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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.

N agorek eta biok elkarrekin egiten 
dugu lanetik etxerako bidea. Bilbotik 
Tolosaldera. Kotxez. Ordu bete eta laur-
den, gutxi gorabehera.  Irratia jartzen
dugu, eguneko albisteak en-
tzuteko.  

Gaueko hamarretan ez da beti hitz egite-
ko gogoa edukitzen baina solasaldi ederrak
izaten ditugu. Familia, lana, komunean
daukagun jendea… aktualitatea. Ni kazeta-
ria naiz eta bera bidean dago. Nahiz eta ba-
tzuetan, egunaren amaieran, aktualitate-
koa ez den edozein gai nahiago izaten du-
dan. Baina azkena batera egin genuen
bidaian aspaldiko elkarrizketa luzeena ate-
ra zitzaigun. Eta oso interesgarria.

Nagore ikasten ari da oraindik, uniber-
tsitatean. Duela egun batzuk Sara Buesa-
ren bisita izan dute gelan. Kuriositate han-

dia sentitu nuen gaia aipatu zidanean. Nik baino 16
urte gutxiago ditu. Beste belaunaldi bat, zalantzarik
gabe. Fernando Buesa 2000. urtean hil zuen ETAk.
Nagore haurra zen artean. ETAren azken hildakoa

2010ean izan zen, polizia frantses bat.
Nola bizi dute nire ondorengo belau-
naldiek Euskal Herriko gatazka? ETA-
ren amaiera ezagutu dute, gatazkaren
hondarrak, esan liteke. Baina ze infor-
mazio daukate edo zer iritsi zaie gerta-
tu den guztiaren inguruan?

Baina nik galdera gehiegi egin gabe
kontatu zizkidan Sara Buesak esanda-
koak.

Ez zela biktima sentitzen. Nahiz eta
jakin biktima zela. Ez zitzaiola termino
hori asko gustatzen. Dispertsio politi-
karen aurka dagoela. Baita Amnistia-
ren aurka ere. Eta gorrotoa ez dela 

ona. Ezta bere aita hil zutenen aurka sentitzen bada
ere. 

Onartu behar dut Sara Buesa ez dudala pertsonal-
ki ezagutzen. Ez dit halako miresmen berezirik sor-
tzen. Kontrakoa ere ez. Baina azken esaldi hura ede-
rra iruditu zitzaidan. Desberdintasun politikoak alde
batera utzita,  gazteei gorroto ezaren garrantzia
transmititzeko ahalegina gustatu zitzaidan.

OIHANE MATEOS
KAZETARIA 

Gorroto eza

Nola bizi dute nire ondorengo
belaunaldiek Euskal Herriko gatazka?

ETAren amaiera ezagutu dute,
gatazkaren hondarrak, esan liteke.

Baina ze informazio daukate... 

Azaleko irudia: 
Ibai Luque

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Sagardotegi efimero
bat, Etiopiaren alde

Itzea Urkizu Arsuaga

A falondo batean sortutako ideia
gorpuztu zuten iaz, eta errepika-

tzeko gogoz geratu ziren. Horrela, To-
losako Casino elkarteak bigarrenez an-
tolatuko du, urtarrilaren 19an, Txotx
Solidarioa. Julen Lopetegi entrena-
tzaile asteasuarra izango da ohorezko
txotxa egitearen arduraduna, eta es-
kualdeko ekoizle eta sukaldariena, be-
rriz, otordua hornitzearena.

Javier Yarza Casino elkarteko le-
hendakariak eman ditu egitasmoaren
azalpenak, eta aldamenean izan ditu,
halaber, Olatz Garmendia sagardote-
gietako ordezkaria, Imanol Apalategi
Etiopia-Utopia fundazioko lehenda-
karia eta Xabier Martinez sukaldaria. 

Casino elkartearen ibilbidea gogora
ekarri nahi izan du Yarzak, azalduz,
150 bazkide inguru dituztela, eta el-
karte gaztea dela. Horrela, urteko

Casino elkarteak bigarrenez
antolatuko du, urtarrilaren
19an, Txotx Solidarioa; 
Etiopia-Utopia elkarteari
lagunduko diote

agendari loturiko hitzorduekin batera,
Casino elkarteak bestelako egitasmoei
ere garrantzia ematen diela nabar-
mendu du lehendakariak: «Festetan
parte hartzen dugu, baina elkarlana
ere gure jardunetako bat da, eta afari
baten bueltan sortutako ideia izan zen
Txotx solidarioarena, bazkide batek
laguntza humanitarioaren esparruan
zerbait egin genezakeela proposatu
zuenean». 

Esan eta egin, iazkoarekin gustura
geratu, eta indarra eman zien hark,
Zerkausia, bigarrenez, sagardotegi bi-
lakatzeko. Xabier Martinez sukalda-
riak azaldu du, hasiera batean zenbait
aldaketa egitea pentsatu zutela. Azke-
nean, ordea, joan den urtekoari eutsi,
eta formatu bertsua izango du afariak. 

Guztira, 220-250 pertsonarentzako
otordua prestatuko dute Zerkausian.
hasteko, Barriola harategiko onddo
txistorra izango da, eta Martinez jate-
txeko onddo nahaskia, ondoren. Gero,
bakailaoa izango da, piperrekin eta to-
matearekin, eta baita parrilan erreta-
ko Goyako txuletak ere. Azkenik, gaz-
ta, zigarrotxoak eta teilak eskainiko
dizkiete bertaratuei. 

Elkartasun helburuz abiarazitako
egitasmoa izaki, Casinoko antolatzai-
leek eskerrak eman nahi izan dizkie
hornitzaile guztiei, eta baita Iker Ga-
larza aktoreari eta Joxemari Barriola
harakinari ere, haiek ariko baitira, bes-
teak beste, parrilako lanetan. 

Jakietarako puntako produktuak
baliatuko dituzte, baina Txotx solida-
rioa hankamotz geratuko litzateke sa-
gardorik gabe, eta hor jarriko dute be-
ren alea, Tolosa Gourmet-eko sagar-
dogileek. Aburuza, Zabala, Sarasola,
Begiristain, Eguzkitza, Isastegi, Goiko-
etxea eta Zalbide sagardotegiek kupel
bana ezarriko dute Zerkausiko sagar-
dotegi efimeroan, eta afaltiarrek ber-
tako 8 sagardo dastatzeko aukera izan-
go dute. 

Txartelak 25 euroan daude salgai,
batetik, Orbela eta 19-90 tabernetan.
Halaber, Casino elkartean ere eskura-
tu ahal izango dira, astelehenetik osti-
ralera, 19:30etik 21:00etara bitarte. 

Azkenik, aipatzekoa da urtarrilaren
19ko hitzorduan hainbat zozketa ere
egingo dituztela, Etiopia-Utopiaren
alde. Besteak beste, eskualdeko sagar-
dotegiek eta Tolosako erretegiek otor-
du bana zozkatuko dute, eta Martin
Berasategi nahiz MB Garrote jatetxee-
tako jakiak dastatzeko aukera ere izan-
go dute zortea dutenek. 

Egarri direnentzako txotx-a
Zaporeak Gobernuz Kanpoko Erakun-
dera bideratu zituzten, iaz, Txotx Soli-
darioko irabazi ekonomikoak. Aurten,
berriz, Etiopia-Utopiaren proiektuei
bultzada bat emango die Casino elkar-
teak.

Imanol Apalategi Etiopia-Utopia el-
karteko lehendakariak azaldu duenez,
fundazioa duela 8 urte sortu zuten, eta
Etiopiako Tigray eskualdean aritzen
dira; 1974an goseteak gehien erasan-
dako lekuan. Elkarteko ordezkariak
azaldu duenez, ur falta da hango arazo
larrienetako bat, eta hutsune hori be-
tetzen saiatzen dira. Halaber, Ayder
ospitaleko profesionalei formakuntza
eskaintzeko eta materiala bidaltzeko
egitasmo bat ere esku artean dute. 

Datorren urtarrilaren 19ko afaria
dastatuz ale txiki bat jarri litekeen
arren, Casino elkarteak azpimarratu
du, 0 txartelak ere eskuragarri jarriko
dituztela, inork ekarpen ekonomiko
hutsa egin nahiko balu. 

TOLOSA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko urtarrilaren 12a

Urtarrilaren 19an izango da afaria, eta txartelak eskuragarri daude jada. I. URKIZU
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Bi Kulturzale txartelek
zabalduko dute urtea

I. Urkizu

U rtearekin batera, hiruhilekoa ere
berria da, eta kultura-kontsumi-

tzaile zenbaiten jakin-mina ase du,
jada, Tolosako Udalak: udazkenean
egin bezala, neguko hiruhilekoan ere
bi Kulturzale txartel eskainiko dituzte,
programatutako emanaldietako zen-
bait prezio erakargarriagoetan eskain-
tzeko.

Guztira, 10 hitzordu txertatu dituzte
eskaintza berezi horretan, baina negu-
ko agenda herriko eragileek antolatu-

Urtarrilaren 12tik martxoaren
23ra bitarte, 10 ikuskizun
txertatu ditu udalak, 
Kulturzale txartelean

tako beste hainbat jarduerak ere bete-
ko dute. Horien berri emateko, betiko
moduan, udalak esku-orria banatuko
du.

Bide horretan, udaleko kultura saila
jasotzear da herriko eraikin soziokul-
turalen azterketa, eta Kultura Sailak
neguko eskaintzaren plazaratzea ba-
liatu nahi izan du, azaltzeko, «herrita-
rren sormen lanari irtenbidea emate-
ko» baliatuko dutela emaitza.

10 ikuskizun, erdi prezioan
Martxoaren 23ra bitarteko kultur es-
kaintza bitan banatu du udalak eta,
beraz, Kulturzale txartel bakoitzak
bost hitzorduz gozatzeko aukera es-
kainiko die herritarrei.

Lehenengoak, Tenpora, Rigoletto

opera, Scherezade antzezlana, Tosca
opera eta Ergela antzezlana bilduko
ditu. Sarrera solteak erosiz gero, ikus-
kizunek 56 euroko kostua izango luke-
te guztira; txartelak 24 euroko kostua
du.

Bigarren txartelarekin, berriz, 34
euroan ikusi ahal izango da, 76 euroko
emanaldi sorta: El cuento de invierno
baleta, El Drogas, Carmen opera, Esto
no me lo esperaba antzezlana eta The
very best of Dire Straits ikuskizuna.

Txartelak eskuragarri daude, jada,
Tolosako kultur etxean, 10:00etatik
aurrera, goizez eta arratsaldez.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko urtarrilaren 12a

TOLOSA
GIZARTEA

KULTURZALE ESKAINTZA
Urtarrilak 12.20:30ean, Topic-en,
Tenpora taldea.
Urtarrilak 16.20:15ean, Leidorren,
London Opera Housetik zuzeneko opera
proiekzioa: Rigoletto(Giuseppe Verdi). 
Urtarrilak 26.20:15ean, Leidorren,
Vaivenen Scherezade antzezlana.
Otsailak 7.20:30ean, Leidorren, London
Opera Housetik zuzeneko opera
proiekzioa: Tosca(Giacomo Puccini).
Otsailak 23.20:30ean, Leidorren,
Txaloren eskutik Ergelaantzezlana. 
Otsailak 28.20:15ean, Leidorren, London
Opera Housetik zuzeneko balet
proiekzioa: El Cuento de Invierno.
Otsailak 7. Martxoaren 2an, 20:30ean,
Leidorren, El Drogas. Kulturzale
txartelean dago.
Martxoak 6.19:45ean, Leidorren,
London Opera Housetik zuzeneko opera
proiekzioa: Carmen(Georges Bizet).
Martxoak 16.20:30ean, Leidorren,
Zanguango Teatroren eskutik, Esto no
me lo esperaba.
Martxoak 23.20:30ean, Leidorren,
Brothers in Band: the very best of Dire
Straits.

Txartel bakoitzak 5 emanaldi ikusteko aukera eskainiko du. TOLOSAKO UDALA
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LEHEN EGUNAK
BETE DITU N-1EKO
BIDESARIAK
Garraiolariak eta Hiru sindikatua Gipuzkoako Foru
Aldundiak hartutako neurriaren aurka azaldu dira.
Alegiako gasolindegiaren gunean informazioa eman
eta garraiolariak erregistratzeko puntu bat jarri dute. 

Imanol Garcia Landa

U rtarrilaren 9an jarri da
martxan 3,5 tona baino
gehiagoko kamioientzat
N-1ean eta A-15ean Gipuz-

koako Foru Aldundiak ezarri duen bi-
desaria. Lehenengo egunean sistema
inolako arazorik gabe hasi zela fun-
tzionatzen azaldu dute aldunditik, eta
gauerditik goizeko 11:15ak bitarte
10.901 trantsitu identifikatu zituen.
Horietatik %75ek VIA-T edo antzeko
gailua zuten eta zuzenean egin zi-
tzaien kobrantza.

Markel Olano Gipuzkoako diputatu
nagusiak azaldu duenez, «uste dugu
hau dela etorkizuna: erabileraren ara-
bera ordaintzea. Europako Batasuna-

ren aginduak dioen bezala, horixe da
sistemarik bidezkoena errepideak
egoera onean edukitzeko, batik bat
Europa zeharkatzeko erabiltzen diren
errepideak zaintzeko, N-1 eta A-15 be-
zalakoak». Errepide nagusi horien
mantenurako lehen erabiltzen zituz-
ten baliabideak orain «gipuzkoarren
ongizaterako» erabili ahal izango di-
tuztela azaldu du: «Kamioientzako ka-
nona duten errepide zati horien man-
tentze arrunterako hiru milioi euro xe-
datzen genituen lehen, eta gizarte
politiketarako eta ekonomia berrakti-
batzeko erabili ahal izango ditugu
orain».

