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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.

Ilargian egon ohi garenok gertutik ezagutzen dugun
ilusio optikoa da gaur buruan dara-
bilkidan hau. Troxler efektua deritzo
eta, ziur, azaltzerakoan, zuetako ba-
tzuek itxura emango diozuela.

Inoiz, liburu orri bati ala margolan bati
begira agian, pentsakor geratuko zine-
ten, ezta? Eta ez al zaizue iruditu aurrean
zenituzten hitz ala irudiak pixkana itzal-
tzen zirela, desagertu arte? Hori da, ba,
Troxlerren desagertzea. Gure pertzepzio
bisuala lausotzen duen trikimailua. Begi-
ratzen ari garen irudia lanbroa balitz be-
zala estaltzen duena.

Eta zergatik gertatzen da hori? Ba, gure
burmuinaren hutsegite batengatik. Gure
neuronek bizigarri konstantea behar
omen dute gertakari bat alde batera ez uzteko. Begiak
mugitu egin behar dira, erretinen bidez iristen zaigun

informazio bisual guztia bildu dezagun. Beraz, irudi
finko baten erdigunean hogei bat segun-
duz josiz gero, hori gure burmuinean
itzali egingo da. Fenomeno bitxia, ezta?
Aspalditik daramat ‘Troxler efektua’,
ohartxo moduan, mugikorrean idatzita,
halako batean zuei horretaz hitz egitea
ez ahazteko. Izan ere, sekulako analogia-
rako bidea ematen duela iruditu zitzai-
dan. Eta dagoeneko jakingo duzue, gau-
zak estrapolatzea zeinen gustuko du-
dan...

Ez al duzue uste gure portaera emozio-
nalak, batzuetan, efektu horrekin parale-
lotasuna izan dezakeela? Pare-parean di-
tugunak segurutzat jo, eta desagertzen
hasten direnean, adibidez. Inguruan di-

tugun emozio iturburuei estimulu konstanteak eman
ezean, haien emozioak jasotzeari uzten diogula? Ez da-
kit hari-haritik hartutako konparaketa ez ote den. Bai-
na mugikorreko ohartxoa ez dudala ezabatuko aitor-
tzen dizuet, noizean behin irakurri eta estimulu berri-
tzaile bezala joka dezan. Alegia optiko honetatik atera
dudan irakaspen alegorikoa, nire burmuinak itzal ez
dezan.

OLATZ GODOY
ATARIA IRRATIA 107.6 FM 

Troxler

Ez al duzue uste (...), inguruan
ditugun emozio iturburuei estimulu

konstanteak eman ezean, haien
emozioak jasotzeari uzten diogula? 

Azaleko irudia: 
Ibai Luque 

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Inauterietako doinu
ezagunak, karaokean

Josu Artutxa Dorronsoro

Inauterietako abestien letrak ezagu-
tarazteko helburuarekin, Herrikide

ikastetxeko guraso talde batek, The
Herrikide's musika taldeak hain justu,
kanta batzuk grabatu ditu. Bost kidez
osatutako taldeak, bi laguntzailerekin
batera, haurren eta hain haurrak ez di-
renen gozamenerako, erraz entzuteko
eta erraz abesteko modukoak diren
hainbat abestiren bertsioak egin ditu.
Taldea 3 urteko haurren gelako gu-

rasoek antolatutako otordu batean
hasi zen egituratzen. Lehendik, afari
bat egin zuten eta hortik bazkari bat
egiteko ideia sortu zen. Baina hori gu-
txi ez eta, hurrengo bazkal osteetan,
berbena bat egiteko txorakeria beneta-
ko kontu bezala hartu zuten. Horrela
hasi ziren talde bezala musika jotzeko
ideiarekin. Hala azaldu du behintzat
Iñaki Letamendia taldeko kideak. Ba-
teria jotzen du Letamendiak eta Ivan
Legarra gitarra-jotzailea, Jabi Luengo
baxu-jotzailea, Xabi Bikuña abeslaria
eta Martin Errondosoro trikitilaria dira
beste taldekideak.
Ostiral arratsaldeetan, haurrak ikas-

tetxean zeuden bitartean, hasi ziren
entseatzen; lehenik 12 kanta hartuta

The Herrikide’s musika taldeak
kontzertu berezia eskainiko 
du, gaur, Tolosako ikastetxean,
18:00etan hasita. 

eta ondoren, errepertoriora gehiago
erantsita. «Aurrenengo bazkaria egin
genuenean, 68 pertsona bildu ginen;
izugarria izan zen ikastetxeko haur eta
gurasoen erantzuna».
Baina, bazkarietan soilik ez. Izan

ere, ekitaldi gehiagotan ere hartu izan
du parte The Herrikide’s musika talde-
ak. «Horren atzetik, ikastetxeak urtero
antolatzen duen Bertso-jale bertso afa-
rian hartu genuen parte iaz, ekitaldia
girotzeko eskatu ziguten eta. Ekaine-
an, berriz, ikastetxeak urtero antola-
tzen duen festan ere jo genuen». Ber-
tan, irakasle bat gerturatu zitzaien, ho-
rrelako taldea zutela ikusita,
inauterietako 6 abesti hartu, eta karao-
ke modura grabatzea zer iruditzen zi-
tzaien galdetuz. «Helburua argia zen,
abesti ezagunak, erraz abestekoak di-
renak, aukeratu eta haurrek ikastea,
proiektuak ematen duelako aukera ere
eurak beste modu batera hezteko. Be-
rehala eman genuen baiezkoa, eta la-
nean hasi ginen».

Grabaketak, egun bakarrean
Inauterietako 6 abesti ezagunenetako-
ei, doinua eta letrak jarri dizkiete, bide-
oak eginez. Trilingue, Diana, Mugi
mugi, Baratzeko pikuak, Artillero eta
Troikadira kanta horiek. «Baloratzen
aritu ginen ea zein abesti izango ziren
egokienak». Kantekin eta letrekin osatu
dituzten bideoak, YouTube-ko ikaste-
txearen orrialdean daude ikusgai eta

entzungai. Bideo bakoitzean, gainera,
ikastetxeko zenbait irudi sartu dituzte.
Jabi Luengo aritu da edizio lanean.
«Abesti bakoitza, ikastetxea inguratzen
duen gai batekin dago lotuta: Kirikiño
aisialdi taldea, ikastetxeko txaranga
edota haur eskola, besteak beste».
Bost dira taldeko kideak, baina kan-

tak grabatzeko Miren Fernandez abes-
lariaren eta Alberto Santos teknikaria-
ren laguntza ere izan dutela aitortu du
Letamendiak. Egun bakarrean egin zi-
tuzten grabaketa guztiak. Letamendia
bera jarri zen teknikariarekin kontak-
tuan, eta taldea ostiraletako entsegue-
tan hasi zen kantak egituratzen. «Gai-
nera, Miren (Fernandez) ezaguna dut,
eta berari gure kanten grabaketak bi-
daltzen nizkion, aurrez ezagutu zi-
tzan». 
Taldekidearen esanetan, guraso

hauentzat afizio bat da musika jotzea,
baina atzetik lan handia eskatu dien
prozesu bat ere badela aitortu du. «En-
tsegu batzuk egin behar izan ditugu,
nahiz eta ilusio handia izan, talde ama-
teur bat garelako, eta batzuen artean
urduritasuna nabari delako».

Sorpresaz betetako kontzertua
Emaitza, munduko inauterizale guz-
tiak kantari jartzeko egina dagoela azal-
du dute. Hori da, behintzat, bideoekin
lortu nahi dutena. Letrak irakasteaz
gain, herritarrak kantuan jarri. Bihar
arratsaldean, ikastetxeko elizan kon-
tzertua eskainiko dute, 18:00etan.
«Haur, gazte, guraso, ikasle, irakasle,
inauterizale... jende asko gerturatzea
aurreikusten dugu. Eliza bete egingo
da».
Inauterietako abestiak entzuteaz

gain, ikastetxeko ikasleen lanak ikuste-
ko aukera ere izango da. «Beraiek ere
proiektuaren parte sentitzea nahi ge-
nuen, eta ez soilik guk inauterietako
kantak jotzea». Hori dela eta, bertsoak
edota dantza izango dira, besteak beste.
«Sorpresaren bat izango da tartean. Ez
dugu guztia aurrez esango, eta beraz,
jendea animatu dadila arratsalde zora-
garri bat igarotzera, eta gurekin inaute-
riez gozatzera».
The Herrikide’s musika taldeko kide-

ek, azken hilabeteetan ikastetxeko lan-
gileek, irakasleek, gurasoek nahiz ikas-
leek egindako lanagatik eta emandako
erraztasunengatik, eskerrak eman nahi
dizkiete proiektua posible egin duten
guztiei.

18:00etan hasiko da The Herrikide’s taldearen gaurko kontzertua, Herrikideko elizan. ATARIA
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Zine ziklo berriaren
bonuak salgai, bihar
Tolosa.Bihar 11:00etatik
13:00etara bitarte, otsaila eta
martxoko zine zikloko bonuak
jarriko dira salgai, Leidor aretoko
leihatilan. Lehenengo saioa,
larunbatean bertan izango da, eta
guztira, helduentzako 8 film eta
haurrentzako 3 ikusteko aukera
izango da martxoaren 14ra bitarte.
Informazio gehiago nahi dutenek,
kultur etxera bertaratu, 943 670
383 telefono zenbakira deitu edo
kultura@tolosa.eushelbide
elektronikora idatzi dezakete.

Familientzako bisita
gidatuak, Topic zentroan
Tolosa.Bihar goizean Topic
zentroa bisitatzeko aukera izango
dute familiek. Ordubeteko
iraupena dute, eta izena aurrez
eman behar da, cit@cittolosa.com
helbidera mezua idatziz, edo 943
650 414 telefono zenbakira deituz.

Haur Jaialdiko mozorro
lehiaketarako epea, zabalik
Tolosa.Otsailaren 23an, 12:30ean
ospatuko da Haur Jaialdia. Aurten
ere, mozorro lehiaketa antolatu du
Aiz Orratz elkarteak. Parte
hartzeko, nahikoa da argazki edo
bideo bat bidaltzea, WhatsApp
bidez 688 854 076 zenbakira edo
haurjaialdia@gmail.comhelbide
elektronikora. Artxiboarekin
batera, izen-abizenak eta gurasoen
kontakturako datuak jarri beharko
dira. Argazkiak bidaltzeko azken
eguna otsailaren 20a izango da.

Ekintzaile berrien
asmoak ezagutzeko

J. Artutxa

E skualdeko ekintzaile berriei zu-
zenduriko prestakuntza ikastaro

berri bat martxan jarri dute Tolosako
Udalak eta Tolosaldea Garatzenek,
pertsona horiek negozio plan bat bu-
rutzeko gaitasun teknikoetan treba-
tzeko. Proiektuaren helburuetako bat
eskualdean enpresa ekimen berriak
integratzea da, betiere lanpostu be-
rriak sortzeko aukerak sortzen diren
bitartean. Honela, ekintzailetasun iz-
piritua sustatu eta bultzatu asmoz,
ekintzaileei zuzenduriko enpresa ku-
deaketa ikastaroa antolatu dute.
Kudeaketa ikastaroa datorren aste-

Eskualdean enpresa ekimen
berriak sortu asmoz, datorren
asterako enpresa kudeaketa
ikastaroa antolatu dute.

lehenean hasiko da, eta amaitu berriz,
gaur zortzi, hilaren 22an. Guztira, 20
ordu izango dira, egunean, lau orduko
saioak izango dituztelarik. Saioak
09:30ean hasi eta 13:30ak bitarte luza-
tuko dira. 12 ekintzailek hartu ahal
izango dute parte Tolosako Emeterio
Arrese kalean dagoen Oriaburu eraiki-
nean burutuko den ikastaroan.
Antolatzaileek adierazi dutenez,

hainbat gai jorratuko dituzte aste oso-
an zehar: ekintzailearen profila, finan-
tza arloa, egitura juridikoak, fiskalita-
tea edota betebehar administratiboak.
Egitasmoaren onuradunak, berriz,
proiektu bat izan dezaketen eskualde-
ko ekintzaile langabetuak dira; horiek
izango dute lehentasuna. Ikastaroari
buruzko argibide gehiago izateko,  943
654 501 telefono zenbakira deitu edota
zubeldia@tolosaldea.eushelbide elek-
tronikora idatzi daiteke.

