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Zakurrik ez Teherango kaleetan

G

izonaren lagunik hoberena omen da zakurra;
pertsonak baino gehiago maitatzen omen ditugu gure kulez, ordea, herrialde guztietan. Animalia inputuran; guztiz onartezina islamdarrentzat. Haien egia da,
ruak dira, hala dio Irango Errepublika Islambaloreak galdu ditugula. Harturiko erabakia egokia dela
darraren gobernuko buruzagiak. Inposaturiko erakusteko, gobernuak iragarki bat ere zabaldu du telebislegedi berriak dioenez, hemendik aurrera, Tetan, non zakur bat ikusten den, ume bati kalean hozka egiheran hiriburuan ezingo dira
ten.
zakurrak kaleetan paseatu, ezta autoetan
«Oso fededuna den jendeak sekula ez
garraitu ere. Arreta handia behar duten aniditu zakurrak gustuko izan. Ni kalera paseamaliak dira, zikinak, otoitz egiteko garaia
tzera irteten nintzenean, nahiz eta zakurra
izorratu ahal omen dezaketenak. «Eta, zer
lotuta izan, asko ziren gure bidetik urrunegingo dute zakurrak bidelagun dituzten
tzen zirenak. Oso nabaria zen. Neurri berri
pertsonek orain?», galdetzen diot neure buhau ordea, nire herrialdean inposaturiko
ruari…
beste asko bezala, lekuz kanpo dagoela iruNire lagun Aydak egunero paseatzen
ditzen zait».
URA ITURRALDE
zuen zakurra Teherango kaleetan; orain,
Amirh-ek, nire bidaian ezagutu nuen
ARGAZKILARIA
etxean duen lorategi txikira besterik ez du
gazte batek, arazo berbera dauka: «Nik ez
ateratzen. «Moralaren polizia oso zorrotz
dut nire zakurra utzi nahi, baina orain bedabil, isunak latzak dira. Ez dut ausardiarik
hartuta nago. Esan didatenez, poliziak ikuzakurrarekin kalera irteteko. Dudan lorategia txikia da, itosiz gero, momentuan bertan ken diezaguke zakurra, eta
ta ikusten dut gaixoa. Badira animalia baztertuak jasotzen
animalien harrerarako prestatutako zentro gutxietariko
dituzten elkarte aproposak eta, ondo zainduko dutenaren
batera eraman. Ez nuke berriro ikusiko. Nahiago dut nik
esperantzaz, hara eraman beharko dut, beste erremediorik
eraman, behar den bezala agurtu eta, ahal bada, bixitan
ez badago».
bueltatu».
Mandatarien esanetan, maskotak edukitzearena menIrango komunikabideetako aldizkari batek argitaratu
debaldetik datorren ohitura bat da. Askotan, animaliak
duenez harturiko neurriak uste baino gogorragoak dira.
Orain dela bi egun, poliziak, mutiko baten etxera sartu, eta
«Mandatarien esanetan, maskotak bere zakurra eraman zuen, txertoak hartu gabe zegoela aitzakia bezala jarrita. Herrialdea zein egoera zailean murgiledukitzearena mendebaldetik datorren duta dagoen ikusita, ez ote du bertako gobernuak aurreko
ohitura bat da. (...) animaliak pertsonak lan garrantzitsuagorik, hiriburua zakurrez garbitzea baino?
baino gehiago maitatzen omen ditugu»
Ongi etorri Irango Errepublika Islamdarrera.
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Iazko moduan, aurten ere eskualdeko mobilizazioa egingo dute martxoaren 8an, eguerdian. MIKEL IRAOLA

Planto, bizitzari begiratzeko
04

Iazko arrakastaren ondotik, Tolosaldeko Asanblada Feminista ere hasia da, M8ko greba feminista
prestatzen; plazaratu dute lehen egitaraua, eta astelehenean izango da hurrengo bilera irekia
Itzea Urkizu Arsuaga

K

ontaezinak dira, pertsonala politikoa da esaldia inon idatzi, argitaratu, grabatu nahiz errepikatutako aldiak.
Kontaezina den neurri berean, hitz gutxian, filosofia oso baten leihoa zabaltzearen indarra. Historia datuek feminismoaren bigarren olatuari atxiki diote, honezkero eslogan bilakaturiko
esaldia. Baina, hamarkadak hamarkada, haren asmoek bizirik jarraitzen dute
feminismoaren muinean. Datorren
martxoaren 8a ere greba feministak hartuko du, bigarrenez, eta, estreinako aldi
arrakastatsutik, eskilara bat gehiago igo
nahi du Euskal Herriko mugimendu feministak: 24 orduko grebara deitu dituzte emakumeak, bizitza erdigunean
jartzea exijitzeko.
«Greba feminista bizitzako esparru
guztietan koka daiteke, soldatapeko
zein doako lanetan, sexualitatean, kontsumo ereduan, familia eraikitzeko moduan, jakintzak ekoizteko eran, arrazakeriaren aurrean, edertasun ereduan
eta zapalkuntzen aurrean. Iraultza feministak bizitza politizatzea exijitzen
du (...) eta feminismoa ez da erosoa».

Tolosaldeko Asanblada Feministak
ere ideia horiei heldu die, 28 herrietako
emakumeen beharrak aldarrikatzeko.
Hasiak dira lanean, eta aurkeztu dute
egitarauaren lehen argazkia: bizikleta
martxa, murala, informazio puntuak,...
Datorren astelehenean egingo dute hurrengo bilera, 19:00etan, Tolosako kultur etxeko areto nagusian, eta eskualdeko emakume guztiak deitu dituzte hitzordura, M8ko marrazkia osatzen
jarraitzeko. Bileraren aurretik, gainera,
talde argazkia aterako dute.
Horrela, beraz, aurtengo grebak bost
ardatz izango ditu: pentsiodunena,
ikasleena, zaintzarena, enpleguarena
eta kontsumoarena. Bizitza erdigunean
jartzeko asmo horretan, dena den, zaintza lanei bereziki begiratuko die M8ak.

Gizarte osoak zaindu behar du
Lan ordainduen eta ez ordainduen arteko banaketatik, eremu publikoko eta
eremu pribatuko lanak bereiztera eta,
ondoren, lan jakin batzuk feminizatzera
jo du gizarteak: diruaren truke egindako
lanak produktibotzat jotzen dira eta, aldiz, emakumeek doan egiten dituztenak maitasunarekin, familiarekin eta

erreprodukzioarekin lotzen dira gaur
egun.
Aurtengo M8ak, besteak beste, eskema zurrun hori puskatu nahi du eta, ardura kolektiboa eskatu, herritar guztiguztien bizitza sostengatzen duen lanari eusteko: «Emakumeen esplotazioari
esker, lan horiek doan ateratzen zaizkio
sistemari eta, zer esanik ez, arrazakeriarekin gurutzatzerakoan».
Horrela beraz, zaintzaren berrantolatze sozial bat eskatzen dihardu, honezkero, mugimendu feministak, berau datozen urteetako helbururik behinenetakoen artean ezarriz: «Zaintza izan dadila
politika publikoen zeharkako ardatza
(...). Instituzioek eta gizonek beren gain
hartu behar dituzte dagozkien zaintzen
ardurak. (...) Badakigu kapitalismoa
ezin dela berregin, emakumeak azpiratu gabe; planto egiten badugu, dena gelditzen da. Beraz, horretarako goaz grebara».

Grebaren subjektuez
Mugimendu feministak M8ko grebaren
subjektua argi zehaztu nahi izan du: heteropatriarkatuak zapaldutako guztiak,
alegia, «emakumeak, bollerak eta tran-
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GREBA FEMINISTA ESKUALDEAN
MURALA. Grebaren harira, Tolosan.
OTSAILAK 16, LARUNBATA

11:30-13:30. Informazio mahaia
egongo da San Frantzisko elizaren
atarian, grebari buruzko zalantzak
argitu eta esku-orriak banatzeko.
Tolosaldeko Asanblada Feministaren
zapiak eta besoko moreak eskuratzeko
aukera ere izango da.
11:45. Bizikleta martxa, Alegiatik
abiatuta. 12:10ean Tolosako Zumardi
Txikira iritsiko dira, eta 12:40ean
Anoetara. Handik, Tolosara itzuliko da
martxa, 13:00ean Trianguloa plazan
amaitzeko. Argazkia aterako dute
amaieran.
OTSAILAK 23, LARUNBATA

11:30-13:30. Informazio mahaia
egongo da San Frantzisko elizaren

sak». Bide horretan, grebako subjektu
guztiek beren burua ez dute emakumetzat identifikatuko: «Iruditzen zaigu,
emakume eta gizon kategoria patriarkalarekin amaitu beharra dagoela».
Ordea, grebaren bueltako deialdietan
binomioa baliatuko dute, egungo zapalkuntza izendatzeko: «Emakume* hitza
erabiltzen dugunean, heteropatriarkatuak zapaldutako subjektuez ari gara».
Azkenik, gizonek greban hartu beharreko paperaz ere argibideak eskaini dituzte deitzaileek, esparruz esparru. Finean, gizonen lehentasuntzat jo dute
zaintza lanez arduratzea, eta mobilizazioetan ez parte hartzea. Eta, mobilizazioetan parte hartuz gero, emakumeek
protagonismo eta bisibilizazioari eustea
eskatu die, mugimendu feministak, gizonei.
Deialdiaren inguruko informazio eta
xehetasun guztiak eskura daitezke grebafeminista.wordpress.com atarian.

TOLOSALDEA
GREBA FEMINISTA

atarian, grebari buruzko zalantzak
argitu eta esku-orriak banatzeko.
Tolosaldeko Asanblada Feministaren
zapiak eta besoko moreak eskuratzeko
aukera ere izango da.
MARTXOAK 8, OSTIRALA

Gauerdian. Greba feministaren hasiera
irudikatzeko, martxa Tolosako
Triangulotik. Aroztegieta kaletik
barrena Euskal Herria plazara joango
dira, eta handik Plaza Berrira. Bertan
amaituko dute. Beltzez jantzita eta
osagarri moreak soinean bertaratzera
deitu dituzte emakumeak.
10:45. Kotxe karabanak elkartuko dira
Usabalen, Tolosari buelta bat emateko.
Hiru azpieskualdetatik abiatuko dira
aurrez (Aiztondo-Anoetaldeatik,
Ibarraldeatik eta Alegialdeatik).
12:00. Eskualdeko manifestazioa,

Tolosako Trianguloa plazatik. Ibilbidea:
Trianguloa, Korreo kalea, Gorriti plaza,
Rondilla kalea, San Frantzisko
pasealekua, Foruen etorbidea, Nafarroa
etorbidea, Zumalakarregi pasealekua,
Trianguloa plaza.
* Ibarratik Tolosara giza-katea egingo
dute, manifestazioaren aurretik.
*Aiztondo bailaran azpieskualdeko
mobilizazioa egingo dute.
14:00. Bazkari autogestionatua
Zerkausian.
18:00. Sabel dantza emanaldia
Tolosako Trianguloa plazan.
18:30. Clown saioa Trianguloa plazan.
19:00. Mobilizazioa Trianguloa plazatik
abiatuta, Alde Zaharrean barrena.
Ondoren. Afari-merienda
autogestionatua Zerkausian.
00:00. Greba feministaren amaiera.
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Berdintasun kongresua, egungo
egoera eta erronkak ulertzeko
Aldundiak Tolosan antolatu
duen Feminismoa 4.0
Nazioarteko Kongresua,
hilaren 14 eta 15ean egingo dute
Erredakzioa

G
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ipuzkoako Foru Aldundiak Tolosan antolatu du Berdintasun
Kongresua. Gipuzkoaren etorkizuna
indartzeko gako berrien bila, berdintasunaren aldeko eskaera sozialei jarriko diete arreta, Leidor aretoan egingo duten kongresuan. Erreferentziazko hizlariak ariko dira Feminismoa
4.0: Berdintasuna, gizartea eta etorkizuna kongresuan, eta hilaren 14ean
eta 15ean, bostehunetik gora parte
hartzaile hartuko ditu.
Azken urteetan gizarte mailan indarberrituz azaleratu diren emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko eskaera sozialen inguruko analisia egitea du helburu. Aldundiak,
hala, bere ekarpena egin nahi du kongresuarekin: «Hausnarketarako eta topaketarako elkargune bat eskaini eta,

etorkizun ikuspegi batekin, berdintasunean sakontzeko agenda publikoan
aurrerapausoak ematen jarraitzeko».
Gaian adituak diren lehen lerroko
pertsonak ekarriko dituzte Tolosara.
Hitzaldi eta hainbat panelen bitartez,
berdintasunaren aldeko mugimenduen egungo egoera eta erronkak ulertzeko analisi-elementuak jarriko dituzte mahaiaren gainean.

