nolabaiteko erlazioa sortze
aldera. Nire egite horrek zer esan
nahi du?
Zatzaizkit nirea da. Nire diseinu pro-
pioek osatzen dute proiektua. Lagu-
nartean, beti esan izan dut, seme-ala-
bak izatearen pareko sentsazioa duda-
la enpresa honekin. Nik neuk sortu
nuen, nola ari den hazten ikusten ari
naiz, eta nik markatzen dut bere bi-
dea, lan eta zaintza gehiago edota gu-
txiago noiz behar duen ikusten. En-
presarekiko eta diseinuarekiko maita-
sun puntu bat dut, lotura estu bat
mantentzen dugulako. Zatzaizkit haz-
ten ari den une berean, ni ere hazten
eta gauza berriak ikasten ari naiz.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko abenduaren 15a

HERNIALDE
KULTURA

«Zatzaizkit hazten ari 
den une berean, ni ere 
hazten eta gauza berriak
ikasten ari naiz»
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Bizilagunak  2017

Bizilagunak Zas! (Zurrumurruen
Aurkako Euskal Sarea) ekimenean

kokatzen den programa da. Sarea era-
kunde ezberdinak (Eusko jaurlaritza eta
hiru foru aldundiak), udalak (horien ar-
tean Tolosaldeko hainbat) eta elkarteek
osatzen dute. Iaz Bizilagunak ekime-
nak, Europako Batzorde Ekonomiko eta
Sozialak emandako Sozietate Zibila
2016 saria jaso zuen. 

Gipuzkoako Bizilagunak ospatutako
bazkarietako bat Tolosan izan zen. Ber-
tan Florence Asemota, Villabonako au-
zotarra, bigarren aldiz bertako familia
batekin elkartzeko eta mahaia parteka-
tzeko esperientzia errepikatzen izan
zen.

Ibarran Karenen etxean, Elisa eta
bere bikote eta haurrez gain, Irati eta

Bere seigarren edizioan Bizilagunak ekimenak jatorri
desberdineko 2.000 pertsona inguru bildu ditu Euskadiko
etxeetan ospatu diren 239 bazkaritan.

bere laguna ere han izan ziren. Giro bi-
kainean ospatu zuten bazkaria, baina
Honduras, Portugal eta Nikaraguako
jaki gehiago probatzeko hurrengo bate-
rako hitzordua egitekotan geratu ziren.

Florence bere alaba eta bikotearekin
joan zen hitzordura. Patrizia zain zuen
bere seme-alaben senarraren konpai-
nian. Nigerian, Afrikako beste herri ba-
tzuetan bezala ohikoa da malta edaria
ez zen faltatu topaketan. Bazkaltzeko
babarrunak, arkumea eta entsalada be-
rezia izan zituzten.

Beste bazkari batean Sonia eta Eider
izan ziren lehenengoz Bizilagunak  eki-
menean parte hartuz. Nigeriako janaria
dastatzeko aukera izan zuten Julieten
etxean: Bertan gainera Karla, Mexikon
jaioa, eta bere seme-alabak  eta Ainhoa

dinamizatzaile funtzioa betetzen izan
ziren.

Oso topaketa hurbila izan zen era as-
kotako janariak bildu ziren mahaiaren
inguruan: arroza, marinatutako olikas-
koa eta banana frijitua. Guztiak eroso
sentitu ziren eta «oso esperientzia poli-
ta, elkar ezagutzeko» eta berriro ere erre-
pikatuko dutela esan dute. Haien arteko
sintonia ona hasieratik izan zuten eta
ondorioz egunerokoa partekatzen du-
ten whatsapp taldea egin dute. Horrela,
joan den abenduaren 2an Donostiako
Kursaalean ospatu zen Gipuzkoa Soli-
darioa galara elkarrekin joateko hitzor-
dua ere egin zuten. Bertan Bizilagunak
ekimeneko parte hartzaileak bildu zi-
ren.

Zergatik antolatzen dugu
Bizilagunak? 
Asko eta asko garelako, bertakoak nahiz
kanpotik etorritakoak, hurbiltzeko
urratsa eman nahi genukeenak baina
aukerarik aurkitzen ez dugunak.

Eta zinez sinesten dugulako zuzene-
ko harreman horiek, esperientzia be-
rriak geure adimena zabaldu eta estere-
otipoak eta aurreiritziak gainditzeko
modurik aproposena direla. 

