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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

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

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

E z zait sekula burutik pasa MTVren sari ba-
naketa horretara joatea. Aspaldi jakin zen
albistea eta hilabete asko eman ditugu 
komunikabideetan iragartzen baina ez
naute sekula halakoek eraka-
rri. 

Behin MTV urakana pasa denean, onar-
tu behar dut txundituta utzi nautela berta-
ko irudiek; koreografia, janzkera, argi fes-
ta... baina ez erakartzeraino. Alegia, ez zait
damutu joan ez izana.
Badauzkat inguruan, noski, sari banake-

tan izandakoak (lanera joandakoak) eta li-
luratuta geratu direnak. Telebistan entzun
nituen nik ere bertatik txoratzen atera zire-
nak...
Baina, noski, honen guztiaren aurka

daudenak ere badaude. Bilbon, esaterako,

herritar plataforma bat mugitu da. Eta esan beharra
daukat protesta honekin bat datorren jendea ere ba-
daukadala inguruan. Guztiz kontra, gainera.
Ni ez nago kontra. Erakarri ez arren, memelokeria-

tik gertu dabiltzan jarrerak ikusi arren
abeslari eta jarraitzaileen artean. Arrotza
da oso guztia niretzat. Baina ulertzen dut
Bilborentzat ona izan dela. Nazioarteko
oihartzunagatik, batik bat. 180 herrialde-
tan jarraitu da gala hori telebistaz. Pen-
tsa sare sozialetan ze buelta mordoa
eman duten irudi horiek. Hain argi ez
daukat horrek guztiak Bilboko taberna
eta ostuetan dirurik utzi ote duen. Den-
da, taxi gidari, jatetxe... antzeman ote
dute?
Ulertzen dut, era berean, kontra ego-

tea. 
Baina nola liteke MTVren etorrerak haserretzea,

bertako abeslari eta sortzaileei arreta jaten dielako, eta
Halloween festak nonahi ospatzeak inor ez harritzea?
Horrek bai mintzen nauela. Eta urtetik urtera normali-
zatzen ari da. Festa erraldoiak egiten dira lokal handie-
tan, ehunka pertsona joaten dira. Herriko taberna txi-
kietan ere dekorazio berezia jartzen hasiak dira. Begi
hauekin ikusi nuen Ibarran bertan. Eta  haurrei gau
horretarako mozorroak erosten gurasoak. Beldurra.

OIHANE MATEOS
KAZETARIA 

Beldurra

Nola liteke MTVren etorrerak
haserretzea, bertako abeslari eta

sortzaileei arreta jaten dielako, 
eta Halloween festak nonahi
ospatzeak inor ez harritzea?

Azaleko irudia: 
Jon Miranda

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €



04

Ondarea, emakumeen emaria 

Jon Miranda

Ixabel Berasategi, Paula Iturralde,
Gregori Agirrezabala, Maritere

Ugartemendia, Francisca Davila, Paki-
ta Garmendia, Elena Lope de Argote,
Pauli de Rojas, Juani Zinkunegi, Pilar
Gorostegi, Maria Kortajarena, Esther
Zelaia eta uztailean zendu zen Bittori
Goenaga. Izena dute eta izana aitortu
die Anoetako herriak. Gipuzkoako
Foru Aldundiak, Europar Batasunare-
kin lankidetzan, Ondarearen Europa-
ko jardunaldiak antolatzen ditu urte-
ro, eta aurten, ondasun kulturalak sor-
tu, zaindu eta transmititzeko garaian
emakumearen eginkizuna ikustaraz-
tea izan da helburua. Ondarea, ema-
kumeen emaria izena jarri diote eta
aurretik daramaten lana baliatu dute
Anoetan proiektuarekin bat egiteko.
Anoetan jaio edo bizi izan diren adine-

Anoetako adineko emakumeen
testigantzak jasoz, ordu erdiko
ikus-entzunezkoa eskaini zuten
auditorioan astelehenean

ko 13 emakumeren testigantzak ordu
erdiko bideoan laburbildu dituzte eta
astelehenean jendaurrean aurkeztu
zuten, Mikelasagasti auditorioan.

Emaria eta hitz jarioa badute. Suelto
aritu dira hizketan Elena eta Pauli hi-
lekoa lehenengo aldiz jaitsi zitzaiene-
an eraman zuten ezustezkoaz; Amak
hasitako lixiba nola bukatu behar izan
zuen kontatzen du Mariterek; eta
umorez, San Juan festa batzuetan eu-
ritan dantzan hasi eta parrokoak mu-
sikariak nola zigortu zituen gogoratu
dute Estherrek eta Juanik.

Barre artean jaso zuten protagonis-
tetako askok bideoan ikusitakoa. Egu-
raldiak gehiegi lagundu ez arren, sa-
soiko zeuden emakumeak gerturatu
ziren astelehenean Mikelasagasti au-
ditoriora. 80 urteren bueltakoak asko
eta adin hori ederki pasatakoak beste
asko. «Ikaragarri eskertuta daude eta
baita gu beraiekin ere», esan zuen Jo-
sune Eizmendi, udaleko parekideta-
sun eta ongizate zinegotziak.

2015etik ari dira Anoetan adineko
pertsonen testigantzak jasotzen. Uda-

laren eskariz, herritarrak ari dira lan
hori burutzen: Nekane Peñagarikano
ari da elkarrizketak bideratzen eta gra-
bazio eta editatze lanak Ane Urkolak
hartu ditu bere gain. «Beraien ekarpe-
nik gabe, ezinezkoa izango litzateke
lan hau egitea», esan du Eizmendik.
Testigantza berriak jasotzen dituzte
urtero Anoetan eta bildutakoarekin
ikus-entzunezko lan bat prestatu eta
udaletxeko pleno aretoan eskaintzen
dute. «Aurten, emanaldi osagarri bat
antolatu nahi izan dugu. Gipuzkoako
Foru Aldundiak aurrera daraman
proiekturako galdezka etorri zitzaizki-
gunean, hemen Anoetan, altxor txiki
hori bageneukala erantzun genien eta
egindako lanetik abiatuta, ordu erdiko
dokumentala osatu dugu, 13 emaku-
me hauek protagonista hartuta».

Ezkutatuta edo kontuan hartu gabe
izan dituzte emakume hauen hitzak
urte luzeetan zehar. Asteleheneko eki-
taldian, testigantza hauetan emanda-
koa itzuli nahi izan zieten belaunaldi
gazteagoko emakumeek, arrosa bana-
rekin.

Testigantza eman duten Anoetako emakumeak gerturatu ziren ikus-entzunezko emanaldia ikustera eta herritarren esker ona jaso zuten. J.M.

ANOETA
ONDAREA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko azaroaren 9a
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Transmisioa,
argazkiak baliatuz  

Imanol Garcia Landa

Ondarearen Europako Jardunal-
dien barruan, gaur arratsaldean,

emakumeak protagonista izango di-
ren argazki erakusketa baten inaugu-
razioa egingo dute Altzon. Erakuske-
tarekin batera, herriko hainbat adine-
ko emakumek argazkien inguruko
azalpenak eman eta bere bizipenak
kontatuko dituzte.
Altzoko Udalak Ondarearen Euro-

pako Jardunaldietan parte hartzeko
gonbita jaso zuen Gipuzkoako Foru
Aldunditik. «Urtero antolatzen dituz-
te jardunaldi horiek, aldiro esanahi ez-
berdinarekin», esan du Lurdes Murua
Kultura zinegotziak. «Aurten pentsatu
dute Emakumea, ondarearen emaria
leloarekin egitea. Beti parte hartzen
dutela herri handiagoek, baina txikiek
ez genuela parte hartzen eta anima-
tzeko esan ziguten». Baiezkoa esatea

Altzoko adineko hainbat
emakumek beraien bizipenak
azalduko dituzte, garai bateko
argazkiak oinarri hartuta

erabaki zuten, Muruak arrazoitu due-
nez: «Konturatu ginen hemen badu-
gula altxor bat, adineko amonekin, eta
beti antolatu nahi izan genuen beraie-
kin solasaldi bat. Eta horrekin batera
pentsatu genuen argazki erakusketa
bat egitea. Lehendik ere bagenituen
argazki batzuk, eta beraiei lan pixka
bat jarri diegu, eta eskertzekoa da nola
laguntzen duten emakume hauek». 
Argazki erakusketaren funtsa batez

ere emakumeak izango dira. «Batzue-
tan gizonezko batzuk ateratzen dira,
baina benetako garrantzia emakume-
ek hartzen dute. Izan ere, jardunal-
dien leloak hori erakusten du», zehaz-
tu du Muruak. Batzarremuñon jarriko
da argazki erakusketa eta horiek iku-
siz, komentarioak egingo dituzte.
«Nolakoa zen lehengoko bizimodua,
zenbat aldatu den, zenbat erakutsi di-
guten, zer transmisio mota egin dizki-
guten....», esan du Muruak, eta gaine-
ratu: «Baserrian eta baserritik kanpo
ere lan asko egiten dute, herrian ber-
tan ere, eta asko erakusten digute egu-
nero. Beraientzat ere omenaldi modu-
ko bat izatea nahi dugu». 

19:00etan hasiko da ekitaldia. «Ba-
koitzak ditu bere argazki kuttunak eta
horien azalpenetan parte garrantzi-
tsua hartuko du», esan du Muruak.
Mokadutxo bat ere jarriko du udalak.
Argazki erakusketa gutxienez astebu-
ruan utziko da ikusgai, eta Olentzero-
tan Jakinminez kultur egitasmoaren
barruan ere, abenduaren 17tik 22ra bi-
tartean, bisitatu ahalko da. Bestalde,
liburutegiaren ordutegian ere ikuste-
ko aukera izango da. 

Asko dago kontatzeko
Solasaldian parte hartuko dutenetako
bi dira Joxepa Jauregi Portu (Altzo,
1933) eta Ana Mari Olazar Aizpurua
(Altzo, 1947). Erakutsiko diren argazki
guztiak modu batera edo bestera eza-
gutzen dituztela, eta ikusi ahala azal-
penak ematen joango direla esan du
Olazarrek: «Bakarrik etortzen dira ko-
mentarioak argazkiak ikusterakoan,
halako politak dira».
Jauregik, esaterako, erakusketara-

ko eraman duen argazkietako batean
«Altzoko neska gazteak astoaren gai-
nean Gabon Egunean kantari ikusten
dira». Argazki horretan «kuadrilla
handia» ikusten dela dio Jauregik, eta
horri «herri honetan» garrantzi handia
ematen diola: «Beti esaten aritzen naiz
hori dela hemengo gauzarik onena,
denak batzea. Banaka, bat hara, bestea
hona, horrela ez da ezer egiten. Elkar-
tu behar da».
Beraiek gazteak zirenetik bizimo-

dua eta herria «asko» aldatu direla dio-
te. «Argazki zaharrak ikusi besterik ez
daude horretaz konturatzeko», esan
du Olazarrek. Gogoan dute, esaterako,
errepiderik gabeko Altzo Muino, eta
nola lokatzez izaten zen bidea. 
Garai batean emakumeek ez zutela

herri bizitza handirik egiten diote.
«Jaietan elizara joan eta handik aurre-
ra ez zen ezer gehiago egiten. Eta ha-
rreman handirik ez zegoen; zerbait
plaza inguruan bizi zirenen artean,
baina oso gutxi aparteko baserrietan
bizi zirenen artean», esan du Olaza-
rrek. «Ez da gaur egun bezala, kuadri-
llak-eta daudela. Elizaren aurrean zer-
bait hitz egiten zenuen, eta etxerako
bidean, eta kito».
Gazteak zireneko garaiak eta ondo-

ren bizimodua nola joan den aldatzen
izango dute hizpide, beraz, gaur arra-
tsaldean Batzarremuñon egingo du-
ten solasaldian. 