Hainbat irakurketa sozial
Ekonomia, politika publikoak, zaintza
lanak, indarkeria matxista eta agenda
feminista globala aintzat hartuta, mugimendu horren hainat irakurketa sozial eskainiko dituzte adituek. Hitzaldien osagarri, mugimendu feministako, gizarte eragileetako, enpresa
munduko, politikako eta administrazio publikoko pertsona nabarmenek
hainbat paneletan parte hartuko dute,
Leidorren.
Lehen eguneko hitzaldi nagusia
Rosa Coboren eskutik izango da. A Coruñako Unibertsitateko irakasleak
Berdintasunaren aldeko politika pu-

blikoen historia eta paperaz hitz egingo du. Jarraian, Italiako Modena e
Reggio Emilia Unibertsitatetik bertaratuko den Antonella Picchiok, panelen bidez, Sistema ekonomikoa sostengatzen duten oinarriak ikuspegi feminista batetik jorratuko ditu. Angela
O’Hagan eskoziarra ere Tolosan izango da, eta Zein da ekonomia feministaren planteamendua eta zer erronka
aurkezten dira? galderari tiraka ariko
da. Eguna bukatzeko, zaintza lanei
heltzeko ereduak, enplegua zaintza lanetan edota gizarte berrantolaketa
zaintzaren beharrei erantzuteko jorratuko dira, panelen bidez.
Bigarren egunean, emakumeen
aurkako indarkeria matxistaren funtzio soziala jorratuko du Nerea Barjolak. Agenda feminista globalari ere
helduko diote, Zeri erantzuten dio eta
zer erronka dakartza? galderari erantzunez.
Bukatzeko, arratsaldez, azken hausnarketak egingo dituzte, politika publikoetatik berdintasuna eraikitzeko
gakoak jasotzen saiatuz.

BELAUNALDI EZBERDINETAKO 35 EMAKUME BILDU DIRA, ANOETAN
Anoetako emakumeen arteko harremanak saretu asmoz, otsailaren 2an, liburutegian bildu ziren, eta Zer da zuretzat feminismoa? galderaren bueltan hainbat dinamika egin zituzten. «Kontzeptu eta teoria potoloa bada ere, zaintza erdigunean jarri eta egunerokotasuneko egoerak aztertu genituen», esan dute emakumeek. «Zer nolako sentimendu eta zapalkuntzak jasaten ditugun hausnartu genuen, amaieran, jolas baten bidez, feminismoaren definizioa osatu arte». Eta gaineratu dute: «ziur gaude aurrerantzean ere jarraituko
dugula horrelako topaketak egiten». ATARIA
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Korrikako
materiala salgai,
Galtzaundi
Euskara Taldean
Korrikari lotutako ekitaldiak
antolatzeko bilerak egingo
dituzte, gaur, Iruran eta Anoetan
Erredakzioa

K

orrikako materiala Tolosako Nafarroa etorbideko 6. zenbakiko
Galtzaundi Euskara Taldearen egoitzan eskura daiteke. 21. Korrikaren
material guztia dago. Astelehenetik
ostegunera, 09:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik 18:00etara eta, ostiraletan, 09:00etatik 14:00etara izango da
aukera, bertatik pasatzeko.
Apirilaren 13an pasatuko da 2019ko
Korrika eta, Iruran, parte hartzea bideratzeko, Irurako batzordea sortuko
dute. Lehen bilera gaur egingo dute,
kultur etxean, 19:30ean. Anoetan ere,
gaur, 17:15ean egingo dute bilera, udaletxeko pleno aretoan, eta herritar
guztiak gonbidatu dituzte bertan parte hartzera, «gustuko ekimenak elkarrekin antolatzeko».

Txillardegiri omenaldia
AEK-Korrikak, EHUk eta Jakinek Jose
Luis Alvarez Enparantza Txillardegik
euskarari egindako ekarpena goretsi
nahi izan dute. Euskararen batasunaren eragile eta bultzatzaile nagusietako bat izan zenari, bihar, omenaldia
eskainiko diote Donostian.

Uda hemen pasa ostean, agur festa egiten diete haur sahararrei. IÑIGO OTAEGI

Familiak behar dira udan
Saharar umeak hartzeko
Tolosaldea Sahararekin
elkarteak abian jarri du Oporrak
Bakean kanpaina, 10 eta 12
urteko haurrak eskualdera
ekartzeko
Erredakzioa

O

porrak Bakean kanpaina martxan jarri du Tolosaldea Sahararekin elkarteak, haur errefuxiatu sahararrek uda eskualdean pasa dezaten.
10 eta 12 urte bitarteko haur sahararrek bi hilabete Tolosaldean pasatzea
da helburua, eta horretarako familiak
behar dituzte.
Herri Sahararrak 40 urte baino
gehiago daramatza errefuxiatu kanpamenduetan bizirauten. Munduko basamorturik idorrenetako batean bizi
dira. Euskal Herrian egiten duten ego-

naldiarekin, umeak basamortuko baldintza gogorretatik urruntzen dira.
Elikadura egokia jasotzen dute, azterketa medikuak egiten dituzte eta euskal kulturaren eta sahararren arteko
lotura sustatzen dute. Elkartetik nabarmendu dute, Euskal Herrian egindako egonaldien ondoren, haur horiek
bi familia dituztela, «bat Saharan eta
bestea Euskal Herrian».
Kanpamendu horietan, 14 urtetik
beherako 56.000 ume bizi dira. Horietatik %30ak hazkunde gabeziak dituzte, klima gogorra eta elikadura baldintza txarren ondorioz.
Proiektuan parte hartu edo informazioa jaso nahi duenak, oporrakbakean@gmail.com helbidera idatz dezake, edota 696 01 47 86 telefono zenbakia du eskura.
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MUGIKORTASUN
PLANA LANTZEN
ARI DA UDALA
Herritarrekin batera aurrera eramaten ari den proiektu
berriak, genero ikuspegia barne hartuko du, eta eredu
seguruagoa, berdeagoa eta eraginkorragoa du helburu.
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Tolosan, leku batetik bestera mugitzeko, garraiobide aproposa da Hiribusa. JOSU ARTUTXA

T

Josu Artutxa Dorronsoro
olosako Udala Mugikortasun Jasangarri eta Berdintasunerako Plana garatzen
ari da. Tolosa Badabil izeneko dinamikaren bitartez. Lehen lan
saioan Mugikortasun Mahaia osatu
zuten, haur, gazteria eta adinekoen
bueltako, mugikortasun alorreko eta
lan erreproduktiboko eragileekin, kirol taldeekin eta auzo elkarteekin.
Tolosako Mugikortasun Planaren
diagnosia aurkeztu ondoren, Tolosako Mugikortasun Mahaiak bere ekarpen eta moldaketak proposatzeari
ekin zion. Hilabete honetan, berriz,
proposamen zehatzak azalduko dituzte, hirugarren saioan, mugikortasun
plana adostu aurretik. Gerora, mahaia
urtean bitan batzea aurreikusi dute,
planari jarraipena emateko. Udaletik
azaldu dute, «eragin kaltegarriak dituzten inpaktuak murriztea helburu
duen mugikortasun kultura berria
bultzatzen» dihardutela. Plan horrek
kontuan hartuko ditu bertako nahiz
inguruko herrietako pertsonen eta kolektiboen ikuspuntua eta beharrak.

Planak hiriko mugikortasun-arazoak konpontzeko testuinguru orokorra
finkatzen du, egindako lan eta azterketetatik abiatuz. Horiek ziurtatu
dute, emakumezkoek eta gizonezkoek
garraiobide desberdinak erabiltzen dituztela: «Hortaz, beharrezkoa izango
da genero-ikuspegia aintzat hartzea».
Egun, kotxeari eta bere erabiltzaileei begira eraikitako eredua da nagusi.
Baina, modelo horrekin bat ez datozen
sektoreen beharrak ere aintzat hartu
beharrekoak direla adierazi du udalak.
Herritarrentzako segurua, eraginkorra, autonomoa, berdea eta berdinzalea izango den mugikortasuna du helburu. «Oreka bat bilatzea beharrezkoa
izango da, desgaitasunen bat dutenak
ahalik eta erosoen mugi daitezen».
Udalak Mugikortasun Mahaiko kide
direnen ekarpenak jasotzetik harago
joan nahi du. Horretarako, atal propioa du www.tolosa.eus webgunean
eta, planaren informazioa emateaz
gain, herritarrek beren iritzia igortzeko aukera dute. Gainera, Tolosako
gune nagusietan inkesta bat jarri dute
herritarren eskura; otsailaren 15a bitarte bete ahal izango da.

Ekitatez joka
dezatela eskatu
du TOPAk
Azken 35 urteetan Osakidetzak
eskualdean utzitako zorrak
ezagutaraziko ditu
plataformak, bihar, Tolosan.
J. Artutxa
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018ko martxoan Tolosaldeko
osasun arretaren inguruan
udaletxean egindako batzarra gogoan du, oraindik, TOPAk. «Bertan, alderdi politiko, sindikatu,
langile, eragile eta herritarren artean lan-mahai bat osatzeko proposamena sortu zen», diote plataformatik. Bilera hartatik ateratako ondorioak «Lakuan aurkeztea» zen
asmoa; helburua, berriz, «EAEko
beste eskualdeek jasotzen duten
arreta-kalitate bera izatea».
Plataformako kideak desados agertu dira EAJ eta PSE-EE alderdietako
kideekin: «Mahai horretan parte hartzeari uko egin zioten, osasun arloko
eskumena, udalari ez, baizik eta jaurlaritzari dagokiola argudiatuz». Plataforma babesten dutenek, ordea, lanean dihardute, «osasun arretak jasandako ekitate ezari buruzko datu
gehiago ezagutarazteko».
Azken 35 urteetan, gainerako eskualdeekin alderatuta, Tolosaldeko
osasungintzak diru-kantitate baxuagoa jaso duela ere azaldu dute. «Konparazio-azterketa hau horrela izendatu dugu: Osakidetza-Osasun Sailaren
zorra Tolosaldearekin». Gainera, eskualdeko osasungintzarekin ekitatez
jokatzeko zenbait zor kitatu behar dituela nabarmendu dute. «Hitzarmena
sinatu zenetik, 200 euro zor dizkigute
urteko eta biztanleko». Azaldu dute,
diru hori ez dela euren zuzeneko arretara bideratu eta, ondorioz, kalkulatu
dute, «Osakidetzak Tolosaldean 35 urtean metatu duen zorra, gutxienez, 125
milioi eurokoa dela».
Horregatik guztiagatik, TOPAk herritarrak deitu ditu, bihar, 12:00etan,
Tolosako kultur etxean egingo den batzar orokorrera bertaratzera. Bertan,
«informazio gehiago eta datu zehatzagoak» emango dituztela azaldu dute.
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TOLOSA
GIZARTEA

12 trafiko laguntzaile,
inauterietarako

LUCAS UGARTE HERRIRA EKARTZEKO ESKAERA, BIDEAN

Tolosa. Tolosako Udalak 12 trafiko
laguntzaile kontratatuko ditu,
inauterietan, Udaltzaingoarekin
batera jarduteko; zehazki, martxoaren 4an, 5ean eta 6an. Interesa
dutenek, eskaera orria www.tolosa.eus webgunean eskura dezakete, eta udaletxean bertan aurkeztu
beharko dute, otsailaren 12ko
13:00ak baino lehen. Besteak beste, 16 urte beteta izatea, eskolan
graduatua izatea eta euskara jakitea dira bete beharreko baldintzak.
Informazio gehiago, udalaren
webgunean eta udaletxean bertan
eskura daiteke.

