
400 urte 
elkar hartuta 

2019-05-03
1.050. zenbakia

107.6 fm
www.ataria.eus

a001_ataria_Diseinua  2019/05/02  13:42  Página 1



a002_ataria_Diseinua  2019/05/02  15:54  Página 1



03

ARGITARATZAILEA:Tolosaldeko Komunikazio Taldea, SM LEGE GORDAILUA:SS-1323-2013 KOORDINATZAILEA:Rebeka Calvo Gonzalez 
KUDEATZAILEA: Iban Urdapilleta Alkizalete TELEFONOA: 943 655695 BEZERO ARRETA: 943 30 43 46  WEBGUNEA:www.ataria.eus 
POSTA ELEKTRONIKOA: ataria@ataria.eus IRRATIA: 943 69 80 38 • 687 41 00 33 •  107.6 FM PUBLIZITATEA: 661 678818 • publi@ataria.eus

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.

Euskal irrati bateko esatariak Baionakoak Fran-
tziako festarik ezagunenetakoak direla esan,
eta baieztapen honek programako lau esata-
rietatik bakar bati ere ez dio belarrian min
egin; atzerriaz ariko bailiran. Euskal Telebis-
tan dagoen —gaztelaniazko— lehiaketa baka-

rrean, erreferentzia espainolak etengabe.
Tabernan Tele5 eta Malú. Eskoletan Cer-
vantes, Lorca... Eta Instagrameko argaz-
kian, kokapena jartzeko: «Tolosa, Spain».

Hauteskunde ziklo honetan, bereziki
harritu nau zenbat hitz egin den, oro har,
Trifatxitoaz —VOXez, batez ere— eta ze
gutxi, proportzioan, Hego Euskal Herriko
alderdiez. George Lakoff-en Don't Think of
an Elephant liburua irakurtzen harrapatu
nau, justu, kanpainak. «Ez pentsatu elefan-
te batean» irakurri orduko, denoi datorki-
gu burura elefante bat. Eta, esaldia zenbat
eta gehiago errepikatu, orduan eta zailagoa
da elefantea burutik kentzea. Baietz? 

Ba, ideia hori esparru politikora ekarrita, alderdi batek

beste baten markoa aintzat hartzen duen momentutik,
besteari buruz hitz egiten duen unetik, ideia hori indar-
tzen ari da. Eta, beraz, erreferentzia bakoitza, kontra egi-
teko bada ere, doako bazka da aurkariarentzat. Estrategia
honekin oso fin ibili da eskuin muturra kanpaina osoan
zehar eta, haiek eraikitako markoa, ‘onartu’ egin (behar

izan) dute, gainerako alderdiek. 
Herritarrok ere sare horretan harrapatu-

ta egon gara hilabeteotan. Kontzienteki
edo jabetu gabe, modu batera edo bestera,
han eta hemen, haiei buruz hizketan aritu
gara. Espainiako hedabide nagusiak, herri
honen —hegoaldeko— biztanleriaren
gehiengoak kontsumitzen dituenak, Trifa-
txitoaren estrategia horren konplize eta
sustatzaile izan dira, eta bertako hedabide
askok haien bidea jarraitu (behar izan)
dute.

Hala eta guztiz ere, sistemaren inertziak
gainditzea lortu dugu. Ikusteko dago zer
datorren, baina, parte hartze historikoa

izateaz gain, eta eskuin muturraren mehatxuen aurrean
erantzun argia ematearekin batera, Hego Euskal Herriko
—eta Kataluniako— markoa indartuta atera da joan den
igandeko hauteskundeetan. Beraz, bi gauza, gutxienez,
argi geratu dira. Batetik, oztopo eta mehatxuen aurrean
ere, herri gisa erantzuteko gai garela. Eta, bestetik, ezber-
dinak garela; bere marko propioa lehenesten duela euskal
gizarteak. Marko hori indartzeko momentu ezin hobea
da; kulturatik, hezkuntzatik, hedabideetatik, internete-
tik, erakunde publikoetatik, herritik... Giltza horrek ate
berri asko zabalduko dizkigu.

JONE AMONARRIZ
KOMUNIKAZIO

TEKNIKARIA 

Ez pentsatu elefante batean

Ikusteko dago zer datorren, baina, parte
hartze historikoa izateaz gain, eta

eskuin muturraren mehatxuen
aurrean, erantzun argia ematearekin

batera, Hego Euskal Herriko –eta
Kataluniako– markoa indartuta atera

da, joan den igandeko hauteskundeetan

Azaleko irudia: 
Villabonako Udala

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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ZIZURKILGO
HERRIA BIZIRIK,
HILABETEZ 
Aurten, Maiatza Saltsan programazioaren
antolakuntzan garrantzi berezia hartu dute herriko
elkarteek; esate baterako, Loatzo musika eskolak hiru
ekitaldi antolatuko ditu, gaur bertan hasita.

Jon Miranda

A spaldikoa da Vilafranca
del Penedes herriko eta
Loatzo musika eskolaren
arteko trukea. Aurreko

otsailean eskualdeko musikariek Ka-
taluniara egindako bisita itzuliz, atzoz
geroztik Bartzelonako 60 ikasle dabil-
tza eskualdean. Tolosaldeko hainbat
herri bisitatzeaz gainera, bihar, Zizur-
kilen eskainiko dute ekitaldi nagusia.
Maiatza Saltsan egitaraua abiatzeko
balioko du, Joxe Arregi plazan
19:00etan hasiko den kontzertuak. Bi
musika eskoletako ikasleak elkarrekin
arituko dira. 

Miren Mujika Loatzo musika esko-
lako lehendakariak eskerrak eman
nahi izan dizkie herriko eragileei eta
ikasleen gurasoei, haien laguntza
ezinbestekoa baita, elkartrukea gauza-
tzeko: «Kataluniatik etorri diren ikas-

Ainhoa Larrea teknikaria eta Loatzo musika eskolako Miren Mujika, egitarauaren aurkezpenean. J. M.

ZIZURKIL
KULTURA 

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko maiatzaren 3a

MAIATZA SALTSAN
MAIATZAK 3, OSTIRALA
19:30. Andoni Robles artistaren
erakusketaren inaugurazioa. 
17:30 - 19:30. Buruhandi arinak egiteko
tailerra Atxulondo kultur etxean.
MAIATZAK 4, LARUNBATA
19:00. Loatzo musika eskolako eta
Vilafranca del Penedeseko ikasleen
kontzertua Joxe Arregi plazan.
MAIATZAK 5, IGANDEA
11:00 - 14:00. Jubilatuen eguna.
MAIATZAK 8, ASTEAZKENA
10:00. Pausoka, adinak ez du inporta
ekimena Asteasuko bidegorrian. Gero
hamaiketakoa plazan.
MAIATZAK 10, OSTIRALA
19:00. Plazida Otañoko ikasgelan,
poema musikatuak. Maria Urroz
pianoan, Oihana Artola biolinarekin eta
Garazi Otegi narratzaile gisa. 
22:30. 40 urte eta aldapan behera
monologoa Atxulondo tabernan.
MAIATZAK 11, LARUNBATA
10:00. Erraldoien topaketa. Goizean
zehar herriko kaleak alaituko dituzte
kalejiran eta ondoren herri bazkaria
izango da plazan.
22:00. Alurr dantza taldearen Irradak
dantza emanaldia Intxaur frontoian.
MAIATZAK 17, OSTIRALA
17:30. Ikastetxeetako bertsolaritza
ikasle eta Loatzo musika eskolako koro
eta ikasleen emanaldia Atxulondo
kultur etxean.
MAIATZAK 18, LARUNBATA
11:00. Zizurkilgo XX. Biatloia herri
gunean. Adin guztietako umeek parte
hartu ahal izango dute.
17:00. Gipuzkoa Bertsotan. Sailkapen
faseko saioa, Atxulondo kultur etxean.
MAIATZAK 23, OSTEGUNA
15:00. Emakumeen biraren bigarren
etapa Adunan hasi eta Amasan
bukatuko da.
MAIATZAK 25, LARUNBATA
10:30. Pedro Mari Otaño plazatik
abiatuta Tolosaldeko mintzalagunen
irteera. Zizurkilgo txoko desberdinak
ezagutzeko aukera izango da.
MAIATZAK 28, ASTEARTEA
18:00. Monika Leivarekin irakurketa
kluba Toda pasión apagada liburuaz,
gaztelaniaz.
MAIATZAK 31, OSTIRALA
15:15. Ipuin solidarioak eta nigeriar
janari tailerra eta dastaketa. 
EKAINAK 1, LARUNBATA
Egun osoan. Amasa-Villabonan
Senidetze Eguna ospatuko da.

leek hemengo ikasleen etxeetan egi-
ten dute lo, eta kontzertuaren ondo-
ren plazan egingo den herri afaria
prestatzen ere lagundu digute guraso-
ek». Emanaldian, Bukalai dantza tal-
deko kideek eta Zizurkilgo erraldoiek
ere hartuko dute parte.

Bost urte dira, Zizurkilgo erraldoi
eta buruhandien konpartsa sortu zela,
eta aurtengo Maiatza Saltsan ekime-
nean ekitaldi batean baino gehiagotan
izango dira presente. Festa handia, or-
dea, maiatzaren 11n izango da. Hain-
bat herrietako erraldoi eta buruhan-
diak bilduko dituzte Zizurkilen; aurre-
ratu dutenez, 30 erraldoi inguru
izango dira. Eguna biribiltzeko, herri
bazkaria egingo dute plazan. 

Egun horretan bertan, Alurr dantza
taldearen Irradak emanaldia izango
da ikusgai, Intxaur frontoian. Herriko
Bukalai dantza taldeko kideek parte
hartze zuzena dute Aiert Beobidek zu-
zendu duen ikuskizun horretan.
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

GUTUNAK

Biala orain!

Denbora daramagu zizurkildarrok
trafikoaren arazo latza jasaten. Bu-

landegi eta Hernio bidetik pasatzen
den ibilgailu kopurua 10.000tik gora-
koa da eguneko, ibilgailu astunak bar-
ne. Kontuan hartu behar da, Asteasuko
industria gunera joateko bide bakarra
dagoela, eta hori Elbarrenako erdigu-
netik pasatzen dela; horrek eguneroko-
tasunean sortzen dizkigun eragozpe-
nez gain, kutsadura eta osasun arazoak
ekar ditzake.
Legediak ezarritako gehiengoak

gainditzen dira Bulandegi bidean, Gi-
puzkoako Foru Aldundiak 2017ko
abuztuan egindako soinu neurketen
arabera. 1367/2007 Errege Dekretuak
ezartzen dituen bizitoki eremuetarako
gehienezko zarata mailak 60dB(A)
koak dira egunean zeharrerako eta
50dB(A)koak gauerako. Bulandegin,
egunez 70-74 dB(A) eta gauez 60-64
dB(A)ko zarata mailak neurtu ziren, le-
geak ezarritako mugak gaindituz.
Arazoaren inguruan Gipuzkoako

Foru Aldundiak bere kabuz erabaki
eraginkorrik hartzen ez zuela ikusita,

herritar talde bat bildu ginen, gaiari eu-
tsi eta dagokionari irtenbidea emateko
eskatzeko. Geure kabuz bildu ditugun
datuen arabera, foru aldundia 1990ean
gaia aztertzen hasi zela egiaztatu dugu,
Estudio preliminar de la variante de Zi-
zurkil y sus conexiones con la red viaria
existente y prevista azterketaren bidez.
Lehenengo azterketa horren ondoren,
gaur egun arte afera hamaika aldiz tra-
tatu da proiektu ezberdinak idatziz, eta
udala eta foru aldundiaren arteko bile-
ra ugari egin dira, baina, ez da inoiz,
behin betiko erabakirik hartu. Eta ez da
txantxa, gaia 29 urte luzatu da. Eta
orain ere foru aldundiak beste proiektu
batzuei eman die lehentasuna, aurre-
kontu eza argudiatuz, aipatutako
saihesbidea egiteko.
2018an herritarrok egindako kanpai-

na batean, 350 sinaduratik gora bildu
genituen, Zizurkilgo saihesbidea egite-
ko eskaerari atxikimendua ematen zie-
tenak. Sinadura horiek, bai Zizurkilgo
Udalari eta baita Gipuzkoako Foru Al-
dundiari ere, helarazi dizkiogu. Bestal-
de, aipatzekoa da udal agintari batzuk
herritar taldearekin hartu eman zuze-
nean daudela, eta Zizurkil, Asteasu eta
Alkizako udalek euren babesa erakutsi

digutela, aipatutako eskaera sinatuz.
Baina erabakia aldundiak hartu behar
du, berea baita eskumena.
Pasa den martxoan, bide azpiegitu-

retako foru diputatua den Aintzane
Oiarbiderekin bildu ginen, eta argi utzi
zigun, ez dagoela aurreikusita, epe la-
burrean, saihesbidea egitea, euren us-
tez, beste lehentasun batzuk baitaude
Gipuzkoan. Bestalde, aipatu zigun,
abuztuan Bulandegi eta Hernio Bideko
errepidearen zoruaren eraberritze es-
trukturala egingo dutela. Gure ustez,
eraberritze lan horiek Zizurkilen dau-
kagun arazoa ez konpontzeaz gain,
errepidea ibilgailu astunak pasatzeko
prestatzen dute beste urte batzuetara-
ko, beraz, arazoa finkatu besterik ez
dute egingo.
Agerian geratzen da Gipuzkoako

Foru Aldundia egoeraren larritasuna-
ren jakitun dela, eta bere utzikeriak zi-
zurkildarroi bigarren mailako hiritar
moduan sentiarazten gaitu. Horrega-
tik, ‘Biala orain!’ bizilagun taldeak,
kanpaina bat jarri dugu martxan, eta
aldundiari aipatutako saihesbidea egi-
teko konpromiso formala eskatzeko,
hainbat mobilizazio prestatuko ditugu.