Kamioien bidesaria hiru puntutan
kokatu da: Irunen, Andoainen eta
Etzegaraten. Tarifak, beraz, egindako

ibilbidearen luzeraren araberakoak
dira. Bestalde, kanona bi motatakoa
da: 3,5 eta 12 tona arteko kamioientzat
eta 12 tonatik gorakoentzat. 

Bidesariarekin 9 milioi euro jaso-
tzea espero du aldundiak. Horietatik,
hiru milioi erabiliko dira errepidea
bera hobetzeko (bihurguneak leuntze-
ko, proiektu berriak gauzatzeko...);
beste hiru milioi erabiliko dira errepi-
dearen beraren mantentze arruntera-
ko, eta gainerako hirurak sistemaz ar-
duratuko den enpresa kudeatzailea-
rentzat.

Tolosan bizi den Alex Perurena
ikaztegietarra garraiolari autonomoa
da, Transernio kooperatibako kidea.
Bidesaria jartzearen aurka azaldu da:
«Inori ez zaio gustatzen ordaintzea.
Azken batean kostu bat gehiago da gu-
retzako, eta ezin diogu bezeroari ko-
bratu bidesari hori. Ezin dut esan ona
denik guretzako». Egun trailer batekin
aritzen da, eta ibilbideari dagokionez,
askotan Martutenetik Errenteriara eta
bestetan Legorretatik Errenteriara
egiten du. «Legorretatik aritzen ba-
naiz, egunak izango ditut zortzi edo
hamar aldiz pasako naizena».  

«Edalontzia betetzea ekarri du»
Autonomoei eragiten diela batez ere
bidesariak dio Alex Perurenak: «Ka-
mioia gurea da, gastuak guretzat dira
eta egoera horretan gaudenok kexu
gara». Gipuzkoako garraiolariei eta he-
rrialdean mugitzen direnei egiten die-
la kalte gaineratu du: «Kanpotik dato-
rrena astean bi aldiz pasako da. Eta,
nik, esan bezala, egun batean hamar
aldiz pasa naiteke». 

Krisia hasi zenetik egoera «asko
txartu» zaiela dio Perurenak: «Edozein
tokitara joan, prezioan ezin sartu, pre-
zioak jaitsi behar izan dira, eta hori
beti gure gainera etorri den karga izan
da. Orain beste bat gehiago etorri da.
Horrek ekarri du edalontzia betetzea». 

Oraindik ez da Perurena jarri kalku-
luak egiten zenbat suposatuko dion
bidesariak: «Aurreneko hilabetea pa-
sako da eta horren arabera, egin den
lanaren arabera eta fakturazioaren
arabera, jakingo dugu zenbat izango
den: 200 edo 300 euro, edo... Ibilbide
finko bat izan gabe aurretik jakitea zai-
la da. Dakiguna da bidesaritik pasa-
tzea beste erremediorik ez dugula». 

Kamioi bat N-1 errepidetik igarotzen, Alegiatik gertu. I.G.L.

TOLOSALDEA
AZPIEGITURAK

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2018ko urtarrilaren 12a
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onartu. Mobilizazio ezberdinak plan-
teatzen joango gara eta pixkanaka
pausoak ematen azken 10 urteotan
egin dugun moduan. Argi dago ez ga-
rela konformatuko egoera honekin».   

Egunean ehun pertsona inguru
Alegiako puntutik
VIA-T sistemarekin bateragarri den
gailurik ez badute, ibilbidea N-I eta A-
15 errepideetan barrena egiten duten
garraiolariek erregistratu beharra
izango dute, Bidegiren web orria era-
biliz edo errepide sarean horretarako
jarri diren kioskoetakoren batean. Ho-
rietako bat Alegian jarri da, gasolinde-
giaren parean. Goizeko 20:00etatik
iluntzeko 20:00ak arte egongo dira
bertan, asteburua salbu, urtarrilaren
19a arte. 

Alegiako gunean dagoen Bidegiko
Irati Roca langileak azaldu du zer zer-

bitzu ematen dituzten bertan: «Bate-
tik, bidesariari buruzko informazioa
ematen ari gara, eta bestetik VIA-T ez
dutenek erregistratzeko aukera dute».
Egunero ehun pertsona inguru joaten
ari dira gunera, eta bertakoak ez ezik,
beste herrialdeetako garraiolari ugari
joaten direla azaldu du. Kexak ere ja-
sotzen dituzte bertan, Rocak esan
duenez: «Batez ere ekonomikoak iza-
ten dira, negozioa ez dabilela ondo eta
orain ordainketa gehiago egin behar
dituztela diote. Teknologia aldetik ere
kexak sortzen dira, VIA-T ez dutenek
erregistroa egiterakoan korreo elek-
tronikoa eta txartela internet bidez ak-
tibatuta izan behar dute, eta etortzen
diren guztiek ez dute hori betetzen». 

Jendea ere kezkatuta joan zaie, au-
toa atarien azpitik pasatzerakoan soi-
nua atera dielako eta ea kobratuko ote
dioten galdetuz. «Bakarrik ordaintzen
dute 3,5 tona baino gehiago dituzten
kamioiek. Atariek eskaner bat dute eta
badaki zer ibilgailu mota den, beraz,
nahiz eta soinua egin ez die kobra-
tzen», zehaztu du Rocak. Kanona ez
badute egunean bertan ordaintzen,
isuna jasotzen dute garraiolariek, eta
Alegiako puntuan izan zuten norbait
asteazkenean joan zitzaiena «korrika»
erregistroa egitera. 

Behin urtarrilaren 19tik aurrera, In-
ternetez egiteaz gain, zenbait tokitan
makina batzuk jarriko dira bertan
erregistratu ahal izateko. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko urtarrilaren 12a

TOLOSALDEA
AZPIEGITURAK

Alegiako gasolindegiaren eremuan  jarri duten informazio eta erregistratzeko puntua. I.G.L.

Perurenak ez du uste garraiolariak
AP-1etik joango direnik, eta N-1a era-
biltzen jarraituko dute. «Geratzeko le-
kurik ez dago AP-1etik eta kanpoko ka-
mioilariak hemengo gasolindegietara
joaten dira, dauden prezioengatik.
Norbaitek sekulako diru pila jasotzen
du hortik. Irabazi horiek ere badaude.
Beraz, gastuak badaude mantenuan
baina irabaziak ere bai». Gipuzkoan ja-
rritako bidesariak ez duela bakarrik di-
ruaren aldetik eragiten esan du Peru-
renak: «Inguruko herrialdeei bidea za-
baldu die antzeko neurriak hartzeko».

Garraiolari autonomoak biltzen di-
tuen Hiru sindikatuko Jaione Ugalde
bozeramaileak azaldu duenez, «al-
dunditik esan dutenaren kontra, gure
datuek diotena da bertako garraiola-
riak izango direla zigortuenak bidesari
honekin. Gipuzkoako garraiolarien-
tzat gainera berrordainketa bat da: au-
rretik zerga bidez ordaindu dituzten
azpiegitura batzuk orain bidesari ba-
ten bidez ordaindu beharko dituzte
berriz. Eta neurri hauekin lehen pre-
karioa zen sektore bat gero eta txiki-
tuago uzten ari dira». Ugaldek salatu
du aldundiak «garraioarekiko duen
politika berria»: «Guri berrordainaraz-
tea eta garraio sektorea dagoena baino
egoera okerragoan uztea». 

Sektorera 2007an krisia iritsi zela
eta ondoren dauden politikek ez diete-
la «burua altxatzen uzten» salatu du
Ugaldek:. «Dumping soziala delakoa,
kooperatiba faltsuen eragina, prezio-
ak gero eta baxuagoak dira, gero eta la-
nordu gehiago, estres egoerak... Azke-
nean politika errealen bultzada egon
ez denez, garraiolaria behartuta dago
egoera nahiko tamalgarrietan lan egi-
tera. Eta ez bakarrik euskal garraiola-
riak, baita Europa guztikoak ere». 

Ugaldek uste du «zerbait egin behar
dela» garraio sektorean lan egiten du-
tenekin. «Gure herri txiki honentzat
nahiko sektore garrantzitsua da. Nola-
bait modua topatu du bertako enpresa
sektoreari zerbitzua emateko eta hori
gero eta zailagoa izaten ari da, kostuak
gero eta altuagoak direlako».  

Bidesariaren eta modu horretako
neurrien aurka «borrokan» jarraituko
dutela esan du Ugaldek. «Entzuten ari
gara beste herrialde batzuetatik agian
tankera honetako neurriak hartzeko
prest daudela eta guk hori ezin dugu

«Kanpotik datorrena
bidesaritik astean bitan
pasako da; ni egun batzutan
hamar aldiz pasa naiteke»
ALEX PERURENA
GARRAIOLARIA

«Garraiolariak batez ere
ekonomiaren aldetik ari dira
kexatzen. Teknologia aldetik
ere kexak sortzen dira»
IRATI ROCA
BIDEGIKO LANGILEA
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HONDAKINAK
NOLA SAILKATU
BISTARATZEKO  
Landa eremuko 20 herritara informazio kanpaina
zabalduko du Tolosaldeko Mankomunitateak,
hondakinak zein edukiontzietara bota behar diren
erakusteko totem parea erabiliz. 

Imanol Garcia Landa

T olosaldeko Mankomunita-
teak edukiontzi bakoitze-
an zer hondakin sartu be-
har den azaltzeko kanpai-

naren bigarren fasea aurkeztu du.
Aurreko urtean herri handiagoetan le-
hengo fasea egin zen, eta oraingo fase
honetan landa eremuko herrientzako
diseinatutako kanpaina da. Josu Ami-
libia Mankomunitateko lehendaka-
riak azaldu zuenez, kanpainarekin
«hondakin frakzio guztiak berriz ere
nola sailkatu behar diren azpimarratu
nahi dugu».

Bi totem jarriko dira herri bakoitze-
an. Hiru pare daude, beraz kanpaina
hiru herritan batera egingo da. Guztira

20 herritan egingo da kanpaina, Tolo-
sako landa auzoak barne. Herri bakoi-
tzean hamabost eta hilabete artean ja-
rrik dira totemak, eta, beraz, kanpai-
nak ekaina bitarte iraungo du.
Kanpainaren aurkezpena Altzon egin
zuten atzo, berau baita totem pareeta-
ko bat jarri den herrietako bat. Beste bi
herriak Abaltzisketa eta Baliarrain
dira. Azken bi hauetan, frontoiaren
ondoan dituzten bilketa puntuaren
ondoan jarri dituzte totemak. 

Patxi Amantegi mankomunitateko
lehendakariordeak azaldu zuenez,
«orain arte egindakoaren jarraian, teo-
riatik praktikara pasatzen gara. Infor-
mazioa helarazterakoan ere bai. Tote-
men bitartez fisikoki ikusiko dugu
edukiontzi bakoitzean zer bota behar

duen eta zer ez». Totem bakoitzaren
alde batean erakutsiko da informazioa
eta gero fisikoki hondakinak ikusteko
aukera izango da. 

Edukiontzi horia ez dela plastikoen
edukiontzia, baizik ontzi arinen edu-
kiontzia ekarri dute gogora. Bertan
metalezko ontziak, aerosolak ematen
dituzten ontziak, aluminiozko xafla
dutenak, latak, esne botilak, plastiko
gogorreko ontziak.... botatzen direla
azaldu dute. «Oso ondo dago, oso bi-
sualak direlako totemak», azaldu zuen
Amantegik, eta gaineratu: «Gezurra
badirudi ere, badago jendea esaten
duena tetrabrika paperaren edukion-
tzi urdinera ere bota daitekeela. Beraz,
totem hauekin argi ikusten da zer bota
behar den, oso bisuala da. Ideia ona
da, izan ditzakegun zalantzak argitzen
dituelako ikustaldi batean». 

Totem batean edukiontzi horiaren
inguruko azalpenak daude nagusiki,
eta bestean beste edukiontzietara bo-
tatzen dena. Totem horretan panelen
bitartez ematen dira azalpenak, eta
baita fisikoki ere beiraren iglu berdera
bota behar diren hondakinak: botilak,
kontserbatako poteak, kolonia eta an-
tzerako poteak... 

Hondakin organikoei dagokionez,
Amibiliak azaldu zuenez, «Tolosalde-
an landa eremuan bilketa ez da egiten
eta herrietan konpostatzen da, bai ba-
nakakoetan eta baita ere komunitario-
etan». 

Josu Amilibia, Josu Astrain, Gemma Ezeiza eta Patxi Amantegi, Altzion egindako aurkezpenean. I.G.L.

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2018ko urtarrilaren 12a
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Aurkezpenean Josu Astrain Altzoko
Ingurumen zinegotzia ere izan zen,
eta gogora ekarri zuen herrian bost
gune daudela hondakinak biltzeko.
«Bost gune horietara eramango dira
totemak, herritar guztiek ikusi ahal
izateko. Bestalde, asmoa dugu eskola-
koekin hitz egin eta beraiek ere ikasle-
ekin unitate didaktiko moduan gaia
lantzeko», zehaztu zuen zinegotziak.

Astrainek azaldu zuenez, «aspaldi-
danik birziklatzen da, baina herrita-
rren parte hartzerik gabe ezinezkoa
izango zen. Herritarrei eskerrak eman
nahi dizkiegu parte hartzeagatik birzi-
klapenean. Bestalde, ikusten dugu ho-
betu daitekeela egiten den modua.
Horregatik totem hauek jarri dira di-
tuzten zalantzak eta zailtasunak argi-
tzeko, praktikoki ikusteko zer bota be-
har den eta zer ez edukiontzietara».
Bide batez, Astrainek herritarrei gon-
bita luzatu zien totem horiek ikusi eta
zalantzak argitzeko. 