Erorien Haranean dagoen Lucas Ugarte Plaza tolosarraren gorpua herrira bueltan ekartzeko, eskaera prozesuari ekin dio familiak. Atzo, Tolosako udaletxean, azken osoko bilkurako akta jaso zuten, beharrezko eskaera dokumentuak Madrilera bidali aurretik. J. A.

Zezen-festetarako
sarrerak, otsailaren 18an
Tolosa. Tolosako Udalak jakitera
eman duenez, astelehenean zabalduko dute inauterietako zezen plazako palkoen zozketan izena emateko epea. Asteazkena bitarte
egongo da zabalik , eta ostegunean
egingo dute zozketa. Harmailetako
sarrerak, berriz, hilaren 18an jarriko dituzre salgai, sarean. Aurrerago emango dute informazioa.

Amarotz auzoko urteko
batzarra, asteartean

AKTIBATU 2019 JARDUNALDIA, TOPIC-EN
Atzo, Topic zentroan, natura turismoaren eta iraunkortasunaren inguruko jardunaldia
egin zuten. Bertan, natura turismoaren sektoreko 150 profesional bildu ziren. Goizeko
hitzaldiak entzun ondoren, eztabaidarako tartea zabaldu zuten arratsaldean. J. A.

Tolosa. Amarotz Auzo Elkarteak
antolatuta, datorren asteartean,
hilak 12, urteko batzarra egingo
dute, Auzoetxean, iluntzeko
19:00etan. Besteak beste, 2018ko
balantzeaz, auzoko medikuaren
eta elkartearen egoeraz eta Hiribusaz hitz egingo dute. Auzotarren
esanetan, «oso garrantzitsua»
izango da bilerara bertaratzea.
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Kirolak
Herri Kiroletatik...

Aizkora eta
harri-jasotze
txapelketak

U

10

rrezko Aizkolarien Txapelketan, gizonezkoen binakako lehian, bi finalista
zehaztu dira. Aitzol Atutxa eta Julen Alberdi Txikia-k
Arria V.a eta Rekondoren aurka
irabazi zuten Abadiñon, bi minutuko abantailarekin eta finalerako
sailkatu dira. Txapelketa irabazteko faboritoak dira. Beasaingo finalerdian Mikel Larrañaga eta Eneko
Otaño gailendu
ziren; Iñaki Azurmendi eta Ugaitz
Mugertzari minutu eta erdi atera
zieten.
Emakumezkoetan Irati AstondoJOXE ANJEL
ak irabazi zion
SARASOLA
Xanta Sousari,
Abadiñon, eta lehen puntua lortu zuen. Beasainen,
Sousa ez zen azaldu, lesioren bat
tarteko, eta aurkari zuen Nerea Sorondo sartu da zuzenean finalera.
Urrezko harri-jasotzaileen txapelketan, Imanol Illarramendi
Kortaberri-k zortzi jasoaldi eman
zizkion 175eko errektangularrari
eta zortzi 150 kiloko kubikoari
Abadiñon. Beasaingo saioan, Aimar Galarragak errektangularrari,
bederatzi jasoaldi eta kubikoari,
zazpi eman zizkion. Kortaberri aurretik geratzen da, 25 kiloko tartearekin. Goenatxo III.a finalean
dago, bederatzina jasoaldi eginda.
Azken finalerdia, aizkoran eta
harri-jasotzean, hilaren 17an jokatuko dute Oñatin. Aizkoran, batetik, Iker Vicente eta Ruben Saralegi, Arria V.a eta Rekondoren aurka.
Bestetik, Irati Astondoa eta Itsaso
Onsalo. Harri-jasotzen Xabier
Aranguren Guzta ariko da. Finala
martxoaren 3an izango da, Azpeitiko Izarraitz frontoian.

@Tolosaldeakirol

Beste bandera bat Tolosako lau
arraunlari beteranorentzat
Erredakzioa Tolosa

A

gustin Pagola, Luis Olea, Nekt
Rudel eta Matias Zubeldia
arraunlari tolosarrek Kaiku-ko jaitsiera irabazi dute, Fortunarekin, beteranoen mailan. Julian Enrikeren Oroimenezko XI. Traineru Jaitsiera edo
Kaiku-ko jaitsiera igandean jokatu
zen. Urtarrilaren 20an Portugaleten
egin bezala, Sestaon ere bandera irabazi zuten, erraztasun handiz.
Ziaboga bakarrera jokatu zuten jai-

tsiera eta, hor, Fortunakoek agerian
utzi zuten, bandera irabazteko faborito nagusiak eurak zirela. 15 minutu eta
36 segundoan hartu zuten ziaboga. Bigarrenei zortzi segundoko aldea ateratzen zien, Telmo Deuna ontzikoei.
Helmugan, ordea, Iberiako tripulazioak hartu zien aurrea zumaiarrei. Lehen postuan ez zen aldaketarik izan,
eta Fortunak, 17:59,52ko denborarekin, bandera irabazi zuen. Iberia bigarren, 19,95 segundotara, eta Telmo
Deun hirugarren, 20,45 segundotara.

Mendizabal, Emakumea
Pilotari Txapelketako finalean
Erredakzioa Anoeta

M

aider Mendizabal pilotari anoetarrak Emakumea Pilotari Txapelketako finala jokatuko du, eskuz binaka, gaur, 18:30ean hasiko den jaialdiaren barruan. Nora Mendizabal
bikotearekin batera, Urien-Espinar
izango dituzte aurkari, Zestoako Gurutzeaga frontoian jokatuko duten finalean.

Mendizabal lehen mailan ari da parte hartzen, eta aurreko asteburuan lortu zuen finalerako txartela, finalerdian Arrieta-Araiztegi bikoteari 22-18
irabazita. Urien-Espinar bikoteek finalerako zuzeneko txartela lortu zuten, ligaxka lehen postuan amaituta.
Jaialdiko lehendabiziko partida bigarren mailako finala izango da, Arteaga-Agirre eta Zubizarreta-Badiola bikoteen artean.

Tolosa CFko lau atleta,
Espainiako txapelketan
Erredakzioa

T

olosa CFko lau ordezkari izango
dira, asteburu honetan jokatuko
duten 23 urtez azpiko Espainiako Atletismo Txapelketan, pista estalian: Eunate Martinez de Rituerto, Paula De
Juan, Julen Martin eta Maddi Lillo.
Martinez de Rituertok altuera jauzian eta 60 metro hesietan parte hartuko du. Altueran 6. postuan dago, 1,61
metrorekin, eta helburua, marka hobetuz, goiko postu bat lortzea izango da.

Hesietan 9,68ko marka hobetzea izango du helburu. De Juan 800 metrotan
ariko da. Zortzigarren da sailkapenean
2:18 denborarekin; helburua finaletik
gertu ibiltzea izango da eta, ahal dela,
marka hobetzea. Martin 60 metro hesietan ariko da; 8,66 markarekin bederatzigarrena da sailkapenean. Marka
hobetzen badu finalerako txartela lor
dezake. Lillok 60 metroak egingo ditu;
aurten 8,07ko markarekin doa. Bere
helburua 8 segundoko markara ahalik
eta gehien gerturatzea da.
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KIROLAK

Nafarren arteko
kanporaketa
erakargarria
Erredakzioa Tolosa

E

uskal Herriko Kluben Arteko V.
Torneo Nazionalaren kanporaketa erakargarria jokatuko dute, igandean, Tolosako Beotibar frontoian, bi talde nafarrek. 17:00etan hasita, Ultzamako Buruzgain eta Iruñeko Paz de
Ziganda klubek jokatuko dute elkarren aurka. Lau eta erdian, Buruzgaineko Unai Astizek Paz de Zigandako
Rekalde izango du aurrez aurre. Banaka, frontoi osoan, Andoni Gaskue Buruzgainekoa eta Vidan Paz de Zigandakoa. Binakako partidurako, Iñigo
Larunbe-Joseba Sarasa, Buruzgaindik, eta Barbajero-Telletxea, Paz de Zigandatik.

III. EMAKUMEEN PALA TXAPELKETA AZKARRA
Behar Zana Pilota elkarteak antolatutako III. Emakumeen Pala Txapelketa Azkarra jokatuko dute bihar arratsaldean. Villabonako Bearzana pilotalekuan jokatuko dituzte
partidak eta, bertan, Behar Zana elkarteko 20 palista inguruk parte hartuko dute.Txapelketa 15:00etan hasiko da, eta finala 19:30erako aurreikusi dute. I.G.L.
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TALDE
NAGUSIAK
LAUBURU K.E. IBARRA
Pinseque

Areto futbola. Mutilak. Bigarren B maila.
Larunbata, 18:30ean, Ibarrako
Belabieta kiroldegian.
Escuelas Ciudad Guadalajara
LASKORAIN K.E.

Areto futbola. Mutilak. Bigarren B maila.
Igandea, 12:00etan, Guadalajarako
erabilera anitzeko kiroldegian.
BaiReformas Idiazabal
TEEP SAMANIEGO ORIXE

Areto futbola. Neskak. Gipuzkoako
seniorrak. Ostirala, 22:00etan,
Idiazabalgo Zelaa kiroldegian.
Eskoriatza
LAUBURU K.E. IBARRA

Areto futbola. Neskak. Gipuzkoako
seniorrak. Larunbata, 16:30ean,
Eskoriatzako Manuel Muñoz kiroldegian.
ANOETA FT
Ordizia

Areto futbola. Neskak. Gipuzkoako

seniorrak. Ostirala, 22:00etan,
Anoetako Abraham Olano kiroldegian.
TOLOBOLEI BIDEBIDE
Universidad de Deusto

Boleibola. Bigarren Maila. Larunbatean,
19:00etan, Tolosako Uzturpe frontoian.
TOLOSA CF
Hernani

Futbola. Mutilak. Erregional Ohorezko
Maila. Igandean, 16:30ean,
Tolosako Berazubi futbol zelaian.
TOLOSA CF ‘B’
BILLABONA KE

Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 15:30ean, Tolosako Usabal
futbol zelaian.
Euskalduna
INTXURRE KKE

Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 18:00etan,
Andoaingo Ubitarte futbol zelaian.
DANENA KE
Astigarragako Mundarro

Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 18:00etan, Zizurkilgo
Elbarrena futbol zelaian.
TOLOSA CF
Jacar San Antonio

Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 18:30ean,
Tolosako Usabal kiroldegian.
REDLINE MEKANIKA TAKE
Universidad Deusto Loiola

Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila. Igandean,
11:20ean, Tolosako Usabal kiroldegian.
Cafes Aitona Askatuak
TAKE

Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako Seniorrak.
Larunbatean, 20:00etan, Donostiako Paco
Yoldi kiroldegian.