Datorren asterako kudeaketa ikastaroa antolatu du Tolosaldea Garatzenek Oriaburu eraikinean. J. A.
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MUNDUA
ALDATZEKO
TRESNAK  
Tolosako Jabetze Eskolak prest ditu martxoa
eta ekaina bitarteko hitzorduak; gaurtik aurrera, 
kultur etxean, izena eman daiteke 

Eneritz Maiz Etxarri

J abetze eskola emakumeen ja-
betzea eta parte hartze sozio-
politikoa sendotzeko pentsa-
tuta dago. Gizarte justu, anitz

eta osoago bat lortzea du helburu. Es-
perientziak eta jabetzak partekatzeko
helburuarekin, gorputzaz disfrutatze-
az gain, diskurtsoak, artea, kultura eta
errebindikazioak garatzeko bide
emango die emakumeei. «Mundua al-
datzeko tresnak emango dizkion espe-
rientzia bat izango da», diote Jabetze
Eskolatik.

Dozena bat jarduera antolatu dituz-
te, batzuk berriak eta beste batzuk az-
ken urteetan errepikatzen direnak.
Jarduera hasi baino bi egun lehenago
bukatuko da matrikula egiteko epea,

eta izena ematerako orduan ordaindu
beharko da. Informazioa eskuratu
nahi duenak 943 67 03 83 telefono zen-
bakira hots egin dezake, edo berdinta-
suna@tolosa.eus helbide elektroniko-
ra mezu bat idatzi. 

Aurreratu dute, doako haurtzainde-
gi zerbitzua egongo dela jarduerak
irauten duen bitartean, baina aurretik
izena eman, eta eskatu egin beharko
da zerbitzua.

Feminismoa erdigunean 
Nondik gatoz? Eta nora goaz? Feminis-
moa. Mugimendu Feministaren ibilbi-
deak, Miren Aragunen eskutik izango
da, eta mugimendu feministak Euskal
Herrian egindako ibilbideetan araka-
tuko du, gaur egungo erronketan sar-
tuz. 

Jabetze eskolako emozioak garraiatzeko tailerreko une bat. ITZEA URKIZU

TOLOSA
FEMINISMOA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko otsailaren 15a

JARDUERAK
Nondik gatoz? Nora goaz?
Feminismoa. Mugimendu
Feministaren ibilbideak.Miren
Aranguren.  Euskaraz. Martxoak 21,
apirilak 11, maiatzak 23 eta ekainak 13.
17:00-20:00. 5 euro.
Zoru pelbikoa lantzeko eta indartzeko
tailerra.Saioa Hernandez, Isabel
Relancio eta Aida Garcia. Gaztelaniaz.
Martxoak 23, apirilak 6 eta 
maiatzak 11. 10:30-13:30. 5 euro. 
Asertibitatea eta jabetze tailerra:
komunikazio trebetasunak,
berdintasunezko harremanak eta
gatazken ebazpena. Pepa Bojo
Ballester. Gaztelaniaz. 
Martxoak 25-ekainak 3, 10 saio,
astelehenetan. 15:00-17:00. 10 euro.
Txalaparta ikastaroa.Olatz Garcia.
Euskaraz. Apirilak 2, maiatzak 14, eta
ekainak 11. 18:00-20:00. 5 euro.
Batukada feminista.Arantxa Vicedo
eta Ainara Sarasketa. Euskaraz.
Martxoak 26, apirilak 9, maiatzak 7 eta
21, eta ekainak 4. 18:30-20:30. 10 euro.
Euskal emakume idazleen irakurketa
feminista taldea.Kattalin Miner
Perezekin, euskaraz. Apirilak 4,
maiatzak 9 eta 30, eta ekainak 13.
18:00-20:00. 5 euro.
Orbainak erakutsiz, estereotipoak
hautsi. Aintzane Artola Santamaria
hizlaria, euskaraz. Apirilak 8. 
18:00-20:00. Doan.
Munduko emakumeen literatura.
Mertxe Tranche Iparragirre.
Gaztelaniaz. Apirilak 10, maiatzak 8 
eta ekainak 12. 18:00-20:00. 5 euro.
Menopausia eta autoezagutza.Clara
Wolfram Perez. Gaztelaniaz.
Maiatzak 6, 13, 20 eta 27,f eta 
ekainak 3.  18:00-20:00. 5 euro.
Zu zaindu, neure burua zaindu: nork
bere burua ondo zaintzen eta
maitatzen ikasi.Kontxi Lopez Soria.
Gaztelaniaz. Maiatzak 9, 16, 23 eta 30,
eta ekainak 6. 15:00-17:00. 5 euro.
Hile-topaketa.Enara Iruretagoiena
Dominguez. Euskaraz. Maiatzak 8.
18:00-20:00.  Doan.
Guretzako. Jatorri ezberdinetako
emakumeentzako gunea. Saio
informatiboak. Txelo Berra Mur.
Martxoak 16, apirilak 13 eta 
ekainak 15. 10:00-12:00. 
Oharra: Beharrezkoa da aldez aurretik
denetarako izena ematea. 
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Euskal emakume idazleen irakurke-
ta feminista taldean, euskarazko ema-
kume idazleen lan garaikideak ikuspe-
gi feminista batetik irakurtzeko taile-
rra izango da, eta Kattalin Minerrek
gidatuko ditu saioak. 
Aintzane Artola Santamariak bere

esperientziatik emango du, Orbainak
erakutsiz, estereotipoak hautsi hitzal-
dia: «Txikitatik erakutsi digute gure
gabeziak eta akatsak estaltzen, eta ka-
non batzuen barruan sartzen gaituz-
te». Bularreko minbizia pasa du, «bu-
lar bat bakarrik edukitzea ezkutatzen
duen gizarte honetan, orbaina bere
horretan uztea lotsagabekeria da»,
dio. Mugimendu horri aurre egin, eta
entzun nahi duenari bere esperientzia
kontatuko dio. Zu zaindu, neure bu-
rua zaindu: nork bere burua ondo
zaintzen eta maitatzen ikasi jarduera
Kontxi Lopezen eskutik etorriko da,
eta «sufrimendu emozionala gutxitze-
ko, eta emozio positiboak eta umore
ona handitzeko» hainbat teknika eta
baliabide emango ditu.   

Menopausia eta hilekoa
Menopausia eta autoezagutza saioa
eskainiko du Clara Wolframek. Kasik
nabari ezina den gertaeraren ingu-
ruan, «norberak bere burua hobeto
ezagutzeko eta maitatzeko unea izan
daiteke», dio. Aldiz, Hile-topaketa
saioa izango da maiatzaren 8an, Enara
Iruretagoienaren eskutik: «Parte har-
tzaileekin dinamikak eta praktikoak
diren tresnak partekatuko ditut, nor-
beraren auto behaketa, ikuspuntu zi-
kliko honetatik hasteko».

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 15a

TOLOSALDEA
FEMINISMOA

Bizikleta martxa, M8ko
greba feminista girotzeko 

Erredakzioa

Tolosaldeko Asanblada Feminista
buru belarri ari da lanean, Mar-

txoaren 8ko greba feministari begira.
Biharko, bizikleta martxa antolatu
dute eskualdeko hainbat herri zehar-
katuz, eta informazio mahaia jarriko
dute, Tolosan.
Bizikleta martxa, 11:45ean, Alegia-

tik abiatuko da, eta 12:10ean Tolosako
Zumardiaundira iritsiko da. Jarraian
Anoetarako bidea hartuko dute,
12:40ean iritsiz. Handik, berriz, Tolo-
sara itzuliko da martxa, 13:00etan
Trianguloa plazan amaitzeko. Bertan,
argazkia aterako dute.
Era berean, 11:30etik aurrera, infor-

Larunbat goizean bizikleta
martxa egingo dute Alegiatik
hasita; gainera, informazio
mahaia jarriko dute Tolosan

mazio mahaia egongo da San Frantzis-
ko elizaren atarian, grebari buruzko
zalantzak argitu eta esku orriak bana-
tzeko. Tolosaldeko Asanblada Femi-
nistaren zapiak eta besoko moreak es-
kuratzeko aukera ere izango da.

Komertzioei  deia
TAFk merkatarien sektorearekin bere-
ziki landu nahi izan du greba deialdia,
eta Tolosa&Co elkarteari helarazi dio
mezua. 24 orduko plantora gehitzeko
deia egiten diete, komertzioa itxiz.
12:00etan mobilizazioa abiatuko da
Triangulotik, eta mobilizazioarekin
bat egitea nahi dute. Aukera horiek
posible ez badira, 12:00etan komertzio
kanpora ateratzeko eskaera luzatu
diete, besoan zapi morea jarrita greba-
rekin elkartasuna adieraziz. Azkenik,
langileak komertzioan Gune honek
M8ko grebarekin bat dioen orria jar-
tzera gonbidatzen dituzte.

Iaz ere, martxoaren 8ko plantoari buruzko informazio mahaia jarri zuten.ATARIA
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 EGUERDIAN
HASITA, BIHAR,
BLUES DOINUAK
Aurten Zizurkilen, emanaldiak ez dira gauera soilik
mugatuko, 13:00etan, Bermut Blues saioa dago
programatuta, Izarra tabernan; gainerako kontzertuak
herriko tabernetan izango dira, gau partean

Jon Miranda

Z izurkilgo Udalak, herriko
ostalarien lankidetzarekin
antolatzen du urtero blues
musikari eskainitako jaial-

dia. Aurtengoa 17. edizioa izango da,
eta aurreko urteetan bezala, arrakasta-
tsua izatea espero dute.
Sona handiko taldeek zapaldu dute

Zizurkilgo agertokia eta blues, soul eta
rock-and-roll doinuek hartu dute urte-
ro gure eskualdeko herria. Aurten ere,
ez dira atzera geratu eta Euskal He-
rrian bezala, Europa mailan fama lor-
tu duten taldeak gonbidatu dituzte
Blues Gau honetan aritzera. 

22:00
JON GURRUTXAGA & TALDEA
Pasus taberna. Jon Gurrutxaga Arima
Beltza taldean aritu zen 2005. urtera
bitartean. Bluesaren eta 70eko
hamarkadako rockaren tradizioari beste
katebegi bat gehitu zion talde hark.
Geroztik beste musikari batzuen
proiektuetan parte hartu du
Gurrutxagak, baina ez dio sekula
kantuak sortzeari utzi. Jon&Sugramas
diskoa kaleratu zuen 2010ean eta lau
urte geroago itzuli zen Hitz Lauz
diskoarekin. Keu Agirretxe lagunarekin
Izanak lana argitaratu zuen 2017an, eta
orain, Kateak izeneko diskoarekin dator.
«Urteetan pilatutako esperientzia,
ezagutza eta trebakuntza agerian uzten
ditu bere zuzenekoetan», esan dute
antolatzaileek. Zizurkilen, diskoaren
grabazioan parte hartu duten beste hiru
lagunekin batera ariko da.

23:15
THE BLACK NOTE
Atxulondo taberna.Musika beltz huts
hutsa da Madrildik datorren talde
honek egiten duena. Soul,
rhythm&blues eta gospeletik, funk,
reggae eta soul latindarrera igarotzen
da euren musika. Pianoak eginkizun
garrantzitsua du taldean, bertatik
abiatzen baitira konposizioak, egungo
soul formazioetan gertatzen ez den
bezala. Berezko estiloa du The Black
Note taldeak eta eredu guztiak
hausten ditu taldeko ahotsak. Kantuen
konponketa garaikideak eginez, Í m
Here and Í m Readybigarren diskoa
aurkezten ari dira orain. Steve Wonder,
Ray Charles, Aretha Franklin edo Nina
Simoneren gisako musikari
entzutetsuak dituzte erreferentzia
nagusi. Revivalsoiletik harago doan
musika egiten duen taldea da.

00:30
A CONTRA BLUES
Egarri taberna.«Bizitasuna, ausardia
eta konpromisoa». 2014an European
Blues Challenge izeneko saria eskuratu
zuen taldeak eta 12 urtetan,
zazpiehundik gora emanaldi eta sei lan
diskografiko utzi ditu. Azkena
aurkezten ari dira une honetan: Heart
and Guts. Hamabi pieza jaso dituzte
bertan, gauzak egiteko beren
moduaren berri emanez:
«Bihotzarekin eta adorez, indartsu eta
aske». Alberto Noel, Hector Martin,
Joan Vigo, Nuria Perich eta Jonathan
Herrerok osatzen dute taldea.
Europako jaialdi handienetan ibili 
ondoren iritsiko dira Zizurkilera. Euren
eszenaratzea, «ezin errepikatuzko
esperientzia, indartsua eta sendoa»
dela aipatu dute Zizurkil Blues Gaua
jaialdiko antolatzaileek.

13:00
BERMUT BLUES
Izarra taberna.Pianoaeta ahotsa
tartekatzen dituen emanaldia eskainiko
dute Madrilgo Monica Menendez piano
jotzaileak eta Blanca de la Plaza
kantariak. Aperitifa hartzeko garaian,
kantu ezagunak eta konposaketa
propioak entzuteko parada izango da. De
la Plaza ahots sendoko kantaria da,
«muga guztiak hausten dituena»
antolatzaileen hitzetan, eta
konposizioan, pianoan eta ahotsean,
Menendez du lagun. «Berdingabea den
bikotea osatzen dute, egungo musika
eszenan antzekorik ez duena».

