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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.

B i aste daramatzat jadanik Teheranen, lagun
berriak eginda, gaur ere egunero bezala,
arratsaldeko zortziak aldera geratu gara be-
raiek gustuko duten kafetegi batean afaldu
eta lasai hitz egiteko. Oraindik ere zaila egi-
ten zait nire lagunengana garaiz iristea, ha-

mar milioi biztanle baina gehiago izanik eta trafiko izuga-
rriarekin, orduak igarotzen ditut taxian hi-
ria zeharkatzeko, bi ordu lehenago irteten
naiz beti lasaiago ibiltzeko. Romantic ize-
neko kafetegira iritsi naiz azkenik, beran-
du xamar, laurogeita hamar xentimoren
truke. Sartu orduko bertan ikusten ditut
nire taldekideak eserita, zapiak burutik
kenduta, zigarroa erretzen, lasai berrike-
tan barrez. Bakoitzari hiru musu eman on-
doren ni ere beraien alboan esertzen naiz
esanez zein neketsu eta pisua egiten zai-
dan hiriko trafikoa. Denbora asko galtzen
da alde batetik bestera mugitzeko.
- Baina Ura! Trafikoak ere bere alderdi

ona badauka! Zuk ba al dakizu zer den «Dor-Dor?» –De-
nek barre egiten dute eta nik ez dut tutik ere ulertzen–.
- Ez dakit! Zer da hori? –Erantzuten dut nik harridura

aurpegiarekin–.

Maryam da hizketan hasten den lehena, gainontzeko-
ak nire aurpegiari begira adi jarraitzen duten bitartean.
- «Dor-Dor», persieraz… «buelta eta buelta» euskaraz,

trafikoa aprobetxatuz Teheranen ligatzeko gazteek era-
biltzen dugun sistema da, gobernuak inposatzen dizki-
gun lege zorrotzak alde batera utzita. Guk ez dugu disko-
tekarik, ez dugu gaueko bizitzarik, beraz ez ditugu aukera

asko. Trafiko handia egoten den arratsal-
deko orduetan, zortzietatik aurrera, kotxez
hurbiltzen gara hiriko iparraldera eta ber-
tako biribilgune handi batean poliki buel-
tak ematen ditugu jende berria ezagutze-
ko. Emakumezkoen kotxeak alde batetik
eta gizonezkoenak bestetik, norbait gustu-
ko badugu telefonoa ematen diogu eta mo-
ralaren polizia gerturatuz gero trafikoa ja-
rri aitzaki bezala. Guk leihatila itxita era-
maten dugu beti, interesa dugunean
besterik ez dugu irekitzen, mutilek ordea
aurpegia beti agerian daramate. Gaur egun
gainera mugikorrarekin askoz ere erraza-

goa da, orain dela urte batzuk papertxo idatziak erabil-
tzen genituen kotxetik kotxera. Ez al zaizkizu orain erro-
mantikoagoak iruditzen Teherango trafiko ataskoak?
Aho zabalik geratu naiz, orain ulertzen dut zergatik ni-

tuen denak adi begira. Argi neukan iritsi orduko hiri ho-
nek mila aurpegi desberdin dituela, are eta gehiago lege-
dia hain zorrotza izanda. Zaila ikusten nuen gazteek jen-
de berria ezagutu ahal izatea, metroan eta autobusean ere
elkarrekin joan ahal ezin dutenean. Baina sekula ez nuen
pentsatuko trafikoaren aitzakia erabilita ligatzeko siste-
ma bat asmatuko zutenik.
Ongi etorri Iranera.

URA ITURRALDE
ARGAZKILARIA 

«Dor-Dor», 
nola ligatu Teheranen

Trafiko handia egoten den arratsaldeko
orduetan, kotxez hurbiltzen gara hiriko

iparraldera eta bertako biribilgune
handi batean poliki bueltak ematen

ditugu jende berria ezagutzeko

Azaleko irudia: 
Ibai Luque

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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ILUNTASUNETIK
ARGITASUNERA,
BEGIRADA BIDEZ
Ander Ortiz de Muruak ‘Metamorfosis’ performancea
eskainiz inauguratu zuen Aldaket-Art erakusketa
aurreko ostiralean eta azaroaren 30era arte ikusi ahal
izango da ondu duen bilduma, Gurea erakusketa gelan

Jon Miranda

B ere aita zena oso presente
dago erakusketan. Berare-
kin egin zuen azken artela-
na jaso du bilduman eta

erakusketa gelan arreta gehien ema-
ten duen lana aita gogoan zuela egin
zuen. Gorila bat bere kumea besarka-
tzen ari dela ageri da koadroan eta Az-
ken besarkada izenburua jarri dio.

«Aitaren gaixotasunaren prozesutik
ateratzeko beharretik sortu dira lan
hauetako gehienak», esan du Ortiz de
Muruak.

Barruan duena ateratzeko beharre-
tik sortzen du artista billabonatarrak
eta «garai iluna» deitu dion aroko arte-
lanetan, nagusiki, animaliak baliatu
ditu. «Edo zehatzago esanda, anima-
lien begiradetan islatu dut nik mo-
mentu bakoitzean sentitu dudana».

Azkeneko urtebete pasatxoan eginda-
ko lanak dira, boligrafoz, paper edo
egur gainean. Enkarguz egindako zen-
bait lan jaso ditu bilduman eta erakus-
keta honekin, aldi bat amaitutzat
emango du Ortiz de Muruak. Hori
adierazi nahi izan zuen aurreko ostira-
leko Metamorfosis izeneko perfor-
mancean: «Itzalean dagoen pertsona
batean bizitza irudikatu nahi izan
nuen, argitara eta koloretara etortzen
dena, prozesu konplikatu baten ondo-
ren». Soka eta pintura nahastu zituen
emanaldian eta emaitza «indartsua»
izan zela esan dute bertaratutakoek,
«hunkigarria». Zuzeneko musikaz la-
gunduta aritu zen eta amaieran, zazpi
minututan, pintura akrilikoz eginda-
ko koadroa osatu zuen, erakusketaren
sarreran ikusgai jarri duena. «Nire bi-
zitzan aldaketa bat behar nuen eta
hori zuzenean eskaini nahi nuen jen-
daurrean». Hortik erakusketari jarri
dion izenburua: Aldaket-Art. 

Ortiz de Muruak, Victor Hugoren
zita bati egin dio erreferentzia erakus-
ketan honetan: «Gaurik beltzena ere,
eguzkia irteten denean amaitzen da».

AMASA-VILLABONA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko azaroaren 23a

Garai ezberdinetan egindako lanak erakutsi ditu Ortiz de Muruak Villabonan, gehienak, boligrafoz egindako koadroak dira. J.M.
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Eta argitasuna ere sumatzen da bildu-
ma honetan erakutsitako zenbait arte-
lanetan. Gyotaku estanpaziorako tek-
nika japoniarra erabilita egindakoak
dira. «Duela lau bat hilabete hasi nin-
tzen teknika lantzen eta oso gustura
nago», esan du artistak. Japoniako
arrantzaleek arraina saltzerakoan
oihaletan egiten zituzten estanpazioe-
tan oinarritutako teknika da, gaur
egun artista askok erabiltzen dutena.
Prozesu naturala errespetatzean dago
gakoa, arrainaren morfologia aldatu
gabe eta pintura naturala erabilita pa-
perean estanpatu behar da irudia. Ho-
rretarako arrozezko eta zuntzezko pa-
pera erabiltzen du Ortiz de Muruak eta
behin papereratuta, teknika honen
arabera, artistak begiari bakarrik
eman diezaioke azken ukitua. Berriz
ere begirada: «Horrek erakarri nin-
duen teknika honetara, begiradak eta
begiak asko gustatzen baitzaizkit; hor-
tik jotzen dut, eta bilduma honi bata-
suna ere horrek ematen dio». 
Teknika berria probatuz, aldi be-

rriari ekingo dio Villabonako artistak,
«beste erritmo batean», aitortu due-
nez. «Sortzeari ezin diot utzi, ezin dut
sortu gabe egon». Tatuatzailea ere
bada Ortiz de Murua eta bere estudio-
ko lanarekin tartekatzen du bere lan
artistikoa. Bien bitartean, mimo han-
diz prestatu duen erakusketa ikusteko
aukera izango da Gurea erakusketa ge-
lan, datorren azaroaren 30era bitarte-
an. «Nire aitak hona ekartzen ninduen
txikitan erakusketak ikustera eta nik
ere gomendio hori egingo nieke fami-
liei, etorri daitezela elkarrekin eta ikus
ditzatela hemengo lanak». Arratsalde-
ro 18:00etatik 20:30era dago ikusgai,
eta larunbatetan, berriz, 11:30etik
14:00etara. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2018ko azaroaren 23a

AMASA-VILLABONA
KULTURA

Egur gainean egindako lanak ikusi daitezke erakusketan eta azkenaldian lantzen ari den gyotaku teknika erabilita egin dituenak ere ikusgai dira. J.M.
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@TolosaldeakirolKirolak

Federatu gabeko
emakumeen
pilota txapelketa  

Erredakzioa

Abenduaren 15ean Aisiako Ema-
kumea Pilotari Txapelketa Azka-

rraren hirugarren edizioa jokatuko da
Tolosako Beotibar pilotalekuan. Txa-
pelketa paletaz eta teniseko pilotaz jo-
katuko da. Joko eta lehiaketa sistema,
eta ordutegia izena eman duen bikote
kopuruaren araberakoa izango da. Gu-
txi gorabehera, 09:30ean hasiera ema-
tea eta amaiera 17:00ak aldera izatea
aurreikusten dute antolatzaileek. Izan
ere, jarraian federatuen gomazko pa-
letako Emakumea Pilotari Txapelke-
tako finalak jokatuko dira.
Txapelketa hau aisiako emakumeei

zuzendua dagoenez, euskal pilotako
federatu lizentzia duten emakumeek
ezingo dute izenik eman.
Dagoeneko zabalik da izena emate-

ko epea, eta horrela egongo da aben-
duaren 3ko 13:00ak arte. 

Izena emateko epea zabaldu
dute, pilota aisialdi moduan
bizitzen dutenak izango dira
parte hartzaileak 

Inskripzioa egiterakoan 40 euro or-
daindu beharko dira bikoteko, bazka-
ria barne. Honako kontu korronte ho-
netan egin beharko da diru sarrera:
BANKOA ES12 0138 0001 1300 1067
4433.
Izen emate inprimakia eta ordaina-

giriaren kopia etxebe.pilota@kiro-
lak.nethelbidera helarazi beharko da,
izen ematearekin amaitzeko.
Emakumea Pilotari Txartela dute-

nek, aldiz, ez dute inskripziorik or-
daindu beharko, baina bai inprimakia
beteta helarazi.

Beotibarren, etzi, Migel Soroa
Bestalde, igande honetan, VII. Ogi-Be-
rri Migel Soroaren oroimenezko txa-
pelketaren partidak jokatuko dira To-
losako Beotibar pilotalekuan.
16:30ean hasiko dira lehiak, eta pilota
jaialdia hiru partidez egongo da osatu-
rik. Binakako txapelketaren lehen fa-
sea amaitzeko sei jardunaldi geratzen
dira. Finalerdiak urtarrilaren 5ean eta
13an jokatuko dira, eta finalak, urtarri-
laren 20an, Tolosako Beotibar pilota-
lekuan. 

Iazko jaialdiaren amaierako argazkia, Tolosako Beotibar pilotalekuan. ATARIA

Irene Caminos
omenduko
dute bihar,
Amarotzen

Aurtengo denboraldian lortu
dituen emaitzen harira
antolatu du ekitaldia Oriako
Txirrindulari Eskolak

Erredakzioa

Irene Caminosi omenaldia egin-
go diote larunbatean, 12:30ean,

Oriako Txirrindulari Eskolak Ar-
suaga bizikleta dendarekin batera.
Oriakotik azaldu dutenez, ekimena
aurtengo denboraldian lortu di-
tuen emaitzengatik izango da:
«Taldekako Munduko Trialsin
Txapelketan lehen postua; Mun-
duko Trialsin Txapelketan 5. pos-
tua banaka; Europako Trialsin Txa-
pelketan 4. postua; Munduko
Trialsin Kopan hirugarrena; Espai-
niako Trialsin Kopako  txapeldun
eta Espainiako Trialsin txapeldu-
na». Omenaldia Arsuaga bizikleta
dendan izango da eta bertara ger-
turatzeko deialdia egin dute Oriako
Txirrindulari Eskolatik.  

