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Musika
Postal kolekzionistak musika talde tolosarrak 

‘Azken gaua hirian’ lehen diskoa aurkeztuko du,
gaur iluntzean, Tolosako Leidor aretoan

Hogei urte 
Alegia dantzan jarriz 
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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.

O raindik suma dezaket hortzak estutzen ni-
tueneko kirrinka, eta gorputzean gartu zi-
tzaidan amorrua, mutil horiek gerturatu zi-
tzaizkigunean. Kuadrillako baten ezkon
aurreko festa ospatzen ari ziren Tolosan,
parranda giro betean. Kon-

turatzerako begirada gogaikarri eta hitz li-
zunak jaso genituen, inguruan geunden
zenbait neskek. Hala, batzuk poltsa eskuar-
tean babestu zuten, jende arrotza gertuegi
sumatzean sortzen zaigun beldurraren
inertziaz; baina gau hartan, beste behin,
kartera baino zerbait gehiago ostu ziguten. 

Emakumeon espazio pertsonala urra-
tzen duen eta emakumeak gizonezkoen
apetak asetzeko objektu gisa tratatzen di-
tuen gaixotasun kulturalaren sintoma dira
horrelako hamaika egoera deseroso. Ema-
kumearekiko jazarpenak eta erasoak sus-
traituta egoteak, nolatan bihurtzen ditu, oraindik, egoera
horiek onargarri eta ekidinezin, indarkeriazko gizarte per-
misibo honetan?

Indarkeriaz hitz egiten dugu gainerakoei gerta dakieke-
en zerbait delakoan eta, bitartean, beste norbaiten zain
gaude, beste norbait zutitu zain, mundua aldatzeko zer-
bait egin dezan. Dena den, jakin badakigu, indibidualki
ezingo dugula mundua aldatu, baina isilik geratzen gare-

nean huts egiten ari garela. Komunitateari
huts egiten ari garela. Geure buruari huts
egiten ari garela. Eskubideei huts egiten ari
garela. Ezer esaten edo egiten ez dugune-
an, gure aurkako erasoak onartzen ari bai-
kara.

Roxane Gay idazleak dioen bezala, «fe-
minista eskasa» etiketa jartzen diot, nik ere,
neure buruari, gizaki inperfektua naizela-
ko. Kontraesan ugari ditut, eta ez dut galde-
ra guztien erantzuna. Ez dut beti arrazoia,
soilik sinesten dudan hori babesten saia-
tzen naiz. Baina, feminismoaren arrakasta
norberaren ahaleginetik sor daitekeela

guztiz sinetsita nago, eta, ahal dudan neurrian, albait ger-
tuen mantendu nahi nituzke, nire pentsaera eta jokaera. 

Horregatik, gau hartan ni ere ez nintzen isilik geratu.
Askotan, parranda giroan gaudenean, nahiago izaten dut
ez ikusiarena egin, lezio moralak ematen hasi baino, bai-
na, beraietako batengana hurbildu, eta merezi zutena
esan nion. Barkamena eskatu zidan, esan nionari kasurik
ez ziola egin sentitu banuen ere. Hala ere, denon ahalegi-
na inoiz ez da alferrikakoa izango. 

IZARNE OLANO
KALAKARIA 

Feminista eskasa, 
baina feminista

Jakin badakigu, indibidualki ezingo
dugula mundua aldatu, baina isilik

geratzen garenean huts egiten ari
garela. Geure buruari huts egiten

Azaleko irudia: 
Imanol Garcia Landa

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Kultur egitarau zabala,
San Juan festen aurretik 
Josu Artutxa Dorronsoro

Behin Aste Santua igarota, kultur
ikuskizunak loratzen hasiak dira

Tolosan. Udaleko Kultura, Jaiak eta
Gazteria Sailak, udaberriko kultur es-
kaintza berria eta 19. Kulturzale txar-

tela (udaberrikoa) kaleratu berri ditu.
Guztira, arte eszeniko eta musikalari
lotutako dozena bat ikuskizunez goza-
tzeko aukera izango da, sanjoanak bi-
tarte. Erakusketak ere izango dira,
Aranburu jauregian eta Topic-en.
Udaberriari dagokion 19. Kurtuzale

txartelean, aipatutakoen arteko 5 ikus-
kizun sartzen dira. Ikuskizun horiek,
guztira, 64 euroko prezioa lukete, bai-
na, eskaintzari esker, 29 euro ordain-
duko dituzte txartela erosten dutenek.
Bonuak, hain zuzen, eskuragarri dau-
de jada, Tolosako kultur etxean.
Informazio gehiago eskuratzeko,

www.tolosa.euswebgunea bisita dai-
teke. Bestela, kultur etxearekin harre-
manetan jarri beharko da, 943 67 03 83
telefono zenbakira deituz,
kultura@tolosa.eus helbidera mezua
idatziz edota, astegunetan (10:00-
13:00 edo 16:30-19:00), bulegoan.

Bestelako kultur egitasmoak
Bestetik, gaur arratsaldean (17:00-
19:00) jarriko dituzte salgai, zine ziklo
berriko bonuak, Leidorreko leihatilan.
Zikloak maiatzaren 11tik ekainaren
14ra bitarte iraungo du eta, guztira, 15
film ikusteko aukera izango da.
Horrez gain, udalak sustatutako

Gazte Topaguneak, maiatzeko progra-
mazioa osatu du. Ostiral eta larunba-
tetan, kalean kirola egin, sukaldean
trebatu edota muralak marrazteko au-
kera izango dute gaztetxoek. 

Udaberriko Kulturzale txartelak, kultur etxean eskuratu daitezke. ATARIA

KULTUR EGITARAUA
MAIATZAK 10, OSTIRALA
17:00.Slime tailerra, Topagunean.
MAIATZAK 11, LARUNBATA
17:00-18:30.Kirola Kalean, Gazte
Topagunearen eskutik.
18:30. ‘Martin’s Journey’ txotxongilo
tailerra Topic-en.
19:30. ‘Las herederas’ filma Leidorren.
22:30. ‘La espia roja’ filma Leidorren.
MAIATZAK 12, IGANDEA
17:00. ‘Mia y el leon blanco’, haur zinea,
Leidorren.
19:30 eta 22:00. ‘La espia roja’ filma
Leidorren.
20:15. ‘Mix Ballet’ zuzeneko proiekzioa.
Kulturzale txartelean sartua. 
MAIATZAK 13, ASTELEHENA
20:30. ‘Las herederas’ filma Leidorren.
MAIATZAK 16, OSTEGUNA
20:15. ‘Mix Ballet’ zuzeneko proiekzioa.
Kulturzale txartelean sartua. 
MAIATZAK 17, OSTIRALA
17:00.Mural marrazketa, Topagunean.
20:30. ‘Paraiso pintado’ antzezlana
Leidorren.
MAIATZAK 18, LARUNBATA
17:00-18:30.Kirola Kalean, Gazte

Topagunearen eskutik.
19:30 eta 22:30. ‘Ötzi, el hombre de hielo’
filma Leidorren.
MAIATZAK 19, IGANDEA
17:00. ‘Terra willy: Planeta ezezaguna’ haur
zinema Leidorren.
19:30 eta 22:00. ‘Vitoria 3 de marzo’ filma
Leidorren.
MAIATZAK 20, ASTELEHENA
20:30. ‘Vitoria 3 de marzo’ filma Leidorren.
MAIATZAK 22, ASTEAZKENA
19:00. ‘Jakinduriek mundue erreko dau’
bertsozientzia saioa Topic-en.
MAIATZAK 23, OSTEGUNA
19:15 eta 21:45. ‘Dobles vidas’ filma
Leidorren.
MAIATZAK 24, OSTIRALA
17:00.Henna tailerra, Topagunean.
20:30. ‘Juntos’ antzezlana Leidorren.
Kulturzale txartelean sartua.
MAIATZAK 25, LARUNBATA
17:00-18:30.Kirola Kalean, Gazte
Topagunearen eskutik.
19:30 eta 22:30. ‘La caida del imperio
americano’ filma Leidorren.
MAIATZAK 26, IGANDEA
12:00.Udaberri Dantza Taldeko ikasleen

emanaldia, Leidorren.
19:30 eta 22:0. ‘Mentes brillantes’ filma
Leidorren.
MAIATZAK 30, OSTEGUNA
19:15 eta 21:45. ‘2001: Una odisea en el
espacio’ filma Leidorren.
MAIATZAK 31, OSTIRALA
17:00.Sukaldaritza saioa, Topagunean.
20:30. ‘Yau Samayaye’ ikuskizuna
Leidorren. Kulturzale txartelean sartua.
EKAINAK 2, IGANDEA
18:30. ‘La Gallina Azul’ obra Topic-en.
19:30 eta 22:00. ‘Gracias a Dios’ filma,
Leidorren.
EKAINAK 4, ASTEARTEA
19:30. ‘From darkroom to daylight’
dokumentala Topic-en.
EKAINAK 7, OSTIRALA
20:30. ‘Txuri’ antzezlana Leidorren.
Kulturzale txartelean sartua.
EKAINAK 11, ASTEARTEA
20:15. ‘Romeo y Julieta’ zuzeneko opera
proiekzioa Leidorren. Kulturzale txartelean
sartua.
EKAINAK 15, LARUNBATA
18:00. ‘Des-jabetzea’ dantza tailerra
Leidorren.
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

Bihar, lekuz aldatuko
dituzte azokako postuak
Tolosa.Bihar, larunbatero Euskal
Herria plazan izaten den azokako
postuen kokalekua aldatuko dute,
Haragi txingarraren eta haragiaren
nazioarteko topaketa dela eta. Ondo-
rioz, plazako arkupeetan egoten dire-
nak Trianguloa plazan kokatuko dira
eta, arkupetik kanpokoak, berriz, San
Frantzisko pasealekuan. Zerkausiko
eta Berdura plazako postuak leku be-
rean mantenduko dira.