Aurkezpenean mankomunitateko
Gemma Ezeiza teknikariak azaldu
zuenez, «abenduko datuak oraindik
konfirmatu gabe baldin badauzkagu
ere,  2017an eskualdeak lortu duen gai-
kako bilketa %62koa da. Datu garran-
tzitsua da, eta lehengo urtean baino
zertxobait gehiago. Orain martxan ja-
rri den kanpaina honekin datu hori
mantendu nahi dugu, areagotu eta he-
rritarrei izan ditzaketen zalantzak ar-
gitzen lagundu». 

Ikus-entzunezkoak eta
solasaldiak, ostiraletan 

I. Garcia Landa  Ikaztegieta

Ikaztegietako Kultura Batzordeak
hainbat ostiraletan jarduerak anto-

latu ditu, gaurtik hasita. Udaletxeko
areto nagusian egingo dira jarduerak,
eta gaurkoan Berdinbidean progra-
maren barruko ekitaldia izango da,
herritar guztiei zabaldua. Pilota girls
film laburra ikusteaz gain, Patri Espi-
nar pilotaria eta Ainhoa Azurmendi
EHUko irakasle eta kirol aholkularia
izango dira ondorengo solasaldian.
Miren Mendizabal zinegotziak azaldu
duenez, «Berdinbidean egitasmoa he-
rriko gazteekin ari gara garatzen, eta
tarteka herritar guztiei zuzendutako
jarduerak antolatzen ditugu»

Datorren asteko ostiralean, Demain
izeneko dokumentala ikusteko aukera
izango da. Cyril Dionek eta Melanie
Laurentek eginiko lana da. Hainbat
herrialdeetara joan ziren, tokiko
proiektuen bidez arazo ekologiko,
ekonomiko eta sozialei zer-nolako ir-
tenbidea ematen ari zaien jasotzeko.

Otsaileko lehen ostiralean, Koldo
Zubizarreta eta Ainhoa Perez de Nan-
clares bidaiariek bizikletan egindako
bidaiari buruz ariko dira. Ia urtebetez
Hego Amerikan zehar egindako bi-

Berdinbidean egitasmoaren
beste ekitaldi bat izango dute
gaur: film labur baten
ikustaldia eta gero solasaldia

daiaren berri emango dute ikus-en-
tzunezko baten laguntzaz. 

Udalaren kaxak, banatuta
Dagoeneko banatu zaizkie udalak zoz-
katutako kaxak saridunei. Herri esko-
lako kideek jaso dute kaxetako bat, 183
zenbakiarekin. Idoia Albisuk jaso du
bestea, 181 zenbakirekin. Jose Antonio
Eizmendirentzat izan da beste kaxa,
002 zenbaki sarituarengatik. Lauga-
rren kaxa Marta Martinentzat izan da,
064 zenbakiarekin.

EGITARAUA

URTARRILAK 12, GAUR
19:00. Pilota girls film laburra eta
munduko txapelketaren gainerako
solasaldia izango da Emak-eko
kideekin. Patri Espinar One Wall esku
pilota munduko txapelduna eta Ainhoa
Azurmendi EHUko irakasle eta kirol
aholkulariarekin. Udaletxeko areto
nagusian izango da.

URTARRILAK 19, OSTIRALA
19:00. Demain filma, udaletxeko areto
nagusian. 

OTSAILAK 2, OSTIRALA
19:00. Koldo Zubizarreta eta Ainhoa
Perez de Nanclares gasteiztarren
Mundua bizikletaz Amerikan ikus-
entzunezkoa. Udaletxeko areto
nagusian.
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@TolosaldeakirolKirolak
Bi apustu
ikusgarri eta
binakakoaren
hasiera

A urreko ostiralean itxi zu-
ten apustua Arria V.ak eta
Iker Vicentek, Tolosako
Kantabriko tabernan.

Maila horretako apustu bat ikuste-
ko irrikaz ginen herri kirol mun-
duan ibiltzen garenak. Iker Vicen-
te 20 urteko gaztea da, Otsagabia-

koa. Aurten
Euskal Herriko
Txapelketan biga-
rren geratu zen,
Aitzol Atutxaren
atzetik. Hiru Na-
farroako Txapel-
keta irabazita
dauzka, eta ez
dago zalantzarik,
adin horrekin ika-
ragarriak eginda-
koa da, jadanik.

Etorkizunean aizkolaririk handie-
na izateko bidean doa Vicente.
Errespetu handia sartzen duen aiz-
kolaria da, beraz. Apustua Xabier

Orbegozo Arria V.ak bota zion nafa-
rrari, 30 kana-erdikotara. Jakina zen
lan horretan ez zela hasiko Vicente;
egur handixeagoak nahi zituen Otsa-
gabiakoak, eta azkenean adostasune-
ra iritsi ziren: 12 kana-erdiko eta zortzi
60ko. Han ziren adituen arabera, 26
bat kana-erdikoren pareko lana izan-
go litzateke hori.  

Apustua apirilaren 8an jokatuko da,
eta momentuz, Tolosako zezen pla-
zan. Baina idatzita geratu zen Azpei-
tian ere joka zitekeela. Bada batetik
bestera aldea. Nafarrak Tolosa ingu-
rura etortzeko ohitura handiagoa
dute, eta horregatik aukeratu zuten
Tolosa. Baina kontua zera da, Azpei-
tiako Udalak laguntza guztiak ematen
dituela horrelako herri kirol probak
bertan joka daitezen. Eta Tolosan la-
guntza beharrean gastuak izaten dire-
la. Beraz, ikusiko da azkenean zertan
geratzen den tokiaren kontu hori. 

Argi dagoena, zeresan handia
emango duen apustua izango dela. 20
urte eta 40 urteko bi gizon, sasoi bete-
an, eta ziurrenik, berriro errepikatuko
ez den apustu batean. Lana ere esan-
guratsua da, eta ea bakoitza zer mo-
duz moldatzen den eguna iristen de-
nean. 

Aitzol Atutxa ere gogora ekarri be-
har dugu, bere egunean esana baita

apustu horretako irabazleari desafioa
jokatuko diola. Batzuetan horrelako
gauzak apustua jokatuko ez dela pen-
tsatuz esaten dira, beraz, ikusiko dugu
zer gertatzen den horrekin. 

Apustuekin jarraituz, martxoaren
11n beste apustu bat jokatuko dela go-
goratu behar dugu. Kasu honetan Do-
nezteben, Txapartegi eta Mieltxo Min-
degiaren artean.   

Binakako Aizkolari Txapelketa
Bukatzeko, EgurSport-en txapelketa
aipatu behar da. Banakakoa Urte Za-
har egunean bukatu zen Asteasun, La-
rrañagaren garaipenarekin. Orain bi-
nakakoa jarri dute martxan. Lehen jar-
dunaldia jokatu zen gainera, Deban.
Eskualdeko Joseba Otaegi bertan egon
zen, Ugaitz Mugertzarekin bikotea
osatuz. Irabazi egin zuten, gainera,
Otaño eta Lopez Azpilikuetaren aurka.
Txapelketa hasi besterik ez da egin, eta
zabalago hitz egiteko aukera izango
dugu, baina aipatu, urtarrilaren 20an
kanporaketa bat jokatuko dela Zizur-
kilen. Otaegik eta Mugertzak osatzen
duten bikotearen inguruan ere asko
gustatzen zaidala esan nahiko nuke.
Otaegi azaleko lanetan aizkolari one-
nen mailan dago, eta Mugertza ba-
rruan oso fin ibiltzen da. Ea elkar ondo
hartzen duten. 

JOXE ANJEL
SARASOLA

Herri Kiroletatik...

19 URTE AZPIKOEN
ESPAINIAKO
TXAPELKETA

Ibarrako Belabieta kiroldegian Autono-
mia Erkidegoen Arteko Espainiako Txa-
pelketa jokatzen ari dira, 19 urte azpiko-
en mailan. Euskal Autonomia Erkidego-
ko selekzioan Lauburu KE-ren jokalari
bat dago: Asier Aierbe. Asteazkenean
hasi zen txapelketa, eta igandera bitarte
egunero bi partida jokatuko dira Ibarra-
ko kiroldegian. Partida guztiak Lauburu
KE-ren Youtube-ko kanalean zuzenean
ikus daitezke. Hala eta guztiz ere, areto
futbola zuzenean ikustera gonbidatuz-
te zalean Lauburutik . A. IMAZ
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OSTIRALA
URTARRILAK 12

ABALTZISKETA
19:00. Esku pilota. Zazpi Iturrikoen bi
partida.

ALEGIA
ELORRI PILOTALEKUA
18:30. Pilota. Intxurrekoen lau partida.

ANOETA
ALKARTASUNA PILOTALEKUA
20:00. Gomazko paleta. Seniorren partida.

IBARRA
AUTONOMIA SELEKZIOEN
ESPAINIAKO TXAPELKETA
17:00. Areto futbola. 19 urte azpikoen
txapelketa. Katalunia vs. Valencia.
19:00. Areto futbola. 19 urte azpikoen
txapelketa. Euskadi vs. Balear Uharteak.

LIZARTZA
AIZTONDO PILOTALEKUA
18:00. Esku pilota. Tolosa Aurrerakoen bost
partida.

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
19:45. Zesta punta. Beotibar eta Zumaiako
infantilen partida.

LARUNBATA
URTARRILAK 13

ALEGIA
ELORRI FUTBOL ZELAIA
11:00. Futbola. Infantil B. Aralar-Intxurre vs.
Ostadar.

16:00. Futbola. Erregional Lehen Maila.
Intxurre vs. Ikasberri.

ASTEASU
USARRABI PILOTALEKUA
11:00. Gomazko paleta. Atzapar eta
Intxurreko jubenilen arteko partida.

IBARRA
AUTONOMIA SELEKZIOEN
ESPAINIAKO TXAPELKETA
17:00. Areto futbola. 19 urte azpikoen
txapelketa. Balear Uharteak vs. Katalunia.
19:00. Areto futbola. 19 urte azpikoen
txapelketa. Extremadura vs. Euskadi.

IRURA
AMETSA TRINKETA
15:00. Esku pilota. Sei partida.

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
10:00. Esku pilota. Tolosa Aurrerakoen hiru
partida.
16:30. Esku pilota. Migel Soroaren
Oroimenezko Txapelketa. Elite eta
etorkizuen mailako hiru partida. 

IGANDEA
URTARRILAK 14

ALEGIA
ELORRI FUTBOL ZELAIA
10:00. Futbola. Infantil A, Lehen Maila.
Aralar-Intxurre vs. Ordizia.
11:45. Futbola. Infantil B, Lehen Maila:
Aralar-Intxurre vs. Danena.

AMASA-VILLABONA
ARRATZAIN FUTBOL ZELAIA
11:00. Futbola. Kadeteak, Lehen Maila.
Billabona vs. Intxurre.

IBARRA
AUTONOMIA SELEKZIOEN
ESPAINIAKO TXAPELKETA
10:30. Areto futbola. 19 urte azpikoen
txapelketa. Extremadura vs. Valencia.
19:00. Areto futbola. 19 urte azpikoen
txapelketa. Euskadi vs. Katalunia.

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
10:00. Esku pilota.Alebinen partida.

USABAL FUTBOL ZELAIA
11:30. Futbola. Jubenilak, Lehen Maila.
Tolosa CF vs. Intxurre.

@TolosaldeakirolKirol Agenda
TALDE
NAGUSIAK
Alcorta Forging Group
TOLOSA CF ESKUBALOIA
Eskubaloia.  Lehen Maila Nazionala. 
15. jardunaldia. Urtarrilak 13, larunbata,
19:30ean Elgoibarren.  

Beti Gazte
TOLOSA CF
Futbola.  Erregional Ohorezko Maila. 
17. jardunaldia. Urtarrilak 14, igandea,
17:00etan Lesakan. 

TOLOSA CF
Pauldarrak B
Futbola. Euskal Liga. 18. jardunaldia.
Urtarrilak 13, larunbata, 15:30ean,
Tolosako Usabalen.  

San Cernin
REDLINE MEKANIKA TAKE
Saskibaloia. Lehen Maila. Urtarrilak 13,
larunbata, 20:30ean Iruñeko San Cernin
kiroldegian.

Gabonetako geldialdiaren ondoren, eskubaloi eta saskibaloi taldeak lanera itzuliko dira asteburuan. ATARIA
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Nahita zahartzea

G uraso baten nahi gorena
zein ote den neure buruari
galdetzean, bere seme-ala-
bek 25 eta 28 urte artean be-

tiko izan ditzatela irudikatzen dut.
Oraindik gazte, indartsu, eder, osa-
suntsu, bizitzan eskarmentu pixka
batekin eta jada bere buruaren jabe
izateko prest. Egindako esfortzuak
merezi duela sinetsiko du guraso ho-
rrek, bere artelan nagusia ondo hazi
eta hezi duena. Momentu hori gustu-
ra izoztuko lukete askok, bere ondo-
rengoak sasoi betean ikusteko irri-
kaz.

Arrazoizkoa dirudi norberaren sor-
kuntzek luzaroan egoera onean iraun
nahi izateak, hala pentsatuko zuen
orain dela 116 urte Kaliforniako he-
rrixka batean piztu zen eta oraindik
itzali ez den bonbillaren sortzaileak.
Produktu merke, fidagarri eta iraun-
korra sortzea lortu zen XX. mende ha-
sieran eta milioi bat ordu ondoren ar-
gitzen jarraitzen du. Orain dela 5 urte-
ra arte merkatuan izan ditugun
filamentuzko bonbillek berriz mila
ordu inguruko biziraupena izan ohi
zuten. Teknologia ez al doa ba aurre-
ra? Bai noski, baina gauzak nahita
gaizki egiten aspaldi ikasiak dira en-
presa handietako ingeniariak. 1924
urtean jada existitzen zen
filamentuzko bonbillen bi-
ziraupena mugatzea eraba-
ki zuen lehen erakunde se-
kretua. Ordura arte sortu zi-
tuzten produktuak onegiak
izan eta honi akabera ema-
tea erabaki zuten isilpean.
Modu honetan, 1929ko eko-
nomiaren krakaren ondo-
ren, neurri bereziak hartzen
hasi ziren ekoizleak, gai-
luen iraupena mugatu eta
kontsumoa berpizteko.