Ana Mari Olazar eta Joxepa Jauregi, erakusketan jarriko diren zenbait argazkiri begira. I.G.L.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko azaroaren 9a

ALTZO
ONDAREA
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Aranzadiri ikerketa
egitea eskatuko diote

Imanol Garcia Landa

Azaroaren 10ean Memoriaren
Eguna dela eta, Villabonako

Udaleko Memoria eta Bizikidetza ba-
tzordeko kideek prentsa agerraldia
egin dute, «indarkeriaren biktima guz-
tien duintasunarekiko konpromisoa»
azalduz eta «biktima guztiek merezi
duten egia, justizia eta erreparaziora-
ko eskubidea» aitortuz. Batzordea
EAJ, EH Bildu eta PSE-EEko ordezka-

Villabonako Udaleko Memoria
eta Bizikidetza batzordeak aho
batez hartu du ikerketa
zeintifikoa eskatzeko erabakia

riez osatuta dago. Batzordeak «etorki-
zun baketsu baten aldeko apustua»
egiten duela adierazi dute, «inolako
kausa politiko, giza eskubideen, per-
tsonen eta bizitzaren balioaren gaine-
tik jarriko ez dena».
2016tik hona herriko memoria eta

elkarbizitzaren esparruan egindako
ibilbidearen eta lortutako akordioen
berri ere eman dute agerraldian. Bate-
tik, alderdi guztiek aho batez erabaki
dute Aranzadi Zientzi Elkarteari iker-
keta zientifiko bat egitea eskatzea.
«Ikerketa horren helburua azken ha-
markada luzeetan gure herrian bizi
izan diren giza eskubideen urraketa
guztiak biltzea izango da, bai Amasa-

Villabonako biztanleek pairatutako-
ak, baita Amasa-Villabonan bertan
gertatu direnak ere», zehaztu dute, eta
gaineratu: «Garrantzitsua baita gure
herrian gertatutako egia guztiak jaso-
tzea eta giza eskubideen urraketa ez-
berdinak pairatu dituzten biktima
guztiak aitortuak izatea».
Bestalde, gaiarekin lotutako bi do-

kumental proiektatuko dira Gurea zi-
nema aretoan. Azaroaren 30an, Be-
goña Atin eta Maite Ibañezek eginda-
ko Mujeres en construcción, eta
abenduaren 14an Maite Ibañezek
egindako Glencree izenekoa. Bi doku-
mentalak 19:30ean emango dira eta
amaitzean haien inguruko solasaldia
egiteko aukera izango da.
Azkenik, Villabonako Udaleko Me-

moria eta Bizikidetza batzordeak hasi
duen bidearekin jarraitzeko boronda-
tea berretsi du publikoki: «Ezinbeste-
koa deritzogu-eta iraganean gertatu-
takoak berriz gertatuko ez direla ber-
matzea».

Villabonako Udaleko Memoria eta Bizikidetza batzordeko kideak, prentsa agerraldian. I.G.L.

AMASA-VILLABONA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko azaroaren 9a
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AMASAKO
GAZTEAK,
SASOI BETEKO
Amasako San Martin jaien barruan atzo Gazteen Eguna
izan zuten eta egun osoan dantzan eta kantuan ibili
ziren herritarrak. Gaur eta bihar gauerako autobusak
antolatu ditu udalak jaietara joan-etorriak egiteko.

Jon Miranda

G oizean goiz abiatu zuten
eguna atzo Amasako gaz-
teek. Kafetegian gosaldu
eta gero, bi taldetan bana-

tuta ibili ziren 50 lagun inguru puska
biltzen. Ondoren, Uxo-Toki elkartean
bazkaldu eta arratsaldean soka dantza
eta aurreskua dantzatu zituzten pla-

zan. Erromeria egin eta Iturri-Goxon
afaldu ondoren, luze jo zien festak.

Gaueko autobus zerbitzua
Amasa-Villabonako Udalak, San Mar-
tin jaiak direla eta, lehenengo aldiz
proiektu pilotu modura, gaueko ga-
rraio zerbitzu berria jarriko du mar-
txan gaur eta bihar, indarkeria sexista
saihestea helburu izango duena.

Gizarte zerbitzu, berdintasun eta
kultur sailak batera antolatutako eki-
men honek ondorengo helburuei
erantzun nahi die: lehenik eta behin,
San Martin jaietako parte hartzea are-
agotzea; oinezkoen segurtasuna hobe-
tu eta ibilgailu pribatuaren erabilerak
sortu ditzaken trafiko eragozpenak
saihestea; eta azkenik, helbururik ga-
rrantzitsuena, emakumeei ostiraleko
eta larunbateko jaietan parte hartu on-
doren, etxera itzultzerakoan segurta-
sun handiagoa eta lasaitasuna eman-
go dien indarkeria sexistarekiko babes
mekanismo bat eskaintzea.

Honako hauek dira, azaroaren 9 eta
10ean, gaur eta bihar, Olaederra kirol-
degitik aterako diren autobusen ordu-
tegiak: Amasara igotzeko 22:30ean,
23:30ean, 00:30ean, 01:30ean,
02:30ean eta 03:30ean. Amasatik Vi-
llabonara jaisteko, berriz, 22.45ean,
23:45ean, 00:45ean, 01:45ean,
02:45ean eta 03:45ean.

Horrez gain, zerbitzua erabiltzen
duten emakumeek, erdigunetik urru-
nen dauden lekuetara (Txermin edo
Etxeondo auzoetara) gerturatzeko es-
kaera egin diezaiokete gidariari.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko azaroaren 9a

AMASA
FESTAK

Goizean goizetik aritu ziren Amasako gazteak, atzo, trikiti eta pandero jotzaileen esanetara dantzan. Goizaldera asrte luzatu dute festa.  J.M.

a007_ataria_Diseinua  2018/11/08  14:03  Página 1
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@TolosaldeakirolKirolak

Danok Danenako gazteak
dominekin eta oso indartsu

Erredakzioa

U rriaren amaieran Euskal Herriko
Halterofilia Txapelketak jokatu

ziren Gasteizen, 15 eta 17 urtez azpiko-
en mailan. Danok Danena Halterofilia
Taldeko pultsulariak bertan izan zi-
ren. Gazteenen artean Jon Kepa Kor-

Jon Kepa Kortajarenak urrea
lortu du 15 urtez azpikoetan;
Xabier Amonarrizek zilarra, 
17 urtez azpikoetan 

tajarena izan zen txapelduna. Lehiaki-
de, gaur egun Espainiako txapelduna
den Bruno Soto bizkaitarra izan zuen.
Borroka latza izan zuten bien artean
lehen postua lortzeko eta zizurkilda-
rrak bere egunik onena ez bazuen izan
ere, puntu bakar batengatik bizkaita-
rrari irabaztea lortu zuen.
17 urtez azpikoetan, Xabier Amona-

rriz bigarren geratu zen. Hemen ere
lehia ikusgarria egon zen. Kasu hone-
tan, Amonarrizen aurkaria Euskal He-
rriko txapelduna zen, nazio arte mai-

Batis Kortajarena, Jon Kepa Kortajarena eta Xabier Amonarriz Euskal Herriko Halterofilia Txapelketan, Gasteizen. ATARIA

lako pultsularia. Borroka bikain bate-
an Danok Danenako pultsulariak bere
marka 7 kilotan hobetzea lortu zuen.
Ez zen nahikoa izan, puntu bakarraga-
tik txapela galdu baitzuen. Bi pultsula-
ri hauek, azaroaren 17an Cacabelosen
(Leon) ospatuko den Espainiako Ko-
pan parte hartuko dute. 
Villabona-Zizurkilgo halterofilia

taldetik biak zoriondu dituzte, horrela
jarrai dezaten animatuz: «Lanean go-
gor ari zarete eta ea Espainiakoan ere
zortea duzuen!».

Irene Caminos finalerako
sailkatu da bakarkakoan
Tolosa.Txinako Chendgu hirian
Munduko Trial edo Kaleko Txirrin-
dularitza Txapelketa jokatzen ari
dira. Azaroaren 7tik 11ra bitarte hain-
bat mailatako lehiak antolatu dira
bertan. Irene Caminos tolosarra, tal-
dekako Munduko Txapelketa irabazi
ondoren, bakarkakoa ari da lehia-
tzen, emakumeen elite mailan. Le-
hen jardunaldian maila polita eraku-
tsiz tolosarrak finalerako txartela lor-
tu du. 

Eskualdeko hiru elkarte
Gipuzkoako finaletan
Pilota.Ezker Hormako Kluben Arte-
ko Gipuzkoako Txapelketako eskuz
binakako lehendabiziko finalak joka-
tuko dira ostiralean eta larunbatean,
Azpeitian 19:30ean eta Idiazabalen
11:30ean. Bost finaletan egongo dira
eskualdekoak. Tolosa CF-Aurrerak
hiru bikote izango ditu final horie-
tan: bik Azpeitian jokatuko dute eta
hirugarrenak Idiazabalen. Behar Za-
nak bat Azpeitian eta eta Zazpi Itu-
rrik azkena Idiazabalen.   

Altuna III.aren finalerako
sarrerak agortuta
Pilota.Atzo goizean jarri zituzten sa-
rrerak salgai eta denbora gutxian
Iruñeko Nafarroa Arenak gainezka
egin zuen. Lehen mailako finala aza-
roaren 18an jokatuko da, lau eta er-
dian, Jokin Altuna eta Joseba Ezkur-
diaren artean. Bigarren mailakoaren
finala, aldiz, larunbat honetan joka-
tuko da Iruñeko Labrit pilotalekuan,
Jon Ander Peña eta Joanes Bakaiko-
aren artean. Pilota jaialdia 17:15ean
hasiko da. 

a008-009_ataria_Diseinua  2018/11/08  16:35  Página 1
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KIROL AGENDA

TALDE
NAGUSIAK
LAUBURU IBARRA
Guadalajara
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Larunbatean, 18:30ean, Ibarrako
Belabieta kiroldegian.  
La Union Calatayud
LASKORAIN IKASTOLA
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Larunbatean, 18:15ean, Calatayud-eko
kiroldegian.   

SAMANIEGO ORIXE
ANOETA FT
Areto futbola. Gipuzkoako Seniorrak.
Tolosako Uzturpe kiroldegian,
larunbatean, 18:00etan. 

Garoa Taberna
LAUBURU IBARRA
Areto futbola. Gipuzkoako Seniorrak.
Igandean, 09:30ean, Lasarten.  

TOLOBOLEI BIDEBIDE
Lur Auto Fortuna
Boleibola. Bigarren Maila.
Larunbata, 16:30ean, Tolosako 
Uzturpe kiroldegian.

TOLOSA CF
Pauldarrak
Futbola. Neskak. Euskal Liga.
Larunbatean, 15:45ean, Tolosako
Usabalen. 

Hondarribia
TOLOSA CF
Futbola. Mutilak. Erregional Ohorezko
Maila. Igandean, 11:30ean,
Hondarribiako Hondartza futbol
zelaian.   

BILLABONA KE
Santo Tomas Lizeoa
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbata, 
17:45ean, Arratzain futbol zelaian.

TOLOSA CF ‘B’
Astigarragako Mundarro
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbata, 
17:45ean, Usabal futbol zelaian.

INTXURRE KKE
Euskalduna
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbata, 15:45ean, Elorrin. 

Astigarragako Mundarro
DANENA KE
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbata, 18:15ean, Astigarragan.

TOLOSA CF ‘B’
Urola
Futbola. Neskak. Ohorezko Erregional
Maila. Igandean, 11:30ean, Usabalen. 

Euskalduna
INTXURRE KKE
Futbola. Neskak. Gorengo Maila.
Larunbatean, 15:30ean, Andoainen. 

TOLOSA CF
Dominicos Zaragoza
Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 18:30ean, Usabalen. 

TAKE REDLINE MEKANIKA
San Cernin
Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila.
Igandea, 11:20ean, Usabalen.  

TAKE
CD Internacional 
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako
Seniorrak. Larunbatean, 16:00etan,
Usabalen. 

OSTIRALA
AZAROAK 9

IRURA
AMETSA TRINKETA
18:30.Xarea. Iparraldeko Liga:
- Ametsa 3 (Matxalen-Urko)/
Ametsa 1 (Lander-Gorka).
- Ametsa 3 (Gonzalo-Urko)/
Ametsa 2 (Julen-Aitor).

LARUNBATA
AZAROAK 10

IRUÑEA
LABRIT PILOTALEKUA
17:15.Pilota jaialdia:
- Elordi-Jaunarena/Alberdi-Ibai Zabala.
- Lau eta erdiko txapelketako finala,
Promozio Mailan: Jon Ander Peña/Joanes
Bakaikoa.
- Elezkano II-Rezusta/
Artola-Mariezkurrena II.  

IGANDEA
AZAROAK 11

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
17:00.Profesionalen pilota jaialdia:
- Jaka-Ladis Galarza/Laso-Eskiroz. 
- Lau eta erdiko lehen mailako
txapelketako hirugarren eta laugarren
postuak erabakitzeko partida: 
Bengoetxea VI/Urrutikoetxea. 
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«ERREFERENDUM
BAT NAHI DUGU,
ARGI ETA GARBI»

MARIJO ESNAOLA, BEÑAT SARASOLA, JONE AMONARRIZ ETA MIKEL OLANO
TOLOSALDEKO GURE ESKU DAGO DINAMIKAKO KIDEAK

‘TOLOSALDEKO ATARIA’ bere bosgarren urteurrena ari da ospatzen. 
Hilabetez hilabete, atzera begira jarri eta mugarri izan diren gaiak ekarriko ditu 

lehen planora. Erabakitzeko eskubidearen gaia da lehena. Hain zuzen, 
duela bost urte sortu zen Gure Esku Dago dinamika herritarra.