Nazioarteko estrategia egokia
diseinatzeko doako saioa 
Tolosa.Lehiberrik Tolosaldeko en-
presentzako Kudeaketa Eskolarekin
jarraitzen du, lehiakortasuna hobe-
tzeko asmoz. Urteko bigarren saioa
asteazkenean izango da. Gipuzkoako
Bazkundeko Amaia Ferro enpresaren
nazioarteko estrategia egokiaren di-
seinuaz ariko da. Doakoa izango da,
eta izena aurrez eman behar da 943 65
45 01 zenbakira deituz, edo lehibe-
rri@tolosaldea.eushelbidera idatziz. 

Euskal Herria Eguna
antolatzeko batzar irekia
Ibarra.Gaur, ostirala, 19:00etan, Eus-
kal Herria Eguna antolatzeko batzar
irekia egingo dute Ibarrako plazan.
Eguna prestatzeko lanetan parte har-
tu nahi duten herritar guztiak deituta
daude bilkurara. Aurten Euskal He-
rria Eguna Ibarran izango da, iraila-
ren 21ean, eta 11. ekitaldia izango da.
Lizarra, Algorta, Baigorri, Agurain eta
Baionako herritarrak izango dira Eus-
kal Herria Egunean.

Hiru udal sailetan
diru laguntzak
eskatzeko aukera 

J. Artutxa

Udalak apirilean jarri zituen abian
Berdintasuna, Kultura eta Gazte-

ria Departamentuen diru-laguntza
deialdiak. Hain justu, Tolosan alor ho-
rietan lan egiten duten irabazi asmo-
rik gabeko norbanako, elkarte edo era-
kunde guztiek eska dezakete, batik
bat, beren jarduera herrian garatzen
badute. Maiatzaren 20ra bitarte har
daiteke parte, hiru sailetako deialdie-
tan.

Kultura eta Gazteria alorretako
diru-laguntzen kasuan, Udate zerbi-
tzuko bulegoetara bertaratuz, www.to-
losa.euswebgunean, edo helbide elek-
tronikora mezua bidaliz egin daiteke
eskaera. Berdintasun saileko diru la-
guntza, berriz, internetez soilik eska
daiteke.

Bakoitzak bere helburuak
Hiru departamentuetako diru lagun-
tza lerroak elkarte ezberdinei zuzen-
duta daudenez, bakoitzak ere bere hel-
buru edo asmoak ditu. Berdintasun
sailari dagokionez, deialdiaren helbu-
rua, emakumeen eta gizonen arteko

Berdintasuna, Kultura eta
Gazteria departamentuetako
deialdietan har daiteke parte,
maiatzaren 20ra bitarte

berdintasuna bultzatuko duten pro-
gramak, ekintzak eta jarduerak susta-
tzea da. Hori Tolosako politikagintza-
ren, ekonomiaren, kulturgintzaren
eta gizartearen esparru guztietan za-
balduko litzateke. Asmoa informazio,
sentsibilizazio eta kontzientziazio so-
ziala areagotzeko balioetan eta jarrere-
tan hezteko ekintzak bultzatzea da, gi-
zarte-ereduen eraldaketa bultzatzea,
alegia.

Kultura departamenduaren diru la-
guntzek, berriz, urtean zehar edo data
jakin batzuetan kultur programa eta
jarduera puntualak sustatzea dute
helburu. Azkenik, Gazteria saileko le-
rroak, urte osoan edota egun jakin ba-
tzuetan gazteriarekin zerikusia duten
ekintza puntualak burutzeko eskaini-
ko du laguntza ekonomikoa.

Informazio osoa, sarean
Aurkeztu beharreko agirien, eskabide-
en eta prozeduren inguruko xehetasu-
nak Tolosako Udalaren webguneko
Berdintasun, edota Kultura, Jaiak eta
Gazteria ataletan aurki daitezke.

Interesatuek edo zalantzaren bat ar-
gitu nahi duten norbanako edo eragi-
leek kultur etxera jo dezakete. Bestela,
943 67 03 88 telefono zenbakira deitu,
edo ondorengo helbide elektronikoe-
tara mezua idatzi daiteke: berdintasu-
na@tolosa.eus, kultura@tolosa.eus
edo gazteria@tolosa.eus.
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Baserritarren jai eguna, gertu

Erredakzioa

Baserritarren eguna iristear da, eta
eskualdeko hainbat herritan os-

pakizunak egingo dituzte, besteak
beste, meza eta bazkari-afariak.
Kondairaren arabera, Isidro neka-

zaria, egunero, hutsik egin gabe, me-
zetara joaten zen, goizean goiz, lanean
hasi aurretik. Egun batean, mezetatik
bueltan, sorora joan eta lanean hastera
zihoala, soroko lan guztiak eginda aur-
kitu omen zituen. Mirari hori dela eta
ospatzen omen da, San Isidro eguna.
Hori horrela, maiatzaren 15a kolore

gorriz markatuta izaten dute baserri-
tarrek eta, gaur egun, ospatzen jarrai-
tzen dute. Ospakizun gehienak ma-
haiaren bueltan egiten dituzte, eta ho-
rrelaxe egingo dute datorren
asteazkenean, besteak beste, Alkizan,
Abaltzisketan, Amezketan, Asteasun,
Belauntzan, Berastegin, Bidania-
Goiatzen eta Zizurkilen. Altzon, Berro-
bin, Baliarrainen eta Orendainen, be-
rriz, hurrengo asteburuan ospatuko
dute. 
Abaltzisketan bazkaria egingo dute

ostatuan, eta maiatzaren 13rako eman
beharko da izena, udaletxera joanda
edo deituta. Bestetik, Amezketako ha-
maiketakora apuntatzeko azken egu-
na datorren astelehenean izango da;
12:00ak baino lehen deitu beharko da
udaletxera. Asteasun, berriz, sagardo-
tegian bazkaldu nahi duenak maiatza-
ren 14a baino lehen deitu beharko du
honako zenbakietara: goizez, 943 69
19 07 zenbakira eta, arratsaldez, 943 69
68 96ra. 
Belauntzako bazkarira apuntatze-

ko, udaletxera deitu beharko da, dato-
rren astelehena baino lehen, eta Be-
rastegiko bazkarira apuntatzeko az-
ken eguna igandea izango da;
Gaztainondon eman daiteke izena,
edota 943 68 32 64 telefonora deituta. 
Bidania-Goiatzen, bi aukera jarri di-

tuzte mahai gainean: bazkaltzera joan,
edo, bestela, afaltzera. Baserritarrei 10

Egun batez bada ere,
baserritarrek lanak alde batera
utzi, eta festaz gozatzeko
aukera izango dute
asteazkenean 

Idi pareen dema ikusteko aukera izan zen iaz ere, San Isidro egunez, Asteasun. I. GARCIA LANDA 

EGITARAUAK, MAIATZAK 15
ALKIZA
20:30.San Isidro eguneko afaria, Ostatu
jatetxean.
ABALTZISKETA
13:00.Meza.
Ondoren.Bazkaria, herriko ostatuan. 
AMEZKETA
11:00.Meza San Martingo ermitan.
Ondoren.Hamaiketakoa San Martinen.
Autobusa jarriko da herriko plazatik,
10:30ean igotzeko eta 13:30ean jaisteko. 
ASTEASU
11:30.Meza. 
13:00.Erakustaldia Lamiategiko
aparkalekuan. Aitor Matxainen idi parea,
Itxaso Arrutiren idien aurka. Bakoitzak 20
minutuko lana. 
14:00.Bazkaria Sarasola sagardotegian.
Menua: Txorixoa sagardotan, bakailu
tortila, bakailu frijitua, txuleta, postea,
kafea eta kopa. Prezioa, 30 euro. 

Jarraian.Bertsolariak: Jesus Mari Irazu
eta Unai Agirre; ondoren, Estanga
trikitilariekin erromeria. 
BELAUNTZA
12:00.Meza San Juan elizan.
14:00.Bazkaria Ostatuan. 
BERASTEGI
12:45.Prozesioa udaletxetik San Martin
elizara, txistulariez lagunduta.
13:00.Meza.
14:00.Bazkaria udaletxean, erabilera
anitzeko gelan.
Ondoren.Trikitilariak.
BIDANIA-GOIATZ
13:00.Meza, Goiatzen.
14:00.Bazkaria ,Goiazko Herri Ostatuan.
21:00.Afaria,  Goiazko Herri Ostatuan.
ZIZURKIL
12:00.Pilota partidak. 
13:15.Aizkolariak.
14:00.Bazkaria Iriarte jatetxean,
bertsolari eta trikitilariekin.

euroko balioa duten txartelak banatu
dizkiete, eta otorduaren gainerakoa
norberak ordaindu beharko du. Gaur
izango da izena emateko azken eguna,
eta Goiazko Ostatura deituta egin be-
harko da, 943 68 11 92 zenbakira.