Geroztik gauzak ez dira batere ho-
betu eta jakintza publikoko informa-
zioa da gainera. Aktibo edo pasiboki,
denok etsi dugu zaharkitze progra-

matuaren legeen aurrean. Gure etxe-
tresna elektriko guztiek iraupen barre-
garria dute gaur egun eta hau gutxi ba-
litz, norbera konpontzen saiatuz gero,
tresnaren atalak itsatsita eta hautsi
gabe ez askatzeko moduan elkartuta
daudela konturatuko gara. Mugikor
bat erostean urte pare baterako izango
dela aurreikusten dugu, garbigailuak
huts egiten duenerako piezarik egon-
go ez dela jakin badakigu eta irabiagai-
luaren bi atalak elkartzen dituen plas-

tikoa hausten ikusi eta berria
erostera kondenatuta gaude
behin eta berriz. Aurrez eta
nahita planifikatutako zahar-
kitzeak familia bakoitzari
50.000 euro inguru suposa
diezazkiokeela estimatzen
da. Ez da broma.

Honek ez ote du atzera
bueltarik? Hamarkada ba-
tzuk atzera egingo bagenitu
Europan bertan, Alemaniako
Errepublika Demokratikora
salto egin genezake. Erregi-

men komunista nagusitu zen dekre-
tuz eta austeritate politika zabaldu zen
eguneroko bizitzaren arlo ezberdine-
tan. Honen eraginez, ekoizten ziren

produktuak eraginkor eta iraupen lu-
zekoak izateko beharra sentitu zuten,
eta baita lortu ere. Oraingo Alemanian
oraindik bada garai hartan sortu eta
ondo dabilen aparailurik.

Konponbidea gobernuen esku da-
goela ematen du beraz. Frantzian adi-
bidez, praktika hauen kontrako neu-

rriak hartzen hasi dira teorian. Dato-
rren urteetan aurrera jarritzen duten
edo neurri populista eta enpresak ba-
bestekoa ote den ikusi beharko dugu.
Apple eta Epsonek tribunaletatik pasa
beharko dutela ematen du behintzat.

Utopikoa eta kapitalismoaren lege-
en aurkakoa den arren, bere seme-ala-
bak benetan maite dituen sortzaile eta
ingeniarien zain jarraitu beharko
dugu oraingoz.

Gure etxetresna elektriko
guztiek iraupen barregarria
dute gaur egun eta hau gutxi
balitz, norbera konpontzen
saiatuz gero, tresnaren atalak
itsatsita eta hautsi gabe ez
askatzeko moduan elkartuta
daudela konturatuko gara

Teknogeek

ANDER
LORENTE
IRAKASLEA ETA 
INGENIARIA
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‘‘
‘‘OBJEKTIBITATEA,

DIZIPLINA ETA
UMILTASUNA
BEHAR DITU
KAZETARIAK
GUILLERMO MARTORELL MARTINON

KRIMINOLOGOA
Kriminologo, hezitzaile, irakasle edo kazetari bezala egin du lan 

Tolosan bizi den Martorellek, eta beti, «justizia sozialaren markoan» 
ulertu du bere egitekoa. Menderatutakoen eta ahaztutakoen 

alboan, ez baita alferrik kanariarra. 

TOLOSA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko urtarrilaren 12a
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Jon Miranda

Bere abizenek adierazten dutenez
arbasoak, jatorriz, Herrialde Katala-
netakoak zituen Guillermo Marto-
rell Martinónek (Galdar, 1965). Hala
ere, kanariartzat du bere burua,
nahiz eta gaur egun Tolosan bizi
den. 1978tik hona, Espainiako esta-
tua inondik pitzatu bada, Euskal He-
rritik, Kanaria Irletatik eta Herrialde
Katalanetatik pitzatu dela uste du.
«Horrela, derrigor, izan behar borro-
kalaria». 

Nolakoa izan zen zure haurtzaroa
Kanaria Handian?
Galdar herrian sortu nintzen, Kanaria
Handia uharteko hiriburua izan zen
garai prehispanikoan, gaztelarrak eta
bere lekaioek uhartedia konkistatu
aurretik. Tolosari Gipuzkoako hiribu-
rutzarekin gertatzen zaion antzeko
gauza bat gertatzen zaio Galdarri; eta
tamainaz ere antzekoa da, 24.000 biz-
tanle ditu. Historikoki, nekazari jen-
dearen lurra izan da. XIX. mende bu-
kaeran, produkzio modu feudalistatik
kapitalistara egin zuen salto 30 urte

eskasetan. Hortaz, beti egon izan da
tentsioa eta bertakoek izan duten ide-
ologian islatu da hori. Hain zuzen,
Galdarreko hondartzan batzarra egi-
ten ari zirela 60ko hamarkada erdial-
dera oldartu zitzaien nekazariei, gero-
ra 1981ean estatu kolpea gidatu zuen
guardia zibileko teniente koronela,
Antonio Tejero.
Familiatik datorkizu konpromiso
politikoa?
Aitona bere garaian Galdarreko alkate
errepublikanoa izan zen eta nirean
beti egon da behartsua eta ahula la-

NATOn sartzeari Kanaria uharteek ezetza eman ondoren Saavedra ministroari Tabona irrati librerako egindako elkarrizketaren unea. ATARIA
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guntzeko kultura politikoa. Nire aita
abokatu eta nekazaria zen eta nire
amak literatura eta musika irakasten
zituen. Abesbatza bat sortu zuen amak
70eko hamarkada hasieran eta nire
etxetik musikari asko pasa ziren. En-
tseguetan, bozak probatzeko, Aldape-
ko sagarraren kantua erabiltzen zu-
ten. Nire soinu bandaren parte bihur-
tu zen euskal kantu hori. Zortea izan
dut, musikariez gain, idazle konpro-
metituak pasatu baitira gure etxetik,
Pedro Lezcano poesia sozial kanaria-
rraren izen handietako bat, adibidez.
Zergatik erabaki zenuen Krimino-
logia ikasketak egitea?
Aurretik, irrati libreen mugimenduan
ibili nintzen. Tabona irratian (Guia,
Kanaria Handia) programa bat nuen
eta hiru oinarri zituen: heavya, pen-
tsamendu kritikoa eta salaketa sozia-
la. Azalean geratzen diren hainbat al-
biste lantzeko tresnak eskaini zizki-
dan lan horrek, modu sistematikoan
ezkutuan geratzen den errealitatea
irakurtzeko. Argia ikusi nuen eta hor-
tik iritsi nintzen kriminologia ikaske-
tak egitera. 
Sistemaren biktimetan espeziali-
zatu zinen.
Bai, zehazkiago esateko, boteredunen
abusuan oinarritu nuen nire ikerlana
eta tesina toxikomania eta biktimali-
tatearen inguruan egin nuen. Heroina
eta crackarekiko mendekotasuna zu-
ten pertsonak aztertu nituen, garai
hartan oso ohiko fenomenoa baitzen
Kanarietan. Ez nituen gaizkile bezala
ikertu, sistemaren biktima bezala bai-
zik. Turismoa dagoen tokian droga
dago; Legioa lekututa dagoen tokian
droga dago. Estatuko beste lekutan ez
bezala, Kanaria uharteetan kontsumo
anizkoitza eman zen, crack eta heroi-
na batera hartzen zituzten, eta gehie-
netan erreta. Euskal Herrian baina be-
randuago etorri zen olatua, baina zori-
gaiztokoa izan zen, nagusiki, maila
kognitiboan arrasto itzela utzi bai-
tzuen.
Zer nolako perfila zuten droga kon-
tsumitzen zuten gazte horiek?
Klase ertaineko eta baxuko jendea zen,
gehienbat. Langabezi tasa beti izan da
altua Kanaria uharteetan eta berariaz
sortutako auzo eta ghettoetan erasan

ikusezina zen, hemen gauzak itsusi ja-
rri zitzaizkionean hara egin zuen ihes.
Iturriak erabat beldurtuta zeudenez,
bertan behera utzi genuen berari bu-
ruz egiten ari ginen ikerketa, baina
frogatuta dago Galindorekin harre-
man zuzena izan zuela.
Nola sortu zitzaizun ‘Kale gorria’
aldizkarian parte hartzeko auke-
ra?
Nik harreman handia egin nuen eus-
kal preso politikoekin Salto del Negro
espetxean. Eskutan izan nuen Egin
egunkariaren lehen alea Jon Tapia
Irujo zizurkildarrak eman zidan. Ma-
terial hori erabiltzen genuen irratian
albiste buletinak idazteko eta orduan
eduki nuen Egineko ikerketa taldea-
ren berri. Luis Astiazaranen inguruko
informazioa bildu nuenean Kale Go-
rria aldizkariaren erredakziora hots
egin nuen. Pepe Reirekin Donostian
hitzordua jarri eta gaiaren inguruan
ikertzen jarraitzera animatu ninduen.
Ohartarazi zidan, arriskutsua izan zi-

zuen gehien droga kontsumoak. Bai-
na, hala ere, klase arrazoia ez zen era-
bakigarria izan. Esan daiteke, MPAIA-
Ceko sehaska izan ziren tokietan ere
propio sartu zutela droga. Adierazle
enpirikoak badaude hori erakusten
dutenak, baina baliabide asko behar
da hori frogatzeko.
Esan daiteke estatuaren aldetik in-
tentzionalitate bat egon zela leku
jakin batzuetan droga kontsumoa
areagotzeko?
Drogen merkatua ez da inoiz monopo-
lioa izan, oligopolioa baizik. Euskal
Herrian bezala, Kanaria uharteetan
heroinaren merkatuaren kuota bat ge-
rra zikinarekin lotuta egon zen. Hori
nola ezkontzen den gero erantzukizu-
nekin? Hori ez da erraza frogatzen. Es-
trategia oso baten parte zela esateko
eta Espainiako estatuak heroina gerra
arma bezala erabili zuela baieztatzeko
ikerketa sakon bat beharrezkoa da.
Baina duda handirik gabe, negozio ho-
rren parte bat, made in Intxaurrondo
zen; helburu ekonomikoak zituzten
eta baita politikoak ere, jende gaztea
desmobilizatzeko.

Horrela iritsi zinen Luis Astiaza-
ran Iraolarengana. Nola izan ze-
nuen bere berri?
Kriminologia ikasten ari nintzela au-
kera izan nuen Salto del Negro espe-
txean irrati bat muntatzeko. Preso ze-
goen jendeari galdezka hasi eta bere-
hala konturatu nintzen, beldurtuta,
isilik geratzen zirela. Horrek esan nahi
du zerbait bazela atzean. Hernialden
jaio, Oionen bizi eta bolada batean Ka-
narietan ibili zen Astiazaran; gizon

«Droga menpekotasuna
zutenak ez nituen gaizkile
bezala ikertu, sistemaren
biktima bezala baizik»

«Kanaria uharteetan  ere
heroinaren merkatuaren
kuota bat gerra zikinarekin
lotuta egon zen»

«Kanaria uharteetan
indartsua izan zen
mugimendu antimilitarista
eta gazte asko intsumiso 
egin ziren»
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tekeela, baina ordurako banuen nik
eskarmentu nahikoa. Handik hilabete
batzuetara deitu zidan Pepek eta Ka-
naria uharteetan Kale Gorriako berrie-
maile izateko eskaintza egin zidan.
Izugarri poztu nintzen.
Zer nolako ikerketak egin izan ze-
nituen?
Kanarietan sortzen ziren albisteekin
Kale Gorriaren bertsio digitala elika-
tzea zen nire egitekoa, beti ere salaketa
soziala eta eduki politikoko informa-
zioarekin. Gehienbat, Kanaria uharte-
etan zegoen ustelkeria kasuen berri
eman nuen eta arreta jarri nuen berta-
ko mugimendu sozialen kriminaliza-
zioan. Adibidez, uharteetan indartsua
izan zen mugimendu antimilitarista
eta gazte asko intsumiso egin ziren.
Kartzelan sartu zuten lehena, Salto del
Negroko irrati tailerrean ikasle izan
nuen. Esanguratsua da 1986ko errefe-
rendumean, Herrialde Katalanekin
eta Euskal Herriarekin batera, Kanaria
uharteek ezezkoa eman ziotela NA-
TOn sartzeari. 
Nola iritsi zinen Euskal Herrira?
Nik adin txikikoekin egiten nuen lana,
hezitzaile gisa. Hain zuzen, Kale Go-
rria aldizkarian zentro hori eramaten
zuen gobernuz kanpoko erakundea
salatu genuen erabiltzaileei tratu txa-
rra emategatik eta xenofobiagatik. Zu-
zendaria eta zuzendariordea fiskaltza-
ren aurrean salatu genituen eta Kana-
riako gobernuak kargutik kendu
zituen. Horregatik mehatxuak eta pre-
sioak jasan nituen eta ni dagoeneko
Kale Gorrian aritzen nintzenez, joan
eta etorri nenbilen. Buelta horietako
batean, curriculum-a utzi nuen eta
Zumarragako Ibaiondo adin txikikoen
zentrotik hots egin zidaten lanerako.
Orduan erabaki nuen saltoa eman eta
hona etortzea. 
Hala ere, zuk jarraitu duzu ikerke-
ta kazetaritza egiten.
Ni Euskal Herrira iritsi eta sei hilabete-
tara itxi zuten Kale Gorria. Gerora,