Jende berria ezagutuz eta haiekin jar-
dunaz, otordu batez besterik ez bada
ere, aukera atsegina eta aberasgarria
gerta daitekeelako. Bertako pertsona as-
kok ez du aukerarik edota ez daki zer
egin atzerritik iritsitako pertsonak eza-
gutzeko, eta alderantziz; horregatik, ha-
lako guztientzat Bizilagunak ekimen
hau aukera paregabea da nork bere ja-
kin-mina asetzeko eta bestelako jato-
rria, kultura, ohiturak edota pentsaerak
dituzten beste pertsonak ezagutu eta
ordu batzuk gustura igarotzeko. 

Hainbat gauzatan ezberdinak eta
beste askotan berdinak garela zuzenean
egiaztatzeko abagunea da. Arratsalde
atsegin bat pasatzeko era bat da, beste-
lako ohiturak badirela ikasiaz; begi
arrailduen atzean, edota azal beltzaran
edo zurixkaren gibelean sentipen ber-
tsuak daudela, lehen irudipenetatik ha-
ratago joateko beta hartzen badugu.
Baina honaino iritsi bagara eta orain
arte guztiz ezezagunak genituenekin
otordua partekatzen ari bagara, harata-
go joateko gogoa duelako izanen da,
ezta?

Eider eta Sonia Kursaaleko ekitaldian abenduarenk 2an
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Argi dago marketinak zuzeneko eragi-
na duela gugan eta erabat manipula-
tzen gaituztela dendetara joan eta be-
harrezkoa ez duguna erosteko. Horrez
gain, pentsatzekoa da horrelako egu-
netan zenbat pertsona egon daitezke-
en aldi berean ilera batean itxaroten.
Ilera berdina egongo litzateke kausa
solidarioa izango balitz? Gaur egungo
gizarte honetan, bakoitzak gurean eta

ingurukoan bakarrik pentsatzen
dugu. Berekoikeria hutsean bizi gara. 

Lehen aipatu bezala, enpresek pisu
asko dute kapitalismo suntsikor hone-
tan. Baina ezin dugu ahaztu enpresa
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Kontsumista naiz?

B egiratu zure ingurura. Ingu-
ruko guztia behar al duzu?
Erantzuna ziurrenik argia da:
ez. Jantziak, oinetakoak, mu-

gikorra, telebista, ordenagailua, table-
ta, argazki kamera, musika entzuteko
gailua, autoa, motorra… Ezin al gara
hauek gabe bizi? Aipaturiko gauza
guzti hauek oinarrizko behar bezala
bihurtu dizkigute eta honekin batera,
saldu ere. Hala ere, ez gara kontura-
tzen gauza hauek gabe bizi gaitezkee-
la. 

Bizi eta partaide garen gizarte kapi-
talista honen oinarrietako bat da kon-
tsumismoa. Enpresa guztiek dute in-
teres ekonomikoa, handiagoa ala txi-
kiagoa, baina denek, baita sozialek
ere. Enpresa geroz eta handiagoa izan
eta irabazi gehiago eduki, orduan eta
garrantzitsuagoa izango da eta espo-
nentzialki zabalduz. 

Hainbat marketin kanpaina egiten
dituzte urtean zehar: eskolara itzulera,
Black friday, Cyber monday, Gabo-
nak, beherapenak, San valentin, aita-
ren eta amaren eguna... Egun hauetan
izugarri bultzatzen da kontsumismoa.

hauen sostengua gu geu garela. Ez da
bidezkoa erru guztia sistemari bota-
tzea, izan ere, aldi berean sistemak gu
egiten gaitu eta guk egiten dugu siste-
ma. Ohitura bihurtu da (eta agian be-
harra ere) merkatura ateratako azken
mugikorra erostea edo gurea guztiz
izorratuta ez dagoenean berria eros-
tea. Berdina gertatzen da arroparekin
edo janariarekin. Behar ez duguna
erosten dugu kapritxo moduan. Ho-
rrela etxea kapritxoz betetzen dugu,
aurki etxeak kapritxoentzat izanik eta
ez ordea pertsonentzat.

Horrez gain, bizitza soziala kontsu-
mismoaren isla ere bada. Pintxopote,
asteburutako poteoa, zinema, kon-
tzertuak, etxetik kanpoko otorduak,
bidaiak… Erraza egiten zaigu kontsu-
mismoa dendetan erosten dugunare-
kin erlazionatzea baina ez ordea aipa-
turiko azken gauza hauekin. Horrela
erakutsi baitigute. Hau ere manipula-
zioa izango ote da? Edo ez?