Hurrengo astebururako epeak 
Ospakizuna asteburura pasatu duten
herrietan, Altzon, esaterako, maiatza-
ren 16a baino lehen eman beharko da
izena, ostatuan egingo den afarirako;
udaletxera edo ostatura dei daiteke.

Berrobin, berriz, hurrengo ostiralean
egingo dute afaria, Iriarte jatetxean,
eta bertan eskura daitezke, dagoene-
ko, txartelak. Baliarrainen, San Isidro
eguna bera izango da maiatzaren 19an
egingo duten bazkarira apuntatzeko
azken eguna; udaletxera deitu behar-
ko da, 943 88 90 03 zenbakira. Azke-
nik, Orendainen, maiatzaren 18an
egingo den baserritarren bazkarira
joan nahi duenak, hurrengo ostegune-
rako eman beharko du izena, udalean
edo ostatuan. 

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko maiatzaren 10a
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Maiatza Borrokan, Saharari
bultzada bat emateko  

Erredakzioa

Tolosaldea Sahararekin elkarteak,
beste urte batez, bere aletxoa jarri

du saharar herrialdeari babesa adie-
razteko. Maiatza Borrokan egitasmoa-
ren barruan, hainbat ekitaldi antolatu
dituzte Amasa-Villabonan, Anoetan
eta Tolosan.

Ekitaldi kuttunetakoa dute, aurten
hirugarren urtez antolatuko duten
Bueltaka: «Kirolaren bidez elkartasu-
na adierazteko aukera izango da, eta
bertan biltzen den diruarekin saharar
ume errefuxiatuen bidaientzako dirua
lortzea eta Tolosan antolatzen den
aterpetxearentzat diru laguntza izatea
du helburu», azaldu du Agustin Ago-
tek. Parte hartzeko hainbat modu dau-
de, eta maila guztietako pertsonentzat
egokitzen da: «Alde batetik, talde bat
osatu eta erreleboka maratoi bat egite-
ko aukera dago, 105 euroren truke»,
azaldu du Agotek, eta gehitu, 13 talde
dituztela ziurtatuta, «baina oraindik
ez dugu zerrenda itxi». Norbanakoek
ere, euro baten truke, buelta bat ema-
teko aukera izango dute.

Amasa-Villabonan argazki
erakusketa eta hitzaldiarekin
emango diote hasiera, gaur;
igandean, Bueltaka ekimena
izango da, Tolosako Berazubin 

Maiatza Borrokanen berri eman zuten Tolosaldea Sahararekin elkartekoek. J. ARTUTXA

MAIATZA BORROKAN
GAUR, MAIATZAK 10
19:00.Andoni Lubakiren Sahara, 40
urteko exilioa, argazki erakusketaren
irekiera izango da, Amasa-Villabonako
Gurea erakusketa gelan. Egilea bertan
egongo da. Maiatzaren 18a bitartean
egongo da ikusgai, astelehenetik
ostiralera, 17:30etik 20:00etara. Eta
larunbatean, 10:00etatik 13:00etara.
Ondoren. Abdula Arabi, elkargo
autonomoko Fronte Polisarioko
ordezkariaren hitzaldia izango da:
Mendebaldeko Sahararen egungo
egoera politikoa.
MAIATZAK 12, IGANDEA
09:30-13:30. Bueltaka ekimena,
Tolosako Berazubi futbol zelaian. Buelta
bat, euro bat.

MAIATZAK 14, ASTEARTEA
Arratsalde osoan, Anoetako plazako
arkupetan, Saharako ahotsakpanel
bidez erakusketa egongo da.
19:00. Tres camaras robadas
dokumentala ikusteko aukera izango da,
Anoetako udaletxeko areto nagusian. 
Ondoren.Solasaldia Hassanna Aalia
saharar aktibistarekin.
MAIATZAK 16, OSTEGUNA
19:00. Arrakala bat harresian
dokumentala eskainiko dute, Tolosako
Antxon Bandres Bidaiarien Txokoan.
Miren Ogando eta Ibon Iturrioz egileak
bertan izango dira. Jarraian, solasaldia. 
MAIATZAK 20, ASTELEHENA
19:00. Maroko Mendebaldeko Saharatik,
at lelopean elkarretaratzea, Tolosako
Plaza Zaharreko udaletxearen aurrean.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko maiatzaren 10a

TOLOSALDEA
GIZARTEA
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EH BILDUREN ZERRENDA,
IKAZTEGIETAN
Pertsonen aldeko apustua egin du Ikazte-
gietako EH Bilduk. «Herritarrekin eta he-
rrian bizitza egiten duten pertsonekin osa-
tu dugu taldea», azpimarratu dute. «He-
rrian bizitza egiteak, herritarren nahiak
jasotzea, eta herriko beharrak behar bezala
identifikatzea dakar». Herri bizia izaten ja-
rraitzeko kultur ekitaldiez gain, kirola eta ai-
sialdia bultzatzen ahaleginduko direla hitz
eman dute, «adin tarte guztiak kontuan
hartuta». Herritarren arteko harremanak
sendotze horretan, «garbi daukagu euska-
ra izango dela erabiliko dugun hizkuntza».
«Etorkizunean nolako herria nahi dugun»
galdera herritarrei luzatuko dietela nabar-
mendu dute, eta «herri parekideago bat
izateko lanean» jarraituko dutela. ATARIA

BERASTEGIKO EHBILDUK
AURKEZTU DU ZERRENDA
Amaia Azkue egungo alkatea izango da al-
kategaia, maiatzaren 26an egingo diren
udal hauteskundeetarako, eta igandean
egin zuten talde berriaren aurkezpena:
«Aurpegi berriak, adin tarte guztietakoak
eta herrigintzan jarduten dutenak dira».
Lanean jarraitzeko «gogoa eta ilusioa» du-
tela azaldu zuen Azkuek, aurkezpen ekital-
dian. «Herritik eta herritarrekin jarraitu nahi
dugu lanean, herritarrak erdigunean jarriz
eta guztien bizi-kalitate ona helburu izanik,
horrela jarraituko dugu», nabarmendu
zuen. Aurrez, azken zortzi urteetan lanean
aritu diren eta etapa ixtea erabaki duten zi-
negotziei aipamen berezia egin zieten,
egindako lana eskertuz.  ATARIA

ANOETAKO PSE-EEREN
ALKATEGAIA, VILANOVA
PSE-EE alderdiak Jose Luis Vilanova jarri du
zerrendaburu, Anoetan. Tolosan hiru lege-
alditan zinegotzi izandakoa da. Alderdiak
jarritako erronkari aurre egiteko «gogo-
tsu» dagoela azaldu du Jose Luis Vilanovak.
Tolosako udalbatzan bildutako esperientzia
azpimarratu nahi izan du PSE-EEren alka-
tegaiak. «Anoetako boto emaileak gogo-
tsu daude ordezkaritza sozialista bat ikus-
teko udaletxean; haize berri bat emateko
asmoz joango gara», azaldu du. Zerbitzu
publikoak hobetzea, lanpostuak sortzea,
hirugarren adinekoen arreta integrala iza-
tea eta efizientzia energetikoa aipatu ditu,
bere politiken ardatzen artean.  ATARIA

TOLOSALDEA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko maiatzaren 10a
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ESKUZ

Gurrutxaga-Gartzia
Aburuza-Barriola
Urruzola-Gorriti 
Fernandez-Ardanaz
Astibia-Aizpuru 
Telleria-Ipentza

ALBIZTUR, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 18:30
Ezeiza-Juantorena 
Herrero-Iturrioz-Garmendia
Landabera-Otegi 
Ezkioaga-Iruretagoiena
Aldalur-Arandia 
Malkorra-Arsuaga-Goikoetxea
Setien-Gonzalez 
Martin-Saizar
Zubillaga-Saizar 
Sagarna-Kamio

ANOETA, 
2. JARDUNALDIA
Larunbata, 10:00
Otegi-Erro
Xabala-Aranbarri
Mintegi-Acosta 
Azpilikueta-Mendia
Aperribai-Esnaola 
Irastorza-Agirre
Agirrezabala-Irazusta 
Aierdi-Hermida-Ibarbia
Arruti-Val-Roteta 
Telletxea-Zabala

BENJAMINAK A
BERASTEGI, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 18:30
Tolosa-Yurrita 
Aizpurua-Odriozabala
Sanchez-Alijostes
Zubillaga-Tejeria
Gabarain-Rechecho 
Urkola-Iraola

ALKIZA, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 18:30
Iglesias-Aristondo 
Ormaetxea -Urkola- Elola
Domintxin-Bercianos-Lasarte 
Goitia-Arsuaga-Elduaien
Gonzalez-Zufiria 
Lertxundi-Urdapilleta
Gorostidi-Galarza 
Zuriarrain-Lasa

ASTEASU, 
2. JARDUNALDIA
Larunbata, 16:15
Garmendia-Hernandez 
Urbieta-Azkarate
Goñi-Karrera 
Sarasola-Agirre

IBARRA, 
2. JARDUNALDIA
Larunbata, 16:15
Garaikoetxea-Otegi 
Iraola-Navarro
Artola-Freitas Dos Santos 
Karrera-Artola-Belaunzaran
Iparragirre-Tejeria 
Aranburu-Azurmendi
Rementeria-Irastorza 
Galarraga-Gurrutxaga

