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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.

U f! Igaro da uda azkenean. Gainditu dut, lagu-
nok. Jendaurrera biluzik azaltzeak ematen
duen bertigo sentsazioa amaitu da. Negu luze-
aren ondoren, arropa erantzi eta gure inperfek-
zioen jabe aurrera eta atzera ibiltzeko sasoiare-
nak egin du. Beste 10 hilabete ditugu orain

«Datorren urterako, bai, datorren urterako bikini hartan sar-
tuko naiz» sinetsita, egin nahi dugun dieta mi-
raritsu horri ekiteko. Beste hamar, dieta mala-
partatu hura egiteari uzteko. 

Eta zertarako dieta? Norberarentzat egiten
al dugu? Edo besteek eder ikus gaitzaten? Nor
bere buruarekin ondo sentitzeko kiloek ez lu-
kete oztopo izan beharko. Ispiluan begiratu
eta islak erakusten duenarekin konformatu
beharko genuke, harro, kontziente, pozik. Bai-
na ez da erraza jendarteak ezarritako presioari
aurre egitea, are gutxiago, islak ustezko ema-
kume idealetik oso urrun zaudela dioenean.
Uda hasi baino hilabete lehenago hasten zaiz-
kigu emakumeoi komunikabideetako iragar-
kietan gure gorputza perfektua izateko erosi beharko geni-
tuzkeen kremak saltzen, zimurrak disimulatzeko tratamen-
duen berri ematen, edan eta jan beharrekoak aurkezten,...
Eta guztia, noski, edertasunaren ikur gorena izan daitezkeen
emakume lirainek erakutsita. Eta orduantxe sartzen zara zu-
rrunbilo horretan: Buruak ezetz dio, gustura beharko zenu-
keela zarenarekin, baina konturatzerako zeure burua ikus-
ten duzu zelulitisaren aurkako kremen apalategian begira... 

Horrexegatik aitortzen dizuet, tarte batez arnasari eu-
tsi eta berriro ere oxigenoa hartu ahal duzunean senti-
tzen den liberazioa dudala orain, liberazio lasaigarri bat,
berriro ere arropa soinean jarri eta inperfekzio horiek es-
taltzeko aukera ematen duena. Borrokan jarraituko dut
gorputz guztiak, harro, garen bezala biluzik azaltzeko
dugun eskubidea ozen aldarrikatuz, hori bai, bufanda,

txano eta berokiaren babespean.  
Horixe da, bai, oro har, daukaguna: bi-

luzteko beldurra. Ez guztiek, ordea. Arre-
ta ematen didate, azkenaldian, sare sozia-
letan batere beldurrik gabe «biluzteko»
beharra dutenek. Facebook, Twitter edo
Instagramen bestalde dauden begiluze
guztientzat euren sentimenduak, oporrak
edota bizipenak publiko egiten dituzten
horietaz ari naiz; pribatu beharko lukee-
na publiko egiten dutenei buruz; euren
zoriontasuna lau haizetara zabaltzen te-
matzen direnei buruz; gertu dituztenei
mezu birtualak bidaltzen dietenei buruz.

Eta zer pentsatua ematen dit: ez al dute hauek, nik beza-
laxe, biluzteko beldurrik? Izango da, ziur asko, arrazoi-
ren bat bizitza publiko egiteko behar horren
atzetik –gustura entzungo nuke–, baina nik oraindik ez
dut topatu. Izan ere, bizitzari mugikorraren kameratik
begiratzen hain kezkatuta egoteak ez al dakar zeure be-
giez begiratzen ahaztea? Ez dezagun ahaztu, azken bate-
an, gure oroimena dela denborak ezabatzen ez duen ar-
gazki bildumarik onena. Eta horretarako begiak behar
ditugula, ez selfieak. 

Bada, honetaz guztiaz hausnartu ondoren, nik, behin-
tzat, hartu dut erabakia: batetik, datorren urtean berriro
biluzteko beldurrari aurre eginez, aurten (ere) ez dut die-
tarik egingo; eta, bestetik, begiak zorroztu eta uneoro
oroimenak lanean jarrai dezan gozatzen saiatuko naiz. 

NOELIA LATABURU
ORTIZ

IRAKASLEA 

Biluztearen ertzak

Ez al dute hauek, nik bezalaxe,
biluzteko beldurrik? Izango da, ziur
asko, arrazoiren bat bizitza publiko

egiteko behar horren atzetik, 
baina nik oraindik ez dut topatu

Azaleko irudia: 
Jon Miranda

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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JABETZE ESKOLA 2018
UDAZKENEKO ESKAINTZA

BERDINTASUNEKO ETA TRATU
ONEKO LOTURAK
Pepa Bojó Ballester.Urriak 3, 10, 17, 24
eta 31. Azaroak 7, 14, 21 eta 28. 
15:00-17:00. Gaztelera, 10 euro.
TXALAPARTA IKASTAROA
Olatz Garcia Caminos.Urriak 9 eta 23.
Azaroak 6 eta 20. Abenduak 4. 
18:00-20:00. Euskara, 5 euro. 
MUNDUKO EMAKUMEEN
LITERATURA
Mertxe Tranche Iparragirre.Urriak 10.
Azaroak 14. Abenduak 12. Urtarrilak 16.
Otsailak 13. Martxoak 20. 18:00-20:00.
Gaztelera, 10 euro. 
ZAINTZA BEGIRADA BERRI BAT:
ZAINDU, GEURE BURUA ZAINDUZ.
EMAKUME ZAINTZAILEENTZAKO
TAILERRA
Kontxi Lopez Soria.Urriak 11, 18 eta 25.

Azaroak 8 eta 15. 15:00-17:00. 
Gaztelera, 5 euro. 
BATUKADA FEMINISTA
Arantxa Vicedo Rubio eta Ainara
Sarasketa Alberdi.Urriak 16 eta 30.
Azaroak 13 eta 27. Abenduak 11. Urtarrilak
22. Otsailak 5 eta 19. 18:30-20:30.
Euskara, 10 euro. 
ZIRRIBORROETAN BAGARA:
MUGITZEN ARI DIREN
GORPUTZEN LABORATEGIA
Oihana Andueza Garcia.Azaroak 8 eta
zehaztu gabeko beste saio bat. 17:30-
20:30. Euskara, 5 euro. 
AUTODEFENTSA FEMINISTA
Maitena Monroy Romero.Urriak 19
(16:00-20:00) eta urriak 20
(10:00-14:00). Gaztelera, 5 euro. 
SOLASALDIA: ‘SIN REGLAS.
ERÓTICA Y LIBERTAD FEMENINA
EN LA MADUREZ’ LIBURUAZ
Egilera: Anna Freixas Farré.Nerea
Sancho Esnaolak aurkeztuta, urriaren

22an, 18:00etatik 20:00etara. 
Gaztelera, 5 euro. 
MASKULINITATEAK ETA
INDARKERIA MATXISTEN
PREBENTZIOA
Mikel Otxotorena Fernandez.Azaroak 5
eta 12. 17:30-20:30. Euskara, 5 euro. 
ADINEKO EMAKUMEEN
AURKAKO INDARKERIARI
BURUZKO SOLASALDIA:
INDARKERIA ISILDUA
Izaskun Solagaistua Arza.Azaroak 26.
18:00-20:30. Euskara, 5 euro. 
GURETZAKO
Hainbat jatorritako emakumeentzako
aisialdi, laguntza eta elkartasun espazio
bat. Harremanetarako: 646 05 70 80 /
migrazioa@tolosaldea.eus. 

*** ARGIBIDEAK: 
Jarduera hasi baino bi egun lehenago
amaituko dira izen-emateak. Informazioa:
943 67 03 83 / berdintasuna@tolosa.eus. 

Bueltan da 
jabetze eskola

Itzea Urkizu Arsuaga

Udako etenaldiaren ondoren, To-
losako jabetze eskola ere bueltan

da. Egunotan plazaratu berri dute

Urrian hasiko dira ikastaroak;
berrikuntzekin batera, ikastaro
arrakastatsuenak ere txertatu
dituzte eskaintzan

udazkenerako eskaintza, eta berri-
kuntzaz nahiz ikastaro arrakastatsue-
nez bete dute egitaraua. Asteartean,
19:30ean, Duo Jaderen kontzertuak
irekiko du ikasturtea, Zerkausian. 

Emakumeen parte hartze soziopoli-
tikoa sustatzeko guneak dira jabetze
eskolak eta, bide horretan, egitarauko
ikastaroak ez dira ohiko formakuntza
baten zati: mugimendu feministak ga-

ratutako jakintza esparruak landuko
dituzte, aurten ere, jabetze eskolako
ikasleek. 

Emakumeei, mundua ikusteko mo-
duak aldatzea eta mundua aldatzen
saiatzeko tresnak ematea da, finean,
saio guztien jomuga. Eta, horretarako,
hainbat adar eta arlotatik landuko
dute jabetzea. 

Arrakastaren hariari tiraz, 2018ko
udazkenean ere parte hartu ahal izan-
go da autodefentsa feminista ikastaro-
an, batukada feministan nahiz mun-
duko emakumeen literaturan. Norbe-
re gorputzaren zaintzari ere garrantzia
eman nahi izan diote, zentzurik zaba-
lenean, eta Pepa Bojok eta Kontxi Lo-
pezek irekiko dute horretarako bidea,
ikastaro banatan. 

Batukadarekin batera, musikan tre-
batu nahi dutenek txalaparta ezagutu
eta jotzen ikasteko ikastaro bat izango
dute aurten, eta gorputzen laborategia
martxan jarriko du, Oihana Anduezak,
mugimenduak askatu eta gorputzari
entzuteko saioetan. 

Erotikari nahiz adineko emakume-
enganako indarkeriari buruzko sola-
saldiak ere hartuko ditu eskolak, eta
baita gizonezkoei begirako saioak ere,
Mikel Otxotorenaren eskutik. 

Ikastaro bakoitza hasi baino bi egun
lehenagora bitarte zabalik izango dira
izen-emateak, eta Tolosako kultur
etxean egin beharko dira. 

Iazko jabetze eskolako ikastaro bat, kultur etxean. I. URKIZU ARSUAGA
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30. ikasturteari ekingo
dio helduen eskolak

Erredakzioa

H iru irakaslek ekin zioten, 1988-
1989 ikasturtean, Tolosalde Hel-

duen Eskolako bideari eta, hiru ha-
markadaren ondoren, 500 ikasle eta 16
irakasleko hezkuntza komunitatea
dira, gaur egun, eskualdean. 18 urtetik
gorako herritarren behar eta interesei
erantzuteko hainbat arlotako ikasta-
roak eskaintzen dituzte, eta hala egin-
go dute ikasturte berrian ere. Matriku-
lazio epea zabalik da, irailaren 4az ge-
roztik. Informazioa nahiz kontsultak
www.cepatolosaldeahhi.hezkuntza.n
et atarian, 012648aa@hezkuntza.net
helbidean nahiz 943 67 26 60 (Tolosa)
eta 943 69 03 12 (Villabona) telefono
zenbakietan egin daitezke.

Izen-ematea zabalik da
irailaren 4az geroztik; 
ate irekien saioa egingo 
dute bihar goizean

Larunbat honetan, irailaren 15ean,
ate irekiak antolatu dituzte, 11:00eta-
tik aurrera. Bertan, helduen eskolen
funtzionamenduaz nahiz eskaintzaz
ariko dira. Batetik, Lehen Hezkuntza-
ko oinarrizko ezagutzan lantzeko au-
kera izango da, euskaran, gazteleran,
literaturan, ortografian, ingelesean,
matematikan nahiz historian. Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntzako titulu
ofizialerako prestakuntza ere egin
ahal izango da eta, halaber, 25 urtetik
gorakoentzako unibertsitatera sarbide
probetarako ikastaroa ere eskainiko
dute.
Azkenik, euskara, migratzaileen-

tzako gaztelera, memoria lantzeko
teknikak, 2. mailako informatika, 3.
mailako ingelesa, 2. mailako artea eta
geografia ere txertatu dituzte, gai ba-
karra lantzeko eskaintzan. Ikasturte-
an barrena, berriz, ikasleekin elkarla-
nean antolatuko dituzte kultur jardue-
rak eta txangoak.

Igeralde kalean  dago Tolosako eskola; Villabonakoa Errebote plazan. TOLOSAKO HELDUEN ESKOLA

Batxiller
Zaldibia
trafikoari itxita,
asteartera
bitarte

Trenbide azpiko zubi 
zaharretik bideratuko dituzte
ibilgailuak; Belaten autobus
geralekua egokitu dute

Erredakzioa

Tolosako Batxiller Zaldibia kalean
espaloietako bat eraberritzen ari

dira, eta badira jada, bi aste, kaleko
aparkalekuak behin-behinean kendu
zituztenetik. Orain, lanak behar beza-
la osatu ahal izateko, kaleko trafikoa
itxi dute, eta kalea itxita izango da,
ibilgailuentzat, datorren asteartera bi-
tarte. 
Mozketak zenbait aldaketa ekarriko

ditu eta, horrela, Gernikako Arbolako
bidegurutzetik aurrera, ibilgailuak
trenbide azpiko zubi zaharretik bide-
ratuko dituzte, San Esteban auzo-
rantz. Ondorioz, bide zati horretan bi
noranzkotan ibiliko dira ibilgailuak,
egunotan. 
Edukiontziei dagokienez, Batxiller

Zaldibiakoak Geltoki plazara lekual-
datuko dituzte. 