Kontsumismoak esklabo egiten gai-
tu, baina gure kontsumismoak aldi be-
rean, beste pertsona asko esklabo
bihurtzen ditu. Ondorioz, herrialde
batzuk aberasten diren heinean, beste
herrialde batzuk txirotu egiten dira.
Hemen, sekula onartuko ez genituz-
keen lan baldintzak, beste herrialde
batzuetan inposatuak dira. Horrela,
gure kontsumismo gaixoarekin botere
harremanak mantenduz eta sustatuz. 

Esklabo egitearekin bat dator esplo-
tazioa. Hau hainbat esparrutan ema-
ten da: pertsonak, animalia ez giza-
kiak eta lurra. Ez dugu nahikoa pertso-
nak esplotatzearekin bakarrik eta
beste espezietako animaliak eta lurra
ere esplotatzen ditugu. Arropa, oine-
takoak, janaria, teknologia, eraiki-
nak… denak dakar esplotazioren bat
atzetik. Beraz, saia gaitezen ahalik eta
min gutxien egiten lurra eta honetan
bizi diren espezie guztiei.

«Gaur egungo gizarte 
honetan, bakoitzak gurean 
eta ingurukoan bakarrik
pentsatzen dugu. Berekoikeria
hutsean bizi gara»

«Enpresek pisu asko dute
kapitalismo suntsikor
honetan. Baina ezin dugu
ahaztu enpresa hauen
sostengua gu geu garela»

GIZARTERATZE ZIKLOA
2. MAILA

Gizarteratze zikloko ikasleak. 
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OSTIRALA
ABENDUAK 15

ANOETA
FILMA
15:00. La estación de las mujeres filma
eskainiko dute, Mikelagasti auditoriumean.
TALO TAILERRA
Negrita. Anoetako Mintzalaguna-
gurasolagunak antolatuta.

ALEGIA
MERKATU TXIKIA
18:00. Aralar Institutuak antolatuta egingo
da, plazan. 
ALEGIALDEKO ZINEKLUBA
22:15. The apartment filma ikusteko
aukera izango da, Elizpe zineman.

BERASTEGI
IPUIN KONTALARIA
18:00. Ni ta punto! helduentzako ipuin
saioa, Beatriz Egizabalen eskutik, erabilera
anitzeko gelan.

LIZARTZA
SOLASALDIA
19:30. Igor Meltxor idazle eta analista
politikoarekin solasaldia antolatu du, 
EH Bilduk, Gunean. 

ALKIZA
HITZALDIA
19:00. Paisaiak hitzaldia emango du
Bernardo Atxaga Asteasuko idazleak, 
Ur mara museoan.

ALTZO
OLENTZEROTAN JAKIN MINEZ
19:00. 2 poliedro kontzertua, Garikoitz

Mendizabal eta Aitor Furundarenaren
eskutik, Batzarremuñon.

IKAZTEGIETA
ANTZERKIA
19:30. Bua Txabal!! antzerkia euskara
gaitzat hartuta,  udaletxeko aretoan. 

TOLOSA
IPUIN KONTAKETA
18:00. Eguberrietako ipuin kontaketa
ingelesez izango da, 3-7 urte bitarteko
haurrentzat, liburutegian.
FILMA
19:00. Kantaurialdea filma eskainiko dute,
Topic zentroan.
ANTZERKIA
20:30. Azken Itzulia antzezlana izango da
Leidor aretoan.
KONTZERTUA
22:30. Rafa Rueda bakarlariak kontzertua
eskainiko du, Bonberenean. Sarrera: 8 euro.

LARUNBATA
ABENDUAK 16

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA
19:45. Eresargi Txiki eta Eresargi
abesbatzen kontzertua, Jesusen Bihotza
elizan.

ALEGIA
GAZTETXEKO FESTA
14:30. Babarrun jatea.
18:00. PaTxarangarekin kalejira.
22:30. Nomadak eta EtsaiakEroak taldeen
kontzertua. Sarrera: 8 euro.

ALTZO
OLENTZEROTAN JAKIN MINEZ
16:00. Eguberrietako apaingarriak
egiteko familia tailerra.
19:00. Autobiographikal. Poesiaz
gozatzeko beste modu bat hautatu
dute Ane Zubeldiak eta Eider Perezek:
jendaurrean antzerkitzea. Mundu
guztiko emakume poeta ezagun eta ez
hain ezagunen olerkiak hartu, antzeztu
eta haiekin esperimentatu egiten dute,
Batzarremuñon. 
20:00. Talo jatea: umeak eta
gaztetxoak.
21:00. Talo jatea: Gazteak eta helduak.