Frontenis
Txapelketa,
bigarren
jardunaldia
Erredakzioa

Joan den asteburuan hasi ziren
Berrobiko XXVII. Ion Ander

Izagirre Frontenis Txapelketa joka-
tzen. Bigarren jardunaldia larun-
batean izango da, 09:00etatik au-
rrera. Nesken binakako ligaxka eta
mutilen final-laurdenak jokatuko
dira, 14:15ak arte. Igandean,
10:00etan hasiko dira partidak,
13:30ak arte. Mutilak banaka eta
mistoen lehien txanda izango da.
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KIROL AGENDA

TALDE
NAGUSIAK
LAUBURU IBARRA
Cuellar Cojalba
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Larunbatean, 18:30ean,  Ibarrako
Belabieta kiroldegian.    
Juventud Del Circulo
LASKORAIN IKASTOLA
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Larunbatean, 18:30ean, Burgosen.   

LAUBURU IBARRA
Eskoriatza
Areto futbola. Gipuzkoako Seniorrak.
Ibarrako Belabieta kiroldegian,
ostiralean, 21:15ean.   

Ordizia
ANOETA FT
Areto futbola. Gipuzkoako Seniorrak.
Ordizian, larunbatean, 16:00etan,
Majori kiroldegian.   

TOLOBOLEI BIDEBIDE
Getxo
Boleibola. Bigarren Maila.
Larunbatean, 16:30ean, Tolosako
Uzturpe kiroldegian.

Barakaldo
TOLOSA CF
Futbola. Neskak. Euskal Liga. Igandean,
11:30ean, Barakaldon. 

Zarautz
TOLOSA CF
Futbola. Mutilak. Erregional Ohorezko
Maila. Larunbatean, 15:45ean,
Zarautzen.   

BILLABONA KE
Gure Txokoa

Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbata, 
12:00etan, Villabonako Arratzain futbol
zelaian.

TOLOSA CF ‘B’
Trintxerpe
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbata, 
15:30ean, Tolosako Usabalen.

INTXURRE KKE
Lengokoak
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbata, 16:00etan, Alegiako Elorri
futbol zelaian.

Sporting De Herrera
DANENA KE
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Igandea, 16:00etan, Donostiako
Herreran.

TOLOSA CF ‘B
Lagun Onak
Futbola. Neskak. Ohorezko 
Erregional Maila. Larunbatean,
17:30ean, Tolosako Usabalen. 

TOLOSA CF
Anaitasuna
Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 18:30ean, Tolosako
Usabal kiroldegian. 

TAKE REDLINE MEKANIKA
Hernani Tecnun
Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila.
Igandea, 11:20ean, Tolosako Usabal
kiroldegian.  

TAKE
Txintxu Gozotegia ISB
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako
Seniorrak. Larunbata, 16:00etan,
Tolosako Usabal kiroldegian. 

OSTIRALA
AZAROAK 23

AMEZKETA
BINAKAKO TXAPELKETA
22:00.Pilota jaialdia:
- Mendizabal III-Erostarbe/Jaka-Ruiz.
- Altuna III-Martija/Ezkurdia-Ladis
Galarza.  

LARUNBATA
AZAROAK 24

ADUNA
I. MENDI DUATLOIA
14:00.Dortsal banaketa eta izen emateko
azken aukera. 
15:00.Mendi duatloia. Banaka eta
erreleboka. 
18:00.Lasterketako sari banaketa
ekitaldia.
19:00.Triki poteoa.
20:30.Afaria, Aburuza Sagardotegian.
22:00.Sailkapen nagusiko sari banaketa
ekitaldia.   

ASTELEHENA
AZAROAK 26

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
16:30.Pilota jaialdia:
-Arteaga II-Iturriaga/Peña II-Untoria.
- Bengoetxea VI-Imaz/Artola-
Mariezkurrena II.
- Bakaikoa-Salaverri/Alberdi-Etchegoin.
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ERREZETA

Babarrunak aitonaren erara

U dazkeneko gure altxorra da
Tolosako babarruna eta apro-
betxatu egin behar dugu. Ai-
tonaren erara prestatzen di-

tugu beti etxean, eta gaur ere horrela
prestatuko ditugu. 

Kilo bat babarrun erabiliko dugu.
Neurri hau zazpi pertsonarentzat
izango litzateke, eta eltze batean jarri-
ko ditugu eta ur hotza botako diogu.
Jarraian barazkiak prestatuko ditugu,
eta hauek ez ditugu zuzenean eltzean
sartuko. Zorrotxo edo
sare batean sartuko ditu-
gu egosteko.

Tipula azala kendu eta
lau zatitan egingo dugu.
Piper berdea ere barrutik
garbitu eta lau edo sei za-
titan moztuko dugu. Ba-
ratxuriak zuritu eta sar-
dexka batekin zulatuko
ditugu gero beraien zu-
kua ateratzeko. Barazki
guztiak prest ditugunean zakuan sar-
tuko ditugu eltzera sartu ahal izateko.
Oliba olio ere gehituko dugu. Guztia
eltze barruan daukagunean, orduan

piztuko dugu sua. Sua topera piztuko
dugu bor-bor fuerte batean egosi be-
har direlako hasieran babarrunak. Ho-
rrela 45 minutuz egosiko ditugu.

Beste bi ordu eta laurden beharko
dituzte gutxi gorabehera guztiz egite-
ko, baina kasu honetan su baxu-ba-
xuan egingo ditugu bestela hautsi
egingo lirateke-eta babarrunak. Hiru
bat ordu behar izaten dituzte, orain,
garaian garaiko babarrun gorriek. Au-
rreko urtekoak badira denbora gehia-

go beharko dugu, edo bez-
peran beratzen jarri be-
harko ditugu.

Barazkiak, kanpora
Ia dena neurtuta dago, eta
ordu eta erdi pasa dene-
an, zakutxoa atera egingo
dugu. Barazki horiek pu-
rea egiteko makinatik pa-
sako ditugu, eta zuku
hori, berriz ere eltzera bo-

tako dugu, azalak kenduz. 
Gatza noiz bota? Ez da hasieran bota

behar. Horrek azala puskatzea eragin
omen dezake eta. Azken ordu erdian

AINTZANE ARTOLA

OSAGAIAK

• Tolosako babarrunak, kilo 1
• Hiru litro eta erdi ur
• Tipula ertain gorri bat
• Piper berde bat
• Bederatzi koilarakada oliba olio extra
birjina
• Hiru edo lau baratxuri ale
• Porru baten zati zuria
• Añanako gatza

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

botako diogu gatza. Koilarakada eta
erdi gatz beharko luke gutxi gorabehe-
ra. Probatzen joan gehiago behar duen
edo ez, pixkanaka gehitzeko. 

Babarrunak lehortzen edo hasten
baldin bazaizkigu, ura hotza gehituko
diogu eltzeari. 

Behin hiru orduak pasata punttuan
egongo  lirateke.

Laguntzeko osagaien artean: Iba-
rrako piperrak; aza, txerri saiheskiare-
kin egosita; eta odolkia. Hau hiruga-
rren eltze batean egosiko genuke sua-
be-suabe.
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Oilategiko sekretuak

B aserriko animalietan bada
bat, historikoki bigarren mai-
lakoa izan dena eta ez duena
jende artean interes berezirik

sortzen, hau oiloa da. Oilo bat ez da
izan gurean berebiziko festa pizten
duen animalia, grina gehiago pizten
digu txahal jaio berri batek edo arran-
tzaka hurbiltzen zaigun astotxo batek,
oiloek ez! Oiloak ematen duen jokorik
handiena, arrautzak biltzea edo goize-
an oilarrak egiten dituen «kakara-
kak!», bestela ezer gutxi.

Baina gure ekokulturaren txoko po-
lit honen helburuetako bat, interesik
ez duena interesgarri bihurtzea denez,
gaurkoan oiloen mundu misteriotsu
eta dibertigarriaz hitz egingo dizuet.
Hurrena zuen etxeko oilategira zoaz-
tenean, ziur beste modu batean begi-
ratuko diezuela gaur arte «koook!» egi-
ten duten hegazti aspergarri horiei,
goazen oilategiko sekretuak argitzera.
Oilategia, oso ongi antolatuta eta
neurtuta dagoen eremua da, oilo guz-
tiek dute hierarkia bat oilategi ba-
rruan. Noski lehena oilarra da eta ho-
nen azpitik oiloen mailakatze oso-oso
zehatz bat dator. Nola lortzen da mai-
lakatze edo hierarkia hori? Mokokada-
ka. 

Oilo batek besteari mokokada de-
zente eman ostean, batek amore ema-
ten badu, bestearen azpitik geratzen
da eta honela oiloek banan-
banan beren lekua zein den
jakiten dute oilategian. Hie-
rarkia honetan azkena gera-
tzen denak beraz, aurrez bes-
te oilo guztien mokokadak
jaso ditu, apur bat Maritxa-
lartarreneko Jaimeri gertatu
zitzaion bezala, mokokada
ugari jaso eta Borboitarren
hierarkian azkena geratu
zen, gizagaixoa erabat okertuta, oiloa
baino bele itxura gehiagorekin. Hie-
rarkia hau gainera oso dinamikoa da,
gaur goian zegoen oilo bat, hurrengo
astean behean egon daiteke, eta oilo
berri bat sartu edo bat ateratzen bada,
berriro guztia berrantolatu egiten da.

Honekin ikusten da, nahiz eta oilate-
giko erregea oilarra izan, paraleloan
beste hierarkia eta erregina ugarien ar-
teko borroka dagoela. Hala ere, oilar
bat bada oilategian, berau izaten da
hierarkiaren puntan dagoena, baina bi
oilar elkartzen badira, hemen ere lehia
bat hasten da. Hasieran elkarren pare-
an ipintzen dira, bata bestea baino
handiagoa dela erakutsiz eta nolabai-
teko «jo ta akatukoit…» elkarri esanez.

Oilar guztiak ez dira berdin
Apur bat larunbat gauetan, alkoholez
bustitako eta testosterona soberan du-
ten bi Homo Spaiens arrek egiten du-
tenaren antzera. Zenbat aldiz ipini ote
gara tabernaren kanpoan mota hone-
tako bi arren arteko hitz-lehia ikusten,

«heltzen bait lepotioken…»,
«jata txikitukoit…», eta azke-
nean, «argi ibili hai!» eta biak
taberna zulora! Errentaga-
rriagoa baita beti ere ordu
txikitan lehian egon ordez,
eme bila ibiltzea! Oilarrekin
ere antzeko gertatzen da,
gorputz hizkuntza eta kaka-
raka soinuen ostean batek
bestea kikiltzen du, baina

bien artean berdinketa baldin bada,
muturjokak hasten dira eta berdinketa
hau apurtu arte honela jarraitzen dute
eta guztia oilo emeen kontrola izateko. 

Baina dirudienez, oilar guztiak ez
dira berdinak eta izaeraren arabera,
lau oilar motak daude sailkatuta. Lite-

keena da oiloetan aditua den biologo
bat ibili izana oilarren izaerak azter-
tzen, hauei buruz idazten eta honen-
gatik soldata xume bat jasotzen, zen-
bat ordu egin ote ditu biologo honek
oilategiko iluntasunean oilarrei begi-
ra? 

Lehenak oilar motak, oilar diploma-
tikoak dira, hauek ez dute mokokade-
tara jotzen ez bada beharrezko, eta oso
modu lasaian eramaten duten oilate-
giaren kontrola. Bigarren oilarrak guz-
tiz kontrakoak dira, oilar oldarkorrak
dira edo nire etxean esango genukeen
bezala «xexianteak» dira, hauek guztia
kolpe eta mokokadaka konpontzen
dute. Hirugarren oilar mota, oilar giza-
rajoak edo nire kuadrillako batek dio-
en bezala, «gixaxoak» dira, mokokada
ugari jasotzen dituzte eta sarritan oila-
tegian beste oilar baten mendean bizi
direnak eta azken hauen azpitik, gezu-
rra dirudien arren,  laugarren oilar
mota bat dago: oilar zonbiak, izena
eman diet, zeren jasotzen dituzten
mokokada ugariren ostean, oso gutxi
bizi diren oilarrak dira. 

Beraz, izaerak eragina izan ohi du
oilar batek oilategian izango duen bi-
zitzan. 

Oilategia beraz, misterio eta tronu
jokoez osatutako eremua da, oiloak
gauean oilategian sartzen direnean,
beraien kook-kook txikien artean, hu-
rrengo egunean mokokatuko duten
hasiberriaz ari dira pentsatzen, ez fi-
datu oiloez!    

JON ANDER
GALARRAGA
BIOLOGOA
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11 EGUN 
ERABILERA
OHITURAK
IRAULTZEKO

Gaur abiatuko da Euskaraldia eta abenduaren 3ra bitartean Tolosaldeko
16 urtetik gorako 6.500 herritar ariketa sozial honetan parte hartzeko
konprometituta daude. Hizkuntzaren afera erdigunera ekarriko da,

dauzkagun ohiturak astindu eta euskarazko komunikazioa sustatuz.
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11Jon Miranda

G altzaundi Euskara Elkarteak emandako da-
tuen arabera, Euskaraldian parte hartzeko
Tolosaldeko 6.500 pertsonek zuten izena
emanda, aste honen hasieran. Parte hartze-
ko baldintzak betetzen dituztenen %20ak
hartu du konpromisoa. Alegia, Tolosaldean
euskara ulertu eta 16 urte baino gehiago di-
tuzten 10 lagunetatik 2k egingo dute ariketa.