Autobus geltokiak irisgarriago
Belateko autobus geralekuan eraberri-
tze lanak egin ditu Tolosako Udalak,
irisgarritasuna hobetzeko. Orain, au-
tobusak errepidean bertan geratuko
dira. Esku-hartze berbera egingo dute,
Usabal kiroldegiko geltokian. 
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Ikasturte berrirako
eskaera zerrenda

Jon Miranda

Tolosak baditu egiturazko gai ba-
tzuk, zuzenean herritarren bizi-

tza kalitateari eragiten diotenak. EH
Bildu udal taldearen iritziz, EAJ-PSE
udal gobernuak ez die gai horiei «be-
har bezala erantzun». Lore Agirre zi-
negotziaren esanetan, «legealdi ia
osoa joan da eta arazoek hor diraute,
bideratu gabe jarraitzen dute legealdi
hasieratik mahai gainean zeuden gai
askok».
Hala ere, koalizio abertzaleko kide-

en ustetan, udalbatzari oraindik bede-
ratzi hilabete geratzen zaizkio lanera-
ko, eta beraz, erronka batzuk plantea-
tu nahi izan ditu prentsa aurrean.
Tolosaldean kalitatezko osasun zerbi-
tzu publikoa lortzea da horietako bat.
Kristina Pelaez zinegotziaren esane-
tan, «EH Bildurentzat ezinbestekoa da
beste eskualdeen pareko osasun zerbi-

Tolosako EH Bilduk egiturazko
gai batzuk konponbidean
jartzeko eskatu dio gobernuari,
legealdia bukatu baino lehen

tzua izatea». Hurrengo legealdian es-
kualde ospitale publikoa izango dena
gauzatzen hasteko, gehiago luzatu
gabe proiektua lantzen hasteko eskatu
du. Proposamen konkretua egin du:
«Proiektu arkitektoniko eta sanitario
zehatz bat landu behar da, eskualdea-
ren beharretara egokituta».
Herrian zein eskualdean kalitatez-

ko garraio zerbitzua bermatzea ere, le-
hentasunezko gaitzat du EH Bilduk.
Aurreko ikasturtean, hiribus zerbi-
tzuarekin arazoak egon direla nabar-
mendu dute koalizio abertzaleko zine-
gotziek, «herritarrak zerbitzu gabe eta
langileen lan baldintzak bermatu gabe
egotea ekarri dutenak». Udal gober-
nuak egoera honi irtenbidea emateko
urtebeteko kanpo kontratazioa egin
du, baina Pelaezen ustez, «hiribusare-
na zerbitzu publikoa izanik, udalak
zuzenean eskaini beharrekoa da». Uda
aurretik, kudeaketa publikoari buruz-
ko azterketa egingo zuela agindu zuen
udal gobernuak eta emandako hitza
betetzeko eskatu dio oposizioko lehe-
nengo indarrak.
Foru Aldundiak kudeatzen duen es-

kualdeko autobus zerbitzua ere eten-
da dago langileak euren lan baldintzak
duintzeko duela zortzi hilabete hasi
zuten greba dela eta. Horren aurrean,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta
langileen arteko bitartekari lanak bu-
rutzeko, eskatu dio EH Bilduk udal go-
bernuari. Agirreren esanetan, «bai
osasun edo garraio publikoari dago-
kion gaietan esaten zaigu eskuduntza
ez dela udalarena, baina kontuan iza-
nik eskuduntzak dituzten erakundee-
tako ordezkariak eta udal gobernuko-
ak talde berdinekoak direla, uste dugu
eragin dezaketela. Lan lerroak, azke-
nean, errazagoak dituzte». 

Bukaera behar duten gaiak
Oraindik lan egiteko denbora badago-
ela iritzita, erronka horiei eutsi behar
zaiela uste du EH Bilduk, «ezin da bes-
te aldera begiratu». Esate baterako,
udalak jabetzan dituen eraikinen ego-
era eta erabileraren azterketa amaitu-
ta, hauen erabilera eta beharrezko
egokitzapen lanak zehazten dituen
plana adostea proposatu dio koalizio-
ak EAJ-PSE udal gobernuari. «Inber-
tsio handi bat eskatuko du honek, ku-
deaketa konplexua du, baina eraba-
kiak hartzen hasi beharra dago, gaiak
urte askotako finantzaketa plana eska-
tzen duelako».
Auzoen zaharberritze planaz ere

hitz egin du Pelaezek eta San Esteban
auzoaren kasua aipatu du zehazki. Le-
gealdi hasieran, gobernuak gaia berri-
ro mahai gainean jarriko zuela esan
arren, aurrera pausurik ez dela eman
esan du EH Bilduko zinegotziak, «gaia
kajoian gorde nahi du udal gobernuak
eta hori onartezina da; San Estebanek
ezin du gehiago itxaron». 
Agirrek gaineratu du, Plan Orokorra

legealdiz legealdi udalak «arrastaka»
daraman gaia dela eta orain indarrean
dagoenak, beste garai bati eta beste
egoera ekonomiko bati erantzuten
diola. «Horretan udalbatza osoa ados
dago. Beraz, ezinbestekoa da lanean
jartzea eta hurrengo udalbatzari lana
aurreratuta uztea». Bide batez, diru-
laguntzak jasotzeko herritarrek hela-
razi dizkieten kexen berri eman dute
EH Bilduko zinegotziek: «Udal gober-
nuaren ardura da mekanismo eragin-
korrenak jartzea, herritarrek eta eragi-
leek diru-laguntzak garaiz jaso ditza-
ten, udalak beren funtzionamendua
nahasi eta zaildu gabe».

Kristina Pelaez eta Lore Agirre udalbatza aretoan egindako agerraldian. J.M.
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Parke estalia
«ezinbesteko»
proiektua da
PSE-EErentzat

Villabonako EH Bildu udal
taldeak erantzun du, gutxienez
bi alditan proiektuaren kontra
egin duela zinegotzi sozialistak

J.M.

Maria Luisa Arija zinegotzi sozia-
listak «ulertezintzat» jo du udal

gobernuaren helburuen artean, parke
bat estaltzeko borondaterik ez egotea.
Are gehiago, EAJk gidatutako gober-
nu taldeak «emandako hitza ez duela
bete» uste du Arijak, azterketa bat egi-
teko konpromisoa hartua baitzuen,
parke estalia non kokatu erabakitze-
ko.  

Alderdi sozialistaren ustez, «eraba-
ki onena», beste kokaleku bat topatzea
edo Larrea parkea estaltzea litzateke.
Horregatik, 2019ko udal aurrekontu
proiektuan eskaera hori luzatuko due-
la jakinarazi du zinegotzi sozialistak.

EH Bilduren erantzuna
Amasa-Villabonako EH Bilduren us-
tez, Arijaren «zinismo eta lotsagabeke-
ria mailak ez du mugarik». 2016 eta
2018ko aurrekontuan aurkeztutako
zuzenketa bidez Larreako parkea es-
taltzeko proiektua onartu eta obra egi-
tea proposatu zuen koalizio abertzale-
ak. PSE-EEko zinegotziak, ordea, EAJ-
rekin batera zuzenketaren kontra
bozkatu zuen. «Aldeko bozka eman
balu proiektua 2016an eginda egon zi-
tekeen. Bera da proiektua ez egitearen
arduradun nagusia. Jokabide horrek
izen bat du: hipokrisia». 

Bigarren Eskuko Azoka
Jasangarria Villabonan

J.M.

Mugikortasun Astearen barruan,
bizikleten eta mugikortasun ja-

sangarriaren inguruko bigarren esku-
ko azoka egingo dute Villabonako Ber-
dura plazan bihar.

09:30etik 10:00etara bitartean utzi
beharko da saltzeko materiala. Hain
zuzen, ordu horretan bertan zabaldu-
ko dute merkatua. 13:00ak arte izango

Bihar, Berdura plazan,
09:30ean zabalduko dute azoka
eta Zizurkilen bizikletak
konpontzeko tailerra egongo da

da zabalik, eta 13:30ak arte izango da
saldu ez den materiala edo saldutako-
aren dirua jasotzeko aukera. 

Bide batez, bizikletaren mantenuari
eta mekanikari buruzko tailerra eta
ginkana egingo dituzte Zizurkilgo
Joxe Arregi plazan, bihar, 10:30etik
13:00etara. Etxetik bizikleta eramatea
gomendatzen dute antolatzaileek, bi-
zikletaren egoera zer nolakoa den iku-
si eta ondoren bere mantenuari buruz-
ko aholkuak jasotzeko.

Europa osoan ospatzen da Mugikor-
tasun Jasangarriaren Astea. Hain zu-
zen, hurrengo ostiralean egingo dute
Aiztondo bailako mugikortasun festa.

Bigarren Eskuko Azoka Jasangarriaren irudi bat, Villabonako Berdura plazan. J.M.

Memoria tailerrean izena
eman daiteke, astelehen arte
Ikaztegieta.Udalak oroimena lan-
tzeko tailerra antolatu du 60 urtetik
gorako herritarrentzat. Irailaren 18an
hasiko dira saioak eta astean bi izan-
go dira, astearte eta ostegunetan,
16:00etatik 18:00etara. Doan izango
da izen ematea eta animatzen dire-
nek udaletxera jo beharko dute ho-
rretarako.

Herriko ekoizleei azoka
berezian parte hartzeko deia
Alegia. Irailaren 30ean egingo den
Artisau eta Nekazal Azoka Berezira-
ko izena emateko epea astelehenean
zabalduko da. Herriko ekoizleek eta
inguruko baserrietakoek aukera
izango dute bertan presente egoteko.
Irailaren 21era arte eman beharko
dute izena kultur etxera joanda edo
943 65 46 98 telefonora deituta.

Haurreskolan izena emateko
aukera izango da egunotan
Anoeta.Matrikula egin eta 10 egune-
ra hasi ahal izango dute haurrek hau-
rreskolan. Interesatuek haurresko-
lan bertan jaso ahal izango dute in-
formazio gehiago edota
anoeta.anoeta@haurreskolak.eus
helbidean. 943 65 23 45 telefono zen-
bakira deituta ere jaso ahal izango
dute gurasoek informazioa.
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Piperraren ingurumarian

Rebeka Calvo

Hemeretzi urte pasa dira Hauspoa
elkartea Ibarra, Azoka eta Pipa-

rra azoka berezia antolatzen hasi ze-
netik. Kultur elkarteak du azoka lotze-
ko ardura, baina ez da bakarrik egoten
herriko hainbat eragileren laguntza
izaten baitu. Lehen urte haietan azo-
kako postuak Euskal Herria kalean jar-
tzen zituzten, baina gaur egun azokan
parte hartzen dutenen kopuruak gora
egin du eta herriko bost gune hartzen
ditu: Emeterio Arrese, frontoia, Arane
iturria, San Bartolome plaza eta plaza-
ko aterpea. 
Ikasturte hasierarekin egiten dute

azoka berezia, aurten igandean egingo
dute, eta herri guztia azoka bihurtzea
lortuko dute, beste behin. 10:00etatik
14:00etara bitarte luzatuko da azoka
eta herriko ekoizleen barazki zein ga-
nadua bertatik bertara ikusteko auke-
ra izateaz gain, baserritarren produk-
tuak erosteko aukera egongo da. Egun
berezia izaten da Ibarra, Azoka eta Pi-
parrarena, baina ez da salmenta eta
erakusketa gune izatera mugatzen,
hainbat lehiaketa ere egingo baitituzte
Ibarrako produktu ezagunenaren in-
guruan; Ibarrako piperraren Euskal
Herriko Lehiaketa egiten da, batetik,
Euskal Herriko Piperraren Topaketa,
bestetik, eta Ezti Lehiaketa, azkenik.

Lehiaketak
Ibarrako piperraren Euskal Herriko
Lehiaketa Gastronomikoa ezaguna da
jada, baita eskualdetik kanpo ere, eta
urtero herri bat baino gehiagotik ger-
turatzen dira Ibarrara, parte hartzeko.
Aurten hamalaugarren aldiz egingo
dute eta Xepla elkarteak du guztia an-
tolatzeko ardura. Emeterio Arreseko
frontoian egingo dute goizean zehar
eta parte hartzaileek Ibarrako piperre-
kin egindako sei pintxo egin beharko
dituzte nahi beste osagai erabiliz eta
zortzi gilda egin beharko dituzte ozpi-
nez ondutako piperrak erabiliz. Aur-

‘Ibarra, Azoka eta Piparra’ azoka
berezia egingo dute igandean;
Xabi Fernandez omentzeko
baliatuko dute hitzordua

ten bigarren aldiz egingo dituzte gil-
dak. 
Azoka besteak beste, Ibarra bertako

baserritarren lana ezagutzera erama-
teko eta saltzen laguntzeko sortu zu-
ten, eta gaur egun, helburu hori ere
badu, baina hitzordua indartzen joan
den heinean, Ibarrako piperra ezagu-
tzera eramateko ere antolatzen dute.
Horregatik antolatzen dituzte lehiake-
tak eta horregatik aprobetxatzen dute
eguna Euskal Herriko hainbat piper
ezagutzera eramateko. Euskal Herriko
Piperraren IX. Topaketaren helburua
da hori eta bertan Ibarrakoez gain, Sar-
tagudako pikilloak, Gernikakoak, La-
purdiko Ezpeletako biperrak eta biper

eztia ezagutzeko aukera egongo da.
Ezti Lehiaketa ere egingo dute.
Guneei dagokienez, Emeterio Arre-

sen izango da XXI. Ezti Lehiaketa eta
horren harira erleen inguruko erakus-
keta bat ere egongo da. Gune horretan
egongo dira baita ere elikagai postuak.
Emeterio Arreseko frontoian izango
da XIV. Lehiaketa Gastronomikoa eta
bertan egongo dira epaimahai kideak
ere: Zuberoa jatetxeko Hilario Arbe-
laitz, Julian Erretegiko Matias Gorro-
txategi, Martinez jatetxeko Saioa Mar-
tinez eta Juanjo Mendioroz kritikari
gastronomikoa. 