RAFA RUEDA, ZUZENEAN 
Tolosako Bonberenean aurkeztuko du,
bihar, Hiri kristalezkoa azken diskoa
bakarlariak. 22:30etik aurrera mungia-
rraren doinuez gozatzeko aukera izan-
go da, hirietan barneratuz.  ATARIA

Agenda
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Menua: Taloa, hirugiharra, txorizoa, gazta
eta gaztainak.

BALIARRAIN
GABONETAKO ESKAINTZA
16:00. Gabonetako apaingarriak jarriko
dituzte haurrek, Guraso Elkarteak
antolatuta.
17:00. Haurrentzako txokolate jatea.
18:30. Gabonetako kanten entsegua.

OREXA
INAUGURAZIOA
20:00. Orexa Bizirik proiektuaren
barruan,  Ostatua irekiko dute eraberritu
ostean, herritarrek ikusteko eta afaria
egingo dute. 

TOLOSA
ENERGIA AZOKA
Ikusi egitarau osoa 6. orrialdean.
OMENALDIA
11:00. Oria txarangako kide izan zen
Joseja Garcia omenduko dute, txaranga
doinuak kalera atereaz.  
BLACK MARKET
16:00-20:00. Box.a Arte Elkarteak
antolatuko du merkatua. Baina,
merkatuaz gain, txokolae jatea txiki nahiz
handientzat, gaztaina jatea, zuzeneko
musika… izango dira. Era berean, arte
plastikoa, ilustratzaileak, jantziak eta
osagarriak ere izango dira Euskal Herriko
artista eta artisauen eskutik.
IKUSKIZUNA
18:30. Titirikontu emanaldia familia osoari
zuzendutako saioa, euskaraz, Topic-en.
KONTZERTUA
22:30. Nuevo Catecismo Católico eta
Sonic Trasha taldeak ariko dira
Bonberenean. Sarrera: 6 euro.

IGANDEA
ABENDUAK 17

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA
11:00. Eresargi Txiki eta Eresargi
abesbatzen kontzertua izango da,
Amasako Tourseko San Martin elizan.
MAGIA IKUSKIZUNA
17:00. Oliver magoa eta Evaren
emanaldia familia osoari zuzenduta,
Gurea antzokian.

ORENDAIN
HERRI BATZARRA
11:00. Urteroko herri batzarra egingo
da. Aurten ere, partaidetza prozesua
aurrera eraman dute. Hala, herriko
batzarrean, prozesuko emaitzez gain,
urteko aurrekontu orokorrak azalduko
dira.
Ondoren. Hamaiketakoa emango da. 

ASTELEHENA
ABENDUAK 18

AMEZKETA
BILERA
20:00. Hirigintza, obra, ingurumena,
ekonomia eta kultura batzordearen
bilera, udaletxeko pleno aretoan.
Herritar guztiak daude deituta.

TOLOSA
ODOL EMATEA
18:00. Kultur etxeko Topagunea gelan
izango da.

ZINEMA

EL AUTOR
Larunbata (22:00).
Igandea (19:30). 
Astelehena (21:00).
Ikuslearen eguna.
Gurea, Amasa-
Villabona. 
Igandea (19:30).
Astelehena (20:30).
Ikuslearen eguna.
Leidor, Tolosa.

LA HIGUERA DE
LOS BASTARDOS
Larunbata (19:30 eta
22:30).
Leidor, Tolosa. 

RICHRAD ZIKOINA
Igandea (17:00). Familia
osoari zuzendutako
filma.
Leidor, Tolosa.

107.6 fm . www.ataria.eus
2017ko abenduaren 15a

AGENDA

HITZALDIA
19:30. Transexualitate egoerak,
haurrak, kontzeptuak eta
eskuhartzeak hitzaldia, Aitzole Araneta
hizlariaren eskutik, kultur etxean.
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K iroldegi kanpoan ikaraga-
rrizko hotza; kantxan be-
rriz, giroa sutan. Baloia
alde batetik bestera eta

urduritasuna airean.
Izerdi eta tentsioz beteta-
ko atmosfera horretan
oreka bilatu nahian, gu,
entrenatzaileak. Horrela-
koetan zein zaila den
pertsona talde bat kude-
atzea. Ah! Ez nahastu, ez
naiz gure taldeko gazte-
txoez ari…

Partidetan, astean ze-
har landu duguna era-
kusten saiatzen garene-
tan, aurkako taldeaz gain
harmailetan dauden «zaleen» aur-
ka ere aritu beharra izaten dugu
askotan. Epaileari ikaragarrizko
irainak, aurkako entrenatzaileei
eta jokalariei ziztuak, basapiztien
tankerako oihuak… Zaletu izatea-

rekin gutxi ez eta zalelobilakatu ohi
dira asko.