Herritar talde bat. Zizurkil.

Serraten parte hartzea
‘VAgera herri bat’ saioan
Amasa-Villabona.Bartzelonako
kantautoreak bideo batean emanda-
ko testigantzaren bitartez parte har-
tuko du, gaur eta bihar, 22:00etan,
Olaederra kiroldegian eskainiko den
ikuskizunean. Serrat, Villabonako
Sacem enpresan ikasle bezala aritu
zen 1960ko hamarkadan, eta Oria-
mendi auzoan egon zen apopilo.

Udaleku irekietan begirale
aritzeko deialdia egin dute 
Anoeta.Maiatzaren 9a da izena
emateko azken eguna eta, horretara-
ko, Urtxintxaren lan poltsara jo be-
harko da. Hezitzaileekin talde elka-
rrizketak egingo dira, gero, maiatza-
ren 11n.  Aukeratzen diren
begiraleekin formazio eta udalekuen
prestakuntza saioak ekainaren 7an
eta ekainaren 8an egingo dira.

Intsektuen mundua
ezagutzeko bisita gidatua
Alkiza.Maiatzaren 18an, 10:00etan,
Alkizako plazatik abiatuko da bisita.
Parte hartzeko aurrez eman beharko
da izena, 688 60 44 66 telefonoan,
edo kultura@alkiza.eushelbidean.
Alkizako parajeetan ezaguna den Ro-
salia alpina intsektu bitxia, zuhaitz
zaharrei esker bizi dena, ezagutzeko
aukera izango da bisitan.
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Santa Krutz festen atarian 

Erredakzioa

Santa Krutz eguna da gaur. Eskual-
dean bi herritan ospatzen dira fes-

tak, egun horren bueltan, Orexan eta
Asteasuko Elizmendin. Gaur goizean
hasiko dira Orexakoak, eta igandera
bitarte luzatuko dituzte. Elizmendin,
berriz, bihar eta etzi murgilduko dira
festan.  
Oilarraren zain pasatu dute, batek

baino gehiagok, astea Orexan. Ohitura
dute oilarraren jaitsierarekin festei ha-
siera emateko, eta gaur egingo du bi-
dea, elizako kanpandorretik Ostatura,
12:00etan. Iaz lau eguneko jaiak anto-
latu zituzten eta, aurten, hiru eguneta-
ra mugatu dituzte, eta egitarau oparoa
osatu dute. 

Bi eguneko festak
Asteasuko Elizmendin bihar jaurtiko
dute txupinazoa, 16:30ean, eta mus
txapelketa eta haurrentzat jolasak
izango dituzte jarraian. Iganderako,
urtero lekua duten herri kirolak eta
toka txapelketa antolatu dituzte.

Gaur hasiko dira Santakrutzak
Orexan, eta bihar emango diete
hasiera Asteasuko Elizmendin;
igandera arte ospatuko dituzte

Iaz, Kulkirekin herri kirol lehiaketak egin zituzten haurrek. R. CALVO

EGITARAUAK
OREXA 
Maiatzak 3, ostirala. 
11:30.Diana txistulariekin.
12:00.Oilarraren jaitsiera eta bakailu eta
pizza lehiaketa.
Jarraian.Bazkaria elkartean.
Ondoren.Kantaldia Andoni Oilokiegiren
eskutik. 
18:30.Futbito partidua: Orexa-Lizartza.
20:00.Pintxo-potea Izer eta Narbaiza
trikitilariekin.
Ondoren.DJ Bull.

Maiatzak 4, larunbata.
16:00.Orexa eta Lizartzako erraldoiak.
16:30.Txokolatada.
17:00. Ituño magoa.
Ondoren.Puzgarriak.
21:00.Herri Afaria.
Jarraian.Erromeria Gabezin taldearekin
eta DJ Bull. 

Maiatzak 5, igandea.
11:00.Pilota partiduak. Infantilak: Arrilaga-
Tolosa eta Dorronsoro-Iraeta. Ondoren
kadeteak: Arrilaga-Iztueta eta
Amundarain-Elola. 
18:00.Bertsolarien saioa: Andoni Egaña,
Ane Labaka, Oihana Iguaran eta Haritz
Mujika. 
Ondoren.Sagardo dastaketa Isk&bila
txarangak alaiturik.
Amaitzean.Oilarraren igoera.

ELIZMENDI (ASTEASU)
Maiatzak 4, larunbata.
16:30.Txupinazoa. 
Ondoren. Haur-jolasak eta merienda.
16:30.Mus-txapelketa herrikoia (eskola
txikitan). 15:45etik 16:15era izen-ematea,
16:20ean zozketa  eta 16:30ean hasiera.
Oharrak: orduz kanpo ez da izen-
ematerik onartuko; Bikoteko partaide bat
Asteasun erroldatutakoa izango da; 16

urtetik gorakoentzat.
Ondoren.Zezen-txiki eta poneyak.
19:30.Trikitilariak: Elustondo anai-
arrebak.
Bitartean.Buruhandiak.
20:30.Herri-afaria, Erretore-etxean. 
23:00.Zezen-suzkoa.
Ondoren.Erromeria Elustondo anai-
arreben eskutik.

Maiatzak 5, igandea
11:30.Meza Santa Kruz ermitan.
Ondoren.Hamaiketakoa.
Jarraian.Herri-kirolak. Aizkolariak: Aratz
Mugertza eta Jokin Alkizalete;
Harrijasotzaileak: Hodei Iruretagoiena
Izeta IV, Iñigo Eizagirre Eizaeta Iraitz Arruti
gaztea.
17:00. Toka-txapelketa.
Bitartean.Buruhandiak.
Ondoren.Ostolaza eta Narbaiza
trikitilariak.

Toka txapelketa arrakastatsua izaten da urtero;  igandean izango da, aurten, 17:00etan. I. SAIZAR

TOLOSALDEA
FESTAK

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko maiatzaren 3a
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Hitzaldi, proiekzio eta mendi irteerak,
mendizaleen gozamenerako

Erredakzioa

Mendia gustuko duenak izango
du, datozen egunetan, gehiago

gozatzeko aukerarik. Amezketako Bu-
runtzunzin Mendi Elkarteak hitzaldi
eta ikus-entzunezkoez osatutako egi-
taraua osatu du, bihartik hasi, eta
maiatzaren 12ra bitarte. 
Buruntzunzinen bertan izango da

lehen emanaldia, eta asteburua bertan
pasatuko dute. Mendi astean zehar,
emanaldi guztiak kultur etxeko areto
nagusian izango dira, 19:30ean, eta Pi-
rineoetan amaituko dute astea; maia-
tzaren 11tik 12ra egingo dute irteera. 

Bihar hasiko da Amezketako
Mendi Astea, eta maiatzaren 11
eta 12ko mendi irteerarekin
emango diote amaiera

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko maiatzaren 3a

TOLOSALDEA
GIZARTEA

EGITARAUA
MAIATZAK 4-5
Elurretako lehoinabarradokumentala
eta Iban Gurrutxagaren musika
emanaldia, Buruntzunzinen.Xabier
Ormazabal urretxuarrak Sobietar
Batasuneko 5 gailur altuenak igo eta
Elurretako Lehoinabarra titulua lortu
zuen lehenengo euskalduna izan zen
2003an. 2004an Himalayako
zortzimilakoak zituen helburu; Shisa
Pagma igo ondoren Cho Oyu gailurra egin
eta beherako bidean zendu zen. Bere
anaia Andoni Ormazabal joango da
anaiaren ibilbidea erakusteko egin duen
dokumentala eskaintzera. Afalondoren
izango da bideo emanaldia eta horren
ondoren, Iban Gurrutxagak musika
emanaldia eskainiko du.  Buruntzunzinen
bertan pasako dute gaua eta plaza
mugatuak izango dira. 
MAIATZAK 6, ASTELEHENA
Arrastoan ikus-entzunezkoa,
19:30ean, kultur etxeko areto nagusian.
1974an, sei lagunek eski zeharkaldia egin
zuten Laponian, aitzindariak izanik. Pablo
Dendaluze, Josu Iztueta, Aitor Ossa eta
Iker Iriarteri ideia ezin hobea iruditu
zitzaien beraiek ere hara joan eta lurralde
hura, hango jendea eta bizimodua
ezagutzeko. Abentura haren nondik
norakoak eskainiko dituzte. 
MAIATZAK 7, ASTEARTEA
Tsaranoro, Madagaskar eskalada
aitzaki ikus-entzunezkoa, 19:30ean,
kultur etxeko areto nagusian.Tsara eta
Noro, ara erregearen bi alabak, Tana
erregeak hil zituen pareta eder hauen
azpian zegoen baso sakratuan. Hortik

datorkio Tsaranoro izena. Afrikako
Yosemite bezala ezagutua, Tsaranoro
harana Madagaskar irlaren erdigunean
kokatzen da, eta bertan aurkituko ditugu
granitozko Afrikako pareta handienak. 
MAIATZAK 8, ASTEAZKENA
Denbora izeneko leku bat ikus-
entzunezkoa, 19:30ean, kultur etxeko
areto nagusian.Kirgizistanera bidaiatu
du aurten Joseba Iztueta gabiriarrak,
Lenin eta Khan Tengri mendiak igotzeko
helburuz. Bakarkako saioan igo ditu biak,
eta lan honek bidaia horretako gogoetak,
sentsazioak eta irudiak jasotzen ditu.
Emanaldiak zuzeneko musika eta
narrazioa eskainiko ditu. 
MAIATZAK 10, OSTIRALA
Iker.Mendia. Etxe. 19:30ean, kultur
etxeko areto nagusian. Iker Karrera
amezketarraren kirol ibilbideari buruzko
bideo emanaldia eskainiko dute
Buruntzunzin Mendi Elkartearen eta
Amezketako Udalaren eskutik. 
MAIATZAK 11-12
Pirinioetara irteera. Larunbatean
15:00etan aterako da autobusa
Beartzanako aparkalekutik. Gaua lizarako
aterpetxean pasako dute eta igandean
20:00etarako itzuliko dira Amezketara.
Prezioa (bidaia, larunbateko afaria, lo
egitea eta igandeko gosaria): Heldu
federatuek, 29 euro; heldu federatu
gabeek, 34,60 euro; 14 urtetik beherako
federatuek, 23,20 euro; 14 urtetik
beherako federatu gabeek,27,80 euro.
Izen ematea Ametzan, Arkaizpen,
Beartzanan eta Sasturainen egin daiteke
eta gaur izango da apuntatzeko azken
eguna.Buruntzunzin elkartea, irudian.ATARIA
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@TolosaldeakirolKirolak
Ligako azken
partida du,
bihar, Tolosa CF
Eskubaloiak

Deialdi berezia egin diete
klubetik, zaletuei, Usabalen
19:00etan hasita jokatuko
duten partidara joateko

Erredakzioa  Tolosa

Tolosa CF Eskubaloia klubeko tal-
de nagusiak ligako azken partida

du bihar, eta etxean jokatuko dute. To-
losako Usabal kiroldegian izango da
norgehiagoka, 19:00etan hasita, Al-
corta Forging Group taldearen aurka.
Irabaziz gero, edo bigarren doan Anai-
tasunaren emaitza berdina izanez
gero, liga irabaziko dute Tolosa CF-
koek. Bi taldeak 50 punturekin daude,
baina Tolosakoak lehen postuan dau-
de, euren arteko norgehiagoketan
izandako emaitzengatik. Deialdi bere-
zia egin dute, partidara taldetik ahalik
eta zaletu gehien joateko. 

