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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.

Gabonak pasa berri dira. Onartu beharra daukat, bes-
te askori ez bezala, asko gustatzen zaidan sasoia
dela Eguberrietakoa. 

Egia da kontsumismoaz kutsatutako
egunak direla. Norberak jarri behar muga!
Beste gauza askorekin gertatzen den beza-
la. Baina, kalean dagoen giroa, koloreak eta
usaina, oso gustuko ditut, herri txiki nahiz
hiriburuetan.

Donostiak erabat txundituta utzi nau
Gabon hauetan. Sekula baino argi gehiago
jarri dituztela iruditu zait eta politagoak,
gainera. Iaz bezalaxe, aurten ere, Gabone-
tako azoka jarri dute. Egurrezko etxetxo
horiek, argiak... Europako hiriburu asko-
tan aspalditik egiten dena.

Eta noria... Ezin ba, idatzi hau bukatu, noria aipatu
gabe. Oharkabean ez da pasatu, behintzat. Jesus! Hori da
kritika pila! Garestia zela; handia; hiriaren eredu txarra;

ilara amaigabeak sortu dituena; ardiak be-
zala bata bestearen atzetik joaten garela
dioten kritikak...
Ez nator bat kritika horiekin. Beno, bai,

ardiak bezala garela deritzot nik ere. Noria
baino adibide aproposagoa jarri nahiko
nuke: Behobia- Donostia lasterketan mila-
ka lagunek ematen dute (duzue) izena, eta
ez dut sekula horren kritikarik entzun. 
Beste adibide bat: Zegama- Aizkorri.

Jendetza batzen da urtero, milaka lagun,
Aizkorrira bidean lasterkariei pasilloaegi-
teko. Lau hankako ardi ugari, egun horre-

tan mendian.
Eta azken adibide bat: Gabonetako loteria erosteko ila-

ra luzeak. Ardiak bezala, urtero, aldamenekoari tokatuko
zaion beldurrez. Espero dut, ilara horietan, apustu etxeen
aurka dabiltzan horiek ez egotea. Akaso loteria ez al da
apustua?

OIHANE MATEOS 
KAZETARIA 

Ardiak bezala

Gabonetako loteria erosteko ilara
luzeak (...). Espero dut, ilara horietan,

apustu etxeen aurka dabiltzan horiek ez
egotea. Akaso loteria ez al da apustua?

Azaleko irudia: 
Jon Irisarri

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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TOLOSALDEA
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2019ko urtarrilaren 25a

GIMNASIA EGITEKO MAKINAK JARRI DITUZTE IRURAN
Irurako Udalak jakinarazi duenez, herriko Ibaigain pasealekuan gimnasia egiteko
makinak jarri dituzte, bertan ibiltzen direnek erabili ahal izateko. Hainbat ariketa egiteko
aukera izango dute herritarrek, aurrerantzean. ATARIA

'Jokotarte' egitasmoa
abiatuko dute bihar
Zizurkil.Plazida Otaño liburute-
gia jolas eremu bihurtu nahi dute.
Rol-jokoarekin eta xakearekin ha-
siko dira, eta, pixkanaka, mahai-
joko desberdinak eskaini nahi di-
tuzte liburutegian jolasteko. Joko-
tarte deitu diote, momentuz,
Plazida Otaño liburutegian hileko
hirugarren larunbatean egin nahi
duten egitasmoari. 11:00etatik
13:00etara izango dira saioak eta,
lehenengoa, bihar egingo dute.

Sahararen aldeko bilketa
egingo dute Zizurkilen
Zizurkil.Herriko hiru ikastetxee-
tan (Pedro Mari Otaño, San Millan
eta Zubimusu), Plazida Otaño libu-
rutegian eta udal bulegoetan utzi
ahal izango dira, Saharako herrita-
rrei laguntzeko produktuak. Urte-
ro bezala, honako produktuak bi-
dali ahal izango dira kanpamen-
tuetara: elikagai ez galkorrak
(lekaleak, hegaluzea eta sardinak
oliotan, pasta, arroza, azukrea,
olioa), higiene produktuak eta es-
kola materiala. Urtarrilaren 31ra
bitarte eman ahal izango dira pro-
duktuak eta, gero, otsailaren er-
dialdean, bideratuko dituzte erre-
fuxiatu kanpamentuetara.

M8-ko greba feminista
prestatzeko bilera
Anoeta.Bihar, larunbata,
11:00etan, udaletxean egingo dute
bilera. Grebaren antolakuntzan
parte hartu nahi duten emakume
guztiak deitu dituzte, bilerara azal
daitezen. 

Presoen aldeko dinamika
indartu nahi dute Anoetan

Erredakzioa

Egun 264 euskal preso politiko dau-
de espetxean. Horietatik lau be-

raien etxean daude, hiru Euskal Herri-
ko espetxeetan, 211 Espainiakoetan, 47
Frantziakoetan eta bakarra Portuga-
len. Euskal preso horietatik 23k gaixo-
tasun larriren bat dute, eta ehunka
dira, astebururo milaka kilometro egi-
ten dituzten senideak, horien artean
haurrak eta pertsona helduak.

Bihar, larunbata, 10:30ean,
bilera egingo dute, hainbat
esparrutako eragile eta
norbanakoekin, udaletxean

Dinamikaren bultzatzaileek adiera-
zi dutenez, «guztioi dagokigu sufri-
mendu bidegabe honekin amaitzea».
Horregatik, presoen eskubideen alde-
ko dinamika indartu nahi dute: «Ba-
koitzak bere esparrutik,bakoitzak bere
neurrian, denon indarrez lortuko
dugu injustizia honekin amaitzea».
Herriko esparru ezberdinetako eragile
eta norbanakoekin bihar egingo dute
bilera, udaletxean, 10:30ean. Bestalde,
gaur, hileko azken ostirala izanik, el-
karretaratzeak egingo dituzte herriz
herri. Anoetan 19:30ean izango da eta
Ibarran, berriz, ordu berean, soka-tira
taldeak gidatuko du, herri sarreran
egingo duten mobilizazioa.
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«KABARETAK, UMORETIK,
KRITIKA SOZIALA EGITEKO
AUKERA EMATEN DIZU»
AGURTZANE INTXAURRAGA
ANTZERKI ZUZENDARIA

Igandean, Villabonako Gurea aretoan, ‘Txarriboda’ egingo
du Hika Teatro taldeak, 19:30etik aurrera, eta ospakizunera
gonbidatu dituzte eskualdeko herritarrak

Jon Miranda

Askotan galdetzen diote, Agurtzane In-
txaurragari (Orozko, 1966), nola lortu
duen horrelako taldea osatzea, Txarri-
boda lanerako. Antzerki zuzendariaren
esanetan, «obra honetan energiek bat
egin dute eta, beraz, aktoreek goren go-
renera eraman dute ikuskizuna».
Kontentu al zaudete antzerki lanak
izan duen harrerarekin?
Oso pozik gaude. Duela urtebete Erren-
terian estreinatu genuen obra. Harrez-
keroztik Euskal Herri osoan aritu izan
gara, batez ere, Gipuzkoan. Jendearen
erantzuna oso ona izan da, eta ahoz
ahokoak asko funtzionatu du. Beraz,
ikuskizunak oraindik bide luzea egingo
duela uste dut.

Non izan zuen sorburua antzerki
lan honek?
Nik banuen ezkontza bati buruz zer-
bait kontatzeko asmoa. Berez, sekula
modaz pasatzen ez den liturgia bat da.
Noiz edo noiz denok egon gara ezkon-
tzaren batean, eta agerikoa da oso tea-
trala dela. Egun horretan denok senti-
tzen gara, modu batera edo bestera,
munduko ederrenak eta aberatsenak.
Ebento horretarako bereziki presta-
tzen gara. Hori kontatu nahi nuen, eta
kritika bat egin, umorea baliatuta.
Inprobisazioa dago lan horren oi-
narrian.
Hamabost egunez Hernanin egonal-
dia egin genuen, eta inprobisazio gi-
datuak landu genituen. Ezarritako bi-
deak landu zituzten aktoreek. Saio ho-

rietatik, aldi berean, ikuskizuna sor-
tzen, testua idazten eta musikak auke-
ratzen joan ginen. Lan intentsua izan
zen. Horregatik, esan daiteke sormen
lana kolektiboa izan zela. Ideia nik
izan nuen, nik banekien nora iritsi
nahi nuen, baina bide horretan askok
lagundu zuten. 
Kabareta da erabili duzuen lengo-
aia. Zergatik?
Berez kabaretak duen ezaugarrietako
bat da, egoera bat gordinkeriaz konta-
tzeko aukera ematen dizula. Betiere
umoretik, baina kritika soziala egiteko
erabili izan da. Filtrorik gabe, emozio-
ak zuzen zuzenean aurkezteko aukera
ematen dizu. Formula modura ederra
iruditu zitzaidan. Narrazio basati mo-
dura kontatu nahi nuen ezkontza.
Nola moldatu dituzue musikak an-
tzerki lanerako?
Hemen kabaretak ia ez du tradiziorik.
Elementu berri bat gehitu nahi izan
genuen eta euskal kantutegiko melo-
diak aukeratu genituen. Egile guztie-
kin hitz egin nuen, eta baimena eman
zidaten euren kantuak erabiltzeko.
Anariren eta Antton Valverderen doi-
nuak, eta euskal doinu herrikoiak ere
badaude; baita Patxi Gonzalez aktore-
ak sortutako pieza bat ere. Kantu guz-
tiei, gero, Onintza Enbeitak jarri zien
hitza.
Zein aktore izango dira, igandean,
taula gainean?
Nik kontuan hartu nuen, kantatzeko
gai izango ziren aktoreak behar zutela
egon ikuskizun honetan, eta inprobi-
satzeko joera hori bazutenak. Iñaki
Marurirekin batera, Patxi Gonzalez
bera, Iñigo Aranbarri, Juanjo Otero,
Sandra Fernandez Agirre eta Kepa
Errasti aritzen dira. Txusaren pertso-
naia jokatzen du Errastik. Familia tra-
dizionalari eta maitasun erromanti-
koari kritika zorrotza egiten zaio obra
honetan eta, horrekin batera, bada gai
potolo bat, genero identitatearena,
Txusaren pertsonaian ardazten dena. 
Herriko eragileek ere hartuko dute
parte emanaldian.
Jendearen parte hartzea oso inpor-
tantea da. Tokian tokiko eragileek
parte hartzen dute, ezkontzetan ego-
ten diren liturgiatxo horiek betetzen.
Agurra dantzatzen edo bazkalorduan
bertsotan aritzen dira askotan gonbi-
datuak, eta Villabonan lan horretan
jarriko ditugu, adibidez, Oinkari dan-
tza taldekoak.

ATARIA

107.6fm .www.ataria.eus
2019ko urtarrilaren 25a

AMASA-VILLABONA
KULTURA

a004-005_ataria_Diseinua  2019/01/23  17:32  Página 2



06

ALAZNE EZEINA
FISIOTERAPEUTA

Aditua da zoru pelbikoan, eta zonalde hori
lantzen du pazienteekin; oraindik ere
gorputz atal ezezaguna da, eta kontzientzia
hori landu beharraz ohartarazi du.

Iker Larrañaga

Pelbisa ixten duen muskulu, lotailu eta nerbio multzo bat da,
zoru pelbikoa. Funtzio garrantzitsuetan parte hartzen du,
hala nola, esfinterren kontrolean, pelbisean dauden organo-
en mantentzean, umetokian, maskurian, ondestean, funtzio
sexualean... Eta baita haurdunaldi eta erditzean ere.