Gainera, aurten ez dira gaueko ema-
naldietara bakarrik mugatuko. Udalak
erabaki du, lehen aldiz, eguerdian has-
tea musika jaialdiarekin. Horretarako,
13:00etan, Ugare auzoan kokatuta da-
goen Izarra tabernan emanaldi bat
prestatu dute. Bermut Blues deitu dio-
tena egingo dute eta gauean, Atxulon-
do tabernan ariko den The Black Note
taldean parte hartzen duten Monica
Menendez eta Blanca de la Plazak el-
karrekin ariko dira. Blues doinuak
emango dituzte, piano eta ahotsa tar-
tekatuz. 
Gauean, Pasus tabernan, Atxulon-

don eta Egarrin izango dira kontzer-
tuak, 22:00etan hasita.
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«GURE ESTILOKO TALDE
ASKO EZ DABIL HEMEN,
ARE GUTXIAGO EUSKARAZ»
JON GURRUTXAGA
MUSIKARIA

Urrian kaleratu zuen Gaztelupeko Hotsak diskoetxearekin
lau kantuz osatutako ‘Kateak’ diskoa; bihar, errepertorio
zabalagoa eskainiko du Pasus tabernan, 22:00etan hasita

J. M.

Azkenaldian, Urbil Artolarekin batera
dabil emanaldiak eskaintzen, baina
biharko kontzerturako Jon Gurrutxa-
gak (Elgoibar, 1978) alboan izango
ditu, Artolarekin batera, Iñigo Gorri-
txategi baxuan eta Rafa Fournier per-
kusioan.
Bakarkako ibilbidea abiatu zenue-
netik laugarren lana duzu ‘Kate-
ak’. Nolakoa da zure sormen proze-
sua?
Nire azkeneko lanetan 70eko hamar-
kadako rocka jorratu izan dut, baina
egia da aurreko lanean doinu akustiko
eta poperoagoak jaso nituela. Abesti
bakoitza estilo batekoa da nire azkene-
ko diskoan: gospela, bluesa eta folk
ukituak dituzte. Kantuak eta ideiak
etxean sortzen ditut, gitarra eta aho-
tsaren bitartez. Gero, maketak egiten
ditut ordenagailuan eta lagunei bidal-
tzen dizkiet, eurek kantuak jantzi di-

tzaten eta euren instrumentuekin ko-
lorea eman diezaieten.
Zein musikari izan dituzu alboan
diskoa grabatzerakoan?
Arima Beltzan, Andrakanen, Bikusti-
ken aritu naiz Patxi Zabaletarekin eta
oraingo honetan ere ondoan izan dut.
Iñigo Gorritxategi lagun izan dut ba-
xuan eta ahosoinurekin, berriz, egun
Berlinen bizi den Marcos Coll galizia-
rra. Urbil Artola, aldiz, bidean topatu
dudan azkenetarikoa da, duela urte-
bete ezagutu genuen elkar. Berak jo-
tzen duen weissenborn instrumen-
tuaren atzetik nenbilen eta horrela
egin genuen harremana. Hitzetan, be-
rriz, Xabi Lasa izan dut lagun, lautik bi
kantu berak idatzi ditu. Amaitzeko,
Pello Gorrotxategik teklatuan jardun
du, eta bide batez, grabazioan teknika-
ri gisa aritu da.
Nolakoa izan da grabazio proze-
sua?
Gorrotxategik Ereñozun duen Aieka

estudioan grabatu dugu. Lasai hartu
nuen grabaketa. Gauzak lotu ahala
joan naiz grabatzen eta denbora de-
zente behar izan dut. Diskoak formatu
bikoitza du, biniloa eta CDa dakartza.
Azkenaldian, biniloak loraldia bizi du,
batez ere melomanoen artean, eta niri
beti gustatu izan zait formatu hori.
Baina egia da, bestalde, denek ez dute-
la disko-jogailu bat etxean. Horregatik
CD bat ere erantsi dugu diskoan.
Hogei urte baino gehiagoko musi-
ka ibilbidea egin duzu.
Arima Beltzarekin lehen emanaldia
1998an eman genuen. Beraz, 21 urte
beteko dira laster. Harrezkero, saltsan
ibili naiz gauza batekin ez bada beste-
arekin. Hori da gustatzen zaiguna eta
horretan jarraituko dugu. Etorkizune-
an ez dakit nola argitaratuko dugun.
Zure kantuak besteek entzutea nahi
baduzu, nonbait jaso behar duzu, zu-
zenekoaz gainera. Aurkezpen karta
bat izatea eskuartean polita da. Gero
nola argitaratuko den? Batek daki.
Gauzak azkar aldatzen dira. 
Nola definituko zenuke zuk lan-
tzen duzun musika estiloa?
Nik, azkeneko urteetan, ez dut blues
musika jorratzen bere horretan. Nire
kantuen artean egoten dira blues doi-
nuak, baina nik esango nuke rock kla-
sikoan oinarritzen dela nik egiten du-
dana. Rock klasikoaren barruan, nos-
ki, bluesak badu bere tokia.
Pentsatzen dut, horregatik hots egin
digutela Blues Gauean parte hartzeko.
Zizurkilgoa bezalako agertokiak
eskertzen dituzue artistek?
Bai noski. Duela urte asko Arima Bel-
tzarekin izan ginen Zizurkilen, eta go-
goan dut, Los Reyes del K.O. eta Auro-
ra Beltranek ere jo zutela edizio horre-
tan. Toki bat egin du Blues Gauak
zirkuituan. Getxo eta Hondarribiko
blues jaialdiak daude hor, adibidez.
Tabernetan ere programatzen da, be-
raz, aukera egon badago. Gure estiloko
talde asko ez dira ari Euskal Herrian,
are gutxiago euskaraz, baina mugi-
mendutxoa badagoela esango nuke.
Zer eskainiko duzue biharko ema-
naldian?
Kateak disko motza da, lau kantukoa.
Asmoa, bertako kantuak jotzea da,
baina kontzertu batean pieza gehiago
jo behar dira, eta nire bakarkako ibilbi-
deko diskoetako kantuak joko ditugu
kontzertuan. Formatu ezberdin bate-
an emango ditugu, hori bai.

J. BERBEL ESTUDIOA

107.6fm .www.ataria.eus 
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ZIZURKIL
KULTURA
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@TolosaldeakirolKirolak

«EA LORTZEN DUDAN 
NIRE AITAK EGINDAKO
MARKA HOBETZEA»
EUNATE MARTINEZ DE RITUERTO
ATLETA

Atleta tolosarrak azken hiru urteetan izandako 
zenbait lesio txikik ez diote utzi gorako jauzian nahi
bezalako emaitzak lortu eta bere marka hobetzen.

Imanol Garcia Landa Tolosa

Espainiako 23 urte azpiko txapelketan
brontzezko domina eskuratu du gora-
ko jauzian Eunate Martinez de Rituer-
to (Tolosa, 1999) Tolosa CF-ko atletak.
1,67 metroko jauziarekin marka per-
tsonala egin du eta berak zuen Tolosa
CF-ko marka hobetu du.
Gustura Espainiako Txapelketan
lortutakoarekin?
Bai, egia esan, oso gustura. Baziren
hiru urte nire marka ez nuela hobetzea
lortzen. Lesio txiki batzuk medio, eta
lasterketarekin ez genuela asmatzen,
ez da posible izan orain arte. Baina fisi-
koki oso ondo iritsi gara txapelketara,
eta lortu dugu. Oso pozik nago emai-
tzarekin eta hirugarren postuarekin. 
Helburu jakin batekin joan zinen?
Marka egiteko esperantza banuen.

Oso ondo ikusten nintzen, eta txapel-
keta hauetan beste motibazio bat
duzu eta errazago da marka egitea.
Postuari dagokionez, parte hartzaile-
en zerrendak atera zirenean, eta beste-
en markak ikusterakoan, aukerak ba-
zeudela ikusi nuen. Baina eguna iritsi
arte inoiz ez dakizu zer gertatuko den;
zuk marka egiten duzun moduan, bes-
teek ere egin dezakete. 
Eta nola duzu gogoan jauzia bera?
Marka egin arteko jauzi guztiak lehe-
nengoan lortu nituen. Ikusi nuenean
1,67 metroko altura iritsi zela, urduri
jarri nintzen. Lehen jauzia baliogabea
izan zen. Aita [Andu Martinez de Ri-
tuerto] da nire entrenatzailea eta esan
zidan ondo ari nintzela, eta ikusi nuen
posible zela. Bigarrengoan txipa alda-
tu, erraz jauzi egin eta marka lortu
nuen.

Zure marka izateaz gain, Tolosa CF
taldeko marka ere bada. 
Aurrekoa ere nik nuen, 1,65 metrokoa,
orain hiru urte egin nuen, Donostian.
Aurretik, urte dezente zeramatzan
1,63 metroko markak. Ikustea Tolosa
mailan ondo zabiltzala poztekoa da;
azkenean errekonozimendua da.
Zein da zure erronka markari da-
gokionez?
Atletismoan egiten duzun markaren
puntu baliokideak daude, eta alderatu
ditzakezu beste probekin edota gizo-
nezkoen markekin. Nire aitak eginda-
ko marka 2,05 metrokoa da, eta horren
baliokidea emakumezkoetan 1,73 me-
tro da. Beti erronka hori dut buruan,
ea noizbait lortzen dudan aitaren mar-
ka hobetzea. 
Zure lehen domina da Espainiako
Txapelketan?
Orain hiru urte Salamancan bertan bi-
garren postua lortu nuen Espainiako
Txapelketan, 18 urte azpiko mailan,
Tolosa CF-ko marka egin eta pare bat
astetara. Ordudanik lesio txiki ba-
tzuengatik-eta, gauzak ez ziren ondo
ateratzen eta ez dut berriro lortu po-
diumera igotzea. Orain lortu dut hiru-
garren izatea; beste bi urte geratzen
zaizkit 23 urte azpiko mailan, eta nik
uste dut gauza politak egin ditzakegu-
la. 
Beste proba batzuetan ere parte
hartzen duzu.
Bereziki gorako jauzian zentratzen
naiz, baina egin izan ditut pentatloiak
eta baita beste proba batzuk ere. 
Nola moldatzen zara entrenatze-
ko?
Azkenean oinarri asko egiten dugu,
abiadura eta indarra landu, eta gero
proba gerturatzen doan heinean, ho-
rrekin zerikusia duena entrenatzen
dugu. Medikuntza ikasten ari naiz Bil-
bon, eta egia esan han entrenatzea oso
zaila da. Unibertsitatean pista bat
dago, baina oso egoera kaskarrean.
Bilbon saiatzen naiz ahal dudana en-
trenatzen, eta gero normalean ostira-
letik igandera Tolosan entrenatzen
dut, Berazubiko estadioan. 
Nola duzu denboraldia hemendik
aurrera?
Txapelketak bukatu zaizkit pista esta-
lian, eta Aste Santuaren ondoren hasi-
ko den aire libreko denboraldira begi-
ra ari gara.

ATARIA
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TALDE 
NAGUSIAK
Ordizia 
LAUBURU K.E. IBARRA  
Areto futbola. Neskak. Gipuzkoako
seniorrak. Larunbata, 18:15ean, Ordiziako  
Majori kiroldegian.  

TEEP SAMANIEGO ORIXE 
Garoa Taberna 
Areto futbola. Neskak. Gipuzkoako
seniorrak.  Igandea, 11:15ean, Lasarte-
Oriako Maialen Chourraut kiroldegian.   

ANOETA FT
Eskoriatza 
Areto futbola. Neskak. Gipuzkoako
seniorrak.  Ostirala, 21:30ean, 
Anoetako Abraham Olano kiroldegian.  

TOLOBOLEI BIDEBIDE
Navarvoley Fercor Serigrafia
Boleibola. Bigarren Maila. Larunbatean,
16:30ean, Tolosako Uzturpe frontoian. 

Hernani
TOLOSA CF
Futbola. Neskak. Euskal Liga. Larunbatean,
18:30ean,  Hernaniko Zubipe zelaian.

Mutriku 
TOLOSA CF

Futbola. Mutilak. Erregional  Ohorezko
Maila. Igandean, 11:30ean, 
Mutrikuko San Miguel futbol zelaian.   

BILLABONA KE
Astigarragako Mundarro
Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 15:30ean, Villabonako
Arratzain futbol zelaian.

Euskalduna
TOLOSA CF ‘B’
Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 18:00etan, Andoaingo
Ubitarte futbol zelaian.