Datozen 11 egunetan %85a Ahobizi izango da eta %15a, be-
rriz, Belarriprest.  

Tolosaldean biztanleen %74a da euskaraz komunikatze-
ko gai. Euskaraz hitz egiten jakin gabe ongi ulertzeko kapaz
direnen kopurua are handiagoa da, eskualdeko herritarren
%84a. Beraz, egunotan, euskaraz hitz egin nahi duenak,
erraz aurkituko du solaskidea. Ahal den guztietan euskaraz
aritzeko ohitura hartzea da Euskaraldiak sustatu nahi due-
na, ez baita beti pasatzen: Tolosaldeko 28 herrietako Hiz-
kuntza Erabileraren Kale Neurketek azaldu dutenez, es-
kualdeko kaleetan izandako solasaldien %56a baino ez da
euskaraz. 

Duela hiru urte Transitoak izenburua jarrita performan-
cea egin zuen Lutxo Egiak. «Hizkuntza hegemonikoa ahaz-
tuta» aritu zen hilabetez, edo beste era batera esanda, hege-
monikotzat euskara hartuta. Donostiako Egia auzoan hartu
zioten lekukoa eta atzetik etorri dira beste hainbat herri ere.
Orain, Euskal Herri osora esportatuko da ekimena, Euska-
raldia izenarekin.

Horrelako esperientziak gauzatu dituzten herrietan,
behin ekimena amaituta, norberaren hizkuntza ohituren
inguruan hausnarketa egiteko bidea zabaldu zaiela ikusi
dute. Eta berdina egin nahi da Euskal Herri mailan, dato-

zen 11 egunetan: jabetze eta ahalduntze ariketa, azken bate-
an. Hizkuntza gutxitu bateko hiztun garela jakinik, konpro-
misoa hartu duenak, hausnartu beharko du zerk bultzatzen
duen ohitura horietara eta lehen erdaraz egiten zituen jar-
duerak euskaraz nola egin asmatu beharko du. Korapilo
hori askatzeko moduak bilatu beharko ditu egun hauetan.
Norberak aldaketa hori eragiteko dituen indarrak neurtuz,
frustrazioan erori gabe eta proba eginez. Konbentzitzea
baino gehiago, probatzea eskatu dute Euskaraldiko bultza-
tzaileek, «eta gero ondorioak ateratzea».

Horregatik eskatu dute antolatzaileek norberak bere bu-
rua prestatzeko datozen egun hauetarako. Katalunian urte-
ak daramatzate gaia lantzen, TELP (Taller d'Espai Lingüís-
tic Personal) deitutako tailerretan. Euskaraldiaren harira,
egunotan Biziprest tailerrak eman dira eskualdeko herrie-
tan eta bertan aritu da azalpenak ematen Uemako teknika-
ri, Imanol Haro. Estres linguistikoaz hitz gin du: «Egoera ja-
kin baten aurrean euskara edo gaztelera erabili ez dakigu-
nean sentitzen dugun urduritasuna da. Hori nolabait
konpontzeko gakoak eskaini ditugu herriz herriko tailerre-
tan». Ahozibi txapa eramateko konpromisoa hartu duenak,
ez baitu euskaraz hitz egiteko konpromisoa bakarrik hartu,
‘estres’ egoera horietan euskarari eustekoa baizik. Ahobi-
zien kasuan euskaraz egiteko konpromisoari, eta Belarri-
presten kasuan, euskaraz jasotzekoari. Kasu guztietan, hala
ere, hiztunari jokaera aktiboa eskatzen dio ariketak. 

Aldaketa pertsonala izango da, baina Euskaraldiak arike-
ta taldean egiteko aukera emango du, bidea erosoagoa egi-
nez. Esperimentua hainbeste jendek batera eginda, batak
bestea kutsatzeko arriskua handiagoa da. Gutxitan bezala,
euskara izango da hizpide datozen egunotan eta elkarren
arteko topaketak pilatutako esperientziak trukatzeko balia-
tu ahal izango dira. Zizurkilen, esate baterako, krisi kabine-
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te bat antolatu dute datorren asteazke-
nerako. Trago baten inguruan, ekime-
nean parte hartzen ari direnek zein bi-
zipen izaten ari diren konpartitu ahal
izango dute. Hitzordua, 19:00etan
egin dute Atxulondon.

Hain zuzen, Zizurkilen, atzo bota
zuten etxafuegoa Euskaraldiari hasie-
ra emateko eta aste osoan zehar eki-
menak antolatu dituzte. Besteak bes-
te, Otaño ikastetxeak komunitate guz-
tiaren euskararen aldeko hitzarmen
sinadura egingo du gaur plazan,
15:30ean. Euskaraldian parte hartzen
ari direnek aipatu dutenez, «herrian
sortu da giro bat gauzak mugitzeko eta
prozesu honi erraztasunak emateko».
Mugitzen ari dira entitate eta erakun-
deak eta 2019a euren urtea izango da,
Euskaraldia ez baita hamaika egun
hauetan bukatzen. Horren adibide, Zi-
zurkilen bertan, edo Tolosan eta Iba-
rran merkatariekin hasi duten lana.
Belarriprest eta Ahobizien dinamika-
rekin bat egin dute hainbat komer-
tziok.

Erronka baita arnasguneetan 
Tolosaldeko Aduna, Alegia, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Baliarrain, Beras-
tegi, Gaztelu, Ikaztegieta, Irura, Leabu-
ru-Txarama, Lizartza, Orendain, Ore-
xa eta Tolosa Uemako udalerriak dira
eta mankomunitateko gainerako he-
rriekin batera Euskaraldirako Hamai-
ka egun baino gehiago hamaika aldiz
gehiago! deitu duten proposamena
landu dute. 11 egun hauetan 11 alor lan-
tzea da proposamen osagarri honen
funtsa: «Hamaika konturen inguruan
hausnartzeko, hutsuneak ikusarazte-
ko, jokaera eredugarriak nabarmen-
tzeko eta hamaika konpromiso hartze-
ko aukera ematen du, maila pertsona-
lean zein kolektiboan», azaldu du
Miren Segurola Uemako koordinatzai-
leak. 

Interneten, mugikorretan, horni-
tzaileekiko harremanetan eta fakture-
tan, irakurtzen ditugun liburu, egun-
kari eta aldizkarietan edota ikusten di-
tugun filmetan ohiturak aldatuta

Ikaztegietan Euskaraldian izena emateko aukera probestu zuten herritarrek. E. MAIZ

Uemak eta Galtzaundik, Biziprest izenarekin tailer praktikoa eskaini zuten Berastegin. ATARIA

Euskaraldiaren barruan lanketa berezia egin dute Zizurkilen merkatari eta ostalariekin. J.M.

TOLOSALDEA
EUSKARA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2018ko azaroaren 23a
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eragin daitekeela uste dute Uema-
ko kideek. Herri euskaldunetan
Euskaraldian lantzeko identifika-
tutako 11 arloen artean daude heda-
bideak, Interneta, lantokia, aisial-
dia, kalea, merkataritza, agiriak,
zerbitzu publikoak, etxea eta kultu-
ra. Hamaikagarren puntuan adie-
razi dutenez, «herritarrek euskaraz
egin ezinaren ondorioz, askotan
sentitzen duten ezinegona, indar
eraldatzailea izatea nahi dugu».

Hedabideen arloari dagokionez,
egitasmo zehatz bat jarri dute mar-
txan Uemako udalerriek, Berria
egunkariarekin batera. Herritarrek
egunkaria non irakurri nahi luke-
ten adierazteko kanpaina bat hasi
dute. Tabernetan-eta euskarazko
egunkariaren presentzia areago-
tzea da asmoa, bereziki. Hilabetez,
egunkaria doan bidaliko du Berriak
jendeak aurrez hautatutako taber-
na, kafetegi edo jatetxeetara; ondo-
ren, sei hilabetean eskaintza bere-
zia egingo zaie harpidetzan. Anoe-
tan, Altzon eta Alegian, adibidez,
aparteko ahalegina egingo dute
kanpaina horren alde: dirua jarriko
dute harpidetza horren zati bat or-
daintzeko.

Erakundeak eta eragileak, bat
Tolosaldeko herriek gogoz heldu
diote Euskaraldiaren egitasmoari.
26 herritan aritu dira ekimena di-
namizatzeko taldetxoak sortzen
eta udal ordezkari gehienek bat
egin dute ekimenarekin. Hain zu-
zen, tokian tokiko taldeek jasoko
dute hamaika egun hauek ematen
dutena eta parte hartzaileek bizi eta
sentitutakoa. 

Euskal Herri mailan, berriz, Es-
karaldiaren eragina ikerketa baten
bidez neurtuko da eta Soziolinguis-
tika Klusterrak ekimenaren ingu-
ruko ikerketa lana egingo du, hiz-
kuntza ohiturak aldatzeko proze-
suak aztertzeko eta ekimenaren
eragina nolakoa eta zenbatekoa
den ezagutzeko.
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«JENDEARI LEHEN
HITZA EUSKARAZ
EGITEAN, EZUSTEA
ETA GALDERAK SOR
DAITEZKE BUELTAN»
AITOR IRAOLA
AHOBIZIA BARTZELONAN

J. M. 

Euskara izan daiteke Euskal Herria
eta Kataluniaren arteko lotura sen-
dotzeko bide bat. Harreman horre-
tan sakontzeko asmoa du Aitor Irao-
lak (Alegia, 1992) datozen 11 egune-
tan. Bartzelonan bizi den arren, han
egindako ariketak, hemengo hiz-
kuntza ohiturak aldatu ditzakeela-
koan, ekingo dio gaur Euskaraldiari.
Noiztik bizi zara Bartzelonan?
Zein harreman duzu bertako eus-
kal komunitatearekin?
Pasa den irailean 4 urte egin nituen
Bartzelonara etorri nintzenetik. Ha-
sieran ez nuen harreman gehiegi
izan hemengo euskal komunitatea-
rekin, baina, azkenaldian, harrema-
na estuagoa ari da izaten, nire biko-
teak euskara ikasteari ekin baitio
Bartzelonako Euskal Etxean. 
Zergatik erabaki duzu Euskaral-
dian parte hartzea?

Kanpora bizitzera joatean, askotan,
lasatu egiten da jaioterriarekin lo-
tzen zaituen soka. Nire kasuan, han-
go (Euskal Herriko) lagun bat izan da
soka horri heldu eta tirakada eman
diona. Hortik berpiztu zaizkit erroe-
kiko erantzukizuna eta ekimenean
parte hartzeko gogoa. 
Ahobizi edo Belarriprest izango
zara?
Ahobizi izatea erabaki dut. Badakit
erronka dela, eta, Euskal Herritik
kanpo aritzean, ariketaren zentzua
aldatu egin daitekeela. Halaber, ba-
dira bi arrazoi erabaki honen atzean
daudenak.

Alde batetik, jendeari lehen hitza
euskaraz egitean, ezustea eta galde-
rak sor daitezke bueltan. Hala, inte-
resa duenari Euskaraldiaren berri
eman diezaioket, eta interesik ez
duenak ere eramango du zer edo zer.
Gainera, ez zait burugabekeria irudi-
tzen, Euskal Herritik kanpo ere, ba-
koitzak bere ama hizkuntzan lehen
hitza esateko ohitura sustatzea.

Bestalde, lanean badut euskara
ulertu bai, baina hitz egitea kosta
egiten zaion lankide bat, eta berare-
kin hamaika egunez euskaraz komu-
nikatzen saiatzeko erronka interes-
garria iruditzen zait.
Hamaika eguneko ariketaren on-
doren, Bartzelonako zure inguru-
ne sozialean zein eragin izango
duela uste duzu?
Ez dut uste nire hemengo hizkuntza
ohituretan aldaketa nabarmenik
izango denik. Hala ere, gogo berezia
diot Euskaraldiari. Nire eguneroko
ingurunean baino, 600 kilometrota-
ra dudan ingurunean eragina izan
dezakeelako. Askotan joera baitut ai-
tarekin gaztelaniara jotzeko, eta gus-
tatuko litzaidake Euskaraldia ohitu-
ra hori aldatzeko giltzarria izatea.
Euskaraldiak irauten duen bitar-
tean Bartzelonan badago zerbait
antolatuta?
Bartzelonako Euskal Etxeak badu
zerbait antolatzeko asmoa, baina ez
nago ziur.