Alazne Ezeizak (Tolosa, 1993) fisioterapia graduan ari zela
entzun zuen, lehenbiziko aldiz, zoru pelbikoari buruzko zer-
bait. Mundu bat ireki zitzaiola dio, eta baita ireki ere. Izan ere,
momentu harrez geroztik, argi izan zuen,  gradu amaierako
lana horren inguruan jorratuko zuela. Atarria Irratiko Min-
gaina txulora sexu irratsaioan egindako elkarrizketan, tolo-
sarrak azpimarratu du, zoru pelbikoa jendartean ezezaguna
dela, eta gai tabu bat dela, oraindik ere. Saioa gaur bertan
izango da entzungai (107.6 fm eta ataria.eus), 21:00etatik au-
rrera, eta asteartean ere errepikapena emisioan izango da,
ordu berean.
Zoru pelbikoa zergatik da hain ezezaguna?
Egia esan ez dakit. Adibidez, fisioterapia graduan lehen ez
zen lantzen, agian, pentsatzen zutelako, beste espezialitate
batzuetan –traumatologian eta neurologian, esaterako– lan
gehiago zegoela.
Gizonek ere badute zoru pelbikoa, baina, beharbada,
haurdunaldian sor daitezkeen arazoengatik, emaku-
meek presenteago daukate? 
Egia da emakume askok haurdun egon arte ez dakitela zer
den. Eta gizon askok uste dute, emakumeok soilik daukagun
zerbait dela.
Herritar guztiek egin beharko lukete zoru pelbikoa-
ren azterketa bat? 
Denoi ondo etorriko litzaiguke balorazio bat egitea. Lehenik,
elkarrizketa bat egiten da, pertsonak zein sintoma, arazo eta
aurrekari izan dituen jakiteko. Gero, kontsultan, zoru pelbi-
koaren inspekzio bisual bat egiten da. Jarraian, pazienteak
hainbat esfortzuren aurrean jartzen ditugu: eztula egitea, ab-
dominalak egitea, indarra egitea... Horien aurrean zoru pelbi-
koak eta zonalde abdominalak nola jokatzen duen ikusten
dugu, oso lotuta baitaude. Azkenik, ukimen analisi bat egiten

da, kanpoaldetik eta barrualdetik. Badaude momentu kome-
nigarriagoak egiteko, adibidez, haurdunaldian eta erditu on-
doren. Batez ere, inpaktuzko kirolak egiten dituzten emaku-
meek, anatomikoki zoru pelbikoa ahulagoa daukatelako.
Bestetik, gizon askok, prostatako ebakuntzaren ondorioz,
gernu galerak izaten dituzte, eta komeniko litzaieke egitea.
Dena den, nahiz eta balorazio hori egitea garrantzitsua izan,
gaztetatik kontzientziazio lana egitea ere oso garrantzitsua
da.
Zer gertatzen da inpaktuzko kirolak egiten dituzten
emakumeen kasuan?
Zoru pelbikoa ahuldu egiten zaie, eta horrek hainbat disfun-
tzio sor ditzake, edo, alderantziz, gogortzeak sortu. Haurdu-
naldian zehar prebentzio lana egiten saiatzen gara, erditzea
eta erditze ondorengo indarberritzea hobeak izan daitezen.
Pertsona batek noiz arduratu behar du zoru pelbiko-
az?
Normalean arazoa sortu denean arduratzen gara; emakume
askoren kasuan, gernu galerarekin. Hala ere, emakume asko
babesle bat jarrita konformatzen dira, konpresa batekin, adi-
bidez. Ez dakit nahikoa informazio duten edo, ba ote dakiten,
ebakuntzaren aurretik badirela beste zenbait aukera, arazoa
konpontzeko. Baina, nik uste dut, gaur egun, lagun bati en-
tzunda ez bada, ez zaigula alarma pizten. 
Gizonen kasuan zer gertatzen da?
Prostatako ebakuntza baten ondoren, gizonezko batzuk pi-
xoihala edo konpresa jantzi behar izaten dute. Beste batzuk,
ordea, konpontzen saiatzen dira. Gizonezko txirrindulariek,

TOLOS
OSASUNA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 25a

«Kontuz ibili behar da;
hipopresiboek badituzte
zenbait kontraindikazio»
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an, eta horrek zoru pelbikoa ahultzen du. Hipopresiboekin,
aldiz, presio igoera hori ez da gertatzen, eta zoru pelbikoa ez
da kaltetzen. 
Gero eta ezagunagoa da ariketa mota hori, ezta?
Bai, baina kontuz ibili behar da, hipopresiboek bai baitituzte
zenbait kontraindikazio. Esate baterako, hipertentsioa dute-
nek ezin dituzte egin. Eta, bide beretik, erditu ondoren hipo-
presiboak egiten hasi nahi izanez gero, kontuan hartu behar
da bularra ematen ari zaren edo ez, ariketekin lehenago edo
beranduago hasteko.
Konturatu gabe kalte egin diezagukete.
Batez ere, emakumeen kasuan. Sare sozialetan ezagunak di-
ren emakumeek, erditu ondoren, abdominal tradizionalak
egiten irakasten dute, eta horiek ez diote onura gehiegirik egi-
ten zoru pelbikoari; areago, posible da epe luzera disfuntzio
bat sorzea.
Sexu harremanetan zein arazo sor ditzake zoru pelbi-
koaren egoera txarrak?
Arazo asko daude. Emakumeei, adibidez, erditzeko garaian
urratu bat izanez gero, harreman sexualak edukitzeak min
ematen die. Badago baginismoa izeneko beste disfuntzio bat:
baginaren nahigabeko ixte bat da. Batzuetan ez da erabate-
koa, eta posible da sexu harremanak izatea, baina oso minga-
rriak izaten dira. Beste zenbaitetan, ordea, ixtea erabatekoa
da, eta ez ezinezkoa da sexu harreman izatea. Anorgasmia ere
ohiko disfuntzio bat da: orgasmora iristeko ezintasuna da.
Horrek ez du esan nahi pertsona horrek plazerik sentitzen ez
duenik, baina orgasmora ezin du iritsi. Mutilen kasuan, ohi-
koak dira erekziorak izateko arazoak ere. Eta peyroniekasuak
ere izaten dira: zakilean fibrosi plaka bat sortzen da eta, ondo-
rioz, erekzioan izaten duen angulazioan, mina sortzen da.
Hori guztia trata daiteke ebakuntzarik egin gabe?
Peyroniekasuetan ebakuntza egitea posible da, baina badira
beste bide batzuk ere. Baginismo eta haren gisakoak,
berriz,arazo psikologikoen ondorioz sortzen dira normalean.
Zailtasun batzuk ezin dira fisioterapiarekin bakarrik konpon-
du, eta psikologia edo diziplina anitzeko tratamendua be har-
ko izaten dute.
Emakume eta gizon kopuru bera bertaratzen da kon-
tsultara, zoru pelbikoa dela eta?

Gehienak emakumezkoak dira,
eta gizonezkoren bat edo beste
etortzen da, baina gehiago kosta-
tzen da. Madrilen, ospitale batean
praktiketan aritu nintzenean, gi-
zonezkoak etortzen ziren. Ez da-
kit, beraz, hemen inguruan gehia-
go kostatzen den pausoa ematea,
edo informazio falta dagoen; bai-
na arazoa, egon, badago.
Zein ohitura izan daiteke la-
gungarri?
Inpaktuzko kiroletan gainontzeko

muskuluak entrenamenduetan lantzen diren bezala, zoru
pelbikoko muskuluak ere landu egin beharko lirateke. Gor-
putzaren kontzientzia landuz, jakingo dugu zoru pelbikoa
nola aktibatu, uzkurtu eta erlaxatu. Gorputzaren kontzien-
tzia arazo bat da, finean. 

esaterako, zoru pelbikoko disfuntzioak izaten dituzte, bizi-
kletako aulkiaren konpresioagatik. Uzki ingurua eta zakila lo-
kartua sentitzen dituzte, eta askotan min ematen die. Lokar-
tzea eta mina batera sortzen dira. 
Kasu horretan ere, arazoa izan arte, ez da erreakziorik
sortzen.
Zaila da jakitea, ez delako ikusten den zerbait, beraz, balora-
zio bat egin gabe, jakitea zaila da. Sintomarik ez baldin badu-
gu, ongi gaudela pentsatzen dugu. Egia da, normalean, in-
paktuzko kirol bat egiten ez bada, ez dela zertan arazorik izan
behar.
Nola lantzen da zoru pelbikoa
edo haren prebentzioa?
Disfuntzioaren araberako balora-
zioa egin behar da. Hipopresibo-
ak, adibidez, ezagunak dira eta,
kasu batzuetan, ongi funtziona-
tzen dute. Baina, argitu behar da,
hipopresiboak ez direla onuraga-
rriak denontzat. Gainera, jakin
egin behar da nola egin behar di-
ren, eta ez da posible, hipopresibo-
ekin soilik arazoa konpontzea; tra-
tamenduen osagarri izan behar lukete.
Azaldu: zer dira hipopresiboak?
Jarrera-ariketa bat da. Zona abdomninala aktibatzen dute,
gihar batzuk aktibatuz, baina presioa igo gabe. Abdominal
tradizionalek presio igoera eragiten dute zona abdominale-

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko urtarrilaren 25a

TOLOSA
OSASUNA

«Zoru pelbikoaren balorazioa
egitea komenigarria izan arren,
gaztetatik kontzientziatzea
beharrezkoa da»

«Disfuntzioak saihesteko ariketak
komenigarriak dira, baina jakin egin
behar da norentzat diren egokiak»

a006-007_ataria_Diseinua  2019/01/23  12:06  Página 2



08

TOLOSALDEA
GIZARTE A

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 25a

IPARRALDETIK BISITA,
ESPERIENTZIAK
TRUKATZEKO
Bidania-Goiazko Saiaz Mankomunitatean
Sare programan parte hartzen duten Ipa-
rraldekoen bisita jaso dute. Esperientzia
trukatzea da, eta  baita ikasleen formakun-
tzako zentroen trukatzea ere. Saiazen Hi-
rugarren Adinaren inguruan  martxan di-
tuzten esperientziak ezagutu zituzten.
Eguneko Zentroa bisitatu zuten, bertan zu-
zenean egiten duten lana ikusiz. Saiaz Man-
komunitatekoek, Iparraldeko esperientziak
ikusteko aukera ere izango dute. ATARIA

Inauterietarako prest
ditu hitzorduak, 
Aiz Orratz elkarteak

Erredakzioa

Gero eta gutxiago falta da Tolosako
inauterietarako, eta dagoeneko

Aiz Orratz elkartean hasi dira inaute-
rien bueltan urtero antolatzen dituz-
ten ekitaldiak prestatzen.

Haur Jaialdia, mozorro
lehiaketa eta danborrada
martxan jarriak dituzte,
Aiz Orratz elkartekoek

Jai giroan murgilduta ospatu zuten,
elkarteak antolatzen duen inauterie-
tako Haur Jaialdiaren 50. urteurrena,
eta aurreko urtekoaren gogo eta ilusio
berarekin heldu diote, aurtengo jaial-
dia antolatzeari ere. Eguna zehaztu
dute, eta otsailaren 23an izango da.

Azken urteotan egin izan duten mo-
duan, goizez izango da, 12:30ean. Hori
bai, 11:45etik hasita kalejira izango da,
Tolosako Erraldoi eta Buruhandien
konpartsarekin batera. Alboan izango

dituzte, Txirri, Mirri eta Txiribiton pai-
lazoak, eta Aiz Orratz elkarteko txaran-
ga.

Jaialdirako sarrerak otsailaren 22an
jarriko dituzte salgai, 18:00etatik aurre-
ra, Leidor aretoko leihatilan. Euro ba-
ten truke eskuratu ahal izango da sarre-
ra. Egunean bertan ere izango da txar-
telak erosteko aukera, 11:00etatik
aurrera.

Mozorro lehiaketa, martxan
Jaialdiaren bueltan, mozorro lehiaketa
ere antolatzen du Aiz Orratz elkarteak.
Duela urte batzuk lehiaketan parte har-
tzeko modua aldatu zuten, eta orain
etxetik bertatik parte hartzeko aukera
eskaintzen dute. 

Parte hartzeko nahikoa da argazki
edo bideo bat bidaltzea. Horretarako bi
bide jarri dituzte: WhatsApp bidez 688
854 076 telefono zenbakira bidalita,
edo haurjaialdia@gmail.com helbide
elektronikora idatzita. Artxiboarekin
batera, izen-abizenak eta gurasoen
kontakturako datuak jarri beharko dira.
Argazkiak bidaltzeko azken eguna
otsailaren 19a izango da. Tolosako
hainbat saltokik emandako sariak jaso-
ko dituzte, mozorrorik onenek.

Danborrada
Haur danborrada martxoaren 2an, la-
runbatean, izango da eta prest dituzte
entsegu egunak. Kosakek urtarrilaren
26an, eta otsailaren 2, 9 eta 16an izango
dituzte entseguak, musika eskolan,
15:30ean. Danborradan parte hartuko
duten haur guztien entsegu orokorra,
berriz, otsailaren 24an, igandean, izan-
go da, 11:00etan, Trianguloan.