Beñat Sarasola eta Jone Amonarriz tolosarrek hasie-
ratik ezagutzen dute Gure Esku Dago. Amonarriz,

gainera, nazio mailako komunikazio arduraduna da,
egun. Marijo Esnola bidaniarrak eta Mikel Olano lizartza-
rrak beranduago egin zuten bat dinamikarekin. Laurak
eskualdeko taldearen koordinazio taldean daude.
2013an Gure Esku Dago aurkeztu zenean gehien erre-
pikatzen zen hitza ilusioa zen.
Beñat Sarasola: Gentozen garaia ez zen erraza. Euskal
Herriaren ilusio hori erabat lurperatua zegoen, eta GED
ezerezetik sortu zen. 2014ko ekainaren 8ko giza kateak ho-
rregatik izan zuen arrakasta, gizarteak txute hori behar
zuelako. Bost urte pasa eta gero errealitatea asko aldatu da.
Lurperatua egon arren, ilusio hori egon bazegoen,
hortaz.
B.S.: Euskal gizarteak beti erakutsi du behar bat azaltzeko
zein den. Agian ez du asmatu bideetan. Horrek ez du esan
nahi GEDek asmatuko zuenik, baina  bide berri baten so-
rrera izan zen, ordura arte inoiz jorratu ez zena. Eta biltzen
zituena era guztietako biztanleak, oso anitza.
Jone Amonarriz: Planteamendu berritzailea izan zuen,
jende askoren eskemak hautsiz, ordura arte hain gatazka-
tsua izan zen gai bat modu baketsu eta inklusiboan landuz.
Bilakaera bat izan dela aipatu duzue. Non nabari da
aldaketa hori?
B.S.: Hasteko gizartearen konfiantzan. Gauza bat da ilu-
sioa sortzea, eta baina ebidentea da GEDek konfiantzazko
giroa sortu duela jendartean. Aktibazioan ere bai.  Gaur gi-
zartean errotuta dagoen dinamika da. Beste garapen han-

diena instituzio mailan gertatu da, egin dugun ahalegina-
rekin, instituzioetan ere erabakitzeko eskubidea txerta-
tzen ari dira. Denen ahotan dabil gaia.
J.A.: Nik azpimarratuko nuke bizikidetza, hainbestetan
errepikatzen den hitz hori. GEDek bai eraman duela hori
praktikara. Eredu bat izan da. Herrietatik hasi eta nazio
mailan egin diren harreman guztietaraino eraman du
praktikara. Ildo mobilizatzailearen aldetik urtetik urtera
gero eta jende gehiago joan da mobilizatzen. Azken giza
katean 175.000 lagun baino gehiago mobilizatu ginen, gai
honen inguruan inoiz mobilizatu den jende kopururik al-
tuena. Herri galdeketak iritsi dira 203 herritara; Euskal He-
rriaren herena da hori, eta parte hartu dute ia 180.000 biz-
tanlek. In crescendodoa urtetik urtera, eta geroz eta natura-
lagoa da gai hau. Instituzioetara ere iritsi da, eta ez da iritsi
kasualitatez. Instituzioek ere beren lana egin dute. 
Zer lortu da Tolosaldea mailan?
Marijo Esnaola: Herri txikietan elkartasuna lortu du.
Zenbaitetan lehen banatuta zeuden talde horiek lotzeko
balio izan du. Bat egin dute talde horiek bileretara deitu
izan zaienean, naturaltasunez, errezelorik gabe.
B.S.: Tolosaldearen gehiengoa abertzalea da. Hala ere,
abertzale izate horrek badakigu atzean ere baduela ideolo-
gia ezberdintasun bat. Eta GEDek hori hautsi egin du.
Mikel Olano: Tolosaldean galdeketa antolatzeak ere herri
guztietara iristeko beharra sortu zuen. Herri batzuetan ba-
zegoen taldea, beste batzuetan ez. Hutsuneak zeuden he-
rri horietan taldeak sortzera bultzatu zuen galdeketak.
Etorkizuneko erronkei heltzeko sare bat osatua dago.

TOLOSALDEA
ATARIA 5 UTE: ERABAKITZEKO ESKUBIDEA
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Gehiengo abertzaleko eskualdea izanda, galdeketan
%31ko parte hartzea izan zen. Nolakoa da datu hori?
J.A.: 2014ko giza katera 6.000 lagun joan ziren eskualde-
tik. Galdeketan 12.500ek hartu zuten parte. Datuek erakus-
ten dute bilakaera bat. 
B.S.: Izan dira galdeketa batzuk baliabide eta diru aldetik
eskasak. Jendearengana iristeko larri ibili gara. Ez dira lo-
tesleak izan. Konparazioetara jotzen dugu, hauteskundee-
kin alderatuz. Baina baliabide, aurrekontu, eta publizitate
aldetik ez du zerikusirik. Hori guztia kontuan hartuta, To-
losaldean %31 horretara iristea
izugarria izan zen. Pozik geratu
ginen emaitzekin, baina are
gehiago horrelako zerbait antola-
tzeko gai izan ginelako. Ahaldun-
du egin gara, eta ez hiruzpalau la-
gun. Hor arrasto ikaragarria gel-
ditu da.
J.A.: Urrats bat izan zen gerora
Euskal Herrian hori posible izan
dadin. Ikusi dugu noizbait antzeko galdeketarik balego,
gure eskualdea gai dela horrelako zerbait antolatzeko era
koordinatuan, bizikidetzatik. Ekarpen handia izan da. Ba-
tasun ikaragarria lortu du, adin eta pentsamendu ezberdi-
netako jende eta eragileak batuz. 
Zeintzuk dira orain eman beharreko urratsak?
J.A.: Barne mailako prozesu parte hartzaile bat zabaldu
dugu, egitura eta helburuak birpentsatzeko, eta otsailean
aurkeztuko dugu 2019ko ibilbide orria. 
B.S.: Hasieran ez genekien zer nolako bilakaera izango
zuen Gure Esku Dagok. Atzera begiratuta, uste dut lortuta-
koa ikaragarria dela, eta horrekin behar bat sentitzen duzu
herriari ekarpenak egiten jarraitzeko. Orain zein ibilbide
jorratuko duen plan estrategikoa garatuko dugu. Argi da-
goena da urte hauek eman digutela esperientzia ikaraga-
rria eta orain indartsuago emango ditugu urratsak.
J.A.: Otsailean bazkide kanpaina bat jarriko dugu mar-
txan, egitura zabaldu eta demokratizatu nahi delako. Argi
utzi behar da hau ez dela bide lineal bat, aldakorra baizik.

Jendeak agian izan lezake GED itzalita dagoenaren sentsa-
zioa. Baina eskualde ia osoan sare iraunkor bat dago. Ba-
tzuetan tokatzen da gure eskualdeko lanetan ibiltzea, eta
gero kanpora begira. Horrek ez du esan nahi sua itzalita da-
goenik. Batzuetan tokatzen da hausnarketa fase bat, beste
batzuetan diseinu fase bat, eta beste batzuetan gauzatzea.
Normalean herrietan ikusten dena da gauzatze fase hori.
Horra iritsi arte lan asko dago. Herrietan ere jende berria
sartu nahi da. Gustu handiz hartuko ditugu ideia berriak.
Zer lortu nahiko zenukete?

J.A.: Erreferendum bat. Argi eta
garbi.
B.S.: Gizartean errotuta gelditzea
euskaldunok gure etorkizuna era-
baki dezakegula, eta beharko ge-
nukeela.
J.A.: Bost urteotan ikusi dugu ur-
tetik urtera hurbilago helmuga
hori; orain nahi dugu benetan
argi eta garbi erakusten joan posi-

ble dela eta sinetsi behar dugula. Herritarron Itunarekin
ere zabalduko dugu esparru bat alor sozialera, erabakitze-
ko eskubidea lotuz ez bakarrik estatus politikoarekin, gai
sozialekin ere bai, herritarrei egunerokotasunean eragiten
dien gaiekin, asko daudelako lotuta erabakitzeko eskubi-
dearekin, eta erabakiak hemen hartzearekin.
Ze ekarpen egin du ‘Ataria’-k erabakitzeko eskubide-
aren esparruan?
B.S.: Beti zabalik izan ditu bere ateak.  Joan-etorriko harre-
mana izan da hasieratik, bide berean goaz.
J.A.: GEDren bozgorailu izan da, eta hori beharrezkotzat
izan dugu. Beste zona batzuetan galdeketekin izan dugun
arazo nagusienetako bat izan da jendea ez dela enteratzen.
Zallan gertatu zaigu duela gutxi. Ez zuten tokiko komuni-
kabiderik. Daukaguna baloratu behar dugu. Guri laguntza
handia eman digu, eta ekarpen handia egiten du.
B.S.: GEDek gizartearen pentsaera hautsi badu, ziur nago
ATARIA-k ere baduela bere sortzetik hauskorra den zerbait,
gaur egun duen indar hori izatera iristea ahalbidetu diona.

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko azaroaren 9a

«Ekarpen handia izan da.
Batasun ikaragarria lortu du,

adin eta pentsamendu
ezberdinetako jende eta

eragileak batuz»
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‘‘HAUR ESKOLA

BATEK HERRI BATI
EMATEN DION

BIZITASUNA
IZUGARRIA DA

ANJELES IZTUETA AZKUE
EUSKO JAURLARITZAKO SAILBURU OIHA

Euskal Estatitista Erakundean (Eustat) egin du lan oraintsu arte eta bere
ibilbidean sartu-irtenak egin izan ditu, besteak beste, politikan aritzeko.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu izan zen 2001etik 2005era.

Jon Miranda

Hiru senideetan zaharrena da Anjeles
Iztueta Azkue (Tolosa, 1954) eta harre-
man ona eta  estua du anaia Josu eta
ahizpa Arantxarekin. Astero egiten
dute hitzordua elkarrekin bazkaltzeko
eta jaioterrira egindako buelta horieta-

ko bat baliatu du TOLOSALDEKO ATARIA-
rekin, oraingo eta lehengo kontuez
hitz egiteko.
Maiz etortzen al zara Tolosara?
Bai. Ia-ia astero. Tolosarekin ez dut
behin ere lotura galdu, gure hiru
seme-alabak ere Tolosan jaioak dira.
Txikitan Berastegin ordu eta denbora

asko pasatakoa naiz, baina tolosarra
naiz jaiotzez eta azken urteetan Gas-
teizen bizi baldin bagara ere Tolosara
beti etorri izan gara aste bukaeratan.
Aita eta ama zaindu behar izan ditu-
gunean ere ordu asko pasa ditugu he-
men. 
Ama larrauldarra eta aita beraste-
giarra zenituen. 
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Bai, lotura handia izan dugu, batez ere
Berastegirekin, familiarte zabala
dugu, oso zabala, bertan. Eskolaz
aparte, han egoten ginen, izeba-osaba
asko dauzkagu Berastegin eta txikita-
ko oroimen guztiak baserri giroan
dauzkat. Asko maite dugu herri hori.
Aita eta amak ere han pasa zituzten az-
ken urteetako ordu eta egun asko.
Non egin zenituen lehenengo ikas-
ketak?
Aurren-aurrena orduko ikastola debe-
katu haietan. Lizardi plaza inguruan
zegoen eta elizak zuen etxebizitza ba-

tean egon ginen 3 urtetik 6 urte bitar-
tean. 10-15 ume izango ginen, neska-
mutilak, eta han ikasi genituen letrak,
zenbakiak, irakurtzen... guztia euska-
raz. Kolore askoko eskola bezala gogo-
ratzen dut eta pedagogia oso berritzai-
lea zela, urte haietarako. Miren Imaz
izan genuen irakasle.
Gero, Gainberrira joan nintzen. Or-

duan sortutako eskola zen, Amarotz
inguruan, San Blasetik gertu zegoen
txalet batean. Guk izeba bat genuen
misiolari zebilena eta ordena horreta-
koa zena, Cordimariana, alegia. Kon-