BENJAMINAK B
VILLABONA, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 17:30
Goenaga-Aranzabe 
Gibelalde-Paulino-Artola

ALEBINAK
ALTZO, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 18:30
Argote-Balerdi 
Castro-Iglesias
Artola-Karrera
Izagirre-Segurola
Aristeta-Barbero
Agirre-Tolosa
Fresneda-Irastorza
Iturbe-Gurrutxaga-Etxart

ZIZURKIL, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 18:30
Zufiria-Aranburu 
Iraola-Zabala-Ugartemendia
Goñi-Iturrioz
Caminos-Gartzia-Urbieta
Iparragirre-Aranburu
Imaz-Pablo
Goiekoetxea-Rozas-Olano
Artola-Mintegi

IKAZTEGIETA, 
2. JARDUNALDIA
Ostirala, 18:30
Lopetegi-Munduate 
Cestau-Aburuza
Ayestaran-Saralegi
Zaldua-Lanzeta
Elola-Unanue
Ugartemendia-Gorostiaga  
Agirrezabal-Lanzeta
Alvarez-Garzia-Gorostiaga 
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@TolosaldeakirolKirolak
Eskolarteko gimnastika
erritmikoko Gipuzkoako
Txapelketa jokoan, bihar 
Erredakzioa 

G imnastika erritmikoko eskolarte-
ko A eta B mailako Gipuzkoako

txapelketa egingo dute, bihar, Tolosa-
ko Usabal kiroldegian. Tolosa CF klu-
ba da antolaketaren arduraduna, eta
bertako ordezkari ugari izango dira.
Goizean B mailakoen txanda izango

da. Alebin mailan lau talde, eta infan-
tiletan beste lau ariko dira, Tolosa CF-
tik. Eta, bakarka, soka eta esku hutsik,
Ibai Lekue. Hauek guztiak bertan

amaituko dute denboraldia. Maila ho-
rretan, Ibarrako Belabieta elkarteko
ondorengo gimnastek ere parte hartu-
ko dute: Alaitz Agirre, Aitana Mante-
rola, Haizea Telleria, Nagore Imaz eta
Uxue Begiristain.
Arratsaldez, A mailakoak Euskadi-

ko Eskolarteko Jokoetan parte hartze-
ko txartela lortzen ahaleginduko dira.
Bina alebin eta infantil taldek parte
hartuko dute Tolosa CFtik, eta bakar-
kakoan Ahetze Olano eta Aroa Zugasti
ariko dira.

Bihar Usabalen parte hartuko duten Tolosa CFko A mailako gimnastak. ATARIA

Tolosako 
lau eta erdiko
San Joan
Txapelketa
hasiko da bihar

Erredakzioa  Tolosa

Tolosako lau eta erdiko San Joan
Txapelketari hasiera emango

diote, bihar, 11:00etan, Beotibar fron-
toian hasiko den jaialdian. Kantxa Pe-
lotazale elkarteak antolatutako txapel-
keta da, eta partidak larunbat goizetan
jokatuko dira, ekainaren 16ko eta fina-
lak jokatuko diren ekainaren 23ko jar-
dunaldietan izan ezik. 
Hiru mailatan jokatuko dituzte par-

tidak, jubeniletan, etorkizunekoetan
eta elitean, eta bi multzo egingo dituz-
te. Eskailera formatuan jokatuko da
eta finalak multzo bakoitzeko txapel-
dunek jokatuko dituzte. 

Jubeniletan Intxurre elkarteko Zu-
beldiak eta Bergara elkarteko Etxani-
zek jokatuko dute, elkarren aurka.
Etorkizunekoen mailan, Irurtzun el-
karteko Olaetxeak eta Lapke elkarteko
Ruiz de Larramendik jokatuko dute.
Elite mailakoei dagokienez, Aurrera-
Tolosa elkarteko Elola eta Zazpi Iturri
elkarteko Zubiria ariko dira elkarren
aurka.  

Azken jardunaldian
etxean jokatu be-
harko genukeen
partida aurreratu,

eta Pazko astean jokatu ge-
nuenez, maiatzean sartze-
arekin batera, Belabietan
jokatu beharreko partidei
amaiera eman genien, os-
tiral iluntzean.
Aurreko partidetan,

joko ona erakutsi arren, emaitzak ez
ditugu aldeko izan eta, beraz,
amaiera zertxobait biribilagoa ema-
teko gogotsu ginen.

Hiru urte hauetako ohi-
turari jarraituz, partida au-
rretik mahaiaren bueltan
elkartu ginen, kontzentra-
ziorako kafe dosia hartzeko
prest.
Aurrean aurkari gogorra

genuen arren, dena ematera
atera ginen kantxara, eta
baita lortu ere. Aspaldian ez
bezala, ostiral iluntzeko par-

tidan dena ondo atera zitzaigun, eta
golak ere bata bestearen segidan iri-
tsi ziren, jokaldi biribilak sareratu,
eta are gehiago biribilduz. Amaie-

Aulkitik
ANE ARTUTXA
LAUBURU IBARRA 

Biribila
ran, 8-1eko emaitzarekin, kabitu ezi-
nik geratu ginen, Belabietan elkar-
tutako zaleen aurrean.
Hemendik, eskerrak eman nahi

dizkiegu denboraldi osoan zehar bi-
delagun izan ditugun jarraitzaile
gutxi baina fidelei.
Ohitura onekin jarraituz, mahaia-

ren bueltan eman genion amaiera
jardunaldiari. Oraindik azken neur-
keta bat dugu, eta, azkenak utzitako
zapore gozoarekin, dena ematera
aterako gara, denboraldi gorabehe-
ratsuari amaiera ezin hobea emate-
ko asmoz. Aupa Lauburu!
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Aurrera egitea jokoan,
gaur, Adunak 
eta Amasa-Villabonak
Erredakzioa

Martxan jarri da Herriarteko Txa-
pelketa eskuzko modalitatean,

eta joaneko partidetan Adunak Berga-
raren aurka jokatu zuen, 2-1eko aldeko
emaitza lortuz. Kadeteetan 22-9 iraba-
zi zuen, jubeniletan 4-22 galdu eta na-
gusietan 22-8 irabazi. Itzulerako parti-
dak gaur dituzte, Bergaran, 19:45ean.   
Amasa-Villabonak Andoainen aur-

ka 1-2 galdu zuen, joaneko neurketan.
Kadeteetan 16-22 galdu, jubeniletan 9-
22 galdu eta nagusietan 22-11 irabazi
zuten. Itzulerako partidak gaur dituz-
te, Andoainen, 20:15ean. 
Bestalde, paleta gomazko modalita-

tean, asteburu honetan hasiko dira
parte hartzen. Eskualdetik bi herri
daude lehian. Anoetak Azpeitiaren
aurka jokatuko du, gaur, Anoetan,
20:45ean. Tolosak Elgoibarren aurka
du kanporaketa, eta joaneko neurketa
kanpoan du, gaur, 20:00etan hasita. 

Lau txapela zazpi finaletan
Eskualdeko pilotariek federazioen ar-
teko Grabni txapelketako zazpi finale-
tan parte zuten asteburuan, eta horie-
tatik lauretan jantzi zuten txapela. Ez-
ker horman, eskuz banaka
nagusietan, Ioritz Egiguren tolosarrak

17-22 irabazi zion Espinal nafarrari.
Eskuz binaka, nagusietan, Eneko La-
baka eta Xabier Telletxea albizturta-
rrek 22-20 galdu zuten, Yoldi-Beroiz
nafarren aurka. Eskuz binaka, 22 urte
azpikoetan, Iker Elizegi asteasuarrak,
Zubizarretarekin batera, 8-22 galdu
zuen, Salaberria-Arbizu nafarren aur-
ka. Eskuz, trinketean, banaka eta na-
gusien mailan, Eneko Maiz billabona-
tarrak 39-40 galdu zuen, Aspuru biz-
kaitarraren aurka. 
Paleta gomari dagokionez, ezker

horman, nagusietan, Irazustabarre-
nak eta Maider Mendizabal anoeta-
rrak 30-9 irabazi zieten, Isasmendi eta
Ruiz de Azua arabarrei. 22 urte azpiko-
etan, Miren Larrarte bidaniarrak eta
Arrillagak 19-30 irabazi zieten Perez-
De Arriluzea-Murga arabarrei. Muti-
len nagusietan, Hodei Arregi tolosa-
rrak eta Garaldek 25-7 irabazi zieten,
Leonardo-Caballero bizkaitarrei.

Lau eta erdikoa, lehen aldiz
Emakumezkoen eskuz banakako lau
eta erdiko Gipuzkoako Txapelketa jo-
katuko dute, estreinakoz. Asteburuan
hasiko da txapelketa, eta bertan lau pi-
lotari ariko dira, lehen mailan, eta sei
bigarren mailan; ekainaren 23an izan-
go dira ikusgai, finalak.