Omenaldia
Arane iturriaren inguruan herriko ga-
naduzaleen animaliak egongo dira
erakusgai, eta San Bartolome plazan
artisauak eta bi erakusketa egongo
dira. Pintura tailerrekoen erakusketa
egongo da eta baita Xabi Fernandez
nabigatzaile ibartarren omenezko
beste bat ere. Iaz herriko txirrindula-
rien omenezko argazki erakusketa ja-
rri zuten, eta aurten «dinamikari ja-
rraituz Fernandezen bizitza profesio-
nalaren argazki erakusketa» jarriko
dute. «Berak gordeta dituen argazki
mordo bat ikusteko aukera izango
dugu plazan, goiz osoan zehar», esan
du Hauspoak.
Plazako aterpean egingo dute Eus-

kal Herriko Piperraren Topaketa eta
bertan erakutsiko dute piperrak nola
zintzilikatu behar diren.

Ibarrako ganaduzaleen animaliak egongo dira ikusgai Arane iturriaren inguruan. J. ARTUTXA

EGITARAUA
IRAILAK 16, IGANDEA
10:00-14:00. Ibarrako baserrietako
produktuak eta abereak ikusgai
Emeterio Arresen eta Arane iturriaren
inguruan, eta artisauak eta argazki eta
pintura erakusketak plazan. Era berean,
Euskal Herriko Piperraren IX. Topaketa
egingo dute plazan. Goizean zehar txoko
gastronomikoa egongo da eta baita
piperraren inguruko tailer bat ere, plazan.
10:00-12:30. Tolosaldeko XXI. Ezti
Lehiaketa, Emeterio Arresen. 
10:00-13:00. Ibarrako piperraren Euskal
Herriko XIV. Lehiaketa Gastronomikoa,
Emeterio Arresen. 
13:00. Sari banaketak, Emeterio
Arresen.

08

IBARRA
GIZARTEA
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2018ko irailaren 14a
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GUTUNAK

Maite lagunartera,
euroagindurik ez

Maite Aranalde gaztetxotan hasi
zen militatzen laster 40 urte be-

tetzen dituen GazteMugimenduan.
Inguruan zituen kide guztiak muti-
lak eta zaharxeagoak ginen, eta ga-
raiko haize, harrokeri eta mikroma-
txismoz soberan geunden. Laster
egin zuen tokia berezkoa duen pres-
tutasun, gardentasun eta determina-
zioaz. 
Esaterako, 16 urte betetzerako,

Egin egunkaria itxi ziguten 1998ko
uda hartan bertan, euskal presoen al-
deko bost eguneko baraualdian parte
hartu zuen dozena bat gazterekin ba-
tera Ibarrako festetan. Gaztetasunak
ematen duen indarraz eta testuingu-
ruak, hala behartuta, odola borborka
izanagatik iparra eta zentzu pixka bat
ere bagenuela uste dut, eta hala, Eus-
kal Presoak Euskal Herrira goiburu-
pean manifestazio isil arrakastatsua
antolatzea lortu genuen kanpaina ha-
rekin. Konpromisoak emaitzak ekar-
tzen zituela ikusten genuen, eta jada
martxan zegoen askatasunaren alde-
ko tren ero hartara igota ginen. Borro-
kak, lagunarteak, parrandak, men-
diak markatu zituzten urte bizi haiek.
Aurrerago, unibertsitatean, Leio-

an, egin genuen topo berriro. Berak
soziologia eta nik, Lan Harremanak;
ezagutzan sakondu nahi genuen, bai-
na Marxek zioen bezala, mundua in-
terpretatzeaz gain eraldatu ere egin
nahi genuen, irauli. 
Ez ziguten berehalakoan utziko eta

2002ko ikasturte hasieran etorri zi-

ren gure bila, 20 urteak bete berriak
zituela: ni zulora eta bera klandesti-
nitatera, sasira, alegia, euskal erresis-
tentziak denboran sortutako lengo-
aian ederki adierazten den bezala;
dena arantza, txarrantxa, lokatza be-
har baitu izan azeria edo lepazuria-
ren antzera, sastraka atzean ezku-
tuan, noiz atera noiz gorde zain dena-
rentzat. 
Ondo gogoan dut hiru urte beran-

duago Frantzian atxilotu zutenean:
presoen Kolektiboko kideok gose gre-
ba mugagabean aurkitzen ginela es-
tatus politikoaren defentsan. Ondo
gogoan ere 2009an, herriko festen aje
hondarretan akats bat medio egun
batzuetarako aske utzi zutenean; be-
rriro sasira bueltatzeko baliatu zuen.
Eta hilabetetara buelta espetxera.
Horrela, 16 urtez.
Zer gehitu emakume presoez jada-

nik esan ez denik? Ingurune arrotza,
gizonezkoen eremua, isolamendu
handiagoa, amatasuna ukatua edo
baldintzatua....
Eta, hala ere, ezin esan Maiteri irri-

barrea kendu diotenik. Bisita bakoi-
tzean alai eta bizipozez azaltzen da.
Irailaren 20an Frantzian zigorra

bukatzera doa, eta bi euroagindu
onartuak dituenez Espainiako epai-
leek erabakiko dute bere etorkizuna.
Zirt edo zart, zikloz aldatu edo gurpil
zoroan jarraitu. 
Hemen, herrian, bere bulkada gus-

tura hartuko genuke hasitako helbu-
ruak bururaino eramaten laguntze-
ko. Kontrakoa bada, ez dugu bakarrik
utziko sekula. 
Maite zaitugu, Maite.

Ion Mintegiaga Oiarbide, Ibarra

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko irailaren 14a

IBARRALDEA
GIZARTEA

Bizi Nahi elkartearen jaiak,
hilaren 20tik 23ra
Ibarra.Erretirodunen Bizi Nahi el-
karteak jaiak ospatuko ditu hilaren
20tik 23ra. Irailaren 20an
16:00etan hasiko dituzte jaiak eta
ondoren mus, eskoba, puntxo,
tute, txintxon eta domino txapel-
ketak izango dituzte. 20:00etan
mokadutxoa egingo dute. Gaur
zortzi afaltzeko elkartuko dira eta
larunbatean 11:30ean egingo dute
ohiko toka txapelketa eta gero, to-
mate eta piper dastatzea. Jaiak
amaitzeko, hilaren 23an, bazkal-
tzeko elkartuko dira.

Urriaren 12an bueltatuko
dira Ostiral Kulturalak
Orexa.Udako oporraldiaren ondo-
ren, urriaren 12an hasiko dira be-
rriz, Orexako Ostatuko Ostiral Kul-
turalak. Ekimenari jarraipena
emateko San Joan bezperan ber-
tan behera utzi behar izan zuten
D’Capricho Kubako bikotearen
emanaldia antolatu dute. 22:30etik
aurrera ariko dira eta ondoren, DJ
Txokok jarriko du musika.

Hernioko erromeriara
joateko deia
Berastegi.Azken urteetan egin
den moduan, aurten ere 
Hernioko erromerian ez dute 
hutsik egingo Berastegiko gazteek,
Urepele elkartearen eskutik. 
Irailaren 16rako egin dute hitzor-
dua. 07:45ean irtengo dira Beraste-
giko plazatik.
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@Tolosaldeakirol

1.000 euro egongo dira
jokoan Txakolin Egunean

Asier Imaz

Amasan Txakolin Eguna ospatuko
dute bihar arratsaldean. Uxo

Toki Elkarteak antolatutako festaren
barruan herri kirol desafioa egongo
da, herritarren artean. Apustua serio
hartzeko modukoa izango da, ohoreaz
gain, 1.000 euro egongo baitira joko-
an. 

16:30ean hasiko da festa 
eguna herritarren arteko
apustuarekin; korrika eta
segan ibiliko dira bi bikoteak

Joseba Astiasaran Pasus eta Mikel
Arretxe Sandra egongo dira alde bate-
an, bikotea osatuz. Aurrean, Yeray
Otaegi Motxe eta Kepa Nazabal Orga-
nista izango dituzte. 
Bikote bakoitzak erreleboka Aran-

tzabiko buelta egin beharko du, bost
aldiz. Ondoren segan hasiko dira, eta
irabazlea hor erabakiko da. Kilo
gehien biltzen dituenak eramango du
desafioa. 

Izendapeneko txakolina
Apustua jokatu ondoren, 17:30ean,
txakolin botilak zabaltzen hasiko dira,

dastaketari hasiera emanaz. Getariko
izendapeneko txakolin guztiak dasta-
tzeko aukera jarriko dute Amasan. Sa-
bela hutsik ez ibiltzeko, pintxoak ere
egongo dira plazako postuetan. 5 euro-
tan bi pintxo eta basoa eskuratu ahal-
ko da.

Txakolin zaleek hitzordua dute bihar Amasan, Txakolin Egunean. Zer edana eta jana izango da arratsaldean. A. IMAZ

Kirolak

EGITARAUA
IRAILAK 15, LARUNBATA
16:30. Korri-sega apustua Amasarren
artean. 
17:30. Txakolin dastaketa. 5 eurotan
txakolin dastaketa eta bi pintxo.

Ion Galarragak Berlingo
Maratoian parte hartuko du  
Bidania-Goiatz.Berlingo Maratoi
ospetsua igande honetan jokatuko
da. Jende gehien biltzen duenetakoa
eta politenetakoa da Alemaniako
maratoia, baina munduko zirkuitu-
rik azkarrenak egin du ospetsu. Ion
Galarraga bertan izango da astebu-
ruan, eta handbike modalitatean
parte hartzeko asmoa dauka bidania-
goiaztarrak. 

Tolosaldeko Arraun
Klubaren esker hitzak 
Tolosaldea.TAK-ek esker oneko hi-
tzak izan ditu denboraldi honetan bi-
zitakoaren inguruan. Traineru be-
rriarekin bandera bat eta Kontxan
parte hartzea lortu dute. Azken es-
tropada honetan zaletuen erantzuna
izugarria izan da, eta TAK-etik esker
oneko hitzak izan dituzte eskualdeko
biztanleentzat, «emandako babesa-
gatik eta animoengatik».

Igeriketa froga irailaren 17an
eta 18an, Villabona eta Tolosan
Tolosaldea.Tolosaldea Igeriketa el-
kartean hasi nahi duten sei urtetik
gorako haurrentzat froga bat antola-
tu da uretan duten konfiantza eta
igeriketa maila pixka bat aztertzeko.
Honekin batera elkarteko zein talde
dagokien eta hauen ordutegiak ba-
natzea da asmoa. Irailak 17 eta 18,
16:45ean Tolosako eta Villabonako
igerilekuetan izango da froga. 
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@Tolosaldeakirol

Atletismoan
izena emateko
aukera zabalik
dago oraindik 

Infantil, alebin, benjamin eta
aurre benjaminentzat
eskolak emango ditu 
Tolosa CF Atletismo taldeak 

Erredakzioa

Tolosa CF Atletismo eskola
martxan da. Hala eta guztiz

ere, oraindik izena emateko aukera
zabalik dago. 
Infantil mailako haurrek (2005-

2006) astelehen, asteazken eta os-
tiraletan entrenatuko dute 17:30-
18:45ak bitartean. 
Alebin mailan (2007-2008) aste-

lehen eta asteazkenetan entrena-
tuko dute 17:30-18:30ak bitartean. 
Azkenik, benjamin eta aurre

benjaminek (2009-2012) bi egun
edukiko dituzte aukeran. Asteartea
edo ostirala, 17:30-18:30ak bitarte-
an. Bi egunetan ibiltzeko aukera
ere izango lukete. 
Edozein kezka edo informazio

eskatzeko Berazubiko bulegoetara
joan behar da, edo 943 67 17 49 tele-
fono zenbakira deitu. 

Asteburuan
Pirinioetara
irteera 
Erredakzioa

Asteburuan, Alpino Uzturre el-
karteak, Pirinioetan bi mendi

ibilaldi antolatu ditu. Larunbate-
an,06:30ean San Frantziskotik au-
tobusa hartu eta La Sarra urtegira
joango dira Respomuso aterperai-
no ibilaldia egiteko. Igandean,
aterpetik Baños Panticosaraino ibi-
laldia Infiernos mendia igotzeko
aukerarekin. Informazio gehiago
eta izena emateko jo 943 65 27 89 te-
lefono zenbakira.

Herri kirol
epaile izateko
deialdia
Jose Angel Sarasola

G ipuzkoako Herri Kirol Fe-
derazioak epaileen beha-
rra dauka bere betebeha-
rrak aurrera eraman ahal

izateko. Federaziotik esan dute-

nez, hainbat modalitatetan epailetza
lanak egin ahal izateko zabaldu dute
deialdia. 
Interesa duten guztiek irailaren 28a

baino lehen eman behar dute izena fe-
derazioan. 
Horretarako edo informazio gehia-

go lortzeko Gipuzkoako Herri Kirol Fe-
derazioaren webgunean sartu behar
da, Kontaktua atalean. Bertan ager-
tzen dira federazioarekin harremane-
tan jartzeko bideak. 

Herri Kiroletatik...

Laskorainen
erronka berria 

Asier Imaz

Denboraldi berria berezia izango
da Laskorain ikastolarentzat. Bi-

garren B Mailan jokatuko dute ikasto-
lakoek, aurrekoan igoera lortu baitzu-
ten. Lehen jardunaldia etxean tokatu
zaie, Usabal kiroldegian, larunbatean,
Sala 2012ren aurka. Partida 18:00etan
hasiko da. 