gregazio katalana zen gehienbat. Moja
horiek orduantxe sortu zuten eskola
eta hasieran unitarioa zen, adin ezber-
dinak batera egoten ginen, eskola txi-
kia zelako. Izugarrizko saltoa izan zen
guretzat euskal ikastolatik erdarazko
kolegio batera pasatzea. Gogorra izan
zen, egarriz egon eta 'ura' gaztelaniaz
nola esaten zen ere ez genekien. Sei ur-
terekin erdaraz tutik ere ez.
Ordurako zientzietarako joera ze-
nuela sumatzen zenuen?
Bai. Txiki-txikitatik gustatzen zitzai-
dan. Bizilagun bat bagenuen, seme-

a012-018_ataria_Diseinua  2018/11/07  19:43  Página 2



14

alabarik gabekoa, Modesto izena zue-
na, eta gogoan dut nola jartzen zizki-
gun ariketa edo asmakizun batzuk.
Pizgarri handia izan zen hori niretza-
ko. Aitak ere zaletasun handia zuen
zenbakietarako, batez ere geometria-
rako. Landa eremuan, buruz gauza
asko egiten zituzten, jostaketa bat be-
zala zen haientzat. 
Matematika ikasi zenuen. 
Bost urte pasa nituen Valladoliden.
Gure unibertsitate denbora han egin
genuen. Garai hartan, hemen, ez zego-
en unibertsitaterik, Deustu eta ezer
gutxi gehiago. Hemengo ikasle uni-
bertsitario guztiak, Zaragozara, Valla-
dolidera, Salamancara edo Madrilera
joaten ginen. Euskaldun asko ginen,
esaten zutenez, 3.000 bat. Harreman
handia egin genuen elkarren artean
eta Pariseko 68ko maiatzeko bizipena-
ren antzekoak bizi izan genituen Va-
lladoliden. Gainera, Franco bizi izan
zeneko azkeneko urteak izan ziren;
oso urte mugituak eta politikoki gogo-
rrak. 
Orduan piztu zitzaizun kontzien-
tzia politikoa?
Bai, eta esango nuke, etxetik ere baze-
torkigula, batez ere, euskararekiko
konpromiso hori. Familia abertzalea,
euskalduna eta nekazaritza girokoa
zen gurea. Gero, Burgosko prozesuak
16 urterekin harrapatu ninduen eta
barruan iltzatuta geratu zitzaidan
hura, izugarria izan zen. 
'Zientzien lengoaia da matemati-
ka', esana duzu. 
Matematikan letra asko erabiltzen
dira eta letra grekoak dira asko. Mate-
matikak egiten duena da, edozer gau-
zari sinbolo bat eman eta horrekin jo-
katu ezagutuko balu bezala. Oso zien-
tzia abstraktua da, sinboloz
osatutakoa, eta aldi berean, lengoaia
unibertsala da. Matematikako testu
bat berdin irakurri daiteke, alemanez,
ingelesez edo euskaraz. Zientziak sor-

euskal unibertsitatea sortzen ari zela,
hona etorri nintzen. 22 urte nituela Sa-
rrikon hasi nintzen, Ekonomia fakul-
tatean, zehatz esateko, Estatistika eta
Matematika departamenduan. Nire
ikasleetako batzuk ni baino zaharra-
goak ziren. Garai horretan, gainera,
Ekonomia fakultatean dena gaztela-
niaz ematen zen eta bi ikasgai euska-
raz ematen hasi ginen, matematika
eta estatistika. 
Euskal Herri osoko talde bat bildu

eta Carlos Santamariak zuzenduta,
euskarazko materiala sortzen hasi gi-
nen. Euskarazko matematika hiztegi-
txo bat osatu genuen lehenik. Hamar
laguneko taldea ginen, toki ezberdine-
tan ikasitakoak eta astero biltzen gi-
nen arauak zehazteko edo formulak
nola irakurri erabakitzeko, esate bate-
rako. Laguntza horrekin, bakoitza
bere tokian euskaraz klaseak ematen
hasi zen. UEU ere lagungarri izan ge-
nuen. 1973an sortu zen Iparraldean,
baina gero Iruñean saioak antolatzen

tu duen lengoaia komuna da, esperan-
toa bezala, baina zientziarentzako egi-
na. Joko asko ematen du eta oso abera-
tsa da. Nik asko disfrutatzen dut eta
erlaxatu egiten naiz matematikako
gauzak irakurtzen, musikariak musi-
karekin erlaxatzen diren bezala. 
Zenbateraino da zehatza matema-
tika?
Txikitan esaten genuen bezala, mate-
matikan problematikak ebazten dira,
eta hori da, azken batean, bere egite-
koa: edozein egoera eskema sinboliko
batetara pasa eta soluzioak bilatu be-
har dira. Batzuk egingarriak dira eta
besteak ez, baina eszenario horiek bi-
latzean datza matematikak. 
Valladoliden bost urtetan mate-
matika ikasketak bukatu, eta bere-
hala, unibertsitatean irakasle hasi
zinen. Non?
Hemen, Euskal Herrian, argi baineu-
kan hona etorri nahi nuela. Valladoli-
den eskaini zidaten unibertsitateko
irakasle postua, baina ikusita hemen

TOLOSA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm
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hasi zirenean, hamabostaldiak egiten
genituen, uztailean, eta elkarri klaseak
ematen genizkion; denak ginen ikasle,
eta aldi berean, irakasle. Hori ere la-
gungarri izan zen euskara lantzen has-
teko unibertsitatean. 
Lehenengo Eusko Jaurlaritzare-
kin batera, Eustat sortu zen, eta
1982an, han hasteko hots egin zi-
zuten. 
Bai. Egitura sortu berria zen eta hasie-
ra hartan, bost pertsona bakarrik ari-
tzen ginen. Zuzendaria eta beste lau.
Espainian Ine (Instituto Nacional de
Estadistica) zegoen eta Frantzian In-
see (Institut National de la Statistique
et des Études Économiques), antzeko
erakunde bat. Baina Euskal Herrian ez
geneukan inongo daturik, ez zenbat
eskola zeuden hemen, ez zenbat ko-
mertzio... Erronka bat izan zen gure
datuak biltzen hastea eta gure erreali-
tatea, hemendik aztertzen hastea. Hu-
tsetik abiatu ginen, ordura arte, ez bai-
tzegoen ia ezer. 

Zure jardun profesionala, nagusi-
ki, Eustaten eman duzu. 
Bai. Duela pare bat hilabete erretiroa
hartu nuen arte. Han nengoela, sartu-
irtenak egin ditut beste eginkizun ba-
tzuetan aritzeko, baina beti bueltatu
izan naiz. Nire postua han egon da,
nire kanpaleku nagusia izan da Eus-
tat. 
Eustat, EAEko organo autonomoa
da. Gaindegia proiektuak, berriz,
Euskal Herri osoa hartzen du ain-
tzakotzat. Nola ikusten duzu
proiektu hori?
Behar, behar, beharrezkoa. Gaindegia
sortu zela urte batzuk badira. Lizarra-
Garazi garaian bultzatutako erakun-
dea da eta hori lantzen hasi ginenean
Euskal Herri osoari buruzko datuak
oso gutxi ziren. Aurreneko urteetan,
datu sistema horiek bateratu egin zi-
ren eta azken urteetan, mapetan eman
eta azterketak egin dira. Oso lan inte-
resgarria izan da. Euskal Herria bezala
harremanak sendotu nahi baditugu,
behar ditugu hemengo datuak batera-
tuta eduki. Lan ona egiten ari dira. 
1989tik 1991era Emakunde era-
kundean aritu zinen, zein lanpos-
tutan?
Ikerketa eta dokumentazio arduradun
izan nintzen. Behin lan hori burututa,
Eustatera itzuli nintzen.
Emakumea zara eta ardura postue-
tan aritu zara. Aitzindaritzat duzu
zure burua?
Ez. Egon naizen toki guztietan argi
izan dut emakume ezkondu bat nin-
tzela, hiru seme-alaben ama eta langi-
lea. Zauden toki guztietan, hori hor
daukazu. Ikuspegi horretatik erantzu-
ten diezu eskuartean dauzkazun gaiei.
Hezkuntza sailburu izan nintzen ga-
raian, adibidez, helburu handieneta-
ko bat haur eskolak izan ziren. Duela
15 urte, ez zegoen haur eskolarik, eta
seme-alabak izan nahi zituzten gazte-
ek ez zuten nola zaindu umea. Horre-

«Sabin Intxaurraga sailburu
zela hasi nintzen politikan.
Gizon zintzoa zen,
euskalduna, 
abertzale garbia»

«[Jaiotza tasa baxuaz]
Erronka bat da, serio hartu
beharreko gauza bat. 
Umeak herri inbertsio 
bat dira, giza kapitala»

«[Gaindegiari buruz] 
Gure arteko harremanak
sendotu nahi baditugu,
hemengo datuak 
bateratu behar ditugu»
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taraino saiatuko nintzen ordurako
ama izan ez banintzen? Bada, auskalo.
Baina argi dut, kontziliaziorako behar-
beharrezkoak direla haur eskolak. 
Nola ikusten duzu gaur egungo
mugimendu feminista?
Indartsu. Borroka berritzailea dara-
matela ikusten dut, gauzak lortzeko
era ere berritzen ari dira. Gizartearen
erdia gara emakumeak, eta hor indar
asko dago. Azken urteetan aurreraka-
da handiak egin dira. 
Politikan sartzeko gonbidapena
nondik etorri zitzaizun?
Bat-batean. Beti ibili naiz euskalgin-
tzan eta herrigintzan. Baina Eustaten
nengoela, Eusko Jaurlaritzako sailbu-
ruordetzan lan egingo ote nuen galde-
tu zidaten. Nik gizarte gaiekiko intere-
sa banuen, baina ez nekien gauzak
ondo egiteko gai izango ote nintzen.
Pentsatzeko egun bat eman zidaten.
Etxean kontsultatu nuen eta barrutik
gogoa ateratzen baldin bazitzaidan,
baiezkoa emateko esan zidaten. Eta
horrela hasi nintzen. 
Gizarte gaietarako sailburuordea

izan nintzen, Sabin Intxaurraga sail-
buru zela. Gizon zintzoa zen, euskal-
duna eta abertzale garbia. Elkarrekin
aurreneko familia plana atera genuen
legealdi horretan, eta han markatu ge-
nituen gida lerro nagusiak: haur esko-
lena, seme-alabak zituztenentzat diru
laguntzak, kontziliatzeko orduak libe-
ratzeko aukerak... Horiek eta oinarriz-

ko errenta eta immigrazioaren harrera
plana ere landu genituen. 
Garai horretan jaiotza tasa oso ba-
xua zen Euskal Herrian eta orain
ere parametro berdintsuetan ga-
biltza. Neurriak hartu beharko li-
ratekeela uste duzu?
Europako estatistika baxuenetakoa
dugu hemen. Uste dut gizarteak la-
gundu egin behar dituela seme-alabak
izan nahi dituzten bikote eta gazteak.
Behar-beharrezkoa da. Seme-alabarik
ez edukitzea aukera bat da, baina
seme-alabak izan nahi eta ezin dute-
nei kasu egin beharko zaie. Denbora,
dirua, zerbitzu-ezagatik... atzera bota-
tzen diren horientzako neurriak behar
ditugu. Herri erronka bat da, serio har-
tu beharreko gauza bat. Ez da berez
konpontzen. Eta garaiz laguntzak jar-
tzen ez baditugu datuak oraindik ere
okerragora joango dira. Umeak herri
inbertsio bat dira, giza kapitala dira.
Horretarako laguntzak jarri behar
dira. Momentu kritiko-kritiko batean
gaudela iruditzen zait. 
2001 eta 2005 urteen artean Hez-
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
sailburua izan zinen Eusko Jaurla-
ritzan. Zein lorpen azpimarratuko
zenituzke?
Hiru aipatuko nituzke, bereziki, ba-
rruan geratu zaizkidanak.
Unibertsitate legea. 2004an onartu

zen eta aurreneko aldiz, unibertsitate
sisteman (hor sartzen dira EHU, Mon-

dragon Unibertsitatea eta Deustu) sar-
tu zen irakasleria propioaren aukera.
EHUn zeudenak, adibidez, irakasle
edo ikerlari izateko Espainiako fun-
tzionario izan behar zuten. Legea
onartu eta gero, aukera daukate hango
funtzionario edo hemengo izateko,
biak baldintza berdinarekin gainera.
Aukera hori, lege honekin zabaldu zen
eta urte askotako borroka egin behar
izan zen hori lortzeko. Joxe Ramon
Etxeberria datorkit burura, kartzelan
egon zen hori lortzeko, irakasleria pro-
pioa eskatzeko.
Haur eskolen sare publikoa, bestea.

