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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.

Denok gara herritar: politika gustuko dugunok;
euren burua apolitiko definitzen
dutenak –termino hori gehiegi ulertzen ez
dudan arren–; politika gorroto dutenak; he-
rriko txoko guztiak ezagutzen dituztenak; he-
rria oraindik ondo ezagutzeko

dutenak. Auzoko dendaria, etorri berria,
haurra, zaharra, heldua. Denok. Denok
dugu gure sentitzen dugun herri bat. Eta
denok nahi dugu, bizi garen herri hori aha-
lik eta ondoen zaindua izatea. Horretarako
ardura izaten dute, gurean, lau urtez behin,
herritarrek aukeratzen dituzten alkateek. 
Alkate askok lortzen dute lan ona bete-

tzea, agintaldian zehar. Ez denek, ordea.
Eta zer behar du, bada, alkate on batek? Nik
argi dut: herriaren ahotsa entzutea, ahots
horrekin akordioetara iristea, eta herriaren-
tzat hoberena dena herriarekin erabaki-
tzea. Herria bihotzean eramatea, eta kaleko arazoen berri

kalean bertan jasotzea. Gertukoa izatea. Interes guztien
gainetik –alderdikoak zein pertsonalak–, herriaren ongi-
zatea lehenestea. Aurkako ideiak dituztenekin akordioe-
tara iristeko gai izatea. Ilusioa zabaltzea. Herrian errefe-
rente izatea. Ezaugarri zaparrada, ezbairik gabe. Oso erra-

za izan daiteke, baina zaila suertatzen da,
askotan, horrelako pertsonekin topo egi-
tea.
Eta, orain, kanpaina egitera noa, aizue.

Baina, sigletatik harago, bihotzetik egingo
dut oraingoan kanpaina. Izan ere, herritar
gisa eta, Irura hobea nahi duen biztanle
gisa, bihotzak esaten dit, azken lau urte
hauetan, nire herrian, ezaugarri horietatik
urrun antzean ibili dela gure alkatea. Herri
guztiaren ahotsa entzun gabe; askotan hori
isilarazten; erabakiak akordiorik gabe har-
tzen; kalean egon gabe... 
Horrexegatik, bihotzez, berriro ikusi

nahiko nuke arestian aipatutako profil hori betetzen duen
pertsona bat, alkatetzako bulegoko eserlekuan. Eta ezagu-
tzen dut horretarako pertsona egokia: egunero-egunero,
kalean egongo dena herritarrekin; herritarren ahotsa en-
tzun eta errespetatuko duena; herritarren arazoak bere
egingo dituena; maite duen herri baten aldeko lan nekae-
zina egingo duena. Bihotzetik eta bihotzez arituko dena:
Gorka Murua Makuso. Aupa, Gorka! Zu izango zara Irura-
rentzako alkaterik onena. Bihotzez. Ez daukat zalantza iz-
pirik. Irura maite dugunok, erraz jakingo dugu zer aukera-
tu, maiatzeko hauteskundeetan. 

NOELIA LATABURU
ORTIZ

IRAKASLEA

Alkate on bat

Eta zer behar du, bada, alkate on batek?
Nik argi dut: herriaren ahotsa entzutea,
ahots horrekin akordioetara iristea, eta

herriarentzat hoberena dena
herriarekin erabakitzea. Herria

bihotzean eramatea, eta kaleko arazoen
berri kalean bertan jasotzea

Azaleko irudia: 
Ibai Luque

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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KONPARTSA ETA
KARROZENTZAKO
ARAU BERRIAK 
Karroza eta konpartsen lehiaketan izena emateko epea
zabaldu du Tolosako Udalak, otsailaren 15era bitarte.
Aurten, gainera, arau berriak ezarri dituzte, batez ere,
ordutegiari, musikari eta diru-laguntzei dagokienez.

Asier Imaz

H ilabete geratzen da Tolo-
sako inauterietarako. As-
teazkenean, Tolosako
Udalak karroza eta kon-

partsen lehiaketan izena emateko
epea zabaldu zuen. Karrozek, konpar-
tsek eta plataformarik gabeko konpar-
tsek har dezakete parte, eta inauteriza-
leek otsailaren 15era bitarte izango
dute eskaerak egiteko aukera, Udaleko
Arreta Zerbitzuan (astegunez, goize-
tan) edo www.tolosa.eusweb orrian.
Deialdiarekin batera, Nuria Carbo-

nell Kultura, Festa eta Gazteria zine-
gotziak, karroza eta konpartsen jardu-
na arautzeko bi neurri berri iragarri zi-
tuen. Alde batetik, udalak Trianguloa
eta San Frantzisko pasealekuko 1 eta 2
atarien artean, «Zarataren kontrolera-
ko eremu berezia» jarriko duela azaldu
zuen. Bestetik, egunez, gehieneko za-

rata 90 dezibeliora mugatuko dute;
gauez, berriz, 65 dezibeliora. «Inaute-
rien nortasuna zaintzea eta babestea
da helburua, guztiok lekua izatea
jaian, baina errespetuz, jaiarekiko zein
tolosar eta bisitari guztiekiko».
Azken urteetako giroaren aurrean

neurriak hartu dituzte «egoerak hobe-
ra» egin dezan: «Arazo orokorra da,
inauterietan, zaratarena, baina berezi-
ki nabarmena, Trianguloa plazan.
Kontuan harturik plaza hori herriaren
eta festaren ardatza dela, eta festaren
erakustokirik handiena dela, aurten,
lehenengo aldiz, musika jartzeko au-
kerak mugatu ditugu». Eremu horre-
tan zuzeneko musika egiten duten
konpartsak baino ezingo dira jarri.
Gainerako konpartsa ibiltari guztiek,
Triangulotik pasatzean, soinu ekipoak
itzalita izan beharko dituzte. Eremu
horretan egon daitezkeen konpartsek
identifikatzaile berezia izango dute.

Ordutegietan berrikuntzak
Aurreko urteetan bezala, karrozak eta
konpartsak geldirik egongo dira, toka-
tzen zaien lekuetan. Ibilbidea ondo-
rengoa izango da: Rondilla kalea, San
Frantzisko pasealekua, Oria kalea, Na-
farroa etorbidea eta Foruen etorbidea.
Zinegotziak jakinarazi zuenez, «ibilbi-
de horretan toki finko bat nahi duten
konpartsa txikiek ere, eskaera egin be-
harko dute».
Ordutegiari dagokionez, karroza eta

konpartsen emanaldiak 09:00etatik
23:00etara bitarteko epean eskaini be-
harko dira eta, emanaldirik ez dagoen
bitartean, musikaren bolumena jaitsi
egin beharko da, zehazki, erdira. Bes-
tetik, 01:00etan utzi beharko zaio mu-
sika jartzeari, goizaldean.
Gainera, Kultura, Festak eta Gazte-

ria zinegotziak «txarangekiko errespe-
tua» eskatu zuen, «batik ba,t kalejira
garaian,. Horretarako, ibilbidean eta
alboetan dauden karroza edo konpar-
tsen musika ekipoek itzalita egon be-
harko dute arratsaldez, 18:00etatik
20:00etara bitarte. Bestalde, Carbone-
llen esanetan, «galarazita dago edari
alkoholdunak agerian eramatea eta
sustatzea, konpartsak egiteko kotxeak
erabiltzea, konpartsek haimak edo
karpa txikiak instalatzea, edota horie-
tan publizitatea egitea».

Diru-laguntzen esleipena
Azkenik, diru-laguntzak banatzeko
ekarpen finkoak zein erlatiboak defi-
nitu zituen zinegotziak. Finkoen arte-
an, batetik, karrozen irteera egunak
hartzen dira kontuan. 2 egunetakoek,
1.100 euro jasoko dituzte eta, egun ba-
tekoek, 800 euro. Konpartsen alorre-
an, berriz, tamaina, kide kopurua, zu-
zeneko musika, antzezpena eta koreo-
grafia hartuko dituzte kontuan.
Parekidetasunaren eta euskararen

erabilera bermatzea eta sustatzea ere
sarituko du udalak; irizpide horien
arabera zehaztuko dituzte diru lagun-
tzen kopuruak. Carbonellek aurreratu
zuen, musika zuzenean eginez gero
edo antzezlanen bat aurkeztuz gero
puntuazio handiagoa lortuko dutela
aurten.

Udalak ‘Zarataren kontrolerako eremu berezia’ ezarriko du  inauterietan. ATARIA

Karroza eta konpartsen
emanaldiak 09:00etatik
23:00etara bitarteko epean
eskaini beharko dira aurten,
Zaldunitatik Asteartitara

TOLOSA
INAUTERIAK

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko otsailaren 1a
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Menpeko pertsonen
egonaldien urteko egutegia
Tolosa.Menpeko pertsonek egoi-
tzetan egonaldiak egiteko egutegia
eta eskaera epeak argitaratu ditu
udalak. Gipuzkoako Foru Aldun-
diak sustatuta, egoitzetan aldi ba-
terako egonaldia egiteko aukera
ematen diete, beren etxeetan bizi
diren menpeko pertsonei. Egonal-
di laburrak –5 gau edo gutxiagoko-
ak–, nahiz luzeak –hamabostaldi-
koak–, daude eskura. Informazio
gehiagorako, Udaleko Gizarte Zer-
bitzuetara bertaratu, 943 69 75
00ra deitu edo gizartezerbi-
tzuak@tolosa.eushelbidera idatz
daiteke. Bestalde, Udalak jakinara-
zi duenez, astelehenetik aurrera,
Herritarren Arreta Zerbitzua Erre-
tengibeleko bulegoetan jarriko
dute, ordutegia mantenduz, erabe-
rritze lanak amaitu bitarte. Gaur,
berriz, 13:00etan itxiko da Udate.

Eduardo Mocoroa Musika
Eskolako ikasleak, sarituak
Tolosa.Eduardo Mocoroa Musika
Eskolako ikasleek hainbat sari eta
lorpen izan dituzte urte hasieran.
Batetik, Zumaiako klarinete mara-
toiko lehiaketan, Garazi Gil, Nuria
Domenech, Uxue Garmendia eta
Izadi Otamendik osatutako lauko-
teak lehen saria irabazi zuen. Bes-
tetik, hainbat ikasle Euskal Herri-
ko hainbat orkestratan jotzeko
hautatu dituzte: Markel Zeberio,
Euskadiko Ikasleen Orkesta txi-
kian, Bittor Arostegi eta Manex Go-
rostegi EIO gaztean, Jon Esnaola
eta Aitor Zabala EIOn eta Malentxo
Zeberio eta Maitane Iruiñ Euskadi-
ko Gazte Orkestan. Musika Eskola-
tik, ikasleak zoriondu dituzte.

Adinekoentzat
zinema eta
osasuna uztartu
dituzte Tolosan

Mugik Tolosak eta udalak
antolatuta, jardunaldia izan
zen, asteazkenean, «hiritarren
osasun heziketa lantzeko»

J. Artutxa

G ipuzkoako Sendagile Elkargoak
Topic zentrora eraman du berriki

martxan jarritako Zinema Osasunga-
rria proiektua, Mugi Tolosa proiektua-
ren baitan. Zinema baliatuta, Mugiko
adineko pertsonentzat izan zen saioa.
UP! filma ikusi zuten eta, adinekoe-

kin batera, Mugi proiektuko hainbat
eragile izan ziren; tartean, Tolosako
ikastetxeetako ikasleak. Proiekzioaren
ostean, Belen Alonso GSEren idazkari
nagusiak osasunari buruzko arazoen
inguruan hitz egin zuen. Horretarako
Minia izeneko txotxongilo bat erabili
zuen. Adineko pertsonek jasaten di-
tuzten gaixotasun eta osasun arazoak
aztertu zituzten solasaldian, baina
baita horiek arindu ditzaketen xeheta-
sunak ere: «Esaterako, konpainia, la-
guntasuna eta, Mugik egin bezala, be-
launaldien arteko harremana».
Olatz Peon alkatea ere bertan izan

zen. «Pertsona erdigune duen herria
da Tolosa eta Mugi da horren erakusle
garbia. 5. ikasturtea inoizko parte-har-
tze handiena lortzen ari da. Baloreeta-
ko bat, bizimodu osasuntsua bultza-
tzea da», azaldu zuen. Sendagileen el-
kargoak ere oso modu positiboan
baloratu du: «Aukera ezin hobea da
osasun arazoak jorratzeko».

Bertso saio
atipikoa egingo
dute San Blas
auzoko festetan

Gaurtik igandera bitarte
ospatuko dira festak, eta
larunbateko saioa Su Etenetik
bertso taldeak antolatu du.