ITURRIA AHIZPAK, 
LEHEN POSTUETAN
Espainiako Koparako baliagarria izan den
Kanpezu-Ioar Mendi Maratoi-Erdia proban
parte hartu zuten, aurreko igandean, Ane
eta Irene Iturria ahizpa tolosarrek. Junior
eta kadete mailako korrikalariek 13,3 kilo-
metro proba zuten, 800 metroko bataz
besteko malda positiboarekin. Ane Iturriak
junior mailakoa irabazi zuen (irudian, er-
dian), 1.16.54ko denborarekin. Espainiako
Koparen sailkapenean, lehen postuan doa
278 punturekin. Kadete mailan, Irene Iturria
bigarrena izan zen, 1.24.04ko denborarekin.
Espainiako Kopan zortzigarren postuan
doa, 156 punturekin.  ATARIA

Eskualdetik, lehen mailan Su-Berri
elkarteko Miren Larrarte bidaniarra
ariko da. Su-Berriko Miriam Arrillaga
aginarrak ere parte hartuko du. Biga-
rren mailan, Intxurre elkarteko Maite
Tolosa amezketarra. Lehenik, itzuli
bateko ligaxka jokatuko dute guztiek,
maiatzaren 12ko jardunaldian hasi,
eta ekainaren 9kora bitarte. Partidak
etxean eta kanpoan izango dituzte. Li-
gaxka amaituta, bigarren eta azken fa-
sea jokatuko dute, kanporaketena. Le-
hendabiziko sailkatuak finalerako zu-
zeneko txartela eskuratuko du, eta 2.
eta 3. sailkatutako pilotariek finalerdia
jokatu beharko dute. Hain zuzen ere,
ekainaren 16ko asteburuan izango da
ikusgai finalerdia. Eta finala ekaina-
ren 23ko jardunaldian izango da,
oraindik erabakitzeko dagoen egoi-
tzan.

Aitor Altuna, finalista
Josetxo Ezkurra torneoaren finala jo-
katuko du, bihar, Tolosa-Aurrera el-
karteko Aitor Altunak. Lau eta erdian
jokatuko du, jubenil mailan. Aurkaria
Lapke elkarteko Senar izango da.

Eskolarteko Paleta Txapelketa
Gipuzkoako Eskolarteko Paleta Txa-
pelketako finalak jokatuko dituzte,
bihar, Hernanin, 16:00etan hasita. Es-
kualdeko parte hartzea neska alebine-
tan izango da: Aduna 1 (Zabala-Irure-
tagoiena-Navarro), Zumaia 1 (Etxabe-
A. Aldazabal-H. Aldazabal) taldearen
aurka lehiatuko da. 
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Ohitura onetatik abiatuz,
osasuntsu hezi

O sasunaren Mundu Erakun-
deak (OME) dioenez, «osasu-
na ongizate fisiko, mental
eta sozialaren egoera eraba-

tekoa da, eta ez bakarrik gaixotasun
eza». Beraz, osasuna ez da gaixotasu-
nik ez izatea bakarrik. Norberaren
egoera fisikoaz gain, alderdi psikikoa
eta soziala hartzen ditu kontuan. Osa-
suna bizitzaz gozatzeko ahalmen be-
zala uler daiteke; osasun ona izateak
bizi-kalitate maila egokia izatea adie-
raz lezake. Eta horretan, dudarik
gabe, inguratzen gaituen gizarteak
eragin handia du; non eta nola bizi ga-
ren, alegia.
Tolosako Inmakulada Lanbide Ikas-

tolan, Osasun eta Gizarte arloko ikas-
ketak ardatz ditugularik, gure osasuna
hobetzeko zer egin dezakegun azter-
tzen ari gara, etengabe. Bakoitzak zer
egin dezakeen, norberaren eta inguru-
koen osasuna sendotzeko.
Garbi dugu, bizi ohiturek osasune-

an berebiziko garrantzia dutela. Ho-

rregatik, maiatzaren 17an ospatuko
dugun Egun Osasuntsua aitzakiatzat
harturik, bizi ohitura osasuntsuetan
pausoak emanez jarraituko dugu, eli-
kadura egokia eta ariketa fisikoa guz-
tion eguneroko bizi ohituretan (bakar-

ka, nahiz taldean) txertatzeko helbu-
ruarekin. 
Izan ere, ariketa fisikoak berehalako

eragin positiboa du gure garunean,
baita gure gogo-aldarte eta kontzen-
trazioan ere. Hori gertatzen da, ariketa
egiten dugunean, gure gorputzak Do-
pamina, Serotonina eta Noradrenali-

na neurotransmisoreak askatzen di-
tuelako. Wendy Suzuki neurozientzia
irakaslearen arabera, berehalako era-
gin positibo horrek, gainera, epe luze-
an irauten du, memoria eta energia in-
dartzen. Horrez gain, Alzheimerra eta
Dementzia bezalako burmuineko gai-
xotasun sendaezinetatik babesten du,
garunean sorrarazten dituen aldake-
tengatik. Astean 3 edo 4 aldiz, 30 mi-
nutuz ibiltzea, dantzatzea edo mugi-
tzea bezalako saio aerobikoak nahikoa
dira, hori lortzeko.
Beraz, maiatzaren 17an, urtero be-

zala, gosari osasuntsu batekin hasiko
dugu eguna, guztiok batera, elkarre-
kin gosalduz. Ondoren, ariketa fisikoa
egiteko aukera izango dugu, eta guz-
tion parte hartzea sustatzeko hainbat
aukera izango ditugu. Ea pausoz pau-
so ohiturak geureganatzea lortzen du-
gun!
Beraz, badakizue. Gurekin gosaltze-

ra eta kirol pixka bat egitera gonbida-
tuta zaudete!

Astean 3 edo 4 aldiz, 30
minutuz ibiltzea, dantzatzea
edo mugitzea bezalako saio
aerobikoak nahikoa dira

Ariketa fisikoak berehalako
eragin positiboa du gure
garunean, baita gure 
gogo-aldarte eta
kontzentrazioan ere

Astean hiruzpalau aldiz, 30 minutuz ariketa egitea gomendatzen du Osasunaren Mundu Erakundeak. ATARIA
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Lehiberri Kudeaketa Eskola
Lehiberri Kudeaketa Eskola izenburupean, enpresen kudeaketaren hobekuntzan – eta, beraz, beren lehiakortasune-

an– zerikusi zuzena duten gaiak jorratzen ditugu. Goiz bakarreko iraupena duten formakuntza saio hauen helburua
da, jorratzen diren gaietara gerturatze bat egitea. Horrela, enpresek ideia orokor bat izan dezakete, eta gehien interesatzen
zaizkien haietan sakontzen jarraitu. 

Saio guztiak guztiz doakoak izaten dira, baina aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da, horietan parte hartzeko.
Saioak Gipuzkoako Bazkundeak eskainiko ditu, bere barne pertsonalaren edota enpresa laguntzaileen bitartez. Apatta in-
dustrigunean dagoen Lehiberri Zentroan, goizeko bederatzietan hasiko dira, hitzordu guztiak, dagokien egunean. Hona-
koa da, 2019rako aurreikusitako saio guztien plangintza:

Parte hartu ahal izateko izen-ematea Tolosaldea Garatzeneko 943 65 45 01 telefonoaren bitartez,
edo lehiberri@tolosaldea.eusposta elektroniko bitartez egin beharko da, 

gutxienez, saioen data baino 5 egun lehenago. 

BABESTUTAKO EDUKIA
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DANTZARAKO
SU GARRA

PIZTUTA
Alegiako Sutarri dantza taldeak 20 urte bete ditu, eta igandean 

urteurren festa egingo dute. Talde txiki batekin sortu zen dantza taldea
oso osasuntsu dago eta, gaur egun, 112 dantzari ditu.

Eneritz Maiz Etxarri

K antatzen duen herria bakarrik ez,
dantzatzen duen herria ere, esan lite-
ke, ez dela inoiz hilko. Eta hori bada
Alegiaren kasua. Bizi-bizirik dago Su-
tarri dantza taldea, 20 urte betetzen
dituen urtean. Igandean, 20. urteu-

rren festa egingo dute, antolatu duten egitarauaren buel-
tan, eta, 20 urte hauen errepasoa egiteko, mahaiaren buel-
tan elkartzeko tartea hartu dute Nati Murua, Larraitz Ba-
lerdi, Ixone Urkiri, Irati Garmendia, Arantxa Segurola,
Nagore Balda, Uxue Otamendi eta Marta Iraola dantza tal-
deko kideek.

Urteak atzera eginda, Tolosako Udaberri dantza talde-
koak joaten ziren Alegiara, dantza erakustera. Beraiek bul-
tzatuta, duela hogei urte, hiru-lau gurasoren artean sortu
zuten herrian dantza taldea: «Dantza ikasten zutela, baina
aurrera biderik ez zela ikusten, eta talde bat osatzea go-

mendatu ziguten Udaberrikoek, dantza kalera atera ahal
izateko», azaldu du Nati Murua sortzaileetako batek.  

Garai hartan, kultur etxea enpresa pribatu batek kudea-
tzen zuen, eta euskal dantzak berak antolatzen zituela eka-
rri dute gogora. Marta Iraolak dio, garai hartan Juan Mari
Oiartzabal zegoela zinegotzi: «Talde bat osatzen bagenuen,
udaletik ere laguntza izango genuela esan zigun. Horrela
hasi ginen taldea sortzen». Andoni Gorostidi zuten Udabe-
rri dantza taldetik joaten zitzaien irakaslea, eta, berarekin
elkartuz, material sorta bat osatu zuten. «Udaletik eman-
dako diru laguntzarekin Gipuzkoanoko jantziak egin geni-
tuen, eta horrela abiatu ginen», azaldu du Iraolak. 