Areto futbolean Bigarren B
Maila asteburuan hasiko da;
futbolean bigarren jardunaldia
jokatuko dute Tolosa CF-koek

Lauburu Ibarra maila berean dagoe-
nez, hauek ere lehen jardunaldia aste-
buruan jokatuko dute, Juventud Del
Circuloren aurka, Belabietan. Partida
larunbatean 18:30ean izango da. 
Futbolean, bigarren jardunaldia jo-

katuko dute Erregional Ohorezko Mai-
lakoek eta Euskal Ligakoek. Azken
hauek Usabalen jokatuko dute igande-
an, 11:45ean. Tolosa CF-ren aurkaria
Elorrio izango da. Erregional mailako-
ek Elgoibarren dute partida, igandean
17:00etan. Tolosa CF-ren aurkaria Elo-
rrio izango da. Lehen jardunaldian bi
taldeak irabazle izan ziren. 

Tolosa CF-k bigarren jardunaldia jokatuko du igandean, Elgoibarren. JOSU ARTUTXA
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[Renotik]
Hareazko herri hau

B a al dakizue noiz sortu zen
zuen herria? Eta nork? Ez
naiz ari, ohikoa den bezala,
«Albizturren lehen aipamena

1384. urtekoa da» gisako esaldi baten
bila; bistakoa baita lehen aipamena
baina lehenago izango zela herririk
hor. Bestela ezin aipatua izan. Eta era
berean, ez dut galdetzen nor izan zen
lehen udaleko aurreneko agintari,
udala bera baino lehen
ere egongo zelako jendea
horko herrietan. Gure in-
guruaren sustraiak den-
boran oso atzera luzatzen
dira eta, inoiz pentsatzen
jartzen bagara, zail egiten
da hasiera batean pentsa-
tzea. Noiztik datorren ez
dakigun hari bat dauka
gure herri bakoitzaren
kontzientziak, gaur egun
arte irauten duena.

Renon ez da hala. Euskal Ikasketen
Zentroa dagoen eraikinak egun haue-
tantxe argazki erakusketa bat dauka
hiriaren historiari buruz. Izan ere, ia
Renoren historia osoa argazkitan
eman baitaiteke. Bai, bai... argazkilari-

tza sortzen ari zen 1850. hamarkada
horretan sortu zen hiri hau. Inguruan
urrea zein zilarra topatu zutela eta
itzelezko jendetza bildu zen hemen-
dik 35 bat kilometrora; hemen, mea-
ren garraiorako zubi bat eraiki zuen
batek, haren inguruan negozioak sor-
tu zituzten eta, hara, azkenean,
1868an, ofizialki hiria fundatu zuten.
Neurria hartu nahi badiozue pentsa

garai hura azken karlista-
den ataria dela. Edo
hobe, pentsatu edozein
baserrik ia seguru dauz-
kala urte gehiago.

Diferentzia hori kale-
an igarri egiten da. He-
men ez dago haririk behi-
nolako tribu natiboen
leku sakratutik gaur
egungo hirirako bidea
erakusten duena. Eten
egiten da. Reno hiria gi-

zon zuriaren negozioak sortu bai-
tzuen, ez natiboen balizko «garapen»
batek. Eta horregatik, urte gutxitan
ikaragarrizko gorabeherak izan ditu:
meatzarientzat zubi izatetik trenbide
nagusiaren alboko negozio-hiri izate-

ra, gero kasinoek berpiztutako leku eta
mendizale-eskiatzaileen helmuga iza-
teko. Dena desertu erdian eta aldiro
desertua bezala aldatuz. Ez guk ezagu-
tzen dugun Alde Zaharrik, ez hirigune
historikorik ere ia. Eta hala ere, nego-
zio gorriaren erdian, langileak eta kon-
tsumitzaileak, ikasleak eta jokalariak
soilik daudela dirudien lekuan, bizi-
tzak bere bidea egiten du. Bilatzen da-
kienak entzungo baititu natiboen
danbor hotsak, artzain euskaldunen
doinuak, mexikar langileen sehaska
kantak eta bertako baserritarren
countrya; desertuetan xomorroek uz-
ten dituzten hanka-arrastotxoak beza-
la. 

HARITZ AZURMENDI
FILOSOFOA
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‘‘Sumatzen da

Burdin Aroan
bazekitela nola
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Aranzadi Zientzia Elkarteko kideak 1993. urtetik zuzendu du Anoetako
Basagainen kokatuta zegoen Burdin Aroko aztarnategia. Irailean, urtero, 

hiru astez aritzen da arkeologo talde bat indusketa lanak egiten.
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Jon Miranda

Uztaila edo abuztuan bezainbeste
bero egiten ez duelako eta euri arris-
kua txikiagoa izaten delako aukera-
tzen du iraila Xabier Peñalverrek (Do-
nostia, 1952) Basagainen indusketak
egiteko. Arratsaldean, Anoetako pla-
zan, aztarnategitik bueltan hartu du
TOLOSALDEKO ATARIA-rekin hitz egiteko
beta.
Oria ibaiaren ibarrean Burdin Aro-
ko zenbat herrixka topatu dira?
Buruntza Andoainen, Basagain Anoe-
tan, Intxur Tolosa-Albizturren eta Mu-
rumendi Beasainen. Lau herrixka to-
patu ditugu ibaiaren ubide guztian le-
rratuta. Horrek ez du esan nahi, ordea,
gehiago ez daudenik. Gipuzkoan, Bur-
din Aroko hamaika herri topatu ditu-
gu orain arte eta Oriako bailaran dau-
den lau hauek, esate baterako, begi
kolpe batean bata bestearekin lotuta
daude. 
Lehenengo indusketak Intxurren
egin zenituzten eta ondoren aurki-
tu zenuten Basagaingo herrixka. 
Bai. 1989an izan genuen Basagaingoa-

ren lehen albistea. Ordurako urteak
generamatzan Intxurren indusketak
egiten. Gure aurretik bertan aritu zen
Jose Migel Barandiaran eta egiturak
bai, baina ez zuen materialik topatu.
Gu hasi ginenean, lehenengo etxebizi-
tzak, burdinez egindako lehen piezak,
apaingarriak eta beirak agertu ziren.
Informazio hori oso garrantzitsua izan
zen, Euskal Herriko isurialde atlanti-
koa, Europaren maila berean kokatze-
ko. Ordura arte, uste baitzen Burdin
Aroan jendea kobazuloetan bizi zela
Kantauriko isurialdean. Hori sosten-
gatzeko argumentu nagusia zen, men-
dialdean ezinezkoa zela aire librean
bizitzea. Baina hori pentsatzea absur-
doa da, Europako erdialdean Burdin
Aroko herrixka ikusgarriak topatu bai-
tira, hemengoak bezalako parajeetan,
mendiz inguratutako bailaretan. 
Nola mantendu dira Burdin Aroko
herrixka hauek?
Mediterraneo isurialdean askotan lu-
rraren gainazalean topatu izan dira
materialak, baita zeramikak ere. He-
men, berriz, katak egin behar izaten
ditugu herrixketako egiturak eta ha-

rresiak landarediak ezkutatuta egoten
baitira. Guk 26 urte daramatzagu Ba-
sagainen indusketak egiten eta orain-
dik asko dago ikertzeko. 
Harresiz inguratuta dagoen he-
rrixka da Basagain. 
Bai. Garai horretan badaude salbues-
penak, Buruntzakoa edo Murumendi-
koa adibidez, zeinak amildegi baten
ertzean dauden. Bi leku horietan amil-
degiaren eremu hori ez dute ixten, gai-
nerako partea da harresiz inguratzen
dutena. Hala ere, Basagaingoa erabat
hesituta dago. Dezenteko zabalera du
harresiak, hiru metrotik gorakoa. Al-
tuera berriz, 2 edo 2,5 metrokoa duela
uste dugu. Anoetakoa ez da herri han-
di-handia, 2,8 hektarea ditu, baina
hori bai, gure ikerketen arabera luzea-
go mantendu zen denboran. Karbono-
14 bidezko datazioak egin ditugu eta
K.a. 300. urtean hasi eta K.o. lehenen-
go hamarkada bitarteko aktibitatea to-
patu dugu Basagainen. 
Zer da harresiak inguratzen due-
na?
Iparraldera dagoen zonaldean egin di-
tugun katetan, adibidez, ez da mate-
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rialik agertu eta horrek adierazten du,
seguruena, ganadua edukitzen zutela
bertan. Ekialde eta hegoalde aldera,
euriarengandik eta haizearengandik
babesteko zonaldeetan kokatzen dira
etxebizitzak. Sumatzen da bazekitela
nola antolatu espazioa. Herrixka
hauek oso planifikatuta zeuden eta
bertan bizi zirenek bazekiten zer eta
nola egin. Harresiak diseinatzerako
orduan garaiera kota mantentzen zu-
ten eta sarrerak nondik egin pentsa-
tzen zuten. Lan izugarria eskatzen du
horrelako harresi bat eraikitzeak. Argi
geratzen da, urbanizazio horiek ondo
planifikatutakoak direla. 
Zertarako eraikitzen zituzten ha-
rresiak?
Lehen pentsatzen zen defentsarako
bakarrik eraikitzen zituztela. Baina
Burdin Aroko herrixka hauetako gutxi
agertu dira erabat suntsituta. Ez diru-
di, beraz, hainbesteko gatazka zegoe-
nik haien artean. Badirudi atzera-era-
gile funtzioa ere bazutela harresi
hauek, esango balute bezala, 'argi ibili,
begira zenbateko murrua daukadan,
ez hurbildu niregana'. Harresiak, bo-

terea edo ospea islatzen zuen, inguru-
ko zein urruneko lurraldeetako jende-
en aurrean.
Elkarrekin harremana ba al zuten
herrixka hauek?
Badirudi elkarren artean merkataritza
harremanak bazituztela, distantzia la-
bur, ertain eta luzera. Europako er-
dialdetik datozen piezak topatu dira.

Esaterako, beira urdinez egindako be-
soko bat topatu genuen Basagainen.
Aurkikuntza horrek argi eta garbi
adierazten du bazegoela beste herrie-
kin harremana.  
Zergatik utzi zioten herrixka haue-
tan bizitzeari?
Ez dakigu zehazki. Guk ikertu dugun
eremua, adibidez, ez dago erromani-
zatuta. Nahiz eta gure aroko lehen ha-
markadetan, oraindik ere, Basagainen
aktibitatea egon, ez dugu erromata-

rren elementurik topatu, Nafarroa he-
goaldeko beste herrixketan agertu be-
zala. Ez dakigu zergatik utzi zuten Ba-
sagaingo herrixka. Argi dagoena da
behealdera mugitu zirela. 
Izan ere, garai hartako biztanleek
aukeratutako kokagunea estrate-
gikoa zen. 
Bai, Burdin Aroko herrixkak kaskoe-
tan kokatuta daude, altueran. Basa-
gaindik begi kolpe batean, Oriako ibar
guztia kontrolatu zezaketen, baita ere
Hernio azpiko bailara osoa ere. Kon-
trol lekua zen. Babestuta zeuden altu
zeudelako, eta aldi berean, komunika-
zio bide nagusiak menpean zeuzka-
ten. 
Material asko topatu al duzue Ba-
sagainen?
Adibidez, zutabe-ziri batzuk agertu
dira, lerrokatuta eta harresira atxikita,
beraz, hor etxebizitzak zeudela pen-
tsatzen da. Oinarri angeluzuzena du-
tela dirudi eta paretak lasto-buztinez
eta koltzaz egindakoak dira. Estalkiak
landarez eginda zeuden.
Nola bizi ziren garai hartan Basa-
gainen?

«Guk 26 urte daramatzagu
Basagainen indusketak 
egiten eta oraindik asko 
dago ikertzeko»
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Nekazaritzaz eta abeltzaintzaz bizi zi-
rela esan genezake. Ehiza oso bazte-
rrekoa zen eta produktuak biltzen se-
gitzen zuten, batez ere, ezkurra eta hu-
rra. Denbora luzean irauten duten
produktuak dira, eta uztak huts egiten
zienean horrekin egiten zuten aurre-
ra. Basagainen, zehazki, artatxikia da
gehien agertzen den laborea. Abel-
tzaintzari dagokionez, harresia erori-
tako eremu batean, harriak babestuta-
ko batean, hezur batzuk agertu zitzaiz-
kigun. Lurraren ph-a dela eta zaila da
hezurrek irautea, baina zortez ardi,
behi eta txerri espezieenak topatu ge-
nituen. 