J. Artutxa

Tolosako Gazte Asanbladaren ba-
rruako taldea da Su Etenetik ber-

tso taldea. Aurten, Tolosako San Blas
auzoko festetarako, bertso saio atipi-
koa antolatu dute. Hain zuzen, larun-
batean izango da saioa, 19:00etan ha-
sita. Bertso taldetik jakinarazi dute-
nez, «bertsoarekin jolasteko aukera
paregabea» izango da.
2018ko urrian, etxebizitza bat izate-

ko ezintasunagatik, Antolakuntza Ko-
munala kolektiboko hainbat gaztek
Tolosako hilerri ondoan dagoen San
Blas etxea okupatu eta, elkarlanean,
bizitzeko moduan egokitu zuten. La-
runbatean, hain justu, proiektua bizi-
lagunei aurkezteko eta sozializatzeko
bertso sorta bat kantatuko dute.  Baina
ez hori bakarrik. Ofizioka nahiz pun-
tuka, jolasak egin eta publikoarekin
interakzioa bilatu nahi dute. «Ez zatoz
soilik entzutera», nabarmendu dute. 
Bertso sortan, gainera, San Blasen

bizi izan zen Luis Rezola Tximela ber-
tsolari tolosarra izango dute gogoan,
okupatutako etxean bizi izan baitzen
XX. mendean. «Tximela, frankismo
garaian espetxean urte luzez egonda
ere, isildu ezin izan zuten gudaria izan
zen», diote. San Blas festen egitarau
osoa, 26, 27 eta 28 orrialdeetan ikusgai.
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 TXIMINIAK, URTERO
GARBITU BEHARREKOAK 
Etxe eta baserrietako tximiniak garbi edukitzea beharrezkoa da susto edota
ezbeharrik ez gertatzeko; mantentze lanek arriskuak saihesten dituzte

Eneritz Maiz Etxarri

E z da ohiko lanbidea tximi-
nia garbitzailearena, baina
gero eta gehiago dira. Urte
sasoi honetan –hau da, ne-

guan–, oroitzen da herritarra etxeko
tximiniaz. Suteen albisteek ere, tximi-
niak garbitu egin behar direla gogora-
razten dute. 
Joxe Mari Albisu lazkaotarra krisiak

eraman zuen lanbide horri ekitera.
«Eraikuntzan krisia sartu zenean, bes-
te irtenbide bat bilatu behar izan
nuen, eta horrela hasi nintzen, duela
zortzi urte». Gero eta lan gehiago da-
goela dio: «Garai batean baserritarrek
beraiek egiten zuten lan hori, baina

orain gero eta gehiago dira zerbitzua
eskatzen dutenak».
Tximiniak garbi mantentzeko se-

kretuetako bat, erretzen den egurra le-
horra izatea da: «Gakoa egurra lehorra
izatea izango da eta, gero, egur klaseak
ere badaude; gehiago irauten dutenak
edo azkarrago erretzen direnak». Ins-
talazioa bera ere egokia izatea garran-
tzitsua da, hau da, «ondo diseinatuta
izatea, kurbatu edo bihurgunerik ga-
bea».
Urteroko albisteak dira eta, aurten

ere, urte hasierarekin batera Ibarran
etxe batek su hartu zuen, teilatu guztia
errez. Aste honetan bertan, Elduaingo
etxe bateko tximiniak ere su hartu du.
«Garrantzitsua instalazioak ondo ego-

tea da, eta mantentze lanak egitea ere
beharrezkoa da», argitu du Albisuk.
Gomendioen artean, urtero tximinia
garbitzearena legoke, baina «tximinia
batzuk oso ondo erretzen dute, eta
urte askoan ez dute arazorik ematen»,
dio. Eta beste batzuen kasuan, berriz,
«edo ez dute ondo erretzen edota ez
zaie behar bezalako traturik ematen»,
gaineratu du. Horrek arazoa ekar de-
zake: «Erretze txarra dagoenean, txi-
minia zikindu egiten da, eta horrek su
hartzeko arriskua sortzen du». 
Instalazioak begiratu egiten ditu Al-

bisuk, eta «nolabaiteko kalkulu bat»
egiten du: «Hainbeste urtean tximi-
niak ondo erre badu, agian lau urtez
lasai egon daiteke etxe jabea. Baina,

Maiz hartzen dute su etxeetako tximiniek, eta urtero garbitzea garrantzitsua da. E. MAIZ

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko otsailaren 1a
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tzen dituzte, eta kamera bat ere erabil-
tzen dute, barrutik nola dauden ikuste-
ko.

NOIZ DAGO TXIMINIA ZIKINA
«Su baxuaren kristala ohi baino azka-
rrago zikintzen denean, tximinia ziki-
na dagoen seinale izan daiteke. Eta bai-
ta sugar gutxi ateratzen duenean ere,
suak gora tira ezin duenean. Tximiniak
barrutik su hartzen badu ere, ohikoena
tximinia buxatu edota trabatzea izaten
da, eta ez du tiratzen», azaldu du Albi-
suk.

Albisuren esanetan, «tximinia urte-
ro-urtero garbitzen duen jendea bada-
go, batik bat, haurtzarotik hasita, susto-
ak izan dituztelako». Beste jende askok,
arazoren bat duenean deitzen du. «Txi-
miniaren barruan gauza asko gertatzen
dira, eta ez dira ikusten kanpotik» dio
eta, gaineratu du, «ohikoena egunka-
rietan suhiltzaileak azaltzen direnean
albistea ematea» dela, baina «tximi-
niak barrutik hamarnaka» erretzen di-
rela. 

Frantziako adibidea ekarri du gogo-
ra: «Frantzian urtero garbitzen dituzte
tximiniak, gainerakoan, ezer gertatuz
gero, aseguru etxeak ez baitira kargu
egiten. Eta hemen ere bide horretara
goaz». 

Nafarroako Urdiain herriko adibidea
ere jarri du: «Bertan urtean behin edo
bitan bandoa jotzen zuten, herritarrek
tximiniak garbi zitzaten».  Orain erai-
kuntza seguruagoak eraikitzen dira,
baina gogoan du, duela urte asko base-
rri asko erretzen zirela.  

Garbi utzi du, kotxeei edota gure
hortzei egiten diegun moduan, tximi-
niei ere azterketa egin behar zaiela. 

ETORRIKO ZARELA JAKINARAZI!
902 110 436  
www.mondragon.edu/prest

Arranomendia 2. ORDIZIA — 943 88 00 62 — bulegoa@goierrieskola.org

INGENIARITZA GRADUETAKO

ATE IREKIAK

GOIERRIKO
CAMPUSA
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LARUNBATA 10:30 / ARETO NAGUSIA

MARTXOAK 28
OSTEGUNA 17:30 / ARETO NAGUSIA
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gomendagarriena garbiketa urtero egi-
tea da».

Uda izango litzateke tximinien gar-
biketak egiteko garairik aproposena,
baina, azaldu du, jendea iraila ostean
hasten dela deika: «Neguan denak, za-
lapartaka, deika izaten dira, eta orain
baino hobea da, eguraldi lehorrarekin
garbitzea». 

Batik bat etxe zaharrak badira, man-
tentze lanak egitea ezinbestekoa dela
dio, arriskuak ekiditeko. «Kasu horre-
tan merkeago ateratzen da; azkarrago
lan egiten dugu, eta errazago. Horrela
ezean, arazoak sortzen dira, eta kon-
ponketa handiak egin behar izaten dira
askotan». Egurrarekin edo pelletarekin
erabiltzen diren tximiniak, edo gasoila-
renak ere garbitu behar izaten dituzte.
Berez, errautsa uzten duten egurrezko
tximiniak garbitzen dituzte gehien. 

Dena den, tximinia guztiak garbi-

Bilera Korrikari lotutako
egitasmoak antolatzeko 
Alegia.Korrika 21 apirilaren 13an,
larunbata, pasatuko da Alegiatik,
05:15ean. Korrikaren inguruan
hainbat ekitaldi antolatu izan dira,
eta horiek prestatzeko bilerak kul-
tura batzordearen barruan egingo
dira. Hau da,kultur batzordea bil-
tzen den egunetan, bilerako lehen
puntua izango da Korrikako egi-
tasmoei buruzkoa. Hori dela eta,
Korrikari begirako antolaketan
parte hartzeko interesa duten he-
rritarrek bileraren hasieran soilik
egon beharko dute. Kultura ba-
tzordearen hurrengo bilera hilaren
5ean, asteartean, izango da
18:00etan, kultur etxean.

Emakumeen arteko
tailerra, bihar
Anoeta.Belaunaldi ezberdinetako
emakumeen arteko tailerra egingo
dute, bihar, 17.30ean, liburutegian.
Zer da feminismoa zuretzat?galde-
raren bueltan, M-8ko greban egin-
go den bezala, zaintza erdigunean
jarri eta hizketaldietarako gunea
sortuko dute.

Ahal Duguk asanblada
irekia egingo du
Amasa-Villabona.Otsailaren
5ean, asteartean, 18:00etan egingo
du asanblada irekia Amasa-Villa-
bonako Ahal Duguk, udaletxeko
balio anitzeko gelan.Hilero egiten
duen asanblada irekia izango da,
eta 2019ko udal hauteskundeei be-
gira emango dituzten pausoak az-
tertuko dituzte bertan.

«Tximiniaren barruan gauza
asko gertatzen dira, eta ez dira
ikusten kanpotik(...) barrutik
hamarnaka erretzen dira»

JOXE MARI ALBISU
TXIMINIA GARBITZAILEA
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Makilak astintzeko prest 

Irati Saizar Artola

Santa Ageda bezperan, astelehene-
an, Tolosaldeko herri batean bai-

no gehiagotan ahotsak berotu, maki-
lak hartu eta santa eskean aterako
dira. Berastegin, ordea, bihar egingo
dute. 

Agata Cataniakoaren omenez ospa-
tzen da eguna eta, bertso eta koplak
kantatzeaz gain, tradizioa da makila-
rekin, kantatu bitartean, lurra jotzea.
Zenbaiten esanetan, neguko solstizio-
aren ondoren, lurra esnatzeko kolpa-
tzen da lurra. 

Eguna iritsi baino lehenago, entse-
guak egiteko aprobetxatu dute ba-
tzuek. Ibarran, Alegian eta Ikaztegie-

Santa Ageda egunaren
bezperan, astelehenean,
eskualdeko hainbat herritan
abestera aterako dira

tan dagoeneko egin dituzte, eta bihar
egingo dute Amasa Villabonan, Ere-
sargi abesbatzakoek deituta,
10:00etan, kultur etxean. 

Bezperara arte itxaron gabe aterako
dira eskean Berastegin, bihar egingo
baitute, egun guztian zehar. Aurten,
estreinakoz, Harituz Tolosaldeko Ber-
tsozaleen Elkarguneak antolatu du.
Izan ere, lehenago herriko beste talde
batzuk egin izan dute santa eskea, bai-
na ez dute ohitura guztiz berritzerik
lortu. Beraz, Harituzek eskualdeko
bertsozale guztiak gonbidatu nahi
ditu ohitura zaharra berritzera. Anto-
latzaileen esanetan, «helburua festa
giroan ohiturari eusten jarraitzeaz
gain, helduen bertso-eskoletako jen-
deari plazarako aukera bat ematea ere
bada». Hori horrela, animatzen diren
guztiek izango dute koplari aritzeko
aukera. Eguna aurreratzeak ere badu
bere arrazoia: «Aurten Santa Ageda

bezpera astelehenean tokatzen denez,
ahalik eta jende gehien biltzeko helbu-
ruarekin larunbatean izango da eki-
mena».  Eskean lortutako dirua es-
kualdean Harituzek antolatzen dituen
gainerako egitasmoetarako erabiliko
dute. 10:00etan elkartuko dira, herri-
ko plazan, eta goizeko errondari hasie-
ra emango diote. Elizalde eta Izotzalde
auzoetan barrena ibiliko dira. Eguer-
dian bazkaltzeko tartea hartuko dute,
eta 16:00etan ekingo diote, berriro,
errondari; Eguzkialde auzoan baserriz
baserri kantatuko dute.

Gainerako herrietan, astelehenera-
ko egin dute hitzordua; besteak beste,
Berrobi, Ibarra, Tolosa, Alegia, Altzo,
Ikaztegieta, Albiztur, Bidania-Goiatz,
Anoeta, Aduna, Amasa-Villabona, Zi-
zurkil eta Asteasun egingo dituzte
santa eskeak.

Herri batean baino gehiagotan talde
bat baino gehiago aterako dira eskean.