Orain ikusten dugu herri guztietan,
baina hori asko kosta zen. Diru eta
ahalegin asko. Publikotasun horretan,
udaletxeak eta gobernuko bi sail dau-
de, hezkuntza eta nekazaritza. Kalita-
tezko eskolak dira. Garai horretan,
ume bakoitzeko inbertsioa 6.000 eu-
rokoa zen. Diru asko da, baina umeen
heziketak ona izan behar du. Eta ez hi-
riburuetan bakarrik, herri txikietan
ere bai. Gutxienez hiru ume biltzen
baziren herri batean, eskola sortzeko
eskubidea zuten.  Eta horrek herri bati
ematen dion bizitasuna izugarria da.
Poz handia ematen dit, orain, haur es-
kolak daudela ikusteak, Tolosaldeko
herri guztietan. Izugarri kosta zen, joe-
ra beste bat zen orduan, herri txikiak
hustu, eskolak itxi eta umeak autobu-
setan hartuta herri handiagoetara era-
matea; jantokian bazkaltzen geratu

«[Eusko Jaurlaritzako
garaiaz] Lizarra-Garaziko
saioaren ondoren sortu zen
ilusioa eta gero,
lur jota geunden»

«Politika erakusleiho bat da,
eta zintzoa bazara,
printzipio batzuen arabera
jokatu nahi baduzu, 
neke handikoa da»

EUSKO IKASKUNTZA
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Anjeles Iztuetaren lantaldea Hezkuntza sailean, Arantzazun eginiko bilera batean, 2004an.BERRIA.

eta gauean bueltatzen ziren herrira.
Politika horrekin, bizitzaz hustu egi-
ten dira herri txikiak. Joera hori haus-
tea asko kostatu zen, inertzia eta inte-
res asko baitzeuden atzean. Aitortu
eta eskertu behar da hala ere udaletxe-
ek arlo honetan egin duten guztia eta
eman duten babesa. 
Hirugarrena, lanbide heziketa.

Prestigio askoko ikasketa da gaur
egun. Erdi edo goi mailako lanbide he-
ziketa egiten dutenak, ondo prepara-
tutako profesionalak dira eta lana dau-
kate. Ogibidea da askorentzat. Presti-
gio eta kalitate bide hori markatzeko
ahalegin handiak egin genituen. Nik
inguruan asko dauzkat arlo horretan
ikasi dutenak eta profesional handiak
dira. Ikasle denek ez dute zertan uni-
bertsitarioak izan behar. 
Hiru horiek esango nituzke... eta

gero, nekea galanta.
Lizarra-Garazi amaituta, ETA
oraindik ere indarrean, polariza-
zio handia... Nola gogoratzen duzu
sailburu izan zineneko legealdia?
Garai gogorra izan zen. PP eta PSE ba-
tera, Aznar Madrilen, EAJ-EA gober-
nuan, HBko Mahai Nazionala kartze-
lan... Lizarra-Garaziko saioaren ondo-
ren sortu zen ilusioa eta gero, lur jota
geunden. Aurreko urteak esperantza
handiko urteak izan ziren, gauza asko
jarri ziren martxan: Gaindegia, Udal-
biltza... klabe horretan hasita geunden
eta dena erori zen. 
Tentsio handiko garaia izan zen,

egunero, pin-pan. Politika gogorra da,
orain dabiltzanentzat ere gogorra
izango da. Erakusleiho bat da eta zin-
tzoa baldin bazara, printzipio batzuen
arabera jokatu nahi baduzu, neke han-
dikoa da. Ezer egin gabe egon nahi ba-
duzu, bueltaka, orain banator eta
orain banoa, kortxoa bezala, beharba-
da ez duzu ezer egingo eta ez da inor

zurekin sartuko. Baina bustitzen bal-
din bazara, neke handiko lana da. 
Soilik bolada baterakoa?
Bai, nahikoa. Gu egon ginen, beste ba-
tzuk etorri ziren gero eta sokak segi be-
har du. 
Estatutu berria onartu zen 2003an,
zu gobernuan zeundela. Madrilen,
ordea, atzera bota zuten. Orain, be-
rriz, EAJk eta EH Bilduk estatu be-
rri baterako hitzaurrea adostu
dute. Noraino iritsiko da?
Orain, orduan bezala, momentu zailak
bizi ditugu. Bizitza politikoa, Ibarre-
txeren ondoan pasatzea tokatu zitzai-
dan eta niretzat politiko zintzoa da,
abertzale garbia. Berak ere momentu
oso zailak pasa zituen. Gerora etorri da
beste epeltze momentu bat, tartean
krisi ekonomiko izugarriarekin eta az-
ken urteetan lehentasun guztia eko-
nomiari eman zaio. Ea pizten hasten
garen eta subiranismoak berriro inda-
rra hartzen duen. 
Independentziaren bidean, EAJ eta

EH Bildu elkartzen ez badira, ez dut
ikusten herri honek etorkizunik izan-
go duenik. Herri batek behar du eskui-
na eta ezkerra, ez dakit zenbateraino
eskuina eta zenbateraino ezkerra, bai-
na behar ditu bi aldeak, bestela ezin da
aurrera egin. Ezkerrak ezkerrarekin
bakarrik ezin du. Aliantza hori ezin-
bestekoa ikusten dut. Noiz iritsiko den
garaia? Badaude zantzu batzuk, baina
ez da erraza, urteetako historia baitago
atzean. Hortik etorriko da bidea, Kata-
luniara begiratzea besterik ez dago... 
Zein inpresio horrekin?
Ilusio handiarekin jarraitu dugu, ger-

tu-gertutik. Hango ezkerra eta eskuina
elkartu ziren eta olatua martxan jarri
zuten. Orain impasse batean daude,
baina egindako guztia ez da galduko.
Kataluniako irakaspenik handiena da,
nazio sentipen hori duten guztiak el-
kartu egin direla. Hemen ere, hortik jo
beharko genuke. 
Gure Esku Dago ekimena da bidea?
Alderdiek agintzen dute, eh. Nik uste,
momentu bat iritsiko dela, non EH Bil-
du eta EAJ batera abiatuko diren, gau-
za batzuetan behintzat elkarrekin,
Maltzagara joateko behintzat. Noiz
izango den momentua? Hobe da az-
kar, berandu baino. Katalunian, adibi-
dez, lehen CIUk eta ERCk ezin zuten
elkar ikusi eta bidearen zati bat, behin-
tzat, elkarrekin egin dute. Egindako
bidea, gainera, ez da galtzen. 
Lizarra-Garazi bukatu zen. Ordu-
koa ere ez da galdu?
Izugarrizko ikasketa eta indar hartzea
izan zen. Zapuztu egin zen, baina ez da
galdu eta ziur nago berriz etorriko
dela. 
Gaur egun alderdiren batekin lotu-
ra organikorik mantentzen al
duzu?
Ez. Politika ofizialean ez nabil, baina
politikariekin harremanak baditut,
EAJko jendearekin, EH Bildukoekin
eta EAkoekin, noski. Beste alderdieta-
ko lagunak ere baditut, baina batez ere
abertzaleekin ditut harremanak.
Orain aparatuetan, exekutiboetan eta
politikan beste batzuk dabiltza. 
Ez duzu politikara itzultzeko as-
morik?
Politika aldi baterako da eta ez dut
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bueltatzeko asmorik. serio hartuz
gero, asko eman behar baita. Gerora
beste era batera laguntzen jarraitzeko
aukera ere badago.
Adibidez, Demokrazia Bai plata-
forman?
Bai, parte hartzen dut plataforma ho-
rretan, oinarrizko printzipioak ere
oraindik ez direlako errespetatzen.
Bertan, toki eta ibilbide ezberdinetako
pertsonak biltzen gara, baina gutxien-
go batean bat gatoz. Adibidez, presoe-
na, behingoz, konpondu beharrekoa
da, giza eskubideen kontua delako.
Urgentziazkoa da. Orain, ETAren bu-
kaeraren ondoren, beste giro batean
bizi gara eta hori nabaritzen da egune-
rokoan. Baina ez dugu ahaztu behar
badauzkagula kontu batzuk konpon-
tzeko eta denok hartu behar dugula
parte horretan. Denok biziko baikara
hobeto oinarrizko gai horiek konpon-
duta. 
Eusko Ikaskuntzako Arabako le-
hendakari ordea zara. Zein lan egi-
ten duzue erakunde horretan?
Ehun urteko historia du Eusko Ikas-
kuntzak. Sortu zeneko garaia eta

oraingoa ez dira berdinak. Boluntario
bezala lan egiten dugu bertan. Azke-
neko lau urteetan, eraberritze modu-
koa egin dugu zertan aritu behar du-
gun ikusteko eta bost esparru zehaztu
ditugu. Euskal Herri osoko sozio-eko-
nomia, euskara eta bere etorkizuna,
kultura eta lurraldetasuna. Etorkizu-
neko eszenarioak ere irudikatzen saia-
tu gara. 

Ez gara unibertsitatea, ez gara aka-
demia, baina gai horien inguruan
hausnartzeko foroak antolatu ditugu.
Iritzi ezberdinak bildu ditugu alor
guztietan eta liburu berdea deitu dio-
guna osatu dugu. Alor guzti horietan
proposamenak egiten ditugu, talde di-
namiken bitartez, Euskal Herriko gai
horien inguruan gogoeta eta prospek-
tiba egiteko. 
XVIII. Kongresuarekin batera da-
toz proposamen horiek. 
Guztira, 1.300 pertsonak parte hartu
dugu foro horietan guztietan. Adibi-
dez, euskararen etorkizunari buruzko
ideiak biltzeko saioa egina dugu. Oso
anitza izan zen parte hartzea. Euskal-
gintzan inflexio puntu batean gaudela
uste dut nik ere. Euskara batua, gau es-
kolak, ikastolak... horiek sortu ziren
eta gaur egun, gazteen erdiak badaki
euskara –Tolosaldean kopuru hori
handiagoa da–. Toki askotan, eskolak
ematen duen euskara maila, exkaxa
da, edo batzuetan ez da nahikoa. Eus-
karak inpultso bat behar du, euskara
maila hori igotzeko eta zabaltzeko, es-
kolak euskara maila hobea ziurtatu
behar du eta eskolatik kanpo doako
euskara klaseak eskaini daitezke. Eza-
gutza zabaldu eta erabilpena bultzatu.
Eta horretarako laguntza behar dugu.
Beste palanka batzuk sortu behar ditu-
gu datozen 20 edo 25 urteetarako. Eus-
ko Ikaskuntzak bitartekari papera egi-
ten du, hausnarketa eta proposame-
nak egiten ditu, eta garaian garaiko
eragileak gauzatuko dituzte, baldin
eta ondo iruditzen bazaie. 
Orain erretiroa hartu berritan zau-
de. Egokitzen ari al zara egoera be-
rrira?
Segituan ohitzen da bat gauza oneta-
ra. Askatasun sentsazio handia da.
Egiteko gauzak ere badauzkat eta go-
zamen bat da. Irakurri, paseatu, men-
dian ibili, etxekoekin egon... Oso gus-
tura bizi naiz.