Pepe Rei Elkartea sortu genuen iker-
keta kazetaritza berreskuratu eta Pe-
peren omenez liburu bat argitaratze-
ko. Kazetaritza klase hori egiteko ba-
liabideak behar dira eta horrelakoak
urri izaten dira gurean, beraz, gauza
gutxi baino ondo egin nahi ditugu eta
baditugu proiektuak aurrera begira.
Gaur egun badago zer ikertua. Nola
ikusten duzu ikerketa kazetaritza?
Ikertzea, eta batez ere ondo ikertzea,
oso garestia da. Gaur egun, lauzpabost
lagunen eskuetan geratzen da ikerke-
ta eta gehienetan oso mediatizatua
izaten da. Paradigma berri bat sortu
da, non Jordi Evole bezalako kazeta-
riak diren erreferentzia. The Buggles
taldearen Video killed the radio star
kantua gai honetara ekarrita, esango
nuke, badabilela ego bat kazetaritza-
ren izarra hil duena. Badirudi gaur
egun garrantzitsuena ez dela salaketa
egitea, albistea ‘nik’ ematea baizik.
Formatu hori ez da egokia, nire ustez.
Nik irrati komunitarioen eredua eka-
rriko nuke kazetaritzara, non komuni-
kazioaren norabidea aldatzen den: bo-
tere ekonomiko edo politiko batek er-
pin horretatik herriari informazioa
bideratu beharrean, modu horizonta-
lagoan jariatzen da komunikazioa, he-
rritik herriarentzat. Zentzu horretan,
garrantzitsua iruditzen zait TOLOSAL-
DEKO ATARIA bezalako tokiko hedabi-
deek egin dezaketen lana, kale bazte-
rrean gertatzen dena salatzea oso ga-
rrantzitsua baita. Ez zara izango izar
bat, baina egiteko hori ezinbestekoa
da jendarte justuago bat eraikitzeko.  
Gaur egun badago ikerketa kazeta-
ritza egiterik Euskal Herrian?
Gaur egun iritzia gailentzen zaio asko-
tan informazioari. Zilegi da, baina
ikerketa kazetaritza egin nahi duenak
metodoa, diziplina, objektibitatea,
lana, umiltasun asko eta enpatia behar
ditu. Eta hori guztia, nire ustez, justi-
zia sozialaren marko barruan ulertu
behar da. 

Berria edo Gara egunkariek, egune-
ro kalera ateratzeko borroka latza egin
behar izaten dute, eta beste bide ba-
tzuk esploratzen hasi gaitezke, He-
rrialde Katalanetan Jornada proiek-
tuarekin egiten ari diren bezala. Pepe
Rei Elkartetik ere sortu zen Kazetari
kanaia egitasmoa, baina aurrera ate-
ratzeko baliabide asko behar dira. He-
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ematen du eta hori ongi dago. Aurpegi
horrek bere ifrentzua ere badu, jendea
geroz eta gehiago goiburua eta sarrera
irakurtzera ohitzen baita eta mamian
sartzea kosta egiten zaio. Nik askotan
esaten dudan bezala, ‘Twitter gezurra
da’. Irakurrienen artean dauden txio-
ak ikusten badituzu konturatzen zara
ikerketarik ez dagoela, eta iritzia be-
rriz, barra-barra. Salaketa jende gehia-
gorengana iritsi bai, baina ikerketaren
sakontasuna txikiagoa izan daiteke.
Txioa eufonikoa izateari garrantzi
handiagoa ematen zaio edukiaren ma-
miari baino. Hori guztia esanda, bada-
bil Twitterren jende brillantea, eta for-
matu horrek balio dezake dei efektu
gisa, erreklamoa egiteko. 

Kazetari gisa aritu zinen garaiare-
kin alderatuta, adierazpen askata-
suna bermatzen dela uste duzu?
Gure garaian, irrati libreek oraingo
sare sozialek baino oihartzun txikia-
goa zuten eta horregatik utzi ziguten
nahi genuena egiten, inork kasu egi-
ten ez zigulakoan. Sare sozialek gaur
egun iritzi klima bat sortzen dute eta
ukatu ezin daitekeena da inkisizio mo-
duko bat bizi dugula. Alfredo Remire-
zena, esate baterako, sinestezina da.
‘Nola da posible?’ galdetzen diot neure
buruari. Inboluzioa bizi dugu. Garai
ilunak dira, kalean hainbeste neoi argi
egonagatik. 

Sinistu gaitzaten guri gehiago exiji-
tuko digute beti. Pepe Rei, Jabier Salu-
tregi, Martxelo Otamendi edo Katalu-
nian Xavier Vinaderren kasuak dauz-
kagu. Atxilotu, torturatu eta jazarri
dituzten kazetari eta egunkarietako
zuzendariak dauzkagu. Turkia ez, Es-
pañistan da hau. 
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«Badirudi gaur egun
garrantzitsuena ez dela
salaketa soziala egitea,
albistea ‘nik’ ematea baizik»

rri batek ezin du ikerketa proiektu oso
bat hiruzpalau pertsonengan bakarrik
zamatu.
Aro digitalak erraztu edo zaildu
egin du kazetaritza klase hori egin
ahal izatea?
Erromantizismoa kendu dio kazetari-
tzari, baina aldi berean, momentuan
bertan informazioa emateko aukera

Zure arbasoak Herrialde Katalane-
koak ziren jatorriz. Nola ikusten
duzu bertan burutzen ari diren
prozesua?
Duela asko gertatu behar zuela irudi-
tzen zait. Ezin da borrokatu hain oro-
kortua den herriaren sentipenaren
aurka. Kalean erabakiko da, baina Ka-
taluniak bueltarik gabeko bere bidaia
abiatu du. Nire ustea da eta horrela
izatea espero eta desio dut. 
Larri gaixo dagoen preso baten,
Manu Azkarateren, senidea zara.
Nola ulertzen da bere egoera?
Duela 14 urte Tolosara lehen aldiz iri-
tsi nintzenean, Trianguloan zigarroa
erretzen ari nintzela, ezkerrera begira-
tu eta Manu askatu irakurri nuen. Eta
begira gauzak nola diren, azkenean
nire koinatu bihurtu dela. Kale Gorria-
tik ezagutzen nuen eta banuen bere
kasuaren berri. Gero gertuagotik ja-
rraitu dut; nola atxilotu zuten Marse-
llan eta gaixo egonik zein tratu eman
dioten Espainian. Baina are okerragoa
da Ibon Iparragirreren kasua. Manuk
kide bezala du moduluan eta beste
kezkarik ez du, berehala atera behar
dutela esaten digu telefonoz berarekin
hitz egiten dugun bakoitzean.
Pepe Rei Elkartean diharduzu. Au-
rrera begira proiekturik?
Hain zuzen, Manuk presio polizial
handia jasan zuen hemen bizi zela eta
Ziburura ihes egitea erabaki zuen. Ber-
tan bizitza normala egiten zuen eta
han, bere eskutik, errefuxiatu politiko
asko ezagutu nituen. Gai horrek nire
interesa piztu zuen eta erreportaje bat
prestatzen hasi ginen. Badira errefu-
xiatuak ziklo guztia egin dutenak: tor-
turatuak izan dira, espetxea ezagutu
dute eta deportatu egin dituzte. Ho-
rrek dakarren inpaktu emozional eta
soziala izugarria da eta hori kontatu
nahi dugu. Europa osoan ezagutu ez
den ankerkeria egon da pertsona ho-
riekin Euskal Herrian.
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KONKISTATU
AURRETIK, IZANA
BAZUEN HERRIA
Hierro, Gomera, Palma, Tenerife, Kanaria Handia,
Fuerteventura eta Lanzarote. Zazpi uharte dira, egun
Kanarietako erkidegoan biltzen direnak Espainiako
estatuaren barruan. Historia luzeagoa dute, ordea.

J.M.

P edagogia lan handia egin
behar dela uste du Guiller-
mo Martorellek, jende gaz-
teak ez baitu ezagutzen Ka-

naria uharteen historia. «Hamarkada
askotan kolonizazio kulturala gertatu
da eta identitate sentimendu hori di-
fuminatu egin da azken urteetan. Irla
bakoitza bere kabuz ari da bidea egi-
ten».

Antonio Cubillo (1930-2012) izan
zen Kanariako independentziaren al-
deko mugimenduaren bultzatzaile
nagusietako bat eta Martorellen fami-
liak gertutik ezagutu zuen: «Amak Te-
nerifen egin zituen ikasketak eta uni-
bertsitatean ezagutu zuen Cubillo. Or-
dutik, beti mantendu izan genuen
harremana». Abokatua zen eta Fran-
kismoa bete-betean zela kereila krimi-
nalak jarri zituen gobernadore milita-
rren aurka. Ihes egin behar izan zuen
1960an, aurrena Parisera eta gero Alje-
riara. Bertan sortu zuen 1964an Movi-
miento por la Autodeterminación e In-
dependencia del Archipiélago Canaria
MPAIAC. 

Txikitan, etxean, gurasoen logelan
jarrita entzuten zuen Martorellek La
Voz de Canarias Libre irratia. «Aljeria-
tik emititzen zuen irratiak eta Cubillo-
ren hitzaldiak entzuten genituen. Bes-
teak beste, Espainiako produktuen
boikota eskatzen zuen. Ni gaztea nin-
tzen eta haluzinatu egiten nuen».
MPAIAC mugimenduak izan zituen
bere indar armatuak, Fuerzas Arma-
das Guanches (FAG) izenekoak, eta
hainbat ekintza egin zituzten. «Egin ez

zituzten beste asko ere egozten zaiz-
kie», dio Martorellek eta gerra zikina-
ren testuinguruan ulertu behar direla
uste du: «Espainiako estatuak ‘inde-
pendentzia’ hitza entzuten duen aldi-
ro, gerra zikina aktibatzen du». 

1978an Cubilloren aurkako atenta-
tuak ere gauza bera erakusten du.
«Suarezen estreinaldi ofiziala izan zen
atentatu hura». Europak kolonizatuta-
ko herri gisa, Kanaria uharteek estatu
independente izateko duten eskubi-

dea jaso berri zuen ebazpen batean Or-
ganización para la Unidad Africana
OUA erakundeak eta independentzia-
ren defentsa egitera NBEren deskolo-
nizazio batzordera joatekotan zen Cu-
billo atentatua egin ziotenean. Ekin-
tza horretan nahastuta Espainiako
estatuko arduradunak egon ziren eta
estatu terrorismoaren biktima gisa
2003an kalte ordaina jaso zuen Cubi-
llok.

«Kontuan hartu behar da interes
asko zegoela jokoan momentu horre-
tan. Kanaria uharteetan Errusia eta
AEBk interes geopolitikoa zuten, es-
trategikoki Amerika, Afrika eta Euro-
paren arteko zubi lana egiteko balio
baitzuen uhartediak. Euren atzapa-
rrak sartu nahi zituzten bertan». Ho-
rregatik ahalegin guztiak egin zituen
Espainiako estatuak mugimendu in-
dependentista desaktibatzeko.
MPAIAC barruan infiltratu asko izan

ziren eta gerora Cubillok borroka ar-
matua uzteko erabakia hartu zuene-
an, bere aurka jardun zuten. «Egia da
gizon berezia zela, hori ere esan beha-
rra dago. Fakzio eta eszisio ugari izan
zen eta askotan aritu ziren bere aurka.
Aitortu beharra dago lidergo zentralis-
ta izan zela berea, baina ekarpen asko
egin zituen». Besteak beste, Martore-
llek «nazio» banderatzat duena sortu
zuen Cubillok. Ikur zuri, urdin eta ho-
ria, zazpi izar berde erdian dituena,
«irla bakoitzeko bana».  

Maite zuen Martorellek Cubillo eta
nabari da: «Kale Gorrian aldizkariak
atera zuen azkeneko azalean azaltzen
da, nik neuk egindako elkarrizketaren
harira. Ikerlari bezala egin nuen lane-
an asko lagundu zidan eta gutxik azpi-
marratzen dute azkeneko urteetan
abokatu gisa, paperik gabeko etorki-
nak lagunduz egin zuen lana».

Batasun falta
1979an MPAIAC mugimendua desa-
gertzearekin batera, barreiatzen joan
zen kausa independentista. Urte har-
tan, Espainiako Gorteetarako lehen
hauteskundeetan Unión del Pueblo

Mendeetan zehar jasandako
konkista eta akulturalizazioa
hainbestekoa da, jatorrizko
hizkuntza jazarri zitzaiela

Lanagatik egindako bisita batean,
Antonio Cubillorekin Tenerifen. ATARIA
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Heavy metal musika
gustuko duen kanariarra

«Euskal Herria magia da. Nire-
tzat plazerik handienetako bat,
udazkenean autoa hartu eta ipa-
rralde barnealdera joatea da, he-
avy gotikoa entzunaz osteratxoa
egitera. Hau beste herri bat dela
nabari dut orduan, sentsazio
asko etortzen zaizkit». 
Izugarri gustatzen zaio heavy
metal musika Guillermo Marto-
relli. Deep Purplen lehen diskoa
erosi zuenetik in crescendo joan
da bere afizioa. Eta probatua du,
baita ere, musikari gisa: «Ez dut
batere ondo kantatzen, eta ez dut
belarririk». Gitarra elektrikoa du
eta bere kantuak osatzen ditu,
«baino oso modu oinarrizkoan». 