Bertso eta koplak abestu bitartean makilarekin lurra kolpatzea da, santa eskeko ezaugarrietako bat. ITZEA URKIZU

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko otsailaren 1a
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Ibarran, alde batetik, Uzturpe ikasto-
lakoak aterako dira bazkal ostean, eta
Hauspoa elkartetik iluntzerako egin
dute hitzordua; Izaskun auzoko base-
rriak pasatuko dituzte. Anoetan ere,
batetik, Herri Ikastolakoak arituko
dira eta, bestetik, Kukuak Kantuz tal-
dekoek baserri eta herri inguruak kan-
tuz alaituko dituzte. Zizurkilen, berriz,
Pedro Mari Otaño ikastetxeko ikasle
zein gurasoak eguerdian aterako dira,
eta San Millan ikastetxekoek
17:00etan jarri dute ordua. Azken ho-
riek, Buztinbailarako etxeetan abestu
ondoren, Plaza Etxeberrin afalduko
dute. Berrobin ere santa eskean aritu
eta gero, bildutako dirua afaltzeko ogi-
tartekoetarako aprobetxatuko dute.

Eske berezia
Aurten, santa eske berezia antolatu
dute Asteasun. Pello Errotaren herio-
tzaren mendeurrena dela eta, lehen
ekitaldia izango da astelehenekoa.

16:00etan Usarrabi abesbatza hasi-
ko da eskean, Elizmendi eta Behebai-
laran. Maialen Lujanbio, Oihana Igua-
ran, Aitor Sarriegi eta Haritz Mujika
bertsolariak arituko dira koplatan, eta
laguntzaile izango dituzte Usarrabiko-
ak eta Juan Tapiaren ikasle trikitila-
riak. 17:00etan plazan elkartu eta biz-
pahiru taldetan banatuko dira. Horre-
la, ia baserri guztietara iristeko aukera
izango dute. Bestalde, Pello Errotako
ikasleek beste auzo batean abestuko
dute, eta 19:00etan Aitzondo elkarte-
an bilduko dira guztiak, herrigunea ta-
bernaz taberna zeharkatzeko. 

Gainerako herrietako egitarau eta
ordutegiak 26 eta 27 orrialdeetako
agendan kontsulta daitezke

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 1a

TOLOSALDEA
GIZARTEA

LANDAOLA SARIA
IRABAZI DU OREXA
BIZIRIK PROIEKTUAK
Orexa Bizirik proiektuak erakunde pu-
blikoen saria jaso du II. Landaola Sarike-
tan. Tolomendik aurkeztu zuen proiektu
hori sarien hautagaitzarako.  Eneko
Maioz Orexako alkateak saria jasotzean
azaldu du, proiektua bultzatzen jarraitu
behar dela.  ATARIA

Igandeko mendi irteera
atzeratuko dute  
Ibarra.Uzturpe ikastolakoak kultur
astearen amaierara iristen ari dira.
Azken ekitaldia iganderako zuten
prestatua, baina eguraldiagatik atze-
ratzea pentsatu dute. Oraindik ez
dute data berririk zehaztu. Gaur
arratsaldean, Piritx, Porrotx eta Ma-
rimototsek Musuaemanaldia eskai-
niko dute, Belabieta kiroldegian.

Otsailaren 22ra arte luzatu
dute argazki erakusketa
Ibarra.Kultur etxean ikusgai dago-
en Ibarrako argazki historikoen era-
kusketa otsailaren 22ra arte luzatzea
erabaki du Hauspoa elkarteak. Iza-
ten ari den arrakastagatik luzatu
dute epea. Juan Jose Arin herriko
apaiza zenak 1960ko hamarkadan
egindako 100 argazki baino gehiago
daude ikusgai.  

Sendi Ekintza
eguna ospatuko
dute, bihar,
Ibarran

Enrike Rubiños musikaria
izango da txotx irekieraren
ardura izango duena; pilota
jolasekin hasiko dute eguna 

I. Saizar Artola

Sendi Ekintza elkarteak urtero fes-
ta egun bat antolatzen du txotx

irekiera egiteko; biharko eguna auke-
ratu dute horretarako. 17:00etan
emango diote festari hasiera; pilota jo-
lasak prestatu dituzte haurrentzat, Be-
labieta kiroldegian. Ondoren, festak
elkartean jarraituko du. 19:00etan el-
kartean dauden upelen txotx irekiera
egingo dute. Eta, aurten, Enrike Ru-
biños musikaria arduratuko da lan
hori egiteaz; pintxo eta mokaduak es-
kainiko dituzte, trikitilariez alaituta. 
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@TolosaldeakirolKirolak
Eskualdeko eskiatzaileen emaitza
bikainak Euskadiko Txapelketan  
Erredakzioa 

Emaitza bikainak lortu dituzte Al-
pino Uzturreko eskiatzaileek

iraupen eskiko Euskadiko Txapelke-
tan, aurreko asteburuan. Larunbatean
estilo librean, eta igandean estilo kla-
sikoan aritu ziren, eta bi egunetan ira-
bazle suertatu ziren, Mikel Plazas U20
mailan, Ainara Lakuntza U18an eta
Olaia Plazas U16an. Gainera, U16an
podium osoa elkartekoek osatu zuten,
Alaia Juaristi bigarren eta Berenize
Lavin hirugarren izan baitziren. Bes-
talde, U18an Irene Amantegi hiruga-
rren izan zen, eta postu oso onak lortu
zituzten Laia Arakamak, Naroa Aman-
tegik eta Uxue Garinek.
Denboraldi hasieran elurrik ez dute

izan, eta urrutira joan behar izan dute
entrenatzera, Tuixentera (Lleida) eta
Benasquera, hain zuzen. Lehiaketetan
parte hartzeko aukera izanik, urtarri-
laren 13an Guerrers del Nordic (Tui-
xent) proban izan ziren elkartekoak,
eta kadete mailakoak Skiri Trophyn
(Val de Fiemme, Italia) parte hartu zu-
ten, urtarrilaren 20an. Bestalde, Mikel

Plazasek Europan zehar lehiatzeko
aukera ere izan du, Santa Caterinan
(Italia), Campran (Suitza) eta Valdi-
dentron (Italia).
Bere aldetik, Imanol Rojo nazioarte-

ko egutegia betetzen ari da : Munduko
Kopako probak Lillehammer eta Bei-
tostolenen (Norvegia) eta Davosen
(Suitza); FIS mailako probak Brukas-
vallaman (Suedia), Valdidentron (Ita-
lia), Villachen (Austria) eta Nove Mes-
ton (Txekia); eta, 60 kilometro estilo li-

brean, Obertilliachen (Austria). Hel-
buru nagusia otsailaren amaierako
munduko txapelketak dira.
Azken bolada honetan, Norvegian

askotan egon da Rojo, bertako eskia-
tzaile batzurekin harreman oso ona
duelako, eta Tolosako enbaxadore
izan da Gjovik herrian, Mustad enpre-
sak egoitza nagusia duen herrian. En-
presa horrek 1907 urtean fabrika bat
ireki zuen Tolosan, eta baita eskiaren
zaletasuna zabaldu ere. 

U16 mailako podiuma Alpino Uzturreko hiru eskiatzailek eskuratu dute. ATARIA

Amezketako Zazpi Iturri
elkartea nazio mailako
txapelketatik kanporatua  
Erredakzioa 

E skualdeko elkarterik gabe geratu
da V. Euskal Herriko kluben arte-

ko Torneo Nazionala. Amezketako
Zazpi Iturri elkarteak Oberenaren aur-
ka galdu zuen, Iruñeko Labrit pilotale-
kuan jokatutako kanporaketan. Ho-
rrez gain, Zazpi Iturriko Peru Labaka
aurrelari zizurkildarra lesionatu egin
zen.
Lehenengo partidan Zazpi Iturriko

Zubirik 9-18 galdu zuen Canabalen
aurka. Bigarrengoan, Amezketako el-
karteko Adonis pilotariak 7-18 galdu
zuen Garciaren aurka. Hirugarren par-
tidan, Zazpi Iturriko Labaka-Arangu-
ren eta Oberenako Mata-Aldabe lehia-
tu ziren. Ohorezko puntua lortu nahi
zuten Zazpi Iturrikoek, baina marka-
gailua hogeina zegoela, Labaka lesio-
natu egin zen. 
Eskualdeko beste elkartea, Tolosa

Aurrera, Iurretak kanporatu zuen au-

rretik. Bi ezusteko izan dira txapelke-
tan, Zazpi Iturri eta Tolosa Aurrera bi
elkarte indartsuenetakoak zirelako.  

Hernani-Erreka, Beotibarren
Torneo Nazionalak Tolosako Beotibar
frontoian jarraituko du. Igandean,
17:00etan hasita, Hernani eta Donez-
tebeko Erreka klubak ariko dira nor
baino nor. Hernani elkartetik, lau eta
erdian Ojuel ariko da, banaka frontoi
osoan Arrieta eta, binaka, Urkizu-
Inĩgo Labaka. Erreka elkarteari dago-
kionez, lau eta erdian Iker Salaberria,
banaka frontoi osoan, Barandiaran,
eta, binaka, Enaitz Telletxea-Gorriti.
Pilotarien sasoia ikusita, maila handi-
ko kanporaketa izatea espero da.

a010-011_ataria_Diseinua  2019/01/31  16:31  Página 1



11

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 1a

KIROLAK

Neguko bira

Unblenble! Unblenble! Kopa
hori! Txirriaska, txirriaska!
Altza kopa hori, altza kopa
hori, ieeee!Eta topa. Berta-

kotzeko, patatak errioxar erara. Plo-
plo! Arkumea, digestio ona izateko.
Topa berriro! Eta berriro, eta berri-
ro…
Tra la laaaaa, tra la laaaa la la…

lepoan hartu eta segi aurrerakantu
jira mutturraLaurelen. Goizeko
ordu txikiak arte dzanga-dzanga eta
txunba-txunba. Durum bat hark,
Blandum bat besteak, patatak jo-
gurt saltsarekin, pizza eta lo.
Begi bat zabaldu… Eta, zapla,

TALDE
NAGUSIAK
Tafatrans Vulcanizados Ruiz
LAUBURU K.E. IBARRA  
Areto futbola. Bigarren B maila. 
Larunbata, 18:30ean, Tafallan.  

LASKORAIN K.E.
Futsal Ibi 
Areto futbola. Bigarren B maila.  Larunbata,
18:00etan,  Tolosako Usabal kiroldegia.  

Gallartaren Ahotza B.T.
TOLOBOLEI BIDEBIDE
Boleibola. Bigarren Maila. Igandean,
10:00etan, Gallartako (Abanto) 
Dolores Ibarruri kiroldegian. 

TOLOSA CF
Oiartzun
Futbola. Neskak. Euskal Liga. Igandean,
15:45ean, Tolosako Usabal futbol zelaian.

Mondragon
TOLOSA CF
Futbola. Mutilak. Erregional  Ohorezko
Maila. Igandean, 16:30ean, 
Arrasateko  Mojategi futbol zelaian.   

BILLABONA KE
Roteta 
Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Igandean, 17:45ean, Villabonako Arratzain
futbol zelaian.

Mariño
TOLOSA CF ‘B’
Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 17:30ean, Irungo Ugalde-
Ventas futbol zelaian.

INTXURRE KKE 
Usurbil 
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 11:30ean, 
Alegiako Elorri futbol zelaian. 

Lengokoak
DANENA KE
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Igandean, 10:30ean, Donostiako 
Cesar Benito futbol zelaian.

TOLOSA CF
Zarautz 
Futbola. Neskak. Erregionala Ohorezko
Maila. Igandean, 13:45ean, 
Tolosako Usabalgo futbol zelaian. 

Bergara
INTXURRE KKE
Futbola. Neskak. Emakumeen Gorengo
Maila. Larunbatean, 17:30ean, 
Bergarako Ipintza futbol zelaian.  

Corrales 
TOLOSA CF
Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 17:00etan,
Los Corrales de Buelnako 
Luis A. Samperio kiroldegian. 

ajea! Y si no me
acuerdo…no
pasókantari,
umoreko jaiki
den taldekidea.
Ba hori: Yester-
day parti(do),
tomorrow biha-
ramuna.
Logroñotik

etxerako buelta
barruak bueltaka genituela egin
genuen; kontrara, Logroñorako
bidea tripa beteta eta barruak po-
zez egin genuen, Anoetaren kon-
tra 1-3 irabazita.

MARTA GARCIA
LAUBURU IBARRA 

Aulkitik 

BKL senior mutilak
TAKE REDLINE MEKANIKA
Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila.
Larunbatean, 19:00etan, Beasaingo
Antzizar kiroldegian.  

Goierri Ayma
TAKE
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako Seniorrak.
Larunbatean, 16:00etan,  Urretxuko Aldiri
kiroldegian. 

LARUNBATA
OTSAILAK 2

IBARRA

BELABIETA KIROLDEGIA  
17:00.Euskal Herriko Sokatira Txapelketa,
gizonezkoen 640 kiloko mailan.  