«Kataluniako irakaspen
handiena da, nazio sentipen
hori duten guztiak 
elkartu egin direla»

«Momentu bat iritsiko da,
non EH Bildu eta EAJ batera
abiatuko diren, behintzat
Maltzagara iristeko»
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‘‘Argazkigintzako

materialak milaka
euro balio du, 
eta prentsan,

argazkiko 30 euro
ordaintzen da

EGOITZ BENGOETXEA
ARGAZKILARIA

Ez da bizimolde samurrena kirol argazkilariarena, noiz edo noiz, pasioari
muzin egin, eta irakasle lanak edota publizitate argazkiak egiten ditu

Bengoetxeak, egonkortasunaren alde. Kirolaren alorrean aritzeak baino,
argazkiak egiteko modua gustagarri gertatzeak betetzen du gehien

Iñigo Otaegi

Alustitzako maldan etzanda, modelo-
en artzain lanak egiten harrapatu
dugu Egoitz Bengoetxea (1975, Amasa-
Villabona) argazki desiratua lortu as-
moz. Gaztetxotatik jardun du lagun ki-
rolariak endredatzen harra kamuste
aldera, eta egun, betiko lanpostuari

bizkar eman zionetik, kirol argazki-
gintza profesionalean dezenteko sona
erdietsi du Otxabi izenpean.
Debekua izan zen kamerari lehen
aldiz heltzeko motiboa.
Gure aitak kamera bat zuen, eta hura
ezin zen inondik inora ere ukitu. Bada,
nik besterik ez nuen desiratzen, debe-
katzen zitzaidan guztia. 18 urte nitue-

nean, osabak azkenetan zegoen kame-
ra bat oparitu zidan, baina lau karrete
erabiliko nituen, asko jota. Ordea, ka-
mera izorratu aurretik, Aizkorriko gai-
lurretik egunsentiari erretratua egin
nion, eta argazki horri esker, lehiaketa
batean kamera berri bat irabazi nuen.
Tenore hartan ez zegoen ez ISO-rik
ez foku automatikorik.
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troom edizio programarena bestea.
Ekarpen handiko esperientziak izan
ziren, eta orain, argazkigintza profe-
sionaleko bi urteko kurtsoa egiten ari
naiz. Bilakaera nabarmena antzema-
ten dut, iazko irudiak errepasatzen
hasten naizenean, zinez eskasak iru-
ditzen zaizkit. Bada, hori da seinale
onena.
Jendeak emaitzari bakarrik erre-
paratzen dio.
Eta atzean dagoen lana? [Barreak].
Bezeroen partetik sarri entzuten ditut
horrelakoak: «Klik bat egiteagatik
hainbeste ordainduko dizut». Esate-
rako, gaurko argazki saioa baino bi
aste lehenago, ibilbide bera egin
nuen oinez, eguzkiaren joerak azter-
tzeko. Ziur naiz aurreko lana egin ez
banu, gaurko argazki ederrenak ez ni-
tuela aterako. Lasterketetan ez da au-
rrez prestatzeko aukerarik izaten,
baina, sare sozialetara igotzen den
irudirik onena erdiesteko, beste 500
atera behar dira.
Kameraren aitzakian egoera poli-
tetan egongo zinen.
Arrotzak zitzaizkidan alorrak ezagu-
tzeko lizentzia izan da kamera. Iaz,
San Juan taldeko arraunlarien jarrai-
pena egiteko pribilegioa izan nuen.
Kontxako hitzorduaz aparte, entre-
namenduak ere bisoretik jarraitu ni-
tuen, plazer handia izan zen garaipe-

22

Dena manuala zen, norberak neurtu
behar zuen argia eta fokua. Eskerrak,
horrela jabetu bainintzen faktore guz-
tien balioaz eta funtzionamenduaz.
Orain, dena kamerak egiten du, eta
zailagoa da argazkigintza konpreni-
tzen.
Hainbestekoa da pasioa, fabrikako
lanpostuari uko egin diozula.
Beno, eszedentzia eskatu nuen, ber-
metxoa hor dago oraindik [barreak].
Pare bat urte daramatzat autonomo
gisa, lan mordoa egiten ari naiz, eta be-
zeroek gero eta konfiantza maila han-
diagoa dute nigan. Gaur-gaurkoz, ez
dut planteatzen berriro lantegira itzul-
tzea, nire jarduna argazkigintza profe-
sionalera bideratu nahi dut.
Argazkilariaren baldintzak fabri-
kako langilearenak bezain duinak
al dira?
Argazkigintzan hasteak suposatzen
duen zulo ekonomikoa izugarria da, ez
dago fabrikako lanarekin alderatzerik.
Hala ere, orain sudur puntan jartzen
zaidan horixe egiteko abagunea dut,
askozaz ere gehiago gozatzen dut. Ar-
gazkilariak betidanik aritu izan dira
kondizio kaskarretan; alabaina, gu-
txieneko baldintza horiek erdiestea
gero eta konplikatuagoa da. Lehen, ar-
gazki makina erabiltzen zekienak,
lana ziurtatuta zuen; egun ostera, ar-
gazkigintzatik bizimodua ateratzeko,
Champions League-n jokatu beharra
dago. Argazki txukunak egiteak ez du
balio, irudi uholdearen aurrean, alder-
di nabarmengarriren bat erakutsi be-
har da.
‘Otxabi’ zertan da ba sailez aparte-
koa?
Kirol argazkigintza da nire lurra.
Egiazki, profesional on ugariren arda-
tza da kirola, eta esango nuke, gairik
zailenetakoa dela argazkilari bezala
ospea lortzeko. Kirolarekin zerikusirik
ez duten publizitate lanak atera zaiz-
kit, eta kasu horretan, irudi onak ate-
ratzea errazagoa da. Finean, izan kiro-
lari baten edo enpresa baten eskakizu-
na, esan nahi du nire argazkiak
egiteko modua gustagarri gertatu
dela, eta horri ematen diot balioa.
Ezagutza tekniko handiak behar
dira kirol argazkiak egiteko.
Baita tresna sorta garestia ere [barre-
ak]. Erretratuak egiten dituzten argaz-
kilariek, aski dituzte bi optika sinple
eta tripode bat; hiruzpalau ezkontza
nahikoa dira materiala amortizatzeko.

Aldiz, kirol argazkiak egiteko optikek
milaka euroko kostua dute, eta pren-
tsan, argazkiko 30 euro ordaintzen da.
Nola ematen zaio horri buelta?
Eta ordaintzen dutenean, gaitz
erdi.
Zoritxarrez, kontrakoak sarri gerta-
tzen dira bai. Jubenil batek nire argaz-
kia bere sare sozialetarako erabiltzen
badu, bikain iruditzen zait. Baina,
diru-irabazi asmoak dituen enpresa
baten jardunerako bada, nire baimena
behar du. Euskal komunikabide esan-
guratsuetatik deitu izan didate argaz-
kia erabiltzeko baimen eske, ordaine-
tan dirua eskatuta, deia eskegi izan di-
date.
Nolatan egin zenuen kirolaren al-
deko hautua?
Betidanik izan dut mendiarekiko eta
kirolarekiko lotura hertsia, korrikalari
eta txirrindulari gisa ere aritu izan
naiz. Bada, horrenbeste ezagutzen du-
dan sentsazio hori, argazki bidez era-
kusten saiatzen naiz. Ez ditut argazki
saioak edo publizitate lanak bakarrik
egiten, lasterketetara ere makina bat
alditan joaten naiz; besteak beste, Aiz-
korriko maratoira.
Gaurkoen gisako argazkitzarrak
ateratzeko, formaziorik jaso duzu?
Orain dela hiru urte arte, neure kasa
ikasi nuen guztia. Gerora, bi ikastaro
egin nituen, flash-arena bata, eta ligh-

AMASA-VILLABONA
ARGAZKIGINTZA
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nerainoko bidea batelerekin egitea.
Zinez erreportaje kuttuna dut. Inoiz
txirrindulariekin batera dutxan ere
sartu izan naiz, lohia soinetik kentzen
ari direla erakusten duten argazki po-
lit askoak atera nituen.
Beste aldea erakustearen zalea
zara, beraz.
Argazkilari guztiek begiz jota dituz-
ten uneak ez zaizkit interesatzen, hel-
mugakoa, esate baterako. Bi pauso
atzerago egotea atsegin dut, parte-
hartzaileak hornidura gunean hotzez
akabatzen daudela erakusteko, edota
senitartekoek arropa garbia ematen
dien momentua erretratatzeko. Hala-
ber, esaten da edozein dela argazkila-
ri, kopiatzeko tendentzia ikaragarria
da; bada, kanonetatik urruntzen saia-
tzen naiz. Pentsa, nire kamera ere Ni-
kon-a da [barreak].
Kamera digitalekin ala analogiko-
ekin gozatzen duzu gehiago?
Argazkigintza nire ofizioa ez balitz,
ziur aski modu analogikoan egingo
nuke lan. Kutsu artisau hori bikaina
iruditzen zait, lehen, argazkia fabri-
katu egiten zen, literalki, beste sen-
tsazio klase bat da. Gustu handiz har-
tuko nuke kamera analogiko bat
oraintxe bertan, eta dirutza izanez
gero, plakadun kamera bat erosiko
nuke, zalantzarik gabe. Egungo ka-
mera digitalekin, argazkigintzak mis-

terioa galdu du. Argazkiak atera ahala,
emaitza begien bistan izaten dugu; ga-
rai batean, errebelatu arteko prozesua
zoragarria zen, irudia nolakoa ote zen
mila bider imajinatzen genuen. Nire
ustez, lehengo argazkigintza interes-
garriagoa da, pausatuagoa, eta mimo
gehiago eskatzen duena.
Sare sozialetan, ez zara edozein
moduzko ‘influencer’-a.
Kontuz, oraintsu Youtubeko kanala
ireki dut eta [barreak]. Egia esan, Ins-
tagram-i eskerrak ateratzen zaizkit la-
nak, hortxe dago gure joko eremua.
Garai hauetan ez du balio herrian lokal
bat irekitzeak, munduko kantoi guz-
tietara ailegatzeko modua daukazune-
an. Lehen, enpresek euren katalogoa
igotzen zuten urtean behin, eta kito;
gaur, erakunde guztiek argazkiak eta
bideoak zintzilikatzen dituzte, hori zi-
rrikitu inportantea da argazkilarion-
tzako.
Beste zirrikitu bat da irakaskun-
tza.
Zeregin horietan ere oso gustura nabil.
Udaberrian eman nituen lehenengo
klaseak, oinarrizko argazkigintzaren
gakoak emanez. Aurten, hastapeneko
klaseez gain, ikasle askorekin gehiago
sakontzera ere iritsi naiz. Arlo tekniko-
az soilik hitz egin beharrean, argazki-
gintza bizitzeko nire moduaz sarri jar-
duten dut.

107.6 fm .www.ataria.eus 
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«Argazkigintzan hasteak
suposatzen duen zulo
ekonomikoa izugarria da,
ez dago fabrikako
lanarekin alderatzerik»

«Bilakaera nabarmena
antzematen dut, iazko
irudiak errepasatzen
hasten naizenean, 
zinez eskasak 
iruditzen zaizkit»
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Japonia eta 
eskuzabaltasuna

Bidai aholkularien artean…
Aspalditik nahi nuen Japoniari
buruz hitz egin, herrialde miste-
riotsu honi buruz!
Beti entzunda daukat Japoniara joa-
tea garestia dela eta handik mugitzea
ere nahiko zaila dela. Horregatik jen-
deari  Japoniara joatea kostatzen zaio,
baina ez pentsa, lehen bai, hegaldiak
garestiak ziren, baina orain ia egunero
hegaldi zuzenak daude Tokiora, eta
handik mugitzea ez da zaila, planifika-
tu egin behar dela bakarrik.
Esan ba, nola egingo dugu Japonia-
rako bidaia?
Joan baino lehen, non kokatuta dago-
en ezagutuko dugu, mapa begiratu eta
distantziak jakin. Japonia oso handia
da!
Mugitzeko modurik onena trena
da, ‘Japan rail pass’ izeneko bo-
nuarekin Tokiotik Kyotora joateko
aukera dago ‘tren bala’ izenekoan.
Japoniara joateko urtarorik hoberena
esaten dute udaberria dela, eta gere-
ziondoen loreak ikustea, baina ne-
guan elurrarekin eta Eguberritako ar-
giekin ere liluragarria da.
Eta han, ulertzeko? Kartelak eta
seinaleak direla eta, ez al da zaila?

Herrialde ezberdina da, eta denak ha-
rritzen gaitu, oso posiblea da behin
baino gehiagotan nahastuta ibiltzea,
eta horregatik hitz batzuk jakitea ez le-
goke gaizki. Herrialdearen ohiturak
ere ezagutu behar ditugu, errazago
ulertzeko jendea. Baina beti daude be-
raiek hor, laguntzeko prest! Japonian,
bainugela kontzeptua oso garrantzi-
tsua da. Eguneroko bainuetxean, ko-
munitateko edo auzoko bainuetan,
Japoniako bainu-ekintzaz gozatu egi-
ten da, ia «garbiketa» baino zerbait
gehiago aurkezten baitute. 
Beti aipatu ditugu Kyoto eta Tokio,
kontatu …
Tokio handia da, bertan nire aholkua
jauregi Imperialen alboetan dauden
lorategietatik paseatzea; luxu bat da.
Udazkenean astigar japoniarraren
hosto gorriak oso intentsuak dira!
Koishikawa Korakuen lorategiak, To-
kioko lorategi zaharrenetako eta ede-
rrenetariko bat, udazkeneko hostoen
ikuspegi bikainak eskaintzen dituzte.
Bertan, zuhaitz ugari daude, esate ba-
terako ginkgo zuhaitzak, Japoniako
astigarrak edo Japoniako zelkoziak,
urteko garai honetan kolore ikusga-
rriak eskaintzen dituzte.