Iazko Haur Jaialdiaren une bat, txaranga oholtza gainean dela. I. G. L.
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107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko urtarrilaren 25a

TOLOSA
GIZARTEA

Kafetegi-jatetxea ustiatzeko
proposamenak aurkez daitezke

Erredakzioa

Tolosako Udalak zabaldu du Fron-
ton eraikineko kafetegia eta jate-

txea ustiatzeko proposamenak aur-
kezteko epea. Interesatuek martxoa-
ren 15eko 13:00ak baino lehen
entregatu beharko dituzte eskaintzak,
Udaten; hau da, Herritarrentzako
Arreta Zerbitzuan. 

Ustiapenaren esleipena bigarren al-
diz atera du lehiaketara udalak, aurre-
koan ez baitzen inor aurkeztu. Proiek-
tuak eraikineko bi zerbitzuak hartzen
ditu, kafetegia eta jatetxea, eta 30 urte-
rako kontzesioa izango da. Aurreko
lehiaketatik alderatuta, bost urte luze-
agoa da epea.

Kanpoaldea udalak berritu badu
ere, barruko eraberritze lanak zerbi-
tzuaren esleipendunak egin beharko
ditu. Guztira, aurreproiektuan,
1.171.488,94 euroko inbertsioa aurrei-
kusi dute. Kafetegian 769.450 euro
(BEZa aparte) eta, jatetxearen kasuan,
402.037,93 euro inbertitu beharko
ditu.

Bestetik, ustiatzaileak lokalaren ba-
lioaren %3ko kanona ordaindu behar-
ko du, urtero; hain zuzen ere,

Fronton eraikineko kafetegia
eta jatetxea bakar batek ustiatu
beharko ditu; martxoaren 15a
da aurkezteko azken eguna

25.294,80 euro. Bete beharreko beste
puntuetako bat, gutxienez hamar lan-
gile izatearena da. Horiez gain, kultur
jarduerak antolatu beharko dituzte,
eta euskara eta berdintasun irizpideak
ere bere osotasunean bete beharko di-
tuzte. Ardatza, euskal sukaldaritza
egitea izango da. Tradizionala edota
berritzailea izan daiteke, garaiko eta
kalitatezko produktuak erabiliz, gu-
txienez %50ean.

Urte osoan irekita eduki beharko da
kafetegi-jatetxea, eta astean atseden
hartzeko egun bat izango dute. Atse-
den eguna ezingo da izan asteburuan
eta jai egun batean. 

Proiektuaz informazio gehiago be-
har duenak, edo Fronton eraikineko
kafetegi-jatetxea ustiatzeko baldin-
tzen pleguak eskuratu nahi dituenak,
www.tolosa.euswebgunea kontsulta
dezake materiala. Gainerakoan, uda-
letxeko Obra eta Zerbitzuen departa-
mentuan izango du eskura, informa-
zioa.

Kanpoaldea, berrituta
Eraikinaren kanpoaldeko lanak buka-
tu ditu Tolosako Udalak. 500.000 euro
bideratu dituzte lan guztiak egitera:
teilatua, fatxada, irisgarritasuna ber-
matzeko maldak eta igogailua.

Kanpoaldea bukatuta, ustiatzaileak hornitu beharko du barrukoa. TOLOSAKO UDALA
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@TolosaldeakirolKirolak
20 kana
erdiko, Hernio
igo eta jaitsi,
eta beste 20
kana-erdiko

X abier Orbegozo ArriaV.ak
marka ahalegina aurkez-
tu du. Martxoaren 17ko
eguna jarri du horretara-

ko. Azpeitiko zezen plazan 20
kana-erdiko ebaki, Hernio igo, on-
doren Tolosara jaitsi, eta zezen pla-

zan beste 20 kana-
erdiko ebakiko
ditu. Goizeko be-
deratzietan hasi-
ko du erronka.  
Enbor guztiak

ebakitzen bi ordu-
ko lana beharko
du gutxi-orabehe-
ra, Azpeitikoak
ebakitzen ordube-
te baino gutxiago
beharko badu ere.

Horrelako lanik ez da egin orain
arte. Badira enbor bat ebaki eta
mendi batera igotako lanak, baina
ez hasieran eta bukaeran 20 kana-
erdiko ebakitzekoak. Lehen ere,
uste dut aizkoran eta korrikan
egindako lanik luzeena ArriaV.ak
berak Aierberen marka hobetu
zuenean izan zela. Ez dago mendi-
tik etorri eta berriro enborrak eba-
kitzeko lanik, nik dakidala. 
Denborari begiratuta, lana bost

ordu eta hamar minutu baino le-
hen bukatzea da erronka. Hori lor-
tzen badu, Peru eraikuntzak en-
presak 6.000 euro emango dizkio.
Denbora horretatik gora eginez
gero eta lana bukatzen badu, 3.000
euro jasoko ditu. Oso lan gogorra
da, bost ordu ingurukoa izango
baita. Enborren aldetik saiatuko
da ahalik eta bigunenak lortzen.
Bestetik, Herniora igotzeko bidea
ezagutzen du, eta ez hainbeste To-
losara jaistekoa.  
Larraul-Hernio-Larraul proba

ere egun berean egitekoak dira, baina,
dirudienez, korrikalariek erabiliko
duten bidea eta Arria V.arena ez dira
berdinak izango. Beste kontua egural-
dia izango da. Ez litzateke harritzekoa
izango, garai horretan elurra izatea,
eta horrek gauzak asko aldatuko lituz-
ke. 

Arria V.a aspaldidanik lan luzeekin
dabil, aizkoran eta korrika, eta sasoi
aldetik bere burua gai ikusten duelako
bota du erronka. Berak aipatu duenez,
bere azken saiakera izan daiteke.
Agian uzteko, edo aizkoran bakarrik
aritzeko. Garbi dago horrelako lan bat
egiteko orain duela garaia, bestela, ez
dirudi aurrerago horrelako lanik egin-
go duenik. 
Tolosan, ikusleak zain dauden bi-

tartean, herri kirol saioa izango da,
12:00etan, Aitzol Atutxa Larrearekin,
eta Iker Vicente bere iloba Haritzekin. 

Harri-jasotze eta aizkora saioak 
Asteburuan hainbat herri kirol saio
izan dira. Ostolaza eskolako harri-ja-
sotzaileek beren markak egiteko jaial-
dia egin zuten Aian. Kortaberrik 188
kiloko kubikoari, hau da, hamabost
arroakoari, hiru jasoaldi eman ziz-
kion. Lan bikaina egin zuen. Pisu ho-
rretako kubikoak altxatzen aritu dire-
nak ez dira asko izan. Ondoren Gorka
Etxeberria 190 kiloko errektangularra-
rekin aritu zen. 86-88 kilo dituen harri-
jasotzailea da Etxeberria. Aurreneko-
an alde egin zion harriak, txalekotik
behera, eta ondoren saiatu zen altxal-
diak egiten, baina ez zuen lortu. Aimar
Galarragak 235 kiloko errektangula-

rrari jasoaldi bat eman zion, eta bestea
baliogabea izan zen. Kilo asko dira ho-
riek, kontuan hartzekoak. Julen Die-
zek 210 kiloko harriari bi jasoaldi
eman zizkion. Honek ere bere lana oso
txukun egin zuen. 
Iraetan Urrezko Binakako Aizkolari

Txapelketaren B multzoko saioa joka-
tu zituzten asteburuan. Mugertza eta
Azurmendi batetik, eta Iker Vicente
eta Ruben Saralegi lehengusuak bes-
tetik. Vicentek eta Saralegik hasiera-
tik hartu zuten aurrea, eta beraiek ira-
bazi zuten. 23 minutu eta 25 segundo
behar izan zituzten lanak egiteko, eta
Mugertzak eta Azurmendik 25 minu-
tu eta 4 segundo. Vicente beldurgarri
aritu zen, ikustekoa da nola aritzen
den aizkoran. Saralegi ez dago bere sa-
soirik onenean, eta hobetzeko auke-
rak ditu. Bi horiek faborito jarriko ni-
tuzke, txapelketa irabazteko. 
Emakumezkoen lehian tartea han-

diagoa izan zen. Maika Ariztegik aise
irabazi zion Xanta Sousari. Oso urduri
ikusi genuen Xanta, ez zuen asmatu
kolpearekin, eta hobeto aritu izan da.
6 minutu 30 segundo behar izan zi-
tuen Ariztegik, eta Sousa hamar mi-
nutuetaraino joan zen. 
Iraetan ere jokatu zuten Errota Ha-

rri-jasotze Txapelketa, 107-108 kilo di-
tuen eta Errota izena duen harriare-
kin. Aurreko urtean irabazi zuen be-
rak irabazi du aurten ere, Xabier
PeñagarikanoPeñak, 28 jasoaldi egi-
nez. Bigarren Beñat Telleria 25ekin,
eta Imanol Albizu Goikoetxeeta Inhar
Urruzuno 24rekin izan ziren hiruga-
rren eta laugarren. 

JOXE ANJEL
SARASOLA

‘Arria ‘V.ak prentsaurrekoa eman zuen Kantabriko tabernan, bere erronkaren berri azaltzeko. A. IMAZ

Herri Kiroletatik...
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KIROLAK

TALDE
NAGUSIAK
TEEP SAMANIEGO ORIXE
Trintxerpe 
Areto futbola. Gipuzkoako Liga.
Ostiralean, 20:30ean, 
Tolosako Uzturpe frontoian.  

LAUBURU IBARRA
ANOETA FT 
Areto futbola. Gipuzkoako Liga.
Ostiralean, 20:45ean, 
Anoetako kiroldegian.   

TOLOBOLEI BIDEBIDE
Universidad de Navarra
Boleibola. Bigarren Maila.
Larunbatean, 19:00etan, 
Tolosako Uzturpe frontoian. 

Derio
TOLOSA CF
Futbola. Neskak. Euskal Liga.
Larunbatean, 15:30ean, 
Derioko Mendibelzua futbol zelaian. 

TOLOSA CF
Elgoibar 
Futbola. Mutilak. Erregional  Ohorezko
Maila. Larunbatean, 16:30ean, 
Tolosako  Berazubi futbol zelaian.   

Euskalduna
BILLABONA KE
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Igandean, 16:00etan,
Andoaingo Ubitarte futbol zelaian.

TOLOSA CF ‘B’
Urnieta
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbatean, 17:30ean,
Tolosako Usabal futbol zelaian.

Asoleus 
INTXURRE KKE 
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 19:30ean, 
Donostiako Herrera futbol zelaian. 

DANENA KE
Axular
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 17:45ean, Zizurkilgo
Elbarrena futbol zelaian.

Zumaiako
TOLOSA CF
Futbola. Neskak. Erregionala Ohorezko
Maila. Larunbatean, 16:00etan, 
Zumaiako Aita Mari futbol zelaian. 

INTXURRE KKE 
Euskalduna
Futbola. Neskak. Emakumeen 
Gorengo  Maila. Larunbatean, 15:30ean,
Alegiako Elorri zelaian.  

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

TAKE REDLINE MEKANIKA
Avia Zizur Ardoi
Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila.
Igandean, 11:20ean, Tolosako Usabal
kiroldegian.  

TAKE
Ostadar
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako
Seniorrak. Larunbatean, 16:00etan,
Tolosako Usabal kiroldegian. 

Migel Soroaren irabazleak
ezagutzeko unea iritsi da

Erredakzioa Tolosa

Maila handiko txapelketak, buka-
era ere maila handikoa izango

duela espero da. Bihar jokatuko dira,
16:30etik aurrera, Tolosako Beotiba-
rren, Migel Soroaren Oroimenezko
Ogi Berri Pilota Txapelketako finalak. 
Lehenengo partidan jubenil maila-

koak lehiatuko dira, eta bertan izango
da finaletan parte hartuko dutenetatik
eskualdeko bakarra: Aurrera-Tolosa

Migel Soroaren Oroimenezko
Ogi Berri Txapelketaren finalak
jokatuko dira, bihar, 16:30ean,
Tolosako Beotibar frontoian

elkarteko Lasa. Atzelari Oberenako
Cuairan duela, Buruzgaineko De la
Fuente eta Errekako Agirre izango
ditu aurkari. Cuarainek erakutsi duen
nagusitasuna aldeko izango du Lasak,
eta bere laguntza beharko du, De la
Fuente eta Agirreren aurka. Oso parti-
da onak jokatu dituzte bi horiek, eta
oso zaila izango zaie gailentzea.  
Etorkizunekoetan, Egiguren (Ilun-

pe )-Apezetxea (Umore Ona) Murua-
Gartzia (Bergara)  lehiatuko dira. Ho-
rietatik hiruk Diario Vasco Torneoa-
ren finala jokatu zuten, eta lehenengo
bikotea Antiguako Torneoaren irabaz-
leak izan ziren. 
Egigurenek erakustaldiak eskain-

tzen ditu, eta Apezetxea oso segurua
da atzean. Bergarako bikoteak oso txa-
pelketa ona jokatu du orain arte, eta
Murua oso une onean dago. 
Nagusien finala Zubizarreta (Lap-

ke)-Uriondo (Lea Ibarra) eta Salaberria
(Erreka)-Otaduy (Olaburu) bikoteek
jokatuko dute. Lau pilotariak oso joko
onarekin daude, bereziki bi aurrela-
riak, erakustaldiak egiten ari baitira
azken partidetan, mota guztietako
tantoak eginez.  