IGANDEA
OTSAILAK 3

BERASTEGI

II. NEGU TRAIL MENDI
LASTERKETA  
10:30.Korrikalariak aterako dira
Berastegiko plazatik. 

ZIZURKIL

INTXAUR FRONTOIA  
11:30.Paleta gomazko partida: Larrarte-
Huici vs. Irazustabarrena-Erasun. Eskuz
Binakako Promozio Txapelketa: Dario-Ruiz
vs. Alberdi-Erasun.
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Sake- errestoan
ALKOHOLA ETA DROGA FESTETAN

Errestoa 1
Nire ustez, festek eragina dute alko-
hola hartzerakoan. Nork pentsa di-
tzake festa «on» batzuk alkoholik
gabe? Oso normala da festetan alko-
hola edatea, lagunekin egoteko
modu bat da. Aspaldiko ohitura
dugu. Baina, alkoholak ondorio la-
rriak ekar ditzake: edan ondoren
motoa edo autoa hartzen badugu, is-
tripu bat izateko arrisku handia
dugu. Gainera, maiz edaten badugu,
menpekotasun arazo larria sor deza-
ke.

Errestoa 2
Arrazoi duzu, Andoni, baina, neskek
dioten bezala, festa giroak eragin
handia du, alkoholaz gain, drogak
hartzeko ere; batez ere, gazteon arte-
an. Lehen aldiz probatutakoan, festa
gozatzeko erabiltzen dela esaten da,
baina, hala eta guztiz ere, gaizki pa-
satzeko aukera hor dago. Horrelako
egunetan, drogak lortzeko eta har-
tzeko lekuak asko biderkatzen dira.
Ondorioz, nerabeoi drogak hartzeko
aukera gehiago jartzen zaizkigu pa-
rean.

Andoni Elola, Jokin Saberria, Selene Sobrado eta Natalia Varela 
DBH 3B ORIXE BHI

Sakea
Gabonak igaro dira dagoeneko, eta
tolosarrak urduritasuna nabaritzen
hasi dira. Tolosako inauteriak laster
datoz! Otsailaren 28an, txupinazoa
izango da udaletxean, eta herriko
gazteak parranda egitera joango
dira. Baina, dena ez da alaitasuna. 
Gazteek, ondo pasatzeko, drogak

eta alkohola kontsumitzen dituzte.
Inauterietan alkoholaren eta drogen
kontsumoak gora egiten du eta,
gehienbat, nerabeen artean kontsu-
mitzen da. Alkohola droga da, nahiz
eta gizartean erabat normalizaturik
egon. Nekez egingo baitugu ekital-
dirik edo ospakizunik, alkohola kon-
tsumitu gabe. Gure kulturak hain sa-
kon barneraturik duenez alkohola,
ez da erraza droga horrek zer arrisku
duen zuzen ohartzea. Zer diozue
hortaz, mutilak?
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Josu Artutxa Dorronsoro

P rezioz garestiegiak direlako. Bakarrik bi-
zitzeko ere ematen ez dutelako. Edo
agentzietan eta bestelako plataforma
askotan ere aukera handirik eskaintzen
ez dutelako. Hainbat eta hainbat
dira –eta gehiago ere izan daitezke–

etxebizitzak alokairuan hartzeko ezinaren arrazoiak. Es-
kualdean, gazte asko bizi dira, oraindik, gurasoen etxee-
tan, nahiz eta horietatik ateratzeko gogoa izan. Emantzi-
patzearena gizartean bizi den gaietako bat da; gero eta ilu-
sio handiagoarekin, baina baita arazo handiagoekin ere.
Kasu batzuetan, buruhauste izatera ere heldu daiteke, kal-
kuluak egiten aritu beharrak eta bestelako kontuek susta-
tuta.

Asier Bengoetxeak 15 urte daramatza Tolosako Lizardi
etxe agentzian lanean, eta balantze bat egin du, urteotako
eta gaur egungo Tolosako etxebizitza eskaintzaren ingu-
ruan. Hasi zenean, guztia «oso erraz» saltzen zutela azaldu
du. Krisiaren ondorioz, ordea, salmenten kopurua asko jai-
tsi zela dio: «Orain, hala ere, mugimendu gehiago nabari-
tzen dut. Alokairuen kasuan, beti egon da mugimendu gu-
txi, ez baitago pisu asko egoera horretan». Lehen baino
gehiago dagoela dio, baina demanda ere askoz handiagoa
dela nabarmendu du: «Une honetan, pisu bat soilik dugu
alokairuan. Urtean, gehienez, bi izaten ditugu; eta, gaine-
ra, pisu horiek ez dira salgai daudenak bezain beste iragar-
tzen».  

Lizardi agentziak, bertatik bertara edo sarean egiten du
lan, bezeroekin. Agentzian bertan, alokairua hartu nahi
duten interesatuekin, zerrenda bat ari dira osatzen. Era be-
rean, eskaerak egiten ari direnen ezaugarriak kontuan har-
tzen dituzte, jabeek hala eskatzen dutelako. «Bulegora ber-
tara etortzen da jendea, baina helbide elektronikoaren bi-
tartez gero eta jende gehiagok idazten duela ikusten ari
gara». Salgai dauden etxeen kasuan, etxe agentzien web-
guneetan ikus daitezke ia denen argazkiak eta ezaugarriak:
«Ohikoena da lehen begiratua, behintzat, internet bitartez
egitea. Gerora, interesa duenak, informazio gehiago nahi
badu, agentziara jo dezake». Alokairuen kasuan, ordea,
Bengoetxeak aitortzen du, jabe askok iragarkirik ez argita-
ratzea eskatzen dutela. Zerbait konkretua bilatu nahi due-
nak, agentziara bertara gerturatu behar izaten du. «Edono-
rentzako erakusgai izan baino lehen, jabeak, pisua hartu
nahi duen ororen inguruko ezagutza izan nahi du».

Alokairu eske joaten den jendearen profilagatik galdetu-
ta, portzentai handi bat atzerritarrak direla adierazi du
Bengoetxeak. «30 urte inguru dituzten gazteak, eta guraso-
en etxetik joan nahi dutenak dira gehienak. Bikoteak ere
badira tartean, baita banandu berri diren pertsona ugari
ere». Bere ausardia osoarekin bakarrik bizi nahi duen gazte
bat, ez da oso erraz aurkitzen hemen. Prezioei eta soldatei
erreparatu besterik ez dago».

Dena den, prezioaren aurretik, gune fisikoa izaten da,
bezero askok behin eta berriz ikuskatzen duten xehetasu-

Bizimodu
berri bati

ekin nahia
Gurasoen etxean bizi diren gazte askok problematika bera dute: gaur 

egungo gizartearen arazo handi bat da emantzipatzearena. Alokairuaren
prezioa gero eta garestiagoa da, eta ez da erraza herritarren beharrak 

asetzeko moduko etxebizitza bat aurkitzea.
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netako bat. Kasu horretan, etxe bat erosi nahi duenak,
«gauzak argiago» dituela uste du Bengoetxeak. «Errentari
gehienek, bestelako kasu bat bizi dute; hain aukera gutxi
izanda, ia edozerekin konformatzen dira. Egoera onean
dagoen etxebizitza bat nahi dute, eta lekua ez da, kasu as-
kotan behintzat, ezinbesteko ezaugarria izaten». 

Iker Alkorta ibartarrak, agentzietan edo internetez be-
harrean, kuadrillako WhatsApp taldean aurkitu zuen ir-
tenbidea. 28 urte ditu, eta lanbi-
dez diseinatzaile grafikoa da,
branding enpresa batean. Duela
bost hilabeteko kontua izan zen
pisuarena: «Gurasoen etxean bizi
nintzen eta, halako batean, lagun
batek idatzitako mezu baten bi-
tartez, Tolosako Alde Zahar ingu-
ruan bi lagunentzako moduko
pisu bat alokagai zegoela jakin
nuen». Etxebizitza horretan, jen-
de ezaguna egon zen alokairuan
lehenago; kuadrillako lagun ba-
ten anaiaren bi lagun. «Horiek pi-
sua uztera zihoazenean, interesa
piztu zitzaidan, eta pisua ikuste-
ra joan nintzen. Aurrera egitea erabaki nuen eta, ondoren,
kuadrillako beste lagun bat sartu zen etxean». Egun, beraz,
bi kide bizi dira etxe berean.

Jabeen eta bezeroen arteko harremana 
Alokairuan etxe gutxi egoteari arrazoiren bat bilatzen hasi-
ta, honakoa dio Bengoetxeak: «Jabeek ez dituzte pisuak
alokairuan jarri nahi izaten, esperientzia txarrengatik.
Errentariak emandako garantia bat egongo balitz, pisu
gehiago irtengo lirateke merkatura. Baina, nola jakin ber-
me nola lortu ahal daitekeen?». Berez, gaur egun, bizpahi-
ru hilabeteko fiantza eskatzen dutela azaldu du, «baina,

zerbait hautsiz gero, edo ordaintze-
ari utziz gero, fiantza horrek ez ditu
gastuak kubritzen». Hori dela eta,
jabe gehienek eroslearekin elkarriz-
keta bat izatea eskatzen dute, ezau-
garriak ezagutuz, profil egokiena
aurkitzeko.

Alkortaren kasuan, pisuan sar-
tzeko gestio guztiak agentziaren bi-
tartez egin zituen: kontratua, sina-
durak, ordainketak... Hala ere, le-
henago, pisuaren jabearekin izan
zuen harremana. «Etxea ikustera
joan nintzen eta, berarekin zerbait
hartuz, elkar ezagutu eta hitz egite-
ko aukera izan genuen. Niri buruz

nolabaiteko interesa ere azaldu zuen: lanaren inguruan,
diru-sarreren eta egoera ekonomikoaren inguruan galdetu
zidan». Bigarren pisukideak ere bide bera jarraitu zuela

Alokairu eskaintza
urria da eskualdean,
eta gazte askok
ezagunen bidez
lortzen dute pisuak
alokatzea
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dio. «Ondorioz, ikusten da, kasu askotan, jabeen aldetik se-
gurtasun eta konfidantza hori falta dela, pisuak alokagai
jartzerako orduan».

Inguruotan, gainera, historikoki, etxea jabetzan izatea-
ren ideiak indar handia duela dio Lizardi etxe agentziako
langileak: «Uste dut, hala ere, hori aldatzen ari dela. Gero
eta gazte gehiagok dute pisua alokairuan. Beste alde bate-
tik, egia da, alokairuak gero eta garestiago daudela». Hain
zuzen ere, krisi ekonomikoak utzitako eragin handieneta-
ko bat da hori: behin eta berriz bankuko zifrei begiratu be-
harraren kezka.

Salgai dauden etxebizitza askorenak bezala, alokagai
dauden pisuen prezioak ere etengabe ari dira igotzen.
«Une honetan, gutxienez ordaindu beharreko prezioa 600
euro ingurukoa da». Tolosaldean, ordea, herri txikietan,
prezioak baxuagoak dira, eskaria ere txikiagoa delako.
«Horrelakoetan, garraioa eta antzeko gastuekin konpensa-
zioa bilatu behar izaten da». Ikerrek eta bere lagunak 660
euro ordaintzen dute, bien artean. Gero, baina, argiaren,
uraren eta bestelako gauzen gastuak ere gehitu behar zaiz-
kio prezio horri. Euren ustez, etxea nolakoa den eta zein
egoeratan dagoen kontuan izanda, eta zein lekutan bizi di-
ren jakinda, «prezio egokia» ordaintzen dute. «Noski, as-
kok bezala, nahiko genuke merkeagoa izango balitz, baina
ez gaude kexatzeko».

Gertukoengandik, errazago 
Lehen aipatutako garantia edo berme horrek beharrezkoa
izan beharko luke zenbait kasutan, Bengoetxearen arabe-
ra, «prezioetan eragiten duelako». Dioenez eskualdean, pi-
suen salmentak edo alokairu kudeaketak hobeto funtzio-
natzen du, familiako kideekin edo inguruko ezagunekin
egindakoan: «Lehengusua dela, kuadrillako lagun bat
dela...». Jabearen edota haren ingurukoen ezaguna izate-
ak, edo nolabaiteko konfidantza izateak, pisu hori beste
edonori baino prezio baxuagoan edo denbora tarte labu-
rragoan eskaintzea ekar dezake. Alkortaren ustez ere, «ger-
tukoengandik errazagoa da, alokairuan dauden pisuen in-
guruko informazioa izatea, eta horien bitartez aukera bat
lortzea».