Kanarian existitu  zen heavy
metal eszena, «eskola ona izan
zen» Martorellen esanetan, baina
uharteetatik ateratzea garestia
zen 80ko eta 90eko hamarkade-
tan eta mugimenduak ez zuen
behar bezain besteko garapenik
izan. Krull eta Jezabel bezalako
taldeak ditu gogoan, «oso-oso
ondo jotzen zuten». Teclados Fri-
tosek ere sona lortu zuen hard-
rockaren panoraman eta oro har,
uharteetan musikarien harrobi
ona egon zela uste du.

«Eta Euskal Herrian zer esanik
ez». Baionakoak diren Gojira tal-
dekoek aurki Iron Maidenekin
joko dute eta bertan egoteko as-
moa du Martorellek: «Puntako
taldea da Gojira, Metallicak nahi-
ko luke hauen maila eduki, oso
goian daude». Betidanik Deep
Purple zalea izan dela aitortzen
du, baina belarriak beti irekiak
izan ditu. «Saxon, aro berriko tal-
de gisa oso gustukoa dut, riff izu-
garriak ditu. Gero, Finlandia eta
Suediako heavy gotikoa ere atse-
gin dut, metal sinfonikoa... estilo
horren barruan denetarik entzu-
ten dut». 

Eta gerturago etorrita, Oztopo.
Eskualdean sortua den taldeari
etorkizun oparoa iragarri dio
Martorellek. «Teknika izateaz
gainera transmititu egiten dute». 

Canario UPC alderdiak eserleku bat
lortu zuen kongresuan. «Nazionalista,
komunista eta antiinperialista izan
zen koalizio hori eta Fernando Sagase-
ta izan zen diputatu. Dezenteko borro-
ka egin zuen Madrilen». Bestelako al-
derdiak ere sortu ziren «trantsizioa»
garaian, Agrupación Tinerfeña Inde-
pendiente ATI delakoa, adibidez. «Na-
zionalismo itxurazko bat saltzen saia-
tu ziren eta ikusi besterik ez dago zein
izan zen alderdi horren aita pontekoa:
Martin Villa. Horrekin dena esanda
dago». 

Martorellen esanetan, azkeneko
hiru hamarkadatan irla bakoitzak bere
bidea segitu du eta «pseudo-naziona-

lismo» moduko bat sortu dute. «Guzti
horren emaitza da gaur egungo Coali-
ción Canaria, interes propioen arabera
PP eta PSOEra arrimatu dena, Kana-
riako identitate eta historiari uko egi-
nez». Azkeneko urteotan gauzatu den
alternatiba Nueva Canarias izan da:
«Alderdi horren buru, Roman Rodri-
guezek, esate baterako, Txema Monte-
roren aldeko kanpaina egin zuen Eu-
ropako Parlamenturako Herri Batasu-
nako hautagai izan zenean.
Aurrekoen erreleboa hartuko ote zuen
uste genuen, baina ilusio bat baino ez
da izan azkenean». Gaur egun Marto-
rellek ikusten ditu mugimendu intere-
sagarriak Unidad del Pueblo edo Alter-
nativa Nacionalista Canaria bezalako
alderdien inguruan, «baina batasun
falta nabaria da». 

Izan ere, Tolosan bizi den kanaria-
rraren arabera, irletan bizi diren herri-
tarren psikologia «oso berezia» da:
«Kolonizatuaren sindromea daukagu
eta hori logikoa da urteetan jasan du-
gun jazarpena ikusita. ‘Madril gabe, ai-
tarik gabe zer egingo dugu guk?’ galde-
ra dabilkigu bueltaka subkontziente-
an». Mendeetan zehar jasandako
konkista eta akulturalizazioa hainbes-
tekoa da, jatorrizko hizkuntza bera ere
jazarri egin zitzaiela bertakoei. «Guan-
txea da hizkuntza eta badabil jendea
hori berreskuratu nahian baina oso
zaila da, Ameriketako beste hainbat
tokitan ez bezala, konkistatzaileek ez
baitzuten hizkuntza idatziz jasotzeko
ahalegina egin». Bereber hizkuntzatik
eratorritakoa dela esaten dute adituek
eta filologoak ari dira berreskuratze
lana egiten.  
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URTEROKO ERROMESALDI
BERTSOZALEA

‘Tolosaldeko Ataria’-ren bertso saioa urtarrilaren 20an izango da, 19:30ean,
Leidor aretoan; ‘Txolarre’ irratia saioa antolatzen hasi zenez geroztik,

bederatzigarren saioa izango da, eta ‘Ataria’-ren bosgarrena. 
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Itzea Urkizu Arsuaga

H elburu handizalerik
gabe ekin bazioten ere,
denborak ohitura –eta
ia tradizio– bilakatu du
urte hasierako bertso
saioa; erromesaldi ere
bai, zenbaitentzat. Txo-
larre irratiaren alde ha-

sieran, eta TOLOSALDEKO ATARIA-ren
alde gero, Leidor aretoa betetzen du-
ten ikusleek bat-bateko kantu errima-
tuaren erritmoan dantzatzen dute ur-
tero. 

Urtemuga biribilaren atarian iritsi-
ko da aurtengoa, bederatzigarrena, ur-
tarrilaren 20an. Oholtzan sei bertsola-
ri eta gai jartzaile bat, eta besaulkietan
gose eta egarria, ahozkotasunaz goza-
tzeko. Batzuk, txapelketa nagusia nahi
adina dastatzeko aukerarik izan ez zu-
telako, edo nahiago dutelako lehiaz
kanpoko bertsolaritza; beste asko, be-
rriz, irailean hasi eta abendura bitarte-
ko asteburu guztiak bertsoz bete iza-
nagatik ere, ase ez zirelako. 

Guztiek entzun ahal izango dute
txapeldun handia, Maialen Lujanbio.
Baita handia egin duen Aitor Mendilu-
ze ere; eskualdeko azpitxapelduna.
Amets Arzallus txapeldun ohia ere bai,
txapela bai baina dirdirarik galdu ez
duena. Beñat Iguaran amasarra ere
oholtzan ariko da, behetik gorako la-
naren eredu, txapelketa txukun baten
ahots eta txapeldunaren agurreko ge-
rokoen ordezkari. BECeko atarian ge-
ratu, eta TOLOSALDEKO ATARIA-ra berta-
ratuko da Agin Laburu ere. Eta, azke-
nik, txapelketa paper eta boligrafoaz
jarraitu duena izango dute kanturako
lagun: Andoni Egaña txapeldunetan
txapeldunena. 

Ia etxekoak
Txolarre irratiak 2010. urtean antolatu
zuen, estreinakoz, urtarrileko bertso
saioa. Eskualdeko irratiaren 10. urteu-
rrena aitzakiatzat hartu, eta euskaraz-
ko informazio uhinei ufada bat ema-
tea izan zuten helburu. Urte hartan
Beñat Gaztelumendi, Aitor Mendilu-
ze, Andoni Egaña, Sustrai Colina,

Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus
aritu ziren kantuan, eta Amaia Agirrek
jarri zizkien gaiak. 

Zazpien izen-abizenek eta jokatu
berria zen Bertsolari Txapelketa Nagu-
siak leporaino bete zuten Leidor, eta
beste hainbat eserleku betetzeko mo-
duko ilara osatu zuten, kanpoan, sa-
rrerarik gabe geratu ziren zenbait za-
lek.

Orduz geroztik, bertsozaleek ia
etxeko sentitu dituzten hainbat ber-
tsolari, urtero izan ez bada, ia urtero
bertaratu izan direlako Tolosako saio-
ra. Andoni Egaña, Maialen Lujanbio
eta Amets Arzallus  izan dira ATARIA-
ren bertso saioan gehien kantatu izan
dutenak, baina, haiekin batera, Tolo-
saldeko euskarazko komunikabideen
aldeko alea jarri izan dute Arkaitz Esti-
ballesek, Aitor Mendiluzek, Jon
Maiak, Aitor Sarriegik, Jexuxmari Ira-
zuk, Igor Elortzak, Alaia Martinek, Se-
bastian Lizasok, Miren Amurizak, An-

jel Mari Peñagarikanok, Unai Iturria-
gak, Unai Mendizabalek, Oihana Igua-
ranek, Sustrai Colinak eta Iker Zubel-
diak. 

Imana: betikoa desberdin
eginaraztea
Saioaren sorreraz geroztik, Amaia Agi-
rre bertsolari billabonatarra gai-jar-
tzailearen paperean aritu izan da, ur-
tarrileko bertso saioan. Betikoa des-
berdin eginarazteko dohaina
Leidorreko bat-batekoak entzuteko
indar erakarle bilakatu da eta, zalan-
tzarik ez da: Agirreren begirada finak,
originaltasunak eta oholtzako ezagu-
tzak berezi egin dute hitzorduetako
bakoitza. 

Leidor aretoan kantatu izan zaie
bertsolarien zapatei. Jolastu izan dute
bertso-zazpi-jokoan, eta esleitu izan
diote liburu bana, bertsolari bakoitza-
ri, azalari bakarrik begiratuta. Leidor
aretoan itzali izan dira, erabat, argi
guztiak, eta itzaltze hori bera gaitzat
baliatu, bakarkako lan baterako. Eta,
noski, kantatu izan da, bertsolaritza-
ren ohiko moldeetan, baratzea belar-
txarrek jan dioten nekazariez, sarrera-
rik gabe geratu den zaleaz, Gu ta Guta-
rrak telebista saioaz, emakumeen

‘Tolosaldeko Ataria’-ren
bertso saioa 19:30ean hasiko
da, aurten, Leidor aretoko
agenda oparoa dela-eta 

TOLOSALDEA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2018ko urtarrilaren 12a

a020-023_ataria_Diseinua  2018/01/10  20:15  Página 3



23
aldageletan egin izan dituzten zuloez,
Tolosako gaztetxeaz, Donostiaren kul-
tura hiriburutzaz, Aralarko pisten
nahiz haurrei elizgizonek egindako
sexu abusuez. 

TOLOSALDEKO ATARIA eskualdeko
eguneroko jariora nola, badirudi ATA-
RIA-ren bertso saioa ere hala atxikitzen
zaiola aktualitateari. Itxaron egin be-
har, beraz, Amaia Agirrek mamituta-
ko gaiek eta bertsolarien jardunak zein
aktualitate marrazten duten ikusteko. 

Aurrena bukaera pentsatzeaz
Gaia entzun, mezuaren bideari heldu,
eta bukaera pentsatzen du, lehenen-
go, bertsolariak, atzetik aurrerako la-
nari ekiteko; bertsoa osatzeko. Bada,
TOLOSALDEKO ATARIA-ko lan taldeak ere
antzeko ariketa egiten du, urtarrileko
bertso saioa antolatzerakoan. 

Bukaera pentsatzen dute lehenen-
go: bertso saioa zein egunetan egin
nahiko luketen, eta zein bertsolari
gonbidatu nahiko lituzketen. Bertso-
tan zalantzak nola, bertso saioaren an-
tolakuntzan ere gorabeherak suerta-
tzen dira, noski, eta agenda kontuekin
dantza egin behar izaten da, ia urtero.
Hortik, esaterako, aurtengo ordutegi
aldaketa: 19:30ean hasiko da saioa.

Behin eguna eta aretoa ondo lotutako-
an, gai-jartzaileari data gordetzeko es-
katu, eta bertsolari seikotea osatzea
izaten da egitekoa. 

Bertsoaren amaiera pentsatu eta
aurreko bete-lana egin eta gero, kanta-
ri hasi ohi da bertsolaria, bere erantzu-
na plazaratzeko. Bada, urtarrilaren
20ko saioaren antolakuntza bertso bat
osatzeko prozesua balitz, saioako kar-
tela litzateke kantaturiko bertsoa.
Aurten omenaldi ukituaren inprimitu
ditu, ATARIA-k, hitzordua iragartzeko

afixak, izan ere, komunikabideko Ibai
Luque diseinatzaileak Iñaki Epelde ar-
tista tolosarraren joera artistikoetara
gerturatu nahi izan du, bere lana osa-
tzeko. Horrela, sei bertsolarien eta gai-
jartzailearen argazkiak ertzera dara-
matzaten koloretako sei trazu ikusi
ahal izango dituzte, zaleek, bertso
saioko kartelari begiratuta. 

TOLOSALDEKO ATARIA-ko lan taldea
joan den urria inguruan hasi zen urta-

rrileko saioa prestatzen eta, txapelketa
urtea izateak ekarriko zuen oihartzun
gehigarriaren jakitun, Gabonen aurre-
tik sarrerak eskuragarri jarri zituzten,
Atarikideentzat. Orduz geroztik, tele-
fono hotsa ia etengabekoa izan da San
Esteban auzoko bulegoan eta, sarrera-
rik gabe geratu nahi izan ez dutenekin
batera hots egin dute, ATARIA-ren ber-
tso saioko sarrera Gabon-opari bilaka-
tu dutenek ere.  

Ez baita lan erraza izan, eserleku
berde eta grisetako batean eseri ahal
izateko txartela eskuratzea. Lau egun
nahikoa izan dira erreserbatu gabe ge-
ratzen ziren sarrera guztiak bukatze-
ko.

Zaleei lanak errazteko asmoz, gai-
nera, ATARIA-k lehen aldiz eskaini die,
Atarikideei, erreserbatutako sarrerak
aurrez jasotzeko aukera; urtarrilaren
20an, horrela, ilara arinxeagoa izango
du Leidor atariak. 

Zortzi urtean 6.400 eserleku baino
gehiago bete ditu, euskarazko komu-
nikazioaren aldeko bertso saioak, eta
beste 800 pasatxo betetzera dator be-
deratzigarren saioa ere. Leidor txiki
geratuko da, bai, baina izan dadila
ATARIA-ren komunitatea gero eta han-
diagoa delako. 