Zozketak 
Leihatila 15:30ean irekiko dute, eta sa-
rrera gordetzeko eskatu dute antola-
tzaileek, bertan agertzen den zenba-
kiarekin, partida bakoitzaren bukae-
ran egingo den zozketan parte hartu
ahal izateko. Kamiseta eta pilota bat
zozkatuko dituzte partida bakoitzaren
bukeran. 
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KIMIKA

Kafeinatan blai

U rte berriarekin batera, iritsi da
garaia, Zientziaren Talaian
orain arte aztertu ez dugun
edarian lupa jartzeko: kafea.

Kafearen usaina gozagarria da eta, ha-
ren zaporea, are gozagarriagoa. Zenbai-
tetan, hala ere, kafea ez da plazeragatik
bakarrik edaten. Kafeak badu gure ner-
bio-sistema asaldatzeko gai den kon-
posatu kimikoa: kafeina.
Kafeina, edo 1,3,5-trimetilxantina,

nekea eta logalea murrizteko gai den
substantzia estimulatzailea da. Xanti-
nak konposatu kimikoen familia bat
dira eta, besteak beste, teobrominak,
teofilinak eta kafeinak osatzen dute fa-
milia hori. Alkaloideak dira,
fisiologikoki aktiboak dire-
nak. Kafeinaren kasuan, xan-
tina molekulari hiru karbono
adarkadura lotuz eratutako
molekula da, kafe aleetan
aurkitzen duguna. Kafeinak
zenbait lan mota egiteko gai-
tasuna handitzen du eta,
neurrian hartuta, nekeari au-
rre egiteko baliagarria da. Ka-
fea hartu eta 15-45 bat minu-
tuan iristen da, odolean kon-

tzentraziorik handiena izatera; hortik
aurrera, pixkana, murrizten doa. Gutxi
gorabehera, hiru orduan, kafeina kon-
tzentrazioa erdira jaisten da berriro.
Kafeinaren jarduera fisiologikoa

adenosina seinaleak blokeatzean oina-
rritzen da. Adenosina gure zelulen
energia-iturri garrantzitsuenaren albo-
produktua da, alegia, adenosin trifosfa-
toarena. Adenosinak neuronen kitzi-
kapen-maila moteltzen du, alegia, neu-
ronak lasaitzen ditu. Beste modu
batera azalduta, adenosinak sinapsi
deritzen neuronen arteko komunika-
zioa moteltzen du. Kafeina adenosina-
ren imitatzaile –kimikoki, antagonis-

ta–bat dela esan daiteke.
Adenosina imitatzen due-
nez, kafeina haren lekuan ko-
katzen da eta, hortaz, adeno-
sinak ezin du bere lana bete.
Ondorioz, sinapsi edo neuro-
nen arteko komunikazioa ez
da moteltzen, eta guk logale
eta neke gutxiago dugula
sentitzen dugu. Horixe da ka-
feinaren akzio-mekanismoa.
Kafeinak ondorio kaltega-

rriak ditu, kantitate handitan

hartzen bada. Alde batetik, kafeina
kontsumoak loaren kalitatea oker de-
zake, hau da: egunero kafeina hartzen
bada, nekea eta logalea murrizteko,
pixkana kafeina kantitate gehiago be-
harko da, efektu bera lortzeko. Azkene-

an, lo gaudenean, ez dugu ondo atse-
den hartuko. Bestalde, kafeina kafea ez
den bidetik ere har daiteke. Egun, gero
eta arruntagoak dira edari energetiko-
ak –batez ere, gazte eta nerabeen arte-
an–, eta kafeina kantitate izugarriak di-
tuzte. Edari horiek oso arriskutsuak
dira eta, dagoeneko, zenbait gazte hil
dira edari energetikoen neurrigabeko
kontsumoaren ondorioz. Esaterako,
joan den urtarrilaren 1ean, Murtzian gi-
zon bat hil zen, edari energetiko baten
bi lata eta ron botila bat jarraian edate-
agatik. Kasu horretan, heriotza ron bo-
tilak bakarrik azal dezake, kasu asko-
tan alkoholak nerbio-sistema motel-
tzen du eta; horren ondorioz, edateari
uzten zaio. Alabaina, edari energetiko-
ek duten kafeina dosi izugarriak eragin
dezake neke hori ez sentitzea, eta alko-
hola edaten jarraitzea. Edari energeti-
koek, gainera, ez dute ezer onik. 500
ml-ko lata batek 160 bat mg kafeina
ditu –bi latarekin egunean kontsumi
daitekeen kafeina kantitatea gainditu-
ko genuke–. Hori gutxi balitz, lata ba-
kar batek hirukoiztu egiten du, egun
batean kontsumitzea gomendatutako
azukrea –hogeita hamar bat azukre
koxkor–.
Horrexegatik guztiagatik, beharrez-

koa da kontsumitzaileek zehatz me-
hatz ezagutzea, zein den edari bakoi-
tzaren azukre eta kafeina edukia; bes-
tela, nahi ez ditugun kopuruak
hartzeko arriskua dugu. Kafeina eta ka-
fea neurriz hartu behar dira haien efek-
tu desiragarriak lortzeko, baina, neurri-
gabe hartzen badira, kaltegarriak iza-
ten hasiko dira. Beste aukera,
kafeinarik gabeko kafera jotzea da.

JOSU 
LOPEZ-GAZPIO
KIMIKAN
DOKTOREA ETA 
ZIENTZIA
DIBULGATZAILEA

ATARIA

«Kafeina kontsumoak loaren
kalitatea oker dezake, hau da:
egunero kafeina hartzen bada,
(...), kafeina gehiago beharko da»

«Edari energetikoak oso
arriskutsuak dira eta,
dagoeneko, zenbait gazte hil
dira neurrigabeko
kontsumoaren ondorioz»
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I rakurtzen duzuna. Azken au-
dientzia datuen arabera, Tolo-
saldean 13.000 lagunek irakur-
tzen dute euskarazko prentsa,
TOLOSALDEKO ATARIA eta Berria.
Euskaldun helduen erdiek ere

ez. Hazteko tartea badu kopuru ho-
rrek, jakina, baina oztopo batzuk bis-
tan daude. Bat: kontsumo orokorra.
Gero eta gutxiagok jotzen dute papere-
ko hedabideetara. Bi: irakurtzeko zail-
tasunak. Euskaraz irakurtzeko gaita-
suna kamustua dute euskaldun askok:
ez zirelako euskaraz eskolatu, edo er-
daraz irakurtzeko ohiturarekin atzen-
du egin zaielako gaitasuna. Hiru: ikus-
garritasuna. Euskal prentsa ia El Dia-
rio Vasco adina irakurtzen da
eskualdean, baina kalean eta eskual-
deko iruditerian ez da hori nabari.
Hara: eskualdeko taberna ia guztietan
daude irakurgai erda-
razko egunkariak eta,
euskarazkoak, erdietan.

Entzuten duzuna.
Euskarazko irratiak en-
tzuteko ohitura dute
15.000 lagunek baino
gehiagok. Irratia da eus-
karazko hedabideen in-
dargune nagusia, nahiz
eta bost herritarretik bik
ez izan irratia entzuteko
ohiturarik. Euskadi
Irratia da, aldearekin,
eskualdean gehien en-
tzuten den irratia, eta gaztetxoen arte-
an erreferentzia da Gaztea. Bost entzu-
letik hiruk entzuten dute euskarazko
irratia. Hor ere badago tartea hobetze-
ko, kontuan hartuta, irakurtzeko zail-
tasunaren mugarik ez dagoela.

Ikusten duzuna. Euskarazko tele-
bistek 11.000 ikus-entzule pasatxo di-
tuzte eskualdean. Erronka nagusieta-
ko bat hor du euskarazko komunika-
zio esparruak: telebistako eskaintzan
eta kontsumo ohituretan izandako
aldaketetara egokitzea. Ezin da ahaz-
tu telebista dela herritar gehienenga-
na iristen den hedabide esparrua —
eskualdean, lautik hiruk baino gehia-
gok ikusten dute egunero—, eta
berebiziko garrantzia duela euskara
indarberritzeko bidean.

Klikatzen duzuna. Internet aldake-
ta handiak ekartzen ari da komunika-
bideetara. Aukera da, herritar gehia-
gorengana iristeko bidea, baina zi-
menduak falta zaizkio: eskaintza
ugaritu egin da, eta sareko kontsu-
motik diru iturriak lortzeko zailtasu-
nak dituzte komunikabideek. Zabal-

tzen ari da dena debal-
de jasotzeko kultura.

Egiten duzuna. Aha-
legin handia egin da
eskualdean urteotan,
eta hedabideen eskain-
tza beste inon baino
handiagoa da Tolosal-
dean. Pauso gehiago
emateko garaia da.
Pausoak, komunikabi-
deen sarea trinkotze-
ko; pausoak, erakun-
deen eta eragileen ba-
besa sendotzeko; eta,

pausoak, erdararako inertziak astin-
du eta euskarazko hedabideetarako
hautua egiteko, hori baita hedabide-
en izatearen funtsa. Ondo dio TOLO-
SALDEKO ATARIAren leloak: Egiten du-
zuna gara.

GARIKOITZ GOIKOETXEA
KAZETARIA

Egiten duzuna

Euskal prentsa ia ‘El
Diario Vasco’ adina
irakurtzen da
eskualdean, baina
kalean eta eskualdeko
iruditerian ez da hori
nabari. Hara: eskualdeko
ia taberna guztietan
daude irakurgai
erdarazko egunkariak
eta, euskarazkoak,
erdietan. 
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Eneritz Maiz Etxarri

E tiopiako haurrei laguntzeko, 2016. urtean sortu zu-
ten Solidarity Cycling Project gobernuz kanpoko
erakundea. Seiko talde txiki bat da, eta tartean

dago Mikel Gurrutxaga. 2015ean egin zuen lehen bidaia,
kasualitatez, Etiopiara. Laguntzeko beharra sentitu eta au-
kera baliatzeko pausoa egin zuen. Bertako neska-mutilei
laguntza emateko lanean hasi ziren. Kirola egiteko aukera
eman nahi diete.  
Txikitatik txirrindularitzari lotuta bizi da Gurrutxaga:

«Gure ingurunea beti bizikletaren ingurukoa izan da eta,
batik bat, horregatik da txirrindularitzari lotutako erakun-
dea». Bizikletak Afrikan garrantzi handia duela dio: «La-
guntzen ditugun haurrek kilometroak egin behar izaten
dituzte bizi diren tokietatik eskolara joateko eta guk ema-
ten dizkiegun bizikletekin asko errazten diegu bidea».  

Etiopiarren errealitate gordina bertatik bertara ezagu-
tzeak, barruak mugitu eta elkartasun egitasmoa martxan
jarri zuten. «Derrigorrezko ikasketak hamaika urterekin
amaitu, eta gero nahikoa lan izaten dute. Gutxi batzuk
ikasten jarraitzen dute, eta bestela nekazaritzatik bizi dira,
edo kalean gora eta behera ibiltzen dira, zeregin handirik
izan gabe», kontatu du Gurrutxagak. Lagundu beharra
sentitu zuten, «behin ikasketak amaituta, beste aukera ba-
tzuk izan ditzaten».
Edozein haurrek ezin du bizikleta eduki, eta oso gutxi

ateratzen dira beraien herritik. Kasu honetan, bizitza era-
bat aldatzen diete hango haurrei, bizikleta bat emateare-
kin. Etiopiarrek gustura hartzen dute Euskal Herritik egi-
ten duten lana. Txirrindularitzari lotutako herria izanaga-
tik, «baliabideak falta» zaizkiela nabarmendu du
Gurrutxagak. Urte batzuen buruan, aurrerapen handia
egingo dutelakoan dago, edo esperantza hori du. 