Donostian bezala, hiriburu askotan, etxe turistikoen
arrakastaren eraginak prezioak igotzea ekarri du. Begoe-
txeak dio, inguruotan horrek ez duela inolako ondoriorik
ekarri: «Gainera, hemen, mota horretako etxebizitza bat
edo bi ezagutzen ditugu. Hona etortzen diren ia guztiek,
ohiko alokairu bat nahi izaten dute, hiru urterako kontra-
tuarekin, egonkortasuna lortze aldera».

2013an, Espainiako Gobernuak bost urtetik hirura jaitsi
zuen, pertsona partikularren alokairu kontratuen iraupe-
na. Duela gutxi, bost urtera luzatu nahi zuten berriro, bai-
na, pasa den astean, dekretu hori deuseztatu zuten. Hiru
urteko epea «egokia» iruditzen zaio agentziako langileari:
«Bost urtera luzatzeak, jende askori beldurra ematen dio.
Hiru urtez luzatzen den kontratua, gainera, errentariak

Euskal Herria plazan, 25 zuzkidura bizitoki daude, 18 eta 35 urte 
bitarteko herritarren eskura. JOSU ARTUTXA

duen eskubide bat da, gerora, jabeekin negoziatuz eta
adostasun batetara helduz, luza daitekeena». Alkortak argi
dauka, epe laburrean behintzat, horrela bizitzen jarraitzea
dela asmoa, pixka bat finkatu arte: «Orain erosotasun han-
dia eskaintzen dit horrela bizitzeak. Gerora, agian, suerta
daiteke etxe bat erostearen ideia, edo hori darabilt buruan,
behintzat». Hala ere, jakitun da «prezioak oso altuak dire-
la» oraindik, eta gurasoen etxetik joan nahi izanez gero,
«biderik errazena» berez alokairuarena dela.

Behin eta berriz errepikatzen den arazoa da ondoren-
goa: alokairuen demanda handia da, baina, konfiantza fal-
tagatik, ia ezinezkoa izaten da eskaintzak aurkitzea. Agen-
tziako langilearen esanetan, «oso zaila da jendeak aukerak
izatea, eta jabeek ere beraiena den hori eskura jartzea. To-
losa bezalako herrien eta inguruko herri txikien kasuak,
gainera, oso desberdinak dira». Alkortak, bestalde, ikusten
duen arazoetako bat zera da: oso zaila dela agentzien bitar-
tez alokagai dauden etxeak aurkitzea. «Badirudi ez dagoe-
la etxebizitzarik. Eta, ez dakit, agentziak ere ez ote diren
etxe horiek ikusgai jartzearen beldur. Baina, hor jada bes-
telako kontuetan sartzen gara».

Irtenbidea, nolabaiteko garantia bat 
Bengoetxeak argi dauka zein den bidea: «Garantiaren bel-
dur hori galduz gero, eta jabeak nolabaiteko erosotasun
bat aurkituz gero, etxebizitza gehiago aterako lirateke
merkatura». Alokairuan bertan edozer gertatuta ere, jabe-
ak etxebizitza berreskuratzeko aukera izango duela ziurta-
tzea ezinbestekotzat jotzen du: «Hala ere bi aldeen artean
dagoen distantzia handi hori txikiagotzea da helburua.
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Muga hori jartzen duen beldurra kendu behar da, eta bien
lasaitasun puntua aurkitu. Kasu askotan, bi alderdiak oso
kontentu daude, baina bien artean zerbait txarra gerta-
tzen denean, auzia asko zabaltzen da, informazioa batetik
bestera dabil, eta zalantzan jartzen da bien arteko harre-
mana. Gainera, errentariaren gaineko konfidantzan nega-
tiboki eragiten du horrek».

Jabeari erreparatuz gero, bi motatako pertsonak daude-
la dio Bengoetxeak. Batetik, ekonomikoki beharra dute-
nak eta, bestetik, egoera onean daudenak. «Lehenengoen
kasuan, segituan jarri ohi dute pisua alokairuan. Bigarre-
nek, ordea, ez dute beharrik diru sarrera bat lortzeko eta,
orduan, itxaroteko eta errentaria aukeratzeko denbora
hartzen dute». Gainera, jabeekin jarraituz, agentziako lan-
gileei erantzunkizun handia ematen dietela uste du;
gehienbat, errentaria bilatzerako orduan. «Jabeek pisu
hori gainetik kentzen dute eta, gauzak arazorik gabe bado-
az, beraien lan onagatik izaten da; baina, gauzak aurreiku-
si bezala ez doazenean, eta arazoak etengabe irteten has-
ten direnean, guri botatzen digute errua».

Askotan, zalantzak aurretik izandako esperientziek sor-
tutakoak izaten direla dio Bengoetxeak; eskaera egitera
doanak gauza bat esan eta, gero, beste jarrera bat hartu
izan duten kasuak, adibidez. «Atzerritarren kasuak, ume
bat baino gehiago dituzten familienak, animaliak dituzte-
nenak... Askotan, baina, etxeak zein egoeratan dauden ere
ikusi behar izaten da». Alde horretatik, gutxieneko baldin-
tza batzuk eskatuko lituzke berak: «Adibidez, ura edo ar-
gindarra egoera onean egon daitezela, eta hori kontrolpe-
an egon dadila».

           
   

600
ALOKAIRUAREN PREZIOA
Krisi ekonomikoak utzitako eragin
handienetako bat da. Tolosan alokagai
dagoen etxebizitza edo pisu batek
duen batezbesteko prezioa, gutxienez,
600 euro ingurukoa izaten da.
Eskualdeko herri txikietan, berriz,
prezioak baxuagoak izan ohi dira,
eskaria ere baxuagoa delako. Gazteek,
gainera, alokairuaren prezioaz gain,
bestelako gastu batzuk hartu behar
izaten dituzte kontuan.

2015
ERABERRITZE PLANA
Duela lau urte, Tolosako Udalak
etxebizitza plan berri bati ekin zion,
proiektua jendaurrean aurkeztuz.
Planak egoera txarrean zeuden
etxeetako obrak finantzatzea
zekarren, ondoren alokairuan
merkaturatu ahal izateko. Behin
aurrekontua zehaztuta, udalak
finantzatuko luke obra eta, etxe hori
alokairuan jartzerakoan, alokairu horren
bitartez amortizatuko lukete gastua.
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EUSKAL HERRIA PLAZAKO
PISUAK, AURRERAPAUSO
Lau urteotan arrakasta izan dute, Tolosako erdigunean, emantzipatzeko prest
zeuden herritarren eskura jarritako apartamentuek. Gazteen ustez, horrelako
aukera gehiago eskaini beharko lirateke, eskariari aurre egiteko.

J. Artutxa

T olosako Alde Zaharrean, herriko plaza nagusie-
tako batean, udalak gazteen eskura jarritako 25
zuzkidura bizitoki daude. Tolosako Udalak 18
eta 35 urte bitarteko herritarrei begira martxan

jarritako proiektua da apartamentu sozialena; gehienez
ere, hiru urterako luzapenarekin. Oinarrian, baina, zen-
bait baldintza dira betebeharrekoak, bertan bizitzen jar-
tzeko urratsa eman aurretik. Udaleko erregistroan izena
eman nahi duenak, Tolosa ohiko bizilekua izan behar du
eta, bertan, gutxienez, urtebetez erroldatuta egon behar
du; Tolosan 10 urtez erroldatuta bizi izan behar du; edo To-
losan lan egin behar du. Horiez gain, hileroko soldatak ere
kontuan hartzen dira. Gainera, gehienez bi pertsonaren-
tzako apartamentuak dira, zaintza kasurik ez bada, behin-
tzat; kasu horretan, hiru kideko bizikidetza unitateak
onartzen dira. Azkenik, diru-sarrerak ere kontuan hartzen
dira, zozketa egindakoan, apartamendua eskuratzen du-
ten herritarrek beren soldataren araberako alokairu-pre-
zioa ordaintzen dutelako.
Proiektuak helburu du, gurasoen etxetik norbere etxera

joateko jauzia eman ahal izateko erraztasunak ematea;
2015eko urtarrilean jarri ziren bizitzen lehen herritarrak.
Gerora, dozenaka gazte igaro da etxe horietatik. Horietako
bat, Joana Ezkiaga tolosar gaztea da. Hiru urtez bizi izan

Euskal Herria plazan 25 zuzkidura bizitoki daude, 18 eta 35 urte bitarteko herritarren eskura. JOSU ARTUTXA

zen Euskal Herria plazako pisu batean. Gurasoen etxean
bizi zela, pisu horietan bizitzeko izena emateko aukera
suertatu zitzaion. Zozketa egin, eta «izugarrizko zortea»
izan zuela aitortzen du. Bertan bakarrik bizi izan zen, esan
bezala, hiru urtez. Diru sarreren arabera urtero berritzen
zioten ordaindu beharreko kuota: «Batetik, alokairua or-
daindu behar genuen eta, bestetik, ohiko gastuak geni-
tuen. Oker ez banaiz, 250-300 euro inguru ordaintzen ni-
tuen hilean, bestelako gastu guztiak kenduta».

Pribilegiatu hutsak, kokapenagatik
«Erabat positiboa» izan zen, Ezkiagarentzat, pisu horietan
bizitzeko aukera: «Pisuarekin ere zorte handia izan nuen,
guztiak desberdinak baitira». Tamainagatik, batzuk beste
batzuk baino handiagoak dira. Egituragatik, berriz, logela
dutenak eta ez dutenak daude. «Nire kasuan, logela zuen
pisua egokitu zitzaidan, eta bi leihoek plaza alderako ikus-
pegia zuten. Etxea txikia zen, baina oso polita». Hiru urte
horietan, oso gustura bizi izan zela nabarmendu du Ezkia-
gak: «Aukera on bat da. Etxetik joatea ez da soilik alokairua
ordaintzea, etxe batean gastu pila bat baitaude. Ni baka-
rrik bizi nintzen, eta oraindik ere bakarrik bizi naiz. Hor-
taz, janaria dela, ura dela, argindarra dela… Gauza asko
daude ordaintzeko eta, azken finean, alokairua ere oso al-
tua bada, pertsona batek bakarrik ia ezinezkoa du guraso-
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en etxetik joatea. Gastuez eta prezioez aparte, pertsona ko-
purua ere garrantzi handiko ezaugarria izaten da, pisu ba-
tera bizitzera joateko pausoa ematen denean».

Euskal Herria plazako pisuen kasuan, gainera, Ezkiagak
azpimarratu nahi izan du, «pribilegiatu batzuk» izan dire-
la, eta gaur egun bertan daudenak ere hala direla, batez
ere, kokapenagatik: «Gaur egun, plazan bertan bizitzea eta
herritarron zerbitzura dagoen alokairu bat ordainduz;
hori sekulakoa da». Alde txarrik edo eragozpenik jartzeko-
tan, garbitegiarena aipatuko luke berak: «Etxean ez ge-
nuen garbigailurik eta, arropa garbitu behar genuenean,
garbitegi partekatura joan behar genuen». Eta, pisu guz-
tietako bizilagunek erabiltzekoak direnez, batzuetan ara-
zoak sortzen ziren: «Garbigailurik libre ez bazen, bueltan
etxera joan behar izaten nuen». Hori, ordea, ez da garran-
tzia handiegiko kontua izan berarentzat: «Nire kasuan, ba-
karrik bizitzen ikastea izan da leziorik handiena, bere alde
onekin eta txarrekin». Gazte batentzat eta, Ezkiagak dioe-
nagatik, aldaketa handiena gurasoen etxetik kanpo bizi-
tzea zeinen garestia den eta zer nolako lan karga izan dai-
tekeen ikusteko modua da. «Dena den, ni, ordurako, au-
rretik ere etxetik joana nintzen; beraz, aldaketa ez
zitzaidan hain handia iruditu».

Alternatibak bilatu beharra
«Etxebizitza horietan bizitzen egoteko gehienezko epea  3
urtekoa da. Beraz, alde egiteko ordua iritsi aurretik aukera
desberdinak aztertzen ibili behar izan nuen. Tolosan, or-
dea, alokairu aukera oso-oso mugatua da eta, batez ere, ga-
restia». Alokairuaren prezioa altua bada, bakarrik bizitzea
ia ezinezko kontua bihurtzen dela dio Ezkiagak. Egoera
horren aurrean, etxea erostea erabaki zuen, «une hartan,
aukera onena hori zelako». Beraz, gaur egun, «hipoteka
bati lotuta» bizi dela dio, «ia mundu guztia bezala».

Egoera bestelakoa balitz, «gazteek alokairuan bizitzeko
joera handiagoa» izango luketela nabarmendu du tolosa-
rrak. Gaur egun, lana dela eta ez dela, mugitzeko askoz ere
joera handiagoa dutela dio: «Gure gurasoekin alderatuta,
uste dut beste ikuspegi bat dugula, baina, aukera faltak,
betikora garamatza. Ez dago ia etxebizitzarik alokairuan,
eta dagoena garesti. Ondorioz, gaur egun, oraindik ere,
kasu gehienetan, aukera onena izaten da erostea; aukera
izanez gero, noski, baita erosteak dakartzan zailtasun eta
ondorioak kontuan hartuta ere».