Alegiako dantza talde moduan sortu zuten taldea, baina,
behin urte batzuk pasatuta, taldeari izena jartzeko eraba-
kia hartu zuten. Dantza taldekoen artean lehiaketa bat an-
tolatu zuten izena aukeratzeko, eta zozketa bidez aukera-
tua izan zen Sutarri izena. Nati Muruak proposatua izan
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zen, eta irribarre artean kontatu du: «Ni naiz izenaren ja-
bea edo, bai, behintzat, traje polit baten jabea. Nirea izan
zen aukeratua, eta oparia nik jaso nuen».    
Taldea sortu eta urte pare batera, dantza irakasleak esan

zien, uztera zihoala. Orduan, artean, kultur etxeak kudea-
tzen zuen taldea, eta irakaslearen kostua ez zuten beraiek
ordaintzen. Bertan aurrera egiteko ere, dantza emateko
gela alokairuan ematen zieten, baina dantza taldeak ez
zuen horretarako dirurik, beraz, eskolan eskatu zuten gela,
Iraolak gogora ekarri duenez. Eta, behin kultur etxearen
kudeaketa, berriz ere, udalak berega-
natu zuenean, orduan pasatu ziren
kultur etxean ikastera. Gaur arte,
bertan jarraitzen dute. Eta, irakasle
aldaketa egitean, Amasa-Villabona-
ko Oinkari dantza taldekoekin hasi
ziren ikasten, Alegiako haurrak.
«Hasierako urteetan, 21 edo 27ko

taldeak izan genituen, eta ondo mol-
datzen ginen eskolan, baina gero handitzen eta handitzen
joan zen taldea», argitu du Iraolak.

Dantzaren transmisioa goraka
Herri dantzaria ote den galdetzean, ez dute zalantzarik Su-
tarriko dantzariek, baiezkoa erantzuteko. «Orain gero eta
txikiago hasten dira, eta talde txikienetan ume kopuru
handiak daude.  Talde bakoitzean ia 15 ume daude, eta
ikusten da etorkizuna badagoela. Esaterako, Erromeria
Eguna antolatu izan denean eta, jendeak dantzatzen du,
eta gustura ibiltzen gara», kontatu du Ixone Urkirik. Eta,
Irati Garmendiak gehitu du: «Azken urteotan boom bat
egon da dantzarekin herrian, gorakada handi bat gertatu
da. Gu hasi ginenean gutxi-gutxi ginen, eta 20 urteotan
izugarrizko gorakada izan du».

Orain 112 bat dantzari ditu taldeak, eta sorrerako urtee-
tan hogeiren bueltako dantzari kopurua zuen. «Herri txiki
bat izateko kopuru handia da», azpimarratu du Muruak. 
Diote, gazteek ez dutela eskolaz kanpoko jarduera han-

dirik izan eta, orduan, zegoen horretan hasten zirela. Ho-
rien artean, dantza zuten aukeran:  «Eskolan jasotzen ge-
nuen aukeren berri. Izena eman, gustatu, eta bertan geldi-
tu». 
Azken urteetan Erromeria Eguna antolatu izan dute eta,

Sutarriko kideen ustez, egun horrek ere lagundu die be-
raien eskaintza zabaltzen, eta umeak
dantza ikastaroetara gerturatzen.
Bestetik, ikasturtean zehar bi ema-
naldi eskaintzen dituzte, herriari be-
gira irekiak, eta horrek laguntzen
duelakoan daude. Familia batetik
besterako ahoz ahokoaren transmi-
sioak ere zerikusia duela uste dute. 
Dantzarekin lehen kontaktua iza-

teko aukera, gaur egun, ume-umetatik izaten dute alegia-
rrek. «Probatzen hasteko, hilabeteko tailer bat egiten dugu,
hiru eta lau urteko haurrentzat, eta benetan ikasturte oso-
rako bost urterekin hasten dira», azaldu du Urkirik. Azken
bi urteetako kontua dela gaineratu du: «Lehen sei urtere-
kin hasten ziren dantza ikasten, eta orain urte bat lehena-
gotik hasteko aukera ematen diegu».

Mutilak ezin mantendu
Azken urteetako belaunaldiak «txukun» mantentzen dire-
la aitortu dute. «Beti huts egiten du bakarren batek, baina
nahikoa jarraipen ona izaten ari dira», dio Iraolak. Hogei
urteko ibilbidean, jende asko pasatu da dantza taldetik. Ez
dute kalkulu zehatzik egin, baina ia herriko neska gehie-
nak pasatuko zirela diote; mutilen kasua ezberdina da.

Orain 112 bat dantzari ditu
taldeak, eta sorrerako
urteetan hogeiren bueltako
dantzari kopurua zuen 
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«Hasi bai, baina bukatu ere segituan», dio Muruak. Arazo
moduan planteatu du Iraolak: «Urte batean, apropos, mu-
tilen talde bat ere antolatu genuen, baina ez zuen funtzio-
natu».   
Txikienen taldeetan, dantza ikasten, mutil dezente da-

bilela diote. Baina, «batek uzten duen momentutik, katean
erortzen dira taldetik», esan du Muruak. Oraindik ere, dan-
tza mutilena ez denaren pentsaera bizirik dagoela kritika-
tu dute, eta horrek kalte handia egiten duela.
Badira Sutarritik atera diren dantzari mutil onak ere; ba-

tzuk Oinkari dantza taldean dabiltza. Eta Julen Rodrigue-
zen kasua jarri dute mahai gainean. Gaur egun, Madrilera
joana da, dantza garaikidea ikastera.  
20 urteko ibilbidean aldaketak alor guztietan gertatu

dira. Irati Garmendia da sorrera hartako ikasleetako bat,
eta horrela gogoratzen du: «Gu hasi ginenean, Gipuzkoa-
noko dantzak baino ez genituen ikasten, eta jantziak ere
horrela ziren».
Arantxa Segurolak dio, «orduan dantza bat edo bi zirela,

eta «arropa aldetik ere asko ireki» dela orain.  Urkirik jarrai-
tzen du, «tradizionala beti mantentzen» dela, eta hor dago-
ela: «Baina, tartean, adinaren arabera estilo berriagoak sar-
tzen dira. Ilusioa sortu du, batez ere, adin tarte batean». La-
rraitz Balerdik gaineratzen du: «Orain dantza
garaikidearekin ere hasi gara, dantzak aldatzeko. Kanpoko
mutil bat etortzen da, eta probatzen ari gara». 
Dantza ezberdin egiteko eta probatzeko dela azpimarra-

tu du Balerdik, eta gazteagoak diren Nagore Balda eta Uxue
Otamendi ere probatzen hasiak dira, eta, asko egin ez ba-
dute ere, «gustura» dabiltza. 
Ixone Urkiri da, nolabait esateko, ia hasieratik dabilen

dantzarietako bat, hau da, hasi zenetik jarraitzen duena.
Orain, dantzari izateaz gain, irakasle lanak ere egiten ditu
Sutarriko gaztetxoen taldean, Larraitz Balerdirekin batera.
Irakasleek ere garrantzia dute, eta, gaur egun, bost dabiltza
dantza erakusten. Herrikoez gain, Oinkari dantza taldetik
etortzen zaizkie Alegiara. Urkirirentzat, ezberdina baina
polita da irakasle lana: «Haurrak gustuko ditut, eta gustura
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nabil, eta ikasi ere egiten dugu. Orduko dantza haiekin
agian ez zara gogoratzen, eta berriro ikasi behar dituzu».

Duela 12 bat urte, berriz, helduen taldea sortu zuten, eta
hor jarraitzen dute, dantzan. Taldeak kopurua zertxobait
jaitsi badu ere, hamar pertsonen bueltan elkartzen dira.

Dantzak berarekin behar du musi-
ka, edota musikak dakar dantza. Su-
tarrik ez du inoiz izan musikaririk.
«Hasiera hartan herriko txistulariek
jotzen ziguten, edo Altzokoei esaten
genien txistua jotzeko», kontatu du
Iraolak. Gerora, eta irribarre artean,
azaldu dute modernizatu egin zela
taldea: «USB bidez jartzen dugu mu-
sika». Orain, herrian, txaranga talde bat ere badute, eta be-
raiei ere eskatu izan diete dantza emanaldietan abesti ba-
tzuk jotzeko. Emanaldi osoa musikariekin egiteko aukera-
rik ez dute. Igandeko festan ere, goizean egingo duten
kalejiran, txarangaren erritmora ibiliko dira dantzan. 

Badira urte batzuk, urtean zehar, bi ikuskizun eskain-
tzen dituztela, herriari begira. Beharrezkotzat dituzte he-
rriko dantza taldeak bizirik jarrai dezan. «Dantzan dabile-
narentzat ere beste motibazio bat da; emanaldia daukazu,
eta dena eman behar duzu horretarako». 