Zein dira jokabide hauen kaltetu
nagusiak? Gure neska-mutilak. Lotsa-

tu egiten dira batzuk, bes-
te askok ez dute jolastu
nahi izaten. Jaramonik ez
egiten saiatzen gara gu,
aurkari eta epailearekiko
errespetua bultzatu
nahian. Zaleloak aldiz,
gure diskurtsoaren aurka-
ko jarrerak errepikatuz.
Hau pagotxa! 

Harmailak bilakatu ohi
diren desertu horietan
ezin uka dezakegu oasi
txikiak aurki daitezkeela.

Geroz eta gehiago dira jokalariak jo eta
su animatu eta ondoan dituzten asta-
kiloak isiltzen dituztenak. Kirol kan-
txak errespetu eta gozamenerako es-
pazio bilakatzeko, denon mesedetan,
zaleloek hobe duzue etxean gelditu.

IÑIGO IRURZUN
IKASLEA 

Zaleloak

Kirol kantxak 
errespetu 

eta gozamenerako
espazio bilakatzeko,

denon mesedetan,
zaleloek hobe duzue

etxean gelditu

BEÑAT IGUARAN
HARITUZ-EKO KIDEA 

BEC dagoela gañezka
zazpi mutil eta neska
goi mailan direnak presta
ahaztu kroketak, ahaztu pastelak
eta jaieroko siesta
ea aurten ere, ondo irteten den
lau urtetik behingo festa

Doinua
Uxo zuria

Jaieroko siesta

Iritzia
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IRITZIA

A zken asteburuak ikusita lasai
ederrean esan dezaket aur-
tengoan ere iritsi zaigula ne-
gua etxe atarira, nahiz eta

oraindik udazkenaren azken ostikoe-
tan egon. Iritsi da sudur
punta gorritzen eta izoz-
ten digun haize hotza, eta
baita aterkipean sartzen
den euri bustia ere. Prezi-
pitaziorik zurienak ere jo
digu atea orain pare bat
asteburu aurten aurrene-
koz, eta haur, gazte eta ez
hain gazteoi harekin go-
zatzeko aukera eman
digu.

Igande hartan hiru lagun elkartu gi-
nen gure eskularru, txano eta botak
jantzita gure herri inguruan buelta bat
eman eta elurrarekin haur bihurtzeko
asmotan (behin dena aitortzen hasita,
esan aurreko egunak opari eman zi-
gun ajea pasa nahian ere atera ginela).
Gure paseoaren lehen metroak gustu-
ra egin genituen berriketan, elur bole-
kin elkar jo nahian, gure apunteri es-
kasa elkarri erakusten barre algara ar-

tean eta abar, baina bidean aurrera
egin ahala algarak haserre bihurtu zi-
ren.  Bide gurutzeak eta errepide ertz
guztiak auto eta furgonetaz gainezka
zeuden, herritarron belazeak jendez

eta lerez josi ziren;  Be-
rastegi ‘domingeroz’
bete zen. 

Gure haserrea ez zuten
piztu ‘domingeroek’ or-
dea; belazeak inguratzen
zituzten hesiak apurtuta
ikusteak, autoek borda-
tarako bidea nola oztopa-
tzen zuten ikusteak, ata-
ka guztiak irekita ikuste-
ak... sutu gintuen.

Txikitatik erakusten digute gauze-
kin disfrutatzea eta gozatzea ondo da-
goela eta egin beharrekoa dela, baina
baita ondoren guztia zegoen bezala
utzi behar dela ere. Ahaztu egin ahal
zaigu? 

Hau esanda, zutabe hau hiru lagu-
netako batek gure ibilbide amaieran
esan zuenarekin bukatu nahi dut:
«Uda iristean deituko dizuet belarra
moztu eta biltzera etortzeko!!».

MIREIA GARAIBURU
HEZITZAILEA 

Batzuen gozamena
besteen haserre

Gure haserrea ez zuten
piztu ‘domingeroek’
ordea; belazeak
inguratzen zituzten
hesiak apurtuta
ikusteak, autoek
bordatarako bidea nola
oztopatzen zuten
ikusteak, ataka guztiak
irekita ikusteak...