Alokagai dauden etxebizitzen prezioak jaitsi ezean,  gaz-
teek «zailtasunak» izango dituztela, eta egoera horren au-
rrean, emantzipatzeko «aukera berriak edota alternati-
bak» jorratu beharko dituztela dio; lagunekin partekatuta-
ko pisuen aukera aipatu du berak: «Horregatik guztiagatik,
Euskal Herria plazako etxebizitzen aukera hori izatea oso
oso positiboa da, aukera oso ona».

Iker Alkorta ibartarrak ere badu zeresana mota horreta-
ko etxebizitzen inguruan. Bera Ibarrako gizarte-etxebizi-
tzetan bizi izan zen 6-7 hilabetez, alokairuan. Ondoren, gu-
rasoen etxean jarri zen bizitzen, Tolosako etxebizitzaren
aukera suertatu aurretik: «Horrelako etxebizitzak alokagai
jartzearen aukera, gazteok lehen aldiz etxetik joateko pau-
soa emateko, ideia oso ona da». Edonori gomendatuko lio-
ke, behintzat: «Prezioaren aldetik oso ondo dagoela irudi-
tzen zait. Etxe txikiak dira, eta bakarrik edo bikotearekin
bizitzeko aukera oso ona eskaintzen dute. Ez zara denbora
luzez bertan biziko, baina bultzada txiki hori ematen la-
guntzen dizu».

Ibartarren eskura jarritako alokairu horietan, gazteak 5
urtez bizi daitezke, gehienez, 30 urteak bete artean. «Azke-
ne finean, kontutan hartu behar da, ez dela zure bizitzako
etxea izango, eta ez zarela hor betiko biziko. Baina, alokai-
ru garesti bat ordaintzeak beldurra emanez gero edo, gura-
soen etxetik atera bezain pronto, etxe berri bat erostea au-
kera zaila izan daitekenez, horrelakoak aukera ederrak iza-
ten dira». 

Egungo egoera zein den ikusita, eta soldatak nola dau-
den kontuan izanda, bere belaunaldiko askok nondik jo
ere ez dakitela uste du Alkortak: «Asko dira horrelako au-
kerak non aurki ditzaketen ez dakitenak, eta oraindik gu-
rasoen etxean bizitzen ari direnak, garestiegiak direlako,
edo norekin partekatu ere ez dakitelako. Oso zaila da gure
belaunaldiko norbait bakarrik bizitzen egotea, ezinezkoa
dela ez esateagatik. Nire kasuan, adibidez, etxe honetan
bakarrik bizitzea pentsaezina litzake».

Ibarran ere badira bestelako baldintzak eskatzen dituzten etxebizitzak, 
alokagai. JOSU ARTUTXA
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Aralarren

Joxemi Saizar

D uela 50 urte, egunotan, bi gertakari garrantzitsu
izan ziren, Tolosako mendizaleen artean. Alde
batetik, Patxi Berrio Hernaiz eta Ramon Ortiz

Aranzasti hil ziren Naranjo mendia eskalatzen eta, beste-
tik, Alpino Uzturre elkarteak Espainiako Eski Txapelketa
antolatu zuen Candanchun (Huesca). Oihartzun zabala
izan zuten bi ekitaldiek garaiko prentsan. Apustu gogorra
egin zuten. eta bat ez zen ondo bukatu.
Tolosan eskalatzaile dezente zeuden garai hartan, Oargi

eta Alpino Uzturre mendi elkarteetan bilduta. Eta maila
ona zegoela esan behar da. Inguruko mendietan aritzen zi-
ren eskalatzen: Txindoki, Zazpi iturri, Santa Barbara,
Bihaizpe, Atxarte, Etxauri, Egino… Baina Pirinioetara (To-
zal, Couloir de Gaube) eta Alpeetara (Cervino) ere iritsi zi-
ren batzuk. Material gehiena eskuz egiten zuten, eskala-
tzaileek beraiek. Mikel Arrastoa zen Alpino Uzturreko bul-

tzatzaile nagusia, eta gazteei erakusten aritu zena. Maila
oso ona lortu zuten hiru eskalatzaile izan zituen ikasle:
Martin Zabaleta hernaniarra (Everest igo zuena), Patxi Be-
rrio donostiarra eta Joxe Urbieta Takoloazpeitiarra. 
Alpino Uzturren bertan, beste jende askori ere erakutsi

zion Arrastoak: Felix Etxeberria, Iñaki Sagredo, Agustin
PitiBidaurreta, Santi Arrospide, Jesus Mari Oiarbide, Ja-
vier Miralles, Miguel Angel Bermudez, TatxuelaNavas,
Fernando Llanos, Patxi Larramendi, Bautista Urkizar…
Eta, Oargi elkartean, Jaito Azpiroz, Iñaki Marcos, Tobes,
Luis Mari PitxiSagredo, Alberto Ibaiondo nahiz Bittor Ola-
no aritzen ziren. 

Zuhurra eta fina
Patxi Berrio donostiarra zen, baina Alpino Uzturreko baz-
kidea zen, Alberto Tito Caceres laguna bezala; bertako
kuadrillarekin ibiltzen zen. Han ezagutu zuen, gero emaz-
te izango zuen Marian Zabala tolosarra. Berriok aspalditik
zuen Naranjoko mendebaleko aurpegia eskalatzeko as-
moa baina, hainbat arrazoirengatik, ez zuen lagunik aurki-
tu, bati eta besteari proposatu arren: Iñaki Sagredo, Pako

50 URTE
NARANJON HIL

ZIRELA
1969ko otsaila zen, Ramon Ortiz tolosarra eta Patxi Berrio donostiarra
Bulneseko (Asturias) Naranjo mendia eskalatzen hil zirenean; egun

berberetan antolatu zuen, Alpino Uzturre taldeak, Espainiako eski txapelketa,

Naranjo de Bulnes, eskuinean. 
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Sorrondegi, Alberto TitoCaceres, Mikel Arrastoa... 
«Patxi oso zuhurra zen eskalatzen, pertsona serioa.

‘Usoak bezala xume, sugeak bezala zuhur’ esaten zigun
beti», dio Felix Etxeberria lagunak. Antxon Bandres zenak
fineziaeta modernitateahitzak
erabiltzen zituen, Berrio defi-
nitzeko; garai hartako joeratik
desberdintasuna markatzen
zuena izan zen. 
«Patxi oso ondo moldatzen

zen Mikel Arrastoarekin, elka-
rrekin asko ibili ziren. Patxi oso
zorrotza eta segurua zen, gau-
zak ondo egitea gustatzen zi-
tzaion. Urrian joatea proposatu
zidan, baina euri garaia iritsi
zen. Abendurako utzi genuen
eta, orduan ere, eguraldiak
atzera bota zuen asmoa. Gero
urtarrilaren amaieran egitea proposatu zidan, baina eski
txapelketan parte hartu nahi nuen, eta ezezkoa eman

nion», dio Javier Miralles ordiziarrak. 
Ramon Ortiz tolosarra Oargiko lehendakaria zen, eta

bertako lagunekin ibiltzen zen, mendian eta eskalatzen.
Ramon Ortizek Jaito Azpiroz zuen soka-lagun: «Urte har-

tan asko ibili ginen elkarrekin.
Nik lana nuen eta horregatik ez
nintzen joan. Zortea izan
nuen», dio Azpirozek. Berriok
eta Ortizek elkarrekin ez zuten
sekula eskalatu, baina maila
handia lortu zuten inguruko
mendiak eta Pirinioetakoak es-
kalatzen. Elkarrekin joan ziren
Bulneseko Naranjoa edo Urrie-
llu mendiak, lehen aldiz, men-
debaldeko aurpegitik, neguan
eskalatzeko asmoz. Berriok 33
urte zituen eta, Ortizek, 24. 
Arrastoak gomendatu zion,

Berriori, Ramonen izena. Asturiasera eskalatzera zihoaze-
la esan zuen etxean, xehetasun gehiagorik gabe: «Orduan

Lagunek motxilak
aurkitu zituzten,
lehendabizi, mendiaren
magalean eta, hurrengo
egunean, bi gorpuak
ikusi zituzten, 
horman, zintzilik

1966. urtea. Jesus Mª Oiarbide, Pili Garcia, Marian Zabala, Joxemi Olano, 
Agustin Bidaurreta eta Patxi Berrio makurtuta.
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ez genuen hainbeste ezagutza», azaldu du Ramoni Ortizek,
bere arrebak. «Kalean agurtu nuen Ramon; Sasietak opari-
tutako txanoa utzi nion, eta zortea izateko esan. Arrastoak
plumiferoa utzi zion», ekarri du gogora Iñaki Sagredok. 

Desagerpenaren abisua
Rabadak eta Navarrok ireki zuten Naranjoko bide hori,
mendebaleko aurpegitik, 1962ko udan. Baina neguan
inork ez zuen igo artean, Berriorena eta Ortizena izan zen
lehen saioa. 1969ko urtarrilaren 28an abiatu ziren Bulnes
aldera. Gaua Bulnes herrian igaro zuten, alkatearen etxe-
an, eta, hurrengo egunean, Urrielluko aterpera igo ziren.
Urtarrilaren 30ean abiatu ziren tontorrera, aterpeko libu-
ruan idatzita utzi ondoren. Hurrengo gauean eguraldiak
txarrera egin zuen. Normalean, hiru egun eta bi gau behar
izango zituzten igotzeko, baina, argi ordu gutxi zeuden,
urte garai horretan azkar iluntzen duelako. Igandean itzul-
tzekoak ziren, otsailaren 2an, eta lagunak kezkatu egin zi-
ren. Bulneseko alkateak desagerpenaren abisua eman zion
Guardia Zibilari. 
Tolosako eta Donostiako lagun eskalatzaileak hara ber-

taratu ziren; lehenak, Sorrondegi eta Lusarreta donostia-
rrak, Euskal Herriko beste hainbat lekutako eta estatuko
mendizaleekin batera. Tolosatik, Azpiroz, Sagredo, Bittor
Olano, PeluGarcia, Javier Moreno, Mikel Arrastoa –Can-
danchutik, Espainiako Eski Txapelketa antolatzen ari bai-
tzen– eta beste batzuk joan ziren. Guztira, 25 pertsonak
hartu zuten parte erreskatean, baina, otsailaren 5ean, de-
sagerpenaren albistea zabaldu zen prentsan. Lehendabizi
motxilak aurkitu zituzten, mendiaren magalean eta, hu-
rrengo egunean, eguraldia hobetu eta bi gorpuak ikusi zi-
tuzten, horman, sokatik zintzilik. 
«Helikopteroz igo ginen hegoaldeko oinarrira, Naranjori

buelta eman, eta bi gorpuak zintzilik ikusi genituen. Sen-
tsazio oso gogorra, hotza, izan zen, inork ez zuen ezer
esan», oroitu du Mirallesek. Hurrengo egunetan erreskate
lanetan aritu ziren lagunak: «Gailurrera igotzen saiatu gi-
nen, handik gorpuak helikopteroz eramateko, baina ezi-
nezkoa izan zen, eta soka mozteko aukera indarra hartzen
hasi zen. Bi egunez horrela aritu eta gero, soka moztea era-
baki genuen, eta oinarrira erori ziren. Arrastoak identifika-
tu zituen gorpuak», dio Mirallesek. Azpirozek, berriz, Ja-
vier Morenok identifikatu zituela dio. 
Bazirudien gailurrerako metro gutxi falta zituztela edo,

tontorretik bueltan zetozela, finkatutako egurrezko tako
bat libratu –udan Bilboko mendizale batek jarria–, eta ho-
rregatik erori zela bietako bat, bestea arrastaka eramanez.
Autopsiak esan zuen burezurraren oinarrian hartutako
kolpe batengatik hil zirela. Gerora, Espainiako Mendi Fe-
derazioak neguko lehen igoera bezala homologatu zuen.
«Garai hartan euskal eskalatzaileak ez zeuden federatuta,
1967an Andeetako espedizioan ikurrina ateratzeagatik
izan zituzten istiluengatik txartelak hautsi eta baja eman
zutelako. Hala ere, Espainiako federazioak lagundu zuen
erreskatean. Ordurako telebistan ospetsu egin zen Cesar
Perez de Tudela ere han zen», kontatu du TitoCaceresek. 