Beste parke bat Ueno, hemen gere-
ziondo ugari daude  udaberrian.
Hiri honek kontraste handiak ditu,
bertan kale komertzial asko daude.
Ameyoko kalea, oso interesgarria da,
eta Shinjukuko zonan lo egiteko jate-
txe tipikoak daude; giro onarekin eta
beren kale estuetan zehar paseatzeko
aukerarekin.
Eta Kyoto?
Kyoto ez da bakarrik santutegiak eta
tenpluak bisitatzea, aktibitate desber-
din asko daude egiteko. Kiyomizu-
dera, egurrezko balkoiarekin, hiriaren
ikuspegi zoragarria eta inguruko izae-
ra eskaintzen dituenak bezalaxe. Hi-
gashiyama inguruan ibiltzea, batez
ere Sannenzaka eta Ninenzaka malde-
tan zehar, denboran zehar bidaiatzea
da! Gion geishaseko santutegiaren,
Yasaka ermitaren edo Yasaka Jinja-ko
santutegian ibiltzea ederra da, eta ber-
tan piknik bat egitea gomendagarria.
Ikusi ikuskizun bat Gion Corner
antzokian, Japoniako arte tradi-
zionala ezagutzeko.
Kyotoko kale ospetsuena zeharkatu,
Pontocho jatetxe batean takoyaki ba-
tzuk erosteko.
Japoniako gastronomia oso ezagu-
na da mundu osoan, ezta?
Bai, janaria… Zoragarria! Japoniako
sukaldari bati entzun nion behin,
nahiz eta adinean aurrera joan, sus-
hiaren perfekzioaren bila dabilela, eta
jarraituko duela lortu arte! Bere osaga-
rri nagusiak, lehen kalitatekoak: arro-
za, arraina eta itsaskia, algak, wasa-
bia…  Japoniarrek nigiri bakoitza arte-
lan gisa tratatzen dute eta xehetasun
eta perfekziorako arreta oso handia
daukate, probatu!
Eta ezin dugu amaitu japoniarren es-
kuzabaltasunari buruz hitz egin gabe,
denerako prest izaten dira, ありがとう

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA

Babestutako edukia
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Eguneroko aldrebesa
Irailaren 7a, ostirala:

Ohean etzanda, ikasgelako aulkian
beharrean. Inguruko eskolak emozioz
beteak, barreak korridoreetan, logura
ikasgeletan. Uzturpe ikastolan, berriz,
mailu hotsak, berri txarrak eta zora-
mena. 

Irailaren 14a, ostirala:

Korreoa helarazi ziguten data atze-
rapena zabalduz. Klaseak teorian irai-
laren 10ean hasiko lirateke. Data hori
iritsi eta azalpenez gain jolasetan, irte-
eretan... ibili gara aste guztian zehar. 

Irailaren 17a, astelehena:

Tolosako Paper eskolan hasi gara.
Gela ezberdin batean kokatu gaituzte,
baina aurretik bertako arauak eta egu-
nerokoaren berri eman dizkigute guk
errespetatu ahal izateko. Halere, gure
gelak ez dute internet konexiorik, be-
raz, lanik egin ezinik. 202. gela izango
da hilabete honetako gure 2. etxea eta
ondorengoa gure egunerokoa:

Goizeko 08:05ean Zumardi Han-
dian elkartuko gara denok lokarturik
bizikletaren gainean eskolara joateko.
2. pisura igo beharra, ondorengo 6 or-
duak aurretik. 2 klase luzeen ondoren
jadanik patio ordua, errepidea pasa
eta Berazubiko frontoian kokatuko
gara, pilota airean, kartekin jolasean,
eta hitzak haizean.

13:55ean goseak hilik, klaseak amai-
turik, baina eginkizunak bukatu ezi-
nik: eguneroko garbiketa: eskoba,
pala, trapua, eta xaboia pasa behar
dira bai mahai eta bai lurrean.

Trapuak bizikletengatik trukatu eta
Ibarra alderantz abiatuko gara. 

Honelakoa da gure egunerokoa aur-
tengo «Uzturpe ikastolan / Paper esko-
lan». Beste oztopoetako bat bikoizketa
gela da, hau da, frantsesa, latina, an-
tzerkia eta teknologia klaseak ezin di-
tugu Paper eskolan bertan egin, izan
ere, ikasturte bakoitzeko ikasgela bat
soilik dugu. Honen aurrean Berazubi-

ko Auzo Elkarteak lokal bat utzi digu,
eta eskerrak, internet konexioa, gela
zabala, bozgorailuak, proiektorea
etab… ederra benetan lokala! Bejon-
deizuela eta eskerrak bihotzez.

Soinketa klaseak ere erabat ezberdi-
nak dira, izan ere, irakasleak atletis-
moko pista ikusi eta korri eta testak
burutzeko gogoa sartzen zaiola diru-
di!  

Kaos guzti honen aurrean hainbat
alde positibo eta negatibo atera ditu-
gu. Alde batetik, denon iritziz ordute-
gia izan da hoberena, izan ere,
08:20an sartu eta 14:00etan ateratze-
ak hainbat abantaila dakartza: lanak
egiteko denbora gehiago arratsalde-
tan, denbora libre gehiago etab…

Bestalde, eguneroko materialarekin
hara eta hona ibili beharra daukagu,
izan ere, guk erabiltzen ditugun ma-
haiak arratsaldean Hizkuntza Eskola-
ko klaseak emateko behar dituzte. Ma-

terial guzti hori oso pisutsua da: koa-
dernoak, liburuak, ordenagailua… Le-
hen aipatu bezala, lehen egunetako
Wifi konexio falta ere puntu negatibo
garrantzitsu bat izan da, ezin baitugu
behar bezala lanik egin. Halaber, pa-
tioko eremua oso mugatua da, fron-
toia eta aterpeko lekua bakarrik bai-
taukagu. Hauek dira hemen egotearen
alde negatibo nagusiak.

Urriaren 22a, astelehena:

Jadanik bukatu da gure etapa Tolo-
sako Paper Eskolan, orain beste etapa
interesgarri batek itxaroten gaitu Uz-
turpen. Gure betiko ikastolako gelak
ezin ditugu erabili, horien ordez gela
aurrefabrikatuak ditugu patioan...

JUNE FARIÑA, ENERITZ JAUREGI 
ETA NAROA TELLERIA

DBH4KO IKASLEAK
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OSTIRALA
AZAROAK 09

AMASA
SAN MARTIN JAIAK
17:00-19:00.Puzgarriak frontoian.
Ondoren. Txokolate beroa.
20:00. Amasako XXVII. Bakailao Lehiaketa
Iturri-goxo jatetxean.
23:30. Erromeria Ingo al deu? taldearen
eskutik.

ALTZO
GURE AMONEN ONDAREA
19:00. Gure amonen ondarea. Argazki
erakusketa eta herriko emakume
adinekoekin mahai ingurua,
Batzarremuñon.

ALEGIA
ANTZEZLANA
22:00. Hozkailuaantzezlana izango da,
Ados teatroren eskutik, Elizpe zinema
aretoan.   

IKAZTEGIETA
FORMAKUNTZA SAIOA
19:00.Euskaraldiako formakuntza saioa
izango da, udaletxeko areto nagusian.

ALKIZA
SAN MARTIN FESTAK
17:00. Imanol Ituñoren eskutik Magia
Parrastanmagia ikuskizuna haur eta
familientzat, kultur etxeko aretoan.
18:30. Haurrentzako pintxo lehiaketa,
Ostatu jatetxean.
19:30.Patata tortilla lehiaketa.
22:30. Mus txapelketa, Ostatua jatetxean.

TOLOSA
ANTZEZLANA
20:30. Dublindarrakantzezlana izango da,
Leidorren , Ados teatroren eskutik.
MUSIKA
22:30.Morgan eta Jana Jan taldeen
kontzertuak, Bonberenean. Sarrera 8 euro.

LARUNBATA
AZAROAK 10

AMASA
SAN MARTIN FESTAK
12:00. Herri-kirol erakustaldia, plazan,

Baztan-Bidasoa herri kirol taldearen
eskutik.
19:00. Bakean dagoena bakean utzi
binakako bakarrizketak, Iturri goxo
jatetxean.
23:00. Kontzertua Starlux taldearen
eskutik.
Ondoren. Dantzaldia Laiotz taldearen
eskutik.

ALKIZA
SAN MARTIN FESTAK
18:00.Lau eta erdiko finala.
21:00. Bertso afaria Amaia Agirre, Haritz
Mujika eta Aimar Karrikarekin, Ostatu
jatetxean.

AMEZKETA
KULTUR HAMABOSTALDIA
16:00. Ume-jolasak Larrunarri frontoian,
Amezketako Gaztelekuko gazteek
eskainia. Gero, txokolate jatea.
18:30. Josu Artolari, moto lehiaketatan
egindako ibilbidea txalotzea eta aurrera
begira bultzada, bideo emanaldiarekin,
kultur etxean. Ondoren, triki poteoa. 
21:00. Autobusa Beartzaneko
aparkalekuan, Zalbidera afaltzera joateko.

ANOETA
MAHAI INGURUA
16:30.Gaztetxearen XX. urtemugaren
barruan, hezkuntzaren inguruko mahai
ingurua, gaztetxean.

TOLOSA
HITZALDIA
11:30. Baimendu gabeko sexualitatea:
legeria eta justizia Gipuzkoan(XVI-XVIII
mendeak) hitzaldia, Gipuzkoako Artxibo
Orokorrean.

EUSKAL HERRIKO 
FRISOI  LEHIAKETA
09:00.Frisoi onenak aukeratzeko
txapelketa jokatuko da, Ferialekuan.
EUSKARALDIA
19:00.Formazio saioa izango da, Aitzol Udal
Euskaletgian.
ZIKLOIA
19:30. Bira Kabaretaemanaldia, Topic
zentroan. Xabi Larrea, Sarini Circus, Gorka
Pereira, Rodrigo Lacasa, Pailaztana Clown
Taldea eta Pailaztana Juniorren eskutik.
MUSIKA
22:30.Living Under Drones eta Conteiner
taldeen kontzertuak, Bonberenean.
Sarrera: 8 euro.

ZIZURKIL
GAZTAINA JATEA
Zizurkil Goian elkartuko dira gaztaina jatea
egiteko.

IGANDEA
AZAROAK 11

AMASA-VILLABONA
11. ARGAZKI RALLY-A
09:00.Aizkardi Mendi Taldeak antolaturiko
argazki rally-a mendian. Izen ematea
egunean bertan, doan, elkartean. Lau
orduko epea izango dute argazkilariek.
Anolakuntzak esandako mendi ibilbidean
zehar ateratako argazkiak sartuko dira. 

AMASA
SAN MARTIN EGUNA
10:30.Meza Nagusia.
11:30. Asto eta idi demak plazan,
bertsolariek eta trikitilariek alaiturik.

SANMARTINAK AMASAN ETA ALKIZAN
Festa egin nahi duenak eta ondo pasa nahi duenak aukera du asteburuan, Tolosaldean.
Egitarau bete-beteak dituzte Amasan eta Alkizan.  J.M.

Agenda
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18:00. Amasarren arteko herri kirolak,
frontoian.

AMEZKETA
KULTUR HAMABOSTALDIA
11:30. Meza, San Martin ermitan. Jarraian,
bertan, bertsolari eta trikitilariak giroa
berotzeko.
14:00. Erretirodunen bazkaria Beartzana
jatetxean, bertsolari eta trikitilariekin.

ADUNA
HERRI AZOKA
10:00 - 14:30.Herri Azokaren ordutegia.
47 postu egongo dira herrian zehar. Zazpi
gunetan banatuta, Euskal Herriko
herrialde bakoitza ordezkatuz 7 postu
izango dira eta gainerako 40
erakustokietan, etengabe, lanbide
ezberdinak zuzenean ikusteko aukera
izango da.
14:30.Herri bazkaria egingo da herriko
pilotalekuan.
17:00. Ttipika taldearen eskutik erromeria.
OHARRA. Autobusak ibiliko dira 09:30etik
18:30era Adunara igotzeko. Herrigunera
igotzeko errepidea itxita egongo da
14:30ak arte. Ibilgailuentzat aparkalekuak
egokituko dira Ibaiondo, Uparan, Urtaki eta
Irizar ondoko industrialdeetan.

ALKIZA
SAN MARTIN FESTAK
10:00.Meza.
Ondoren. Hamaiketakoa Ostatuan.
17:30.Eskoba txapelketa.

ASTEASU
PAILAZOAK
18:00.Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
emanaldia, frontoian. Musua izeneko
emanaldia eskainiko dute.  