Jende asko biltzen duten emanal-
diak dira, eta «nik, behintzat, ema-
naldietan disfrutatu egiten dut; jen-
de asko ikusten duzu, eta poztu egi-
ten zara», dio Nagore Baldak. Eta,
Muruak hartu du hitza: «Niri alde-
rantziz gertatzen zitzaidan. Oso ur-
duri jartzen naiz jende aurrean dan-
tza egiteko». Uxue Otamendik jarrai-

tu du, eta urte guztian egindako lana «jendeak ikusteak»,
pozten duela dio; baita «etxera joan, eta oso ondo egin du-
gula esateak» ere. Jendeak horrelako emanaldiak esker-
tzen dituelakoan daude, eta herritarrek erantzun ona ema-
ten diotela diote. 
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Dantza gustuko duenak, eta gehiago nahi duenak, herri-
koaz gain, Amasa-Villbonako Oinkari dantza taldean du au-
kera. Batek baino gehiagok egin du bide hori. 
Galtzak apurtzea, dantzariren bati agertokira igo behar

duela ahaztea, edo musika ekipoak egiten ez duela geratzea
bizitu dituzte. Herriko musika ekipoak dezentetan huts egin
diela diote, baina inoiz ez dira geratu dantza egin gabe. Ga-
bonetan gertatua ekarri dute gogora: «Umeekin emanaldia
egiten ari ginen plazan eta, momentu batean, musikarik
gabe geratu ginen. Jendea abesten hasi zen, eta horrela bu-
katu genuen dantza».   

Herritik kanpora
Azken urteetan Bedaiora eta Aldabara baino ez dira atera-
tzen, Sutarriko dantzariak. «Gertuko jendea da. Dantzan da-
bilen jendearen bitartez joaten gara bertara». Beraiek ez dute
dantza talderik, eta Alegiara mugitzen dira, dantza ikastera.
Urkiriren ustez, «batzuei agian ez, baina bertakoei ere be-
raien herrian dantza egiteak ilusio gehiago sortzen die».  

Garai batean herri ezberdinetan egiten diren dantzari
txiki egunetara ateratzen ziren Sutarri taldekoak ere, bai-
na, taldea osatzeko lanak izaten zituztenez, herritik atera-
tzeari utzi egin zioten.   
Kideen ustez, alaitasuna, bizitasuna, kolorea... ematen

dizkio Sutarrik herriari. Dantza taldeaz aparte, festaren bat
antolatzen denean, herriko dantzariak dantzara ateratzen
dira, eta parte hartzen dute giroa jarriz. Muruak azpimarra-
tu du: «Duela urte batzuk ez bezala, herrian erromeriaren
bat denean jendea dantzan hasten da, eta plaza jende gaz-
tez beteta ikusten duzu». Urkirik adierazi du, helduagoak
dantzan hastera ere bultzatzen dituztela: «Inor ez bada
dantzan hasten, helduei errespetu gehiago ematen die
dantzan hasteak eta, gazteagoak hasten bagara, beraiek ere
errazago animatzen dira». 
Sorrerako hiru gurasok dantza taldearen kudeaketare-

kin jarraitzen dute, eta ez dute ia hitzik Sutarrik zer ematen
dien esateko. «Gauza handi bat» dela diote. Bizitzaren zati
dute. Eta, belaunaldi berrientzat, berriz, Sutarriren etorki-
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zuna ziurtatuko duten gazteentzat, «abantaila handia da,
gure zaletasuna herrian bertan izatea». 

Hogei urte bete dituzte, baina herriko gazte eta, batez
ere, helduei gogorarazi nahi izan diete, ateak zabalik dituz-
tela. Azken bi urteetan, helduei begirako tailerrak egin di-
tuzte, eta bertan gustura aritzen direla aitortu arren, «kosta
egiten zaie taldean sartzea». Jendaurrean aritzera animatu
nahi dituzte. Baina, Segurolak onartu du, taldean zaharre-
netakoak direla, eta kosta egiten zaiela gazteago direnei ja-
rraitzea: «Eta horrek atzera botatzen gaitu».

Prest dute guztia, iganderako. 11:30ean, kalejira egingo
dute txarangarekin batera, herrian barrena, hainbat dan-
tza eskainiz. Herri bazkariaren ostean, berriz, Elizagoien
ahizpen eskutik izango da erromeria. Eta dantzak, beste
behin, herria alaituko du. Hori bai, dantza taldetik, herrita-
rrei kalera artzain-andrez jantzita ateratzeko deia zabaldu
diete.

Duela hogei urte dantzarako grina piztu zuten su prin-
tzek piztuta jarrai dezaten, lanean jarraituko dute Alegian.  

Ez dute ia hitzik 
Sutarrik zer ematen 
dien esateko. 
Bizitzaren zati dute.

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko maiatzaren 10a

ALEGIA
KULTURA

a014-019_ataria_Diseinua  2019/05/09  12:22  Página 6
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MUSIKAREN
BIDEZ

BIDAIATUZ
Iaz sortutako Tolosaldeko musika taldea da Postal kolekzionistak. 

‘Azken gaua hirian’ lehen diskoa aukezteko, kontzertua 
eskainiko dute, gaur, 20:30ean, Leidorren. Egin dituzten bidaietan 

idatzitako abestiak dira diskoko protagonistak.
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Iñigo terradillos-Irati Urdalleta

D uela urtebete sortutako Tolosaldeko taldea
da Postal kolekzionistak, eta Iñigo Asensio,
Ander Zubillaga, Michel Longaron, Juanjo
Falcon eta Irene Lopez dira musikariak. Az-
ken gaua hirian izena du lehen diskoak eta,
Asensiok eta Zubillagak azaldu dutenez,
grabatzeko prozesua luza joan bada ere, ilu-
sionatuta daude.

Izena duenak izana duela dio esaerak, beraz, izen bat as-
matzea izan zen, taldea osatutakoan
egin zuten lehen lana; baina ez zeki-
ten zein jarri. Lagun batekin hitz
egin zuten, eta horrek eman zien
erantzuna: Postal kolekzionistak.
Egokia iruditu zitzaien, izen horrek
ematen ziolako «atzerritik edo mun-
duan zehar idatzitako kantuen kolo-
rea eta itxura». 

Estiloa ere ez daukate erabat ze-
haztuta, baina pop-rock estilo zabal
eta anitzean eroso ikusten direla dio
Asensiok: «Kantautore girotik, hau
da, gitarrarekin egindako kantueta-
tik abiatzen da, baina, Anderrek, Mi-
chelek eta Juanjok ukitu rockeroa-
goa ematen diote». Beraz, talde bat
izan arren, kantautore eta rock for-
matua ere badauka, kasu askotan.

Azken gaua hirian hamaika kan-
tuz osatuta dago. Gehienak bidaie-
tan, atzerrian, aireportuetan, hegaz-
kinetan, tren geltokietan... idatzita-
koak dira, eta bidaien inguruko gaiak jorratzen dituzte.
Diskoari izena ematen dion Azken gaua hirian abestiak,
esaterako, bidaia batean, hiri bat agurtzerakoan izaten den
azken gauari egiten dio erreferentzia. «Bidaiatzerakoan
hori da zamarik handienetako bat: atzean uzten den asko
ez dela berriro ikusten», diote bi taldekideek. Orokorrean,
bidaiaren bakardadeak eta estimuluek bultzatutako hain-
bat hausnarketa egiten dituzte.

Taldea 2018an sortu zen arren, 2013an abiatu zuten bi-
daia. Orduan, Asensio Euskara munduan dokumentala
grabatzen ari zen Mexikon. «Sei urte inguru neramatzan
konposatu gabe eta, han bidaiatzen nenbilela, grina piztu
zitzaidan, eta gitalele merke bat erosi nuen», azaldu du. Or-

duan, musika jotzen eta abesten hasi, eta lagun batek gra-
batu egin zuen. «Hark grabatuta utzi zuen kantua eta, urte
batzuk beranduago, badauka bere garrantzia».

Abiapuntua hori izan zen eta, behin abiatuta, martxa
hartu zuten. 2016an, Asensiok eta Zubillagak Saharari bu-
ruzko abesti bat grabatu zuten. Horrekin lehiaketa batera
aurkeztu ziren, eta irabazi egin zuten. Sari bezala, saharar
errefuxiatuen kanpalekuetara joan ziren, kontzertu bat
ematera. «Saharara egindako bidaia esperientzia oso ona
izan zen, eta hori izan zen gure mugarri nagusia», diote.
Handik itzulitakoan ere, Sahararekin lotuta jarraitu zuten.

Izan ere, Tolosaldea Sahararekin el-
karteak abesti bat egiteko eskatu
zien, Oporrak Bakean programara-
ko. Abesti horren aitzakian elkartu
ziren taldekideak eta, ikusi zuten,
abesti gehiago ere egin zitzaketela. 

Taldekideak aipatzen hasita, Iñigo
Asensio da letren egilea, eta hainbat
musika taldetan ibilitakoa da. «Orain
arte, normalean, atzean ibili izan
naiz Iker Laurobarekin, Izarorekin,
Maider Zabalegirekin...». Disko be-
rriaren zuzenekoetan, ahotsaz gain,
gitarrari helduko dio, eta harmonika
ere joko du. Teklatua, berriz, Irene
Lopezen eskuetan egongo da, eta An-
der Zubillaga arituko da gitarrarekin:
«Hau da nire pasioa», dio. Horren
erakusgarri da zenbat musikarekin jo
izan duen: Iker Laurobarekin, Zesu-
ma taldearekin... Taldekideen artean
desberdintasun bat badagoela azpi-
marratu du Asensiok. Izan ere, berak

eta Lopezek musika oso gustuko badute ere, beste ogibide
batzuk dituzte. Aldiz, Falconek, Longaronek eta  Zubilla-
gak musika beraien bizimodu egin dute. «Falcon eta Lon-
garon dira taldearen bizkarrezurra. Talde on baten oina-
rria bateria eta baxua dira. Horiek ondo badoaz, taldeak
soinu ona izango du», diote bi taldekideek.