KOMIKIA NAIARA DELGADO PEREZ
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FARMAZIAK

ABENDUAK  15, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Bengoetxea, E. 
Kale Nagusia, 7. a.  
Telefonoa: 943 67 06 48.

ABENDUAK 16, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Olarreaga, I. 
Korreo kalea, 2.  
Telefonoa: 943 67 20 17.

ABENDUAK 17, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Bronte, C. 
Korreo kalea, 20. 
Telefonoa: 943 67 60 13.

ABENDUAK 18, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa. Mujika, E. 
Euskal Herria kalea, 3.  
Telefonoa: 943 67 09 15.

30

EGURALDIA

OSTIRALA
Eguneko tenperatura altuenak lehen
orduetan izango ditugu, eta pixkana
hotzera egingo du egunaren bukaeran
6-7 gradu izango ditugularik. Euri de-
zente espero dugu, batez ere, eguna-
ren lehen zatian, eta elurraren mailak

ere behera egingo
du.

LARUNBATA
Eguraldi kaxka-
rrak jarraipena
izango du. Zapa-
rradak sarri bota-
ko ditu, batez ere,
egunaren lehen
zatian, eta eguna-
ren amaierarako
atertzeko joera

hartuko du. Tenperaturari dagokione-
an, hotz mantenduko dira, 7-8 gradu-
ko altuenekin. Elurra 800-900 metro-
ko mailan egingo du eguneko lehen
zatian, eta iluntzean 600 metrora jai-
tsiko da, baina prezipitazio gutxiago
espero da.

IGANDEA
Eguraldia egonkortu egingo da, anti-
zikloia sartzearen ondorioz. Hego hai-
zea nagusituko da, baina, hotz egingo
du, 7-8 gradu eguneko erdiko ordue-
tan. Goi mailako hodeiren bat edo
beste kenduta, eguraldi eguzkitsua
izango dugu.

ASTELEHENA
Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izan-
go du. Hori bai, goiza oso hotza izango
da, eta orduek aurrera egin ahala, 7, 8
edo 9 gradu gehienera ere. Ekialdeko
haizea eta zerua oskarbi mantenduko
da. Joerari dagokionez, antizikloiaren
babespean egonkor mantenduko dela
dirudi. Euri kontu gutxi izango dugu,
eta tenperatura zertxobait errekupe-
ratuko da. Astebururako euria buel-
tan izango dugula dirudi.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 15a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
15

IGANDEA
17

LARUNBATA
16

ASTELEHENA
18

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZA
Kamioi gidaria. Esperientziadun kamioi
gidaria behar dugu. C+E gidamaimenak
eta CAP-a duena. Euskaraz jakitea
baloratuko da. Interesa duenak deitu
603 770 224 telefono zenbakira.

SALGAI
Etxebizitza. Etxea salgai Amezketa
herri erdian. Lur saila, bajera, garajea eta
terrazarekin. 120 metro karratu inguru.
Interesatuek deitu 617 60 78 14 edo
943 65 12 65 telefono zenbakietara.

• Zure iragarki laburra argitaratzeko 
deitu 943 65 56 95 telefono zenbakira, 
idatzi ataria@ataria.eus helbidera 
edo pasa ATARIA-ko bulegotik.

 ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza magazina. Eguraldia,
Solasaldi politikoa Begoña Tolosa (EAJ) eta
Cristian Fernandezekin (PSE), Galtzaundi
Hitzez Hitz, Alain Rekondorekin zinema eta
telesailak eta Tolosako azokari eskainitako
tartea. 
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
begirada: Gaurkoan, Alegialdea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea. 
18:00. Goizeko saioen onena.
20:00. Kantazgora musika saioa.
20:00. Mingaina Txulora Jon Imanol
Etxabe sexologoarekin solasaldia.

LARUNBATA
11:00. Trikiti musika.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola Felix-
ek gidatutako bertso saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo. Oskar Tenarekin.
18:00. Entzuteko Jaioak. 
21:00. Playback Ataria musika saioa.

IGANDEA
11:00. Asteko onena. 
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kantazgora musika saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza. Eguraldi iragarpena,
asteburuari begirada, bidaiarien tartea eta
Mikel Romero Kale Kantoitik.
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Ibarraldea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea. 
18:00. Goizeko saioek utzitako onena.

28 KANALA
OSTIRALA
12:30. 1,2,3 hemen da Miru! 
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ur eta lur.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

107.6 fm
www.ataria.eus
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