107.6 fm .www.ataria.eus 
2018ko azaroaren 23a

TOLOSALDEA
EUSKARA
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ERAKUTSIZ IKASI
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Kolore morez jantzi dira
Herrikideko ikasleak

B azen garaia  guztion ahotan
dabilen gaiari erantzuna
ematen dioten ikasleek inda-
rrak batzeko. Beti izan ditugu

giza-balioen aldeko mugimenduak
ikastetxean: Eguberri eta elkartasun
kanpainak, belaunaldien arteko ha-
rremanak… Funtsean, ikaskuntza eta
zerbitzua izenburupean sailka daitez-
keen ekimenak. Hauek guztiak, or-
dea, irakasleek proposaturikoak dira
eta oraingoan, guk, batxilergoko ikas-
leok, berdintasunari gure bultzada
eman nahi izan diogu. Izan ere, bete-
betean eragiten diguten arazoei ezin
genien entzungor egin eta aurre egite-
ko talde feminista bat sortu dugu es-
kolan. Lehenengo aldiz, ikasleon ini-
ziatibaz eratu den taldea da geurea.
Ikasturte hasierarekin batera martxan
jarri ginen, dagoeneko 33 ikasle gara
eta gogo eta ilusio handiz ekin diogu
antolakuntzari.

Jakina denez, XXI. mendean, ema-
kumeok egoera tamalgarriak jasan be-
har izaten ditugu egunerokotasunean;
hala nola, parrandatik etxera itzultze-
an pasatzen dugun beldurra edo age-
rian nahiz ezkutuan gertatzen diren
jokabide matxistak eta mikromatxis-
tak. Honen aurrean, talde honen pro-
posamena eskolaren egoera aztertzea
eta konpontzen saiatzea da, dagoki-
gun eremuan zuzendu beharreko por-
taerak ikusten baditugu. 
Garrantzitsua iruditzen zaigu hez-

kidetza gazteenen artean lantzea. As-
kotan hitz egiten dugu gai honi buruz,
baina, gutxitan sakondu. Lehenik eta
behin, gure taldearen izena finkatu ge-
nuen, Herrikideko Talde Feminista
(HTF). Jarraian, gure helburuak eta
lan egiteko modua zeintzuk izango zi-
ren adostu behar genituen. Antola-
kuntzari dagokionez, bi sail sortu ditu-
gu: komunikazioa eta ekimenak. Le-

henengoak matxismoa jasaten duen
edonoren aldarrikapena edo salaketa
bermatu nahi ditu, eta bigarrena esko-
la mailan ekintzak antolatzeaz ardura-
tuko da.
Lehen esan bezala, gure helburue-

tako bat txikitatik berdintasuna jomu-
ga duen heziketa feminista zabaltzea
da. Horrez gain, pertsona kritikoak eta
aktiboak nahi ditugu gure eskolan.
Horretarako, gurekin komunikazioa
errazteko gmail bat sortu dugu, eta
bertan edozein ikaslek egoera matxis-
ta bat bizi edo ikusten badu guk lagun-
duko diogu.
Bestalde, ekintzei dagokienez, aza-

roaren 25ean Indarkeria Matxistaren
Kontrako Nazioarteko Eguna dela eta,
lehenengoari ekin diogu. Eta ez da az-
kenekoa izango. Ez, horixe.

HERRIKIDEKO
TALDE FEMINISTA

Herrikideko ikasleon artean berdintasun sena piztu da. Dena
ikasturte hasieran sortu zen, udaran zehar emakumeok jasan
behar izan ditugun injustiziak buruan genituela
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PUNTU BATZUK
BAKARRIK  
BAGINA

Emakumeek jasaten duten indarkeria mota guztien artean, posible da
indarkeria obstetrikoa isilarazienetakoen artean egotea; haurdunaldi, 
erditze eta erditzeoste asko, ordea, betiereko orban bilakatzen dira, 

praktika sistematizatu horien aterkipean. 

Itzea Urkizu Arsuaga

H aurdunaldian eta er-
ditzearen bueltan
zenbait emakumek
jasaten duten tratu
txar edo desegokiari
deritzo, indarkeria

obstetrikoa. Beste edozein indarkeria
matxista bezala, izan liteke fisikoa,
edo izan liteke begiekin ikusten ez den
horietakoa. Eta, antza, oraindik beta-

zal asko daude altxatzeko, indarkeria
obstetrikoari zuzen begiratu eta beste
hainbat biolentzia matxistaren bide-
tik, ozen salatzeko. 
Venezuelan, esaterako, indarkeria

obstetrikoa beste indarkeria matxista
bat gehiagotzat jotzen dute. Elkarte,
profesional eta norbanako askoren us-
tez, ordea, onartutako eta ezkutatuta-
ko zerbait da, oraindik orain, hemen. 
Duela bi aste inguruko albistea da,

SEGOk (Espainiako Ginekologia eta

Obstetrizia Elkarteak) plazaratutako
adierazpena. Indarkeria obstetrikoa
delituzko kontzeptutzat jo zuten tes-
tuan, zigor kodeak halakorik baiezta-
tzen ez duen arren, eta gaineratu zu-
ten, medikuntza espekulatibo baten
asmakuntza besterik ez dela guztia. 
Jarraian irakurgai diren testigan-

tzak, ordea, kasu errealak dira, Tolo-
saldean edo inguruetan gertatutako-
ak, eta Alazne Apalantza fisioterapeu-
tak bildutakoak. 
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MAIALEN37 URTE:
«MOMENTUAN, DEPRESIOAK JOTZEKO

MODUKO BIZIPENA IZAN ZELA SENTITU NUEN»
Emaginak etzateko eskatu zidan, eta apnea egiteko es-
katu. Gaizki bultzatzen nuela esan, eta atzamarrak ba-
rruan mantendu zituen expulsiboan, nire nahia-
ren kontra. Medikua etorri zenean, gure za-
lantzak azaldu genizkion, eta aurpegi
txarra jarri zigun, ironia erabiliz eta guri
bizkarra emanez. Jarraian ebakuntza ge-
lara eraman gintuzten, eta hor konturatu
ginen hobe zela esaneko jarrera izatea ze-
sarean bukatu nahi ez bagenuen. Erres-
petu faltak eta jarrera paternalista eta des-
potikoa sentitu genituen jarraian. Nik fisio-
terapeuta bezala nekiena, eta biok erditze
prestaketan ikasitakoa, hegan joan ziren. 

Hurrengo egunetan, negargura besterik ez genuen
sentitzen; biok geunden oso minduta. Egia esan, mo-

mentuan, depresioak jotzeko moduko bizipena
izan zela sentitu nuen. Nola liteke, horrelako
momentu baten, emakume talde batek ja-
rrera hori izatea, beren babesa gehien be-
har genuenean? Hala ere, profesional tal-
dean izan zen salbuespenik: erizaintzako
laguntzailea. Une oro gizatasunez aritu
zen gurekin, emaginari gustatu ez zi-
tzaion arren. Denborarekin, konturatzen

zara gurearen antzeko errelatoak onartzea
ez dela erraza gizartean. Sentitu izan genuen,

ez zegoen lekutik arazo bat sortzen ari ginela. 

EZTI36 URTE:
«GAUR EGUN, ARGI DUT: NIK SEME EDER BAT

DUT, ETA GINEKOLOGO HARK LODIFOBIA»
Kontsultetako errutinazko kontroletako batean, pree-
klampsia arriskua nuela esan zidaten, tentsioa desore-
ka zitekeela; prebentziorako tratamendua egin genuen,
eta guztia normaltasunez joan zen. Pisuaren kasuan,
ordea, nire garapena estandarretik ateratzen hasi zen,
eta orduan heldu zen kalbarioa.
Emaginaren kontsultan aholkuak beti errespetuz ja-

sotzen nituen. Ginekologoaren kontsulta, ordea, oke-
rrera joan zen denborarekin, arrazoi bakarragatik:
pisua. Nik beti pisu normala izan dut, normo-
peso, baina, haurdun geratu nintzenean,
nire gorputzak taulek markatzen zutena
baino pisu handiagoa hartu zuen. Ho-
rrela, ariketa fisikoa egiten hasi nintzen
5-6 hilabeteko nengoela. Tripa gogortu
eta minbera geratzen zitzaidan, eta
emaginak ariketa egiteari utz niezaiola
esan zidan, kontrakzioak saihesteko. Gi-
nekologoari aipatu nion kontrakzioen
arazoa, baina hark pisuan zentratuta jarrai-
tzen zuen, osasuna kilotan neurtuko balitz be-
zala! Behin eta berriz, gauzak gaizki egiten ari nintze-
la errepikatzen zidaten ginekologoaren kontsultan. 

Pisua oker zihoala oso argi geratu zitzaidan, baina,
beste guztia? Zergatik ez baloratu ondo zihoazen gau-
zak? Bere hitz egiteko moduak min handia egin zidan,
gainera: «Horrela jarraitzen baduzu oso baldar egongo
zara erditze egunean», «ez zara gai izango ohetik kami-
lara pasatzeko ere», «jagoleei deitu beharko diegu zu
mugitzeko», «ariketa egitean tripa gogortzen bazaizu,
badakizu, ahoa itxi!». 

Deigarriena zen, gainera, ez dela erretiroa har-
tzear zegoen gizona; neska gaztea da. Behar-

bada, patriarkatuko iturritik ura edanez
hazi dena; ez dakit, eta ez zait inporta.  

Bat-batean, nonbaitetik indarra batu
eta sentitzen nuen guztia esan nion:
inork ez zuela nik baino gehiago desio,
dena ondo joatea eta, berak sinetsi edo
ez, saiatzen ari nintzela. Nire egoera
beste neska batzuekin elkarbanatzen

hasi nintzenean, ikusi nuen ginekologoa-
ren jarrera kontu orokorra zela, eta ez nin-

tzela bakarra. 
Gaur egun, argi dut: nik seme eder bat dut, eta be-

rak lodifobia.
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EIDER35 URTE:
«EZ GENUEN INONDIK INORA ESPERO, 

2016AN, DONOSTIA OSPITALEAN, 
HALAKORIK GERTATUKO ZITZAIGUNIK»

Donostiara iritsi ginenerako baziren bi ordu, kontrak-
zioekin hasi nintzela. Larrialdietako ginekologoak esan
zidan ia zazpi zentimetroko nengoela, eta oso itxura
ona zuela; berehala erditze gelara eramango gintuztela,
eta epiduralik gabe ere aurrera egiteko itxura ona zuela.
Horrek asko animatu ninduen, haurdunaldian erditze
kontziente bat izateko prestatu nahi izan bainuen. Kon-
trakzioek min handia ematen zidaten arren, gogotsu
sartu nintzen erditze gelara, bikotea ondoan nuela.
Emagina agertu eta berehala, kontrakzio bat iritsi zi-
tzaidan, eta arnasketa kontrolatzen saiatzen ari
nintzen bitartean, galderak egiten hasi zi-
tzaidan. Itxaroteko esan nion eta, hark,
gazteleniaz bakarrik ulertzen zuela. 

Bigarren kontrakzioan mugitzen
hasi nintzenerako, errietan hasi
zitzaidan, geldirik egon behar
nuela esanez. Nik, harrituta,
esan nion uste nuela eskubidea
nuela mugitzeko, eta horretara-
ko beharra sentitzen nuen,
mina kontrolatzeko. Baina be-
rak esan zidan geldirik egoteko,
eserita, bestela ezingo zizkidatela
konstanteak hartu: «Eta, bestela,
epidurala jarri, ezin zara mugitu». 

Sekulako zaplaztekoa izan zen hura,
eta epidurala eskatu nuen. Anestesista eto-
rri zenean, emaginari eskatu nion eskua eman
ziezadala, gerritik orratza sartzeak beldurra ematen zi-
dalako, eta bikoteak gelatik atera behar izan zuelako. Ez
zidan, ordea, eskurik eman, eta amantaleko poltsikoari
helduta hartu nuen.

Berehala, antibiotikoa ere jarri zidaten, estreptokoko
bakteria nuelako; lau ordura, beste bat jarri behar zida-
tela ere jakinarazi zidaten. Epiduralarekin mina kon-
trolagarria zen, eta ez nuen beharrik sentitzen beste do-

sia hartzeko. Bultzatzeko beharra nuela esaten nien, eta
beraiek ezetz, zain egon behar nuela, antibiotikoaren
bigarren dosia hartzeko. Bigarrenez gauza bera esaten
hasi nintzen, baina, nire baimenik gabe, epiduralaren
bolari sakatu zioten, pixka bat frenatu behar nuela esa-
nez. Antibiotikoa bigarrenez sartu eta gero, orduan, er-
ditzea berriz aktibatu beharra zegoen: oxitozina sartu
zidaten. 

Erditzeko kamilan jarri ninduten eta, nire harridura-
rako, uhalekin lotu ninduten. Ordu erdian jaio zen gure

alaba, baina, episiotomia eta abarrak egin arte, lo-
tuta izan ninduten. Herriko emaginak ha-

rriduraz entzun zituen ospitalean gerta-
tutakoak, batez ere, estreptokokoa-

ren bigarren dosia hartu beharrik
ez nuela uste zuelako. Alegia, ez
zuen egokitzat jo erditzea geldi-
tzea. 