ETORKIZUN BAT
IZAN DEZATEN

Solidarity Cycling Project Etiopiako Txirrindulari Eskola laguntzeko
gobernuz kanpoko erakundea da. Gabonetan Etiopian izan da Mikel

Gurrutxaga sortzaileetako bat, Jon Irisarri txirrindulariarekin.
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Laugarren bidaia izan da honakoa Gurrutxagarentzat
eta, oraingoan, alboan Jon Irisarri leaburuar txirrindularia
izan du. 12-15 urte bitarteko neska-mutilei laguntzeko hel-
buruarekin joaten dira Etiopiara eta, laugarren bidaia ho-
nekin, talde berri bat sortu dute. Aurreko urteetakoek bes-
te talde batzuk bilatu dituzte eta, horietatik zenbait, talde
erdi profesionaletan dabiltza: «Jatekoa dute, etxe bat eta
soldata txiki bat, eta hori da gure helburua. Eta beste ba-
tzuk lanean hasita daude». Ondorioz, orain beste hamar
mutileko taldea osatu dute, ziklo berri bati hasiera ema-
nez. Dagoeneko 2019ko erronkari begira jarrita daude, eta
helburu izango dute beren eskolan neskak sartzea. Etio-
pian emakumeei zuzendutako sei edo zazpi talde daude,
eta «lan polita» egiten dutela argitu du.

Urte hauetan egindako lanak merezi duela sentitzen
dute. «Gure eskolatik pasa, eta taldez aldatu dutela ikuste-
ak poza ematen du. Ez daude kalean, bide txarrak hartuta.
Horrek, gosaria, bazkaria eta afaria dituztela esan nahi du.
Lo egiteko leku bat, eta soldata txiki bat. Familia askok, be-
ren seme-alabei ezin die hori eskaini, eta etorkizun hobea-
go bat dutela ikustea handia da». Eskerrak ematen dizkie-
te, eta kalean bizikletan askotan gurutzatzen dira, eskola-
tik pasatutako gaztetxoekin. «Egiten dugun esfortzu txiki
horrekin zenbat lortzen dugun ikustea oso atsegina da, eta

asko betetzen gaitu. Indarra ematen du, beste neska-mutil
batzuekin aurrera jarraitzeko». 

Material faltarik ez dute erakundean, baina hori guztia
Etiopiara eramateko dute arazoa: «Bizikletak hemendik
eramatea ezinezkoa da, izugarrizko kostua du horrek», az-
pimarratu du Gurrutxagak. Urtean behin bidaiatzen dute
Etiopiara, eta ahalik eta material gehien eramaten saia-
tzen dira. Txirrindularitzako materialaz gain, ahalik eta
koaderno eta boligrafo gehien eramaten saiatzen dira.
«Mendian dagoen herri batera urtero bixita egiten dugu,
eta beti boligrafoak eskatzen dizkigute. Normalena plata-
noak eskatzea da, eta arraroa da boligrafoak nola eskatzen
dituzten ikustea». Beste eskola bat ere bisitatu dute, mate-
riala banatuz: «Eramaten duguna gutxi da, baina ahal du-
guna egiten dugu».

Tolosaldeko herritarren batek proiektuan lagundu
nahiko balu, nahikoa luke, sare sozial bidez, Solidarity Cy-
cling Project bilatu eta harremanetan jartzea. Informazioa
bertan dago. «Orain artean material asko pilatu dugu, bai-
na, hori guztia eramateko zailtasunak ditugunez, orain di-
rua biltzen ari gara. Diru horrekin materiala erosten dugu,
bai hemen, eta baita Etiopian ere». Herritarren babesaz
gain, Idiazabalgo Udalak eskaini izan die laguntza, eta ho-
rrekin ateratzen dute aurrera, urteroko erronka.
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«Laguntasunagatik
egiten dute dena, eta 

ez diruagatik»
JON IRISARRI

TXIRRINDULARIA
Jon Irisarri Caja Rural taldeko txirrindularia Etiopian izan da, bi astez, 

bertako hamar haurri laguntza emanez. Entrenamendu saioak 
ezin izan ditu albo batera utzi, eta bertan ezagutu duen Etiopiako 

Mekele ingurua «perfektutzat» jo du txirrindularitzarako .  

E tiopiatik itzuli berri harrapatu du TOLOSALDEKOATA-
RIA-k Jon Irisarri leaburuarra, Benidormen. Txi-
rrindulari profesionala izanik, Etiopian ezin izan

du bizikleta albo batera utzi, eta bi txirrindulari etiopiar
izan ditu bidelagun, entrenamenduetarako. Behin proba-
tuta, Etiopiako Mekele ingurua oso toki egokitzat jo du.
Bertan bizitakoek zer pentsatua eman diote, eta ez luke al-
datuko bidaia. Hitz batean, bertakoen laguntasunarekin
geratu da. 
Abenduaren 22an joan zinen Etiopiara. Nolatan suer-
tatu zitzaizun aukera hori?
Afari batean. Tsgabu Gebremaryan Grmay Mitchelton-
Scott taldeko txirrindulari etiopiarra Mikel Gurrutxagaren
etxera joan zen afaltzera, Euskal Herriko itzuliaren aurre-
tik etapak ezagutzeko. Entrenamendu batean afaltzeko ge-
ratu ginen eta, afari hartan, Tsgabuk bere etxera gonbidatu
gintuen, bai Mikel eta baita ni ere. Orduan, Mikelek, bere
gobernuz kanpoko erakundearen parte izan nahi ote nuen

galdetu zidan. Nik baietz esan nion, eta ilusio handia egi-
ten zidala, gainera. Eta hor hasi zen dena. Bertara joan eta
laguntzeko dena prestatzen hasi ginen.
Zein helbururekin izan zara Etiopian? Edo zein da go-
bernuz kanpoko erakundearen egitekoa? 
Solidarity Cycling Project gobernuz kanpoko erakundea-
ren helburua kaleko haurrak hartu, eta aukera bat ematea
da. Azkenean, ume horiek ez daukate inongo aukerarik, ez
eta etorkizunik ere. Eta gu arropa eta bizikletan ibiltzeko
materiala ematen saiatzen gara, eta baita bizikleta bera
ere. Txirrindulariak izan daitezen laguntzen diegu, eta tal-
deren batean-edo sartzen, etorkizun bat izan dezaten.

Oinarrizko ikasketak 11 urterekin amaitu egiten zaizkie
eta, hortik aurrerakoa, beraiek ordaindu behar dute. Gu
txirrindularitza talderen batean sartzen saiatzen gara, txi-
rrindulari taldeak ematen dien diru apur horrekin ikasketa
batzuk egin ditzaten. Ez bakarrik txirrindulariak izateko,
baizik eta etorkizun batean, ikasteko.

TOLOSALDEA
GIZARTE

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko urtarrilaren 25a
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Nola bizi dute txirrindularitza
Etiopian?
Korrikalari handiak ateratzen dira,
eta nik pentsatzen nuen atleta asko
izango zirela. Baina gu Mekele he-
rrian izan gara, eta txirrindularitza
tradizioari lotutako herria da. Egia
esan txirrindulari asko daude eta,
nire harridurarako, emakume txi-
rrindulari asko daude. Talde mordoa
dago, eta gauzak ondo egiten dituz-
te. Azkenean, talde horiek guztiek txirrindulariei etxea jar-
tzen diete, eta janaria ematen diete; baita soldata txiki bat
ere. Beraien ligaxka bat dute, eta kaleetan txirrindulari
asko ikusten dira
Orduan, Euskal Herrira ez da iristen Etiopiako txi-
rrindularitzarik.
Hori da. Guregana ez da iristen, eta oso zaila zaie Europara
bidaiatzea. Guk Etiopia korrikagatik ezagutzen dugu, eta
bertan txirrindulari asko daude, eta gazte on asko, gainera.

Zein izan zen zuen egunerokoa, hamabost egun ho-
rietan? 
Denboraldi-aurreari begira entrenatu beharra neukan.
Ezin nituen albo batera utzi nire saioak, eta goizetan entre-
namendu saioak egiten lagundu zidaten, bai Tsgabuk, eta
baita Caja Rural taldean ibili den Hailu Hailemelekotenek
ere. Goizetan entrenamenduak ondo egiten saiatzen gi-
nen. 2.200 metro inguruko altueran geunden, eta oxigeno
gutxiagoarekin altura horretara egokitu egin beharra izan
nuen. Errepide onak daude, eta mendateak ere bai, eta
gustura geratu nintzen entrenamenduekin. Arratsaldee-
tan umeengana joaten ginen eta, adibidez, merienda ema-
ten genien. Arropa ere banatzen genien, eta bizikletak ere
erosi behar izaten genituen, ume horiei emateko. Arratsal-
dero, bagenuen egiteko zerbait; bi aste izan ziren, eta as-
pertzeko tarterik ez genuen izan. Eta, nola ez, Mekele nola-
koa den ere ezagutu genuen.
Bidaia horretan zerk harritu zaitu?
Hemendik begiratuta, Etiopiako edota Afrikako herrialde
pobreez irudi bat egina dugu. Egun batean, mendate bat
igo, eta 3.000 metrora geundela, haurrak ikusten genituen
gora eta behera. 10 bat kilometro egiten zituzten, oinez, es-
kolara joateko. Goikaldeko eremuetan ikusten genuen, zer
nolako pobrezia dagoen. Haurrak eltxoak aurpegian dituz-
tela zeuden eta, aurrez aurre ikusi nituen, telebistan edo

argazkietan ikusten ditugun irudi
horiek .
Horren aurrean, zer dator buru-
ra?
Jaio garen tokian jaiotzegatik dugun
zorteaz konturatu nintzen. Pentsara-
zi egin dit. Guk gure etorkizuna auke-
ratzeko eskubidea dugu. Medikua
izan nahi baduzu saia zaitezke, eta
familiak lagunduko dizu. Edo kirola-
ri, edo irakasle. Han ez dute aukera-
rik. Familia pobre batean jaiotzen ba-

dira, ez daukate ezer, eta familiatik datorren lan horretan
aritzea besterik ez daukate.
Zer transmititu dizute bertako haurrek?
Ez genuen nahi, gauzak eman eta horretan geratzerik. Bi-
deo batzuk grabatzen saiatu ginen. Arratsaldero taberna
moduko batzuetan elkartzen ginen merienda emateko eta,
frutak-eta ematerakoan, etorkizunean zer izan nahi duten
galdetzen genien, zer ikasi nahi duten,... Itzultzaile bat ge-
nuen, komunikatu ahal izateko. Polita eta hunkigarria izan

«Ezin dute
etorkizuna aukeratu.
Familia pobre batean
jaiotzen badira, ez
daukate ezer»

107.6 fm .www.ataria.eus 
2019ko urtarrilaren 25a

TOLOSALDEA
GIZARTEA
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zen. Batek artea ikasi nahi duela esan zigun; beste batek in-
geniaritza; irakasle, beste batek,... Polita izan zen elkarriz-
keta horiek izatea.
Bazenuen Etiopiaren berririk, edo joan aurretik aritu
zinen begiratzen? 
Tsgaburekin eta Mikelekin elkartu aurretik, ez nuen inon-
go jakintza edo berririk. Banekien Mikelek gobernuz kan-
poko erakunde bat zuela, baina besterik ez. Baiezkoa esan
nienean, orduan hasi nintzen begiratzen. Gero, txertatze
kontuekin hasi, eta zein gaixotasun dauden jakitean, eta
medikuak oso arriskutsua dela esatean, orduan bai, izan
nituen kezka batzuk. Konturatu naiz ez dela horrenbeste-
rako. Guk zortea izan dugu. Mekele 2.000 metrotik gora
dago, eta han gaixotasun arriskutsu gutxiago daude. Ni,
momenturo, oso seguru sentitu naiz.
Banatzeko materiala ere eraman duzue.
Hegazkinean pisuaren muga dago, eta arropa guztia era-
mateko ere nahikoa lan izan genuen. Arropaz gain, kasko-
ak, betaurrekoak... Nolabait, bizikletaren gainean beha-
rrezkoak diren materialak eraman genituen. Bizikletak
ezin genituen eraman, eta Mikelek Etiopian bertan erostea
pentsatuta zeukan. Egia da hemendik eramaten dituztela
bizikletak, eta han garestiagoak direla. Baina, azken fine-
an, hobeto ateratzen zitzaigun, eta bertan erosi genituen.
Gabon egunak etxetik kanpo pasatzea tokatu zaizu.
Zer nolako esperientzia izan da? 
Bai. Beti familian ospatu izan ditut, eta niretzat lehen aldia
izan da, kanpoan ospatzearena. 24 eguna baino gogorra-
goa egin zitzaidan, Urtezahar eguna. Beraiek ez dute ospa-
tzen, eta saiatu ziren zerbait berezia egiten, baina dilista
batzuk afaldu genituen. Momentu txarra pasatu nuen, bai-
na ez nuke aldatuko. Aukera aprobetxatu beharra neukan. 
Nolakoak dira etiopiarrak?
Oso jende irekia da. Nire bizikletaren koadroa babesteko