LURRALDE HIZKUNTZA

Bizitokia
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S

diagoa lortzeko, eragile askoren arteko lan harremaubjektu edo indibiduo bakoitzarekin lotzen
nak sortzea interesgarria litzakete.
den ezaugarria da, gizakiaren heldutze proHorrek pentsamendu kritikoaren garapena ekarriko
zesuaren lehenengo aztarna izan daitekeeluke eta, mundu eraldatzaile batean bizitzeko esperanna: bizitoki berri bat eraikitzen dugunean,
tza izan beharrean, konfiantza izatera igaroko lirateke.
aro berri baten lehenengo harria izan daiteEsperantza fanatismoaren ikurra da, zeinak elite finko
ke,norbere bizi baldintzen eta baliabideen
baten beharra dakarren, txotxongilo alienatu bihurtuarabera eraikitzen baita.
rik, eta berezko pentsamendua ukatuz. Beste aldean
Horretarako, bizitokia abstraktua dela esan genezake.
dago konfiantza, askatzen diren orotariko mezuak
Gehienek bizitokia lau hormaren artean hertsiki lotuta
ikertzen jarraitzen duena; egiteke dagoen mundua sor
dagoen eremua dela aldarrikatzen dute, hau da, bertan
daitekeela sinesten duena, eta beldurraren mezua zasustraiak askatzen dituzte, etxebizitza beren monarkia
lantzan jartzen duena.
bertikalaren isla bihurtuz.
Ondorio gisa: norberak orotariko muBada beste adibide bat ere, non bizitogak –fisiko, emozional ...– jartzen ditukia espazio huts bat kolonizatuz osatu begu, eta horiek igarotzea ezinezkoa egiharrean, bizi moldearekin eta giza harreten zaigu, mundu ezkor eta indibidualimanekin zerikusia duen guztiarekin bezatu honetan. Beraz, egunkaria hartzen
tetzen duten: bizitzako oroitzapenak,
dugunean eta, VOXen igoera, Bolsonagiza harremanak, bidaiak... Norbere habiroren boteretzea, Guaidoren estatu koltat moduan identifikatzen dute eremua.
pe biguna, ustelkeria ekonomikoak,
Hirugarren eredu bat ere bada. Bizipehaurren esklabotza, indarkeria matxisnez aparteko interesek piztuta, urruneko
ANDER OTAÑO
tak, errefuxiatuen egoera, arrazismo kalurraldeak edo ezagutzak arakatzen saiaZUBELDIA
suak … irakurtzen ditugunean, badautzen direnak lirateke. Liburuen, interneGEOGRAFOA
kagu zer pentsa. Izan ere, gertaera hoten eta eztabaida taldeen bidez, munduariek ardatz nagusi bat dute, eta kanpo
ren perspektiba ulertu nahian bizitzen
harremanak gure harremanak ere badidira, gizarte, politika eredu eta kulturak
rela ikasi behar dugu; giza-kohesioa eta
ezagutzeko grinaz; errealitate gordinaren
jasangarritasuna lortzeko, mundua eraldatu eta irauli
bilaketan, zurrumurruak zalantzan jartzen dituzte, ikerdaitekeela sinetsi behar dugu. Atsotitz txinatarrari jaketa eta praxia erabiliz. Bertan hainbat mugimenduren
rraiki: Tximeleta baten hegalen mugimendu soilak
arteko nahasketa sortuko litzateke, hau da, intersekziomundua alda dezake.
nala izango litzateke. Eta, aberastasun ideologiko han-

Aurora borealak, iparraldeko
argiak… Norvegian
Zerura begira, eta oraindik ez dut
ahaztu zein ikusgarriak izan ziren
nire oporrak, Norvegian !
Oso zaila izango da kolore horiek
deskribatzea, ezta?
Bai. Koloreak, isiltasuna mendi eta
zuhaitz artean... Natura!
Ba saiatu, kontatu. Ea Norvegiako
lurraldean sartzen garen.
Norvegian aurora borealak ikusten
dira, batik bat, urritik apirilera bitarte. Norevegiako klima munduko beste leku batzuetan baino leunagoa da,
normalean, eta iparraldeko argiak
miresteko aukera ematen du horrek.
Hala ere, arropa beroak janztea beharrezkoa da, hotz handia egiten baitu.
Hori ona da aurorak ikusteko, zerua
horrelakoetan argiago egoten da-eta.
Bertakoek zortea dute aurorak egunero ikusi ahal dituztelako, goizetan,
ikastolara nahiz lanera joateko garaian. Litekeena da, hangotarrek laguntzea, argi magiko horiek zeru zabalean barrena aurkitzen.
Iparraldean, zirkulu polarretik
gora, Tromso izeneko herrialdean
ikusten dira erraz. Bertan, hiriaren
ondoan dauden «txaboletako» batean
lo egin daiteke, basoaren erdian. Ikaragarria da.
Izan ere, txabola diote, baina txabola horiek luxu bat dira, magikoak

dira. Bertako arrantzaleen etxeak
dira, Rorbour deitzen zaie, eta lasaitasuna asko estimatzen da. Handik bi
kilometrora Prestvannet lakua dago,
erreserba naturala da, eta leku zoragarria da, hura ere, aurora borealak
ikusteko.
Beste leku magiko bat, Alta izeneko
hiri bat da. Bainu publiko batzuk ditu,
eta bisitariak aire librean egoten dira,
bainuontzi batzutan, aurorak ikusten
dituzten bitartean erlaxatuta.
Eta, jakin daiteke noiz ikus daitezkeen aurorak?
Fenomeno natural bat da.
Beste lekuren bat, aurorak ikusteko?
Niri leku zoragarria iruditu zitzaidan,
Finmark izeneko hiria. Jende gutxiagao dago, eta naturaz betetakoak ditu
inguruak.
Eta, zer gehiago egin daiteke lurralde horretan, bertan zaudela
aprobetxatuz?
Txango polittak daude, bai uretako
motorretan, leretan txakurrekin,...
Kirkenesan, adibidez, karramarroa
arrantzatzera joan, eta gero norbere
etxolan prestatzeko eta afaltzeko aukera eskaintzen dute. Beste aukera
bat da kayakean ibiltzea ere, Lofoten
herrialdean, zeruan argi magikoak
ikusten dituzun bitartean. Uretan ere

islatuta ikusten dira. Fenomeno horrek morild du izena, ura fosforeszente bilakatzen da.
Gogoa piztu zait Norvegia ezagutzeko, a zer nolako itxura duen. Zer
jan genezake bertan?
Norvegiako jendeak Rakfisk izeneko
plater bat jateko ohitura du: erdi hartzitutako amuarraina da, garizko tortillarekin. Hasieran, usainak atzera bota
gaitzake, baina, gero, probatutakoan,
zoragarria da. Gazta ere bertako produktua da, eta ardiarenak eta behiarenak jateko ohitura dute; batzuetan,
keztatuta edo hainbat espezierekin jaten dute gazta. Eta izokina, noski!
Modu askotara prestatzen dute norvegiarrek.
Ongi da, orduan argi daukat. Hurrengo bidaia Norvegiara!

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA
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Inpunitatear
harresian ageri
lehen arraka
Jokin Sarasolak, Jon Goñik, Josetxo Zabaletak, Elixabete Nosellasek, Juan
Arangoak eta Joxe Ramon Begiristainek salaketa jarri dute, Tolosako
epaitegian, 1975 eta 1978 urteen artean, Tolosako Guardia Zibilaren
kuartelean torturatu egin zituztelako. Torturaren Aurkako Egunaren
bezperetan bildu dira, Zizurkilgo Joxe Arregi plazan, bizi izan zutena
kontatzeko
Jon Miranda Labaien

A

itzindariak dira salaketa jarri duten sei lagunak.
Lehen aldia da gisa horretako kereila bat jartzen
dela Euskal Herrian. Joan den urtarrilaren 16an,
besteak beste, Jesus Muñecas (Zaragoza, Espainia, 1939)
Guardia Zibilaren kapitainaren aurkako salaketak jarri zituzten, sei herritar horiek, Tolosako hirugarren eta laugarren instrukzio epaitegietan. Aratz Estonba abokatuak
azaldu duenez, hori dute komunean sei kereilek: «1975etik
1978ra bitartean, momentu eta egun diferenteetan atxilotu
eta torturatu zituzten arren, guztiek, euren tortura saioetan, Muñecas identifikatu zuten. Ikusi egin zuten».
Torturetan parte hartu zuten guardia zibil gehiago ere
identifikatu dituzte auzi-jartzaileek, baina ezizenarekin.
Sei lagunetako bakoitzak 70 orri inguruko kereila aurkeztu
du eta, ezizen horien berri eman, eta era guztietako dokumentazioa gehitu dute. «Garaiko gobernadore zibilak
emandako atxiloketa agindua, zigortu zituzteneko sententziak edota orduko argazkiak eraman dituzte epaitegira»,

esan du Estonbak. Bereziki ezagunak egin ziren Amparo
Arangoari Javier Yabenek, Patxi Zabaletaren laguntzarekin atera zizkion irudiak. Tolosako kuarteletik pasa ondoren, Iruñeko Virgen del Camino ospitalean, sindikalista
leitzarraren gorputz ubeldua erakusten duten erretratuak,
Zeruko Argia-n argitaratu zituzten aurrena eta, geroago,
The Times egunkarian ere eman zituzten argitara.
Aitzindariak dira salaketa jarri duten sei lagunak, nahiz
eta, aurretik ere, urratsa egina duten Argentinako Justiziaren aurrean. Frankismo garaian egindako krimenak ikertu
nahian, 22 lagun inputatu ditu, dagoeneko, Maria Servini
epaileak, baina Espainiako gobernuak sistematikoki ukatu
du horien estradizioa. Josu Ibargutxi Frankismoaren Aurkako Kereilen Aldeko Euskal Plataformako kidearen ustetan, «ez dutelako ate hori ireki nahi, ez dutelako inongo interesik benetako justizia egiteko».
Ez, bakarrik, Argentinatik egindako estradizio eskaerak
ukatzeko; aurreko urteetan Euskal Herriko hainbat udalek

TOLOSALDEA
POLITIKA

ren
i diren
alak
egindako salaketak atzera botatzeko ere, argudio berak
erabili izan ditu Espainiako Justiziak: auzitan jarritako
gertaerak preskribatuta daudela, eta ikertu beharko liratekeen ekintza horiei 1977ko Amnistiaren Legea aplikatu beharko litzaiekeela. «Ez da guk asmatutako kontua», dio
Ibargutxik: «Lege hori zuzendu edo indargabetu egin behar dela esana du NBE Nazio Batuen Erakundeak. Iazko
irailean, Fabian Salvioli Nazio Batuetako giza eskubideen
errelatore bereziak ere Madrilen esan zuen, ez dela onargarria gisa horretako ‘azken puntuko’ lege bat. Espainiako estatuak ez entzunarena egiten du, ordea».
Salaketa jarri duten sei lagunek argi dute gizateriaren
kontrako delituak izan zirela beraien aurka egindakoak.
Estonbaren esanetan, salatu dutena jazarpen politiko eta
ideologikoa da, «kolektibo zehatz baten aurka egin zutena,
propio, horretarako oinarrizko giza eskubideak urratuta».
Nazioarteko Giza Eskubideen epaitegiek esaten dutenaren
arabera, gizateriaren kontrako delituak ez dira behin ere
preskribatzen. Epaitegi horiek esandakoa hartu zuen bere
gain Espainiako kode penalak eta, beraz, ordutik aurrera
egindako delituak preskriba ezinak dira, Espainiako Justiziarentzat. «Justizia printzipioa kontutan hartuta, tortura
kasu bat, giza eskubideen kontrako delitua izanik, preskriba ezina bada, berdin-berdin da preskriba ezina, delitua
2015etik aurrera edo duela 40 urte egina bada. Bestela, inpunitatea sortuko litzateke», dio auzi-jartzaileen abokatuak. Ibargutxik gehitu duenez, «Espainiako Konstituzioari berari erreparatuko baliote, eta 96. artikuluak esaten
duena konplitu, behin estatuak nazioarteko hitzarmenak
sinatutakoan, ezinbestean bete beharrekoak lirateke, barne lege bilakatzen baitira hitzarmen horiek».