Logela bat eman aurretik, lau
orduz eduki gintuzten erditze
gelan. Hurrengo egunean, be-
rriz, sukarra igo zitzaidala ikusi-

ta, begira hasi ziren, eta erditze-
ostean barruan utzitako gasa bat

atera zidaten modu nahiko zaka-
rrean. 
Badakit ospitalea ondo prestatuta

dagoela, eta gaur egungo amen beharrak
errespetatzen dituen praktikak garatzen dituz-

tela. Inguruan baditut esperientzia onak, eta ni neu ere
oso seguru joan nintzen bertara. Zoritxarrez, ordea,
oraindik badira amaren nahia eta eskubideak errespe-
tatzen ez diren kasuak. Eskerrak, tartean pertsona go-
xoak eta gertukoak ere baziren, eta horrek gure bizipe-
nak goxatu zituen, ez baikenuen inondik inora espero,
2016an, Donostia Ospitalean, halakorik gertatuko zi-
tzaigunik.  
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«ERDITZE GOGORRETAKO ZAURIAK 
BETI AGERTZEN DIRA BIHOTZEAN»

ALAZNE APALANTZA
FISIOTERAPEUTA

Ideal bezainbeste beldur sortzen dute erditzeek eta, ia beti, bi muturrak bederatzi hilabetez
barruan izandako haurraren jaiotza kontzietziaz kudeatzetik urrun egon ohi dira. 
Hala uste du Alazne Apalantzak eta, bizipen traumatikoak saihesteko, amak aukera 

guztien jabe izateko lanean dihardu, gaur egun. Itxaropentsu da, dena den: 
praktika sistematizatu horien itsasoan olatu berriak sortzen ari direla dio.

Lagun arteko elkarrizketek ireki
zioten erditze kontzienteen mun-

duko leihoa eta, gaur egun, Alazne
Apalantza fisioterapeuta elkarlanean
aritzen da, Joana Aguado psikologoa-
rekin eta Maialen Albistur emaginare-
kin, gurasoei ikastaroak eskaintzen.
Indarkeria obstetrikoa jasandako
emakume askoren testigantzak ezagu-
tzen ditu, baina baita osasun sisteman
jende zoragarria ezagutu duten gura-
soen bizipenak ere.
Zer da indarkeria obstetrikoa?

Batzuentzako gehiegikeria obstetri-
koa zerbait fisikoa izango da eta, beste
batzuentzat, berriz, artatu zituzten
modua izango da. Ulertu behar dugu,
erditzean tresneria halabeharrez era-
bili baldin badugu, hori ez dela biolen-
tzia: horrek nire semea edo alaba la-
rrialdi egoera batetik salbatuko du, az-
ken finean. Horregatik, gurea
elkarlaneko lana izaten da. Adibidez,
kontsultara irits daiteke emakume
bat, bi urtean sexu harremanik eduki
ezin izan duena, baginan duen orba-

nagatik. Ordea, motxila emozionala
ere gainean dakar, beraz, nahiz eta nik
orbana landu, eta nahiz eta nik orbana
ukitutakoan berak minik ez sentitu,
buruan ere badu orbana. 
Orban psikologikoak ezkutuagoan
daude, are.
Uste dut ezagunagoak izan daitezkee-
la erditzearen ondorio fisikoak, baina
sortzen dituen eragin emozionalak ez
direla aintzat hartzen. Norbere per-
tzepzioa ere bada, eta posible da ema-
kume bati sekulakoak egitea eta berak
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hori normaltzat hartzea, eta posible
da, egoera berean, emakume batek
sentitzea gaizki tratatu dutela. SEGOk
(Espainiako Ginekologia eta Obstetri-
zia Elkarteak) berriki egin duen kan-
paina ere aipatzekoa da: «Gu medi-
kuak gara, hemen ez da ezer gerta-
tzen». Aldiz, OMEra deituta,
zenbakiak oso desberdinak, dira. 
Euskal Herrian, datu publikorik ez

dago; www.elpartoesnuestro.es ata-
rian 2010eko zenbakiak argitaratuta
daude. Bada, ospitale publikoetan ze-
sareak erditzeen %12, %14 edo %18 bal-
din badira, Poliklinikan tasa %26koa
izan ohi da. Ez da kasualitatea; posible
da emakume horiek, beren beldurren-
gatik, hori nahi izatea. Dena den, za-
lantzak sorrarazten dizkit datu horiek
publiko ez egite hutsak, zeren, guztia
ondo egiten ari baldin bagina, ez lego-
ke arazorik datu horiek argitaratzeko. 
Beste erkidego batzuen aldean gu

oso ondo gaude, baina horrek ez du
esan nahi hemen ere aldaketarako be-
harrik ez dagoenik. Tolosaldeko ema-
kumeek badute halako etiketa bat os-
pitaleetan, gai honen bueltan indar
handia egiten dutelako. Baina posible
da eskualdean egon diren emaginen-
gatik izatea, eta baita beste zenbait
eragile lanketa bat egiten ari garelako
ere. 
Izan ere, «dena ondo» joan dela esa-

ten dugunean, zer da? Niretzat dena
ondo egotea da, haurra ondo egoteaz
gain, amak punturen bat izatea, baina
aberiarik ez izatea. Baina, oro har,
«dena ondo» horrek esan nahi du «bi-
zirik gaude». Eta, gero, hasten zaizkizu
kontatzen hemorragia edo odoljario
bat izan zuela, haurra eraman zutela,
eta abar. 
Nola hasi zineten erditze kontzien-
tea lantzen?
Lagun asko gazte izan gara amak, eta
zenbait egoera eta arazo errepikatu
egiten zirela ikusi nuen. Lagun batek
erditze basatia izan zuen, eta hori in-
flexio puntu bat izan zen niretzat. Or-
duan hasi nintzen arlo honetan for-
makuntza jasotzen, eta mundu bat ire-
ki zitzaidan. Lehenengo gauza

frustrazioa izan zen, emakume mo-
duan gauza asko ez nekizkielako: au-
kera horiek, nire gorputzaren funtzio-
namendua,... Bi erditze eta hiru haur-
dunaldi pasatuak nituen ordurako, eta
engainatua sentitu nintzen, egia esan.
Aldi berean, arduragabekeria ere
onartu nion neure buruari, ordura arte
informazio horren guztiaren bila ez
abiatzeagatik. 
Orduan, pentsatu nuen gorputz

kontzientzia lantzeko formula bat sor-
tzea, baina, ikusten nuen, nire lan es-
parrutik kanpoko botoi batzuk ere sa-
katu behar nituela. Horrela, beraz,
joan den udaz geroztik, emagina, psi-
kologoa eta hirurok elkarlanean ari
gara. 
Zein onura dakartza horrek?
Ama bakarrak ez diren kasuetan, be-
harrezkoa da bikoteak hor egotea.
Nahiz eta ama asko prestatu, lanketak
ez du funtzionatzen bikoteak infor-
maziorik jaso ez badu. Horrenbestez,
ikastaroak asteburutan egiten hasi gi-
nen, eta emaitzak askoz hobeak izan
dira. Gure proposamena teoriko-prak-
tikoa da eta, helburua da, lehenik eta

behin, gorputza ezagutzea. Ondo
dago, «erditzea mugimenduan» en-
tzutea, baina nik ez badut nire gorpu-
tza ezagutzen, ez du gehiegi balio. Si-
nesten dugu ez dela erditzen irakatsi
behar, sen hori badaukagulako. Beraz,
gure lana da botoi batzuk sakatu eta
lanketa bat egitea: gorputza ulertu,
normala dena eta normala ez dena
ezagutu, eta minaren pedagogia lan-
du. 
Zein zentzutan?
Erditzeen inguruan dugun irudia peli-
kuletakoa da: etzanda, bultzaka, oihu-
ka,... Eta jende askok ez daki zergatik
dion beldurra erditzeari. Min hori ez-
kutatu egiten dugu beti, edo hitz poli-
tak jartzen dizkiogu. 
Erditze kontzienteak eztabaidak
sortzen ditu?
Esango nuke, kalean dagoen eztabaia
epidurala bai ala epidurala ez dela; eta
erditzea hori baino gehiago da. Egoera
baten edo beste batean, baliabideak
modu desberdinean erabiliko ditugu,
baina garrantzitsuena da, nork bere
erditzea bizitzea. Hori eginda ere, aka-
so ez da erditze ideala izango, baina
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ama hori kontziente izango da. Inork
ez du zauririk nahi izaten, inork ez du
tresnarik nahi izaten eta inork ez du
zesarea bat nahi izaten, baina, batzue-
tan, halabeharrez, egin behar izaten
dira. Baina ama batek baldin badaki
hori beharrak hala eskatuta gertatu
dela, errazago barneratuko du guztia. 
Bularrarekin ere antzeko zerbait

gertatzen da, eta badirudi haurrari bu-
larra eman ezin diona, edo haurrari
bularrik ez ematea erabaki duena, zo-
morro bat dela. Baina pertsona hori in-
formatu baldin bada, eta hori bere era-
bakia izan baldin bada, hori errespeta-
tu egin behar da. 
Jende askok bere esperientzia per-

tsonala jartzen du baieztapen guztien
abiapuntutzat, baina, informazioa
ematerakoan, aukera posible guztiak
mahai gainean jarri behar dira, norbe-
rak beretzat egokiena zer den haus-
nartu eta erabakitzeko. Gakoa enpatia
da, idealik ez dago, eta norbere beha-
rra da iparrorratz onena.
Indarkeria obstetrikoa salatzen
duten gurasoek, zein erantzun ja-
sotzen dute?

Erantzun nahiko anbiguoak eman ohi
dizkiete. Pentsatzen dut, egoera la-
rriak suertatu izan direnetan, kasu ho-
riek jarraipena izan dutela. Gainerako-
an, esperientzia txarra izanda ere, guz-
tia «ondo» joan baldin bada, jende
gehienak ez du ezer esaten; gehienez
ere, emaginari kontatzen diote testi-
gantza. Era berean, profesional guz-
tiek ez dute berdin jokatzen eta, zorio-
nez, aldaketa garrantzitsu bat gerta-
tzen ari da. Bide horretan, uste dut
garrantzitsua dela gu burujabeago iza-
tea eta guk ardura horiek hartzea; kon-
tziente ez baldin bagara eta hori guztia
onartzen baldin badugu, alferrik ari
gara. 
Zer da, zehazki, «hori guztia»?
Askotan entzun izan dugu: «Beno,
ebaki txiki bat da!». Akaso bai, eta posi-
ble da, ama batek, genetikoki, zuntz
onak izatea eta hilabetean errekupera-
tzea. Baina bada osatzen ez den jendea
ere. Orduan, zer argudiatzen duten gi-
nekologoek? Bada, indarkeria obste-
trikorik ez dela existitzen. Nire ustez,
emaginak askoz ere irekiago daude,
oro har, edo gauzak beste era batera
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«Batzuentzako
gehiegikeria obstetrikoa
zerbait fisikoa izango da 
eta, beste batzuentzat,
berriz, artatu zituzten
modua izango da»

«Zauriekin gehien
errepikatzen diren
ondorioak, sexu
harremanen
ingurukoak dira»

«Emakume batzuentzat,
kontsultan kuleroak 
kentze hutsa asko da»

«Amaren gorputza 
zer den erakutsi 
behar zaie haurrei»