INTXURRE KKE  
DANENA KE
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 16:00etan, 
Alegiako Elorri futbol zelaian. 

TOLOSA CF
Eibar
Futbola. Neskak. Erregional Ohorezko
Maila. Larunbatean, 15:45ean, Tolosako
Usabal futbol zelaian.

Trintxerpe  
INTXURRE KKE 
Futbola. Neskak. Gorengo Maila. Igandean,
15:30ean, Pasaiako Trintxer futbol zelaian. 

El Pilar Maristas 
TOLOSA CF

ALTUNA III.A ETA ARTOLA, NOR BAINO NOR
Eskuz Binakako Pilota Txapelketako ligaxkaren azken aurreko jardunaldiko partidak jo-
katuko dira asteburu honetan. Igandean, Altuna III.a amezketarra eta Martija, Artola ale-
giarraren eta Mariezkurrena II.aren aurka lehiatuko dira. 17:00etan hasiko da jaialdia, To-
losako Beotibar pilotalekuan.  I.G.L.

Ander Uranga,
Espainiako
Txapelketara

Erredakzioa Anoeta

Asteburu honetan, Malagako An-
tequera herrian egingo da Espai-

niako pista estaliko atletismo txapel-
keta, absolutu mailan. Bertan Tolosa
CF-ko Ander Uranga anoetarrak parte
hartuko du, 200 metroko proban. Au-
rreko asteburuan Donostian jokatuta-
ko Euskadiko absolutu mailako txa-
pelketa irabazi zuen Urangak, 22,02
denbora eginez. Denbora horrekin
bere marka pertsonala lortu zuen.
Hain justu, marka hori hobetzeko as-
moz joango da txapelketara atleta ano-
etarra. Kanporaketak bihar izango
dira, 11:30ean hasita.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 15a

KIROLAK

Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 18:30ean,
Zaragozako El Pilar Maristas kiroldegian. 

REDLINE MEKANIKA TAKE
Universidad Deusto Loiola
Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila. 
Igandean, 11:20ean, Tolosako Usabal
kiroldegian.  

TAKE
Añorga Saskibaloia
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako Seniorrak.
Larunbatean, 18:00etan,  Donostiako
Benta Berri kiroldegia. 
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CanSat Laskorain Ikastolan

T olosako Laskorain Ikastolako ikasleak gara eta aur-
tengo CanSat proiektuan parte hartuko dugu. Par-
te hartuko dugun ikasleok Adei Tolosa, Markel
Uralde, Haizea Mitxelena, Ander Martinez de Ri-

tuerto eta Iker Canales gara; irakasle, berriz, Ander Loren-
te arituko da, Laskorain Ikastolako Teknologiako irakas-
lea, hain zuzen ere.
CanSat jatorri ingelesa duen hitza da. Can hitzak lata

esan nahi du; Sat-ek, aldiz, satelitea. Beraz, hitzak lata ta-
mainako satelitea esan nahi du. Aurtengo CanSat-ari ere
6X-SAT izena jarri diogu.
CanSat-ak hainbat arau bete behar ditu: batetik, satelite-

ak edari lata komertzial baten tamainakoa izan behar du;
bestetik, altuera eta presioa kalkulatu behar ditu, derrigo-
rrez. Horrez gain, latak pisu jakina izan behar du eta, buka-
tzeko, beste eginkizunen bat gehitu behar zaio libreki.
Proiektu honetan izena ematera, bereziki, teknologiak gu-
regan sortzen duen erakargarritasunak bultzatu gintuen,
eta baita gure teknologiako maila hobetzeko aukerak ere.
Horrenbestez, aukera paregabea zela ikusi genuen. Esko-
laz kanpoko jarduera honekin, teknologiari buruzko hain-
bat gauza ikasi dugu, beste hainbaten artean, Arduino ize-
neko plakak programatzen.
Egitasmoa gauzatzerakoan atzerapenik izan dugu; hala

ere, horiei aurre egiten jakin dugu, talde lanari eta norbe-
rak jarritako saiakerari esker. Gutako bakoitzak abilezia ez-
berdinak dituenez, horiez baliatu gara aipaturiko arazoei
konponbidea emateko.
Proiektua honetan datza: lata baten tamainako satelitea

kilometro bateko altueratik askatu ondoren, hainbat misio
betetzean. Satelite horrek bi helburu nagusi bete behar
ditu (Europako Espazioko Agentziak ezartzen dituenak).
Lehena, lata dagoen tokiko presioa eta tenperatura neur-
tzea, segundoro. Hori lortzeko, satelitearen barnean dau-
den sentsore batzuk erabiliko ditugu. Sentsore horiek, sa-
telitetik lurrera, irrati uhin bidez bidaliko dituzte datuak
eta, ondoren, jaso egingo ditugu antena baten bidez, lurre-
ko estazioaderitzon tokian. 
Bigarren misioa talde bakoitzak libreki aukeratzen du.

Guk  hainbat azpi-misio egiteko asmoa dugu. Horien arte-
an, satelitearen ibilbidea jakitea, zeina hiru dimentsioko
mapa batean irudikatuko dugun. Horrez gain, aireko GL-
Paren (petrolio likidoa) kontzentrazioa kalkulatuko dugu.
Hartara, gizaki nahiz animalientzat toxikoa den gas hori ,
txorientzat kaltegarria zein altueratan den jakingo genuke.
Lehiaketa CANSAT Laskorain Youtubeko kanaletik

transmitituko dugu streaming bidez; hau da, lurreko esta-
ziora iristen diren datuak Youtubeko plataformara igoko
ditugu zuzenean. Informazio gehiago nahi izanez gero,

Instagram (@cansatlaskorain) edo gure siteswebgunea bi-
sita ditzakezue; bertan aurkituko dituzue xehetasunak.
CanSat-a lurrera bat-batean eror ez dadin, paraxut bat

jarriko diogu. Haize handia badabil, paraxut txikiagoa ja-
rriko dugu, horrela lurrera azkarrago erortzeko. Haize gu-
txi badabil, paraxut handiagoa egin dugu; hartara, lata ez
da ez azkarregi ez polikiegi eroriko. CanSat-aren kanpo-
egitura hiru dimentsioko inpresora batek inprimatuko du,
sendoagoa izan dadin, eta plakan zirkuitulaburrik egon ez
dadin; arestian aipatu bezala, lata baten tamaina izango
du. Hiru dimentsiotan inprimatutako latak gure taldeko
izena edukiko du.

CanSat-eko bi lehiaketatan
Lehena Euskal Herriko txapelketa izango da. Bertan, Ara-
bako, Bizkaiko, Nafarroako eta Gipuzkoako hainbat ikaste-
txeren parte hartzea izango da. Txapelketa martxoaren
16an izango da, Iruñeko auto zirkuituan.
Bigarrena Espainiako Zaragozan izango da, udaberriko

oporren amaiera aldera. Txapelketa apirileko azken aste-
buruan edo maiatzeko lehenengoan izango da. 
Aurrez aipatu bezala, informazio guztia gure sare sozia-

letan izango duzue: Instagramen(@cansatlaskorain) eta
Youtuben (CANSAT Laskorain). Lehiaketa horietako bate-
ra bertaratzeko interesik duena, jar dadila gurekin harre-
manetan! Bestalde, jakizue, gure proiektuarekin kolabora-
ziorik egin dezakeela uste duen edonoren proposamenak
gustura entzungo ditugula.

ADEI TOLOSA ALONSO, MARKEL URALDE ALONSO,
HAIZEA MITXELENA LULOAGA, ANDER MARTINEZ DE
RITUERTO ZEBERIO ETA IKER CANALES RODRIGUEZ
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Animalia bat preso

J oan gaitetzen gure historian
atzera, 1983ko uholdeak baino
atzerago, Espainiako Gerra bai-
no askoz ere atzerago. Joan gai-

tetzen orain dela hamar mila bat urte
ginenera. Bi hanken gainean ehizan,
eta aurrena harrapatzen zuenak jaten
zueneko gizaki biluzi gajo haien ga-
raietara; gu baino ekologikoago, ber-
takoago eta naturalagoa jan, eta ho-
geitamar urterekin hiltzen ziren ga-
raira. Zero eta bi urte arteko adin
tartea heriotza gehien izaten zen adin
tartea zen garaietara, infekzio sinple
batek, astebetean, oinaze gorrian, gi-
zakiak heriotzara eramaten zituen ga-
rai natural haietara. Ez zegoen minbi-
zirik ez, ez baitzegoen minbizia gara-
tzeko denborarik. Inork ez zuen
alzheimerrik eta horrelako gaixotasun
modernorik, inork ez baitzuen berro-
gehi urteren muga igarotzen. Gosea
pasatzen zuten eta gosez hiltzen zi-
ren, garai zoragarriak gure espeziea-
rentzako, amalur oparo eta berdean
bizi ziren primate arraro koitaduen-
tzako. 

Oso urruneko garaiak diruditen
arren, orain gutxi pasatutako garaiak
izan ziren, bestela, begiratu zure gor-
putzari. Zure sabelaren parean duzun
gantz geruza mordo horrek, zure ahai-
de urrunei negua igarotzen lagundu
zien, gaur egun zuri osasun arazoak
sortzen dizkizun arren. Zure ahaide
urrun horiek oso aktiboak zi-
relako zaude zu, orain, gim-
nasio batera joatera konde-
natua, zure giltzadura guz-
tiak bertan erdoiltzea nahi ez
baduzu. Eta orain modan ipi-
ni berri den bizar horrek, ga-
rai batean, beste gizaseme-
alabei, beren osasun egoera
eta esperientziaren berri
ematen zieten. Beraz, ene
irakurle fidela, orain 10.000 urte bizi-
tzeko egina zaude… Eta hementxe
dago arazoa, giltzapetutako animaliak
garela.

Bartzelonara egin nuen bidaia bate-
an, bertako zooko albaitaria ezagutze-
ko aukera izan nuen. Animalien psiko-

logoa zen, pertsona interesgarria be-
netan. Bartzelonako zooko animalien
osasun mentalaz arduratzen zen, izan
ere, zooko animaliek osasun mental
arazo larriak izan ohi dituzte, zooan
gorila bat bazkaria jaten ikusteagatik
euroak ordaintzen dituen jendearen
aurrean hau onartzen ez duten arren.
Albaitari horren hitzetan, ugaztun ha-
rrapari handiek– lehoi, tigre eta beste-
lakoek–, asko sufritzen omen dute zoo
batean, nahiz eta zoo horretan jaiota-

koak izan, egunero janaria
eduki eta espazio nahiko
handian bizi. Izan ere, harra-
pari handiak horixe dira, ha-
rrapariak, eta harrapariak
ehizatzeko diseinatuta dau-
de, bai gorputzez eta bai adi-
menez. Zooan bizitza erosoa
izango dute, mimoz tratatu-
ko dituzte, baina harrapari
horiei zerbait falta zaie ba-

rruan. Zooetan garatzen ari diren pro-
grama berritzaileek harrapari handiei
ehiza egiten uzten diete, janari zatiak
bota ordez bizirik dauden untxia eta
bestelako animaliatxoak askatuz, ha-
rrapariek atzeman eta ehiza ditzaten;
azken finean, benetako harrapariak

izan daitetzen. Hartza bezalako ani-
malia orojale eta ibiltariei, partzela za-
bal batean, hainbat janari mota ezku-
tatzen dizkiete, hartzek usaindu eta
bila dezaten, naturan egiten dutena-
ren antzera. Modu horretan, animalia
horiek basati izateko aukera apur bat
dute, eta horrek beren osasun fisikoan
eta mentalean eragin positiboa du; ez
ahaztu horretarako eginak daudela. 

Gauzak horrela, zuk, primate arraro
horrek, korrika eta ehizan aritzeko
gorputz eta burua duzun horrek, zen-
bat animalia ehizatu dituzu gaur? Zen-
bat kilometro egin dituzu elikagai
bila? Ilundu duenean sartu al zara lo-
tara? Zein ordutan esnatu zara? Zein
da zure telebistako programarik gus-
tukoena, sofan eserita ikusteko? Noiz-
bait sentitu al zara aspertuta, gogorik
gabe, gizen eta geldo? Pilularik har-
tzen al duzu kolesterola, depresioa eta
bestelakoak neurrian mantentzeko? 

Ez ote gaude lau pareta dituen zoo
zahar batean eserita? Noiz etorriko
dira gure zooko zaindariak, guri ere
garen animalia izaten uztera, egunean
behin?

Egokituta al dago XXI. mendeko gi-
zakia, XXI.mendeko bizimodura? 