Errepresioa Tolosaldean
1975 eta 1978 urteen artean izandako gertakariengatik eraman dituzte, hainbat guardia zibil, auzitara, Tolosan. 1975.
urteko azaroaren 20an hil zen Franco diktadorea, baina
errepresioak segitu egin zuen Guardia Zibilaren kuarteleko
lau pareten artean. Trantsizioa «paktu politiko negargarritzat» jo du Ibargutxik: «Frankismo osoa bertan geratu zen inpunitate osoarekin. Trantsizioa baino transakzioa izan zen.
Erregimenaren egitura guztiak ukitu gabe geratu ziren».
Frankismoa bakarra izan zela nabarmendu du Javi Buces
Aranzadi zientzia elkarteko historialariak: «Luzea, baina bakarra izan zen, 1936an hasi, eta zehazki ez dakigu non bukatzen den». Tolosako Udalarekin lankidetzan, Aranzadik iazko azaroan aurkeztu zuen, Tolosa 1945 -1975, Giza eskubideen urraketak eta errepresioa diktadorea hil artean liburua,
eta lanaren egilea da Buces. «1959. urtera arte errepresioa
leunagoa zen, besterik gabe, oposizioa existitzen ez zelako.
Francoren aurkakoak, edo lurpean, edo erbestean zeuden.
Instituzio frankistak egonkorrak ziren, eta ez zuten errepresio zuzena erabili behar bizirauteko. 1960tik aurrera, ordea,
oposizio politikoa piztu egin zen, gerra ezagutu ez zuen gazteen belaunaldia aktibatu egin zen, lantokietan eta kaleko
mobilizazioetan. Orduan bai, errepresio zuzena erabiltzen
hasi zen erregimena».
Tolosaldea Historia Bildumako 21. alean ageri denez,
erregimenaren hiru errepresio-indar nagusiek destakamentuak zituzten, Gipuzkoan: Poliziaren Gorputz Nagusiak, Polizia Armatuak eta Guardia Zibilak. Bucesen esanetan,
Guardia Zibila zen gorputz errepresibo nagusia, baita Tolosaldean ere. Gipuzkoan 143. Komandantziak ordezkatzen
zuen Guardia Zibila eta, teniente-koronel batek, lehen buruzagi batek, bi komandantek, 9 kapitainek, 19 tenientek, 29
brigadak, 41 sarjentuk, 114 kabok eta 800 guardia zibilek osatzen zuten: «Brigada Politiko eta Sozialeko kideak lantokietan eta erakunde politikoetan infiltratzen ziren informazioa
biltzeko eta, ondoren, atxiloketa gehienak guardia zibilak
egiten zituen, manifestari, grebalari eta atxilotuen aurka
bortizkeria erabiliz».
Errepresioa poliziala zen, baina baita judiziala ere, TOP
Tribunal del Orden Publico delakoaren bitartez gauzatzen
zena. Oso zaila da, ordea, artxibo horietara sarbidea edukitzea. 50 urte igaro behar dute artxiboak irekitzeko eta Aranzadi zientzia elkarteak, esate baterako, iaz eman zituen argitara, 1968ko salbuespen egoeraren ingurukoak, guardia zibil eta polizien izenak ezagutaraziz. «Testigantzei esker
dakigu Muñecas Tolosako Guardia Zibilaren kuarteleko burua zela, ez inon jasota dagoelako. Informazio hori nonbait
egongo da, baina guk ezin dugu kontsultatu», aipatu du Bucesek.
Tolosako epaitegian, sei lagunek aurkeztutako salaketa
aintzakotzat hartu, eta epaileek gertatu zena ikertzeko instrukzio fasea abiatuko balitz, Estonbak azaldu du, defentsak
froga eskaerak egingo dituela: «Estatuak dituen artxiboak
zabaltzea eskatuko genuke, garai hartan Muñecas hemen
ote zebilen edo polizien fitxetan argazkirik gorde ote zen jakiteko. Orain ezizenez ezagunak diren polizia horien izenak
identifikatzea ere eskatuko genuke. Guk akusazioarekin segitzeko asmoa dugu, eta delitu horiek eragin zituzten guardia zibilak zigortzea eskatuko dugu, betiere, gizateriaren
aurkako delituetan oinarrituta».
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Tortura kasu ugari
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Frankismo garaian, atxiloketa zentroetan, polizia gorputz
horietako funtzionario publikoek «maiztasunez erabiltzen
zuten tortura», Bucesek azpimarratu duenez. Tolosa 1945 1975, Giza eskubideen urraketak eta errepresioa diktadorea hil artean liburuan, KREI Kriminologiaren Euskal Institutuak eta Euskal Memoria Fundazioak 1960 eta 1975 urteen artean Tolosan identifikatutako tortura kasuak bildu
dituzte. 25 pertsona dira, baina Tolosan salaketa jarri duten herritarretako bakar bat ere ez da azaltzen zerrendan.
«Agerikoa da, hortaz, liburuan aipatutako horiek baino
gehiago izan zirela torturatutakoak. Beti geratzen gara labur», aipatu du Aranzadiko ikerlariak.
Jendea animatzen da salaketa jartzera Ibargutxiren ustetan, «baina ez dira alferrik hainbeste urte pasatu». Frankismoaren Aurkako Kereilen Aldeko Euskal Plataformako
kidearen esanetan, «batzuk ez dute ezer jakin nahi eta, besteek, orria pasatu behar dela esanez, ahaztu egin nahi dute
kontua. Guk ere pasa nahi dugu orria, baina irakurri eta
gero. Eta, ondo irakurtzeko, aurrez ondo idatzita egon behar du. Ezin du orri zuria izan». Puntu horretan kokatzen
du beren egitekoa, Javi Buces Aranzadi zientzia elkarteko
ikerlari eta historialariak: «Herri batek jakin nahi du zenbat pertsonak jaso zuten giza eskubideen urraketa, hemen.
Pausoak kronologikoki eman behar direla uste dugu; aurrena gertatu zena jakin, gero justizia eta erreparazioa egiteko».
Kezka bat ere agertu dute ikerlariek: 36ko Gerrarekin
gertatu zen gauza bera ez gertatzea, eta torturak jasan zituztenek, Tolosan bezala, euren testigantza eman ahal izatea, berandu baino lehen. Ibargutxik pentsatzen du, justizia egin egingo dela, baina ez justizia osoa. «Ez biktimak
bakarrik, biktimario asko ere desagertuta dago. Ez dugu
denekin justizia penalik egingo, baina bai bestelakoa. Biktimei duintasuna adieraztea, elkartasuna erakustea eta,
ahal den neurrian, erreparazioa egitea garrantzitsua da.
Benetako gizarte demokratiko batek egiten ez badu, gizartea bera usteltzen da». Babesa emateko asmoarekin antolatu zuen plataformak elkarretaratzea, joan den urtarrilaren
16an, Tolosako epaitegi atarian. Bertan izan ziren Tolosan
ordezkaritza duten alderdietako hautetsiak eta, auzi-jartzaileek, besteak beste, Gipuzkoako Batzar Nagusien babesa ere jaso dute. «Hainbeste urtetan gutxietsi ondoren, biktimek jakin behar dute bakarrik ez daudela», esan du Ibargutxik.
Kontzientzia kolektiboan beste egoera bat sortzea da
kontua, sei auzi-jartzaileen abokatuak esan duenez: «Tolosan emandako pausoak zalantzan jartzen ditu ezarrita dagoen status quo-a eta normalitatea. Aurrekariak sortu dira,
eta hori da gure estrategia juridikoa. Kereilak sartzen joan
gaitezen hainbat epaitegitan eta, akaso, epaileren batek,

momenturen batean, aurrera egingo du instrukzioarekin».
Tolosako epaitegiaren kasuan, Estonbak ez daki salaketaren erantzuna noiz emango duten: «Prozesalki eta lege
mailan ez dago epe muga bat ezarrita. Epaileen erritmoaren eta agendaren araberakoa da». Tolosako hirugarren eta
laugarren instrukzio epaitegien funtzioa da, lagun horiek
salatutakotik abiatuta, zer gertatu zen ondorioztatzea, gertatutako hori nork egin zuen argitzea, eta gertatutako hori
delitua izan zen edo ez ebaztea. Horren arabera erabakiko
dute, epaileek, prozedurarekin jarraitu edo ez.
Urtarrilaren 16an salaketa jarri, eta orain eztabaida juridikoa egiten ari dira epaitegian. Fiskala txostena prestatzen ari da, eta auzi-jartzaileen defentsak horri erantzuteko aukera izango du, epaileak erabakia hartu aurretik. Esperantza printza bat badute abokatuek, besteak beste,
duela pare bat aste, Valentzian, PCEko zenbait militantek
1971n jasandako torturengatik jarritako salaketa aintzat
hartu, eta instrukzioa abiarazi baitzuen epaileak. «Hemen,
Euskal Herrian, gero eta jende gehiago dago kereila jartzeko prest», esan du Estonbak. Pixkana, Frankismoan eta ondorengo urteetan torturak jasan zituzten pertsonen kontzientzia piztu, eta indarra hartzeko balioko du ekimenak,
inpunitatearen harresia pitzatzen has dadin.
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JOKIN SARASOLA
TXARAMA, 1956

«Askotan atxilotuta egon gara, baina bi
izan dira bereziki gogorrak. 1975eko
abuztuan, Txiki eta Otaegi fusilatu
aurretik, propaganda banatzeagatik
eraman ninduten eta urrian Eli
emaztearekin batera»
«Gogorragoa izan zen bigarren aldi hori.
Muñecas kapitaina daukat gogoan.
Bere aurpegia ez zait burutik kendu.
Gogor torturatu gintuzten»
«Martutenen sartu gintuztenean beste
preso politikoek ez zuten sinesten
eman ziguten tratua. ETAko kideak izan
arren, guri bezalako torturarik ez zietela
egin esaten ziguten»
«Barne aldizkari bat ere atera zen garai
horretan, kartzela eta kuarteletan
egoera nolakoa zen esplikatzen zuena.
Euskal Herrian zegoen kuartelik
txarrena Tolosakoa zela esaten zuten
publikazio horretan»
«18 urterekin Huelvara ihes egitea
erabaki genuen Elik eta biok. Eta zorte
txarra izan genuen, torturatu gintuen
pertsona batekin egin baikenuen topo.
Ederki gogoan nuen nik bere aurpegia,
baina baita berak gurea ere»
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JON GOÑI
TXARAMA, 1953