IKAZTEGIETA
TXAKOLIN DASTATZEA
12:00. Txakolin dastatzea,  Euskaraldiaren
berri emateko aitzakiarekin, plazan. Ahobizi
edo Belarriprest izena emateko aukera
izango da, eta baita txapak jasotzekoa ere.

TOLOSALDEA
BIZILAGUNAK
Eskualdeko familiek parte hartuko dute
ekimenean. Bazkaltzeko elkartuko dira.

ASTELEHENA
AZAROAK 12

ADUNA
SOLASALDIA
19:00.Euskaraz, zergatik?solasaldian
parte dute Adama (Senegal), Karin Van Der
Woorp (Herbehereak) eta Tarana Karim
(Azerbaijan) solaskideek. Elordi plazako
lokalean.

AMEZKETA
KULTUR HAMABOSTALDIA
19:30.Mattin Zeberioren 8 Yukon
dokumentalaren proiekzioa eta solasaldia,
kultur etxean.

HERRI OSOA AZOKA GUNE BIHURTUKO DA, IGANDEAN
Aduna postu ezberdinez beteko da, zehazki zazpi gunetan banatuta, 47 postu. Urte
osoko lanaren emaitza izango da. Esaterako, uztailean garia biltzen aritu ziren.  J. M.

ZINEMA

SMALL FOOT
Igandea (17:00). Euskaraz
izango da.
Sarrera: 4 euro. 
Gurea, 
Amasa-Villabona.

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

GO!AZEN
Larunbata (17:00).  Haur
zinema.
Leidor, Tolosa. 

COLMILLO BLANCO
Igandea (17:00). Haur
zinema.
Leidor, Tolosa. 

GURE OROITZAPENAK
Larunbata (19:30).
Jatorrizko bertsioan eta
azpitituluak gazteleraz.
Astelehena. (20:30).
Jatorrizko bertsioan eta
azpitituluak gazteleraz.
Ikuslearen eguna.
Leidor, Tolosa. 

EL REINO
Larunbata (22:30). 
Igandea. (19:30 eta
22:00). 
Leidor, Tolosa. 

107.6 fm . www.ataria.eus
2018ko azaroaren 9a
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N erabezaroan sartu orduko
ikasi nuen hileroko bisita go-
rria ezkutatzen. Ez zidan
inork esan konpresa eta tan-

poiak korrika pasa behar nituela mo-
txilatik patrikara estal-
kien kolore biziak disi-
mulatzeko nahian. Baina
halaxe egiten nuen bada
ezpada, oso konplize ez
ziren gelako mutil nera-
been begietatik ihesi.

Behin, hasiberritan,
hilerokoak bete-betean
harrapatu zidan bi egu-
neko irteera bat ikaskide-
ekin. Orduan, amak esan
zidan inork baino lehenago esnatu be-
har nuela, eta besteak ohean zeuden
bitartean dutxatu. Ez zidan esan zer-
gatik, eta ez zuen asmo txarrik, jakina,
baina ulertu nuen inork ez zuela izan
behar nire hankarteko jarioaren berri. 

Baina nik, batzuetan ezin izaten
dut ezkutatu. Tripako-minak ematen
dizkit, bi motatakoak gainera: sabele-
koa eta erraietakoa.  

Betidanik izan ditut hileroko min-

garriak. Badakit badaudela ia oharka-
bean pasatzen duten emakumeak, ba-
dutenik gogoratu ere egiten ez dire-
nak. Ez dut nik halako zorterik. Nire-
gan ohikoa da sabelari minez eustea,

etzanda edo pikotxetan,
eta postura aurkitu ezinik
ibiltzea, oinazez oka egi-
teraino. 

Ordea, erraietako mina
eragiten didana da sabe-
lekoa ezkutuan pasa be-
harrak. Sentitzea ezin du-
dala esan sabeleko mina
hilerokoak eragin dida-
nik. Oka egin dudala ute-
roko mugimenduek

emandako kalanbreengatik, eta ez ga-
raian garaiko gastroenteritisagatik.

Horregatik, jakin dezatela denek.
Gaur hilerokoa daukat. Eta iritzi hau
jaso behar duena madarikatzen egon-
go da seguru asko, atzo jaso behar zue-
lako. Baina atzo, ez nintzen gai. Hori
da bai, hilerokoagatik. Ea horrela mi-
naren erdia behintzat arintzen zai-
dan.

IRATI HARTSUAGA
ITZULTZAILEA 

Tripako-minak

Erraietako mina 
eragiten didana da

sabelekoa ezkutuan 
pasa beharrak. 

Sentitzea ezin dudala
esan sabeleko mina

hilerokoak 
eragin didanik

IÑIGO GOROSTARZU
‘ETXORDE’

Txerririk okerrenak 
sarri bi anketan,
asko elkartzen dira
epaitegietan,
seinalatu dituzte 
azken egunetan, 
beraz zaila egingo 
zaiote benetan,
lo lasai egitea 
San Martinen bueltan

Doinua
Bizkaiko txerria

Txerririk
okerrenak

Iritzia
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IRITZIA

B izitza pasarteen gehiketa bat
da;  aurrekoaren gainean eta
arabera eratzen da hurren-
goa. Horregatik, marka utzi

didaten pelikula askok,
happy endborobilez ha-
rago, pasarteren bat kon-
tatzen dute, beste bati bi-
dea irekitzearekin batera.
Gehienbat, arreta deitzen
didatenak, duintasuna
bilatzen duten giza mugi-
mendu kolektiboetan,
norbanakoen konpromi-
soak beren kontraesane-
an jokatzen duten rolak
izaten dira.

Adibidez, Steinbecken nobela ar-
datz, Jhon Ford gogorraren Amorrua-
ren mahastiak. Filmak 29ko cracka-
ren miseriak eragindako ondorioen
gora beherak islatzen ditu. Geroz,
«jende ona» non topatuko esperantza
ez dut galdu.

Germinalere pelikula bilakatutako
beste liburu klasiko bat da. Mehatzal-
de ingurune bat, militante komunista

konbentzitu baten etorrera eta greba
gordin baten bilakaera. Noizbait eta
nonbait loratuko du aurrekoen borro-
ken gainean;  ez da istorio honetan

izango.
Historiako erresisten-

tzia epikoek maisulanak
utzi dituzte: Roselliniren
Rome, cittá aperta; Fritz
Langen Borreroak ere
hiltzen dira, Pontecorvo-
ren Arjelgo bataila… bai-
na spoilerrarenaegin
gabe zer pentsatu han-
diena eman didana An-
dre Wajda poloniarraren

Gerrako Trilogiako lehena izan da, Ge-
neration. Pelikula bukaerak jota utzi
ninduen, eta Stach gaztearen malko-
ek aldian-aldian ihes egiten didate
euskal presoak gogoan.

Jende xehea, militantzia eta erre-
sistentzia; hiruretatik izan du ETAk.
Berriki, behin betiko bukatu du. Pa-
sarte bat, edo nahi bada hainbat azpi-
pasartez osatutako ziklo bat, atzean
utzi du, eta bere bueltako kolektibita-

ION MINTEGIAGA
LANGILEA 

ETAk bukatu du 
pelikulek jarraituko dute

Marka utzi didaten
pelikula askok, 
‘happy end’ borobilez
harago, pasarteren bat
kontatzen dute, 
beste bati bidea
irekitzearekin batera

POEMA KARLOS LINAZASORO

Aspaldi ikasi nuen

Betiko ezin dut esan, 
nola esango dut nik betiko,
baina bai maite zaitudala,
elurrak jo-eta kixkaliko banau ere
dut esaten hori, diot,
eta betiko ere esango nuke ia-ia,
betiko maite zaitut edo halako
berdekeriaren bat,
betiko eta urretxori guztien gainetik.

tea osatu duten norbanako eta talde-
ek, tarte honetan pilatutako motxila-
tzar eta petateak sorbaldara botata,
ezezagunak zaizkien bideak urratzea-
ri ekin diote. Bidegurutzeak nonahi,
zalantzak ez gutxi.

Horretan, Tarantinok berreskura-
tutako Del Burgo zaharraren partetik
blockbusterra: «EAEko Status berria-
ren oinarriak sugea eta aizkoraren bir-
fundazio antzekoa dira», eta, «ia inde-
pendentzia dakarte berarekin».

Maiz, aurkariek erakusten dute bi-
dea. Zalantzarik gabe, pelikula gehia-
go etorriko dira.

Baina aspaldi ikasi nuen denborari
neurria hartzen, kanpo-barrenak eta bularra,
eta betiko esateko beste mailu batzuk
behar dira, baimen urrutikoak,
eta bihar arte maiteko zaitudala
soilik esan dezaket,
gaurko eguna zure alboan
sekula ez delako bukatuko.
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EGURALDIA

OSTIRALA
Antzeko giroa izango dugu berriz ere.
Hego-haizeak beste egun batez inda-
rrez joko du, batez ere, azken ordue-
tan, non mendi inguruetan eta haize
guneetan bolada gogor edo oso gogo-
rrak izango diren. Haize honekin ten-

peratura atsegina
izango da, 14-16
gradu. Zeruari da-
gokionez, egun-
sentian zaparrada
hondarren bat
izango dugu, on-
doren goizean ze-
har zerua garbia-
go agertuko zaigu,
ostarte politekin.
Arratsaldetik au-
rrera zerua estal-

tzen joango da eta azken orduetan
euri zaparrada batzuk iritsiko dira.

LARUNBATA
Hego-haize zakarra protagonista.
Egun osoan zakar joko du, lehen or-
duetan oso zakar eta mendi ingurue-
tan eta haize-guneetan traba handia
egingo du. Horrekin tenperatura epe-
la: 16-18 º. Zeruari dagokionez, egun
osoan hodeiak nagusituko dira eta
arratsaldearen erdialdera arte zapa-
rrada batzuk izango dira. Ez du euri
asko egingo baina eguraldi narrats xa-
marra izango dugu. Gau partean ater-
tu eta ostarteak zabalduko dira.

IGANDEA
Giro epela izango dugu oso. Hego-hai-
zea berriz ere zakar ibiliko da, nahiz
eta ez den larunbatean bezain zakar
ibiliko eta horrekin batera erdi-maila-
ko geruzetan aire epela sartuko denez,
lurrazalean tenperatura epela egongo
da: 18-20º. Zeruari dagokionez, goiza
nahiko polita, ostartetxo batzuekin
baina arratsaldean hodeiak ugaritu
eta arratsalde erdi eta gau partean za-
parradaren bat edo beste izango da.

FARMAZIAK

AZAROAK 09, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.Olarreaga, I. 
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.

AZAROAK 10, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Etxebeste, J.M. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.
Telefonoa: 943 65 1040.

AZAROAK 11,  IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Santamaria, I. 
Nafarroako etorbidea, 2. 
Telefonoa: 943 65 46 10.

AZAROAK 12, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa.Lejeune, L. 
Euskal Herria kalea, 24.  
Telefonoa: 943 67 32 74.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko azaroaren 9a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
09

IGANDEA
11

LARUNBATA
10

ASTELEHENA
12

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

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.Zure esku.
22:30.Hurretik. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

107.6 fm
www.ataria.eus

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza. 
Iker Ibarluzearekin eguraldi iragarpena,
solasaldi politikoa Begoña Tolosa (EAJ),
Cristian Fernandez (PSE-EE) eta Iñigo
Cabiecesekin (Ahal Dugu), Tolosako
azokaren tartea, Galtzaundiren Hitzez Hitz
Igor Agirrerekin, eta Berrobiko ikasleen
bisita. 
12:00. Entzuteko jaioak musika saioa.  
16:00. Zebrabidea. 
18:00.Goizeko saioen onena.

LARUNBATA
11:00. Trikiti musika.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola felix-ek
gidatutako bertso saioa.
16:00. Entzuteko jaioak musika saioa.  
17:00. Kokondo Oskar Tenarekin.  
18:00. Entzuteko jaioak musika saioa.  

IGANDEA
10:00. Asteko onena. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza.
Iker Ibarluzearekin eguraldiaren
iragarpena, asteburuko errepasoa, agenda,
Iñakiz Zubeldia kale kantoitik, bidaiariaren
tartean.
16:00. Zebrabidea. 
11:00. Hamaiketakoa.
Villabona-Aiztondo eta Anoetaldeko
berriak, Jon Mirandaren eskutik.  
18:00.Goizeko saioen onena.

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 

a030_ataria_Diseinua  2018/11/08  15:41  Página 1



ZORION AGURRAK

Urte askoan

Zorionak Hodei!
Muxu potolo bat!

ZORION AGURRAK

Urtebetzeak, 
urrezko ezteiak, 
çezkontzak, jaioberriak...

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa
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