Aurten, estreinakoz,
erreserbatutako sarrerak
aurrez jasotzeko aukera
eskaini du ‘Ataria’-k

‘Txolarre’ irratiak 2010.
urtean ekin zion bertso saioa
antolatzeari, beren 10.
urtemugarekin bat eginez 
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U rte berriak asmo berriak ekarri ohi 
dizkigu denoi, hobeak eta jatorragoak 
izateko, irabazitako kiloak botatzeko, 
bizimodu osasuntsuago bat eramateko...

Niri urte berriak lankide baten mezu berezi bat ekarri zi-
dan. Hauxe:

«Kaxa huts bat.
Ibaiaren gainazalean flotatzen duen kaxa

huts bat;
ilargiari hozka egin eta irribarrea atera-

tzen diona;
tximeletak harrapatzeko ere balio duena.
Kaxa huts bat da 2018a.
Urte bakoitza opari bat da. Azukre-koxkor

bat... gauaren erdian».
Eta mezuaren misterio eta magia kutsuaz

zipriztindurik erantzun hauxe irten zitzai-
dan:

«Dotorea olerkia! Saiatuko naiz ilargiari
hozka egin eta irribarrea lapurtu dion kaxa
misteriotsu hori ekintza onez betetzen, lite-
ratur kutsuz ere bai eta hortik aurrera egune-
roko bizitzako ekintza xumeez: txoriei ogi
apurrak bota, bereziki neguan, eguneroko ogia errezatu
gabe izan dezaten; bilobei ahal diedan maitasun garbiena
eskaini eta bizitzako bidezidorrak erakutsi, oihan malapar-
tatu honetan gal ez daitezen; etxean uso izaten ahalegindu
barruan dugun otso hori bezatuz; ingurukoei irribarrea eta
zoriona eskaini neurri apalean bada ere, mutur beltzak egu-
raldia ere goibeldu egiten baitu; errekatxoen murmurioa
pozjarioz entzun, kukuaren lehen «kukua» urduritasunez
itxaron, ahal bada xox batzuk patrikan izanik, lehenengo
tximeleten hegaldiak eta kilkerren sinfoniak arnasbetean
dastatu, ipurtargien argi
fosforeszente magikoa
ekaineko gauetan bilatu
(urtero topatzen ditut bos-
naka edo seinaka etxetik
gertu), ilargiari keinu egin
laino artean ihesi suma-
tzen dudanean, basoko
zomorro, pizti, basajaun
eta beste hainbat pertso-
naien artean galduta ibili
zuhaitzen izerdi berria
sentituz udaberrian eta
haien itzala udan, gure
hizkuntza, kultura, ohitu-
ra, abesti eta gure herria-

ren imajinario aberatsa egunero arnasten, babesten eta
ingurukoen artean hedatzen ahalegindu… Hainbeste
gauza dauzkat egiteko… Eta martziano txikien trilogia
bukatu, Arrikruzko nire galera eta panthera leo spelaea-
ren aurkikuntza kontatu, istorio politak edo zirraraga-
rriak idazten jarraitu…

Eta zu bezalako pertsona saiatuei animoak eman,
inork beren lana aitortzen eta goraipa-
tzen ez badie ere, jakin dezaten lan bi-
kaina egiten ari direla eta zerbitzu pare-
gabea eskaintzen, gure herriaren me-
moria geroan txertatuta gera dadin. Zer
ez genuke emango orain I. mendeko
edo V. mendeko euskaldunen memo-
riak txukun idatzita edukitzeagatik.
Euskaldunon miraria izan da baserrita-
rren eta artzainen memorian nola gor-
de diren hainbeste urtetan Tartalo, jen-
tilak, laminak, Basajauna, Mari, Maki-
lakixki eta beste hainbat eta hainbat
elezahar, mito, sinesmen, sineskera…
Eskerrak Azkue, Joxe Miel Barandia-
ran, Satrustegi eta antzeko pertsona ar-
giak izan diren, horiek denak desagertu
baino lehen jasotzeko… Horregatik,

mila esker, zuei ere, egiten ari zareten lan bikain, esker
gutxiko baino balio izugarriko horrengatik».

Eta hau dena idatzi ondoren konturatu naiz urte berri-
rako asmo onak ere ageri direla. Baina zenbat aldiz huts
egiten dugun, bereziki eguneroko euskararekin. Helduak
beren artean erdaraz jo ta ke eta umeak hurbildutakoan,
euskaraz. Konturatu gabe, ume horiei esaten ari garela
euskarak umeekin eta txakurrekin hitz egiteko bakarrik
balio duela. Urte berrirako asmo berri sendoen artean
eduki behar genuke, gure ohiturak aldatzea: ahal den

guztietan helduok hel-
duon artean euskaraz egi-
tea, kaleko paisaia euskal-
dunagoa egitea, gure hiz-
kuntzaren biziraupena
jokoan baitago.

Asmo berri hau Euskal
Herriko herri askotan
praktikan jartzera doaze-
nez, guk ere ahalegintxoa
egin dezagun gure arbaso-
en herri misteriotsu honek
bere misterioan eta bere
euskaran jarrai dezan.

Urte berri on denoi eta
asmo berri on!

IÑAKI ZUBELDIA
ATARIA IRRATIA 107.6 FM

Urte berri on, asmo berri on!

Kale kantoitik
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Asistentzia sexuala
baliabide gisa?

O rokorrean, gizartean asisten-
tzia sexualaren existentzia-
ren inguruko jabetze murri-
tza dela esatera ausartuko

ginateke. Ordea, badira hor nonbait
batzuk, La terapia pelikula ikusi eta
gaira halako hurbilpena egin dutenak.
Bada, gaiaren nondik norakoak uler-
tzeko garrantzitsua iruditzen zaigu
aniztasun funtzionalaren termino
nahiz testuinguruan murgiltzea. 

Lehenik eta behin, aipatu, «anizta-
sun funtzional» hitzaren erabilera
nahiko berria dela; izan ere, 2005 urte-
ko urtarrilean Foro de Vida Indepen-
dientean proposatua eta erabilia izan
zen. Gainera, une hartan, mundua eta
historian lehen aldiz ezgaitasunari da-
gokion esanahi ezkorra aldatu nahi
izan zen; halaber, ezgaitasun hitza
erabili beharrean, foro hartan parte
hartu zuten emakume
zein gizonek bat egin zu-
ten aniztasun funtzionala
hitzaren erabileraren
alde.

Desinformazioaren oi-
narrian, hezkuntza be-
reiztuak, errehabilitatze-
ko gaitasunak edo diag-
nostikoak; aniztasun
funtzionaldun pertsona

independenteen irudiak balidatu di-
tuzte, elbarriak beraien desioetan,
atzeratuak beraien sexualitatean, ba-
liogabeak beraien sentikortasunean,
estigmatizatuak beraien gorputza dela
eta; eta azkenik, deformatuak. Azoka-
ko munstroak (begiratzen direnak,
baina ez ukitu), maitasun platoniko
eta senideartekoari lotuak. 

Inork ez die azaldu ordea, sekula se-
rioski zer den sexualitatea, eta beraz,
beldurrez bizitzen dituzte harreman
sexualak, eszenatoki berri bat baita be-
raien bizitzan. Izan ere, informazioa
jasotzeko eremuak izan daitezke fami-
lia, instituzioak eta gizartea, baina gai
hauei buruz hitz egiteko eremu haue-
tako sarbidea falta zaie; ez da gai honi
buruz hitz egiten. Aniztasun funtzio-
nala edo ezgaitasunen bat duten per-
tsona guztiak «hori» (sexua) gabe bizi

behar dutenaren ideiaz
eraikitzen dira; eta «hori»
horrek ez du zerikusirik
beraiekin. Askorentzat
sexua soilik den bitarte-
an, aniztasun funtziona-
la duten pertsona asko-
rentzat «sexoterapia» da. 

Beraz, zein da asisten-
tzia sexualaren egitekoa
edo zein helburu du ho-

nek arazo sozial honen aurrean? Es-
painian asistente sexualaren aldeko
mobilizazio publikoa Bartzelonan
hasi zen, beste proiektu batzuk ager-
tzearekin batera, Yes we fuck! doku-
mentala adibidez, non aniztasun fun-
tzionala duten pertsonen sexualitate-
an zentratzen den. Gaur egun,
asistente sexualaren inguruan hain-
bat proposamen teoriko eta praktiko
daude. Aktore eta proiektu desberdi-
nak dauden aldetik, hauen diskurtso-
ek eztabaida sortzen dute hainbat ele-
menturen inguruan: asistentzia se-
xuala prostituzioa den bai edo ez,
terapia mota bat bezala har al daiteke-
en, aniztasun funtzionala duten per-
tsonen zaintzarekin lotutako eskubi-
dea al den, etab. 

Ezgaitasuna eredu liberalak gaindi-
tua izan da. Estatua egiten da ezgaita-
suna duen pertsona horren kargu eta
instituzionalizatu egiten du. Gainbe-
giratze azpian biziko dira, profesiona-
lek tutelaturiko departamentuetan,
non beraien behar guztiak aseko di-
tuzten. 

Beraz, asistentzia sexualak, nola-
bait, baliabideak eskaintzen dizkie
norbanako hauei. Diruz ordainduak
direlako ez dugu pentsatu behar be-
raien egitekoa prostituzioan oinarri-
tzen denik. Asistentzia sexuala es-
kaintzeaz arduratzen diren langileak
pertsona formatuak dira eta badakite
zein den beraien egitekoa, aniztasun
funtzionala duten pertsonei ukatua
zaien gorputza, plazera eta desioa bila-
tzen laguntzearena alegia. Argi adie-
razteko: pertsona guztiak dira espezie
sexualak, sexuatuak eta erotikoak; eta
honako errealitate berdinduak onar-
pena, eta bata zein bestearen erreko-
nozimendua gainditzen du. Anizta-
sun funtzionala duten gizon eta ema-
kumeen sexualitatea eskubide gisa
kontsideratu beharra dago.

TOLOSAKO 
NESKA TALDEA

Aniztasun funtzionala edo
ezgaitasunen bat duten
pertsona guztiak «hori»
(sexua) gabe bizi behar
dutenaren ideiaz 
eraikitzen dira

Feminismoa
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OSTIRALA
URTARRILAK 12

ALEGIA
MUSIKA
22:30. Glaukoma, Nikotina eta Little
Martin Selektah gaztetxeko taula gainera
igoko dira. 

BERASTEGI
EUSKAL HERRIKO X. MUS
TXAPELKETAKO KANPORAKETA
21:00. Txapelketako kanporaketa
jokatuko da Urepele elkartean, eta
bertako irabazleak Gipuzkoako
kanporaketara sailkatuko dira. Bikoteko:
20 euro.

IKAZTEGIETA
FILM LABURRA ETA
SOLASALDIA 
19:00. Pilota girls film laburra eta
mundialaren gaineko solasaldia izango
da Emak-eko kideekin. Patri Espinar,
One Wall esku pilota mundialeko
txapelduna eta Ainhoa Azurmendi
EHUko ikasle eta kirol aholkularia izango
dira, udaletxeko areto nagusian.

TOLOSA
MUSIKA
20:30. Tenpora taldeak kontzertua
eskainiko du, Topic zentroan. Itzulika
diskoa aurkeztuko dute.
MUSIKA
22:30. Zinc, Fly Shit eta Humus taldeek

kontzertua eskainiko dute,
Bonbereneako ohoñtzan. 
Sarrera: 8 euro.

ZIZURKIL
INAUGURAZIOA
19:30. Idoia Beratarbide
ilustratzailearen Barruko denbora
erakusketaren inaugurazioa izango da,
Plazida Otaño liburutegian.
EUSKAL HERRIKO X. MUS
TXAPELKETAKO
KANPORAKETA
22:30. Txapelketako kanporaketa
jokatuko da Zentro tabernan, eta
bertako irabazleak Gipuzkoako
kanporaketara sailkatuko dira. 
Bikoteko: 20 euro.

‘PILOTA GIRLS’ FILM LABURRA ETA SOLASALDIA
Emakumeak eta kirola izango da hizketagai Ikaztegietako udaletxeko areto nagusian, gaur, 19:00etatik aurrera. Bertan izango dira Patri
Espinar pilotaria eta Ainhoa Azurmendi EHUko irakasle eta kirol aholkularia, film laburra ikusi ostean gaia gehiago mamitzeko.  ATARIA

Agenda
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LARUNBATA
URTARRILAK 13

ANOETA
LITERATUR SOLASALDIA
10:30. Literatur solasaldia, Iratxe
Retolazak gidatuta, liburutegian.

TOLOSA
25. URTEURRENEAN, 
BILERA IREKIA
19:00. Tolosako Alkoholiko Anonimoen
Uzturre taldeak, 25. urteurrena dela
eta, bilera irekia egingo du Kondeko
Aldapako Corpus Christiko aretoetan,
alkoholismoaren eta bere ondorio eta
irtenbideen inguruan hitz egiteko.
Alkoholismoari buruzko informazioa
eskuratu nahi duen pertsona edo
senide oro ongietorria izango da
taldearen eskutik.
XVII. MUS TXAPELKETA
AZKARRA
16:30. Frontoi kafetegiak antolatuta
jokatuko da txapelketa, Beotibar
pilotalekuan.
HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA
17:00. Alizia lurralde miresgarrian
emanaldia izango da Leidor antzokian.  
3-9 urte arteko haurrei zuzendutako
ikuskizuna da.
MUSIKA
22:30. Diola eta Giranice taldeek
kontzertua eskainiko dute
Bonberenean. Sarrera: 8 euro.

ASTELEHENA
URTARRILAK 15

ANOETA
DOKUMENTALA
18:30. Pasaiako badia dokumentalaren
proiekzioa eta solasaldia egileekin.
BILERA
20:00. Boulderreko bazkideak batzar
orokorrera deituta daude. 