Amasa-Villabonak eta
Adunak Herriarteko pilota
txapelketari helduko diote
Erredakzioa

Herriarteko Pilota Txapelketa
martxan jarriko da, asteburu ho-

netan, eskuzko modalitatean eta final-
hamaseirenetan, eta eskualdeko bi he-
rri ariko dira lehian: Amasa-Villabona
eta Aduna.
Urte asko eta gero, Amasa-Villabo-

nak Gipuzkoako Herriarteko Txapel-
ketan parte hartuko du, eskuzko mo-
dalitatean. Andoainen aurka jokatuko
du kanporaketa, eta joaneko partidak
gaur jokatuko dituzte, 19:15ean hasita,
Villabonako Bearzana pilotalekuan.
Amasa Villabona ordezkatuz, kadete-
etan, Eñaut eta Oier Aranburu anaiek
jokatuko dute. Jubeniletan, Koldo
Jauregik eta Aimar Iraolak jokatuko
dute eta nagusi mailan, berriz, Eneko
Maizek eta Mikel Otañok.

Adunak Bergararen aurka jokatuko
du, eta etxean izango dituzte joaneko
partidak, gaur, 20:00etan hasita.
Orain lau urte hasi ziren parte hartzen
adunarrak, txapelketan. Iaz ez zuten
parte hartu eta, beraz, aurten hiruga-
rren aldiz ariko dira Herriartekoan.
Kadete mailako taldea Iker Aburuzak,
Andoni Olasagastik eta Xabat Mine-
rrek osatzen dute. Jubenil mailakoa,
Jurgi Mujikak eta Oier Irazuk. Nagu-
sietan, Aitor Xabala, Jon Irazu eta Ye-
rai Arruti dira taldea osatzen duten pi-
lotariak.
Eskuz beste lau herrik parte hartuko

dute, eskualdetik: Altzo, Asteasu, To-
losa eta Bidania-Goiatz. Final-zortzi-
renetan sartuko dira lehian, eta maia-
tzaren 19ko eta 26ko asteburuetan jo-
katuko dituzte partidak, joanekoak eta
itzulerakoak, hurrenez hurren.

Eskualdeko hainbat pilotarik
parte hartuko dute, Grabni
txapelketako finaletan
Erredakzioa

Asteburu honetan jokatuko dute
pilota federazioen arteko Grabni

Txapelketa. Gipuzkoa, Errioxa, Araba,
Bizkaia, Nafarroa eta Iparraldeko pilo-
tarien arteko txapelketa da, eta Gipuz-
koa ordezkatuz eskualdeko hainbatek
parte hartuko dute. 
Eskuz, ezker horman, banaka, na-

gusietan, Ioritz Egiguren tolosarrak jo-
katuko du, Nafarroako ordezkariaren
aurka, bihar, 10:00etan, Oiartzunen
hasiko den jaialdian. Binaka, nagusie-
tan, Eneko Labaka eta Xabier Telle-
txea albizturtarrek Oiartzunen jokatu-
ko dute, bihar, 15:30ean hasiko den
jaialdian, Nafarroaren aurka. Jaialdi
berean, 22 urte azpikoetan, Iker Elize-
gi asteasuarrak jokatuko du, Zubiza-

rreta ataundarrarekin batera, eta Na-
farroaren aurka. 
Ezker horman, paleta goman, nagu-

sietan, Maider Mendizabal anoetarrak
jokatuko du, Amaia Irazustabarrena
hernaniarrarekin batera, Arabaren
aurka; 22 urte azpikoetan, Miren La-
rrarte bidaniarrak jokatuko du, Mi-
riam Arrillaga zubietarrarekin batera,
Arabaren aurka. Jaialdi berean jokatu-
ko dituzte partidak, bihar, Biriatun,
10:00etan hasiko den jaialdian. Hodei
Arregi tolosarrak ere, paleta goman,
nagusietan, Xabier Garalderekin bate-
ra jokatuko du, gaur, 19:00etatik au-
rrera, Oiartzunen. 
Trinketean, Eneko Maiz billabona-

tarra, eskuz banaka, nagusien mailan
ariko da, Hendaian, bihar, 15:00etan
hasiko den jaialdiaren barruan.

Tolosa CF
Atletismo
taldea, bihar
Euskadikoan

Erredakzioa  Tolosa

Euskadiko lehen mailako zortzi
atletismo klub onenen arteko txa-

pelketa jokatuko da bihar, Donostiako
mini estadioan, eta bertan izango da
Tolosa CF. 14:00etan hasiko da txapel-
keta eta, bertan, atletismoan dauden
diziplina guztiak egingo dituzte. 24
atleta inguru izango dira lehiatzen tal-
de bakoitzean, hau da, 24 emakume
eta 24 gizon. 
Tolosa CF taldetik azaldu dutenez,

helburua ahalik eta emaitza onena lor-
tzea da eta, ahal dela, bai emakumez-
koetan eta bai gizonezkoetan, podiu-
mera igotzea.
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Irigoienen eta Eizmendiren arteko
lehia aurreikusten dute berriro

Imanol Garcia Landa Aduna

H itzordu berezia bihurtu da, Go-
rostidi Harriaren Txapelketa,

harri-jasotzaileen eta herri kirol ho-
rren zaletuen artean. Igandean, Adu-
nako frontoian jokatuko dute, XIII. al-
diz, 18:00etan hasita, eta sarrera bo-
rondatea izango da. Zazpi
harri-jasotzailek parte hartzea ziurta-
tu dute, eta horietatik bi dira, azken
urteetan gertatu den moduan, txapela
janzteko faboritoak: Jokin Eizmendi
eta Aimar Irigioien. 
Beste bost harri-jasotzaileak Aimar

Galarraga, Josetxo Urrutia, Gorka
Etxeberria, Imanol Illarramendi eta
Xabier Peña dira. Kartelean beste bi
ere agertzen dira: Sergio Mielgo eta
Beñat Telleria. Mielgok antolakuntza-
ri azaldu dioenez, min hartuta dago,
eta ez du parte hartuko. Telleriak ere
badu arazoren bat, eta ez du ziurtatu
igandean Adunan lehiatzen izango
denik. 
Bost harrirekin aritu beharko dute

harri-jasotzaileek: 139 kiloko baldarra,
160 kiloko zilindroa, 150 kiloko kubi-
koa, 100 kiloko bola eta 155 kiloko
errektangularra. Aurreko lau bat urte-

egiten dute, bien arteko hurrenkera
zehazteko. 
Urtero bezala, txapelketatik aparte,

185 kiloko zilindro zaharra esku baka-
rrez igotzeko saiakera egiteko aukera
izango da. Jasotzen duenak 500 euro-
ko saria izango du. Harri hori bera igo
zuen Gorostidik, esku bakarrez, 77 kilo
pisatzen zituela, eta horregatik jartzen
da, urtero, erronka hori. Urte hauetan
guztietan saiakera bakarra izan da: Os-
tolaza saiatu zen, baina harria erori eta
puskatu egin zen. «Ez dakigu aurten
norbait animatuko den saiakera egite-
ra», esan du Gorostidik: «Berezitasuna
ematen dio harri horrek txapelketari,
eta hortxe izango da, aurten ere, fron-
toian. Ea norbait animatzen den, eta
harriari heltzen dion». 

etan zilindro zaharrekin aritu izan
dira, beraz, aurten berritasun hori
izango du txapelketak. Bost harri ho-
riei bina jasoaldi eman beharko diz-
kiote harri-jasotzaileek, eta lana den-
bora gutxienean egiten duena izango
da txapelduna. 
Iñaki Gorostidi harri-jasotzaile

ohiaren izena du txapelketak, eta be-
rak ere antolakuntzan parte hartzen
du. «Eizmendi eta Irigoien ariko dira
ziurrenik txapelaren borrokan, baina
agian beste norbaitek ezustekoa eman
dezake», esan du Gorostidik. Zozketa
bidez zehazten da parte hartzaileen
hurrenkera. Hori bai, antolakuntzak
hala erabakita, Eizmendi eta Irigoien
izaten dira bi azkenak parte hartzen
eta beraien artean beste zozketa bat

Iazko txapelketa Aimar Irigoienek irabazi zuen. I. SAIZAR

Gorostidi Harriaren 
XIII. Txapelketa egingo dute,
igandean, Adunako frontoian,
18:00etan hasita
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Menorca
Bidai aholkularien arteko elkarrizketa
batean,
Bueno, dagoeneko udako oporrak hortxe
dauzkagu eta, zer proposamen egin gene-
zake?
Menorca, dudarik gabe, hemen ingu-
ruan dugun irlarik politenetako bat da.
Zoragarria eta xarmaz betea.
Zer esan genezake Menorca haipatzen du-
gunean?
Menorca, balearretan dagoen bigarren
irlarik handiena da. Mao du hiriburu,
eta Ciutadella bere herririk jendetsue-
na. Klima mediterraneoa izanik, uda
parteko oporretarako irla oso aproposa
da. Xarma handia duen irla da, bere ka-
latxoekin eta bere ur garden distira-
tsuekin.
Menorca irla nahiko txikia da, errepi-

de nagusiak zeharkatzen du, bizkare-
zurra izango balitz bezala, Maotik Ciu-
tadellara bitarte eta, herrietara eta kala-
txoaetara joateko, berriz, errepide
nagusitik joan beharko genuke, bere
saihetsak izango balira bezela. Eremu
desberdinak daude, alde batetik, Ciuta-
della ingurua, oso-oso polita; han dau-
den kalak zoragarriak dira. Bestalde,
Mao ingurua eta Fornells herritxoa da-
goen eremua ere zoragarria da eta, hon-
dartza handixeago bat bilatu nahi iza-
nez gero, Cala Galdana dago.

Nola joan gintezke Menorcara?
Bada, bi aukera daude. Bata hegazki-
nez; uda partean, gainera, Bilbotik ia
egunero daude hegaldi zuzenak, eta
oso erosoa da, ia ordubetean hara aile-
gatuko garelako, Maoko aireportura.
Bestela, Ferrya har genezake, Bartzelo-
na eta Valentzia aldetik, eta erosoa da,
norbere autoarekin edo furgonetarekin
joan nahi izanez gero. Hori bai, ordu
dezente beharko genituzke iristeko.
Zer egin genezake Menorcan?
Menorca udako irla bat da, hortaz,
udan eta hondartzetan egiten ditugun
jarduerak egin genitzake. Baina, batez
ere, itsasoak duen kolorearekin eta ber-
tan murgiltzeko dauden aukerekin, ai-
patzekoa da snorkela eta buzeoa egitea
oso gomendagarria dela. Itsaso garde-
nean dauden arraintxo, koral eta har-
kaitzak deskubritzeko aukera izango
dugu. Beste aukera bat da, txalupatxo
bat alokatzea eta arrantza edo buzeoa
egitea; oso berezia izaten da.
Bestalde, ekainean joateko aukera

izanez gero, bertan sanjoanak ospatzen
dituzte, eta oso egun politak dira, Ciu-
tadellan batez ere. Zaldiekin sekulako
erakustaldiak egiten dituzte, eta bertan
dagoen giroa ere oso berezia da.
Zer jan genezake Menorkan berezitasun
moduan?

Menorcako arrain-gisatua bezelakorik
ez dago. Ciutadellako portu inguruan
dauden jatetxeetan oso ondo jaten da,
baita Fornellsen ere, berezitasuna hori
baitute.
Oliagua izeneko zopa antzeko bat ere

oso tipikoa da, eta baita albergini bete-
ak eta Maoko gazta ere; etxera ekartze-
ko modukoa azken hori.
Eta, txoko bereziren bat aipatu behar ba-
dugu...
Niri faroak asko gustatzen zaizkit, eta
Menorcan Favaritxeko eta Cavalleria-
koak oso politak dira, a zer nolako bis-
tak! Bestalde, kalatxo oso-oso politak
daude, batzuk uda partean beteagoak
izaten diren arren. Itsaso garden horre-
kin ikaragarriak dira, eta han paseoto-
xak eman eta ilunabarrak ikustea beze-
lakorik ez dago. Paradisuan zaudela di-
rudi! 
Joan eta gozatu, eta kontatu!