patilla puskatuta iritsi zen Etiopiara. Ezin nuen entrenatu
eta, momentu batean bueltatzea ere pasatu zitzaidan bu-
rutik, ezin bainuen inon erosi. Ez da hemen bezala, eta ezin
da dendara joan eta erosi. Larunbata zen, eta hiru mekani-
kari pasatu ostean, konponketa egingo zidan bat aurkitu
genuen. Igandean, 05:00etan jaiki zen niri patilla berri bat
egiteko. Ordaintzen saiatu nintzen, eta ez nuen lortu. Beti
mesedeak egiten aritzen dira, eta trukean ezer eskatu gabe.
Laguntasuna da hitza. Laguntasunagatik egiten dute, eta
ez diruagatik. Norabait mugitu behar bagenuen ere, Hai-
luk lagun bat bidaltzen zigun, eta ez ziguten ezer kobra-
tzen. Gurekin geratzen zen zerbait hartzeko, eta listo. Kale-
ko jendea da, gertukoa. Maitatuak sentitu gara. 
Sare sozial bidez bidaiaren berri zabaldu duzu. Zer
erantzun jaso duzu?
Beste edozein bideo bezala, sare sozialetara igo nituen bi-
daiako bideoak ere eta, egia esan, harrituta geratu naiz izan
duten oihartzunarekin. Eskertzen da horrelako proiek-
tuengatik interesatu, eta jendeak babesa eskaintzen due-
nean. Jende mordoa inguratu zait laguntzeko prest.  
Zerekin geratzen zara?
Ume horiei laguntza emateko aukera izatearekin, etorki-
zunean gehiago laguntzen saiatu beharko badugu ere.

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko urtarrilaren 25a
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Kasu honetan hamar ume izan dira eta, behintzat, hamar
ume horietatik zortziri, etorkizun hobeago bat izaten la-
gundu badiegu, bada zerbait. Eta baita beraien familiei
ere. 
Txirrindulari profesionala izanda, ezin galdetu gabe
utzi. Zer moduzko herrialdea da Etiopia entrenatze-
ko?
Kezka baldin banuen ere, oso errepide onak dituzte entre-
natzeko. Guk taldean altuerako kontzentratzeak egiten di-
tugu, eta horretarako ondo dago, duen altueragatik. Men-
date luzeak edo motzagoak behar dituzula ere, denetarik
dago. Zelaia ere badu. Tsgabuk esan zidan, askotan pen-
tsatu izan duela taldekideak bertara eramatearena. Hegaz-
kin bidaia da garestia, gainerakoan, hotelak-eta oso mer-
keak dira. Perfektua dela esango nuke. 
Aurtengo denboraldiari begira zein helburu dituzu?
Badakit Euskal Herriko Itzulian izango naizela, eta sasoi
onean iritsi nahiko nuke. Lasai nabil, itzulira begira entre-
namendu indartsu eta luzeak egiten. World Tourreko las-
terketa izanda, uzten dizun puntu hori aprobetxatu nahi
dut, gero Asturiasko edo Frantziako lasterketetara joateko.
Aurrean ibili nahiko nuke, eta ea postu onen bat egiten du-
dan. Helburu polita dela uste dut, eta motibatuta nago.

«Eskertzen da horrelako
proiektuengatik
interesatu, eta jendeak
babesa eskaintzen
duenean. Jende mordoa
inguratu zait 
laguntzeko prest»

107.6 fm .www.ataria.eus 
2019ko urtarrilaren 25a

TOLOSALDEA
GIZARTEA
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ZIKLO BERRI
BATI EKINGO

DIO GURE ESKU
DAGOK

Jone Amonarriz tolosarra dinamikako komunikazio arduraduna da eta,
azaldu duenez, hausnarketa prozesu batean daude orain. Seigarren urteari

ekitera doaz eta, datozen hilabeteetan ere, orain arte antolatutako egitasmoek
izan duten erantzun onari jarraipena ematen saiatuko dira.

Josu Artutxa Dorronsoro

G ure Esku Dago Euskal Herriko erabakitze es-
kubidearen aldeko herri mugimendua da,
2013an sortua. Zelai Nikolas eta Anjel Oiar-
bide ditu bozeramaileak eta  2016ko, otsai-
laz geroztik, Jone Amonarriz Zubeldia da
(Tolosa, 1993) dinamikako komunikazio ar-
duraduna. Azken urteotan, Gure Esku Da-
gok hainbat ekintza antolatu ditu Euskal

Herrian. Azkenak, iazko ekainean egindako giza katea, eta
bertan irudikatutako Herritarron Ituna izan ziren. Azken
horiekin ireki den dimentsioari edo bide berriari jarraipe-
na eman nahi diotela dio Amonarrizek: «Hainbat sektore

eta esparrutako eragileekin lanketa bat egin nahi dugu, ha-
rremana sustatu, erabakitzeko eskubidearen alde, herrita-
rron itunean bildutako ideietatik abiatuz». 

Gauzak horrela, 2019 urteko udaberrian sartzearekin ba-
tera, ziklo berri bat hasiko du dinamikak, bost urteotako
ibilbideari amaiera bat eman, eta urrats berriak emateko
helburuarekin. «Zentzu horretan, azken giza katetik hona,
gure barne dinamika hausnarketa prozesu batean dago,
batez ere, herriz herri. Parte hartze dinamiken bidez, GE-
Dren sarea osatzen duten kideekin batera, datozen hilabe-
teetan zer egin erabakitzeko», dio Jone Amonarriz dinami-
kako komunikazio arduradunak.
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Horrela, buru-belarri ari dira, martxan jarriko dituzten
lan ildoen nondik norakoak zehazten: «Datorren martxoan
egingo dugun aurkezpenean abiatuko da, Gure Esku Dago-
ren ziklo berria». Orduan emango dituzte,  plangintzaren,
bide-orriaren eta emango ditugun pauso berrien inguruko
azalpenak: «Bilbon izango da ekitaldia, baina ezin dut ezer
gehiago aurreratu».

Urte berria, asmo berriak dio esaerak. Gure Esku Dagok,
badirudi esaera egiztatu nahia duela. Batetik, aipatu beza-
la, hausnarketa prozesuarekin amaitu bezain pronto, ziklo
berri bati ekingo diolako. Bestetik, berriz, kide berriak
gehitu zaizkielako karguetara. Hobeto esanda, aldaketak
izan dituzte dinamikako ardura eta betebeharretan. «Eki-
men herritar bat da eta, azkenean, erreleboak egotea nor-
mala da. Etapa honetan, kasualitatez, horrela gertatu da,
baina, lan prozesuari dagokionez, ez dauka bestelako tras-
zendentzia berezirik, egia esan», dio Amonarrizek.

Giza katearen indarra
Iazko ekainean, bost urteren barruan bigarren aldiz, Eus-
kal Herri mailako giza katea antolatu zuten. Hain justu,
Euskal Autonomia Erkidegoko hiru herrialdeak batu zi-
tuen ibilbidea. 201,9 kilometro, 2.019 arrazoirekin beteta-
ko Herritarron Ituna Gasteizko Legebiltzarreraino erama-
teko. Hitzordu horren harira, dinamikako kideek alde guz-
tietako iritziak jaso zituzten: «Zerbait antolatzen duzun
bakoitzean izaten dira iruzkin positiboak eta negatiboak.
Guk egin genuen balorazioa, behintzat, oso positiboa izan
zen. Batetik, 100.000 lagun aurreikusi, eta 175.000 herrita-
rrek parte hartu zutelako. Gainera, Herritarron Ituna irudi-
katzeari esker, beste dimentsio bat zabaldu genuen eta, no-
labait ere, beste alor, esparru eta eragileen bitartez, eraba-
kitzeko eskubidea hainbat modutara lantzen hasi ginen».
Amonarrizen esanetan, erabakitzeko eskubidearena espa-
rru askok bat egiten duten auzia da. Hori dela eta, giza ka-

teak «Euskal Herriko herritarrei ate berriak zabaltzeko» ba-
lio izan zietela uste dute.

Bestalde, helburuetako bat, «autogobernu ponentzian
adostekoak ziren oinarrietan erabakitzeko eskubidea jaso-
tzea» zela dio komunikazio arduradunak, eta jarraitzen du:
«Uste dut lortu dugula. Horrela, herritarrok halako eraba-
kietan eragiteko gai garela frogatu ahal izan dugu, herrita-
rrok bermea garela irudikatu, alegia». Hemendik aurrera
ere, hartutako erabaki horrek aurrera egin dezan, eragiten
jarraituko dutela azpimarratu nahi izan du, eta erabakitze-
ko eskubidea adostutako estatus berri horretan jasotzen
dela ziurtatzeko, lanean segiko dutela.

2019 arrazoi, itun bat
Iaz, urte osoan zehar, Euskal Herriko eskualde askotan,
Zertarako erabaki? galdera abiapuntutzat hartuta, mahai
inguruak osatu zituzten Gure Esku Dagoko barne-dinami-
kek bultzatuta; Tolosaldekoa, Beotibarren egin zuten. Ber-
tan bildutako ideiek Herritarron Ituna osatzeko balio izan
zuten eta, azkenean, Gasteizko Legebiltzarraren aurrean
aurkeztu zuten testua, giza katea amaitu berritan.

Itunari erreparatuz gero, herritarrek eskuz idatzitako
arrazoiak irakur daitezke: «Esparru anitzekoak dira: hez-
kuntzakoak, kirol mundukoak, parekidetasunari dagoz-
kionak, ekonomiari buruzkoak... Ugariak». Tolosan doze-
naka herritar bildu ziren: ikasleak, langileak nahiz erretiro-
dunak. Guztiek ere, taldeka, esparru bakoitzeko ideiak
plazaratu zituzten.

«Herritarron itunak, erabakitzeko 2019 arrazoi jasotzen
ditu. Batetik, zifrarekin urte berriari erreferentzia egin
nahi zioten, urte garrantzitsua izango zela aurreikusten ge-
nuelako. Bestetik, erabakitzeko arrazoiak benetan zenbat
diren irudikatzeko zifra da; kopuru handia. Ez da kontu
identitario bat soilik, egunerokoan eragiten digun zerbait
baizik». Ideiak biltzearen prozesua bera, «ariketa sozial oso
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Ziklo berri horri ekitearekin batera, EAEn amaitutzat
emango dituzte herri galdeketak. Dena den, herriren batek
galdeketa egin nahiko balu, aukera izango luke, «bakoitza-
ren erabakia delako». Baina, printzipioz, hori ez da EAEko
hiru herrialdeetako ildo nagusia izango: «Nafarroan eta
Ipar Euskal Herrian bere horretan jarraituko du ideiak, eta
atea zabalik izango da galdeketa gehiago egiteko. Ikusi be-
harko da, ea zer ematen duen. Euskal Herriko dinamika bat
izanik, lurralde osorako egitasmoak sustatuko ditugu, bai-
na lurralde bakoitzean erabakiko dute, une horretan eragi-
teko galdeketen tresna erabili edo ez».

Eskualdean ere eragiten
Tolosaldean, aktibazio sozialari dagokionez, mobilizazioe-
tan bilakaera bat izan dela dio Amonarrizek: «Kopuruetan,
behintzat, goranzko joera izan dute datuek. Lehen giza ka-
tera 6.000 herritar joan ziren eskualdetik. Herri galdekete-
tan, berriz, 12.000 pertsonak hartu zuten parte». Beraz, par-
te hartzeko grina handiagoa dela ikusi dute: «Gainerako he-
rri mugimenduak bezala, ordea, gorabeherak dituen
dinamika da. Hala ere, aldaera horiek ez dira positiboak eta
negatiboak. Batzuetan, ikusgarria den lana egitea tokatzen
da. Beste batzuetan, aldiz, ikusten ez den lana egitea egoki-
tzen zaigu. Hain zuzen, hori da azken hilabeteetan gertatu
dena».
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emankorra» izan dela nabarmendu nahi izan dute dinami-
katik, baita «abiapuntu bat» ere: «Nahiz eta oraindik sa-
kontzeko asko egon, erabakitzeko eskubide horrek herrita-
rroi noraino eragin ahal digun jabetzeko balio izan du itu-
nak, kontziente garela ikusteko». 