Oihartzun handia
Esan bezala, egunkarietan eta telebistan oihartzuna izan
zuen albisteak, eta zeresan handia eman zuen herrian.
Hain justu hiru urte lehenago, 1966ko urtarrilaren 30ean,
Angel Etxedona hil zen Etxauriko Huson, rapelatzen, 19
urte zituela. Berarekin joan zen Felix Etxeberria, eta or-
duan «esperientzia gutxi» zutela onartzen du.  
«Arrastoa etorri zen etxera, berri txarra ematera eta, ge-

roztik, beti gogoratzen du, amak semea kendu izana lepo-
ratu ziola; berak atera omen zuen etxetik», aipatu du Ra-
moni Ortizek. «Bi lagunen heriotzarekin pixka bat ikaratu
ginen hemengo eskalatzaileok», dio Iñaki Sagredok. Hileta
elizkizunak Donostian eta Tolosako Santa Maria parrokie-
tan egin zituzten, otsailaren 10ean, eguerdian eta, arratsal-
de hartan bertan, bien aldeko meza izan zen Tolosako pa-
rrokian; Euskal Herriko hainbat mendizale eta eskalatzaile
bertaratu zen hitzordura.  
Handik aste gutxira, martxoaren 30ean, Patxi Berriok

Naranjon ateratako diapositibekin emanaldi bat prestatu
zuten Leidor zineman, eta beste antzoki batzuetan ere es-
kaini zuten. Laguntza bono batzuk ere atera zituzten egin-
dako gastuak estaltzeko, eta futbol partidua ere egin omen
zuten, familien alde. 
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Ramon Ortiz, Bulneseko alkatearekin. 

a020-023_ataria_Diseinua  2019/01/29  17:25  Página 3



23

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 1a

TOLOSA
MENDIA

Duela bost hamarkada, Aralarren, neguko ia aste-
buru guztietan elurra izaten zenez, iraupen es-

kiak ere indar handia zuen Tolosaldean. Alor horretan
ere irteera eta txapelketa ugari antolatzen zituzten he-
rriko bi mendi elkarteek . Horien artean nabarmene-
na, Alpino Uzturrek euskal federazioarekin batera
1969an antolatutako Espainiako Txapelketa izan zen.
Aralarren egitekoa zen, otsailaren 5etik 9ra, baina,
otsailaren 1ean elurrik ez zegoenez, Candanchura al-
datzea erabaki zuten. Txapelketa hasi bezperan bota
omen zuen elurtea Aralarren. Beranduegi. 
18 infantil, 32 junior eta 84 senior izan ziren parte

hartzen, Andaluzia, Aragoi, Asturias-Leon, Kantabria,
Gaztela, Katalunia eta Euskal Herriko federazioettik;
Guardia Zibil batzuk ere izan ziren parte hartzaile.
Aurkezpena, entrenamenduak, probak, desfilea, baz-
karia eta amaiera ekitaldia izan ziren. Tolosarren arte-
an Alpinoko Jose Luis Gorri Lekuona aipatu behar da
bereziki: aurreko urtean bezala, irabazle izan zen, hiri-
tarren mailan, 30 kilometroko proban eta, 15 kilome-
trokoan, bigarren hiritarren mailan. 
Alpinoko eskiatzaile hauek ere izan ziren euskal se-

lekzioarekin: Antonio Lobo, Juan Antonio Laredo,
Mariano Arrazola eta Jose Antonio Gorostidi jubenila.
Arrazolak Suediako Vassa proban parte hartu zuen au-
rreko urtean. Lobo Espainiako selekzioko kidea zen
eta Insbruck-eko Universiadan izana zen eta, Laredo
eta Lekuonarekin batera, Espainiako txapelduna izan
zen erreleboetan, 1968an. Urte hartan ez zuten zorte-
rik izan, emaitza kaskarragoak lortuz. Beren kabuz jo-
andako beste tolosar batzuk ere izan ziren: Jose Ger-
man Gimenez juniorra, Francisco Tuduri eta Sabino
Aranburu. Asturias-Leoneko Alfredo Valbuenak ira-
bazi zituen bi proba nagusiak. 
Antolaketa lanetan, Jose Sasieta izan zen zuzenda-

ria. Kronometrarien burua Francisco Aizpurua izan
zen, eta Mikel Arrastoa materialarena; kontroletan,
berriz, Periko TxipiaAgirre aritu zen. Marrubi taldea,
berriz, –Jose Ignacio Koeti Zuriarrain, Agustin PitiBi-
daurreta, Patxi Larramendi, Garbiñe Zabala, Lukas
Mendikute– hainbat lanetan aritu zen. Txapelketako
azken egunean eguzkia izan zen, eta ikusle ugari bildu
zen. Antolakuntza hura erronka handia izan zen, bai-
na, azpimarratzeko da, ondo atera zela. 

Eski txapelketak
Bulneseko igoera saiakerarekin bat egin zuen, Alpino Uzturre taldeak Espainiako eski
txapelketa Aralarren antolatu zuenekoak; elur faltagatik, ordea, Candanchun izan zen lehia

Espainiako Iraupen Eski Txapelketa, 1969an. Tartean: Jose Sasieta, Jose Luis Lekuona, Jose Ignacio Zuriarrain, Sabino Aranburu eta 
Agustin Bidaurreta tolosarrak. 
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Teilaturaino igo zara, zerura iristeko saiake-
ran. Hodei hori, ordea, beti duzu zure gaine-
an. Ez dago aterperik, ez bustitzeko nahirik
ez dagoen sabaietan. Zeure burua zuritu
nahi izan duzu, azalean duzuna ezkutatu
ahal izateko. Hautsia zatien

arteko tartea ote? Edota zatia bera?
Arrakala ala ertza? 

Presaka zabiltza beti, baina inoiz ez
dakizu noiz den momentu egokia. Ba-
dago, garaiz heltzea berandu iristea
dela dioenik ere. Haatik, trenak galtzen
ere ikasi behar da. Baita galera ote den
ere. Ez duenak ez daki edukizea zer den,
baina bai hura gabe bizitzen. Ausarta
beldurrarekin bizitzen dakiena da, izu
hori sortzen diona ezabatzen saiatzen
dena; eta ez beldurra bera.

Denek entzuten dituzte gure oihuak
trianguloaren behekalde honetatik, bai-
na, ez dute ulertzen zertaz mintzo ga-
ren. Edo ez dute konprenitu nahi. Ez

diete, egundo, euren barruan zentsuratu dituzten
hitzak entzuten uzten. Ez dira euren begiez begira-
tzeko gai, iragazki sozialaren betaurrekoetatik bai-
zik. 

Arropa eranztea ez da beharrezko; geldirik egonda
ere berehala zara hoztuko. Kuriosoa
da, ordea, nola erretzen duen izo-
tzak ere. Nola erre zezakeen eskuan
zenuenak, urtzen zen bitartean.
Nola gorritzen diren masail-gainak
haize bortitza dela-eta; (gure amek
esaten duten moduan) nola azala
«eten» egiten den. Edozein arrazoi
da nahikoa hauskor sentitzeko. 

Eta, batzuetan, beharrezkoa da,
hautsitakoak zarata atera dezan.
Apurrak sakabanatuta gera daite-
zen. Nabari dezagun benetan hautsi
dela, arreta dei diezaiogun geure bu-
ruari. Izatekotan, utzi isilik; baina ez
hitza ahoan. Zurrumurruz beteriko
isiltasuna jasangaitza baita.

SAIOA ETXEGIA
107.6 FM

Krax

Kale kantoitik
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OSTIRALA
OTSAILAK 1

ALEGIA
22:30.Kontzertuak Alegiako Gaztetxean:
Suaia eta Ama Rebel, eta Bad Sound.
Sarrera: 5 euro

ALTZO
21:00.Euskal Herriko mus txapelketa:
kanporaketa, Elordi elkartean. 

IBARRA
18:30.Uzturpe ikastolaren XIX. kultur
astea: Pirritx eta Porrotx, Belabietan. 

IRURA
18:00. Irura Bizi elkartearen bilera, 2019ko
plangintza zehazteko, gela borobilean. 

LIZARTZA
19:30.Hitzaldia: Iñauteriei mozorroa
eranzten. Oier Araolazaren eskutik, Otsolar
dantza taldeak antolatuta. 

TOLOSA
19:30.Hitzaldia: Pedro de Tolosa, munduari
lehenengo buelta eman zion itsas mutila,
Casino elkartean.

19:30.Amalur jardunaldiak, Topic-en.
Jeronimo Lopez: Munduko mendiak:
Himalaiatik Antartidara, gazteleraz.
20:30. Erritu ikuskizuna, Leidor antzokian,
Kukai dantzakonpainiaren eskutik. Sarrerak
leihatilan edoticket.kutxabank.es-en. 
22:00.Box.A kontzertuak: Konbenio del
Metal.
18:00.San Blas jaietako txupinazoa eta,
ondoren, disko festa. 

ZIZURKIL
19:00.Mahai ingurua Iriarte kultur etxean:
Kontsumo eta elikadura ohiturak.

LARUNBATA
OTSAILAK 2

ANOETA
16:00.Liburu aurkezpena: Pitzatu,
Anoetako gaztetxean. 

AMASA-VILLABONA
Goizean.Saharako kanpamenduetarako
janari bilketa, BMn.
09:00.Zubimusu ikastolaren jardunaldi
pedagogikoak: Brain Gym, Txerminen.
10:00. Santa Ageda bezperako entsegua
Villabonako kultur etxean.

BERASTEGI
SANTA ESKEA
10:00.Harituz bertsozale elkarguneak
antolatuta, santa ekea eskualdeko
bertsozale guztientzat. Juntadizoa herriko
plazan egingo dute, goizeko errondari
ekiteko (Elizaldea eta Izotzaldea).
14:30. Bazkaria.
16:00.Arratsaldeko erronda (Eguzkialdea)

TOLOSA
Goizean.Saharako kanpamenduetarako
janari bilketa, Larramendiko Carrefour
supermerkatuan
11:00.San Blas jaietan, meza auzoko eta
Emendek elkarteko hildakoen alde.
12:30.San Blas jaietan, toka lehiaketa. 
17:00.Sator Jator ikuskizuna, Ene Kantak
taldearen eskutik, Leidor antzokian.
18:00-19:30.San Blas jaietan, disko festa. 
19:30-20:30.San Blas jaietan, bertso saio
atipikoa, Antolakuntza Komunalaren
eskutik. Besteak beste, Tximelaomenduko
dute.  
20:30-21:20.San Blas jaietan, disko festa. 
22:30.Lehiotikan eta Punto Critico
Bonberenean. Sarrera: 8 euro.  

ZIZURKIL
11:30.Gantxillo tailerra, Plazida Otaño
liburutegian. 

HIP HOP ETA REGGAE MUSIKEK HARTUKO DUTE ALEGIAKO GAZTETXEA
Alegiako Gaztetxea zuzeneko musika emankizunek hartuko dute, beste behin, ostiral gauez. Gaur, Suaia eta Ama Rebel ariko dira (argaz-
kian), eta Bad Sound taldearen kontzertua izango da gero. Sarrerak bertan izango dira, 5 euroan.  ATARIA

Agenda
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IGANDEA
OTSAILAK 3

AMASA-VILLABONA
10:30.Aurresku ligako saioa, Gurean.

TOLOSA
SAN BLAS EGUNA
09:00.Tolosako Udal Txistulari Banda.
09:30.Diana Konponezinak txarangaren
eskutik. 
11:00.Meza nagusia eta bertako
produktuen bedeinkapena. 
12:30.Aizkolariak: Irazu eta Saralegi. 
12:45. Trikitia Elustondo anai-arrebekin. 
13:00.Bertsolariak: Peñagarikano eta
Mendiluze. 
18:00.Bertsolarien bigarren saioa. 
18:30-21:00. Trikitia Elustondo anai-
arrebekin.

ASTELEHENA
OTSAILAK 4

SANTA AGEDA BEZPERA

ALBIZTUR
14:30. Eskolako haurrak aterako dira
eskean.

ALEGIA
19:00.Txintxarri abesbatzaren santa
eskea.

ALTZO
17:30.Abesbatzako kideak kantuan
aterako dira, Altzo Azpitik hasita. Ateratzen
duten dirua kultur egitasmoetara
bideratuko dute.

AMASA-VILLABONA
19:00.Eresargi abesbatza eta herritarrak
kultur etxetik irtengo dira. 

ANOETA
15:00.Anoetako Herri Ikastolak antolatuta,
kopla kantuan ibiliko dira, herrian barrena,
17:00ak bitarte.
15:30.Kukuak Kantuz taldeak antolatuta,
baserriz baserri ibiliko dira. 18:00etatik
aurrera, herriko kaleetan barrena ibiliko dira.

ASTEASU
16:00.Usarrabi abesbatza Elizmendin eta

ZINEMA

EL REGRESO DE
PARY POPPINS
Larunbata (17:30)
Igandea (17:30) 
Gurea, Amasa-
Villabona. 