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA

BABESTUTAKO EDUKIA
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ERREZETA

Torradak egiten
ikasi nahi?

T orradak Kandelaria egunez
eta inauterietan jaten geni-
tuen etxean, eta Ostiral San-
tuan jateko ohitura ere badu

jendeak. Hala ere, egia da torrada bat
edozein momentutan sartzen dela
ondo; merkea eta gozoa da.
Etxeetan gelditzen zen ogi zaharra

aprobetxatu nahian edo, azukre pixka
bat eta esnea baliatuz,
postre eder bat egiteko
modua da, azken finean,
torrada. Azken aldian,
gainera, badiruri lehengo
zaporeetara bueltatzen
ari garela, eta sukaldariak
errezeta berreskuratzen
ari dira, brioche-arekin
torradak eginez-eta. 
Eta, hain justu, guk ere

brioche ogia erabiliko
dugu, betiko torrada pix-
ka bat aldatzeko. Super-

merkatu guztietan saltzen duten ogia
da, moldeko ogietako bat. Berez gozoa
den ogi bat da, gurina du, eta koipe
puntu hori ematen dio.
Eta, ogia erabili nahi baldin badugu,

kanpoko azala kenduko diogu pixkat
bat, eta bi behatzeko zabalera duten
zatitxoak moztu.
Ondoren, esnea berotzen jarriko

dugu, kanela zotzarekin
eta bi goilarakada azukre-
rekin. Irakiten hasten de-
nean, sutik kenduko
dugu, eta bere horretan
utziko dugu, hozten. Ho-
rrela, kanela zaporea har-
tuko du, eta azukrea ere
deseginda geratuko da. 
Behin esnea prest du-

gula, ogia zabalduko
dugu erretilu batean, za-
bal-zabal eginda, eta es-
nea botako diogu gaine-

OSAGAIAK
NEGRITA (BESTELA KENDU)
• Brioche ogia, moldeko ogia
• Kanela zotz bat
• Litro bat esne
• 3 goilarakada azukre
• 2 arrautz
• Olioa

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

tik. Ogi horrek xurgatu egingo ditu
azukrea, kanela eta esnea, eta ogi xerra
bakoitzari buelta emango diogu, gero,
beste erdiak ere xurga dezan. 
Ogi guztiak esnea ondo xurgatzen

duenean, prest egongo da, eta arrau-
tzak irabiatuko ditugu orduan; arrau-
tzei azukre goilarakada bat botako die-
gu. 
Ogi zati bakoitza arrautzetatik pasa-

tuko dugu, eta frijitu egingo dugu,
gero, zartagian, olio bero-berotan. Ogi
zatien kanpokaldea gorritu bitarte
izango ditugu zartagian, eta gero su-
kaldeko paperarekin jarriko ditugu
erretilu batean, gehiegizko olio hori
xurga dezan. Eta, listo, prest ditugu to-
rradak. Nahieran, hotzago edo epela-
go jango ditugu torradak. Platera
apain dezakegu, torradei azukrea edo
glas azukrea gainetik botaz, edo azu-
krea eta kanela nahastu, eta hori gai-
netik botaz. 
Bainilla izozki batek oso ondo lagun

diezaioke torradari, eta orain marru-
biak ikusten ere hasi gara zenbait jate-
txetan. 
Egia da, beste modu bat ere badago-

ela errezeta biribiltzeko. Oggi puske-
tak zartagian pasatu beharrean, labe-
an ere egin ditzakegu, budin edo flan
moduan. Laberako erretilu batean, ogi
pusketak bata bestearen gainean jarri-
ko ditugu, eta arrautza, azukrea eta ka-
nela guztiaren gainetik bota. 180 gra-
duan, 20 minutuz edo izango dugu
hori labean, eta torrada, bizkotxo eta
budinaren arteko zerbait geratuko zai-
gu, ogia puztu egingo baita. Arrautzak
guztia eutsiko du eta, horrela, gero
mozteko aukera izango dugu. 
Normalean era klasikoan ikusten

ditugu torradak, baina zerbait osasun-
garriagoa egite aldera, bigarren aukera
hori ere oso egokia izan liteke. 
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Jon Miranda

S aiaz haraneko herrixka bezala agertzen da Amasa,
lehen aldiz, agiri batean, 1025. urtean, Asteasu, Zi-
zurkil, Oikia, Artadi, Aizarna eta Goibururekin ba-

tera. Gerora, XIV. mende bukaeran, Tolosako jaurerri ko-
lektiboaren barruan sartu zen, beste hainbat herrixkare-
kin batera. Tolosarekin bat egin arren, kontzeju gisa agertu
zen Amasa aurrerantzean ere, eliza propioa mantendu
zuen eta, herri ondasunen artean, Amasamendi, Amasao-
lako burdinola eta Arroa eta Orokaiztegiko errotak man-
tendu zituen. 

1385eko abuztuaren 4an sinatu zuen, Tolosak, Amasari
emandako auzotasun gutuna, eta bost urte geroagokoak
dira Villabonaren lehen aipamenak. Aurreko urteetan,
Oria ibaiaren ertzean biztanle gune berria sortua zen, aba-
gune historikoa probestuz. Garai hartan, Gipuzkoa alderik

alde zeharkatzen zuen merkataritza pil-pilean zegoen, eta,
bestetik, ibaia komunikabide ezin egokiagoa zen garraio
hura guztia bideratzeko. Santiago biderako gidaliburue-
tan, esate baterako, Villabona atseden eta ostatu hartzeko
gune gisa agertzen da, Leizaur eta Tolosarekin batera.
1480an, berriz, Villabonak Amasako auzo izateari utzi, eta
ondorioz, jurisdikzio zibil eta kriminaleko auzapeza lortu
zuen, Amasak baino askoz ere biztanle gutxiago edukita
ere. 

XVII. mende hasieran, Tolosaren mende zeuden Oria
bailarako herrixkek borroka abiatu zuten, beren burujabe-
tza jurisdikzionala lortzeko. Hiribildu titulua eskatzen zu-
ten, eta baita horrek zekartzan pribilegio guztiak ere. Garai
aproposa aukeratu zuten horretarako, Gaztelako Koroa
diru premia larrian zegoelako. Herrixka bakoitzak biztan-
leko 25na dukat ordaindu behar izan zituen titulua lortze-
ko. Aginte makila eskuan hartu, beren eremuak mugarri-

LAU MENDE
ELKAR HARTUTA

Gaur eta bihar, Olaederra kiroldegian, ‘VAgera herri bat’ ikuskizuna eskainiko
dute, Villabonak eta Amasak bat egin zuteneko laugarren mendeurreneko

ekitaldien barruan. Gautena Autismoaren Gipuzkoako elkartearentzat izango
da ekitaldiaren bitartez jasotako dirua.
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tu, alkate arrunta, eta gainerako arduradunak izendatu
eta, horrenbestez, Amasak eserleku propioa eskuratu zuen
Gipuzkoako Batzar Nagusietan, 1615ean. Garaiko agiriek
diotenez, 132 biztanle bizi ziren bertan.

Bi herrien bat egitea 
XVII. menderako, Amasako eta Villabonako biztanleen ar-
teko harremanak estuak ziren. Hainbat jabetza elkarrekin
partitzen eta kudeatzen zituzten, hala nola, mendi eta ba-
soak, Arro eta Orkaiztegi errotak eta Larbarrain burdinola.
Horrez gain, elizkizunak San Martin parrokian eta Santa
Krutz ermitan ematen zitzaizkien, herri bateko zein beste-
ko biztanleei.
Udalerri bakarrean bat egiteko ekimenaren lehen zan-

tzuak 1617koak dira. Lau kidez osatutako batzorde bat era-
tu zuten, negoziazioei ekiteko. 1619ko abuztuaren 18an
izan zen bat egitea. Arduraz eta nekez adostutako orde-
nantzak aditzera eman zizkieten amasar eta billabonata-
rrei, kontzeju bakar berriaren legezko oinarria eratuz. Zaz-
pi puntuko akordioa erdietsi zuten Amasak eta Villabo-
nak. Besteak beste, bi herrietarako udaletxe bakarra izatea
adostu, eta alkate, alkateorde eta hiru zinegotzi izatea
onartu zuten. Herriko kartzela ere udaletxeko eraikin ho-
rretan kokatzea erabaki zuten. 

Bat egitea arautzeko ordenantzan, besteak beste, herria-
ri eman beharreko izena zein izango zen zehaztu zuten:
batzuetan Amasa-Villabona eta, besteetan, Villabona-
Amasa; alkatearen jatorriaren arabera, txandaka. Alkatea
amasarra zenean, Amasa aurretik; alkatea billabonatarra
zenean, berriz, Villabona aurretik. Geroztik, eta kalea hazi
ahala, Villabona izendapena nagusitu da, eta, gaur-gaur-
koz, Villabona da udalerriaren izen ofiziala. Hala ere,
Amasa-Villabona / Villabona-Amasa izendapena zabal-
duta dago herritarren artean, Amasak geografikoki eta his-
torikoki izan duen garrantziaren aitortza gisa.
Egungo alkate Maite Izagirrek Amasak eta Villabonak

bat egin zuteneko 400. urteurrenaren harira adierazitako-
aren arabera, «helburuak partekatzen zituzten bi herri» zi-
rela, eta etorkizunean iraun ahal izateko gogor finkatutako
proiektu bakar bat bilakatu zirela: «Amasa eta Villabona,
bi herri, helburu bat. Proiektu bat baino gehiago, inork gu-
txik zalantzan jartzen ez duen eta hautsi nahi ez duen par-
tekatutako errealitate bat da. Amasa-Villabona gure iden-
titate zeinu eta komunitate nortasunaren adierazgarri da.
Villabona-Amasa bagara herri bat, VAgera». Gaur eta bihar
gauean, Olaederra kiroldegian ikusgai izango den emanal-
dian, herritarrek bat eginda eman dituzten lau mende ho-
rien historia kontatuko dute. 

Gautena elkarteari laguntza
emateko emanaldia

Autismoa duten pertsonen fami-
lien elkartea da Gautena, eta
1978an sortu zen. Amaia Lopetegi
zuzendariaren esanetan, elkartea
duela 41 urte sortu zen, «autismoa
duten pertsonen beharrak ase eta
errealitate hori gizarteratu eta
ezagutarazteko». 

Administrazio publikoarekin
adostasunak bilatuz, eta unean
uneko adostasun zientifikoa oina-
rri hartuz, gaur egun, zerbitzu

ugari eskaintzen ditu Gautenak:
«Diagnostikoa eta tratamendua,
eguneko arreta, etxebizitza, aldi
baterako egonaldiak, aisia eta
denbora librea, eta familietarako
laguntzak». 

Aipatu zerbitzuak Gipuzkoako
800 familiari baino gehiagori es-
kaintzen dizkiote eta, horretara-
ko, 200 profesional baino gehia-
goz osatutako lan taldea dute, ho-
rietatik %62 jardunaldi osoan
dihardutenak.

Lopetegik nabarmendu duenez,
«zorionez», laguntza publikoa ja-

sotzen dute elkartean zerbitzu ho-
riek guztiak eman ahal izateko,
baina, Amasa-Villabonakoa beza-
lako emanaldi solidarioekin lortu-
tako diru iturriak, elkartearentzat
garrantzi handia dute, «gure jar-
dunari jarraipena emateko eta,
bide batez, elkartea bera ikusaraz-
teko». 

Elkarteari laguntzak bideratu
nahi izanez gero, ‘Fila Cero’ dela-
koa jarri dute martxan. Kontu ko-
rronte honetan jasoko dituzte
ekarpenak: ES03 2095 5206 0510
6247 2773.
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«Jendeak egiten du
herri baten

historia eta sena»
MIGEL ZEBERIO ETXETXIPIA

IKUSKIZUNAREN ZUZENDARIA
Ehun lagunetik gora ariko dira ‘VAgera herri bat’ ikuskizunean eta guztia

zuzentzen arituko da musikari tolosarra; erronka handiari «ilusioz eta gogoz»
heldu dio, eta ikuskaria amasar eta billabonatarren oroimenean 

betirako iltzatuta geratuko dela uste du.

E t Incarnatus orkestraren zuzendaria da Migel Zebe-
rio Etxetxipia (Tolosa, 1966), eta 20 urte baino
gehiagoko ibilbidea egin du musika munduan.