«Zazpi aldiz atxilotua izan naiz eta zazpi
aldiz torturatua. Bi aldiz sudurra hautsi
zidaten. Oso gogorra izan zen»
«Laidoztatze guztiak izan genituen.
Zakurrak bezala tratatzen gintuzten.
Pixa adreilu zuloetan egiten genuen eta
koltxoirik ere ez zen izaten ziegetan» 17
«Eibarren torturatu ninduten,
Donostian ere bai, baina Tolosan bezain
tratu gogorrik ez nuen inon jaso»
«Langileen borrokak oso gogorrak
ziren orduan eta gu asko mugitzen
ginen. Ez ginen terroristak. Ongizatea
lortzeko egiten genuen borroka»
«Ez ziguten inoiz lo egiten uzten eta
beti gainean izaten genituen.
Konorterik gabe bukatzen genuen
askotan»
«Ezagutu ditugu nolakoak diren
guardia zibilak. Herriarekin, oso gaizki
portatu dira eta hori hil arte eramango
dut»
«Aurrera indartsu jarraituko dugu. Guri
ez dizkigute buruan dauzkagun ideiak
kenduko. Ez gara terroristak. Hori
denak pasata ere, umorea daukagu.
Hori ez digute kendu, zorionez»
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JUAN ARANGOA
LEITZA, 1954
JOSETXO ZABALETA
LEITZA, 1953

«1976ko apirilaren 21ean atxilotu
ninduten. Jendea izututa bizi zen,
beldurrez josia. Dena galarazita zegoen,
baita arnasa hartzea ere»

18 «Gu, Euskal Herriaren eskubideen alde,

langileen eskubideen alde eta
diktaduraren kontra borrokatzen ginen.
Justizia besterik ez genuen eskatzen»
«Etxetik Leitzako kuartelera eraman
ninduten oinez, eskuburdinak jarrita,
ordu txikitan. Ez zait sekula ahaztuko,
une hartan kalean zegoen isiltasuna»
«Hurrengo egunean Amparo Arangoa
eta biok eraman gintuzten, Tolosako
kuartelera. Ikusi ez nuen egiten baina
Amparoren garrasi izugarri horiek
entzuten nituen. Betirako eramango
ditut nirekin, barrenean, oihu horiek»
«Nire kidea nola geratu zen ikustera
eraman ninduten. Amparo ikusi nuen
lurrean botata, hilda bezala, mugitzen
ez zela»
«Baineran biluzik jarri ninduten. Zikin
zikina zegoen, laranja eta platano azalak
ikusten ziren eta pertsonen kalparrak
ere bai, bainera ertzean»

«Amparo arreba eraman zutenean,
senitartekoak Tolosara gerturatu ginen,
jakin nahian. Etxe atarian, ordea,
guardia zibilak nituen zain. Pentsa nola
geratu zen gure ama, hiru seme-alaba
aldi berean atxilotuta»
«Libre utzi ninduten eta, hurrengo
egunean, Tolosan atxilotuta zeuden
anai-arreben inguruan galdezka hasi
eta, jakin genuen, Amparo Iruñera
eraman zutela, erietxera. Tarte batean
ikusi ahal izan genuen.
Txikituta zegoen»
«Arrebak baino okerrago pasatu zuen
nire anaia Pakok. Hiru egun egin zituen
Tolosako kuartelean. Bainera, kirofanoa
eta beste hainbat tortura egin zizkioten.
Lehertuta utzi zuten»
«Duela 44 urte justizian ezin genuen
sinistu, baina, ikaragarria iruditzen zait,
hainbeste urte pasa ondoren,
torturatzaileak hain babestuta
ikustea»
«Amparo egin zen ezaguna, baina nire
anaiak hiru egun horietan pasatu zuena
izugarria izan zen. Txikituta utzi eta
gero, Amparoren argazkiak erakutsi
zizkioten: ‘Ikusten nola geratu den zure
arreba? Zure erruagatik izan da’,
esan zioten»
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ELIXABETE NOSELLAS
BELAUNTZA, 1959

«1975eko urria hasieran atxilotu
ninduten, eta ez dakit zehatz zenbat
denboran eduki ninduten. 7 edo 8 egun
izango ziren»
«Guardia zibilak kondekorazio bila
zetozen hona eta, gerora ulertu dut, guri
horrelako tratu krudela emateak saria
ekarri diela»
«16 urte besterik ez nituen eta
emakumea nintzen, horrek suposatzen
duen guztiarekin»
«Jokin eta biok bikote izatearekin
jolasten zuten, eta presio egiten
zidaten familiarekin. Anai-arreba
txikiak nituen etxean»
«Nire kasuan, torturek eragin handia
izan dute. Fisikoki arrastoak utzi dizkit,
baina presio psikologikoa izan zen
gogorrena»
«Garai batean genuen kontzientzia eta
indarra ez dizkigute kendu. Eta horrek
bultzatu gaitu orain pausoa ematera»
«Beste arlo askotan ibili izan naizelako
ezagutzen nau jendeak, eta kalean
topatu dudan jende asko harritu da,
torturatu nindutela jakin dutenean».
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JOXE RAMON BEGIRISTAIN
ALTZO, 1958

«Nik 17 urte bete berri nituen atxilotu
nindutenean. Besteak beste, hanka
azpian kolpeak eman zizkiguten»
«Martutenera zein egoeratan iristen
ginen ikusita, ez zuten sinesten ORTko 19
kideak ginenik eta propaganda
banatzeagatik harrapatu gintuztenik.
Txikituta iristen ginen»
«Franco hilzorian zegoen garai hartan.
Errepresio gogorra egin zuten.
Mugitzen zen guztiaren kontra egiten
zuten, begiratu ere egin gabe»
«Tortura Euskal Herria zanpatzeko
erabili izan dute beti. Inpunitate guztia
daukate, eta egindako salaketak
egin eta gero, kondekoratuta
segitzen dute gaur egun»
«Zakurrak nagusiari ez dio behin ere
hozka egiten, eta nagusiak beti
defendatzen du bere zakurra, hozka
nori egiten dion begiratu gabe»
« Franco hil baino hamar egun lehenago
atera ginen Martutenetik, 50.000
pezetako fidantza ordainduta. Oraindik
ez naiz galdetzera ausartzen, nola bildu
zuten ni handik ateratzeko dirua»

BIZITZARAKO
PIZGARRIA
Inauteriak beharrezko dira, tolosar askorentzat, bizitzak zentzua izan dezan;
gero eta gertuago dauden honetan, Inauterikeriak izeneko erakusketa jarri
dute Aranburu jauregian, izen bereko liburu eta dokumentalari tiraka

Eneritz Maiz Etxarri

T

olosarrena den zerbait munduan bada, hori, inauteria da. Urtea pasatzen dute inauteriei begira. Eta
aurten, Aranburu jauregian, Inauterikeriak erakusketa jarri dute, argazkiz eta mozorroz osatuta. Martxoaren
2ra bitarte ikusgai egongo da.
Berrogeita hamabi pertsona, hobeto esanda, tolosar, elkarrizketatu dituzte Inauterikeriak liburua eta dokumentala egiteko, eta pertsona horien argazki eta mozorroak baliatu dituzte, Aranburu jauregiko paretak eta txokoak inauterien presentziaz eta usainez mozorrotzeko. Txarangen
doinuek laguntzen dute bisita, eta baita berrogeita hamabi
pertsonen hitzek ere. Aulkian eseri, eta dokumentala hasieratik bukaerara ikusteko aukera ere badago.
Aurora Aragonen hitzetan, «urteko poztasunik handiena zen, orduan ez baitzegoen besterik. Kalean jolasteaz

aparte, inauteriekin ametsetan pasatzen genuen denbora». Egun horietan Tolosatik alde egitea ez zaio burutik
pasa ere egiten. Bihotza aztoratzen zaiola dio. Musikari lotuta bizi ditu.
Migel Angel Bermudezentzat inauteriak bizitzako zati
garrantzitsua izan dira: «Gauza gutxirekin oso ondo pasatzen delako, zarata eta plataformarik gabe».
Charo Berrak orratza eta haria astindu izan ditu inauterietarako. Poz izugarria ematen dio horrek, sortzen gozatzen duelako: «Ikusten ez den emakumeen lan asko dago,
familia guztiarentzako trajeak egiten. Emakume gehienak,
gainera, ez ziren mozorrotzen». Beste muturrekoa da: «egitea eta mozorrotzea izugarri gustatzen zait».
Kike Cearentzat inauteria poza da, festa, karrozak, txaranga, elkartea, jendea kalean, zalaparta eta makina bat
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gauza gehiago. Amaia Etxanizentzat «egun horietan ez
zaude kezkatuta etxea gobernatu behar duzulako, lotara joaten zara eta hurrengo goizean berriz kalera, inauteria geldiune bat bezala delako».
Jaime Garcesek debekatutako galdera bat du: «Zertaz zoazte?». Bere ustez, egindako lan guztia desmuntatzen du
hori galdetzeak. Musika Bandan eta txarangetan jotzen du,
eta inauterietako doinuak alaiak eta biziak iruditzen bazaizkio ere, aitortzen du tristeak ere badirela, eta noizbait
horiek entzuten negar ere egin duela.
Xabier Garikanorentzat, «urte berria bezala, inauteriak
ere beharrezkoak dira, bestela ez du merezi bizitzeak». Adinez salto bat egin behera eta, Iñigo Irurzunek, hiru hitzekin
definitzen ditu inauteriak: «Festa, umorea eta musika».
Jesusa Izagirrek egun horietan lanean ere, «gozatu» egiten zuen. Tabernan lan egin ostean, kalean txarangen atzetik saltoka gozatzen bizitzen zituen inauteriak. Tabernatik
dendako zulora sartuta, Edorta Jauregik El Kilo oihal dendan urteko garai garrantzitsuenetakoa bizitzen du. Pasarteen artean, gogora ekarri du une onenetako bat: «Larunbat
arratsalde batean hemen inguruko bi mutil etorri ziren
dendara sekulako mozkorrarekin. Goitik behera neurtu behar izan nituen. Distira egiten zuen oihal batetik hiru metro erosi zituzten. Grapagailua eskatu, eta bertan egin zuten mozorroa».
Jose Ramon Lasarte Chatarrillak ia baliabiderik ez zegoeneko inauteria ezagutu zuen. Umetan hasi zen Dianan
parte hartzen, eta ia bertan behera geratu zen urtea gogoratzen du, «jenderik ez zelako joaten». Sakratuak dira, berarentzat, inauteriak.
Musikak bizi du Ane Lorence, eta inauterietan txarangako kide izatea zerbait handia da berarentzat: «Jende pila
bat ikusten duzu zure atzetik saltoka eta inguruan dantzan,
eta hunkitu egiten naiz».
Javier Telleriak, Tolosako inauterien gaineko azalpenak
eskatzean, araurik eta ordutegirik ez izatea, lagunekin egotea, jende berria ezagutzea, beti giro onean, eta kalea denentzat irekia izatea aipatzen ditu.
Urte osoko erritmoan parentesia, etena da Anaje Urkolarentzat, inauteri garaia. Alaitasuna eta gozamena. Estilo
desberdineko inauteri txiki asko daudela uste du, eta parte
hartze horretan emakumearen presentziak asko irabazi
duela dio.
Iker Usonek dio, parodia ez dela mozorrotzea bakarrik,
paperean sartzea baizik, «pertsonaia bezala ibiltzea eta
sentitzea, transformatzea». Gidoi batekin ateratzen dira
kalera: «Interakzioa bilatzen dugu, eta emanaldi guztiak
ezberdinak dira». Xabier Zeberiok kuadrillan bizitu ditu
inauteriak, eta horiek ere jendearen interakzioa bilatzen
dute. Zarataren inguruan galdetuta, festa bizia dela adierazi du: «Gizartea azkar ari da aldatzen, eta inauteria ere horren isla da». Errespetua lantzen saiatu behar dela uste du.
Ihintza Zubiriak Astelenita du egunik garrantzitsuena.
Aisialdi taldeko konpartsatik bizitzen ditu inauteriak, eta
bera da berrogeita hamabigarren tolosarra, liburuan. Pertsona bakoitza bizipen bat, inauteri bat da, guztiek berdin
eta ezberdin bizi dute Tolosako inauteria, eta adibide baino ez dira.
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TOLOSA
INAUTERIAK