Erditze batean kristeller maniobra egiten . EL PARTO ES NUESTRO
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ikusten dituzte. Azken finean, sistema
oso batez ari gara, eta aldaketa ez da
erraza. 
Zein izan litezke aldaketarako pau-
soak?
Lan zikin hori egin behar da: beharrak
zein diren identifikatu eta, nolabait,
erditzearen oinarrira itzuli. Gaur egun
baliabide asko ditugu, eta hori zoraga-
rria da. Baina, aldi berean, inoiz baino
biziago zauden momentu batean, gai-
xo baten modura artatzen zaituzte:
positibo batekin joaten zara, hitzordu
batzuk eta eskuorri batzuk ematen
dizkizute, eta hurrengo hitzordura
arte ezin dizkiozu inori zure beldurrak
eta beharrak kontatu. 
Emagin batzuk, erresidentzia

amaieran, lan bat egin zuten, hausnar-
tzeko, ea nahikoa ote ziren emaginare-
kin egiten diren saioak, edo lehen hi-
ruhilekoan beste saioren bat egitea ko-
meniko ote litzatekeen. Informazio
saio batzuk antolatu zituzten eta, fro-
gatu zuten, amen estresa gutxiagotzen
zela, emaginaren informazioa hobeto
barneratzen zela eta emakume horiek
lasaiago zeudela.
Eta hori, berez ez da egiten?
Ez. Proba pilotu moduko batzuk egin
zituzten, eta jendea oso-oso gustura
zegoen, baina ez du jarraipenik izan.
Profesional askok egin nahi dituzte
gauzak beste modu batera; aldi bere-
an, ordea, sistemak berak lotzen ditu.
Izan ere, zein diskurtso sor dezakegu,
ideia horiek defendatu baina erabat
sistemaren aurka joan gabe? Sistema-
ren alderdi hori aldatu nahi baldin ba-
dugu, sistema behar dugu. Eta ez gu
sistematik kanpo gaudelako, eta zerbi-
tzu hori eskaintzen dugulako. Nire
arrakasta izango da, hau guztia denon
eskura egotea, eta gure seme-alabek
barre egitea, haurdunaldi eta erditzea-
ren inguruko ikastaroak jaso behar
izaten genituelako. 
Erditzea sistematizatuegi dago,
oro har?
Bai, gizarteak tramitetzat zuen erdi-
tzea, horrela bizitu izan dugu. Etxean
jasotako heziketak ere zeresan handia
du. Akaso niri amonak kontatu dit 14
haur izan dituela, eta normaltasunez
egin duela aurrera. Baina, beharbada,
beste bati, amonak esango dio sei

abortu izan zituela eta zazpigarren
haurra ez galtzeko ohean pasatu zitue-
la zortzi hilabete. Horrek, azkenean,
sekulako karga sortzen du. 
Litotomiaren posizioa ere, erditzee-

tan ikusi ohi duguna, errege batek sor-
tu omen zuen, bere semea edo alaba
jaiotzen ikusi nahi zuelako. Youtuben
erditzeak ikusten jarriz gero, ordea,
ikusiko dugu emakumea nola porta-
tzen den egoera horretan: minak era-
kusten digu gauzak nola egin. 
Erditze txarrek edo indarkeria obs-
tetrikoak zein arrasto uzten die
emakumeei?
Emakumeek gugana jotzen dute, adi-
bidez, txiza galtzen dutelako edo hai-
zeek alde egiten dietelako. Batzuetan,
aurretik zuten gabezia bat areagotu
egiten da erditzean eta, bestetan, erdi-
tzeak berak eragiten ditu egoera ho-
riek, zaurien eraginez. Haurdunaldi
eta erditze normal batek erditzeoste
nahiko normala ekartzen du. Esku-
hartzeak egoten diren kasuetan, or-
dea, ondorioak ere bestelakoak izaten
dira. Kristteler maniobra egiterakoan,
adibidez, eskuak sabel aldean jartzen
dituzte bultzatzen laguntzeko, eta
umetokian hanturak eragin ditzake
horrek. Tresneria erabiltzerakoan, be-
rriz, zauri gehiago sortzen dira norma-
lean eta, gainera, episiotomiak bider-
katu egiten dira. 
Baginan egiten den mozketa da?
Bai. Urradura larrienak episiotomien
ondorio izaten dira; jende askok imaji-

natu ere ez du egiten zein egoeratan
geratzen den hori. Askotan erabiltzen
dut bi maindireen adibidea: bi main-
direak berberak dira, eta bat hartu eta
eskuz puskatzen dugu, baina bestean
mozketa txiki-txiki bat egin, eta tira
egiten dugu. Non dago zauri handie-
na? 
Gure amen garaian esaten zuten,

episiotomia haragi-eteteak saihesteko
egiten zutela. Eta, gaur egun ere, asko-
tan entzuten da, haragi-etetea zutik
erditzeagatik izan dela, adibidez. Bai-
na aukera asko daude: haurra bizkor
samar atera da, emakumearen zun-
tzen kalitatea kaskar samarra da edo
urratu egin da. Hor, garrantzitsuena
da, ondo-ondo jostea; gero, gu lagun-
tzeko gaude. 
Zonalde horretan ebaki bat izateak
zien tratamendu eskatzen du?
Hasteko, emakumearen gorputz eske-
ma aldatu egin da: zauri bat daukazu
eta ukitu eta sentitu egin beharra dau-
kazu. Txizari eutsi ezina ondorio eza-
gunena da, baina erditzean urratze
handiak gertatzen direnean, uzki-es-
finterrak ere urratu egiten dira, eta
kosta egiten zaigu, esatea, puzkerrek
alde egiten dutela. Gorputza bere oso-
tasunean begiratu behar da, baina
zauriekin gehien errepikatzen diren
ondorioak, sexu harremanen inguru-
koak dira. Hilabete gutxian, zonalde
hori aldatu egin da, eta emakume ba-
tek, gainera, erditzeko unea modu ne-
gatiboan bizi izan baldin badu, espe-
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rientzia traumatiko bilaka daiteke.
Izugarrizko garrantzia du, bikoteak
errealitate horren kontzientzia izate-
ak. 

Emakume batzuentzat, kontsultan
kuleroak kentze hutsa asko da. Beste
askori, kamilan etzateak eta posizio gi-
nekologikoan etzateak bortxa egoerak
ekartzen dizkie gogora. Gaiari pixkana
heldu behar zaio. Nik emakume bati
esan diezaioket orbana ondo dagoela,
baina, nahiz eta nik esan zuntz horiek
ondo daudela, ez da nahikoa. Oso poli-
ki hasi behar da, kanpotik estimula-
tzen, eta abar. Eta harremanak ez dai-
tezela izan misioneroaren posturan,
berriro postura ginekologikoak errepi-
katzea baita, nolabait. Hor emakumea
ulertua sentitzea oso garrantzitsua da.
Iruditzen zaigu aspaldiko kontuak di-
rela, baina oraindik ere entzun behar
izaten da: «Ez dakit noiztik ez dugun
harremanik izan... Esango du». 
Beti karga emakumeen gainean. 
Bai. Saio oso bat horren bueltan egiten
dugu eta, egia esan, oso harro nago gu-
gana etortzen diren bikoteez, askotan,
alderantzizkoa ere gertatzen baita:
emakumea animatuta egotea, eta aita
beldurrez. Niretzat, hori polita da;
nork esan behar zuen duela 50 urte
hori horrela izan zitekeenik?
Berrogeialdiaren mitoa.
Bai, ikuspegi hori badago sexualitatea-
rekiko, eta harreman berak ez izatea-
rekiko. Eta, pentsa, garai hartan ere
berrogeialdian haurdun gelditutako

asko ziren, ustez, senarra asetzeagatik.
Pixkana haste horrek laguntzen du,
egia esan. Emakume askok galdu egi-
ten dute, adibidez, bularren erotis-
moa, beren txikia elikatzeko bakarrik
ikusten baitituzte. Hormona aldaketa
horrek libidoan eragiten du, berezko
zerbait da, eta baita bagina lehortzea
ere. Askotan, sarketagatik molestia
hori bakarrik izaten da. Gehienei, me-
dikutan esaten diete, «normala da, pa-
sako zaizu». Eta, bai, posible da pasa-
tzea, baina posible da ez pasatzea. Er-
ditze gogorretako zauriak beti
agertzen dira bihotzean.  
Haurdun dagoen emakume bat, in-
teres propioak mugitzen ez badu,
iritsiko al da informazio hori guz-
tia jasotzera?
Informazioa egon, badago. Beharbada
garrantzitsua da populismotik ihes
egitea ere; hau da, nire lagun bati ospi-
tale jakin batean zerbait gertatu zaio-
lako, ez du esan nahi niri gertatuko
zaidanik. 

Jende zoragarria dago sistemaren
barruan, eta amei asko laguntzen di-
gute. Askotan, erditze on bat bizitu du-
gunean, zorte ona izan dugula azpi-
marratzen dugu. Baina, sekula ez
dugu esaten zorte oso txarra izan du-
gula, erditze txar baten ondoren. Egia
da, batzuetan, kasualitate errenkada
batek eragiten ditu egoera horiek, bai-
na ez beti. Zentzu horretan, Consuelo
Ruizen Parir sin miedo liburua, esate-
rako, ezinbesteko bat da. Bera Espai-

niako gerraondo garaian emagina izan
zen, eta izugarri aurrerakoia izan zen:
atzerrira joan zen, emakumeak ahal-
duntzen hasi zen eta erbesteratu egin
behar izan zuen, horrek hemen ez zue-
lako funtzionatzen. Gerora, El parto es
nuestro taldea lanean hasi zen eta, ba-
tik bat, azken hogei urteotan aurrera-
pauso handiak lortu dituzte. 

Haurrekin sekulako aukera dauka-
gula uste dut. Amaren gorputza zer
den erakutsi behar zaie haurrei, eta
horretarako liburu zoragarriak daude.
Gaztaroan, sexualitatean ere lagundu
egin behar zaie. Gero eta gazteago iza-
ten dituzte harremanak eta, askotan,
helburua besteari plazera ematea iza-
ten da, norberari eman beharrean.
Hortik, arrastaka iristen gara haurdu-
naldiaren momentura eta, ahaldun-
duta ez banago, irudituko zait dena
normala dela, dena nire onerako egi-
ten ari direla. 

Ez da erraza, eta asko erori gara bio-
lentziatzat jotako praktika horietan.
Momentu horretan egoerak gain har-
tzen dizu, eta lehenesten duzuna
ondo egotea da; zauriak, sendatuko di-
rela pentsatzen duzu. 

Hala ere, berriro diot, badago jende
ona, eta hori ere esan egin behar da.
Askotan, erditu eta gero kexak idazten
ditugu, eta idatzi egin behar dira gau-
zak aldatzeko, baina eskertza gutunak
ere idatzi egin behar dira. Bi gauzak
dira beharrezko. Garrantzitsua da,
ikustea, zer eskatzen dugun familiok,
eta elkarlan bat izan beharra dauka.
Alegia, nik haurdunaldia izugarri
ondo prestatuagatik, sistemari eskudu
bat jarrita baldin banago, egoera ho-
rrek, momenturen batean, eztanda
egingo du. Garrantzitsuena, beraz, ho-
rri ahotsa jartzea eta beharrak ozen
adieraztea da. 

«Inoiz baino biziago 
zauden momentu batean,
gaixo baten modura
artatzen zaituzte»

«Ahaldunduta ez banago,
irudituko zait dena normala
dela, dena nire onerako
egiten ari direla»
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BALIABIDE GEHIAGO,
MINUTUKO ISILUNE GUTXIAGO
Tolosaldeko Asanblada Feministak bat egin du, indarkeria matxistaren aurkako
egunean Euskal Herriko Mugimendu Feministak jositako aldarriekin; justizia
patriarkalaren gainean jarri dute fokua, eta baliabide eraginkorrak eskatu. 

Itzea Urkizu Arsuaga

U stez, justizia babesteko
dago. Hala dio Tolosalde-
ko Asanblada Feministak,
azaroaren 25eko aldarrie-

kin justizia «patriarkalari» zuzenean
begiratuz: «Benetan, ordea, heteropa-
triarkala da, logika zapaltzaileak ditu
oinarri, eta epaitu egiten gaitu, eraso-
tzaileak babestuz». 

Abiapuntu hori izango du, bihar,
12:30ean, Tolosako Trianguloa plaza-
tik abiatuko den manifestazioak,
(In)justiziaren gainetik, saretze femi-
nista leloa baliatuz. Eskualdeko mugi-
mendu feministak Euskal Herrikoare-
kin bat egin du Indarkeria Matxistaren
Aurkako Nazioarteko Egunean, eta
«baliabideak» eskatu dituzte, minutu-
ko isiluneen eraginkortasuna zalan-
tzan jarriz: «Ez dugu diskurtso hutsa-
lik onartuko. Krimen matxistak gerta-

tzen direnean, erakundeek gaitzetsi
egiten dituzte, baina, gero, ez dute
konponbiderik eskaintzen. Eta, modu
horretan, egunero bizi dugu indarke-
ria matxista, natural-natural». 

Tolosaldeko Asanblada Feministak
argi dauka: «Hori ez da kasualitatea,
menderakuntza sistema oso baten
emaitza da». Eta emaitza horietako
zenbait ere plazaratu nahi izan dituz-
te, zenbakitan. Izan ere, Euskal He-
rrian zazpi emakume erail dituzte aur-
ten: «Nazkatuta gaude, haserre». 

Beren egonezina, dena den, erailke-
tetatik harago kokatu nahi izan du
mugimendu feministak, azalduz,
«puzzle oso bat» dela emakumeen
egunerokoa zapaltzen duena: «Lana-
ren banaketa sexuala, lanpostu preka-
rioak, gure gorputzen gaineko kontro-
la, feminizidioak, inpunitatea,...». 

Indarkeria «bikoitza edo hirukoi-
tza» ere hizpide izan dute, asko baitira,

zapalkuntza bat baino gehiago jasan
behar izaten dituzten emakumeak;
esaterako, migratzaileak, errefuxia-
tuak edo-eta arrazializatuak. 

Benetako baliabideak, 
sistema aldatzeko
Indarkeria matxista salatzeko eguna-
ren harira, Tolosaldeko Asanblada Fe-
ministak ere gogora ekarri nahi izan
ditu, azken hilabeteotan «justizia pa-
triarkalaren inguruan» sortutako al-
biste eta zurrunbiloak: «Zenbaitek,
oraindik, ez dute ulertu sistema dela
haserretzen gaituena, eta sistema bera
aldatu behar dugula». 