Urte hauetan guztietan hainbat estilotan jardun du, eta
formatu ezberdinetako ikuskizunetan aritu izan da, gehie-
netan, beste hainbat eragilerekin elkarlanean. Badu eskar-
mentua, lan taldeak koordinatzen eta dinamizatzen.  
Dena prest al duzue ikuskizunerako?
Ia prest. Oinarriak jarriak daude, eta azkeneko ukituak
ematen aritu gara azken asteotan. 
Noiz eta nolatan hots egin zizuten ikuskizun honen
kargu egiteko?
Urteak daramatzat horrelako gauza bereziak eta neurrira-
koak egiten. Hori da arrazoietako bat, eta bestea da hurbil-
tasuna. Ni tolosarra izanik, gertuan geratzen dira bi he-
rriak. Gainera, aurretik, Tolosaren urteurreneko ekitaldia-
ren harira, ikuskizuna prestatu nuen, anaia Juantxorekin
eta herriko hainbat eragilerekin. Amasa-Villabonan amua

jarri ziguten, guk irentsi, eta buru-belarri gabiltza azken
lauzpabost hilabeteotan. 
Zein enkargu eman zizuten antolatzaileek ikuskizun
honetarako?
Eduki zezala zuzeneko harremana mendeurrenarekin, eta
izan zedila, artistikoki eta estetikoki, garaikidea, eta ez for-
matu klasiko bat. Horrek arrisku bat hartzea dakar, eta
udalaren aldetik ausardia erakusten du apustu hau egite-
ak. Kontserbadore izatea beti da bermea, eta hainbeste ara-
katu gabeko eremuetan sartzea beti da eskertzekoa. Parte
hartzen duten eragileen aldetik ere konpromiso handiagoa
eskatzen du ikuspuntu horretatik aritzeak, lan gehiago de-
lako. 
Zein pauso eman dituzu ikuskizuna osatu ahal izate-
ko?
Egin nuen lehendabiziko gauza izan zen, Villabonako eta
Amasako historiari buruz udalak argitaratutako Jose Luis
Orella Unzueren liburua goitik behera irakurtzea. Lan ho-
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rretatik xurgatu nituen interesgarrienak eta oinarrizkoe-
nak iruditzen zitzaizkidan ideiak. Bestetik, bi herrietako
ohiturak ezagutzen saiatu naiz, ahal den neurrian; horre-
tarako, bertako jendearekin elkarrizketatu naiz, luze. Be-
raien pentsaera ezagutzeko aukera izan dut, neurri batean,
eta esperientzia pertsonal ederra izan da niretzat. 
Ezagutzen ez zenuen gauzaren bat deskubritu al
duzu prozesuan zehar? 
Baneukan ezagutza orokorra, baina saiatu naiz barrutik
ezagutzen, eta beraien begietatik eta tripetatik gauza ho-
riek zein balio eta esanahi duten ulertzen. Niretzat, adibi-
dez, oso garrantzitsua da oilasko jokoaren jaia. Kanpotik,
azaletik begiratuta astakeria bat izan daitekeenak –eta ez
dut ukatzen–, sinbologia oso-oso aberatsa eta sakona du
atzean, oraindik orain, antropologikoki aztertu ez dena.
Iniziazio erritu bat, biziraute erritu bat, komunitate zentzu
bat,... Horrelako balio asko adieraz-
ten dituen ekitaldia da. Besteak bes-
te, VAgera herri bat ikuskizun honek
balioko du oilasko jokoaren ingu-
ruan azterketa sakonago bat egiteko,
eta, geroari begira, dauzkan balore
positiboetan oinarrituta, gaurkotze-
ko. Oso polita izan da Amasako hel-
du eta gazteekin horri buruz aritzea.
Niretzat gauza hauek oso zirraraga-
rriak dira. 
1.000 urteko historia bildu nahi
izan duzue ikuskizunean. 
Euskal Herriko historiak hemen izan zituen ñabardurak
jaso ditugu, Nafarroako Erresumaren parte zen garaitik
hasi, eta gaurdaino. Zergatik sortzen da Amasa, geografi-
koki ingurune horretan, kasko horretan? Leitzaran ibaia-
ren zonalde handi bat Amasak hartzen du, eta Erdi Aroan
aberastasun ikaragarria zeukan herriak, baso asko zeuka-
lako, eta, horrekin batera, egurra, ikatza, burdinola... Garai
bateko industriaren hastapenak sumatzen dira hor, eta ho-

rren inguruan osatzen den komunitatea da herria. Paper-
gintza eta oihalgintza datoz beranduago, eta horrela iris-
ten gara gaur egungo garaietara. Tamalez, Euskal Herriko
historian eman diren gertakari lazgarriek ere zipriztindu
dituzte Amasa eta Villabona. Pentsa, Napoleonen pasae-
ran, 100.000 soldatu igaro ziren Villabonatik, eta horrek
ustiatze ikaragarria ekarri zuen komunitatera, herria era-
bat pobretuz. Zer esanik ez, karlistadetan, herriko mutil
guztiak apaizarekin mendira joan zirenean. 36ko gerraren
krudeltasuna ere jaso dugu eta garai hura bizi izan zutenen
testigantza latzak entzun ahal izan ditugu. Hori guztia isla-
tu nahi izan dugu gidoian. 
Nola landu duzu ikuskizunaren gidoia?
Nik, egia esan, gidoiaren zertzelada nagusiak finkatu ditut.
Gidoiaren garapen plastikoaren zati handi bat Agurtzane
Intxaurragak egin du, eta alde literarioa Juan Kruz Igerabi-
dek jorratu du. Nahikoa estetika neutroa da erabili dugu-
na, ez dugu figuraziotik jo, nire iritziz, lekuz kanpo legoke-
elako. Saiatu gara, garai bakoitzean esanguratsuak diren
keinuak, usainak, irudiak... horiek guztiak bertan erakus-
ten. Baditugu, alde batetik, antzinako musika bikainki egi-
ten duten Euskal Barrokensemblekoak eta, horiekin bate-
ra, Nikotina taldearekin eta Little Martinekin, rapa egiten.
Bi mundu horiek garai ezberdinen mesedetara jarri ditugu,
eta hizkuntza aldetik ez dugu mugarik jarri. Ikuskizunean
hizkuntza garaikideak ageri dira. Gainera, 30 metroko
pantaila ikusgarria izango dugu eta, hor, Mattin Zeberiok
oso ikuspuntu minimalista eta poetiko batetik, garai eta
giro horiek guztiek irudietara eramango ditu. 
Filmaketetan jende askok hartu du parte, adin guztieta-

koak. Errepublikako eta Espainiako gerrako garaiak bizi
izan zituzten herritarren testigantzak jaso ditugu iruditan,
eta baita neska-mutil gazteagoenak ere. Amasako Iartza
anaiak ere bildu ditugu lan honetara; basoko lanen edo
kanpaia jotzeko momentuen filmaketa egiten lagundu di-
gute. Burdinolak nabarmen islatzen dira ikuskizun hone-
tan, eta Agorregiko burdinolan filmaketa bat egiteko auke-
ra izan dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiari esker.

Zein publikorengan pentsatu du-
zue lan hori osatzerako orduan?
Publiko guztiarentzat pentsatuta
dago ikuskizuna. Oso-oso gazteak di-
renek eta klasikoenek ere, ikusiko
dute beraien ulermenerako erraza
den espektakulu bat. Gustura egongo
da Bonberenean dabilen gazte bat;
Ibarrako edo Villabonako gaztetxean
dabilena identifikatua sentituko da
ikusten duenarekin eta, berdin, 80
urteko gizon edo emakume bat. Ho-

rrek aberastasuna eta freskotasuna ematen dio ikuskariari,
baita ulergarritasuna ere. Polita da dena uztartu ahal iza-
tea, eta hainbat adinetako jendea harremanetan jartzea.
Ederra da Nikotina eta Juan Kruz Igerabide elkarrekin
ikustea, adibidez, olerkiak josten; edo Lain taldekoak, Jose
Antonio San Migel konpositorearekin orkestrarako molda-
keta bat osatzen. Adin guztietako artistak, eta garai guztie-
tako estetikak dauzkagu, oso era emankor batean, agertoki
gainean. Gainera, ez doa bakoitza bere garaiari lotuta. Iku-

«Garai guztietako
estetikak dauzkagu,
oso era emankor
batean, agertoki
gainean»
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siko dugu, adibidez, Lain taldea Musukatu nazazu kanta-
tzen 1619an, bi herriek bat egin zuteneko garaia irudikatuz.
Horrek indar handia dauka. 
Ordena kronologikoa mantenduko al du ikuskizu-
nak?
Bai, kronologia historikoa mantentzen du ikuskari honek.
Azken 1.000 urteetako historia da. Baina, gero, estetika eta
parte hartzaileak oso garaikideak izango dira.  
Garai bat bestearekin lotzeko hariren bat erabili al
duzue?
Hiru hari aipatuko nituzke: lineala den historia bera, alde
batetik; bestetik, ohituretan nabarmentzen den erritual
hori, sakonekoa, oilasko jokoarena; eta, amaitzeko, indus-
triaren eta langintzen garapena, historian zehar, eta jende-
aren bizipenak. Hiru zutabe horien gainean eraikita dago
istorioa. 
Zenbat jendek hartuko du parte ikuskizun honetan?
100 lagunetik gora arituko dira oholtza gainean. Gehienak
bertakoak. Hiru talde handi: Eresargi Txiki abesbatza, Ere-
sargi abesbatza eta Oinkari dantza taldea. Horiek dira talde
nagusiak eta, horiekin batera, Et Incarnatus orkestra eta
Euskal Barrokensemble. Gero talde txikiagoak ditugu, ai-
patutako Little Martin, Nikotina edota Lain. Nabarmendu
behar da, herriko beste musikari batzuk talde txikiago ho-
rietan parte hartuko dutela, esate baterako, Xabier Berasa-
luze Leturia pandero jotzaileak, Agustin Laskorain perku-
sionistak eta Astiasaran anaiek. 
Hori guztia aurrera atera ahal izateko, talde tekniko
handia beharko duzue atzean. 
Bai. Aipatu ditut Agurtzane Intxaurraga, Juan Kruz Igera-
bide eta Mattin Zeberio. Kukai dantza taldeko Eneko Gilek
egin ditu koreografiak. Gero, Xabier Lozano dago argizta-
penean, Anjel Aguero soinu teknikari bezala eta Virginia
Ameztoy arropen diseinuan. Nik sortu dut lantaldea, eta
bikainak dira denak. Nik koordinatzen dut guztia, hori bi-

deratzen ere aritzen naiz zenbait momentutan, eta nire or-
kestra nik gobernatuko dut oholtza gainean.
Zuk parte hartu duzu musika egiten?
Bai. Kontuan izan behar da, hau, pelikula baten antzera,
soinu banda batekin hasi eta bukatzen den zerbait izango
dela. Ez dira izango emanaldi solteak, bata bestearen atze-
tik. Ikuskizuna hasi eta bukatu egingo da, eta ez da eten ba-
kar bat ere egongo tartean. Musikariak taula gainean ez
daudenean ere, soinu banda bat egongo da. 
Nola prestatu duzue eszenografia?
Bost eszenategi izango ditugu Olaederran. Bi nagusi, albo
bakoitzera bana, eta erdian errementari set handi bat
egongo da. Burdinola bat muntatuko dugu, egiazkoa,
hauspo eta guzti. Eta gero, beste eszenatoki txiki batzuk
egongo dira, erabilera anitzetarako izango direnak; hor jo-
ango dira. Nikotinaren rapak eta trapak, esate baterako.
Ikuslegoaren zati bati funtzioaren barruan sartzeko aukera
emango diogu, ikusle horiek artisten inguruan zutik ibil-
tzeko moduan izango dira, artistengandik metro eskasera.
Aukera hori 200 bat lagunentzako izango da, gutxi-gorabe-
hera.
Zenbat lagunentzako tokia egingo duzue Olaederran?
Eragozpen bat da hori guretzat. Ikuskizun bakoitzean 600
lagunentzako tokia izango da, muga hor izango da, eta ba-
dirudi jendea kanpoan geratuko dela. Horregatik, bi ema-
naldi prestatu nahi izan ditugu: gaur, ostiralean, eta bihar,
larunbatean, biak 22:00etan.
Ordu eta erdian, hori guztia. 
Bai, di-da. 90 minutuko pelikula bat. Hori da intentzioa,
eta espero dut mantenduko dela. Beti luzatu daiteke zer-
txobait, baina, gure asmoa da, ordu eta erdian mila urteko
historia kontatzea. 
Zein erakundek lagundu dute ikuskizun hori aurrera
ateratzen?
Ikuskari hau Gautena autismoaren inguruko Gipuzkoako
elkartearentzat laguntzeko prestatu dugu, eta beraiek ere
lagundu digute ikuskizuna aurrera eramaten. Izugarria da
elkarte honek egiten duen zeregin soziala. Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu dute
ikuskizuna, eta herri bertako elkarteek ere beren laguntza
eskainiko digute. 
Bi emanaldi horiek eskaini ondoren, bertan bukatu-
ko al da ‘VAgera herri bat’ ikuskizunaren ibilbidea?
Gure ideia litzateke, hiribururen batean ematea. Ilusio
handikoak, baina oso gogorrak izaten ari dira azken egun
hauek eta, behin hau guztia igarota, ikusiko dugu zer gerta-
tzen den. Jendea gogoz geratzen bada, horri ere erantzun
beharko zaio. 
Bereziki amasarrek eta billabonatarrek gozatuko
dute ikuskizunaz?
Beraientzat da, dudarik gabe. Era oso sakonean biziko
dute, eta tripetatik. Beraien bizitza islatzen du ikuskizu-
nak, eta askorentzat izango da, beren historia berrezagu-
tzeko modu bat. Bolumen aldetik txikia izan arren, kontu-
ratuko dira, tamaina ez dela garrantzitsua, jendeak egiten
duela herri baten historia eta sena. Herri honek sen oso ga-
ratua du, eta komunitate zoragarria da. Harro egoteko eta
ilusioz aurrera egiteko arrazoiak baino ez dituzte Amasa-
Villabonan. Egunero sortzen diren xextrak gainditzeko,
beti dago gauza positiboei heltzeko aukera. 