JON ANDER
GALARRAGA
BIOLOGOA
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«Infografia
gero eta
gehiago

baloratzen da»
JOXEAN APEZTEGIA
INFOGRAFISTA

Marrazkien bidez informazioa ematen dihardu, azken 26 urteetan, Joxean
Apeztegia irurarrak. Duela urtebete inguru bere lanak Wikimediara igo

zituzten, eta edozeinentzat eskuragarri daude.

Irati Urdalleta Lete / Iñigo Terradillos Gaztañaga

E uskaldunon Egunkarian hasi zen lanean Joxean
Apeztegia, eta orain Berrian jarraitzen du. Bertan,
infografiei garrantzi berezia ematen zaielakoan

dago, bai kazetarien, bai horien gainetik dauden arduradu-
nen aldetik. Irakurleek ere infografiak gero eta gehiago ba-
loratzen dituztela dio, gaur egungo gizartean informazioa
begirada batean jaso nahi delako.
Nahiko ezezaguna da zuen ogibidea. Nola egiten du-
zue lan?
Zertan lan egiten dudan galdetzen didatenean, eta infogra-
fia egilea naizela erantzuten diedanean, pixka bat harritu-
ta geratzen dira. Infografia asko ikusten dugun elementu

bat da, leku askotan dagoena, baina, nik Berrian lan egiten
dudanez, batez ere, alde horretatik azaltzen diet. Lehenen-
go esaten diet, egunkari batean lan egiten dudala. Azaltzen
diet, egunkari batean testua eta argazkiak ikusten direla,
baina beste elementu batzuk ere badaudela marraztuta
daudenak, eta horiek egiten ditudala. Horrela ezagutzen
dute lanbidea.
Gutxi baloratuta ere ba al dago?
Infografia gero eta gehiago baloratzen da, gero eta ezagu-
nagoa delako. Beste izen batzuk erabiltzen dituzte infogra-
fiaren ordez, baina, azkenean, gauza bera dira. Albisteak
kontatzeko eta informazioa helarazteko elementu bisual

IRURA
KAZETARITZA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko otsailaren 15a
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batzuk behar dira, kontatu nahi
dena hobeto adierazten dutenak, eta
horiek egiten ditugu guk.
Beraz, esan daiteke informazioa infografia bidez
ematea dela zure lana?
Bai. Nik, alde horretatik, kazetari bat naizela esango nuke,
idazten ez dakien kazetari bat. Informazioa ematea da hel-
bururik nagusiena, eta informazioa emateko modu berezi
hori da infografistok bereizten gaituena.
Hori egin ahal izateko, zein ikasketa egin zenituen?
Ni diseinatzailea naiz; hala ere, izan nintekeen kazetaria
ere. Izan ere, gaur egun, infografista asko kazetariak dira.

Nolakoa da zure eguneroko jardu-
na?
Egun guztiak desberdinak izaten

dira. Batzuetan, erredakzioan sartzen naizenean, ez dut ja-
kiten zer egingo dudan egun horretan. Egunean bertan
ematen dizute lana, eta egun horretan garatu behar duzu.
Beraz, horrelakoetan pixka bat estresagarria ere bada. Bes-
te batzuetan, aldiz, bi edo hiru egun ematen dizkizute lan
bat egiteko eta, orduan, lasaiago egiten duzu lan. Horrela-
koetan, zure lana hobeto egiteko aukera daukazu.
Lanera zer egingo duzun jakin gabe joatea estresaga-
rria, edo zirraragarria ere izan daiteke.

«Kontatu nahi
dugun informazio
horrek erabakiko du,
grafikoak nolako
garrantzia izango
duen»
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Egunero zer
egingo duzun
ez jakiteak beti
mantentzen zaitu
tinko. Izan ere, beti
adi egon beharra ekar-
tzen du.
Nolakoa da lan egiteko mo-
dua?
Berriaren lan fluxua kazetarien bilera batean hasten da.
Beraiek erabakitzen dute albiste batek grafikoa behar duen
edo ez. Alde horretatik, iniziatiba beraiek daukate, eta gra-
fikoa osatzeko behar den informazio guztia ere kazetaria-
ren esku egoten da. Hori egindakoan hasten naiz ni. Nire-
gana etortzen dira, eta esaten didate zein lan daukadan eta
zein informazio dagoen eta, orduan, grafikoa osatzen has-
ten naiz. Hasieran, eskema bat egiten dut eta bertan zein
elementu behar diren eta nola joan behar duten adierazten
dut. Grafiko tipologia oso zabala denez, ez duzu jakiten no-
lakoa egingo duzun, baina horrela hasten naiz. Gero, grafi-
ko guztia osatzen dut. Lana bukatuta daukadanean, kaze-
tariari ematen diot, ikusteko, informazioa behar den beza-
la eman dudan ala ez, edo akatsik ba ote dagoen. Behin
hori gaindituta, zuzentzaileak etortzen dira; Berrian argi-
taratzen den guztia zuzentzaileek ikuskatzen dute, euska-
raren aldetik zuzen dagoen ala ez jakiteko. Amaitzeko, ar-
txibo batzuk sortzen ditugu: paperean argitaratuko dire-
nak, batzuk, eta, beste batzuk, Internetera joango direnak.
Beraz, ez duzu egunkarirako bakarrik lan egiten.
Ez, nahiz eta nik paperari begira lan egin, gero ez da pape-
rean bakarrik publikatzen. Beraz, Interneterako bertsio bat
ere egin behar izaten dugu. 
Zeren arabera erabakitzen da, zein albistek izango
duen grafikoa eta zeinek ez? 
Kontatu nahi duzun informazio horrek erabakiko du nola-
ko garrantzia izango duen grafikoak. Artikulu bat badau-
kagu Afrikako herrialde batez, eta jakin nahi badugu non
dagoen, askotan nahikoa izaten da grafiko sinple batekin.

Horrelakoak grafiko laguntzaileak izaten dira. Kazetari ba-
tzuek erabiltzea erabakiko dute, eta beste batzuek ez. Ondo
etortzen dira, baina ez dira behar-beharrezkoak izaten.
Beste grafiko mota batzuen kasuan, ordea, grafiko horiek
gabe albisteari zerbait falta izaten zaio. Adibidez, enpresa
batek euskarari buruzko datuak argitaratu baditu, eta al-
bistea datu horiek beraiek badira, kontakizuna oso motza
izaten da, eta grafikoak hor garrantzi berezia izaten du. Ho-
rrelakoetan, grafikoak handiagoak izaten dira. Gainera,
lanketa dezente eskatzen dute, bai kazetariaren aldetik,
baita infografistaren aldetik ere. Horiek ez dira lagunga-
rriak izaten, beste maila bat daukate eta, batzuetan, albis-
tea bera kontatzen duzu grafikoarekin. Horrelako kasue-
tan ikus daiteke, beraz, grafikoek beti ez dutela lagunga-
rriak izan beha,r eta albiste ere izan daitezkeela. 
Nire kasuan, Berrian, ikusten dut bai kazetariek, bai ka-

IRURA
KAZETARITZA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko otsailaren 15a

Joxean Apeztegiak Lehen Mundu Gerrari buruz egindako infografia. ATARIA
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zetarien gainean dauden arduradunek, garrantzi berezia
ematen dietela grafikoei. Alde horretatik, ni gustura nago.
Iruditzen zait infografiek egunkari batean betetzen duten
papera oso garrantzitsua dela. Albisteak infografien bidez
kontatzea, eta horrelako gauzak egiteko nigan konfiantza
izatea, benetan pozgarria izaten da.
Egunkaria zabaldu eta nora joaten da begia?
Ni ez naiz aditua horretan, baina, esaten dutenez, begirada
beti grafikoarengana joaten da lehenengo. Kazetari batek
hori kontuan hartzea garrantzitsua iruditzen zait. Izan ere,
badakizu zure albistearen zati handi bat infografian sar-
tzen duzula, eta horretaz jakitun izatea bereziki garrantzi-
tsua da. Izan ere, kazetariek eduki dezakete joera, gauzak
testuan jartzeko, kazetariak direlako; baina, nik esango
nuke, kazetaria albistea benetan ematen duen profesiona-
la dela, eta eduki dezakeela joera informazioa infografie-

«Diotenez, begirada beti
grafikoarengana joaten
da lehenengo. Kazetari
batek hori kontuan
hartzea garrantzitsua
iruditzen zait»

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 15a

IRURA
KAZETARITZA
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tan sartzeko, eta ez hainbeste testuetan. Albistea berdin-
berdin ematen duzu, baina irismena hobea izan daiteke,
gauzak grafikoaren bidez kontatzen direnean. 
Lanean hasi zinenetik hona, aldaketarik izan da?
Bai, iraultza handia egon da. Garrantzi gero eta handiagoa
ematen zaio gauzak modu grafikoan kontatzeari. Agian
garai bisual batean gaudelako izango da. Gelditu eta tes-
tua irakurri, gero eta gutxiago egiten da. 
Egongo dira informazioa lehenengoan helarazten
duten grafikoak eta, beste batzuk, denbora gehiago
eskatzen dutenak. Gaur egun, dena begirada batean
egiten denez, horrek pena ere emango du. 
Niri, behintzat, ez dit bereziki penarik ematen. Ohiturak
dira eta horren aurka ezin dugu ezer egin, egokitu egin be-
har dugu. Pentsa, nire betiko lana izan da, gaur gauza bat
egin, publikatu, eta jada bihar ez egotea.
Urte hauetan guztietan egin dituzun infografia guz-
tiak bilduta daude, eta ikus daitezke, ezta?
Bai, duela urtebete inguru Berriak eta Wikimediak adostu
zuten, nire grafiko guztiak Wikimediara igotzea, eta hor
daude, edozeinek erabil ahal izateko. Jendeari gustatu
zaiola ematen du, ikustaldi asko izan dituztelako. Guztira,
380.000 ikustaldi inguru izan dituzte, eta 4.600 grafiko
inguru daude igota. Gainera, beste hizkuntza batzuetara
ere itzulita daude. 
Zuk ikusi duzu beste batzuek nola erabili dituzten
zure infografia horiek?
Bai, behin ikusi nuen, grafiko bat hiru aldiz erabilita zego-
ela. Bat euskaraz zegoen, nire bertsioan, bestea ingelesez
eta, azkena, errusieraz. Horrek poz handia eman zidan.
Izan ere, ikusi nuen nola Errusiako pertsona bati baliaga-
rria izan zitzaion nik egindako gauza bat. Sari modukoak
dira horrelakoak.
Zure lanak sare sozialen bidez zabaltzerakoan, azal-
du izan duzu lan hori nola egin duzun ere.
Bai, hori egin nuen Korrikako grafikoa aurkeztu genuene-

an. «Korrikaren ibilbidea honakoa da» esan beharrean, no-
rekin egindako lana izan zen idatzi nuen. Izan ere, orduan
zerbait berezia egiteko eskatu zidaten. Nire esperientzia,
batez ere, paperekoa da, baina, kasu hartan, Interneterako
bertsio bat izatea nahi zuten, eta animazioa izan zezala eta
interaktiboa izan zedila eskatu zidaten. Horrek lanketa de-
zente egin beharra ekarri zidan eta ikertu egin behar izan
nuen. Orduan konturatu nintzen jendeak zenbat gauza uz-
ten dituen, besteek erabil ditzaten. Izan ere, erabil dezake-
gu beste batzuek egindako lana, gure lanak egiterakoan.
Horrelakoetan, oso ondo geratzen gara, besteen aurrean,
lortutako emaitzarekin, baina horren atzetik jende asko
egoten da. Iruditu zitzaidan hori aitortu egin behar zela,
eta txio batean hori egin nuen. 
Teknologia berriekin ere asko aldatuko zen zuen
lana, ezta?
Bai, niretzat aldaketarik handiena Internet sartu zenean
gertatu zen. Gauza asko gure esku geratu ziren orduan, ba-
tez ere, gauzak egiteko moduak: teknika berriak ikastea,
besteek zer egiten duten ikustea... Internetek ikasteko eta
hobetzen joateko aukera ematen du.
Euskal Herria, infografiei dagokienez, zein mailatan
dago, beste herrialdeekin alderatuta?
Euskal Herrian, euskarazko eta gaztelaniazko komunika-
bideak kontuan hartuta, badaude horretan dezente inber-
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titzen dutenak. Izan ere, hedabidearen apustua oso ga-
rrantzitsua izaten da. Espainian, berriz, 1980ko hamarka-
da bukaeran sartu zen infografia, eta hedabide askok
apustu sendoa egin zuten horren alde.
Zure lan guztietatik, zeinek markatu zaitu gehien,
edo zeinekin zaude harroen?
Lan kuttunak baditut, baina bat aipatuko dut, hura egin
nuen momentuak eta egin nuen moduak poztasun eta
asebetetze handia eragin zidalako. Lehen esan bezala, Be-
rriako lan fluxuaren zati handi bat kazetariek daukate, be-
raien esku. Horrek infografia baldintzatzen du, nik ez dau-
kadalako prozesu osoaren kontrola. Bada, badaukat lan
bat, duela urte dezente egindakoa, eta lan hartan eskatu
zidaten gehigarri bat egiteko Lehen Mundu Gerrari buruz;
nik bi orrialde egin behar nituen. Kasualitate bat izan zen.
Izan ere, hilabete lehenago Lehen Mundu Gerrari buruzko
liburu bat irakurri nuen. Beraz, banekien zer egin behar
nuen. Izan ere, banuen guztiaren ideia bat behintzat, eta
kazetariek ere lan egin zuten arren, aukera izan nuen, zer
nahi nuen, nola egin... erabakitzeko. Beste kazetari batzuk
aritu ziren ideiak bilatzen eta kontakizunak nola izan be-
har zuen atontzen, eta bi orrialdeko grafiko hori denboraz
eta gustu handiz egin nuen. Marrazkiak zeuden, mapak,
grafiko ebolutiboak... Horrek asebetetze handia eman zi-
dan.