Horretarako, helburu zehatzak pro-
posatu dituzte, konponbiderantzako
agenda osatzeko: justizia feminista,
hezkidetza eta kalitatezko politika fe-
minista. Zeharkako lana egin behar
da, eta erakundeek behar adina balia-
bide jarri behar dituzte horretan». 

Joan den udaberrian, Tolosan gertatutako sexu eraso baten harira, Plaza Zaharrean egindako elkarretratze jendetsua. M. IRAOLA
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MATAZAK EHUNDU DITUZTE INDARKERIA MATXISTAREN KONTRA
Amasa-Villabonako Udalak egindako deiari erantzun diete Erniobea institutuan eta Fleming herri ikastetxean, eta 87 metro ehundu 
dituzte indarkeria matxistaren kontra. Ikastetxeetan, atseden orduetan eta eskola orduetatik kanpo aritu dira josten. Irakasle, ikasle,
guraso eta aitona-amonen laguntza jaso dute horretarako. J. MIRANDA LABAIEN

Fokua, indarkeria
biktimen erreparazioari

I. Urkizu

Tolosako Udalak aurkeztu du In-
darkeria Matxistaren Aurkako

Nazioarteko Egunaren bueltan presta-
tutako egitaraua, eta hitzordu gehie-
nak bihar izango dira. Ohiko flashmo-
barekin batera, herritarrak deitu di-
tuzte, Tolosaldeko Asanblada
Feministak antolaturiko manifesta-
zioan parte hartzera: (In)justiziaren
gainetik, saretze feminista.

Udal ordezkariek asteartean plaza-
ratu zuten hitzordu zerrenda, eta baita
datorren astearteko osoko bilkuran
onartuko duten adierazpen instituzio-
nala ere. Bide horretan, Olatz Peon To-
losako alkateak azpimarratu zuen,

Tolosako Udalak hitzordu
zerrenda prestatu du, eta
asteartean adierazpen
instituzionala onartuko dute

«Tolosako Udalak bere egiten du(ela)
hiria indarkeria matxistarik gabeko
gune izateko konpromiso politikoe-
kin». 

Horrela, zenbait erronka dituzte,
orain, esku artean, eta 2019an barrena
hasiko dira horiei heltzen: indarkeria
matxistaren biktimen erreparazio es-
kubidea jorratu nahi du udalak. 2016.
urtean Emakumeenganako Indarke-
riaren Kontrako Tolosako I. Udal Pro-
tokoloa osatu zuten, eta hain justu
protokolo hori berrikusteko premia
ohartarazi du berdintasun sailak; in-
darkeriaren definizioak zabaldu di-
tuzte eta, horrekin batera, bete beha-
rreko hutsuneak sortu dira. 

Bide horretan, datorren asteartean
udalbatzak onartuko duen adierazpen
instituzionalak ere biktimen errepara-
zioari jarriko dio fokua. Haien aitortza
soziala lortzea eta gizarteak haien
kontaketa aintzatestea izango dira To-
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losako Udalaren lehentasunak eta,
erakunde publiko gisa, horretarako
baliabideak jartzeko konpromisoa
hartuko dute. 

A25, TOLOSA
AZAROAK 6-20
Aranburu jauregian.Emeek emana
erakusketa. 
AZAROAK 23- ABENDUAK 2
Zerkausia.Argiztapena morez jantzita.
AZAROAK 24
12:00.Flasmob-a eta manifestazioa
(In)justiziaren gainetik, saretze feminista,
Trianguloan.
20:00.Feminazi se nace hitzaldia, Irantzu
Varelarekin, kultur etxean.
AZAROAK 26
11:00.Trianguloan, ikastetxeen ekintza. 
18:00-20:00.Kultur etxean, Izaskun
Solagaistuaren hitzaldia: Adineko
emakumeen aurkako indarkeria. 
AZAROAK 28
20:30.Leidorren: Comandante Arian.
Una historia de mujeres, guerra y libertad. 
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OSTIRALA
AZAROAK 23

ALEGIA
GAZTETXEAREN URTEURRENA
19:30.Zerbeza Ferie. Ate irekiera.
20:30-22:00.Afaria. Little Martin Selektah
+ Dabu selekta + Selektah Stepi.
23:00.Nikotin & Lagunak kontzertua.
DOKUMENTALA
22:00. Aralar, mundua leku den lurra,
dokumentala, Elizpe zineman. Jarraian,
Garazi Auzmendi, Iban Toledo, Aloña Jauregi
eta Ion Fontenla zuzendariekin solasaldia. 

ALKIZA
ANTZERKIA
18:30. Evaren alabakantzezlana, plazan.
Haurrik gabe joateko deia egin dute, eta
horretarako zaintza zerbitzua egongo da.

ALTZO
DOKUMENTALA
18:30.Zineklub feministan, Trapu zikinak
asanbladan gordetzen diradokumentala
udaletxeko aretoan.

AMASA-VILLABONA
INDARKERIA MATXISTAREN
KONTRAKO EGUNA
11:30. Malkar plazan elkartuko da jende
guztia egindako matazekin.
11:30.Kalejira abiatuko da.
12:00. Errebote plazan matazei omenaldia
egingo zaie. Ekitaldian parte hartuko dute
Zubimusu ikastolak, Erniobea ikastetxeak
eta Fleming Herri Eskolak.
35. MENDI ASTEA
20:00. Annapurnaren magaletatik oinez
emanaldia, Gurea antzokian. Bestetik, 11.
argazki rally-ko lanen erakusketa, eta sari
banaketa.

AMEZKETA
KANTU AFARIA
21:00.Zazpitturri elkartean kantu afaria
egingo dute.

ANOETA
MUSIKA
22:30.Olatz Salbadorren kontzertua,
Zimiterioan.

BELAUNTZA
HITZALDIA
20:00.Mikel Garaikoetxea tolosarrak duela

30 urte, 27 egunez Alpeetan egin zuen
bidaia kontatuko du garai hartako irudien
bidez, kultur etxean.

IBARRA
MUSIKA
19:00.Lagunarteko ahotsak kontzertua,
Ibarrako eta Anoetako abesbatzen eskutik,
kultur etxean.

IKAZTEGIETA
EUSKARALDIA
19:00.Euskaraldiari hasiera emateko
trikipoteoa izango da, Ostatutik
Zubiaurrera.

IRURA
DANTZA
19:00.Euskal Herriko Dantza Txapelketa
hirugarren aldiz irabazi eta gero, Idoia
Besada eta Xabiera Artolak irurarren
aurrean plazan dantzatu ostean, Nestor
Basterretxearen eskultura udaletxean
utziko dute.

TOLOSA
ARROPA BILKETA
16:30-20:00.Zaporeak proiektuaren
izenean, errefuxiatuentzat arropa bilketa
egingo da, kultur etxean.
MUSIKA
20:30.Ruper Ordorikaren bakarkako
kontzertua, Topic aretoan.
MUSIKA
22:30.Patxuko Nice eta Dingwash taldeen
kontzertua, Bonberenean. Sarrera: 8 euro.

ZIZURKIL
ELKARRETARATZEA
20:00. Indarkeria matxistaren kontrako
elkarretaratzea, plazan.

LARUNBATA
AZAROAK 24

ALEGIA
FILMA ETA TERTULIA
19:00. El viaje de Nishafilma, gazteleraz.
Ondoren. Taperafaria (afaria bakoitzak
berea eraman behar du) + tertulia.

AMASA-VILLABONA
MUSIKA

20:00. La boda de la condesita,
kontzertua, elizan. Organoan Fernando
Gonzalo, txistuan Gorka Zabaleta eta
perkusioan Jose Javier Lera.

BALIARRAIN
KULTUR ASTEBURUA
16:00. Buztinez egindako lanak
margotzea, erabilera anitzeko gelan.
19:30. Talo jatea haurrentzat, Arkaitz
elkartean.
20:30. Talo jatea helduentzat, Arkaitz
elkartean.

BIDANIA-GOIATZ
FLASHMOB ETA
MANIFESTAZIOA
11:00. Indarkeria Matxistaren Kontrako
Nazioarteko Eguna dela eta, Tolosara
joateko deia egin du talde feministak
bertan egingo den flashmobean eta
manifestazioan parte hartzeko.
11:00etan Bidaniako frontoian elkartuko
dira.

IKAZTEGIETA
HITZALDIA
12:00.Onintza Enbeitarekin hitzaldia:
Eguneroko indarkeria txikiak,
udaletxean.

TOLOSA
ANDONI EGAÑAREN SOLASALDIA
10:00.Panelfisa enpresak 25 urte
betetzen dituela eta, Andoni Egaña
bertsolariarekin solasaldia izango da:
Lanean zoriontsu al gara?Bapateko
musikak lagundutako saioa izango da.
Iñar Sastre piano jotzailearekin eta Aiert
Beobide dantzariarekin. Elena Aranbarrik
aurkeztuko du eta  hitzaurrean
Panelfisaren eraldaketaz ariko dira.
Sarrera doan da eta irekia da
guztiarentzat.
HARITUZ EGUNA
11:00. Eskualdeko bertsozaleen batzarra,
Abastos eraikinean. Parte hartze irekia
da, eta eskualdeko bertsozale guztiak
gonbidatuta daude: zertan da eskualdeko
bertsolaritza? 2019rako egitasmoak,
hutsuneak, beharrak,...
12:00. Bertsotrukean, bertso poteoa.
Gasteizko Kakiturri bertso eskola,
Arrasate eta Eskoriatzako bertso eskolak
eta Tolosaldeko bertso eskolak.

Agenda
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14:30. Bazkaria, Ibarrako Galtzaundi
tabernan. Ondoren. Bertso saioa.
INDARKERIA MATXISTAREN
KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA
Ikusi egitaraua 25. orrialdean.
TOLOSA KANTARI
12:00.Kantujira herrikoia. Irteera, M. Luisa
Agirre doktorearen kaletik.
HITZALDIA
18:00.Emakume migratuak, errealitate
lazgarriakhitzaldia, kultur etxean. Ana Yurd
elkarteak antolatuta, hitzaldi-solasaldia
izango da. Tarana Karim eta Marie - Lucie
Monshenekerekin. 
TITIRIJAI
12:30/18:00. Hathi,Plaza Zaharrean eta
Euskal Herria plazan.
12:30. Colgando de un hilo, Plaza Berrian.
18:30. Y tu que pintas, Topic-en.
ARROPA BILKETA
10:00-13:00.Zaporeak proiektuaren
izenean, errefuxiatuentzat arropa bilketa
egingo da, kultur etxean.

IGANDEA
AZAROAK 25

ALEGIA
INDARKERIA MATXISTA
12:00. Elkarretaratzea.
Ondoren.Bertso poteoa.

ALTZO
ELKARRETARATZEA
13:00. Ekitaldia eta kontzentrazioa
(In)justizia patriarkalaren aurrean, saretze
feminista lelopean. 

AMASA-VILLABONA
35. MENDI ASTEA
08:30.Mendi ibilaldia, Olaederra kiroldegitik
abiatuta.
ANTZERKIA
17:00.Alizia antzezlana. Haurrei zuzenduta,
euskaraz, Gurea antzokian. Sarrera: 6 euro.

ANOETA
MUSIKA
12:00.Anoetako Txistulari Taldea kalejiran
ibiliko da.
ELKARRETARATZEA
12:30.Elkarretaratzea egingo dute
udaletxeko arkupeetan, Anoetak ez du

indarkeri matxistarik onartzen lelopean.

ASTEASU
ELKARRETARATZEA ETA MUSIKA
12:30.Kultur etxe aurrean kontzentrazioa
egingo dute, eta zuzeneko musika eta
abestiak izango dira. Ondoren, gaztaina
erreak banatuko dira. 

BERASTEGI
KULTUR ASTEBURUA
18:00. Indarkeria Matxistaren Kontrako
Nazioarteko egunaren harira, Volar
dokumenetala, udaletxean.

BALIARRAIN
KULTUR ASTEBURUA
12:30.Meza. Ondoren, hamaiketakoa,
Zartagin.

BIDANIA-GOIATZ
DOKUMENTALA
17:00.Nagore Laffageren dokumentala
izango da ikusgai, erabilera anitzeko gelan.
Ondoren. Egonezinak eta sentipenak
partekatzeko aukera, txokolate beroarekin.

IKAZTEGIETA
MUSIKA ETA ELKARRETARATZEA 
12:00. Artantxuriketan, ama-alabak
kantuan. Garai bateko baserriko sukaldean
arta zuriketan antzeztuz, kantu eta
kontakizunen saioa, udaletxean.
Ondoren. Elkarretaratzea zubian,
indarkeria matxista salatzeko.
14:00. Erretirodunen eguneko  bazkaria,
Ostatu tabernan.

IRURA
ELKARRETARATZEA
12:00. Indarkeria matxistaren kontrako
elkarretaratzea egingo dute, plazan.

LARRAUL
KULTUR ASTEA
16:30. II. Eskoba lehiaketa Katilutxulo
elkartean.
19:00. Gazteentzako pelikula (+12) Kultur
etxean.