TOLOSA
HITZALDIA
18:00. Adimen emozionalaren garrantzia
ikaskuntza prozesuan hitzaldia, Topic
zentroan, Laskorain ikastolak antolatuta,
Roberto Aguado Romoren eskutik.

‘ITZULIKA’ DISKOKO ABESTIAK, TOPIC ZENTROAN
Tenpora taldeak bere bigarren diskoa aurkeztuko du herritarren aurrean, gaur, hilak 12,
20:30etik aurrera. Topic zentroan eskainiko du kontzertua boskoteak, eta besteak bes-
te,  disko berriko hamar kantuak entzuteko aukera izango da.  ATARIA

ERAKUSKETAK

ANIZTASUN HARIAK
Ukrainako jantzi eta herri artisautzaren
erakusketa (Ukraina-Euskadi elkartea).
Aranburu jauregia, Tolosa. 

IKIMILIKILIKLIK.  J.A. ARTZEREN
UNIBERTSOA
Ikus-entzunezko sorkuntza da, ikusleak
irudi, musika eta soinu mundu batean
murgilduta haren obra ezagutzeko
sortutakoa, azken hamarkadetako euskal
sortzaile original eta garrantzitsuenetako
bat ezagutzeko helburuarekin. 
Aranburu jauregia, Tolosa. 

ZINEMA

COCO
Larunbata (17:00).
Haurrentzako filma.
Igandea (17:00). HIru
dimentsioetan.
Gurea, Amasa-
Villabona.

EL SACRIFICIO
DE UN 
CIERVO
SAGRADO
Larunbata (19:30).
Astelehena (20:30).
Ikuslearen eguna.
Bietan, jatorrizko
bertsioan,
gaztelerazko
azpidatziekin.
Leidor, Tolosa.  

EL SENTIDO DE
UN FINAL 
Larunbata (22:30). 
Igandea (19:30 eta
22:00 ).
Leidor, Tolosa.  

EL PEQUEÑO
VAMPIRO
Igandea (17:00).
Euskarazko filma,
familia osoarentzat.
Leidor, Tolosa.  

FE DE ETARRAS
Larunbata (22:00). 
Igandea (19:30).
Astelehena (21:00).
Ikuslearen eguna.
Gurea, Amasa-
Villabona.

107.6 fm . www.ataria.eus
2018ko urtarrilaren 12a
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roko ditut, beste behin ere, Bilboko
kaleak. 

Eta dagoeneko enegarren aldia da,
Eguberri jaien osteko lehenbiziko la-
runbat gordina, igaro berri diren egu-
nen hondarrek diraute-
nean, eta merkealdien
hastapenean. Autobus
andana, jendez mukuru.
Presazko ibilian, ibilbi-
deko hasiera eta alboko
kaleetara iritsi asmoz.
Beroki, esku-larru, txapel
eta txano [aterkirik be-
harko ote dugu, Iker?].
Kafe azkar bat; komune-
ra, ahal bada. 

Casilla, Autonomia kalea, Corte In-
gles beti argiztatua, BBV dorre goto-
rra… udaletxe aurreraino. Asteburu
batez motxilak etxean utzi dituzten
haur, bikote, guraso eta ahaide eta la-
gunak; gaur ehunka kilometro egitera
irtengo ez diren Mirentxin gidariak;

gau ilunak pizten dituzten kinkeak,
pegatak, boletoak, sosen poltsak… eta
alboan, atzean eta aurrean gu, negu
hotzean berotasun apur bat eman
nahian, gure hatsa ziega guztietara

irits dadin ahaleginean,
nor ibai zabalago Ibaiza-
balekin lehian, harriak
mugiarazteko deman.

Bereizi egin behar
omen ditugu zer den pre-
sazkoa, zer garrantzizkoa.
Baina badira presazko eta
garrantzizko diren gaiak
ere. Hauxe nagusietakoa.
Bakeaz eta normalizazio-
az hitz egiten da; bakea

eta normalizazioa nahi ditugu. Kora-
pilo hau askatzeak ez ditu, beharbada,
bake eta normalizazioa ekarriko; bai-
na korapilo hau askatu gabe ez da
bake eta normalizaziorik izango. Pre-
sazkoa eta garrantzizkoa,  funtsezkoa
da.

KOLDO ALDABE
KAZETARIA 

Funtsezkoa

Gau ilunak pizten
dituzten kinkeak,

pegatak, boletoak, sosen
poltsak… eta alboan,

atzean eta aurrean gu,
negu hotzean berotasun

apur bat eman nahian,
gure hatsa ziega

guztietara irits 
dadin ahaleginean

IXIAR ALTUNA
HARITUZ-EKO KIDEA 

Polboroiak ta turroia,
errege opil ta tarta,
Olentzero oparikin
bere pipa ta abarka,
afal osteetan kopan
txanpain gozo ta aparta,
pasa ondoren gabonen
ohitura ta arrakasta
batzuk lehen bezelaxe,
beste batzuk arrastaka
kontsumoak tranpa jarri
eta asko jausi, marka!...
Ez kejatu, norberaren
araberakoa da ta , 
gora edo behera izan
urtarrileko aldapa

Doinua
Irun badaukazu zer-
bait

Kontsumoak
tranpa

Iritzia

L arunbata izan arren, gorriz
markatuta daukadan egu-
na da biharkoa; azkena iza-
tea gogoko nukeena, baina

oraindik beste bat gehiago ere
izango denaren saminarekin iga-
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IRITZIA

H ara! Unibertsitate ikasketeta-
ra jauzia eman aurretik, se-
lektibitate frogan nahi nuena
baino nota baxuagoa lortu

eta hemen bukatu nuen. Bai, lasai, he-
men nik nahi dudalako nago. Beno,
nik nahi dudalako eta gurasoek or-
daintzeko haina diru badutelako ere.
Ze… laster fotokopiak ateratzeagatik
ere kobratuko digute.

Baina, diruak baino gehiago, niri fa-
kultatean, hizkuntzak
ematen zidan beldur
gehien, hasieran behin-
tzat, izan idatzizko ko-
munikazioa zein ahoz-
koa, hiru hizkuntzetan
egin behar genituelako.
Hala ere, gero ohartu nin-
tzen ikasgelaz kanpoko
ahozko erabilerak sekula-
ko sustoak ematen zizki-
dala. Hiru urte pasatxo
igaro dira ordutik, eta gehiago esango
dizuet, ia mila egun presentzialetara
heldu naizen honetan, emaitza lehen
aurkezpenean baino larriagoa da.

Hasera hartan, gipuzkoarrak ginen
gehienak. Arabakoak ere asko. Bizkai-
tarrak bakar batzuk. Baina, baziren bi
euskal herritar, bi euskaldun, gaztele-
raz gutxi zekitenak; batek ezer ez.
«Ufa!», pentsatzen dut nik orain, ho-
riek ezagutzeaz harrotzen naizenean.
Bestalde, ikasturteak igarotzearen po-
derioz, gazteagoekin ere elkarbizitzen
jakin behar izan dugu. Urtez urte, or-

dea, fakultateko euskal giroa, geroz
eta baxuagoa dela ohartu naiz, eta
egun, lehen mailatik laugarren maila-
raino, gehienek mihiari cervantinoz
eragiten dietela.

Lehen, nire ustez behintzat, euskal-
dunagoa zen korridoreetako giroa,
kafe makinetakoa, jangelakoa… Le-
hen bi urtetan, azken bietan baino
euskaldunagoa sentitu naizela esan
dezaket. Agian, oker nabilelakoan

zaudete, baina, nola da
posible 200 pertsonako
fakultate batean, irakas-
leak barne, euskararen
erabilera %27koa izatea?
Askok, horiek datu irrea-
lak direla esango duzue,
informazio-iturri ez-fida-
garrietatik lortu ditudala.

Ba… ez horixe! Zifra
hortxe dago, eta bakoi-
tzak interpreta dezala

nahi duen bezala. Neuk bakarrik ez
dut lortuko hori handitzea. Baina, zai-
lagoa bazait euskaraz dakien ikaskide
batekin, gure ama-hizkuntzan ari-
tzea, nola demontre egingo dut nahi
dudan hizkuntzan? Berak erdaraz
egin nahi badu, bere zirkuluko lagu-
nekin egin dezala. Baina, nirekin eus-
karaz mesedez, eta ez faborez.

Gaztelerazko hitz solte edota per-
pausak entzuteaz nazkatu naiz. Laster
Gabonetako loteriaren ordez, euska-
raren loteria egingo dugu HUHEZI-n.
Honela abestuko ditugu sari arruntak:

JOSU ARTUTXA
IKASLEA 

Agurraren aurrekoak

Urtez urte, ordea,
fakultateko euskal giroa,
geroz eta baxuagoa dela
ohartu naiz, eta egun,
lehen mailatik laugarren
mailaraino, gehienek
mihiari ‘cervantinoz’
eragiten dietela

KOMIKIA OSKAR TENA

«Euskal» etiketa duen goi-karguko po-
litikari baten semeaaaak… Erdaaaa-
raz! Euskal musikaz pila bat dakiela
uste duen gipuzkoarraaaaaak… Erda-
aaaaaraz! Eta gero sari potoloa: Kapi-
taleko armiarma-sare erdaldunetik
euskaltegira jauzia eman duen hiribu-
rutarraaaaaaak… Euskaaaaaaaaaaraz! 

Oraingoz, niri ez zait loteriarik to-
katu, ez dut uste inoiz sari arruntik to-
katuko zaidanik, baina argi daukat,
euskaldunak erdaldunak baino lehen
emango didala bizipozen bat edo bes-
te. Laster, fakultateari agur esateko
unea helduko zait (zati handi batean,
banuen gogoa e!), eta ondorengo be-
launaldiei, lehen aipatutako zifra hori
areagotu dezaten eskatu nahiko nie-
ke, euskal loterian, sari potoloaren
irabazle gehiago suerta daitezen.
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EGURALDIA

OSTIRALA
Eguna kaxkarretik hasiko badugu ere,
orduek aurrera egin ahala hobetzera
egingo du. Arratsaldeko lehen ordu-
rarte hodei ugari izango da zeruan eta
zaparrada txikiren bat edo beste izan-
go da. Arratsaldean erabat atertu eta

ostarte batzuk za-
balduko dira. Hai-
zeak egunaren le-
hen zatian ipar-
mendebaldetik,
baina arratsalde-
an hego-haizea
sartu eta zertxo-
bait bizituko da.
Tenperatura: 11-12
gradu.

LARUNBATA
Kaxkartu egingo zaigu. Goizean eta
eguerdi arte zerua oso estalita eta
nahiko ateri mantenduko da. Eguer-
ditik aurrera ordea, fronte bat sartuko
zaigu, lan egiteko gogoarekin eta euri-
tara joko du. Zaparradak sarri xamar
eta tarteka mardulak. Haizeak hego-
mendebaldetik joko du egun guztian
eta tenperaturak behera: 9-10º. Elur
mailak behera egin eta azken ordue-
tan 800 metrotan kokatuko da.

IGANDEA
Kaxkarraldiak jarraipena. Euri zapa-
rradak sarri xamar botako ditu eta be-
rriz ere mardulak izango dira eguna-
ren lehen zatian. Bigarrenean zapa-
rradak txikiagoak izango dira, baina
atertu ezinik. Haizeak
mendebal/ipar-mendebaldetik joko
du, tarteka bizi xamar eta tenperatu-
rak ez dira 8-9 tik pasako. Elur maila
egun guztian zehar 800-900 metro. 

ASTELEHENA
Goizean zaparrada hondarren bat
izango da, baina arratsaldean atertze-
ra egin eta ostarteak irekiko dira. Ten-
peraturak 11-12 gradutan.

FARMAZIAK

URTARRILAK 12, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Etxebeste, J. M. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

URTARRILAK 13, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Olarreaga, M. 
Martin J. Iraola etorbidea, 10. 
Telefonoa: 943 67 24 38.

URTARRILAK 14, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Bengoetxea, E. 
Kale Nagusia, 7.  
Telefonoa: 943 67 06 48.

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

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko urtarrilaren 12a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
12

IGANDEA
14

LARUNBATA
13

ASTELEHENA
15

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

IRAGARKI 
LABURRAK

GALDUTAKOAK
Urreko brotxe txikia. Urtarrilaren 3an,
Tolosa-Donostiarako autobusean edo
Donostian urrezko brotxe txikia galdu
nuen. 17:10eko autobusean. Familiaren
oroigarria da, eta balore sentimental
handia duenez, norbaitek aurkitu badu
eskertuko nuke telefono zenbaki
honetara deitzea: 669 68 16 44.

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

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena, solasaldi
politikoa Begoña Tolosa (EAJ) eta Eneko
Maiozekin (EH BIldu), agenda, Alain
Rekondorekin zinema eta telesailak eta
larunbateroko azokari begirada. 
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Tolosa. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea. 
18:00. Goizeko saioek utzitako onena.
20:00. Mingaina Txulorak sexualitateari
buruzko saioa Jon Imanol Etxaberekin.

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. Adrianna
Gaultirrek gidatutako musika saioa.

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

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuari begirada, Mikel Romero kale
kantoitik, agenda eta Agurtzane
Belauntzaranekin bidaia. 
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Alegialdea. 
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.
22:30. DJ Amaia.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
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Urtarrilak 20, larunbata. 
19:30. Tolosa,  Leidor.

Gai jartzailea:
Amaia
Agirre

Maialen
Lujanbio

Beñat
Iguaran

Andoni
Egaña

Amets
Arzallus

Aitor
Mendiluze

Agin
Laburu

Babeslea

Laguntzaileak

Antolatzaileak
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