AMASA-VILLABONA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko maiatzaren 3a

a014-019_ataria_Diseinua  2019/04/30  16:18  Página 5



19

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko maiatzaren 3a

AMASA-VILLABONA
KULTURA

AGURTZANE INTXAURRAGA
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«Lan honek, modu batera, Amasa-
Villabonaren mugak gainditzen ditu,
ikuskizun unibertsalagoa osatuz»

«Gertaera historikoa gertaera 
artistiko bihurtzea izan da nire egitekoa.
Horretarako, dokumentazio lan
izugarria egin behar izan dut»

«Abesbatzak, dantzari garaikideak eta
bi aktore profesional izango dira oholtza
gainean, baina, ikuskizunaren bihotza
Oinkari dantza taldekoena da; haiek
eramango dute ikuskizunaren haria»

«Ikuskizun osoan, leitmotiv bezala
erabili dugu oilasko jokoa, bizitzaz eta
heriotzaz hitz egiteko, eta garai batetik
bestera salto egiteko»

«Historia kontatzen dugu eta erronka
handia da. Espero dut hutsik ez egitea» 

JUAN KRUZ IGERABIDE
ADUNA, 1956

«Historia irudiek eta mugimenduek
kontatuko dute eta, hein handi batean,
musikak. Oso zati gutxitan kontatzen
da historia bere horretan, gainerakoak
dira inpresioak, bizipenak, emozioak...»

«Nire lana oso sintetikoa izan da. Oso
testu sintetikoak izan dira, dagoeneko
esan gabe zegoen gutxi hori esateko.
Kantu batzuei hitza jarri, elkarrizketa

batzuk osatu, poematxoren bat idatzi...
Hori izan da nire egitekoa »

«Niretzat zailena partiturak irakurri eta
haietan letra jartzea izan da. Ez naiz

ikaragarri iaioa musika irakurtzen, eta
espero dut erritmoak eta hitzak

elkarrekin ondo ezkontzea »

«Migel, Agurtzane eta hiruron artean
koordinazio izugarria egin behar izan

dugu. Baina izugarrizko plazera izan da
elkarrekin lan egitea»

PARTE HARTZAILEAK
Zuzendaria
Migel Zeberio
Dramaturgia eta eszena zuzendaria
Agurtzane Intxaurraga
Koreografia
Eneko Gil eta Agurtzane Intxaurraga
Musika konposaketa
Jose Antonio San Migel
Testuak
Juan Kruz Igerabide
Bideogintza
Mattin Zeberio

Argi diseinua
Xabier Lozano
Soinu diseinua
Angel Aguero
Arroparen diseinua
Virginia Ameztoy
Abeslaria
Maika Etxekopar
Aktoreak
Miren Gojenola eta Iñigo Aranburu
Musikariak
Et Incarnatus orkestra; Euskal
Barrokensemble; Gorka Benitez saxoa;

Eresargi abesbatza; Eresargi Txiki
abesbatza; Xabier Berasaluze ‘Leturia’;
Astiasaran trikitilariak; Leire Berasaluze
eta Kristina Aranzabe; Little Martin DJa;
Nikotina rapeatzailea 
Dantzariak
Oinkari dantza taldea; Noemi Viana,
dantza gaikidea; Thiago Luz Almeida
eta Caio Herike de Souza, break dance
Bertsolariak
Oihana Iguaran eta Amaia Agirre
Buruandi eta erraldoiak
Besamotza konpartsa
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URTERAKO ERE

300 PILOTARI 
BAINO GEHIAGO

Abian jarri da V. Ataria Pilota Txapelketa. Ohi bezala, eskuz eta palaz
jokatuko dituzte partidak, eskualdeko hainbat frontoitan. Bi modalitateak
kontuan hartuta, guztira, zazpi maila izango dira. Finalak ekainaren 29an

izango dira, eta aurten Berastegiko pilotalekuan jokatuko dituzte.
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Imanol Garcia Landa 

I nfantil mailako pilotarien partidek eman zioten,
atzo, hasiera V. Ataria Pilota Txapelketari. Tolo-
saldeko pilotari gaztetxoak biltzen dituen lehia-
ketan, aurten ere hirurehun pilotaritik gora izan-

go dira, 316 hain justu. Binaka da lehiaketa, baina, zen-
bait parte hartzailek hiruko taldea osatuko dute. Hori
horrela, guztira 146 bikote eta hiru-
kote ariko dira lehian. 

Eskuz zein palaz jokatuko dituzte
partidak. Palaz jokatuko duten guz-
tiak neskak izango dira, eta eskuz
mutilek zein neskek parte hartuko
dute. Hiru mailatan banatu da pala
modalitatea: alebinak, infantilak,
eta kadete-jubenilak. Lau mailatan,
berriz, eskuzkoa: benjamin B, benjamin A, alebinak eta
infantilak. 

Txapelketaren helburuetako bat eskualdean pilota
zaletasuna zabaltzea da, eta, horregatik, hainbat herri-
tan  jokatzen dira partidak. Aurten hamabi izango dira
herriak. Palaz, maila guztiek Bidanian jokatuko dute.
Eskuz, benjamin B mailakoek Albizturren, Anoetan eta

Villabonan jokatuko dute; benjamin A mailakoak Astea-
sun, Ibarran, Berastegin eta Alkizan ariko dira; alebinak,
Altzon, Zizurkilen eta Ikaztegietan, eta infantilak Amez-
ketan. Ostegun, ostiral eta larunbatetan jokatuko dituz-
te partidak, maila eta herri bakoitzaren arabera. 

Parte hartzea bermatuz
Ligaxka moduan jokatzen dira partidak Ataria Txapel-
ketan, eta horrek ere badu bere arrazoia: parte hartzaile-
ek partida bat baino gehiago jokatzeko aukera izatea.
Batez ere, txikienei pilota partidak jokatzeko aukera es-
kaini nahi da, eta baita eskualdeko beste pilotariak eza-
gutzea eta elkarrekin aritzea ere. 

Asteburu honetan ari dira txapelketako lehen parti-
dak jokatzen, eta finalak Berastegin izango dira, ekaina-
ren 29an. Hasieratik, txapelketaren asmoa izan da fina-
lak herri ezberdinetan jokatzea, egitasmoak duen es-
kualde izaeraren adierazle. Aurretik, eta, hurrenez
hurren, Tolosan, Villabonan, Alegian eta Amezketan jo-
katu izan dira finalak. Egun berezia izaten da, festa ku-
tsua hartzen baitu, eta Tolosaldeak berezkoa duen pilo-
ta zaletasuna islatzen da bertan. 

Aurreko urteetan parte hartzaile guztiei kamisetak
banatzen zizkieten finalen egunean, baina, aurten, be-
rrikuntza moduan, aurretik jaso dituzte pilotariek. Hori
horrela, pilotariek txapelketaren kamisetekin jokatuko
dituzte partidak. Aste honetan egin da, hain justu, kami-
seten banaketa, eta V. Ataria Txapelketaren aurkezpen
gisa baliatu da. 

Materialen aldetik, erabiliko dituzten pilotak adin
tarte bakoitzerako pentsatuak izan dira. Eskuz, pilota
goxoekin ariko dira infantil mailara bitarte, azken ho-
riek pilota mistoa erabiliko baitute. Palan, berriz, maila
bakoitzerako Pilota Federazioak izendatuak dauzkanak
erabiliko dituzte. 

Txapelketaren antolakuntzak ere eskualde izaera du,
Tolosaldeko pilota eskola eta elkarteek parte hartzen

baitute, TOLOSALDEKO ATARIA ko-
munikabidearekin batera, bai
prestaketan eta baita txapelketa-
ren martxan ere. Ezinbestekoa da
pilota eskolen eta elkarteen lagun-
tza, txapelketaren arrakastari eus-
teko. TOLOSALDEKO ATARIAk, noski,
txapelketaren berri emango du.
Batetik, www.ataria.euswebgune-

an, jardunaldi bakoitzeko emaitzak txertatzen joango
da, horretarako sortu den atal berezian. Bestetik, pape-
reko edizioan, emaitza horiek erakutsi, eta hurrengo jar-
dunaldiko partiten berri emango du. Tolosaldeko pilo-
taren topaketa hasi da bere lehen pausoak ematen, eta
Berastegin izango du bere helmuga, ekainaren azken as-
teburuan. 

Aurten, parte hartzaileei
txapelketako kamisetak
aurretik banatu dizkiete,
eta horiek jantzita
jokatuko dituzte partidak

TOLOSALDEA
KIROLAK
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PARTE HARTZAILEAK

ADIN TARTEA BIKOTEAK PILOTARIAK 
Benjaminak B 39 85
Benjaminak A 42 91
Alebinak eskuz 36 77
Alebinak palaz 10 22
Infantilak eskuz 7 15
Infantilak palaz 8 18
Kadete-jubenilak palaz 4 8
GUZTIRA 146 316

ALEBINAK PALAZ
         JUANENA-BEOBIDE ZABALA-IRURETAGOIENA AGIRRE-ETXARRI EZEIZA-JUANTORENA
SAIZAR-AGIRREZABALA-VILLENA ZUBILLAGA-POLO LULUAGA-ITURRIOZ
             AGIRRE-MURUA SARASOLA-NAVARRO GOIKOETXEA-AMUNDARAIN-LASA

INFANTILAK PALAZ
  AGIRRE-UGARTEMENDIA MAIZ-URKOLA-JAUREGI ARRETXE-TEJERIA ARAMENDI-IRAOLA
           GOITIA-UZKUDUN OTAEGI-ARANBURU BALDA-ASTRAIN FAZ-ZUBIZARRETA-ETXEBERRIA

KADETE-JUBENILAK PALAZ
           OLANO-KARRERA ITURRIOZ-ARANBURU AGIRRE-MURUA URKOLA-HERRERO

PARTIDAK HERRIZ HERRI

ESKUZ
BENJAMINAK B
Albiztur. Ostiraletan, 18:30ean.
Anoeta. Larunbatetan, 10:00etan.
Villabona. Ostiraletan, 17:30ean.
BENJAMINAK A
Berastegi eta Alkiza. Ostiraletan,
18:30ean. Asteasu eta Ibarra.
Larunbatetan, 16:15ean.

ALEBINAK
Altzo, Zizurkil eta Ikaztegieta.
Ostiraletan, 18:30ean.
INFANTILAK
Amezketa. Ostegunetan,
19:00etan.

PALAZ
ALEBINAK, INFANTILAK ETA
KADETE-JUBENILAK
Bidania. Ostiraletan, 18:00etan.