«Urte berria bezala,
inauteriak ere
beharrezkoak dira, bestela
ez du merezi bizitzeak»
Xabier Garikano

00

«Urteko poztasunik
handiena zen, orduan ez
baitzegoen besterik.
Kalean jolasteaz aparte,
inauteriekin ametsetan
pasatzen genuen denbora»
Aurora Aragon

Kale kantoitik
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Bertso-poza

egietara atsegin ematen diguna zaigu erakargarri, ez digu senak agintzen; begiratu,
bestela, ikus-entzunezkoen eta literaturaren, edo erakusketen kontsumoaren arteko
aldeari.

denaren zirrara. Saio bakoitza da edizio mugatukoa,
errepikaezina, eta beti izango du xede publikoa asebetetzea. Bertsoari neurria ematen diona bertsolaria bera da, eta publikoa; inondik ere ez txapelketaren epaileak, bertsoa, ezer izatekotan, hitzaren jolasa baita, ez jokoa. Bitartean, entzuleak erne-erne,
Horregatik, ulertezina zait bertsolaritzak nola har
kolpea nondik entzungo. Ez da meritu makala, ez,
dezakeen hain sakon arnas, zer
jendearen arretari eustea. Gaieta, gurea bezalako kultura txiki
nera, begi-kolpe batean hain
batean eta aro digital bete-beteikusgarria ez izateak badu alde
an sartuta gauden honetan.
onik ere: mugikorrekin jo eta su
Bertsolaritza diziplina bera
aritzeko aitzakiarik ez.
ez dator bat kultura fenomeno
Hala ere, txundigarriena esestandarrekin, izan zineman,
pazioak leherrarazteko duen
izan musikan, izan antzerkian,
ahalmena iruditzen zait. Entzuohitu baikara xumetik gutxi eta
leok emozio bila joaten gara
patrikak hustetik asko duten
bertsotara, zerbait bizitzeko gosaioetara. Gero eta baliabide
goz, bertsoaren magia noiz
material gehiago dugu eskura,
agertuko. Berotasuna bilatzen
teknologia etenik gabe doa audugu, saio batek ez gaitzala hotz
rrera eta gu haren atzetik, eta
utzi. Eta, goranzko joera horreAINHOA MENDILUZE
gero eta estuagoa da kontsumitan, gutxien espero denean, ez107.6 FM
tzaileak bilatzeko lehia. Baina
tanda. Duela hiru aste Leidogauzak zer diren, logika orok
rren sentitu genuena. Mundua
ditu salbuespenak. Foku, pantaila, puntako bozgorailu, gelditu zen bertsoen bueltan. Eta gero berriro hasi
efektu espezial eta beste hainbeste artifiziok osatutako
zen biraka.
parafernaliaren nahas-mahas horretan, hortxe dago
Batzuok oraindik gogoan dugu bertan sentitutako
bertsolaritza, buru eta ahots.
bizipoza. Kamerek ere ezin dute hauteman. Horra
Bertsolaritzak badu lilura berezi bat, aurreikusi ezin
hor bertsoaren magia.

Teknogeek

Millennial

Millennialen belaunaldiari ‘Y belaunaldia’ ere baderitzo, ikertzaileen terminologian. ATARIA

M

mia nahiz lan esparruak ikertu izan diillennial bat naizela esaten
tuzte, baina teknologiaren inguruko
dit lankide batek behin eta
gaiak dira hemen aztertuko dituguberriz. Zaharretakoa gainenak.
ra, millennial gazteetatik
Ordenagailu pertsonalak lehendik
urrun banengo bezala. Y belaunaldia
baldin baziren ere, belaunaldi hau
bezala ere ezagutzen gaituzte, millenizan da horien normalizazioa gertutik
nialok, demografo eta ikerlari baezagutu duena; musikaren kontsumotzuek. Aurrekari izan zen X belaunaldiaren, eta ondoren etorri zen Z belau- an, euskarri analogikotik digitalerako
jauzia haurtzaroan edo gaztaroan bizi
naldiaren artean kokatzen dute
izan duena; eta papera eta boligrafoa
denboran eta, akordiorik ez badago
pantaila eta teklatuagatik aldatu diere, 1980 eta 1995 artean jaio ginenok
tuena, ikasketak egitea tokatu zaion
gara aro horretako protagonistak.
urteetan. Komunikatzeko
Dozenaka ikerketa egin
testu mezu digital eta bat-badituzte, hamarkada eta erdi
teko mezularitza zerbitzuak
inguru horretan jaiotakoon
(SMS, MMS, posta elektroniezaugarriak ezagutzeko.
koa, Whatsapp, Snapchat...)
Jaiolekuaren arabera ezbererabiltzen ikasi genuen natudintasunak nabariak dira,
raltasunez. Gure gurasoen
ezbairik gabe eta, askotan
belaunaldia ere gurekin murgertatu ohi den bezala, iker- ANDER
gildu zen teknologiaren garai
ketak ekonomikoki oso ga- LORENTE
berri horretan, baina Y belauratuta dauden herrialdeeta- IRAKASLEA ETA
naldiak bere hiztegia sortu
ko datuekin egin izan dira. INGENIARIA
zuen, zeina pixkana Z –postOro har, belaunaldi hori komillennialak– nahiz sortzen
munikabide eta teknologia
ari den T belaunaldiek ordezdigitalekin oso lotua dagoela esaten dute, aurrekoarekin aldera- katu duten.
1990eko hamarkadan, komunikatuz behintzat. Politika, kirola, ekono-

zioen iraultza handi bat gertatu zen
gure etxeetan, telebistako kate pribatuak gure egongeletara iritsi zirenean.
Kate publikoak modu ia estatikoan bakarrik ikusi ahal izatetik, urruneko
kontrol aparatuaren jabe egiten saiatu, eta zapping egiten hasi ginen denok.
Orduan ere bazen teknologiaren aurrerapenen kontrakorik, eta kalean korri egiteari ekin zioten, footing delakoa
modan jarriz. Internetaren iraultzak
ere eragin zuzena izan zuen gure egunerokoan, eta online eta txateatzen orduak igarotzen hasi ginen. Gaur egun
terminologia hori guztiz barneratua
dugula edo, kasu askotan, zaharkitua
dagoela senti dezakegun arren, milurtekoaren bukaera aldera harridura sorrarazi zuen, anglizismo eta sasi-anglizismoen gorakada nabarmenak.
Teknologia eta –harekin– hizkuntza aldatuz doaz, eta gaur egungo hitza
postmillennialek hartu dute. Hiztegiaren berrikuntza nabarmenenak
sare sozialen erabileratik eta pertsonen arteko elkarrekintza eta sentimenduetatik datozela esan daiteke.
Modu horretan, gaurko gazteak ez dira
bat-batean maitemintzen; crush bat
izaten dute. Beren sentimenduak gustuko pertsonagandik elkarrekikoak
balira, match baten aurrean geundeke.
Sare sozialetan norbaiten bizitzaz
gehiago jakin nahian kuxkuxean ibiltzea bukatu dela jakin ezazue, stalkeatzen ariko baikinateke. Geure burua
youtuber gisa aurkeztu eta influencer
bilakatu nahi badugu, ordea, bidea
erraza ez dela izango ere kontuan hartu beharko dugu; gure sareko esperientzian lagunduko ez diguten trollekin, eta gorroto gaituzten hater-ekin
topo egingo baitugu. Eta hori guztia
gure smartphonetik bururik altxatu
gabe, jakina.
Egunean egoteko beste hizkuntza
bat menperatu behar dugula irudi dakiguke batzuetan. Hala ere, gogoratu
bazela futbol, parking, klik eta stop
gabe bizi gineneko garai bat, eta oraindik gai garela kirola egin, autoa gidatu
eta ordenagailuan aritzeko.
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Agenda

GURE ESKU DAGOK TOLOSAN IRAGARRIKO DU ZIKLO BERRIKO EKITALDIA
Bost urteko zikloa borobildu eta etapa berri baten abiapuntu izango den ekitaldiaren berri emango du, bihar, Gure Esku Dagok, Tolosako Topic zentroan, 12:00etan. Azken urteotan herri galdeketak antolatu dituzten 208 herrietako kideak elkartuko dira bertan, kontsulten ildoari
amaiera emateko, eta ziklo berriko ekitaldi berezi horren deialdia egiteko. I. URKIZU
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ANOETA

OSTIRALA
OTSAILAK 8

17:15. Korrika batzordearen bileraegingo
dute, udaletxeko pleno aretoan.

ALEGIA
TOLOSALDEKO GAZTE TOPAKETAK

19:30. Gazte festak antolatzeko bilera,
Urepele elkartean.

LARUNBATA
OTSAILAK 9

BERASTEGI

18:00. Tolosaldeko Gazte Topaketen
irekiera ekitaldia egingo dute, Alegiako
Gaztetxean
20:30. Afaria.
22:00. Pelikula.
AMASA-VILLABONA

17:30. EH Bilduren Koaderno Zuria
egitasmoaren harira, mahaia jarriko dute
Olaederra kiroldegi atariko autobus
geltokian, herritarren iritziak biltzeko.
18:30. Pintxo pote feminista Malkar plazan.
Pintxoez gain, Kamisetak eskuratzeko
aukera ere izango da, eta martxoaren 8ko
greba feministari buruzko informazioa
banatuko dute.
AMEZKETA

19:00. Amezketa Kantari kantu-jira egingo
dute, Beartzana tabernatik hasita.
21:00. Bertso jarrien afaria egingo dute
Beartzana jatetxean, Harituz bertsozale
elkarguneak eta Amezketako Udalak
antolatuta: Bertso berriyak, geronek
jarriyak.

IKAZTEGIETA

19:00. Kattalin Minerren ikastaroa, M8az,
udaletxean. Honakoei erantzuten saiatuko
dira: Zergatik egiten da greba hau? Ni
gizonezkoa naizen heinean nola lagun
diezaieket inguruko emakumeei greban
parte hartzen? Zein da nire papera?
IRURA

19:30. Korrika batzordea sortzeko bilera,
kultur etxean.
TOLOSA

17:30. Film proiekzioa, Topaguneak
antolatuta, 12-17 urte bitarteko
gazteentzat.
19:30. Amalur jardunaldiak 2019: Jesus
Torquemadak Filipinak, 7.000 uharteko
herrialdeahitzaldia eskainiko du, gazteleraz.
20:30. De Simba a Kiaraantzerkia, Leidor
antzokian.
22:30. Kontzertuak Bonberenean: The
Northagirres eta Schizophrenic spacers.
Sarrera: 8 euro.

ALEGIA
TOLOSALDEKO GAZTE TOPAKETAK

09:00. Gosaria, Alegiako Gaztetxean.
10:00. Antolakuntzaren eztabaida.
13:00. Bazkaria.
16:00. Hemendik aurrera zer?
Ondoren. Plenoa
19:00. Mahai ingurua, TAS: Ikasleok
intereseko ebaluazio irizpideen borroka.
21:00. Afaria.
22:30. Kontzertu akustikoa Katiluren
eskutik.
ALTZO

18:45. Bilera-tailerra Batzarremuñon,
Altzoko gazteen dinamika lantzeko.
ANOETA

19:00. Aitortza ekitaldia ikastolako
auditorioan.
21:00. Afaria pilotalekuan.
TOLOSA

08:30-14:00. Zuhaitz azoka.
09:00. Lehen arretako erizainen sinadura
bilketa, Zerkausiaren eta Trianguloaren
artean.