«Gero eta garrantzi
handiagoa ematen zaio
gauzak modu grafikoan
kontatzeari. Agian garai
bisual batean gaudelako
izango da»

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 15a
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Irati Saizar Artola

E uskaltzaindiaren mendeurrenaren harira sortu du
Tartean Teatroak, Gheroantzezlana. Euskara du ar-
datz, eta hizkuntza txiki horren biziraupenaren mis-

terioarekiko harridura eta miresmena erakusten ditu. Patxo
Tellerriak idatzi du antzezlana, eta Jokin Oregik zuzendu du.
Aktore lanetan, berriz, Telleria bera, Mikel Martinez, Olatz
Ganboa, Iñaki Maruri eta Ane Pikaza dabiltza. 

Etorkizunean kokatu dute antzezlana, 3000. urtean, eta
azken euskaldunaren istorioa kontatzen dute; haren herio-
tza eta, aldi berean, euskararen heriotza. Hizkuntza txikiak
desagertu eta handienak gailentzeak, etorkizunean hizkun-
tza bakarra hitz egitea ekarriko du. Hizkuntza global horretaz
gain, beste dozena bat hizkuntza entzuteko aukera eskainiko
dute aktoreek, bai egun erabiltzen direnak, baita dagoeneko
desagertu direnak ere. Izan ere, euskarari ez ezik, hizkuntza

guztiei egin nahi izan die gorazarre; hizkuntza aniztasunari,
gizateriaren ondare kultural ukiezinari.

Aurten bete ditu Euskaltzaindia akademiak ehun urte, eta
ospakizunerako laguntza eskatu zieten, Tartean Teatroko ki-
deei. Zerbait berria sortu zezaten nahi zuten eta, ideia asko
tarteko, forma eman diote Gheroantzezlanari. Iazko azaro er-
dialdean eskaini zuten lehen emanaldia eta, orduz geroztik,
makina bat oholtza zapaldu dituzte. 

Otsailaren 24an antzeztuko dute Villabonako Gurea an-
tzokian, 19:30ean, eta sarrerak aurrez erosteko aukera izango
da, Amasa kafetegian eta Basajaun liburu dendan, 10 euroren
truke. Egunean bertan, leihatilan, 12 euroan eskuratu ahalko
dira. Martxoaren 22an izango da antzezlanaz gozatzeko biga-
rren aukera eskualdean, Tolosako Leidor antzokian eskaini-
ko baitute, 20:30ean.

EUSKARAREN
HERIOTZA

Mila urte barru hilko da euskaraz hitz egiten duen azken hiztuna, ‘Ghero’
antzezlanaren arabera. Otsailaren 24an eskainiko dute Villabonako Gurea

antzokian eta, martxoaren 22an, Tolosako Leidor aretoan. 
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TOLOSALDEA
KULTURA

I. Saizar Artola

B erak idatzi eta berak antzeztu. Nork hobe, bestela.
Patxo Telleriak (Bilbo, 1960) idatzi du Ghero an-
tzezlana, eta antzezten ere berak hartuko du parte.

Tartean Teatroa antzerki konpainiako kidea da, eta azken
aldian Mikel Martinez aktorearekin egin ditu zenbait lan.
Lan honetan ere ez du aparte
izango, nahiz eta antzezle gehia-
goren presentzia izango den tau-
la gainean. 
3000. urtean kokatu duzue
antzezlana, eta euskaraz hitz
egingo duen azken hiztuna
izango da protagonista. Zer
erakutsi nahi izan duzue?
Euskararen iraupenari buruzko
omenaldi bat egin nahi genuen.
Miretsi egiten dugu, horrelako
hizkuntza txiki batek historian
zehar hainbeste iraun izana; ajeekin askotan, baina, iraun
egin du. Bide batez, baita ere, hizkuntza aniztasuna ere
hartu dugu aintzat, eta horrek duen aberastasuna eraku-

tsi. Hori guztia, atzealdeko oihal bezala. Azken finean, hiz-
kuntzak izaki bizidunak dira, eta guk 3000. urtean kokatu
dugu istorioa, azken euskalduna hiltzen ari denean. Izan
ere, berak bere gain sentitzen du zama hori, ardura hori,
bera izango baita azken hiztuna. Ez du hizkuntza transmi-

siorik probokatu eta, gainera, az-
ken orduan, pixka bat berandu
denean, pentsatzen hasten da:
«Jo, zer egin dut, ez dut denbora
aprobetxatu». Azken finean,
nahiz eta guk 3000. urtean koka-
tu, gaur egungoari buruz hitz egi-
ten ari gara. Hizkuntza txikietan
hiztun bakoitzak erantzukizuna
duela erakutsi nahi dugu. 
Mila urte barru euskara
bizirik izango dela
pentsatzeagatik, baikorrak

zaretela esan izan dizuete?
Bakarren batek aipatu du pesimistak garela ere. Nik ez
nuke apusturik egingo, hemendik mila urtera, ez euskara

«HIZKUNTZA TXIKIETAN
HIZTUN BAKOITZAK

ERANTZUKIZUNA DUELA
ERAKUTSI NAHI DUGU»

PATXO TELLERIA 
ANTZERKIGILE ETA AKTOREA

Sorkuntza gauza eskuraezina eta kontrolaezina dela dio Patxo Telleria
antzerkigileak. Ahal duenak egiten du, ordea. Ideia pare bati tiraka osatu
du ‘Ghero’ antzezlanaren trama eta, hari horretan, euskararen planetaren

inguruan orbitatzen dabiltzan bederatzi parabola kontatu ditu.

«Hasierako hiruzpalau
minutuak erabat
ulergaitzak dira, baina,
apropos eginda dago»
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bizirik izango dugunik, ezta gaztelania edo ingelesa ere bi-
zirik egongo direnik ere. Izan ere, orain dela mila urte lati-
na zen munduko hizkuntza nagusia, zientzia hizkuntza,
gobernuetako hizkuntza, boterea zuen hizkuntza eta, be-
gira, mila urte geroago, non dagoen. 
Euskara du oinarrian antzezlanak. Baina berdin-
berdin izan zitezkeen katalana edo galiziera?
Guk euskara hartu dugu, gure hizkuntza delako eta, gaine-
ra, Euskaltzaindiarekin batera kudeatu dugulako. Ikuski-
zunean, ordea, hamabi bat hizkuntza desberdin ateratzen
dira, batzuk luzeago, beste batzuk laburrago. Azken fine-
an, hizkuntzen aniztasun horri buruz hitz egin baino
gehiago, hori biziarazi nahi izan dugu. 
Antzezlanean, euskaraz gain, hizkuntza asko
erabiltzen dituzue. Jendeak gertakizunak berdin
ulertuko al ditu?
Bai, jakina. Bestela, jai daukagu. Esate baterako, hasierako
hiruzpalau minutu erabat ulergaitzak dira, baina, apropos
eginda dago. Aktoreek 3000. urtean hitz egiten den hiz-
kuntza global batean hitz egiten dute. Une horretan ez da
ezer ulertzen, eta hori da guk lortu nahi izan dugun efek-
tua, nahiz eta handik gutxira oso ondo ulertuko den zer
gertatu den, ulertu ez den horretan. Bestela, modu batera
edo bestera, momentu guztietan moldatu gara, publikoak
ondo uler dezan, zer gertatzen den eta zer kontatzen den,
nahiz eta hizkuntza desberdinetan izan. 
Bederatzi paraboletan oinarritu zara istorioari
osotasuna emateko. Nondik ateratakoak dira, edo zer
dira?
Antzezlan honen egiturak Mila eta bat gau gehiagoko isto-
rio hori dakar gogora. Hor Xerezade izeneko neska batek
erregeari gauero kontatzen dizkio istorioak, heriotzatik li-
bratzeko; gauero istorio bat kontatzea lortzen badu, eta hu-
rrengo egunerako jakin-mina uzten badio, bere bizitza sal-
batzen du. Kasu honetan, hiltzera doan azken euskaldun
honek istorioak kontatzen dizkio bere zaintzaileari, baina
ez bere bizia salbatzeko, zeren badaki hiltzera doala; baina
bai euskararen bizitza salbatu ahal izateko. Eta hainbat to-
kitan eta hainbat egoeratan kokatu ditugu istorio horiek;
oso tonu desberdinetakoak dira. Batzuk barregarriak dira
eta komedia ukitu nabarmena dute; beste batzuk ukitu
dramatikoagoa dute, edo harridura sortzen dute besteek;
eta hunkitzera jotzen dutenak ere badaude. Gainera, 3000.
urte horretan jada ez dago hizkuntza aniztasunik, mundu
guztiak hizkuntza bakar bat hitz egiten du eta, hori, balore-
tzat hartzen da. Horrekin hainbat buruhauste kentzen di-
tuzte: desberdintasunik ez egotea, mugak ekiditea... Gauza
horiek guztiak gainditu dituzte antzezlanean, eta oso po-
zik daude mundu perfektu horretan, non hizkuntzen ana-
basa hori desagertu egin den.
Komediatik dramatik baino gehiago izango du?
Denetarik dauka. Normalean gu ikustera datorrenak eta

gu ezagutzen gaituenak hori espero du, batez ere, Ez Dok
Hirun egiten ditugun ikuskizunengatik. Baina desberdin-
tasun nabarmena dago. Antzezlan honetan komedia bada-
go, baina ez da bakarrik hori eta, nik esango nuke, obra,
orokorrean, komediatik baino askoz urrunago doala.
Hausnarketara eta pentsaraztera bultzatzen duen istorio
bat da. Nahiz eta, jakina, une barregarri asko egon, hunki-
garritasuna eta emozioa ere bilatu ditugu, eta estetikaren
aldetik ere apustu ausarta egin dugu. 
Mila urtera hizkuntza nolakoa izan litekeen
entzuteko aukera izango da, baina, pertsoniak
estetikoki nolakoak izango diren ere irudikatzen
duzue?
Zeharka, bai. Baina zientzia fikzioa ez da ikuskizun honen
helburu nagusiena. Apustu bat egin dugu estetika berezi
bat eskaintzen, baina ez da fikziozko lan peto-peto bat, ez
da gure helburua zientzia fikzioaz edo 3000. urteari buruz
hitz egitea. Batez ere euskaldunaren kontzientzian jotzen
du, baina, ez hemendik mila urtekoen kontzientzian, gaur
egungoenean baizik. 
Entzulea hausnarketara bultzatu nahi duzue, beraz. 
Laugarren horma daukan antzerkia da, eta ikusleak ikuste-
ra datoz. Baina, ikusleek zenbat eta enpatia gehiago izan,
eta zenbat eta istorioan sartzeko ahalmen gehiago eduki,
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jakina, 3000. urte horretako giroan sartuko dira. Eta hala
gertatuko ez balitz, ez litzateke seinale ona izango. Gerta-
tzen dena da, istorio hori guk 3000. urtean kokatzen dugu-
la, baina, istorio horren barruan –hau da, azken euskaldu-
na hiltzera doan istorio horretan–, beste hamaika istorio
desberdin daudela; azken finean, euskarak bere ibilbidean
zehar ezagutu dituen hainbat gertaera eta hainbat une,
guk hautatu ditugunak, guri esanguratsuak eta deigarriak
iruditu zaizkigulako. 
Euskaltzaindiaren mendeurrena ospatzeko
sortutako lana izan da, Euskaltzaindiaren laguntzaz
Tartean Teatroak aurrera eraman duena. 
Hau egiteko Euskaltzaindia gurekin jarri zen harremane-
tan, duela ia bi urte. Urteurrenean ekitaldi ofizial, linguis-
tiko eta akademikoez gain, kulturan eta kalean eragina
izango zuen zerbait nahi zuten, eta gurekin pentsatu zu-
ten. Antzezlan bat egiteko proposamena egin ziguten eta,
azken finean, haiek izan dira gure kudeatzaileak. 
Ideia nondik sortu zitzaizun?
Pare bat ideia neuzkan buruan. Ideiak nola sortzen diren
azaltzea zaila da. Ideiak beti garatzen doaz eta, segurki, ha-
sieran eduki nuen lehendabiziko inpultso hartatik, amaie-
ran gutxi geratzen da; hori ezinbestekoa da aurrera egite-
ko. Sorkuntza oso gauza eskuraezina eta kontrolaezina da. 