SLUMDOG
MILLONAIRE
Larunbata (19:00) 
Batzarremuño, Altzo. 

SOBRE RUEDAS
Larunbata (19:30 eta
22:00)
Igandea (19:30)
Astelehena (21:00) 
Gurea, Amasa-
Villabona. 
Larunbata (22:30)
Igandea (19:30 eta
22:00) 
Leidor, Tolosa

LÁZARO FELIZ
Larunbata (19:30)
Astelehena (20:30) 
Leidor, Tolosa. 

107.6 fm . www.ataria.eus
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Behebailaran hasiko da eskean. Pello
Errotaren heriotzaren mendeurrenaren
harira, santa eske berezia egingo dute.
17:00.Plazan elkartu eta taldetan banatuko
dira,  baserrietara iristeko. Maialen Lujanbio,
Oihana Iguaran, Aitor Sarriegi eta Haritz
Mujika bertsolariak ariko dira koplatan, eta
lagun izango dituzte Usarrabi abesbatza
eta Juan Tapiaren ikasle diren trikitilariak.
Pello Errota eskolako ikasleek ere beste
auzo batean abestuko dute.
19:00. Aitzondo elkartean bilduko dira
guztiak, herrigunea zeharkatzeko. 

BERROBI
17:30.Plazatik irtengo dira, Ekintza guraso
elkarteak antolatuta. Bildutako diruarekin
afaria egingo dute. 

BIDANIA-GOIATZ
17:30.Kukuri kultur taldea santa eskean
irtengo da, Bidaniako frontoitik.  

IBARRA
19:00.Hauspoa elkartearen santa eskea,
izaskun jatetxeko aparkalekutik. 

IKAZTEGIETA
14:30.Emakume taldea Zubiaurre
tabernan elkartuko da. Baserriz baserri ibili
eta gero, herrigunean kantatuko dute.

TOLOSA
17:30.Udal musika eskolako ikasleen Santa
Ageda bezperako kalejira. 

ZIZURKIL
12:00.Pedro Mari Otaño ikastetxeko ikasle
eta irakasleek egingo dute erronda.
17:00. San Millan ikastetxeko guraso
elkarteak antolatuta, Buztinbailarako
etxeetan abestuko dute.
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Z enbaki bat, biribila izateko
zerbait falta duena, errepika-
korra izan arren. ATARIAren
gaurko zenbakia duzue, bede-

ratziehun eta laurogeita hemeretziga-
rrena. Milagarrenaren bezperan ego-

kitu zait, beraz, zutabe hau idaztea,
duela hiru urtetik egiten ari naizen
bezala, zuekin partekatzeko.

Mila zenbaki, ia, eta soilik proiektu
komunikatibo honen zati batena,
prentsa idatziarena. ATA-
RIA gehiago baita, hedabi-
de multimedia bat baita,
prentsa idatziaz gain,
irratia, webgunea eta
sare sozialak ere baditue-
na. Nik bereziki papera-
rekin identifikatzen du-
dan arren, beste askok
irratiaren, webgunearen,
Twitterren, Facebookren
edota Youtuberen bita-
tez, edo denen bitartez,
edo horietako batzuen bitartez jasoko
dute, Tolosaldeko egunerokoaren be-
rri. Egunero zabaltzen baitigu leiho
bat mundura, gure eskualdera, euska-
ratik eta euskaraz.

Aitortza merezi dute proiektuan
buru-belarri sarturik dabiltzan kaze-

tari eta langile guztiek, gizabanako eta
gizarte gisa, haiei esker bermaturik
dugulako, informazio aske eta inde-
pendenterako dagokigun funtsezko
eskubidea. Eta baita adierazpen esku-

bidea ere, haien bitartez
besteengana iristen baita
gure ahotsa.

Urrian bost urte bete,
eta asteartean milagarren
zenbakira iritsiko den
proiektu komunikatibo
hau haziz joan dadin,
egunak, urteak eta zenba-
kiak betez segi dezan eta,
egunetik egunera, Tolo-
saldeko berrien atari
ezinbestekoa izaten jarrai

dezan, funtsezkoak dira Tolosaldeko
28 udalen ekarpenak, eskualdeko en-
presa,negozio eta dendenak, eta egu-
nero eskualdeko berri bere bitartez ja-
sotzen dugun norbanako, elkarte eta
taldeenak.

Nik garbi daukat. Atarikide naiz.

KOLDO ALDABE
KAZETARIA 

999

Urrian bots urte bete, eta
asteartean milagarren
zenbakira iritsiko den

proiektu komunikatibo
hau haziz joan dadin (...),

funtsezkoak dira
Tolosaldeko 28 udalen

ekarpenak, eskualdeko
enpresa, negozio eta

dendenak, eta egunero
eskualdeko berri bere

bitartez jasotzen dugun
norbanako, elkarte eta

taldeenak. Nik garbi
daukat. Atarikide naiz. 

AMAIA AGIRRE

Prekarietate gorriak
jango omen du sorkuntza
murrizketen guraizeek
zaurituta medikuntza
ordezko irakasleen
faltan aldiro hezkuntza
antzerkiak eta euskal
letrek jomuga hilkutxa
lan duina behera eta
langabezia goruntza
politikan ezkerrak lan
egin ta eskuinak bultza
matxisten harrapakari
emakumeon gorputza...
Mirari soziala da
bizi irautea hutsa.

Doinua
Habanera

Iritzia
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IRITZIA

Urtarrilak 21, ez da egun bere-
zia. Ingelesetik atera eta ater-
kia ireki dut, izugarrizko euri
zaparrada ari baitu. Aurikula-

rrak konektatu mugikorrera eta, mu-
sikaren lehen notak en-
tzutean, betiko bideari
ekin diot.

Jendearekin bat egin
dut, egunerokotasunaren
zurrunbiloan sartuz. Au-
tomata baten antzera mu-
gitzen naiz, irudi batek
atentzioa eman didan
arte; ez da ezer berezia,
haur bat ama besarka-
tzen, besterik ez. Hala ere,
harrigarria da nola irauten duen, hain
ohikoa izan beharko lukeen ekintza
batek, nire pentsamenduen artean:
ama.

Azterketekin eta parrandekin as-
paldian ez diot behar bezainbeste
denbora eskaini. Ez dut besarkatu,
pare bat segundo baino gehiago irau-
ten duten besarkada horietako bate-
kin. Ez diot galdetu zer moduzko egu-
na eduki duen lanean, berak purrus-
tada batekin erantzuteko eta
konfidentzialtasun kutsua duen isil-

peko elkarrizketa bat hasteko. Aldi be-
rean, bada denbora bat txantxen arte-
an sortzen den solas konplize horieta-
ko bat eduki ez dugula. Eta sofan elka-
rrekin ikusten ari garen pelikulak

deus balio ez duenean, lo
hartzera bultzatzen gai-
tuzten gauek, urruti di-
raute. 

Ez da bere urtebete-
tzea. Ezta santua ere. Bai-
na, ez daukat zertan arra-
zoi baten bila ibili. Gaur-
ko honetan berari egin
nahi diot oparia. Berak
hainbeste gustatzen zaiz-
kidan zapatilak erosten

dizkidan moduan. Gaizki nagoenean
nire umorea jasaten duen eran. Edo
ordu biak arte lo egiten uzten didane-
tan bezala, kontziente delako ederra
izan dela, aurreko eguneko gaua. 

Lore dendan sartu eta sorta txiki bat
erosi dut. Opari pertsonalizatua da,
etxeko ohiturak jarraituz. Atarikoak
jada lehortu dira, eta badakit zenbat
gustatzen zaion etxera sartu eta ikus-
ten den lehenengo gauza kolore biziko
loreak izatea. 

Eskertzeko keinua da, batzuetan ez

JONE ALBERDI
IKASLEA 

Lore sorten xalotasuna

Batzuetan ez dagoelako
gaizki, maite dituzunei
horixe bera esatea.
Denok ziurtzat ematen
dugu, ordea, badakitela;
eta, ondorioz, ez dugu
pausoa ematen (...)

dagoelako gaizki, maite dituzunei hori-
xe bera esatea. Denok ziurtzat ematen
dugu, ordea, badakitela; eta, ondorioz,
ez dugu pausoa ematen. Baina amari
loreak ematean jaso dudan irribarre
zintzoa, ez dit inongo suposiziok
emango. Eta nik bueltatu diot, amak
ere merezi duelako bere lana eskertzea.

Urtarrilaren 21a da, ez da egun bere-
zia. Etxean dena beti bezala doa: gelan
nago, lanak egiten eta, bide batez, Net-
flixen serie berriren bat bilatzen. Ahiz-
pa komunean sartuta dago, mugikorra-
rekin; eta gurasoak sukaldean, hizke-
tan. Dena den, usain berezi bat dabil
etxean, udaberriko lurrinaren tankera-
koa. Dena beti bezala dago, baina afal-
tzera joatean, amak begirada konplize
batekin galdetu dit ea eguna zer mo-
duzkoa izan den. 

POEMA KARLOS LINAZASORO

Zozo zuri bat
Zozo zuri bat 
irten zait ahotik.
Belar harroetan etzanda,
ene eskuen bila nabil,
poemaren urka-bilurretik ihesi.
Kreatura ttikiena naiz,
erlojurik ez duen lilia,
eta arin dakit bizitzen,
ez dakit zer den beldurra.
Zozo zuri bat naiz
memoriaren horma erorian,
amets dagien azken
argiaren negarra.
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EGURALDIA

OSTIRALA
Negu-beteko giroa bueltan. Aire ho-
tzak eta ipar-mendebaldeko haize za-
karrak tenperaturaren beherakada na-
barmena ekarriko du: erdiko orduetan,
7-9 gradutik da da pasatuko. Zeruan
hodei ugari, eta euria protagonista.

Goiz erdirarte giro
nahiko lasaia. Al-
diz, arratsaldean,
haizeak ipar-men-
debaldera egitean,
euri zaparradak
ugariagoak eta
mardulagoak. Tar-
teka  ekaitzak jo
eta kazkabarra bo-
tako du. Elur mai-
lak behera: goize-
an 1.000-1.100 me-

troan, eta eguna bukatzerako 600
metrora jaitsiko da, edo beherago.

LARUNBATA
Negu bete-beteko giroa. Tenperatura
benetan hotzak ekarriko dituzte: erdi-
ko orduetan 5-6 gradutik ez da pasatu-
ko eta, ordu askotan, hortik behera. Za-
parrada mardulak eta tarteka ekaitza.
Elur-mailak behera egingo du. Goizean
500-600 metroan agertuko da baina,
eguerditik aurrera, 400 metrora jaitsi-
ko da, ekaitz guneetan beherago egitea
baztertu gabe.

IGANDEA
Negu gorriko giroarekin jarraituko
dugu, baina eguna bukatzerako giroa
lasaituko da. Tenperatura hotzak izan-
go ditugu, erdiko orduetan nekez gain-
dituz 5-6 graduak. Zaparrada mardule-
kin jarraituko dugu egunaren lehen za-
tian; elur modura 400 metrotik gora,
eta tarteka 300 metroan. Eguerditik
aurrera zaparrada tartekatuagoak. Gau
partean ia erabat ateri eta ostartetxoren
bat edo beste irekiz. Arratsaldean elur
mailak 500-600 metrora egingo du
gora.

FARMAZIAK

OTSAILAK 1, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa.Leyre Lejeune Maset. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74.

OTSAILAK 2, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Martines Mugica. 
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

OTSAILAK 3, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus Mª Echeveste Elosegui. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

OTSAILAK 4, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Edurne Bengoetxea Aiestaran. 
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48. 

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
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IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
01

IGANDEA
03

LARUNBATA
02

ASTELEHENA
04

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA • Azpiroz Galarza, L. 

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

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza magazina. 
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa Joseba Bergaretxerekin
eta Maddi Sarasolarekin. Tolomendiren
tartea, Alain Rekondorekin telesail eta
zinema gomendioak eta Karlos Linazasoro
kale kantoitik. 
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.

LARUNBATA
11:00.Trikitia.
12:00. Hauspo artean. Ander Malbadik
gidatutako trikiti saioa. 
14:00. (H)ari naizela. 
Imanol Artolak gidatutako bertso saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo. Oskar Tenarekin.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
16:00. Entzuteko Jaioak.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuak utzitakoaren errepasoa, 
Iñaki Zubeldia Kale Kantoitik, Josu
Iztuetarekin Korsikara bidaia .
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Ibarraldea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.
20:00. Hauspo artean. Ander Malbadik
gidatutako trikiti saioa.

107.6fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZA
Zaintzailea. Adineko pertsona bat zaindu
eta etxeko lanak egiteko norbait behar da.
Deitu: 666 73 90 44.

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