Zeramika pieza asko agertu al dira?
Gehien agertu den materiala zeramika
da. Eskuz egindakoa agertu da gehien-
bat, eta batzuetan dekoratuta dago,
behatzekin edo kordelekin egindako
marrazkiekin. Tornuan egindakoa ze-
ramika ere ageri da, finagoa dena; liki-
doak edo laboreak gordetzeko ontzi
handiak edo txikiagoak egiteko erabil-
tzen zuten. Baina, hala ere, tornuan
egindako zeramikaren portzentajea
baxua da aztarnategi honetan, aurkitu
dugunaren %2a edo %3a, hain zuzen. 
Eta burdinez egindako tresnak ere
agertu dira Basagainen. 
Estrategikoa zelako aukeratu zuten
gure arbasoek toki hori bizitzeko, bai-
na baita ere burdin asko zegoelako.
Duela gutxi arte egon dira burdina ate-
ratzeko meatzeak martxan eta orain
lan talde bat ari da hori ikertzen.
Oraingoz, ordea, ez dute laberik topa-
tu. Hori bai, zepa asko ageri da eta ho-
rrek esan nahi du bertan burdina lan-
du zutela. Eraikuntzarako erabiltzen
diren iltzeak eta materialak topatu
dira eta baita nekazaritzarako tresnak
ere. Esate baterako, burdinez eginda-

ko golde nabarra topatu genuen duela
kanpaina batzuk. 
Burdin Aroa zein epetan kokatzen
da?
Gure Aroaren aurreko milurtekoari
esaten zaio Burdin Aroa, eta lehen za-
tian gutxi gorabehera, ez da burdina
agertzen, brontzea da nagusiki erabil-
tzen dena. Bigarren zatian hasten dira
burdina erabiltzen eta nagusitasun
osoa hartzen du. Brontzea konplika-
tuagoa da lantzeko, eztainua ere behar
baita eta hori topatzea ez zen erraza.
Beraz, Burdin Aroko bigarren partean,
dekorazioa eta apaingarrietarako bai-
no ez zuten erabiltzen brontzea. 
Eta apaingarriak diren beira-orez-
ko piezak ere topatu dituzue. 
Aurkitutako pieza horietako batzuk
erakusten dute merkataritza ere baze-
goela. Europa erdialdetik etorritako
besoko hori topatu genuen, Bordele
inguruan agertu dira horrelakoak eta
handik ekarritakoa izan daitekeela
pentsatzen dugu. Sofistikazio handiko
eta gustu handiz egindako bitxiak
dira. 
Asko geratzen zaizue oraindik ere
ikertzeko?
Bai. 500 metro koadroko eremuan ari
gara indusketa egiten. Herrixka haue-
tan zati batean egiten dira azterketak

ez eremu guztian. Kontuan hartu be-
har da, beti ere, osagarriak direla he-
rrixka batean eta bestean aurkitutako-
ak. Puzzlea osatzeko, zonalde ezberdi-
netan lan egin behar da eta urte asko
behar dira horretarako. Taula bat osa-
tu beharko bagenu bezala da eta mu-
seorako pieza ederrak topatzea baino
ilusio gehiago egiten digu arkeologooi
pieza diferente asko aurkitzeak, ho-
rrek gure arbasoak nola bizi ziren azal-
tzeko balio digulako. 
Burdin Aroko zibilizazioa Euskal
Herrian aurreratua zen?
Deformazio bat egon dela esango
nuke. Kobazuloetan bizi zen gizarte
bat irudikatu izan da maiz, atzeratua.
Erreferentzia falta bat ere badago.
Kontuan hartu behar da Grezia klasi-
koaren garaiaz ari garela, une horre-
tan, antzokietan antzerki emanaldiak
eskaintzen ari ziren han. Ez gaitezen
ikuspegi estukoak izan. Gurea gizarte
primitiboa izan denaren zama dara-
magu gainean, ziurrenik biziraun du-
ten aspektu asko ditugulako, euskara
tartean. Horrek ez du esan nahi, ordea,
hemen bizi zirenak isolatuta zeudenik
eta harremanik ez zutenik. Kontuan
hartu behar da Pirinioetako pasaleku
bat izan dela Euskal Herria eta erro-
matarrak ere hemendik sartu zirela. 

«Estrategikoa zelako aukeratu
zuten gure arbasoek toki hori
bizitzeko, baina baita ere
burdin asko zegoelako»
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«IRUDITU ZITZAIDAN
OSO ONDO
ANTOLATUTAKO
INDUSKETAK 
ZIRELA HAUEK»
ANTONIO VILLEGAS VEGA
ARKEOLOGOA

J.M.

Historia ikasketak bukatu berri ditu
Malagako unibertsitatean eta iraile-
an arkeologia masterra egiteko as-

moa du Antonio Vi-
llegas Vegak (Fuen-
girola, Espainia,
1995).
Nola jakin zenuen
indusketa hauen
berri?
Interneten begira

aritu nintzen eta Aranzadi Zientzia
Elkartearen inguruko informazio
asko topatu nuen. Izena eman nuen
eta etortzeko hots egin zidaten.  
Aurrez izan al duzu esperientzia-
rik aztarnategietan?
Bai, nire herrian hiru hilabetez aritu
nintzen lanean. K.a. VII. mendetik
erromatarren garairaino, Augusto
enperadorea bitarteko eperaino har-
tzen zuen aztarnategiak.
Bereziki Burdin Aroan baduzu
interesa?
Garai historiko ezberdinetan iker-
tzeko interesa dut eta iruditu zitzai-
dan oso ondo antolatutako induske-
tak zirela hauek. Muñoaundin jar-
dun nuen Azkoitian, uztailean, hiru
astez. Hura ere aztarnategi handia
da eta Aranzadi Zientzia Elkarteko
taldearekin aritu nintzen. Oso espe-
rientzia aberasgarria izan da.  
Zer iruditu zaizu Basagaingo he-
rrixka?
Oso ondo. Euria egin digu lehen egu-
netan, baina iruditu zait oso eremu
zabala dagoela ikertzeko. Harresia-
ren ondoan egin dut lana eta gustura
jardun dut. 
Nola antolatzen duzue eguna?
08:00etan abiatzen gara gora. Eguer-
di partean bazkaldu eta 16:30ak arte
aritzen gara lanean. Herrira jaitsi,
dutxatu eta hemen ibiltzen gara, po-
teoan. Auditorioan egiten dugu lo.

Anoetako Udalak
babestutako gunea

Basagaingo aztarnategia 1987an
aurkitu zuen Koldo Oria anoeta-
rrak. Egitura batzuk ikusi eta
eroritako harresi baten arrasto-
ak sumatu zituen. Aranzadi
Zientzia Elkarteko kideak gertu-
ratu eta lehenengo katak egin
aurretik barku-formako errota
bat topatu zuten. Indusketei ha-
siera ematea erabaki zuten. Xa-
bier Peñalverrek lehen aldiz zu-
zendu zituen indusketa lanak
1994an. Aurten 26. kanpaina
dute. 
Aranzadi Zientzia Elkarteak

koordinatzen dituen induske-
tak, Gipuzkoako Foru Aldun-
diak eta Anoetako Udalak lagun-
tzen dituzte diruz. «Ezinbeste-
koa da udalaren ekarpena»
Peñalverren esanetan. «Basa-
gaingo herrixka kokatuta dago-
en eremua lur jabe askorena zen
eta udalak terreno horiek eros-
tea erabaki zuen. Gainera, urte-
an zehar ingurunea mantentze-
ko konpromisoa hartu zuen».
Iaz, berriz, Burdin Aroko herrix-

kako ingurunea egokitzeko lan
gehiago egin zituzten. Pello Es-
tanga alkateak nabarmendu be-
zala, «AHTaren Hernialde-Zi-
zurkil zatiak 120 milioi euroko
aurrekontua du eta proiektua
irakurtzerakoan jabetu ginen
aurrekontuaren ehuneko bat
kulturarako gordeta zegoela.
Aukera bat ikusi genuen Basa-
gaingo indusketa eremuan in-
bertsio bat egiteko». Herrixka
inguratzen duen harresiaren in-
guruko perimetroan lurrak ero-
si zituen udalak iaz. Panelak ere
jarri ditu hiru dimentsioko iru-
diekin eta seinaleak ere bai ber-
tara joateko bidea erakutsiz.
Herrian Basagainek duen ga-

rrantziaren isla, armarrian ikus
daiteke. Erlijio kutsua eta mo-
narkiaren ikurrak zituen aurre-
ko armarriak. Horiek herriaren
izaera islatzen ez zutela iritzita,
eta Aranzadiren laguntzaz, ar-
marri berria sortzea erabaki zu-
ten herritarrek 2010ean. Oria
ibaia, Basagain eta kukua ageri
dira bertan.
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LEHEN HIRI-PLANOA
IZAN DAITEKEENA
Duela urtebete aurkitutako piezaren aurkezpena egin zuten
arkeologoek aurreko uztailean eta planteatutako 
hipotesiaren arabera, Euskal Herrian garai horretako 
herrixka baten lehen oinplanoa izango litzateke

J.M.

O rain arte, esku hartze arke-
ologikoa egin den ere-
muan, ebakidura zuzenak
dituzten harlauza zati

ugari aurkitu dira. Dekoratutako este-
la batzuk ere baditugu, eremu gotor-
tuaren sarrera izan zitekeen lekuan ia
lerrokatuta aurkitu direnak. Estela ho-
rietako batzuk dituzten erretikuluen
irudikapena edo bestelako trazuak,
kasu hauetan, esku hutsez eginak dau-
de.
Estela horiez gain, nabarmentzekoa

da, bere konplexutasunagatik, puske-
ta txiki bat, non segidako faseetan
egindako lerro mordoak gurutzatzen
diren modu ordenatuan. Kasu hone-
tan, trazu horiek euskarri zuzen bate-
an bermatuta egin dira. 36,5 x 29,5 zen-
timetroko luzerako eta 3,5 eta 4 zenti-
metro arteko lodierako hareharri
triasikoko harlauzaren aldeetako bat
guztiz grabatuta dago, eta azalera hori

bi zati berdintsutan banatuta dago bi
lerro paraleloen bidez, piezaren luze-
raren noranzkoan. Alde banatan ban-
da errektangularrak marraztu dira, ba-
tzuetan zerrenden bidez bereizita
daudenak. Banda horietan, edo ondo
zehaztutako espazio horietan, noranz-
ko ezberdinetan egindako zeharkako
grabatu zuzenak daude, eta espazio
horietako batzuk X batez markatuta
ageri dira.
Uztaila erdi aldera eman zen aurki-

tutako piezaren berri eta bertan irudi-
katuta dauden grabatuak kontuan
hartuta, Euskal Herriko historiaurre-
ko lehen hiri-planoa izan daitekeela
jakinarazi zuten foru aldundiko ordez-
kariek eta aztarnategiaren arduradu-
nek. Konparazio lan ugari egin ondo-
ren, Xabier Peñalver arkeologoak in-
terpretazio hipotesi bat aurkeztu zuen
prentsa aurrean, aldaeraren batekin.
«Uste dugu harlauza horretan irudika-
tzen dena Basagain herrixkaren zati
baten oinplanoa dela; ardatza edo kale

nagusia alderik alde zehaztuta dago,
eta alde banatan etxebizitzak izan dai-
tezkeenak irudikatuta daude, beren
artean ondo bereizita. Seinaleek, eta
(X) marka batzuek, azpimarratzen
dute irudikapenaren zati horien indi-
bidualizazioa». Trazatu horrek, baldin
eta erdiko kale baten alde banatan le-
rrokatutako etxeak dituen hiri-plano
bati badagokio, antzekotasunak dauz-
ka, besteak beste, Arabako Guardia he-
rriko La Hoya herrixkan, eta batez ere,
Nafarroako Cortes herriko Alto de la
Cruz herrixkan aurkitutako hiri egitu-
rekin.
Aztarnategi horretan etxebizitzak

ondo kontserbatuta agertu ziren eta
kale nagusiez gain, kale estuagoak ere
bazeuden. Bertako arkeologoek he-
rrixkaren irudikatze bat egin zuten, ai-
retik argazki bat aterako balute bezala.
«Nik irudi hori gogoan nuen eta bere-
hala etorri zitzaidan burura», esan du
Peñalverrek. «Lau irudi hartu nituen:
Harri gainean egindako pieza; Gas-

Aurkitutako piezaren argazkia. ATARIA Piezaren kalkoa interpretazio gabe. ATARIA
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19Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak eta azternategiaren arduradunak, uztailean egin zuten aurkikuntza aurkezten. ATARIA

Kalko gainean, kaleak izan daitezkeenak laranjaz irudikatuta. ATARIA Corteseko errepresentazioa Basagaingo piezan irudikatuta. ATARIA

teizko Jesus Alonso arkeologia ma-
rrazkilariak, kalkoan egindako irudia,
interpretazio gabe; Eta, hirugarren
bat, non kale nagusi eta kale estuagoak
izan daitezkeenak laranjaz margotuta
ageri diren; Azkeneko irudi batean,
aurreko bi irudi horien gainean jarri
nuen Nafarroako Corteseko planoa,
gainjarrita. Niri iruditzen zait argi eta
garbi azaltzen dela hori hiri planoa
izan daitekeela». 
Beste hipotesi bat ere planteatzen

du Peñalverrek, hau da, lursail berei-
zien irudikapena izatea, non marka

desberdinen bidez adierazita dauden
jabetzak, labore motak edo bestelako
aspektu batzuk. Herrixkaren alderdi-
ren baten irudikapena izango balitz,
orain arte aurkitu den garai hartako
kasu bakarra izango litzateke.
Nolanahi ere, herrixka horretako

harrietan egindako trazadura linealek
erakusten dute bertako biztanleek
«konplexutasun eta abstrakzio maila
handia» zutela, eta agertzen diren me-
zuek, oraingoz argi eta garbi itzuli ezin
badira ere, interes handiko mundu bat
iragartzen dute.

Denis Itxaso, Gipuzkoako kultura
diputatuak aurkikuntzaren berri ema-
teko agerraldian esan zuenez, «azken
urte hauetan aurrerapenak egin dira,
hala nola etxebizitzei, eraikitzeko mo-
duei, etxebizitzen kokapenari, bizi-
moduari, elikadurari, jantziei eta bes-
telako xehetasunei dagozkienetan. In-
formazio horrek balio du, besteak
beste, kontrastatzeko erromatarrek
eman nahi izan zuten ideia, jende ba-
sati eta garatu gabearena. Basagain eta
azken urteetako aurkikuntzak horren
adierazgarri dira».