«3000. urte horretan jada
ez dago hizkuntza
aniztasunik, mundu guztiak
hizkuntza bakar bat hitz
egiten du, eta hori
baloretzat hartzen da»

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko otsailaren 15a
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PSIKOPEDAGOGIA

Liburuetako irudiak 
eta irudimena

L iburuen munduan hainbat ge-
nero eta estilo aurki ditzakegu.
Horrela, liburuak etapaz etapa
aztertzen baditugu, ohartuko

gara irudien erabilera gutxitzen joaten
dela, adin tartean aurrera egin ahala.

Ildo horri jarraituz, haurrak txikiak
direnean, ikusiko dugu, adibidez, haur
hezkuntzako liburuak marrazki eta iru-
di handiz hornituta daude-
la; letra gutxi eta esaldi la-
burrak. Horrek, irudien bi-
tartez, idatzita dagoena
ulertzen laguntzen du, eta
guztiz baliagarria da hi-
tzen ikasketa eta irakurke-
ta ulermena burutzeko.
Era berean, haurraren
imajinazioa, ahozkotasu-
na, emaria eta komunika-
zio gaitasunak garatzeko
garrantzitsuak dira aipatu-
tako marrazki eta irudiak.

Haurra hazten doan heinean, LHko
2-3. mailetatik aurrera, non kasu gehie-
netan haurrek ongi irakurtzen duten,
irudien erabilera gutxitzen joaten da.
Beraz, hizkiak interpretatu, eta irudien
euskarria albo batera uzten da. Horrek
irudimena gutxitzea ekartzen du, eta
baita irudiek sortzen duten xarma albo
batera uztea ere. Irakurtzeko zailtasu-

na duten
ikasleentzat –dislexia ka-
suak, adibidez–, irudien
laguntza garrantzitsua
da, irakurritakoa uler-
tzen laguntzen dutelako.
Beraz, zergatik utzi irudi
zein marrazkiak albo ba-
tera?

Adinean aurrera goa-
zela, helduon eleberrie-
tan, adibidez, ez daukagu
marrazkirik; justu-justu
liburuen azalean, eta ez

beti. Horrek, nire ustez, liburua pobre-
tzea sortzen du, marrazkiek eta argaz-
kiek istorioa indartu, eta atseginagoa
egiten laguntzen dutelako.

Pentsatzekoa izango litzateke zerga-
tik gertatzen den marrazki zein irudien
gutxitze eta kentze hori, eleberri, liburu
zientifiko zein olerki liburuetan. Zeren,
egunkarietan ez da gauza bera gerta-
tzen.

Albisteak eta aldizkarietako artiku-
luak, garrantziaren arabera, koloretako
irudiek laguntzen dituzte beti; mezua
indartzeko erabiltzen dituzte. Baina,
aipatzen nuen bezala, ez da gauza bera
gertatzen eleberri, liburu zientifiko
edota olerki liburuetan, zergatik ote?

IDOIA APAOLAZA 
PSIKOPEDAGOGOA ETA

EKIMENA ZENTROKO
ZUZENDARIA

Helduentzako ipuin edo poema grafikoa sortu zuten, Harkaitz Cano idazleak eta Maite Gurrutxaga ilustratzaileak. ATARIA

«Helduon eleberrietan,
adibidez, ez daukagu
marrazkirik; justu-justu
liburuen azalean, eta ez beti» 
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ERREZETA

Ramen edo zopa

J atorri asiarra du ramenaren erre-
zetak: txinatarra omen da berez,
baina Japoniako gastronomian
oso ohikoa. Finean, salda oso-

oso zaporetsudun zopa bat da rame-
na, eta salda horretan hainbat osagai
sartzen zaizkio: fideo luzeak, haragia
edo arraina, barazkiak... Gure gastro-
nomian saldak ere badu lekua, oso
salda zaleak baikara; ramena salda
oso fuerte batekin aldera
genezake. 

Osagai festa saldan
Katsuobushi deiturikoa
beharko dugu, berez.
Atun gorria keztatu egi-
ten dute eta, lehortzen
denean, xerra finetan egi-
ten dute. Horrek umami
zaporea ematen dio ra-
menari; Japoniako zapo-
re motetako bat da. Dena
den, katsuobushia he-
men inguruan aurkitzea ez da erraza,
beraz, momentuz, osagai hori gabe
egingo dugu platera. 

Gainerakoan, honakoa beharko
dugu salda egiteko: oilasko hezurra,
hirugihar fresko zati bat, txerri saihes-
kia, kombu alga, soia saltsa, bi azena-

rio, bi porru osorik, garbantzu eskuka-
da bat eta, azkenik, jengibre xerra bat
edo jengibre hautsa. 

Lehenengo, kombu alga beratzen
utziko dugu, ordu batzuz. Gero, lapiko
batean sartuko ditugu alga hori eta ura
bera, gainontzeko osagaiekin batera.
Haragia aurrez zartagitik pasaz gero,
are zaporetsuagoa izango da zopa. Po-
rrua garbitu eta osorik sartuko dugu;

azenarioa zurituta eta
osorik. Horri guztiari soia
zorrotada bat botako dio-
gunez, ez diogu gatzik bo-
tako. Azkenik, garban-
tzuak eta jengibrea botako
dizkiogu. 

Dena urez estaliko
dugu; nik, esaterako, lapi-
ko azkarrean egiten dut,
eta ontzia goraino bete-
tzen dut. Lapikoaren mo-
koa goraino iristen dene-
an, su baxuan uzten dut,

hiru orduz. Japoniarrek 12-14 orduz
uzten dut, pentsa!

Hiru orduren buruan, eta lapikoak
presioa galtzen duenean, ireki, eta
edukia iragazki batetik pasatuko
dugu. Gure saldak kolore marroia
izango du, eta oso-oso zaporetsu egon-

AINTZANE ARTOLA

OSAGARRIAK
HARAGI RAMENA
• Soia saltsa
• Kombu alga (eskuratzeko erraza)
• Katsuobushia (aurkitzeko zaila)
• Oilasko hezurra eta inguruko haragia
• Hirugihar fresko zati bat
• Txerri saiheskia
• Bi azenario
• Bi porru, osorik
• Garbantzu eskukada bat
• Jengibre xerra bat edo jengibre hautsa
• Fideo asiarrak
• Aza
• Tipulina
• Txanpinoiak
• Arrautza

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

go da. Guk, normalean, hain salda za-
poretsua jaten ez dugunez, lasai gehi
genitzake beste bizpahiru litro ur. Bes-
talde, haragi asko gehitu diogunez,
goikaldeko koipea kendu beharko dio-
gu saldari. 

Iragazkian geratu den ia dena apro-
betxatuko dugu: oilasko hezurretako
haragia, txikituta; azenarioak puska-
tan edo birrinduta; saiheskien haragia.
Eta  hirugiharrea ere bai:niri gustatzen
zait, frijitu eta gero saldara botatzea.
Garbantzuak, berriz, zaleak izanez
gero, hummus goxo bat prestatzeko
balia ditzakegu. Saldak gatza beharko
balu, soia saltsarekin jolastuko dugu. 

Gutxi-gorabehera bost litro inguru
salda izango ditugunez, nire gomen-
dioa: bizpahiru litro izozkailuan gor-
de, beste egun baterako. 

Behin hori eginda, osa dezagun pla-
tera. Ramen zopak, normalean, katilu
edo bol handitan zerbitzatzen dira,
izan ere, salda horri osagaiak gehitu
behar zaizkio. Batetik, fideo luzeak,
asiarrak. Beste lapikotxo batean egosi-
ko ditugu lehenik, bost minutuan; ur
hotzetatik pasatuko ditugu gero. 

Fideoak bolera bota, eta barazkiak
botako dizkiogu gero, gordinik: aza
zati txikiak eta tipulinaren zati berdea-
ren zati txikiak. Plantxan pasatutako
barrengorri edo txanpinoi xerrak ere
bota diezazkiokegu. Eta, azkenik,
arrautza egosia: 6 minutu juxtuz egosi,
ur hotzetatik pasatu, eta gero soia sal-
tsatan eta jengibretan bustiko dugu
arrautza; zapore benetan harrigarria
hartuko du. Arrautza erditik ebaki, eta
bolera botako dugu. 

a025_ataria_Diseinua  2019/02/12  12:09  Página 1



26

OSTIRALA
OTSAILAK 15

ADUNA
14:30.Dokumentala, saharar errefuxiatu
zelaiei buruz: Tito. Yago Mateo
dokumentalaren zuzendaria arituko da
solasaldian, eta baita eta Itsaso Noval
Adunako eskolako irakaslea ere. Tolosaldea
Sahararekin elkarteak antolatutako
hitzordua. 

ALEGIA
18:30.Odola emateko aukera, kultur
etxean. 

ALTZO
19:00.Film proiekzioa:Aralar, mundua leku
den lurra, Batzarremuño kulturgunean.

AMASA-VILLABONA
19:00.EH Bilduren ekitaldi irekia, Aljibean.
Juan Karlos Izagirre Gipuakoako Ahaldun
Nagusia izateko hautagaia eta Beatriz
Unzue Amasa-Villabonako alkategaia
arituko dira. 

ANOETA
23:00.Kontzertuak gaztetxean: La Furia
eta Lilith Selektah.

BERASTEGI
18:00.EH Bilduren bilera, udaletxeko
erabilera anitzeko gelan. 

IKAZTEGIETA
14:30.Haurrentzako antzerkia: Beldartxo
jatuna, liburutegian. 
19:00.Hitzaldi zikloa: Etxebizitza bizimodu. 
Tolosaldeko antolakuntza komunala izango
dute hizpide, udaletxean. 

IRURA
18:00.Talo tailerra, Gazte Alaiak elkartean,
Irura Bizi elkarteak antolatuta.

OREXA
22:00.Kontzertua ostatuan: Pantxoa
Carrere. 

TOLOSA
17:00.Alkoholaren eta drogen inguruko
saioa bigarren saioa egingo dute. Kasu
honetan, 15 eta 17 urte bitarteko
gazteentzat, Topagunean.

17:30.SOS Arrazakeriak antolatuta,
etxeko langileentzat informazio saioa,
kultur etxeko areto nagusian, martxoaren
8ko greba feministaren harira.
19:00.Antzerkia: Érase una vez... un país
donde las mujeres y los hombres se
entendían. Berazubiko auzo elkartean.
Mugikorra eta 20 euroko billete bat eraman
beharko dituzte ikusleek

ZIZURKIL
18:30.Martxoaren 8ko informazio mahaia
eta pintxo potea, Joxe Arregi plazan.

LARUNBATA
OTSAILAK 16

ALEGIA
11:45.Tolosaldeko Asanblada Feministak
antolatuta, bizikleta martxaren irteera,
martxoaren 8ko greba feminista girotzeko.
12:10ean Tolosako Zumardi Handira iritsiko
dira, eta 12:40ean Anoetara. Handik,
Tolosara itzuliko da martxa, eta 13:00ean
Trianguloa plazan amaituko dute, talde
argazkia ateraz. 

Agenda

RAP FEMINISTA, ANOETAKO GAZTETXEAN, LA FURIAREN ESKUTIK
Nerea Loron rap abeslari nafarrak gaztetan aukeratu zuen La Furia ezizena eta, orduz geroztik, izen horren ahotik trebatu du da bat-ba-
teko doinuen kantura. Gaur, 23:00etatik aurrera, Anoetako Gaztetxean ariko da, Vendaval azken lanarekin.  ATARIA
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BERASTEGI
11:30.EH Bilduren bilera, udaletxeko
erabilera anitzeko gelan.

LIZARTZA
12:00. Inauteriei hasiera emango zaie gibela
dastatuz. Ondoren, antzerkia eta Otsolar
dantza taldearen emanaldia.