Galdeketak han eta hemen
2014ko apirilaren 13an, Etxarri-Aranatzen (Nafarroa) anto-
latu zuten Euskal Herrian abiatu nahi zituzten herri galde-
ketetako lehena; Nahi al duzu Euskal Herri independente
bateko herritarra izan?galdera egin zieten herritarrei. Ikus-
min handia sortu zuen, eta ia herritarren erdiek (%42,76)
hartu zuten parte. Orduz geroztik, herriz herriko dinamikak
aztertu eta, baldintza egokiak zituzten herrietan, burujabe-
tzari buruzko herri galdeketak antolatzeko taldeak sustatu
zituzten. 2016an heldu zen lehen olatu handia. Orduko
ekainaren 5ean, 34 herritan egin zituzten galdeketak.
Duela bi urte, berriz, urteko lehen sei hilabeteetarako, ia

100 herritako biztanleei egin zieten, galderari erantzuteko
gonbidapena. Tolosaldearen kasuan, galdeketak 2017ko
martxoaren 19an egin ziren, eskualdeko 28 herrietan. 12.370
herritarrek (%31,21) hartu zuten parte, eta baiezko erantzu-
na nagusitu zen, botoen %96,2rekin. 
Iaz, berriz, bi olatu nagusi izan ziren Hego Euskal Herriko

hainbat herritan. Lehena, maiatzaren 6an izan zen. Azaroa-
ren 18an Donostian egindako galdeketak zeresana eman
zuen, Euskal Herriko hiriburu batean egindako lehena izan
baitzen. Gipuzkoako hiriburuan egiteaz gain, Irunen, Bal-
masedan, Zallan eta Alonsotegin ere egin zituzten. Dinami-
kako kideek balorazio positiboa egin dute, egitasmo horien
eta herritarren jarreraren inguruan: «Beti esaten dugu anbi-
zioz jokatzen dugula, eta beti nahi izaten dugula emaitza
hobe bat lortzea. Hala ere, kontuan izan behar dugu, GED
duela 6 urte jaio zela, herritarra dela eta, aldi berean, erabat
autofinantziatua. Elkarbizitzari dagokionez aurrerapauso
handia izan da, eta ekarpen hori da azpimarragarriena».
Era berean, Amonarrizek dio, GED «iraganeko korapiloak
askatzeko eta zauriak sendatzeko» gai izan dela, herri asko-
tan: «Herritarrek bat egin dute puntu horretan, eta erronka-
ri heldu diote». 
Lau urteren buruan, Hego Euskal Herri osoko 208 herri-

tan lortu dute galdeketak aurrera eramatea. 220.000 lagu-
nek baino gehiagok hartu dute parte; deituta zeuden herri-
tarren %20k baino gehiagok. «Guretzako lorpen bat izan da,
herritarren % 100ari galdetu ahal izateko berme guztiak di-
tuen tresna bat izatea».
Titularrei buruz ere aritu da Jone Amonarriz: «Askotan,

titularretara eraman izan dute, parte hartzeak eskasak izan
direla. Gainera, erakunde publikoekin alderatzen gaituzte,
hau da, hauteskunde ofizialekin. Eta noski, Anjel Oiarbide
bozeramaileak behin baino gehiagotan azaldu duen bezala,
guretzako ohore bat da alderaketa hori egitea. Esan beharra
daukagu, ordea, ez ditugula hauteskundeetara aurkezten
diren alderdien ibilbidea, ez baliabide tekniko nahiz ekono-
mikoak, ezta aurrekontua ere. Hori dela eta, herri galdeke-
tak, beti hartu izan ditugu hasiera bat bezala. Galdeketetan
ez da ezer bukatzen, ez da lau urterako politikarik erabaki-
tzen. Fisikoki hurrengo egunean ezer aldatzen ez duen di-
namika herritarra da, baina prozesuak berak onura handiak
sortu izan ditu».

TOLOSALDEA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko urtarrilaren 25a
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Hori dela eta, datozen asteetatik aurrera, eskualdeko
ahalik eta herri gehienetan, herritarrekin adostutako bide
orria partekatzen hasi nahi dute, Gure Esku Dagok eskual-
dean duen taldeko kideek. «Behin hori eginda, lan taldee-
tara eta antolatutako hitzorduetara parte hartzaileak ba-
tzea izango da helburua».

Bazkide kanpaina abian
Aurten Gure Esku Dagok bazkide kanpaina bat jarriko du
martxan. «Bazkidearen figura dinamikaren erdigunean ja-
rri nahi dugu, beste zentralitate bat emateko, dinamika
bera gertuagotik bizitzeko, eta erabakiak hartzeko aukera
eskaini ahal izateko».
Orain arte ere izan da figura hori, baina orian berrikun-

tzak izango dira: «Informazio kanal berriak sustatuko di-
tuzte, barne mailako komunikazioa indartzeko helburua-
rekin. Dinamika indartsu eta autonomo bat nahi baldin
badugu, bazkide irudi hori ezinbestekoa izango da». GED
indartsuagoa izatea lortu nahi dutela dio Amonarrizek.
Datozen hilabeteak eta urteak, beraz, «oso garrantzitsuak»
izango dira, beraientzat, eta herritar guztientzat: «Noizbait
gure etorkizuna erreferendum baten bitartez erabakitzeko
aukera izaten badugu, herritarroi esker izango da. Posible
dela sinistarazi behar dugu, eta horretarako bermea herri-
tarren esku dago».
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GEDk iraganeko korapiloak
askatzeko eta zauriak
sendatzeko tresnatzat jo ditu
herri galdeketak

Martxoan Bilbon egingo dute
ziklo berriaren aurkezpena;
azalpen guztiak emango
dituzte bertan. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko urtarrilaren 25a

TOLOSALDEA
POLITIKA

Orain arte, Hego Euskal Herriko 208 herritan egin dituzte galdeketak.

Eskualdean, herri galdeketa eta mahai inguruak antolatu dituzte. JON MIRANDA/ITZEA URKIZU
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Gure ikasleen ahotan

25

«Ikasle-irakasle harremana
beste inon baino hobea da»

P eru Alaña (19 urte, Lizartza)
Mondragon Unibertsitateko
Goi Eskola Politeknikoan ari
da, Industria Elektronikako

Ingeniaritza graduko bigarren maila
egiten.
Zergatik aukeratu zenuen Indus-
tria Elektronikako Ingeniaritza
gradua? Eta, zergatik Mondragon
Unibertsitatean?
Batxilergoko bigarren ikasturtearekin
hasi ginenean, esana ziguten geure
burua nondik bideratu nahi genuen
pentsatzen hasteko. Ordurako pen-
tsatuta neukan ingeniaritzako gradu-
ren bat egingo nuela. Orduan Mon-
dragon Unibertsitateko aukera ikusi
nuen eta, lehen ate irekietara joan
nintzenez, bertan ikusi nuen ingenia-
ritza elektronikoa zela bila nenbilen
gradua. Ate irekietan graduan egingo
genituen proiektuak erakutsi zizkigu-
ten, eta oso gustura sentitu nintzen,
praktikan oinarritutako ikasketa ere-
dua zelako.
Nola balioetsiko zenuke orain arte
bizitako esperientzia?
Orain bigarren ikasturtean ari naiz,
eta oso gustura. Lehenengo ikasturtea
ingeniaritzako oinarrizko jakinduria
hartzeko da, eta gutxiago lantzen dira
gustatzen zaizkizun gaiak. Baina, bi-
garrenean, elektronikaren munduan
sartzeko pauso handiak egiten ari
gara. Asko ikasten ari naiz, klaseek eta
praktika ereduak laguntzen baitizute,
gauzak garbi ulertzen eta ikasten.
Nola definituko zenuke Goi Eskola
Politeknikoan jasotzen duzun
ikasteko metodologia?

Metodologia egokitzat definituko
nuke, esan bezala. POPBL-a bera da,
nire iritziz, Mondragon Unibertsitate-
ko metodologiaren zatirik garrantzi-
tsuena. Seihileko bukaerako proiek-
tua da, eta gehigarri beharrezkoa iru-
ditzen zait, ikasitakoa barneratzeko;
klaseko teoria eta harne erabilera be-
netan ulertzeko.
Zer da unibertsitatetik gehien gus-
tatzen zaizuna? Badu hobetzeko
zerbait?
Unibertsitatetik gehien gustatu zaida-
na ikasle-irakasle harremana da, beste
inon baino hobea dela iruditzen zait.
Hobetu beharreko ezer ez zait okurri-
tzen, oraintxe bertan.
Etorkizunera begira, zeintzuk dira
zure asmoak?

Lehenik, gradua bukatutakoan, aurre-
an jartzen zaizkidan aukerak ikusi be-

harko nituzke, oraindik ez baitakit
nire hurrengo pausua norantz eman-
go dudan. Baina automatizazio indus-
trialaren inguruan gustura lan egingo
nuke. 

«Ate irekietan graduan 
egingo genituen proiektuak
erakutsi zizkiguten, eta oso
gustura sentitu nintzen
praktikan oinarritutako
ikasketa eredua zelako»

«Klaseek eta praktika ereduak
gauzak garbi ulertzen eta
ikasten laguntzen dizute»

Eduki  babestua
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OSTIRALA
URTARRILAK 25

ALEGIA
22:00.Ruper Ordorika Elizpe zineman. 
22:30.Modus Operandiren kontzertua
gaztetxean. 

AMASA-VILLABONA
20:00.Garagardo dastatzea Rbote
tabernan, Beertokik antolatuta. 

ANOETA
20:30.Barrikotea eta Txoira Txori
bakarlariaren saioa, gaztetxean. 

IKAZTEGIETA
19:00.Etxebizitza bizimoduhitzaldi zikloa,
udaletxean. Errenteriako etxebizitza
komunitarioak izango dituzte hizpide.

IBARRA
20:00.Uzturperen XIX. kultur astea: Alurr
dantza taldeak Jira-bira Euskal Herria
ikuskizuna eskainiko du, kiroldegian.

TOLOSA
19:00.Enuma Elisholerki bildumaren
aurkezpena eta solasaldia, Unai

Amundarainen eskutik. 
19:00. Iñauterikeriakliburuaren aurkezpena,
pleno aretoan.
20:00. Iñauterikeriakerakusketaren
inaugurazioa, Aranburu jauregian. 
20:30.Pedro Guerra kantautore
kanariarraren kontzertua, Leidor antzokian. 

TOLOSALDEA
AZKEN OSTIRALEKO
ELKARRETARATZEAK
Anoeta.19:30ean plazan.
Ibarra. 19:30ean, Ibarrako sarreran. Soka-tira
taldean antolatuko du hitzordua.
Gainerakoak.Ohiko leku eta orduetan. 

LARUNBATA
URTARRILAK 26

AMASA-VILLABONA
16:30.Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Villabonako kultur etxean.  

ANOETA
11:00.Greba feminista antolatzeko bilera
irekia, udaletxean. 

IBARRA
10:00.Arropa kolektibizatzeko aukera, Kz

Gunean, Ibarrako Gazte Asanbladaren eta
Antolakuntza Komunalaren eskutik. 
15:30.Uzturpe ikastolaren XIX. kultur astea:
haur festa eta puzgarriak kiroldegian.
18:00. Uzturpe ikastolaren XIX. kultur astea:
txokolate jatea plazan.

TOLOSA
11:30/12:30.Helduentzako bisita gidatuak,
Topic zentroan; euskarazkoa 11:30ean izango
da. Aurrez erreserba egin beharko da, 943 65
04 14an edo cit@cittolosa.com-en. Prezioa: 7
euro. 
12:00.Tolosa Kantari kantu jira, Maria Luisa
Agirre doktorearen plazatik, Tontokaletik.
18:00.Oskestrina Band Jazzpanaren
kontzertua, Alondegia tabernan. 
18:30.Txotxongiloak Topic-en: Noone’ s
Land. Hitzik gabeko ikuskizuna, sei urtetik
aurrerako haurrentzat. 
22:30.Kontzertuak Bonberenean: Cardiac
eta Horzdun. Sarrera: 8 euro. 

IGANDEA
URTARRILAK 27

AMASA-VILLABONA
19:30.Txarribodaantzezlana, Gurea
antzokian, Hika teatroren eskutik. Sarrerak

TXARRIBODA: KABARET DOINUKO EZKONTZA, GUREA ANTZOKIAN
Ezkontza festa da. Parranda, itxurakeria eta sabelkeria. Hika Teatroren antzezlanak hilabeteak pasatu ditu, oholtzaz oholtza, eta Villabonan
ikusgai izango da, igandean. Sarrerak aurrez eskua daitezke, Basajaun liburudendan eta Amasa kafetegian; bestela, bertan.  ATARIA
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ERAKUSKETAK

50 URTE IRUDITAN
San Inazio auzoko argazki erakusketa. 
Bizi Nahi elkartea, Ibarra. 

ARGAZKI HISTORIKOAK
Juan Jose Arinen argazkiak. 
Kultur etxea, Ibarra. 