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko irailaren 14a

ANOETA
KULTURA
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Sahararen
alde

arraunean
Bihar, Tolosan, V. Elkartasun Estropada jokatuko da Oria ibaian; 
egun osoko egitaraua antolatu dute herriko hainbat elkartek, 

musikari eta herri bazkariarekin. Egunean zehar biltzen den dirua 
Tolosaldea Sahararekin Elkartearentzat izango da.

Asier Imaz

H e r r i t a r r a k
arraunean ja-
rriko dira bihar
Saharari elkar-
tasuna adiera-
ziz. Sei batel

aterako dira Oria ibaira, Tolosako sei
elkarte ordezkatuz. Ezohiko arraunla-
riak izango dira, baina azken hilabete-
etan gogor saiatu dira. Bihar, Kontxa-
ko Bandera irabaztera joango balira
bezala botako dute izerdia.  
Duela lau urte hasi ziren Elkartasun

Estropada antolatzen Tolosan, elkar-
teen artean. Aurtengoa bosgarren edi-
zioa izango da. San Esteban, Lizardi,
Emendek, Udaberri, Batasuna, Txin-
parta, Oargi eta Aiz Orratz ibili dira el-
kartasun eguna antolatzen. Azken bi
hauek ez dute batela osatzerik lortu,
baina ez da dena estropada izango
biharkoan. «Tolosako elkarteok festa
egun bat antolatu dugu, elkartasun
helburuz. Gure arteko topagune bat

sortzen hasi ginen eta, ezinbestekoa
iruditu zitzaigun, urtero ondo pasa-
tzeko hitzordu bat prestatzea», azaldu
dute elkarteetako ordezkariek. 
Stop Sanfilippo, Afestta, Pausoka

eta Zutani elkarteekin egin bezala, la-
runbateko irabazi ekonomikoak Tolo-
saldea Sahararekin elkarteari bidera-
tuko dizkie.

Estropada 11:00etan
Arraunlariak lanean 11:00etan hasiko
dira. Azken urteetako sistema bera
errepikatuko da. Tolosaldeko Arraun
Klubeko kideen laguntzaz, sei talde

ariko dira lehian, eta talde bakoitzak bi
txanda jokatuko ditu, bi ziabogekin.
Bi txandetako denborak batuta krono-
rik onena eskuratzen duten bi batelek,
finala jokatuko dute ziaboga bakarre-

ra. Batelak uretan dabiltzan bitartean,
herritarrek mokadutxo bat hartzeko
aukera izango dute Zerkausian. Festak
jarraipena estropadak amaitutakoan
izango du. 

Jarraipena: ‘ataria.eus’-en
Uretan hasiko da bihar elkartasun fes-
ta, baina jarraipena lehorrean izango
du txaranga doinuekin. 12:30ean kale-
jira hasiko da Tolosako kaleetan barre-
na. Arraunlariak eta festazaleak Zer-
kausian elkartuko dira 14:00etan. He-
rri bazkaria bertan izango da.
Bazkalostean, txarangaren doinuek
eta kalejirak jarraipena izango du, be-
rriro Tolosako kaleak zeharkatuz. An-
tolatzaileek herritarrak eta inguruko-
ak estropada jarraitzera eta festara
gonbidatu dituzte. 
Estropadak eta egunak ematen due-

na TOLOSALDEKO ATARIA-ren webgune-
an jarraitzeko aukera izango da bihar-
koan. Ataria.eus-ek, ekimenarekin
bat eginaz, jarraipen zabala emango
dio V. Elkartasun Estropadari. 

Talde bakoitzak bi txanda
jokatuko ditu eta denborak
batu egingo dira; bi onenen
artean jokatuko da finala 
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txoa ere badago. Horrez gain, norbai-
tek bestelako ekarpenen bat egin nahi-
ko balu gurekin hitz egin dezake. 
Elkartasuna bai, baina baita festa
ere. Nolakoa izango da?
Estropadekin hasiko gara. Goiz osoan
zehar Tolosaldea Saharako kideak
Zerkausian egongo dira beraien pro-
duktuak eskaintzen. Pintxo dastaketa
euro eta erdian egongo da, edaria bar-
ne. Bazkarian, 100-200 inguru elkartu
ohi gara, eta musika aurten Udaberri-
koen eskutik joango da.  
Zergatik aukeratu zenuten arrau-
na festaren ardatz bezala?
Tolosan elkarteen arteko estropadek
fama handia zuten. Txikia nintzela ni
ere hor egoten nintzen Oriara begira.
Agustin Pagola egun horiek nola bizi-
tzen zituzten kontatzen aritu zitzai-

22

TOLOSA
V. ELKARTASUN ESTROPADA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko irailaren 14a

«LEHEN ALDIZ BANDERATXO
BAT JARRI DUGU BATEL
IRABAZLEARENTZAT» 

JOSUNE SANZ
ANTOLATZAILEA

Zortzi elkarteren artean antolatu dute V. Elkartasun
Estropada; hurrengo urtera begira elkarte gehiagoren 
parte hartzea gustatuko litzaioke tolosarrari

Azken kontuak lotuz, buru-belarri ari
da Josune Sanz (Tolosa, 1975) biharko
egunaren prestaketan. Lizardirekin
arraun egitea ere tokatuko zaio.
Elkartasun estropadak nondik sor-
tu ziren?
Txinparta elkarteko bazkide batzuen
ideia izan zen. Sanfilippo gaixotasuna
duen Oier haurraren kasua ezagutzen
zuten, eta berari laguntzeko zerbait
egin beharra ikusi zuten. Diruz lagun-
tzeko elkarte guztien artean zerbait
egitea proposatu zuten, eta hortik sor-
tu zen elkartasun festa hau. 
Lehen urtean parte hartze handia
lortu zenuten.
Antolatzaile lanetan 18 elkarte ibili gi-
nen, nahiz eta estropadan 16 atera.
Harreman hori mantentzea interesga-
rria zela pentsatu genuen, ez bakarrik
beste elkarteei elkartasuna adierazte-
ko, baita gure artean laguntzeko ere,
egunerokotasunean: elkarteen lege-
diak direla, funtzionamendua dela
edo emakumeen parte hartzearena
kasu. 
Aurtengoa bosgarren edizioa izan-
go da. Parte hartzeak beheraka
egin duela ikusten da. 
Egia da estropadan batel gehiago nahi
genituela, baina ez da erraza arraune-
rako prest dagoen jendea aurkitzea.
Aiz Orratz eta Oargi antolatzaile lane-

tan aritu dira, baina ezin izan dute tal-
dea osatu. Hurrengo urtean gustatuko
litzaiguke elkarte gehiago izatea. 
Zergatik aukeratu duzue aurten
Tolosaldea Sahararekin Elkartea?
Hiru proposamen genituen, eta bi ber-
tan behera geratu zitzaizkigun. Tolo-
saldea Sahararekin elkarteak izuga-

rrizko lana egiten duela iruditzen zai-
gu; bereziki bertako haurrekin.
Familiak ez daudenean haur horiek
nonbait egon behar dute, eta ekono-
mikoki babesa behar izaten dute.  
Ekarpen xumea da zuena, nola
egin daiteke bat?
Udalaren laguntza jasotzen dugu egu-
na antolatzeko, gero bazkaria egoten
da. Horrekin batera elkartasun pin-

«Bazkarian 100-200 lagun
elkartu ohi gara; aurten
Udaberriko musikariak
ariko dira giroa jartzen» 

«Entrenamenduetan oso ondo
moldatu gara; esperientzia
gehiago zutenek besteei
erakutsi diete» 

«Tolosaldeko Arraun
Klubekoen laguntzarekin
dena prest daukagu
larunbaterako» 
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gun, eta berreskuratzea polita izango
zela pentsatu genuen. San Joanen in-
guruan izaten zen eta horrela hasi gi-
nen, baina data horietan ezinezkoa da,
ekitaldi piloa daudelako. 
Zuen artean saltsa izango duzue,
ezta?
Aurten lehen aldiz banderatxo bat era-
mango du irabazleak. Gure arteko pike
sano horiek hor egongo dira. Polita
izango da. 
Prestaketa nola joan da?
Uztaila inguruan hasi ginen entrena-
menduekin, talde guztiak egun berdi-
netan. Elkarri laguntzen ibili gara, eta
giro oso ona izan da gure artean. Abuz-
tu amaieran berriro atera ginen ureta-
ra. Tolosaldeko Arraun Klubekoen la-
guntzarekin dena prest daukagu la-
runbaterako. 

EGITARAUA
IRAILAK 15, LARUNBATA
11:00.Estropadak. Sei batel ariko dira
lehian Oria ibaian: San Esteban, Lizardi,
Emendek, Udaberri, Batasuna eta
Txinparta. Elkarte hauekin batera
antolatzaile lanetan Aiz Orratz 
eta Oargi ibili dira. 
12:30.Tolosako kaleetan barrena
Udaberriko musikariekin kalejira. 
14:00.Zerkausian herri bazkaria. 
17:00.Tolosako kaleetan barrena
Udaberriko musikariekin kalejira. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko irailaren 14a

TOLOSA
V. ELKARTASUN ESTROPADA

GUTUNA

Mendebaldeko
Saharara bueltatu arte

Tolosaldea Sahararekin elkartea
2000. urtean sortu zen errefuxiatu

kanpamentuetan bizitzera behartuak
izan ziren sahararrei esku bat botatze-
ko asmoz.
Urte hartan Oporrak Bakean (udako

harrera programa) kudeatuz hasi
zuen ibilbidea. Taldetxo hura urte
osoan zehar hainbat gauza ezberdin
egin zitezkeela konturatu zen eta ur-
teak aurrera egin ahala egutegia behin
eta berriz errepikatzen da: 
Ekaina bukaeratik abuztua bukaera

arte Oporrak Bakean programa, iraile-
an bere baloraketa egiten delarik mai-
la ezberdinetan. 
Urrian sentsibilizazio jardunaldia. 
Azaroan elkartasun bilketaren

prestaketa. 
Abendua, urtarrila eta otsailean el-

kartasun bilketa.
Otsaila eta martxoan Oporrak Bake-

an programan parte hartu nahi duten
harrera familien bilaketa kanpaina. 
Apirila eta maiatzean programa

orokorraren prestaketa, eta maiatze-
an sentsibilizazio jardunaldia (gaur
egun Maiatzak Borrokan izena hartu
duena).
Eta berriro ekaina sartzearekin bat

egutegiari nola edo ala buelta ematen
diogu.
Guzti honen paralelo, saharar erre-

fuxiatu kanpamentuetan gauzatzen
ditugun proiektuak daude. Urte guzti
hauetan asko eta ezberdinak izan di-
renak: eskolak, ospitaleak, behar bere-

ziak dituzten haurrentzat bilketa be-
reziak...
Ezin ahaztu dezakegu ekintza ba-

koitzak norabide bera duela, saharar
errefuxiatuak euren lurraldera Men-
debaldeko Saharara bueltatzea. Az-
ken hau ekintza eta jardunaldi bakoi-
tzeko muina dugularik.
Azken 3-4 urteetan gure elkarteak

Oporrak Bakean programan oso era
berezian parte hartzen du, batetik To-
losaldean harrera familia gehien ani-
matu daitezen kanpaina antolatuz eta
bestetik Maiatzak 20 elkarteari lagun-
duz haur talde bat harreran hartzen
duelarik. 
Azken urte hauetan horretara bide-

ratu ditugu gure ahaleginak eta nahiz
eta 2018a haur sahararrak
gurera –Oporrak Bakean programan–
etortzen diren azken urtea izatea
nahi, badaezpada ere 2019rako pro-
grama prestatzen hasi gara, hurrengo
udan ere Tolosaldean ahalik eta haur
gehienek uda igaro dezaten.
Elkartasun arraun ekintza honetara

eginiko gonbidapenagatik eskerrak
eman nahi dizkizuegu, horrelako
ekintzen bidez lortzen baitugu aurre-
tik aipatutako proiektu ezberdinak
aurrera ateratzea. Guztion laguntza
eta babesaren bidez, orain dela 42 urte
errefuxiatu bizi diren sahararrei la-
guntzen eta babesa ematen jarraituko
dugu euren lurraldera, Marokok oku-
paturik duen Mendebaldeko Saharara
bueltatu arte.
Mila esker Elkartasun Estropada

antolatzen aritu eta parte hartuko du-
zuen guztioi.

Tolosaldea Sahararekin Elkartea

A. IMAZ

a020-023_ataria_Diseinua  2018/09/12  17:45  Página 4



24

ESKUALDEKO
IRRATIA
BUELTAN DA 
Denboraldi berriari ekingo dio ‘Ataria irratia’-k
astelehenean; aktualitatea eta entretenimendua
jorratuko du goizetan, eta musikak, bertsoek, trikitiak
eta erotikak beren tokia izaten jarraituko dute. 

Iñigo Terradillos

B adator ATARIA IRRATIA-ren
denboraldi berria, eta ho-
netan ere, orain arteko il-
doari jarraituz, eskualdeko

gaiak, errealitatea eta ahotsak gertura-
tzen jarraituko du uhinen bitartez.