TOLOSA
11:00 - 13:00. Zine bono berrien salmenta
hasiko da, Leidor aretoko leihatilan. 
11:30-13:30.M8ko greba feministaren
informazio mahaia, San Frantzisko elizaren
atarian. . 
11:30.Bisita gidatuak famililentzat, Topic-
en: 943 65 04 14 edo cit@cittolosa.com. 
12:00.Tolosako Udalaren eskertza
ekitaldia, Antxon Eloseguiri, udaletxeko
areto nagusian. 
13:00.Bizikleta martxa feministaren
amaiera, Trianguloa plazan. 
16:30.BIrZIklatu bigarren eskuko eta
trukerako azoka, Berdura plazan. 
18:00.Orkestrina Band Jazpana, Alondegia
tabernan. 
18:30.Haur ikuskizuna ,Topic-en, La Canica
Teatroren eskutik: Historia de un calcetin. 

ZIZURKIL
10:00. EH Bilduren goiz osoko lan saioa,
Atxulondo kultur etxean. 
BLUES GAUA
13:00. Piano blues bermut saioa, Izarran. 

ZINEMA

BASQUE SELFIE
Larunbata (19:30). 
Igandea (22:00).
Leidor, Tolosa.

AQUAMAN
Larunbata (19:30). 
Igandea (19:30).
Astelehena (21:00).
Gurea, Amasa-
Villabona.

EL VICIO DEL
PODER
Larunbata (22:30).
Igandea (19:30). 
Astelehena (20:30)
Leidor, Tolosa.

EL GRINCH
Igandea (17:00). 
Leidor, Tolosa.

107.6 fm . www.ataria.eus
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.

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

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 

www.multiopticasgipuzkoa.com

PARTEKA ITZAZU 
ZUK NAHI DUZUNAREKIN

2 mó progresibo
erre�exuen aurkako
lenteekin

2 2 9 €

22:00. Jon Gurrutxaga eta Urbil Artola,
Pasus tabernan. 
23:15. The Black Note, Atxulondo
tabernan. 
00:30.A Contra Blues, Egarri tabernan.

IGANDEA
OTSAILAK 17

AMASA-VILLABONA
17:00.Haurrentzako antzerkia, Gurea
antzokian: Pinotxo.

TOLOSA
11:30.Tolosako Musika Bandak kontzertua
eskainiko du, Iurreamendi egoitzako
egoiliarrentzat.

ASTELEHENA
OTSAILAK 18

ANOETA
18:30.Basagaini buruzko hitzaldia,
udaletxean, Xabier Peñalverren eskutik. 

TOLOSA
18:00.Odol ematea izango da kultur
etxean. Txanda hartzeko zenbakiak kultur
etxean bertan izango dira eskuragarri,
17:30etik aurrera. 
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28 I az, Bilboko Arte Ederren museosortu zela 110 urte bete ziren. Muse-
oaren lehen egoitza, Euskadi plaza-
ra begira dagoen eraikin zatia, ez

zen 1945. urtera arte eraiki, Urrutia eta
Cardenas arkitektoen es-
kutik. Geroago, 1970ean,
Libano eta Beascoa arki-
tektoek, L formako beste
eraikin bat gehitu zioten
museoari eta, 2000. urte-
an, Luis Mª Uriarte arki-
tektoaren ekipoak irabazi
zuen, hain arrakastatsua
izan den museoa eraberri-
tzeko lehiaketa, gaur egun
duen itxura emanez. 
Urteurrenaren aitzakiarekin,

1945eko lehen eraikina eraberritu eta
hura berriro inauguratzeko, ABC. Bil-
boko Museoaren alfabetoaerakusketa
antolatu dute, Kirmen Uribe komisa-
rioaren eskutik, berak idatzitako liburu
batzuetan nabarmena den arte mun-
duarekin lotura sendotuz.
Eraberritutako eraikinak 31 gela ditu,

eta Uribek lau hizkuntzatan (euskara,
gaztelera, ingelesa eta frantsesa) izen-
datu du gela horietako bakoitza, sortu
duen alfabeto pertsonal baten arabera.
Hautatu dituen izenak –Desira, Frinds-
hip, Noir, Pietate, Sueño, War…- ez dira
nolanahikoak, iradokitze gaitasun ja-

soa dute eta, gerora, bere pisu poetiko-
az jabetuko gara. 
Izen horien inguruan, Uribek hain

ongi menderatzen dituen hitzak erabili
ditu, gela bakoitzean kontakizun, pen-

tsamendu, erreferentzia,
istorio nahiz sentipen bat
iradokiz. Eta bere hitzak
Arte Ederren museoak bil-
tegian dituen altxorrez in-
guratu ditu: eskulturak,
margoak, marrazkiak...
Emaitza paregabea da, ez
kronologikoki, ez estetiko-
ki, itxuraz zerikusirik ez
duten artelanak nahaspila
batean antolatu dituen

arren. Eta hori da erakusketa erakarga-
rria egiten duena: Uriberen hitzen eta
ideien jario alfabetiko ordenatua, arte-
lanen itxurazko antolaketa kaotikoaren
alboan. 
Nola uztartu literatura, pintura eta

eskultura, soilik hitz batek iradoki de-
zakeen esanahia landuz? 
Zoaz eta ikusi!
Gainera, esandakoaz gozatu ondo-

ren, norbait asebete ez bada, museoan
bertan, 68aren ostean–artea eta prakti-
ka artistikoak Euskal Herrian, 1928-
2018–izeneko euskal artearen inguru-
ko beste erakusketa ikusteko aukera
du, apirilaren 28ra bitarte. 

MIREIA ROCA
ARKITEKTOA 

Ordena vs Kaosa

Eta hori da erakusketa
erakargarria egiten

duena: Uriberen hitzen
eta ideien jario alfabetiko

ordenatua, artelanen
itxurazko antolaketa

kaotikoaren alboan. 

ADUR GOROSTIDI

Bertso saiorik ez zaigu falta
aste edo asteburu
ta ostiralak bere menua
guztiontzako gertu du.
Bazaude bertso nahian
aukera bat jarraian
ta gustukoa seguru
eskolarteko kanporaketa
Ibarran izango dugu Doinua

Iparragirre abila dela

Gipuzkoako
herriarteko

Iritzia
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IRITZIA

8.000 ikasletik gora, Euskal
Herriko 52 ikastolatan. Hori-
xe izan zen,
duela bi urte,

KiVak ikastoletan izan
zuen hasiera; Lasko-
rain Ikastolan, besteak
beste.
Esperimentu bat

gehiago izan zitekeen
eta, neurri batean, hala
izan da, ez baitzen au-
rrez landutakoa. Bai-
na, zorionez, frogatze-
ko moduan gara, Fin-
landiatik ekarritako
programa horren apli-
kazioa eraginkortasun
handikoa izan dela, ikastoletan. 
Programa horrekin, irakasleek,

hezitzaileek, eskola jazarpenaren
aurkako lanketa gelaratzen dute.
Protagonistak: irakasleak ez ezik,
baita ikasleak ere. Noski, ikasle ho-
rien artean egongo dira, akaso, bikti-
ma edo erasotzaile izan direnak, edo
unean bertan izaten ari direnak.
Hori da gakoa: lanketa elkarrekin

egitea. Mezua bat izatea, eta gai ho-
rri ikasgelan ikusgarritasuna ema-

tea. Emaitzak pozga-
rriak izan dira, azken
azterketen arabera, er-
dira jaitsi baitira jazar-
pen kasuak, aipaturiko
ikastoletan. 
Ondorioz, ikastola

gehiagok txertatuko
dute, erreminta hau,
euren egunerokotasu-
nean. Hurrengo hiletik
aurrera 64 izango dira
KiVa Ikastolak eta,
10.000 ikasle, LHkoak
zein DBHkoak, gelan
lanketa hau egiten ha-

siko direnak.
Hezkuntzak lor dezakeena gizar-

teak lor dezake, komunitate bereko
kide baikara. Beraz, hezi ditzagun
haurrak bizikidetzaren baitan, erres-
petuan, babesaren garrantzian, adis-
kidetasunaren baloreetan. Jarrai de-
zagun eskutik herriak, gizarteak eta
ikastolak; haurren hezkuntza komu-
nitateak, alegia.

ITXAROPENA URKIOLA
IRAKASLEA

KiVa ikastolak

Hezkuntzak lor
dezakeena gizarteak lor
dezake, komunitate
bereko kide baikara.
Beraz, hezi ditzagun
haurrak bizikidetzaren
baitan, errespetuan,
babesaren garrantzian,
adiskidetasunaren
baloreetan.

KOMIKIA JOSEBA ANTXUSTEGIETXARTE
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EGURALDIA

OSTIRALA
Beste egun batez hego-haizea eta
epeltasuna. Hego/hego-ekialdeko
haizeak indar pixka bat galduko du
baina, hala ere, tenperatura oso goxo-
ak izango ditugu eta udaberri itxura
hartuko du eguraldiak. Maximoak

eguneko erdiko
orduetan 16-18
graduan kokatuko
dira eta Tolosal-
deko txokorik be-
roenetan 20 gra-
dura gerturatuko
dira termometro-
ak. Zeruan goi-ho-
dei batzuk salbu,
zeru urdina nagu-
situko da.

LARUNBATA
Hego-haize zakarra eta giro epela.
Aurreko egunetako joera bera man-
tenduko du eguraldiak eta giro oso
epela izango dugu. Tenperatura ma-
ximoek eguneko erdiko orduetan 16-
18 graduak harrapatuko dituzte, To-
losaldeko txoko batzuetan 20 gradu-
ra iristea baztertu gabe. Zeruan
aurreko egunetan baina goi-hodei
gehiago ikusiko dugu, baina ez diote
batere trabarik egingo eguzkiari.
Hego-haizeak zakar joko du, batez
ere, egunaren bigarren zatian, eta
gehienbat haize guneetan eta mendi
inguruetan.

IGANDEA
Beste egun batez giro epel eta atsegi-
na. Larunbatarekin alderatuz are goi-
hodei gehiago ikusiko dugu, batez ere,
arratsaldean, baina hodei horiek ez
dute inolako ondoriorik ekarriko eta
giro epel eta eguzkitsuaz gozatu ahal-
ko da. Hego-haizeak zakar joko du, ba-
tez ere, goizean, eta tenperaturak an-
tzeko balioetan mugituko dira, maxi-
moak 16-18 graduan kokatuz eta txoko
batzuetan 20 gradura ailegatuz.

FARMAZIAK

OTSAIALK 15, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Martinez Mugica.
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

OTSAILAK 16, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aramburu. 
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.

OTSAILAK 17, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Rosalia Morant Barber. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

OTSAILAK 18, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aramburu.
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko otsailaren 15a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
15

IGANDEA
17

LARUNBATA
16

ASTELEHENA
18

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

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

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00.Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena, solasaldi
politikoa Garbiñe Biurrun, Juan Inazio
Hartsuaga eta Martxelo Otamendirekin,
Tolomendiren tartea, Alain Rekondorekin
zinema eta telesail gomendioak.
11:00.Hamaiketakoa. Alegialdeko berriak
Eneritz Maizekin.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika saioa.
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Kantazgora. Musika saioa.
21:00.Mingaina txulora. Erotikari buruzko
saioa, Jon Imanol Etxabe sexologoarekin.

LARUNBATA
11:00.Trikiti musika.
12:00.Hauspo artean. Ander Malbadi eta
Eneritz Aulestirekin trikiti saioa.
14:00.Hari naizela. Bertso saioa Imanol
Artola Felix-ekin.
16:00.Entzuteko jaioak. Musika saioa.
17:00.Kokondo. Musika saioa.
18:00.Entzuteko jaioak. Musika saioa.

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
16:00.Entzuteko Jaioak.
17:00.Kantazgora. Musika saioa .
18:00.Entzuteko Jaioak. Musika saioa .

ASTELEHENA
09:00.Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuak utzitakoa, Anjel Cuerdorekin
bidaia eta Iñaki Zubeldia Kale Kantoitik.
11:00.Hamaiketakoa. Ibarraldeko
albisteak Irati Saizarrekin.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika saioa.
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00.Hauspo artean. Trikiti saioa.

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.1,2,3 Hemen da Miru.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Mundakako Kalerik Kale.
22:30.Kulturizketak.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

Zure iragarki laburrak 
argitaratzeko deitu 

943 65 56 95 
zenbakira, idatzi 

ataria@ataria.eus 
helbidera edo pasa 
ATARIA-ko bulegotik.

 
Iragarki guztiak 

iragarkilaburrak.eus 
webgunean 
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Santa Luzia 17 - Tolosa

943 65 11 47
www.tolosaldea.com

Tolosaldea

V Lan poltsa
V ETHAZI
V konpetentziak
V DUAL
V IKASTN
V Erasmus
V IKT
V Eleaniztasuna

Tolosaldea

DO
NO

ST
IA

Arriaran 
gasolindegia

Kalitatezko lanbide heziketa

Hemen zure
iragarkia

joan daiteke

publi @ataria.eus 
661 67 88 18
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