LIZARTZA
ANTZERKIA
18:00. Indarkeria Matxistaren Kontrako
Nazioarteko Egunaren harira Futbolariak
eta printzesakantzezlana, kultur gunean.

TOLOSA
SANTA ZEZILIA KONTZERTUA
12:00.Udal Txistulari banda, Musika
Eskolako dultzaineroak, Isidro Larrañaga
akordeoi orkestra eta Tolosako Musika
Banda, Leidor aretoan.
TITIRIJAI
12:30. Hathi,Plaza Zaharrean eta Euskal
Herria plazan.
18:30.La Semilla,Topic-en.

ASTELEHENA
AZAROAK 26

LARRAUL
KULTUR ASTEA
18:00.Larraulgo gazteen eskutik, argazki
diaporama izango da ikusgai kultur etxean.
19:30. Zer litzateke Euskal Herria trikitia
gabe?hitzaldia. Hizlariak: Haritz Garmendia
eta Josu Arrizabalaga Izer trikitilariak.

TOLOSA
INDARKERIA MATXISTAREN
KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA
Ikusi egitaraua 25. orrialdean.
TITIRIJAI
22:00. Ubú Roi, Topic-en. Helduentzat.
23:00-01:00. Topic-eko anbiguan, aurreko
saioaren inguruko solasaldia, Giorgio eta
Joelle Noguesekin.

ZINEMA

GIRL
Larunbata (19:30). 
Astelehena (20:30). Ikuslearen eguna.
Leidor, Tolosa.

LA BUENA ESPOSA
Larunbata (22:30). 
Igandea (20:15).
Leidor, Tolosa.

LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Larunbata (19:30 eta 22:00). 
Igandea (19:30).
Astelehena (21:00). Ikuslearen eguna.
Gurea, Amasa-Villabona. 
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28 Z
er litzateke gure herria, herri
ekimenik gabe? Zer, herri ho-
nen aldeko apusturik egin
izan ez balute ehunka, mila-

ka, herritarrek, euskara, euskal kultu-
ra, euskarazko hezkuntza edota eko-
nomia bultzatzeko? Gutxi batzuk ai-
patzearren: hedabideetan Argiaeta
Egunkaria/Berria; kulturgintzan, El-
kar; helduen euskalduntze eta alfabe-
tatzean, AEK; unibertsitatean, UEU;
hezkuntzan, ikastolak; enpresa mun-
duan, kooperatibak. Eta herririk herri
edo eskualdez eskualde sorturiko kul-
tur eta euskara elkarteak, Kontseilua
bera, edo gaztetxeak, edo … Inork iru-
dika lezake Euskal Herririk, gaur
egun, horiek guztiak gabe?
Une gozoagoak bizi izan dituen

arren, herri ekimenak bizirik dirau; ez
soilik aipatutako adibide horiek iraun
dutelako, baizik eta gaur egun ere, he-
rritarren ekimenez apustu handiak
egiten direlako. Zer dira bada, Gure

Esku Dago edota gaur abiatuko den
Euskaraldia?
Zer dute komunean guztiek? Herri-

tik eta herriarentzat, herritarrek eta
herritarrentzat sortuak direla, eta
egungo gizartean dauden gabeziei
erantzuten dietela, gizartea eraldatu
nahi dutelako, gizarte hobe eta zo-
riontsuago bat eraikitzeko. Gehienak
dirua irabazteko asmorik gabeko eki-
menak dira, eta irabaziz
gero, proiektuak sendo-
tzeko edo berriak abia-
tzeko, edo gizarte ekin-
tzarako bideratzen dute
(baita langileen baldin-
tzak hobetzeko ere). Au-
togestioa dute ardatz, eta
laguntza publikoa jaso
arren ez dira «publiko-
ak», baina bai «herritar»
edo «herrikoi». Batzuek
(ikastolek esaterako) He-
rri Onura izendapena daukate.
Horregatik kezkatu naute ikuspegi

sinplista eta arriskutsu batetik ikasto-
len aurka zenbait eremutatik egin di-
ren adierazpenek. Erakunde publiko
sasi-autonomoak ditugunez, eginki-
zun garrantzitsuak horien esku utzi
behar direla diotenen ikuspegi her-
tsien arabera, ikastolen egitekoa
amaitu da, sare publikoak hartu du
eginkizun hori, eta ikastolek, iraute-
kotan, publifikatu egin behar dute.
Ahaztuta erakunde horiek espainiar

estatuak sorturikoak direla eta herri
hau zatitzen duten erakundeak dire-
la, eta egun esku batzuetan egon
arren, bihar, apika, okerragoen esku
egon daitezkeela, edota, Katalunian
nola, hemen ere gerta daitekeela 155.
artikulua aplikatzea. Baina, eta estatu
propioa izanda ere, itxi egin beharko
al litzaioke atea herri ekimenari? 
Mingarriagoa zait tesi hori azken

aldian ezker abertzale he-
terogeneoko sektore ba-
tek erabiltzea, inoiz era-
kunde horietako boterea
ukitzera ere iritsi ez dire-
nean. Zeharka hasi ziren,
ikastolak «pribatuak» di-
rela eta finantzazioa eten
behar zitzaiela; gero, sare
publikoak bizi dituen
«miserien» erantzule di-
rela; orain, «segregatzai-
leak» direla. Baina, azke-

nik, Buesak 1993an erdizka lortu zue-
na amaieraraino eraman behar dela
esan dute.
Dena den, ikastola mugimenduak

tinko dirau, eta eutsiko dio oraingo
enbatari ere. Eutsiko dio, orain arte
bezala, bereak dituen lau ezaugarri
nagusietan oinarrituta: herritar, eus-
kaldun, hezkuntza eredu propioa
duena eta eraldatzaile izaten jarrai-
tuz.
PS: Euskaraldi on, ahobizi eta, be-

reziki, belarriprest guztioi!

KOLDO ALDABE
KAZETARIA 

Herri ekimena

Ikastola mugimenduak
tinko dirau, eta eutsiko

dio oraingo enbatari ere.
Eutsiko dio, orain arte
bezala, bereak dituen 

lau ezaugarri 
nagusietan oinarrituta

HARITZ MUJIKA

Alkandora, polar, kaiku,
jertse edo niki blaitu,
hitzak klaserik ez baitu.
Jarri guztiei txapa bat baina
dena ez da hor amaitu.
Gaur hasi, bihar jarraitu,
hitzak gidatuko zaitu.
Asko elkartuko gaitu!

Doinua
Ai hori begi ederra

Euskaraldia

Iritzia
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IRITZIA

E skuekin malkoak kendu eta ur
txorrota irekitzen dut. Aurpe-
gia freskatu eta ispiluan ikus-
ten dut nire isla. Ezezkoa egi-

ten dut segituan eta bes-
te bi aldiz garbitzen dut
aurpegia urarekin.
«Zer ahula naizen».
Gorroto dut negar

egitea. Egia da ez nagoe-
la anaiaren lekuan, niri
ez baitidate inoiz esan
ezin ditudala nire senti-
menduak erakutsi. Ez
naute mehatxatu negar
egiten badut arreba
ahularekin alderatuko
nautela esanez, eta on-
dorioz, ahulak izateko aukera duten
bakarrak neskak direla pentsaraziz.
Baina aldi berean, nirekiko mespre-

txuz beteriko esaldia da. Txikitatik
saiatu naiz nire sentimenduak ez era-
kusten, negar ez egiten norbait aurre-
an badago, indartsuaren plantak egi-
ten. Horrela, atearen beste aldetik en-

tzuten nuen errietan ez nintzen ni
izango ahularen adibidea, horrela
nire balioa bermatuko litzateke. Bai
etxean eta bai kalean. Izan ere emaku-

meok negar egin dezake-
gu, baina ahulak bezala
ikusten gaituelako gizarte-
ak. Hala ere, pertsona
arrunt bat naiz, eta batzue-
tan ezin dut gehiago. Ez-
tanda egiten dut.
Inpotentziak sortutako

sentsazioari ihes egiten
saiatzen naiz horrelako
momentuetan. Hala ere,
begiak malkoz betetzen
zaizkit, eta olatuen artetik
ezer ikusteko gai ez naize-

nean atera egiten dira. Begiak gorri-
tuz, arnasa moztuz eta gorputza dar-
darka jarriz. 
Nolanahi ere, amorru gehien ema-

ten didana ez da nire sexuagatik epai-
tua izatea edo nire anaiak mutila iza-
teagatik bere «maskulinitatea» eraku-
tsi behar izatea. Haserreen neure

buruarekin nago, arau tentel hauen
menpe bizitzeagatik. Izan ere, ez al
da egia neska indartsua naizela fro-
gatzeko saihesten dudala negar egi-
tea? 
Badakit aurre egin diezaiokedala,

baina hainbeste denboran zehar ge-
zurretan ibili ondoren ez dakit bene-
tan ahalko dudan. Ez dakit jendau-
rrean negar egiteko ausardia edukiko
dudan. 

JONE ALBERDI 
IKASLEA 

Ahularen ausardia

Ez al da egia neska
indartsua naizela
frogatzeko saihesten
dudala negar egitea?

KOMIKIA NAIARA DELGADO PEREZ
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EGURALDIA

OSTIRALA
Giro lasaiak jarraipena izango du.
Hego haizea nagusituko da, hego-
mendebaldeko ukituarekin eta horre-
kin tenperatura goxoa izango dugu:
14-16 gradu. Zeruari dagokionez ho-
deigune batzuk agertuko zaizkigu, ba-

tez ere, goizalde-
an. Orokorrean
erdi eta goi maila-
ko izango diren
arren, euri zapa-
rradaren bat edo
beste utz dezake-
te. Arratsalde par-
tean zerua argiago
eta eguzkiaz goza-
tzeko aukera izan-
go da.

LARUNBATA
Eguraldi lasaiak jarraituko du, nahiz
eta egun amaierarako okerrera egin.
Beste egun batez jarraian hego-haize-
ak joko du, mendebaldeko ukituz, az-
ken orduetan zakar gainera eta tenpe-
ratura atsegina. Eguneko erdiko or-
duetan: 13-15 gradu. Zeruari
dagokionez, goizean eta arratsaldea-
ren erdira arte giro argia, erdi eta goi-
mailako hodei batzuekin. Egunaren
amaieran mendebaldetik hodei ugari
etorriko zaizkigu zerua estaliz.

IGANDEA
Giro nahasiagoa izango dugu. Gauer-
dian sartuko den fronte batek euri za-
parrada batzuk utziko dizkigu eta ten-
peraturaren beherakada bat ekarriko
du. Euria gehien bat goizean egingo
du. Arratsalde partean aterruneak lu-
zeagoak izango dira eta euri gutxi bo-
tako du. Tenperatura 10-12 gradutan
geratuko zaigu eta elur mailak ere be-
hera egingo du, 1000-1200 metrotik
gora zurituz. Haizeak goizean hego
ukitu bat izango du eta zakar joko du
eta arratsaldean mendebaldetik eta
indarra galduko du zertxobait.

FARMAZIAK

AZAROAK 23, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.Bronte, C. 
Korreo kalea, 20.
Telefonoa: 943 67 60 13.

AZAROAK 24, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1.  
Telefonoa: 943 67 38 49.

AZAROAK 25, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Azpiroz, L. 
Amaroz auzunea, 9.  
Telefonoa: 943 67 51 18.

AZAROAK 26, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Etxebeste, J. M.
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2018ko azaroaren 23a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
23

IGANDEA
25

LARUNBATA
24

ASTELEHENA
26

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA:

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

IRAGARKI 
LABURRAK
ALOKAGAI
Lan eskaintza. 
Tolosaldeko galdaragintza enpresa batek
lanerako jendea behar du. Bidali zuen
curriculum vitaea helbide elektroniko
honetara: im.gorakal@gorakal.es.

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

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.Hollywoodeko izarrak antzezlana.
22:30.Ur eta lur. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

107.6 fm
www.ataria.eus

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza. 
Iker Ibarluzearekin eguraldi iragarpena,
solasaldi politikoa Eneko Maioz (EH Bildu),
Iñigo Cabieces (Ahal Dugu) eta Pello
Atxukarrorekin (PP), Galtzaundiren Hitzez
Hitz Igor Agirrerekin eta Arantxa Izagirre
abokatua. 
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,
Iñaki Zubeldia kale kantoitik eta Iker
Iriarterekin  bidaiariaren tartean.
16:00. Zebrabidea. 
11:00. Hamaiketakoa.
Villabona-Aiztondo eta Anoetaldeko
berriak, Jon Mirandaren eskutik.  
18:00.Goizeko saioen onena.
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSAR.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.2 mó graduatu 

erref lexuen
aurkako 
lenteekin

99€

Kontsultatu itzazu zure optikan kanpainaren
ezaugarriak.Ezingo da beste eskaintza 
batzuetan erabili.

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 

www.multiopticasgipuzkoa.com
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