Astelehenetik ostiralera 09:00etan
jarriko da martxan eskualdeko irratia-
ren programazioa, Pasahitza saioaren
bitartez. Iker Ibarluzearen eguraldi
iragarpenaren ostean, lehendabiziko
orduan aktualitateari lotutako gaiek
izango dute lekua. Eskualdean antola-
tutako ekimenak, gurean gertatutako

albisteak edota Tolosaldeko herrita-
rrei eginiko elkarrizketak izango dira
entzungai tarte horretan. Azken hauei
dagokienez, gure herrietatik ibilbidea
egingo dugu, eta astero-astero herri
batean egingo dugu geldialdia bertako
herritar batekin hitz egiteko.
Aktualitatea solasaldi moduan jo-

rratzeko tartea ere hartuko dugu den-
boraldi berrian. Batetik, ostiralean po-
litikari lotutako gaiak jorratzen jarrai-
tuko dugu alderdi politikoetako
eskualdeko ordezkariekin. Begoña To-
losa (EAJ), Eneko Maioz (EH Bildu),
Cristian Fernandez (PSE-EE), Iñigo
Cabieces (Podemos) eta Pello Atxuka-
rro (PP) izango ditugu hamabostean
behin gertuko edo nazioarteko gaiak
jorratzen. Garbiñe Biurrun, Martxelo
Otamendi, Maddi Sarasola, Juan Ina-
zio Hartsuaga, Andoni Iturzaeta, Iñaki
Azaldegi eta Joseba Bergaretxeri ere
mahai gainean eztabaidarako gaiak ja-
rriko dizkiegu.
Ostegunetan, berriz, bestelako gaiei

egingo diegu lekua. Gizartekoak, he-
rrikoagoak eta gertukoagoak diren
gaiez hitz egingo dugu. Batetik, Garazi
Egiguren, Irati Olaetxea, Mikel Rome-
ro, Maialen Arteaga, Ane Urkola eta
Josu Artutxa gazteek duten ikuspegia
jasoko dugu, eta bestetik, Manu Olano,
Joxe Agustin Arrieta, Marimi Ugalde,
Txepe Agirrezabala, Izaskun Elizaran,
Ebaristo Elduaien eta Malentxo Arros-
pide helduenak entzungo ditugu. Eta
aukera izango da, baita ere, helduak
eta gazteak aurrez aurre jartzeko.

Atal interesgarriak
Gure bigarren ordua, hau da,
10:00etatik 11:00etara bitartekoa, atal
interesgarriekin osatuko dugu. Astele-
henetan, esaterako, eskualdeko hain-
bat bidaiarien laguntzarekin gure in-
guruko txoko desberdinetatik ibilbi-
deak osatzeaz gain, munduko lurralde
desberdinetara ere joko dugu. Iosu Iz-
tueta, Angel Cuerdo, Agurtzane Be-
launtzaran, Kike Zinkunegi edota Iker
Iriarte izango ditugu bidaialagun. 
Horrekin batera, Mari Jose Arangu-

ren ekonomilaria, Arantxa Izagirre
abokatua eta Idoia Apaolaza psikope-
dagogoaren gomendioak eta azalepan
jasoko ditugu.
Astearteetan, berriz, teknologiak

leku berezia izango du. Astero-astero
Tolosaldea Lanbide Heziketa Institu-
tuko informatikako irakasleek gai in-

Zubimusu ikastolako ikasleak ‘Ataria’ irratian, ‘Erakutsiz Ikasi’ saioa egiten. REBEKA CALVO

TOLOSALDEA
ATARIA IRRATIA

www.ataria.info . 107.6 fm . 105.0 fm
2018ko irailaren 14a
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teresgarriak ekarriko dizkigute eta An-
der Lorente ingeniariak gogoeta egite-
ra bultzatuko gaitu teknologia ardatz
hartuta. Zientziari lekua eginez, natu-
rari lotutakoak ikasiko ditugu Jon An-
der Galarraga biologoarekin, eta Josu
Lopez-Gazpio kimikariarekin hamai-
ka bitxikeria eta mitoren inguruan
hitz egingo dugu. Arkeologoen lana
gerturatuko digu, bestalde, Amaia
Arranz arkeobotanikak. Eta asteartero
errezeta berezi eta osasuntsua presta-
tzeko ardura izango dute Agurtzane
Belauntzaran makrobiotikan adituak
eta Aintzane Artolak.
Asteazkenei begirada botaz, eskual-

deko garapen agentziari tartea egingo
diogu eta Oskar Tena artean adituare-
kin arteaz eta musikaz bustiko gara.
Ostegunero literatur proposamena
egingo digu Joxemari Iturralde idazle-
ak. Baina, ez da literaturari egingo dio-
gun keinu bakarra izango, hilean
behin Yurre Ugarte Galtzaundiren ira-
kurle taldeko dinamizatzailea hilabe-
te horretarako proposaturiko liburuaz
ariko baitzaigu, eta Karlos Linazaso-
rok ipuin eta haikuak eskainiko baitiz-
kigu ostiraletan.
Hizkuntza eta eleaniztasuna jorra-

tuko dugu ostegunetan Karin Van Der
Worp hizkuntzalariarekin, eta komu-
nikazio ez bortitzaz ariko gara Elena
Egiguren abokatu eta bitartekariare-
kin. Era berean, Joanes Karrera arkeo-
logoarekin  gerra zibilaz ariko gara. 
Ostiraletan, azkenik, larunbatari

begira jarriz, Tolosako azokari lekua
egingo diogu Ainhoa Zabala Tolomen-

diko teknikariarekin, Galtzaundi eus-
kara taldearen jardunaren berri izan-
go dugu bertako kide Igor Agirreren
eskutik, Alain Rekondok zinema eta
telesail proposamenak egingo dizkigu
eta azken ostiralero Etxerat elkarteko
kideak izango ditugu. Gainera, Elhu-
yarren laguntzarekin Quark zientzia
atala eta hizkuntza eta teknologia ba-
tzen dituen tartea ere izango dugu.
Eta Pasahitza borobiltzeko Iñaki

Zubeldia, Aitor Mendiluze, Ainhoa
Elizondo, Saioa Etxegia, Ainhoa Men-
diluze, Olatz Godoy, Mikel Ozaita eta
Iñigo Asensioren iritzi zutabeak eta es-
kualdeko musikarien proposamenak
izango ditugu. 

Eskualdeko begirada
Lekukoa Hamaiketakoa saioak hartu-
ko du. Tolosaldeko albisteak gertutik
jorratzeko tartea da, eta asteko egun
bakoitzean azpieskualde bakoitzak
izango du lekua. Hala, Villabona-Aiz-
tondorekin hasiko gara astelehenean,
Tolosako kontuak izango ditugu aste-
arteetan, Alegialdekoak ostegunetan
eta Ibarraldearen txanda izango da os-
tiraletan. Asteazkenetan, berriz, es-
kualdeari kiroletik begiratuko diogu
Eutsi goiari! saioan.

Musikaz gozatzeko
Euskal musika da ATARIA IRRATIAren
nortasunaren ezaugarrietako bat, eta
horrela izango da aurrerantzean ere.
Hori bai, bestelako musikak ere badu
lekua, musika saioetan ikusi ahalko
den moduan. Egunero eguerdietan

105.0 fm . 107.6 fm . www.ataria.info 
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TOLOSALDEA
ATARIA IRRATIA

entzungo den Entzuteko jaioak saioa,
Adriana Gaultier DJak gidatzen duen
Playback Ataria eta Oskar Tenak egi-
ten duen Kokondo edo eskualdeko
musikarien proposamenekin osatzen
dugun Kantazgora dira horren adibi-
de.

Bertsoak, trikitia, sexualitatea...
Denboraldi berria hastearekin batera
joango dira saioak batzen programa-
ziora. Datorren astean bertan entzun
ahalko da, asteazkenean, Hari Naize-
la Imanol Artola felix-ek gidatutako
bertso saioa. Beste denboraldi batez,
eskualdeko bertsolarien bertsoaldiak
entzutearekin batera, bertsoarekin lo-
tutako Tolosaldeko herritarrak gertu-
ratuko ditu mikrofonoetara. 
Bestalde, urritik aurrera Hauspo ar-

tean saioari ere ekingo diogu. Ander
Malbadi eta Eneritz Aulestia izango
dira denboraldi berriko aurkezleak eta
hamabostean behin trikiti munduan
barneratuko gaituzte, asteazkenetan
eta larunbatetan. Era berean, larunbat
goizetan trikiti piezak zabalduko ditu-
gu gure uhinen bitartez. 
Arratsalderoko konpainia izaten ja-

raituko du ZebrabideakArrosa sareko
irratien artean egiten den magazinak,
elkarizketa, solasaldi eta atal interes-
garriekin. Ostegun iluntzetan Ataria
iluna itzuliko da, aktualitateko nahiz
bestelako gaiei beste begirada edo
ikuspuntu bat emateko xedearekin.
Ostiral gauetan, Mingaina txulora sar-
tzeko unea izango da. Jon Imanol
Etxabe sexologoaren laguntzarekin
erotikaren alde guztiak ikutzen jarrai-
tuko dugu, aurten gainera, atal berri,
dibertigarri eta interesgarriekin. Az-
kenik, Tolosaldeko ikastetxeekin ba-
tera egiten dugun Erakutsiz Ikasi
saioa ere izango dugu astero, gazte-
txoak izango direlarik beste behin
protagonista.

Parte hartzeko gonbita 
Horrela datorkigu bada, ATARIA IRRATI-
ko denboraldi berria. Baina, eskualde-
ko euskarazko irratiak ohi bezala ate-
ak irekita izango ditu irratian zer esa-
na duenarentzat edo irratia gustatzen
zaionarentzat, atal desberdinetan edo
saioak eginez parte hartzeko. Beraz,
mikrofonoen mundua gustuko due-
nak, TOLOSALDEKO ATARIArekin harre-
manetan jarri besterik ez du, eta ziur
topatuko duela uhinetan bere lekua.

Lankuko Marta Agirrezabala ‘Hari Naizela’ saioan, Imanol Artola 'Felix' gidariarekin. I.T.
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OSTIRALA
IRAILAK 14

ALEGIA
KALEBEHERAKO FESTAK
19:00. Festen hasiera. Suziriak eta
buruhandiak.
20:00. Patata tortilla lehiaketa.
Ondoren. Zahagiardoa eta trikitilariak.

TOLOSA
BIDEAK ZABALDUZ
18:00.Gipuzkoako gizarte integratzaile
eta animatzaile soziokulturen elkartea.
2017ko laburmetraiak, kultur etxean.
Ezinbestekoa da usaina duten kolonia,
krema, lozio edo bestelakorik ez
eramatea.
GARAGARDO AZOKA
18:00-02:00. TAKE-k antolatzen duen
XX. Garagardo Azoka, Zerkausian.
MUSIKA
23:00. Eguzki tabernak hilaren bukaeran
betiko itxiko du, eta  irailean zehar hainbat
kontzertu eta DJ saio antolatuko ditu.
Oraingoan, Papayo Salvador DJ Set ariko
da. 

LARUNBATA
IRAILAK 15

ALKIZA
UR MARA
18:00.Thoreauren poemak, musika,
poesia eta misteria hitzaldia izango da,
Antonio Casado da Rocha, Iñaki
Armendariz eta Dj Taloren eskutik. 
Jarraian. Kontzertua, Emekuartet
laukotearen eskutik: Susana Cencillo,
Itziar Aranberri, Elisabet Gallo eta Gerezi
Jauregi.
21:00. Community food. Izena emateko:
609 46 59 42.

AMASA
TXAKOLIN EGUNA
16:30.Korri-sega apustua, amasarren
artean.
17:30. Txakolin dastaketa.

AMASA-VILLABONA
BIGARREN ESKUKO AZOKA
09:30-10:00. Saltzeko materiala utzi
beharko da, Berdura plazan.

10:00-13:00. Azoka zabalik.
13:00-13:30. Saldu ez den materiala edo
saldutakoaren dirua jasoko da.

ANOETA
BISITA GIDATUA
10:00.Aranzadi Zientzia Elkarteko Xabier
Peñalverren eskutik Burdin Aroko
herrixkaren bisita gidatua egingo dute,
plazatik abiatuta. Ikusi astekariko 13-19
orrialdeak.

ALEGIA
KALEBEHERAKO FESTAK
12:00. Krosa.
16.00. Pala txapelketa.
16:00. Ume jolasak, txokolatea, eta zinta
karrera.
22:30. Bertsolariak. Aurretik zahagiardoa
izango da.
Ondoren. Trikitilariak.

TOLOSA
MAHAI TENISA
09:00-19:00.Mahai teniseko txapelketa,
Usabalgo goiko kantxan.
V. ELKARTASUN ESTROPADA
11:00.Elkartasun estropada jokatuko da sei
talderen artean. Irabazi ekonomikoak
Tolosaldea Sahararekin elkarteari
bideratuko zaizkio.

14:00.Herri bazkaria Zerkausian.
Eguerdian eta arratsaldean, kalejira
Udaberriko musikariekin.
BIRZIKLATU AZOKA
16:30-19:30.Bigarren eskuko eta truke
azoka, Ana Yurd elkarteak antolatuta,
Berdura plazan. Etxean erabiltzen ez diren
gauzak saldu edo trukatzera joateko
aukera eskaintzen dute. Postu bat eskatu
edo informaziorako: 622412266 /
ixitin@gmail.com.
GARAGARDO AZOKA
18:00-02:00. TAKE-k antolatzen duen
XX. Garagardo Azoka, Zerkausian.
MUSIKA
19:00. Eguzki tabernak hilaren bukaeran
betiko itxiko du, eta  irailean zehar hainbat
kontzertu eta DJ saio antolatuko ditu.
Oraingoan, Nathas eta Molotov irratia. 
23:30. Little Martin Selektah.

UGANE
SANTUIPEKO EGUNA
12:00. Herri kirolak. Uganetarrak
ikaztegietarren kontra: trontza, harria
jasotzen eta lokotxak biltzen.
12:30. Hernaniko bertsolariak: Eli Pagola,
Andoni Mujika, Beñat Mujika, Iker
Ormazabal Tturko, Eñaut Martikorena eta
Oier Iurramendi.
14:30. Auzo bazkaria.