TOLOSALDEA
KIROLAK

www.ataria.eus . 107.6 fm
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ALEBINAK ESKUZ
         ARTOLA-KARRERA MURUA-ELOLA IZAGIRRE-SEGUROLA JAUREGI-MENDIA
       ARISTETA-BARBERO FRESNEDA-IRASTORZA AGIRRE-TOLOSA ITURBE-GURRUTXAGA-ETXART
 LABAIEN-UGARTEMENDIA ARGOTE-BALERDI CASTRO-IGLESIAS LARRARTE-OÑATE
         MEULMAN-OTAEGI GOÑI-ITURRIOZ GOENAGA-OLASAGASTI CAMINOS-GARTZIA-URBIETA
 IPARRAGIRRE-ARANBURU GOIKOETXEA-ROZAS-OLANO IMAZ-PABLO ARTOLA-MINTEGI
        INSAUSTI-LOPETEGI ZUFIRIA-ARANBURU IRAOLA-ZABALA-UGARTEMENDIA ABURUZA-IRAZU
        ALTUNA-PERURENA ARRIETA-ARRUABARRENA AYESTARAN-SARALEGI ZALDUA-LANZETA
             ELOLA-UNANUE UGARTEMENDIA-GOROSTIAGA AGIRREZABAL-LANZETA ALVAREZ-GARZIA-GOROSTIAGA
           ZUBILLAGA-LOBO LOPETEGI-MUNDUATE CESTAU-ABURUZA TEJERA-TOLOSA

BENJAMINAK A ESKUZ
DOMINTXIN-BERCIANOS-LASARTE              GARZIA-ESTEVEZ GOITIA-ARSUAGA-ELDUAIEN AIZPURU-ETXEBERRIA
        GONZALEZ-ZUFIRIA                       GOROSTIDI-GALARZA LERTXUNDI-URDAPILLETA ZURIARRAIN-LASA
          ALTUNA-ARANDIA                         IGLESIAS-ARISTONDO ORMAETXEA-URKOLA-ELOLA DIEGUEZ-GARMENDIA
ARTOLA-FREITAS DOS SANTOS         ZALDUA-ETXETXIPIA-LASA KARRERA-ARTOLA-BELAUNZARAN ARIÑO-ALTUNA
     IPARRAGIRRE-TEJERIA               REMENTERIA-IRASTORZA ARANBURU-AZURMENDI GALARRAGA-GURRUTXAGA
            ARGOTE-DEL RIO                         GARAIKOETXEA-OTEGI IRAOLA-NAVARRO ARRUABARRENA-ALTUNA
      SANCHEZ-ALIJOSTES                            LEO-ZUBILLAGA ZUBILLAGA-TEJERIA VIDAURRETA-LACARRA
       GABARAIN-REHECHO              ASEGINOLAZA-ALDAZ-MARTINEZ URKOLA-IRAOLA LACARRA-ERRO
ARANALDE-NAVAS-BALEZTENA                   TOLOSA-YURRITA AIZPURUA-ODRIOZABALA MAIOZ-MAIOZ
             GOÑI-KARRERA                                    OTAEGI-MAYOZ SARASOLA-AGIRRE
   LARRARTE-GARMENDIA               GARMENDIA-HERNANDEZ URBIETA-AZKARATE

BENJAMINAK B ESKUZ
        ALDALUR-ARANDIA SETIEN-GONZALEZ MALKORRA-ARSUAGA-GOIKOETXEA MARTIN-SAIZAR
        ZUBILLAGA-SAIZAR DIEGUEZ-ALBIZU SAGARNA-KAMIO ESTEVEZ-LABAKA
     OTAÑO-GURRUTXAGA EZEIZA-JUANTORENA HERRERO-ITURRIOZ-GARMENDIA MUJIKA-ALTUNA
   GURRUTXAGA-GARTZIA ARTOLA-ELOSEGI-GALARRAGA ABURUZA-BARRIOLA ARTEAGA-NAZABAL
        URRUZOLA-GORRITI ASTIBIA-AIZPURUA FERNANDEZ-ARDANAZ TELLERIA-IPENTZA
           LANZETA-IRAOLA GOENAGA-ARANZABE GIBELALDE-PAULINO-ARTOLA ETXETXIPIA-MARITXALAR-CASTRO
           MINTEGI-ACOSTA APERRIBAI-ESNAOLA AZPILIKUETA-MENDIA IRASTORZA-AGIRRE
  AGIRREZABALA-IRAZUSTA ARRUTI-VAL-ROTETA AIERDI-HERMIDA-IBARBIA TELLETXEA-ZABALA
       SARALEGI-SARALEGI OTEGI-ERRO XABALA-ARANBARRI RUIZ-EIZAGIRRE
   AIZPURUA-GAZTAÑAGA LANDABERA-OTEGI EZKIOAGA-IRURETAGOIENA

INFANTILAK ESKUZ
CESTAU-MINER-ZABALA DORRONSORO-IRAETA GOROSTIDI-MUGIKA  ITURRIOZ-ONSALO
       TOLOSA-ARANZADI RUIZ-BALERDI OTEGI-ZABALA

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko maiatzaren 3a

TOLOSALDEA
KIROLAK
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PSIKOPEDAGOGIA

Nola kudeatu haserrealdiak

Emozio onak eta emozio txarrak
biziko ditugu egunean zehar,
haurrek ere bai. Baina, badaude
haurrek kontrolatu ezin dituz-

ten zenbait emozio; horien artean ha-
serrea. Zergatik gertatzen da hori? Zer
egin dezakegu helduok?
Haserrea, beste emozio bat bezala,

hainbat modutara agertzen da: laguna-
rekin haserretu, gurasoarekin, gustuko
jostailua apurtzean… Baina, badira
egoera batzuk, zeinetan haurra hasa-
rretzen den, berak nahi duena egiten ez
duenean. Kasketez edota frustazioaz
ari gara.
Haur horiek agintzera

ohituta daude, mugak fal-
ta zaizkie eta, beraiek nahi
dutena lortzen ez duten
egoera batean, hasarretu
egiten dira. Etxean,
arauak betetzeko zailta-
sun handiak izaten dituz-
te, eta ohikoak izaten dira
liskarrak, bai guraso, bai
anai-arrebekin. Eskolan,
berriz, irakasleak muga
jartzen dienean edo ikas-
kideren batek beraiek

nahi ez dutena egiten duenean haserre-
tzen dira, eta arazoak izaten dituzte la-
gun artean, eta gelako erritmoa jarrai-
tzeko.

Zer egin?
Arauak jarri: etxean arauak jartzea
ezinbestekoa da: otordu ordua, ma-
haian egotea, telebista ikusteko ordua,
lanak egiteko ordua, ohera joateko or-
dua…
Ondorioak: arauak bete ezean, ondo-

rioak egongo dira. Ondorioa izan daite-
ke telebista murriztea, goxokiak eroste-
ko diru gutxiago ematea….

Errefortzu positiboa:
gauzak ongi egiten dire-
nean, adierazi egin behar
zaio haurrari ongi egin
duela, eta horrela jarrai-
tzeko. Horrela, portaera
hori indartzen ari gara.
Pazientzia eta autokon-

trola: bik ez dute eztabai-
datzen, batek ez badu nahi,
eta gauza bera esan deza-
kegu modu onean edota
oihuka. Beraz, egoera gaiz-
totuta baldin badago, lasai-

tu arte itxaron eta gero hitz egin, araua
betez eta eredu ona izanez.
Ikastetxearekin harreman ona izan:

bildu irakaslearekin, eta elkar ulertzeko
bideak jarri. Denon artean errazagoa
izango da, aldaketa bideratzea.
Laguntza profesionala: egoera zaila

eta kontrolaezina dela sentitzen dute gu-

raso askok. Esku-hartze psikopedagogi-
koek egoera asko bideratzen dute aldatze
aldera, denen arteko erlazioa hobetuz.
Haserrea eta frustazioa eguneroko

emozioak dira. Horregatik, berebiziko
garrantzia du emozio horiek modu one-
an bideratzen jakiteak. Haserrea kontro-
latzeak haur seguru bat izatea bideratzen
du, eta, frustazioari buelta ematen jakite-
ak, antsietatea eta beldurrak kontrolpe-
an izatea bideratzen du.

IDOIA APAOLAZA 
PSIKOPEDAGOGOA ETA

EKIMENA ZENTROKO
ZUZENDARIA

Haur horiek agintzera ohituta
daude, mugak falta zaizkie, eta
nahi dutena lortzen ez
dutenean haserretzen dira

Haserrea eta frustrazioa
eguneroko emozioak dira;
haserrea kontrolatzeak
haurra segurua izatea dakar
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OSTIRALA
MAIATZAK 3

AMASA-VILLABONA
16:30.Aniztasun eta elkarbizitzaren festa
Malkar plazan. Fleming Herri Eskolaren eta
Kolore Guztiak elkartearen artean antolatu
dute
22:00. VAgera herri bat ikuskizuna,
Olaederra kiroldegian. 

ANOETA
18:30.Siriaren inguruko hitzaldia,
gaztetxean, Askapenaren eskutik: Zer
gertatzen da Sirian?.

IBARRA
19:00.Kalejira erraldoia plazatik. Loatzo
musika eskolakoek Kataluniako Vilafranca
del Penedeseko musika eskolako ikasleen
bisita jasoko du

OREXA
Santakrutzak
11:30. Diana txistulariekin. 
12:00.Oilarraren jaitsiera. 
Ondoren.Bakailao eta pizza lehiaketa. 
Amaitutakoan. Bazkaria elkartean. 

Bazkalondoren.Kantaldia Andoni
Oilokiegirekin. 
18:30.Futbito partida: Orexa-Lizartza. 
20:00.Pintxo-potea Izer eta Narbaiza
trikitilariekin. 
Ondoren. DJ Bull.

TOLOSA
20:30.Kontzertua Leidorren: Harian. Eñaut
Elorrieta eta Kaabestri String Ensembleren
artean sortutako proiektua. 
22:00.Kontzertua Box.An: Doña. 
22:30.Kontzertuak Bonberenean: Dekot
eta Urgatz. 

LARUNBATA
MAIATZAK 4

AMASA-VILLABONA
18:30.Onddo Gazte Asanbladaren 22.
urteurrena. Kontzertuak: Marmoka eta
Patxulo Nice. 
22:00. VAgera herri bat ikuskizuna,
Olaederra kiroldegian.

ANOETA
11:00.Antzerki tailerra gaztetxean. 
12:00.Kalejira, Loatzo musika eskolako

ikasleen eta Vilafranca del Penedesekoen
artean. 

ASTEASU
17:00.Gipuzkoa Bertsotan, udaletxean. Sei
bertsolari ariko dira, Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketan aritzeko txartelaren bila:
Amaia Iturriotz, Aitor Salegi, Eñaut
Martikorena, Aitor Tatiegi, Maddi Aiestaran
eta Uxue Alkorta.

Santakrutzak Elizmendin
16:30.Txupinazoa Ondoren. Haur-jolasak.
Bukaeran merienda. 
16:30.Mus-txapelketa herrikoa (eskola
txikitan). 15:45etik 16:15era izen-ematea,
16:20ean zozketa  eta 16:30ean hasiera. 
Ondoren.Zezen-txiki eta poneyak. 
19:30.Trikitilariak: Elustondo anai-arrebak. 
Bitartean. Buruhandiak. 
20:30. Herri-afaria, Erretore-etxean.
23:00.Zezen-suzkoa. 
Ondoren.Erromeria Elustondo anai-
arrebekin.

OREXA
Santakrutzak
16:00.Orexako eta Lizartzako erraldoiak. 
16:30.Txokolate jatea. 
17:00. Ituño magoa. 

HARIZKO BOSKOTEA ETA AHOTSA, IKUSLEEN ESKURA
Eñaut Elorrietak, Kenzazpi taldearekin emandako lehen pauso sinfonikoari eutsiz, Harian aurkeztuko du, gaur, Leidorren: Euskariko Orkes-
trako kide diren musikariz osatutako harizko bostekoarekin egindako elkarlaneko proiektua.  ATARIA

Agenda
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Ondoren. Puzgarriak. 
21:00.Herri afaria. 
Ondoren.Erromeria, Gabezin taldearen
eskutik eta DJ Bull.

TOLOSA
12:00.TAKeko traineruaren aurkezpena,
Trianguloa plazan. 
12:30.Tolosako eta Errenteriako musika
eskolen kontzertua, musika eskolan. 

ZIZURKIL
19:00.Loatzo musika eskolako eta
Villafranca del Penedéseko ikasleen
kontzertua. 

IGANDEA
MAIATZAK 5

AMASA-VILLABONA
19:30.Musika koraleko zikloa, kontzertua:
Zariagaz abesbatza. Gurea antzokian.
Sarrera doan.