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko otsailaren 8a

12:00. Elkarri begiraeskulturaren
aurkezpena, San Frantzisko pasealekuan.
Irekiera: Olatz Peon Ormazabal. Musikaren
aurkezpena, Mila memori. Musika: Juantxo
Zeberio Etxetxipia. Hitzak: Igor Estankona.
Parte hartzaileak: Miren Zeberio, Igor
Estankona, Juantxo Zeberio, Laskorain
Abesbatza. Bizikidetza Foroa: erreflexioak.
12:00. TOPAren koordinakundearen
batzar irekia, kultur etxean.
12:00. Gure Esku Dagoren agerraldia, ziklo
berriko ekitaldia iragartzeko, Topic-en.
18:00. Tolosalsa taldearen ohiko hitzordua,
kultur etxean.

IGANDEA
OTSAILAK 10
ALEGIA
TOLOSALDEKO GAZTE TOPAKETAK

09:00. Gosaria.
10:00. Lan taldeen bilkura.
12:00. Gipuzkoako gaztetxe eta gazte
asanbladen topaketen aurkezpena.
Ondoren. Auzolana.

AGENDA

BERASTEGI

16:30. Film proiekzioa Urepele elkartean.
Ondoren, txokolate jatea egingo dute
Urepele kultur taldearen eskutik.

ASTELEHENA
OTSAILAK 11
ANOETA

18:30. Dokumentala Mikelasagasti
auditorioan: Fabricando mujeres.

ZINEMA
RALPH ROMPE
INTERNET

Haur zinema.
Larunbata (17:00).
Igandea (17:00, 3D
formatuan).
Gurea, AmasaVillabona.

ZIZURKIL

JULIET DESNUDA

16:45. Hitzaldia Pedro Mari Otañon:
Emaiozu muxu bat. Zer da biolentzia?,
Patricia Melgar Gironako Unibertsitateko
adituarekin.

Larunbata (19:30 eta
22:30).
Leidor, Tolosa.

TOLOSA

19:00. Tolosaldeko Asanblada
Feministaren bilera irekia izango da, kultur
etxeko areto nagusian, datorren
martxoaren 8ko greba feminista
antolatzeko. Bileraren aurretik talde
argazkia aterako dute.

ERAKUSKETAK
TXOTXONGILO ANIMATUAK

VIACRUCIS

Stop motionanimazioaren teknikaren
begirada eta ibilbidea ikusgai.
Topic, Tolosa.

Ramon Balerdiren erakusketa, Mitxinoren
omenez.
Gurea erakusketa gela, Amasa-Villabona

GREEN BOOK

Larunbata (19:30 eta
22:00)
Igandea (19:30).
Astelehena (21:00)
Gurea, AmasaVillabona.

SPIDERMAN

Igandea (17:00).
Leidor, Tolosa.

SAGARARTE

Erakusketa eta artea dastatzeko aukera,
Astarbe sagardotegiak sustatuta.
Plazida Otaño liburutegia, Zizurkil.
INAUTERIKERIAK

Ikus-entzunezko, liburu eta erakusketak
osaturiko proiektua.
Aranburu jauregia, Tolosa.

YULI

Igandea (19:30).
Astelehena (20:30).
Leidor, Tolosa.

SAN INAZIO 50 URTE

Ibarrako San Inazio auzoaren 50.
urteurrena dela eta, argazki erakusketa.
Bizi-Nahi elkartea, Ibarra.
MARIA ALTUNA

Kaori faktorian ikusgai izango da
erakusketa.
www.marialtunalizarraga.com.
Kaori faktoria, Amasa-Villabona.

PUMORI,
MENDIAREN
ALABA

Astelehena (19:00 eta
20:30).
Topic, Tolosa
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Iritzia

IKER IRIARTE

Gure izerdi patsetan
(h)arituko gera, zertan?
bertso jarriak, bertso berriak
kantatu ustetan.
Sail batzuk umorez bertan
sakontasuna bestetan
gaur iluntzean zita jarria
dezu Amezketan.

Doinua
Aresoarren bandera

Herria bitan
banatuta
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G

Eta gauzak zer diren.
Besteen atarira
hurbiltzeak eskaini digu
halako ikuspuntu
desberdin bat, ohiko
hipoteketatik harago
doana, herrigintza
hauspotzeko balio
lezakeena

ure herria bitan banatuta
bat ere badut orain, baita hauspo txiki
dago: trenbidea eta errepidea
bat ere, eta hor ibiltzen naiz, suari pizdira harresi eta pasabide, aldi tuta eutsi nahian, komeriatan.
berean. Txikitan, bakoitzak
Baina, komeriak komeria,zorteko
harro demonio defendatzen zuen bisentitzen naiz, ez baitago gazte guzzileku zuen aldea. Ni
tien eskura etxetik alde
plaza aldekoa nintzen;
egitea. Arazo horren halagun gehienak, berriz,
rira hitzaldi ziklo bat anbeste aldekoak. Txikiketolatu berri dugu heria irudituko zaizue, bairrian, eta betikotik aparna broma gutxi orduan:
te samar dabiltzan
7-8 urtera arte ez ziguetxebizitza eta bizimoten uzten errepidea badu ereduak ezagutu dikarrik pasatzen.
tugu, batik bat, auzolaKontua da orain gutxi
nean oinarritzen direaldatu naizela etxez, eta
nak.
ADUR IBARGUREN
beste espaloira pasatu
Eta gauzak zer diren.
LAZKANO
naizela. Lasaitu ederra
Besteen atarira hurbilHITZ GUTXIKOA
ere hartu dut, ez baititzeak eskaini digu haladate alderdikeriaz ezer
ko ikuspuntu desberdin
leporatu. Txikitako gabat, ohiko hipoteketatik
tazka hura nik bakarrik dut gogoan,
harago doana, herrigintza hauspotzenonbait. Konturatu naiz etxebizitza
ko balio lezakeena. Bai baitakigu, asaldatzeak bizimodu berri bat dakarrekotan, nahikoa dela balkoiz aldatzea,
la berekin, ia dena egiten baitzait
muturraren aurrean daukaguna beste
arrotz, baita herria bera ere. Beste
era batera ikusteko. Eta herria ere
ikuspuntu batetik ikusten dut orain,
etxea bezalaxe irudikatzeko: egurrez
zeharo desberdin. Atzo bizkarra emaegur, beheko sua nola, herriko giroa
ten zidatenek gaur parez-pare begirahala; gehiegi bota gabe, ito ez dadin,
tzen didate, zentzu arkitektonikoan,
baina beti erne. Izan gaitezen, bada,
noski. Horrez gain, beheko su xume
hauspo.
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IRITZIA

KOMIKIA NAIARA DELGADO

2 mó graduatu

erreflexuen aurkako lenteekin

99€

PARTEKA ITZAZU
ZUK NAHI DUZUNAREKIN
uztiak
urreko g
Gure beta ietakoak dira
berr
bilduma

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

R.P.S. 175/15 I.L.G.
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70
TOLOSA

lehena zerbitzu optikoetan
www.multiopticasgipuzkoa.com

www.ataria.eus . 107.6 fm
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ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

EGURALDIA
OSTIRALA
Giro epel eta atsegina. Hego/hegomendebaldeko haizeak bizi joko du,
eta horrekin tenperatura nahiko goxoa izango da, eguneko erdiko orduetan 15-16 graduan goia joaz. Zeruari
dagokionez, goizean giro argiagoa, ostarte zabalekin,
eta giro eguzkitsuarekin. Arratsaldean erdi eta
goi-mailako hodeiak ugarituko
dira, baina ez dute
bestelako ondoIKER
riorik ekarriko.
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA
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LARUNBATA

Antzeko giroa
izango da egun osoan. Hego/hegomendebaldeko haizea nagusituko da
berriz, eta gau partean bolada gogorrak izango ditu. Horrekin, tenperatura antzeko balioetan mugituko da,
eguneko erdiko orduetan 15-17 graduan joaz goia. Zeruan erdi eta goimailako hodei asko izango da, beraz,
zerua ez da urdin agertuko, baina ez
du euritarako joerarik izango eta eguraldi atsegina izango da.
IGANDEA

Eguraldia kaskartu egingo da. Egunsentian eta goiz erdirarte, hego-mendebaldeko haizearekin, nahiko giro
lasaia izango da, nahiz eta tarteka zer
edo zer bustiko duen. Tenperatura
maximoak, gainera, orduan emango
ditu termometroak, 8-10 graduan goia
joaz. Goiz erditik eta, batez ere, eguerditik aurrera, fronte hotz bat sartzean,
euritara joko du eta zaparradak izango
ditugu. Zaparrada ugarienak eta mardulenak arratsaldearen erdialderarte
espero dira. Gau partean zaparradak
askoz tartekatuagoak eta ahulagoak
izango dira. Arratsaldean hoztu egingo du, eta elur-maila 900-1000 metroren bueltan kokatuko da.
OSTIRALA
08

IGANDEA
10

LARUNBATA
09

ASTELEHENA
11

IRAGARKI
LABURRAK

ATARIA
IRRATIA

LAN ESKAINTZA

OSTIRALA

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

09:00. Pasahitza magazina.
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa Begoña Tolosa (EAJ),
Eneko Maioz (EH Bildu) eta Iñigo
Cabiecesekin (Podemos), Tolomendiren
tartea eta Galtzaundiren Hitzez Hitz.
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.
21:00. Mingaina txulora erotikari buruzko
saioa Jon Imanol Etxaberekin.

• Zure iragarki laburra argitaratzeko

deitu 943 65 56 95 telefono zenbakira,
idatzi ataria@ataria.eushelbidera
edo pasa ATARIA-ko bulegotik.

FARMAZIAK
OTSAILAK 8, OSTIRALA
TOLOSA

Egunekoa. Olarreaga Aramburu, Ignacio.
Korreo kalea, 2.
Telefonoa: 943 67 01 28.
OTSAILAK 9, LARUNBATA
TOLOSA

Egunekoa. Morant Barber, Rosalia.
Zabalarreta lorategiak, 1.
Telefonoa: 943 67 38 49.
OTSAILAK 10, IGANDEA
IBARRA

Egunekoa. Mugica Martinez, Edurne.
Euskal Herria kalea, 3.
Telefonoa: 943 67 09 15.
OTSAILAK 12, ASTELEHENA
IBARRA

Egunekoa. Lejeune Maset, Leyre.
Euskal Herria kalea, 24.
Telefonoa: 943 67 327 4.

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA:
TOLOSA • Azpiroz Galarza, L.
Amarotz auzoa, 9.
Tel.: 943 67 51 18.

LARUNBATA

11:00. Trikitia.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola Felixek gidatutako bertso saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo musika saioa Oskar
Tenarekin.
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, Mira
Bidaiakeko kideekin bidaiarien tartea .
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Ibarraldea.
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa.
16:00. Zebrabidea.
18:00. Goizeko saioek utzitako onena.

107.6 fm
www.ataria.eus

ZORION AGURRAK

Zorionak!
Oihan Lopetegi
Etxedona (Gaztelu)
Gaur 11 urte bete ditu. Zorionak
etxeko guztien partetik.
Muxu handi bat!

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko
ezteiak, ezkontzak,
jaioberriak...

943 65 56 95
ataria@ataria.eus
San Esteban 20
Tolosa
Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