SAGAR ARTE
Artea dastatzeko aukera, eta sagardoan
munduko hainbat txokotan. 
Plazida Otaño liburutegia, Zizurkil.

IÑAUTERIKERIAK
Tolosako 52 inauterizaleren argazki eta
testigantzak.  
Aranburu jauregia, Tolosa.

ZINEMA

DANTZA
Larunbata (19:30 eta
22:00).
Astelehena (21:00)
Gurea, Amasa-
Villabona. 

TIEMPO DEPUÉS
Larunbata (19:30) 
Astelehena (20:30)
Leidor antzokia

SUPER LOPEZ
Igandea (17:00) 
Leidor antzokia

EL REGRESO DE
BEN
Igandea (19:30 eta
22:00) 
Leidor antzokia

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko urtarrilaren 25a

AGENDA

San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.

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

lehena zerbitzu optikoetanGure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 

www.multiopticasgipuzkoa.com

M E R K E A L D I A
Zatoz eta aprobetxa

 itzazu prezio bereziak 
VARILUX LENTEETAN

aurrez: 10 euroan, Basajaun liburudendan edo
Amasa kafetegian. Bertan: 12 euro. 

ANOETA
12:00.Anoetako txistulari taldea kalez kale
ibiliko da. 

TOLOSA
19:00.Kontzertua Bonberenean: Jon
Gurrutxaga eta Urbil Artola bakarlariak
elkarrekin ariko dira.Sarrera: 8 euro.

ASTELEHENA
URTARRILAK 28

IBARRA
17:30.Uzturpe ikastolaren XIX. kultur astean,
Antonio Ortuñok hitzaldia eskainiko du,
Ibarrako kultur etxean:El autocontrol y la
tolerancia a la frustración de nuestros hijos e
hijas.

Joan den astean inauguratu zuten Sagararte. J.M.
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S omatuz euskaldunak ospetsu
nahian / geuretik deus ez duen
hizkuntza mihian / sofritzen
egoiten naiz horien erdian /

gutaz ahalgetua nigarra begian.
Xalbador bertsolari

handiak baditu perla
ederrak eta egia galan-
tak. Edozein borrokatan,
zerbaiten alde edo kon-
tra aritu den edonork
daki, ideal horren alde
egiteko aunitz maite be-
har dela. Euskararen al-
deko herri ekimenetan,
edo errauskailuaren kon-
trako plataforman; pre-
soen aldeko mugidetan; ospitale pu-
bliko baten aldeko langintzan… Lan-
gintza idealista eta doako (gratis et
amore) horietan sartzen garenean, ez
dakiguna da, esaldiaren bigarren za-
tia: «Aunitz sofritzen du». Baita poztu
ere, jakina; baina asko sufritu ere bai. 
Asko ematen da egitasmo horietan,

eta hasierako helburu –normalean–
handietatik urrun geratzen gara, ia
beti; utopia horietara zertxobait ger-
turatzea besterik ez dugu gehienetan
lortzen. Eta, horrek, jakina, sufrimen-
dua dakar, etsipena eta beheraldia,

aldi baterako, behinik behin. Xede
berberaren bila dabilen jendearen ar-
teko harreman onek eta samurrek
leun dezakete, nahi eta ezin hori. Ho-
rrek, ordea, badu maiz, bestelakotik

ere, musutrukeko langin-
tza altruista horretan:
giza harremanak ere oz-
pintzea, batzuek bide ho-
netatik joan nahi dutela-
ko, helburuak lortzeko,
eta bestetzuk aldamene-
kotik. Homo sapiens-sa-
piens espeziekook arraro
samarrak izan bagarenez,
horietan ere katramilatu
eta, behar baino askoz ere

gehiagotan, zalaparta eta letxe txarra
agertzen dira: mina, alegia.
Hortaz, arestian aipatutakoa ain-

tzat hartuta hastea opa diet esandako
langintzetan hastekotan direnei; lor-
pen txikiek pozak emango dizkigutela
jakinda, baina, tartean amorrazioak
ere izango direla ahaztu gabe. Animo,
gazitik badu ere, gozotik gehiago iza-
ten du-eta!

Nehoiz ez zeraukula nik ez dut etsi-
ko / gure kontzientzia atzartzen hasi-
ko / egungo balentriak ez baitu betiko /
Odolaren Mintzoa ixilaraziko.

IÑAKI AZALDEGI
OINEZKOA 

Aunitz maite duenak
aunitz sofritzen du

Asko ematen da
egitasmo horietan, eta

hasierako helburu
handietatik urrun

geratzen gara, ia beti;
utopia horietara

zertxobait gerturatzea
besterik ez dugu

gehienetan lortzen. Eta,
horrek, jakina,

sufrimentua dakar. 

MADDI ETXEBERRIA

Urtarrilaren bukaerara
iritsi eta belaxe
elurrak gozo laztandu ditu
mendi, teila zein belaze
bizitzak legez urteak ere
nahiz baditun hainbat fase
asko jadanik nazkatu dira
beste batzuk ezin ase.

Doinua
Blowing in the wind

Iritzia
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IRITZIA

Egia da mundu honetan era asko-
tako jendea gaudela, eta hainbat
egoera ekonomikotan. Aspaldi-
ko esaera da: ereindakoa jaso-

tzen da. Urte luze bat daramagu gure al-
darrikapenak egiten. Go-
goratuko dugu, 2018ko
hasiera hartan, Fatima
Bañez orduko ministroak
pentsiodun guztioi gutun
bat bidali zigula –penaga-
rria eta tamalgarria–, pen-
tsioen %0,25eko igoeraren
berri emateko.
Horren aurka atera gi-

nen kalera, eta pentsioak
KPIaren arabera igo zite-
zen, eta pentsio txikienak gehiago igo-
tzearen alde. Baita jasangarritasun eta
birbalorizazio faktoreak bertan behera
gera zitezen ere. Mobilizazioak aurrera
zihoazen heinean, gure aldarrikapenen
zerrenda luzatzen hasi zen: Lan Erre-
forma bertan behera uztea; gutxieneko
pentsioa 1.080 euroan jartzea, nahiz eta
nik, pertsonalki, hau ez argi ikusi; gu-
txieneko soldata 1.200 euroan; 2011tik
hona galdutakoa berreskuratzea; boti-
ken koordainketa delakoa ezabatzea;
gizarte zerbitzu unibertsal eta doakoak
ziurtatzea…

Nire/gure eskuetara iristen diren in-
formazio orrietan agertzen dira, aldarri-
kapen horiek guztiak. Baina, nire ustez,
ezin dira denak modu berean proposa-
tu. Garbi dago, gainera, batzuk ez da-

gozkigula pentsionistoi
bakarrik, edo pentsionis-
toi, zuzenean: gutxieneko
soldata, Lan Erreformare-
kin bukatzea, gizarte zer-
bitzuak eta abar. Orduan,
ez zait egokia iruditzen
pentsiodunen bandera
balira bezala erabiltzea.
Nire galdera da, or-

duan, zergatik jarraitzen
dugun guk, gure aldarri-

kapenak daudenetan defendatzen, ja-
kinda, negoziazioetan ez dituztela ho-
rrela proposatzen. Eta, jakinda, ezin di-
rela lortu planteatuta dauden bezala.
Noiz arte jarraitu behar dugu herrietako
enparantzatan elkartzen? Noiz arte,
manifestatzen jarraitu? Aldarrikapen
guztiak lortu arte?
Bukatzeko, nik uste dut 2018an lortu-

takoa positiboa izan dela. Eta, egiari to-
kia eginez, baita zenbait itun ere: PNV-
PPren arteko hasierako ituna (2018ko
maiatzean), eta baita PSOE-PODEMOS-
PNVren arteko konponketa ituna ere

JOXE AGUSTIN
ARRIETA
IRAKASLEA

Pentsioak

Nire galdera da, orduan,
zergatik jarraitzen
dugun guk, gure
aldarrikapenak
daudenetan
defendatzen, jakinda,
negoziazioetan ez
dituztela horrela
proposatzen. 

KOMIKIA GORKA SALABERRIA

(2018ko azaroan). Horien bitartez, lortu
dugu:
- 2018an eta 2019an pentsioak KPIa-

ren arabera igotzea.
- Gutxieneko pentsioak %3 igotzea,

eta hori era dinamikoan proposatzea.
- Alarguntza pentsioen oinarri likida-

garria %52tik %60ra igotzea. Eta horiek
bai, gorago joan behar dutela.
- Iraunkortasun faktorea 2023ra arte

ez aplikatzea.
- Jasangarritasun eta birbalorazio

faktoreak bertan behera uztea.
Egia da aldarrikapen batzuk zintzilik

daudela oraindik ere, baina emandako
pausoak argiak eta onuragarriak izan
dira. Bejondeizuela/bejondeigula!
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EGURALDIA

OSTIRALA
Giro hezea baina epelagoa. Euri kon-
tuekin jarraituko dugu baina, aurreko
egunekin alderatuz, gutxiago botako
du. Hala ere, egun guztian izango dira
zaparradak, eta giro bustia izango da.

Haizeak ipar-
mendebaldetik
joko du, aurreko
egunetan baina
ahulago, eta ten-
peraturak igo
egingo dira, maxi-
moak 8-10 gradu
bitartean geratuz,
eguneko erdiko
orduetan. Elur-
mailak gora egin-

go du, eta soilik Aralarko tontorrik al-
tuenetan egingo du elurra.

LARUNBATA
Giro petralarekin jarraituko dugu.
Prezipitazioek ez dute etenik izango,
eta egun osoan botako duen arren,
eguerditik aurrera gehiago lainotuko
du, eta euri gehiago egingo du. Elur
maila 1.000-1.100 metroan izango da
eta, tenperaturari dagokionez, berriz,
minimoa 7 graduren bueltan izango
da, eta maximoa 12 graduan.

IGANDEA
Euria egingo du, egun osoan eta ia
etenik gabe. Tenperatura zertxobait
jaitsiko da, aurreko bi egunekni alde-
ratuta, eta eguna 3 eta 10 graduren
bueltan joango da. Horren ondorioz,
elur maila 600 metrora jaitsiko da.

ASTELEHENA
Asteburuko joerarekin jarraituko du
eguraldiak, eta prezipitazioak izango
dira nagusi. Tenperatura minimoa 3
graduren bueltan mantenduko den
arren, maximoa zertxobait jaitsiko da
eta, gehienez ere, termometroa 7 gra-
dura heldu da egunean zehar. Elur
maila 400 metroan izango da. 

FARMAZIAK

URTARRILAK 25, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.Bengoetxea Aiestaran, Edurne.
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.

URTARRILAK 26, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Echeveste Elosegui, Jesus Mª.
Gernikako arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 94365 10 40.

URTARRILAK 27, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Morant Barber, Rosalia.
Zabalarretako lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

URTARRILAK 28, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Bronte Posada, Cecilia. 
Korreo kalea, 20. 
Telefonoa: 943 67 60 13.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 25a
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EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA • Azpiroz Galarza, L. 

Amarotz auzoa, 9.
Tel.: 943 67 51 18.
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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 

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00.Pasahitza magazina. 
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa Begoña Tolosa (EAJ),
Cristian Fernandez (PSE-EE) eta Pello
Atxukarrorekin (PP), azken ostiraleko
tartea, Tolomendiren tartea. 
11:00.Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
begirada: Gaurkoan, Alegialdea. 
12:00.Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00.Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioak utzitako onena.
20:00.Kantazgora musika saioa.
Tolosaldeko musikarien proposamenekin
osaturiko saioa.

LARUNBATA
11:00.Trikiti musika.
14:00. (H)ari naizela. 
Imanol Artolak gidatutako bertso saioa.
16:00.Entzuteko Jaioak.
17:00.Kokondo Oskar Tenak gidatutako
musika saioa.
18:00.Entzuteko Jaioak. 

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
16:00.Entzuteko Jaioak.
17:00.Kantazgora. 
Eskualdeko musikarien proposamenak.
18:00.Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
09:00.Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuak utzitakoaren errepasoa, 
Aitor Mendiluze Kale Kantoitik, Iker
Iriarterekin bidaia Sardiniara .
11:00.Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Ibarraldea. 
12:00.Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00.Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.
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