ANOETA
19:00.Kontzertua gaztetxean: Ekiza.
Sarrera: 3 euro. 

ASTEASU
Santakrutzak Elizmendin
11:30.Meza Santa Kruz Ermitan. 
Ondoren. Hamaiketakoa eta herri-kirolak.

Aizkolariak: Aratz Mugertza eta Jokin
Alkizalete; Harrijasotzaileak: Hodei
Iruretagoiena, Izeta IV, Iñigo Eizagirre Eiza,
Iraitz Arruti gaztea 
17:00.Toka-txapelketa buruhandiak. 
Ondoren.Ostolaza eta Narbaiza
trikitilariak. 

OREXA
Santakrutzak
11:00.Pilota partidak. - Infantilak: Arrillaga-
Tolosa / Dorronsoro-Iraeta- Kadeteak:
Arrillaga-iztueta / Amundarain-Elola 
18:00.Bertsolariak: Andoni Egaña, Ane
Labaka, Oihana Iguaran eta Haritz Mujika. 
Ondoren. Sagardo dastatzea Isk&Bila
txarangak girotuta. 
Amaitutakoan.Oilarraren jaitsiera. 

ASTELEHENA
MAIATZAK 6

AMEZKETA
Amezketako mendi astea
19:30. .Arrastoandokumentalaren
proiekzioa, kultur etxeko areto nagusian.

LARRAUL
Larraulgo kirol astea
17:00.Futbito txapelketaren hasiera
(umeak/helduak). 
19:30. Pilota entrenamendu irekia.

ZINEMA

GRACIAS A DIOS
Ostirala (22:00)
Larunbata (19:30 / 22:00)
Astelehena (21:00)
Gurea, Amasa-Villabona

LA MUJER DE LA
MONTAÑA
Larunbata (19:30)
Astelehena (20:30)
Leidor, Tolosa

UNA CUESTIÓN DE
GÉNERO
Larunbata (22:30)
Igandea (19:30 / 22:00)
Leidor, Tolosa

SHAZAM
Igandea (17:00)
Leidor, Tolosa

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko maiatzaren 3a

AGENDA

San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70
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Kontsultatu itzazu zure optikan kanpainaren
ezaugarriak.Ezingo da beste eskaintza 
batzuetan erabili.

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 
www.multiopticasgipuzkoa.com

kon2natu
erre�exuen aurkako

graduatuak
+ 

eguzkitako graduatuak

99€
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E rizaintza ikaslea naiz egun.
Ahalik eta kalitate onenean bi-
zitzen laguntzea da, beraz,
dena ondo joanez gero, nire

etorkizuneko eta –zer
arraio!–nire ametsetako
lanaren funtsa. Gaixoal-
dian edo zailtasunean,
osasun arnas bat ematea.
Hainbat kontzeptu ikasi
ditut jada, eta horietatik
beste hainbat ahaztu, ez
gara hemen harroputz ja-
rriko. Baina, bat, seguru ez
zaidala inoiz ahaztuko: le-
geak, gaur egun eta orain-
dik 
–esaten ausartuko naiz–, debekuan
duen eutanasiahitza. Hala dio hizte-
giak: «... oinazerik gabe hiltzea eragiten
duen metodo-multzoa». Beraz, hona
hemen, gaurko hausnarketa: merezi al
dute kalitatezko bizitza batera eraman-
go gaituzten esfortzu eta lanek, gero
kalitatezko heriotza batez gozatu ezin
badugu?

Aste hauetan, hedabideetan bor-bor
dabil, bai, eutanasia delakoaren kon-

tua, Madrilen, hogeita hamar urtez es-
klerosi anizkoitzaten kontra borrokan
egon eta gero, bere senarrari bere bizi-
tzarekin amaitzeko eskatu zion ema-

kume baten kasuaren ha-
rira. 

Nor gara gu, ala, hobeto
esanda, nor da legea edo
hori kudeatzen duten
agintariak, inoren bizitza-
ren gainean erabakitze-
ko? Nor, jada bere burua-
ren kargu egin ezin duen
eta bizitzen jarraitzeko
ilusioa galdu duen bat,
sufritzen jarraitzera be-
hartzeko? Nor gara gu,

«etikoa ez dela» dioenaren aitzakian,
geurekoikerian jarraitzeko?

Fedea egon daiteke ideia askoren
sustraietan, edo beldurra, akaso; ezja-
kintasuna askotan, edo egoera bat
urrun ikustea ere bai, sarri. Geurera de-
zagun, apur bat, ondokoaren mina;
leun dezagun sufimendua; eta, opari
deritzogun bizitza honi, eman diezaio-
gun norberak erabakitako zentzua, ja-
rraipena edo amaiera. 

MALEN OIARTZABAL
IKASLEA 

Nor gara gu?

Nor gara gu, ala, hobeto
esanda, nor da legea edo

hori kudeatzen duten
agintariak, inoren

bizitzaren gainean
erabakitzeko? Nor, jada

bere buruaren kargu egin
ezin duen eta bizitzen

jarraitzeko ilusioa galdu
duen bat, sufritzen

jarraitzera behartzeko?

AITOR MENDILUZE

Gipuzkoa Bertsotan
maiatzeko uzta
batzuk arnasik gabe
txistu eta puzka
beste batzuk txaloka
gogoz esku huska
nahiz eta izan dena
ikusita juzka
ederra izateko
osagaiak dauzka.

Doinua
Sagutxo batzuekin

Iritzia
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IRITZIA

P azko astea Erroman igaro dut.
Hiriak ez du parekorik. Beste
inon ez bezala, Erroma hiriak
bikain adierazten ditu bizi izan

dituen garai oparoak, kultura ezberdi-
nak eta gertakizun gazi-
gozoak. Horregatik da,
hain zuen ere, hain era-
kargarria: hiriaren irakur-
keta anitza da, norbana-
koaren ikuspuntuaren
arabera eta, hiria bizitzeko
eta ezagutzeko modua,
oso aberatsa suertatzen
da.
Jendez gainezka topatu

dugu hiria. Maiz, jendar-
tean ibili garenean, bakarrik eta lasai
egotearen nostalgia aldarrikatu badugu
ere, guztiok toki paregabe horiez goza-
tzeko aukerak eskura ditugu eta, hortaz:
ni bertan banago, zergatik ez dira beste
guztiak ere izango? 
Badaude, ia leku guztietan, bertara

joan, eta nahitaez ikusi beharko lirate-
keen tokiak. Betidanik ezagunak diren
tokiak dira. Liburuetan, gidetan, turis-
mo bulegoetan eta sareko blogetan eta
webetan nabarmenduta agertzen dira,
eta, horrela, toki horiek jarraituz, ibilbi-
de bat osatzen da. Ibilbide historiko
hori, urtetan osatua, milioika pertsonak

jorratu dute, eta haien beharrak asebe-
tetzeko zerbitzuz hornitua dago: ostatu,
hotel, taberna, denda… Ibilbide ‘ofizial’
horretan, jendearen joan–etorriak ez du
etenik, eta inor gutxi ausartzen da hor-

tik kanpora. Eta, bertan
dabilen pertsona orok,
Erroma bakar bat ikusi du,
denek berdina, iradokita-
koa, ofiziala: Erroma bir-
tuala, bisitariei bideratua.
Iruditzen zait, orokorrean,
turismoaren handitzeare-
kin batera, errealitate bir-
tualak sustatu direla, eta
erabat baztertu dela bene-
tan erreala dena. Ia etxetik

atera baino lehen, gure bidaiaren non-
dik norakoa erabakia dago. Norbaitek
erabaki du.
Ziur nago Ibilbide ‘ofizialetik’ kanpo-

ra dagoena ikusteak aberasten gaituela,
irakurketa berriak asma ditzakegulako,
gureak soilik. Edo, gu baino ausartagoa
izan den beste batek iradokitakoa ere
berrinterpreta dezakegulako. Guk izan
ezik, inork ez dezala erabaki nola, noiz
eta zer ikusi nahi dugun. Eta, batez ere,
ez dezagula pentsa, nabarmenduta
azaltzen diren toki horiek direla ezagu-
tzea eta bizitzea merezi duten baka-
rrak, ezta gutxiago ere.

MIREIA ROCA
ARKITEKTOA 

Errealitate
birtualak

Iruditzen zait,
orokorrean, turismoaren
handitzearekin batera,
errealitate birtualak
sustatu direla, eta erabat
baztertu dela benetan
erreala dena. Ia etxetik
atera baino lehen, gure
bidaiaren nondik
norakoa erabakia dago.
Norbaitek erabaki du.

KOMIKIA JOSEBA ANTXUSTEGIETXARTE
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EGURALDIA

GAUR
Giro fresko eta tristea. Ipar-mendebal-
deko haizearen eraginpean jarraituko
dugu, eta horrekin zeruan, berriz ere,
hodeiak gailenduko dira egun osoz,
nahiz eta, tarteka ostarteren bat edo
beste ikusi. Hodei hauek euria utziko

digute, batez ere,
arratsalde-gau
partean, non or-
duan tarteka mar-
dul botako duen.
Termometroak,
koskatxo bat be-
hera egin, eta ez
da 13-15 gradueta-
tik pasatuko.

BIHAR
Giro tristearekin

jarraituko dugu. Egun osoan zehar ze-
rua ia estalirik agertuko zaigu, eta tar-
teka euri pixka bat ere izango dugu,
batez ere, egunaren bigarren zatian,
non, orduan, zaparrada mardulago-
ren bat edo beste izango dugun. Hai-
zeak ipar-mendebaldetik jotzen ja-
rraituko du, eta termometroa ez da 13-
15 gradutik pasatuko, egunaren
erdiko orduetan.

ETZI
Giroak egonkortzera egingo du. Goi-
zean, oraindik hodei batzuk izanaga-
tik, eguerditik aurrera ostarte zabalak
ireki, eta arratsaldean giro eguzkitsua
nagusituko zaigu. Haizeak
ekialde/ipar-ekialdeko ukitua hartu-
ko du, eta termometroa antzeko balio-
etan edo zertxobait goraxeago geratu-
ko zaigu, eguneko erdiko orduetan 14-
16 graduetan joaz goia.

FARMAZIAK

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

MAIATZAK 4, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Santamaria. 
Nafarroa etorbidea, 2. 
Telefonoa: 943 65 46 10.

MAIATZAK 5, IGANDEA
IBARRA
Egunekoa.Leyre Lejeune Maset. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74 .

MAIATZAK 6, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aramburu. 
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28 .

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

Amarotz auzoa, 9.
Tel.: 943 67 51 18.
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IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZA

Teleoperadorea. Logikaline enpresak
teleoperadore lanpostu bat bete behar du.
Lana Abaltzisketan egiteko da. Kontratua: 6
hilabete, hasteko. Gaztelera, euskara eta
ingelesa eskatzen dira. Lanaldi osoa. Bidali
curriculuma rrhh@logikaline.comhelbidera,
edo deitu 943 31 86 06 telefonora.

Zerbitzaria. Zerbitzaria behar da,
Tolosaldeko taberna baterako. Telefonoa:
647 44 63 63. 

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

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.1,2,3 Hemen da Miru.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Izerditan (Parkour).
22:30.Azkoitiko Haurren Danborrada.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza magazina. 
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa Iñigo Cabiecesekin
(Elkarrekin Podemos) eta Cristian
Fernandezekin (PSE-EE. Tolomendiren
tartea eta Alain  Rekondoren telesail eta
zinema gomendioak. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioak utzitako onena.
20:00. Kantazgora musika saioa. 
21:00. Mingaina Txulora erotikari buruzko
saioa Jon Imanol Etxaberekin. Gaurko gaia:
erlazio sexu afektiboetan monotonian ez
erortzeko gakoak.

LARUNBATA
10:00.Trikiti musika.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola Felix-
ek gidatutako trikiti saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa. 
17:00. Kokondo. Oskar Tenak gidatutako
musika saioa. 
18:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa. 

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

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eskutik eguraldia,
asteburuaren errepasoa, Aitor Mendiluze
kale kantoitik, eta bidaiarien tartea.
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ZORION AGURRAK

Urte askoan
Lizartzako lagun guztien partez.Urte Askoan Gari!

Osasuna Maitasuna eta Askatasuna !!!.

Zorionak!
Zorionak Gari!. Txaramatik ere, maitasunez, zorionak!! 

Osasuna, maitasuna eta askatasuna!!!
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