GARAGARDO APARRETAN
7.000 litro garagardo ekarri ditu Tolosako Zerkausian atzotik martxan den Garagardo
Azokara, TAKE-k. Hogei garagardo mota dastatzeko aukera izango da, gaurtik etzira.
Garagardoari laguntzeko jatekoa ere izango da, eta ukondo edo saltxitxarik ez da
faltako menuan.  ANE URKOLA

Agenda
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Ondoren. Mus txapelketa.
17:30. Ume jolasak.
Jarraian. Saskiaren zozketa eta Toka
Txapelketa.
21:30. Auzo afaria.
Egunean zehar, trikitia, garagardoa eta
mojitoak. Eta saskirako txartelak salgai
egongo dira.

ZIZURKIL
GINKANA ETA 
MEKANIKA TAILERRA
10:30-13:00.Tolosaldea Garatzen eta
Aduna, Zizurkil, Villabona eta Asteasuko
udalek antolatuta, ginkana eta mekanika
tailerra izango dira Joxe Arregi plazan.
Etxetik bizikleta eramatea gomendatzen
da.

IGANDEA
IRAILAK 16

ALEGIA
KALEBEHERAKO FESTAK
12:00. Herriko dantzariak.
12:00. Sagardo dastaketa. Sardina erreak
izango dira.
14:30.Bazkaria.
17:00. Esku pilota eta pala txapelketako
finalak.
Ondoren. Zahagiardoa.

IBARRA
IBARRA AZOKA ETA PIPARRA
10:00-14:00. Ikusi egitaraua 8. orrialdean.   

BERASTEGI
HERNIORA MENDI MARTXA
07:45.Urepele elkarteak, urtero
moduan, irteera egingo du Zelatungo
erromeriara. Plazan elkartuko dira.

TOLOSA
GARAGARDO AZOKA
18:00-00:00. TAKE-k antolatzen duen
XX. Garagardo Azoka, Zerkausian. 20
garagardo ezberdin dastatzeko aukera
izango da.

TOLOSALDEA
ZELATUNGO ERROMERIA
Iraileko igande guztietan bezala,
erromeria izango da Hernioren
magalean.

ASTELEHENA
IRAILAK 17

TOLOSA
ODOL EMATEA
18:00-20:30.Hileroko odol-ateratzea
izango da, kultur etxeko Topagunea
gelan (1 solairuan).

ZIZURKIL
RAKUGO IPUIN KONTAKETA
18:30.Zizurkilgo Gaztezulok Japoniako
Rakugo ipuin tradizionalen emanaldia
antolatu du, Gaztezulon . Azpeitiko
Rakugo ekipoa izango da saioa
eskaintzen.

ERAKUSKETAK

TOLOSANKLISK
2019ko egutegirako lehiaketako epai-
mahaiak aukeratu dituen 40 argazkien
erakusketa. Irailaren 23ra bitarte egongo
da, eta argazki gogokoena bozkatzeko
aukera dago. Boto gehien lortzen dituen
argazkia 2019ko Tolosako egutegiaren
azala izango da.
Aranburu jauregia, Tolosa.

AZKEN MUGA

OSTIRALA, IRAILAK 14
18:30.Jazz emanaldiaZaraten. Alberto Artetaren Laurok taldea ariko da. Virginia
Sargalaren Namantisperformancea ikusi ahalko da.
LARUNBATA, IRAILAK 15
Bertso Eguna. 12:30. Herri kirolak. 13:30. Alaitz, Izan eta Maittie trikitilariak. 
14:00. Bazkaria. Txartelak erosgai, 12 eurotan, Aralar inguruko herrietako ohiko lekuetan.
16:30. Bertsolarien saioa.

ARGAZKI ERAKUSKETA
Aralar Atzo: Jesus Elosegiren argazkiak. Bedaio eta Nafarroako Azkarate herrien arteko
muga den Zaraten.  Ostirala: 18:00-20:00. Larunbata: 11:00-13:30 eta 18:00-20:00.
Igandea: 11:00-13:30.
Artelanak basoan. Agurtzane Anduetza, Koko Rico, Eskerri, Sandra Nuin, Belen Arevalo,
Pablo Juarros, Helena Santano, Virginia Sargal, Artola kolektiboa eta Artebide kolektiboa. 

107.6 fm . www.ataria.eus
2018ko irailaren 14a

AGENDA

ZINEMA

BUENOS
VECINOS
Larunbata (19:30).
Jatorrizko bertsioa.
Gaztelaniazko
azpidatziak. 
Astelehena (20:30).
Ikuslearen eguna.
Leidor, Tolosa. 

LOS 
INCREIBLES 2
Igandea (17:00)
. Haur zinema.
Leidor, Tolosa. 

EL MEJOR
VERANO 
DE MI VIDA
Larunbata (22:30). 
Igandea (19:30 eta
22:00).
Leidor, Tolosa. 
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B adakit oporrak bukatu direla
ia denontzat, bai. Badakit
agian mingarria izan daiteke-
ela zenbaitentzat oporrez hiz-

ketan hastea orain, lanerako eta esko-
larako itzuleraren aje er-
dian. Baina baditut pare
bat hitz udako egun eta
hilabeteei eskaintzeko
ba!
Hain zuzen ere, herri

hutsaren xarma nahi
nuke azpimarratu. Zein
den ederra autoa hartu
eta nahi den tokian apar-
katzeko lekua aurkitzea
beti! Baina ez hori baka-
rrik, jakina. Oporrek pertsonari ema-
ten dioten zenegoera horretan, bitxia
da herrian patxadaz paseatzea. Kaleak
jendez husturik, denda asko itxita,
egunerokoan ohikoak ez diren gauzak
ikusten dira. 
Ikusi ditut ur-puxiken gerrak Zaba-

larretako zelaian, gudari askorik ez ze-
goen arren. Ikusi ditut karta jokoak

Euskal Herria plazako terrazetan,
garagardo bat lagun, arratsaldeko
ordu beroenei ihes egiteko. Ikusi di-
tut larunbateroko azoka barkatzen
ez duten saltzaile eta bezero leialak,

galbahea pasa ondoren
gelditzen diren baba-
rrun ale bakanak bezala. 
Baina herri hutsaren

xarma bezain polita da
atzera harrera egitea
hutsune hori utzi dute-
nei. Tantaka iristen
dira, udako ekaitzetan
euria hasten duenean
bezala. Abuztuak aurre-
ra egin ahala gudariak

ugaritzen dira Zabalarretan, baba-
rrun aleak azokan, eta karta jokoak
baztertzen dira hitz-aspertuen me-
sedetan, kanpoan ibili denak badue-
lako zer kontatua. 
Denak bezala, xarma efimeroa da

herri hutsarena, egunerokotasuna-
ren zurrunbiloarekin bukatzen
dena.

IRATI HARTSUAGA
ITZULTZAILEA 

Oporrak herrian

Denak bezala, 
xarma efimeroa da 

herri hutsarena,
egunerokotasunaren

zurrunbiloarekin
bukatzen dena

JEXUX MARI IRAZU

Ermita, eliza, aldare
izerdi askoren ondare
Linbotik hartu ta etxerako
lasai bezain bare
Zuri, zeru-lurren jabe
zera nahi nizuke galde:
Zerurik ezin al da eskaini
lurrik kendu gabe?

Doinua
Mendian gora haritza

Herri ondasunen
inmatrikulazioa

Iritzia
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107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko irailaren 14a

IRITZIA

O in zolarik gabeko zapaten
pausu gordina antzematen
da eguna esnatzen denera-
ko. Sei urte eskas dituen

haurrak lepoa okertzen du maiz atze-
ra begira. Bien bitartean,
amaren eskua heltzen du
gogor. Atzean uzten duen
guztiaren etsipena, eta
etorkizunak ekar dezake-
enaren beldurraren ikur.
Mila bider galdetu dio
haurrak amari non biziko
diren, eskolara joango al
den, eta lagun berriak
egingo al dituen. Ezker
masailean fereka goxo
bat eginez baiezkoa eman dio. Espe-
rantzatsu.
Amak, ezin du burura behin eta be-

rriz datorkion irudia aldendu. Maite
dituen pertsona bakoitzaren azken
begirada eta azken besarkada ditu go-
goan.  Berriro bueltan ikusteko espe-
rantzaren grinak negar malkoa isuri

arazi dio. Kondaira behin eta berriz
errepikatzen dela jabetu da, eta asko
ez direla sekula jatorrizko herrialdera
bueltatzen.
Arnas aldi luze baten ostean, lehen-

gusuren batek agian Ve-
nezuelako aireportuko
ilara amaigabean zortea
izan duela bururatu zaio.
Horrela balitz, hegaldi
merkeren batek elkartu
ditzake bi familiak Lati-
no Ameriketako herrial-
deren batean. Sartzen
uzten dietenean.
Ama, bien bitartean,

nonahikoak diren horien
zorte onaz jabetzen da, gizakiak berak
sortutako mugen injustiziaz. Gizata-
sunarekiko esperantza galdu du jada
erabat, baina bere barnean badio zer-
baitek aurrera irtengo dela. Jada erdi
arrastan doan eta begietan tristura
duen arren, tarteka irribarre egiten
dion alabagatik bada ere.

MADDI AMIANO
IKASLEA 

Kondaira 
zaharra zara

Kondaira behin eta
berriz errepikatzen dela
jabetu da, eta asko ez
direla sekula jatorrizko
herrialdera bueltatzen

KOMIKIA 

Komikilaria zara? 

Gurekin partekatu nahi duzu?

astekaria@ataria.eus
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EGURALDIA

OSTIRALA
Motel hasiko da eguna baina orduek
aurrera egin ahala zertxobait altxako
du. Goizean oraindik hodeigune asko
eta ezin da baztertu egunsentian euri
langar pixka bat uztea. Eguerdi aldera
ostarte batzuk irekiko dira eta giro ar-

giagoa izango
dugu, baina hala
ere, berriz ere ilu-
nabarretik aurre-
ra hodeiak nagu-
situ eta estalita
geratuko da ze-
rua. Haizeak ipar
ukitua izango du
eta tenperatura
zertxobait behera
egingo du: 22-24º.

LARUNBATA
Giro atsegina izango dugu. Goizean
oraindik ere hodei dezente agertuko
zaizkigu zeruan eta egunsentian ezin
da baztertu euri langar pixka bat egi-
tea. Hala ere, ezer gutxi izango da, goi-
zeko lehen orduetan ostarteak zabal-
tzen hasiko dira eta arratsalde parte-
an, lehenbizi ipar-ekialdeko haizeari
esker eta ondoren hego-ekialdeko hai-
zeari esker zerua erabat garbi geratu-
ko da. Tenperatura zertxobait erreku-
peratuko da eguzki ordu gehiago izan-
go ditugulako: 23-25 gradu.

IGANDEA
Uda beteko eguraldia bueltan. Arra-
tsaldeko lehen orduak bitarte, hego
haizeari esker giro eguzkitsua eta be-
roa. Maximoa eguneko erdiko ordue-
tan 27-29 gradu, beraz, bero. Arratsal-
deko lehen ordutik aurrera, haizeak
ipar-mendebaldeko ukitua hartuko
du, freskatzen hasiko da eta egoera
zertxobait nahastu egingo da. Batetik
iparraldetik behe-hodeiak gerturatu-
ko dira, eta bestetik hegoaldetik ekai-
tzen bat sar liteke. Hala ere ekaitzak ez
dira garrantzia handikoak izango.

FARMAZIAK

IRAILAK 14, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.Bronte, C.
Korreo kalea, 20.  
Telefonoa: 943 67 60 13.

IRAILAK 15, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1.  
Telefonoa: 943 67 38 49.

IRAILAK 16, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Santamaria, I. 
Nafarroa etorbidea, 2. 
Telefonoa: 943 65 46 10.

IRAILAK 17, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Etxebeste, J. M. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.  
Telefonoa: 943 65 10 40.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko irailaren 14a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
14

IGANDEA
16

LARUNBATA
15

ASTELEHENA
17

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA-IGANDEA
Euskal musika egongo da entzungai. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza. Iker Ibarluzearen eguraldi
iragarpena, asteburuak utzitakoaren
errepasoa, Iñaki Zubeldia Kale Kantoitik. Idoia
Apaolaza psikopedagogoa eta bidaiarien
tartean, Agurtzane Belauntzaran. 
11:00. Hamaiketakoa. Eskualdeari 
asteko begirada: Anoetaldea eta 
 Villabona-Aiztondo. 
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.

107.6fm
www.ataria.eus

IRAGARKI  LABURRAK

GALDUTAKOAK

Belarritakoa. 
Zizurkilen belarritako bat galdu zen irailak
1ean. Futbol zelaian egokitutako
aparkalekutik herrigunerako tartean galdu
zen. Bilatu duenak deitu 670654359
telefonora. Mila esker aldez aurretik.

LAN ESKAINTZAK
Zaintzailea. Pertsona bat behar da ostiral
eta larunbat gauetan bi ume zaintzeko,
Iruran. Hilabetean bi aldiz.
Kontaktua: 650064971.

Estetizista. Estetizista behar da Tolosan,
jardunaldi erdirako. Interesa duenak dei
dezala 625 70 50 62 telefono zenbakira.

Zure iragarki laburrak 
argitaratzeko deitu 

943 65 56 95 
zenbakira, idatzi 

ataria@ataria.eus 
helbidera edo pasa 
ATARIA-ko bulegotik.

 
Iragarki guztiak 

iragarkilaburrak.eus 
webgunean 

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30. 1,2,3 Hemen da Miru.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Ur eta lur.
22:30.Zer jan.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
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