Taldekideen ezaugarriak direla eta, fenomeno polit bat
ikusten dela diote: «Gure taldean, batera ikus daitezke,
bere gainean ehunka edo milaka kontzertu dituen Michel,
eta talde batean lehen proiektua duen Irene». Horrela, oso
giro eta energia polita daukatela azaldu dute: «Biek dauka-
te ilusioa, baina bi ilusio desberdin dira. Adinez ere, Michel
Ireneren aita izan daiteke», diote txantxa moduan.

TOLOSA
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«Mimo handiz ari gara
kontzertu hau prestatzen,
eta nahi duen oro etortzera
animatzen dugu, uste
dugulako, horrelakorik ez
dela berriz errepikatuko»

«Gure taldean, batera ikus
daitezke, bere gainean
ehunka edo milaka
kontzertu dituen Michel eta
talde batean lehen proiektua
duen Irene »
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Taldekideez gain, hainbat kolaboratzaile izan dituzte,
bai disko berrian, baita aurretik egin dituzten abestietan
ere. Ahotsetan, esaterako, Elene Arandiaren laguntza
izan dute. Bazegoen Saharako lehia-
keta irabazi zuten abestian ere, eta
haren bertsio berri bat egin dute
diskorako. Uda garaiak abestian,
berriz, Aitor Zorzano saxofoian, Ni-
colas Andino tronpetan eta Beñat
Larrauri tronboian izan dituzte.
«Atkey izan dugu The pier kantuan
abesten, eta Lide Hernando Beldu-
rraren hiria izenekoan», azaldu
dute. Disko honen aurretik ere izan
dituzte hainbat laguntzaile. Esate-
rako, Alberto Garcesek baxua graba-
tu zuen Saharako abestian, eta Julen Apezetxea ere ber-
tan izan zen. Oporrak Bakean programarako egindako
Bueltan kantuan Iker Laurobak grabatu zuen gitarra, eta
abestu, berriz, Olatz Salvador edo Jon Martin bezalako
artistek egin zuten beste hainbat abeslarirekin batera.
Disko berrian amonari egindako abesti intimista bat ere
badago, eta hor Xabi Zeberiok konponketak egin eta biola
nahiz biolina grabatu ditu. Gainera, Markel semeak txe-
loa ere jo du. «Pisuzko kolaboratzaileak izan ditugu, eta
luxu bat izan da. Gainera, guztiak lagunak ere badira, eta
horrek zentzu handia ematen dio», azaldu dute biek.
Asensiok nahiz Zubillagak argi dute musikarekin bi-

daiatzeko aukera ematen duela Postal Kolekzionistak tal-
deak. Helmuga asko daude, eta erreferentzia zehatz asko.

Horietako batzuk imajinarioak dira, eta beste batzuk ez.
«Azken gaua hirian bidaia disko bat da. Jendeak entzun
dezala, eta bakoitzak erabaki dezala zer ematen dion». 

Jendaurrera Leidorren
«Leidorreko aurkezpena berezia
izango da, zalantzarik gabe», diote
musikariek. Izan ere, taldeko kide-
ez gain, diskoan eduki dituzten ko-
laboratzaile asko ere bertan izango
dira. «Mimo handiz ari gara kon-
tzertu hau prestatzen, eta nahi
duen oro etortzera animatzen
dugu, uste dugulako, horrelakorik
ez dela berriz errepikatuko», azal-
du dute. Kasu honetan, aldea egon-

go da zuzenekoaren eta diskoaren artean. Izan ere, az-
ken asteko entseguetan ikusi dute indar eta energia han-
dia daukatela. «Diskoak zuzenean hobetzen direla
esaten da batzuetan, eta gustatuko litzaiguke sentsazio
hori uztea, energia aldetik diskoa gainditzen saiatuko
baikara». Kontzertua berezia izango da, osatuagoa eta,
gainera, etxean izanda, sorpresak izango dira. «Batetik,
etxean egoteak lasaitasuna ematen du, baina, bestetik,
ardura gehigarria ere bada. Helburua da ahalik eta la-
saien egotea, gauzak bere horretan atera daitezen», dio-
te.
Etorkizunera begira, uda baino lehen, beste pare bat

kontzertu eman nahi dituze. Hala ere, oraingoz, gaurko
kontzertuan daukate burua.

Postal kolekzionistak taldea, entsegu batean. IÑIGO TERRADILLOS

«Pisuzko kolaboratzaileak
izan ditugu eta luxu bat izan
da. Gainera, denak lagunak
ere badira, eta horrek zentzu
handia ematen dio »

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko maiatzaren 10a

TOLOSA
KULTURA
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Airera

Airera ekarri naute. Airean. Tata-
rrez ere ibili gara, baina orain
grabitaterik eza dastatuz goaz.
Ikasle talde batekin, beraiek

sortutako tamaina txikiko sateliteen
txapelketa batetik etxerantz bidean
noa, asteburu pasa egin ondoren. Hila-
beteetako lana bi minututan zehar aire-
an ikusi dugu, baina bide luze baten ha-
siera besterik ez da hau.
Estatu mailako irakasle, ikasle eta

hezkuntza eta enpresa munduko jende
ugari bildu gara bertan. Honetan dabil-
tzanek aho batez onartu dute,
ezagutzen duten bigarren
hezkuntzako ikasleentzako
antolatzen den lehiaketa go-
gorrenetakoa dela hau. Izan
ere, azken egunetan, ikasleek
heldu izatera jolastu dute. Az-
ken hilabeteetan ingeniari,
mekanikari, astrofisikari,
ekonomialari, logistikako
teknikari, programatzaile,
elektrizitate eta elektronika-
ko adituen txapelak jantzi di-
tuzte. Baita saltseroarena ere;
hauxe, gehien poztu nauena.
Orain artean unibertsitate mailakoak

liratekeen proiektuak ikusteko parada

izan dugu egun hauetan, ingeniari es-
kola asko harro egongo liratekeenak.
Protagonistak ez dira unibertsitateko
ikasleak, ezta bi urte proiektu horiei es-
kaini dizkieten heziketa zikloetakoak
ere. Bigarren hezkuntzako ikasleak izan
dira, Fortnite eta Game of Thrones-ez
gain, mundua ikusteko esfortzua egite-
ko hautua egin dutenak. Euren ahalegi-
nak Zaragozara begira jarri ditu, joan
den asteburuan, ESA (Europako Espa-
zioko Agentzia, NASAren parekoa)
agentziako begiak, eta, denbora luze

igaro baino lehen, hainbat en-
presarirenak ere jarriko ditu.
Gisa honetako txapelketak

lehiakortasunez josiak egoten
dira sarri. Ikastetxeen arteko
lehia gehitzen zaie, ikasleen
irabazi nahiari, eta horrek gaz-
te nahiz helduen ezinikusiak
azaleratzen ditu, ikastetxeak
beste probintzietako txapelke-
tetan izena ematera iristerai-
no. Bestalde, mundu honetan
enpresen presentzia begi onez
ikusiko lukeenik ere bada.

Proiektu hauen bereizgarritasun nagu-
sia diziplinartekotasuna izan ohi da,
eta, ukaezina da, industria munduko ja-

kintzak bultzada handia emango lieke-
ela, gazteen motibazio eta ikaskuntzari.
Hala eta guztiz ere, bezeroen arreta lor-
tzeko lehiak moztu egingo luke, ekintza
horietan dirua inbertitu eta ikasleek be-
ren finantziazioa lortu eta arazoak kon-
pontzeko gaitasunak garatzea.
Lorpen teknikoez gain, lehiaketa

hauek humanizatzea beharrezkoa dela
deritzot, ikasleek parada izango baitute,
lan munduan jokatzen ari diren estrate-
gia jokoko partidan parte hartzeko. Aur-
ten, behintzat, gure gazteak ekintzaile,
solidario eta umoretsu aritu dira. Ez
dira hitz hutsak. Edukiz beteta dauden
eta bide luze bati hasiera ematen dioten
hitzak dira.

Teknogeek

ANDER
LORENTE
IRAKASLEA ETA 
INGENIARIA

Honetan dabiltzanek aho
batez onartu dute, ezagutzen
duten bigarren hezkuntzako
ikasleentzako lehiaketa
gogorrenetakoa dela hau

Aurten, behintzat, gure
gazteak ekintzaile, solidario
eta umoretsu aritu dira. Ez dira
hitz hutsak. Edukiz beteta
dauden eta bide luze bati
hasiera ematen diotenak dira

Espainiako Cansat lehiaketa izan da joan den asteburuan, Zaragozan.CANSAT.ES
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Kirol mundua Euskal Eskola
Publikoaren festarekin
Behobiak, Super Amara Bera Berak, IDK-k, GBC-k, Realak eta Athletic-ek atxikimendua eman diote.

K irola, jendearen artean daukan indarra eta xarma dela eta, baliabide eta tresna paregabea da gizarte baten garapene-
rako, eta, horregatik, garrantzi handikoa da Euskal Eskola Publikoaren Festak kirol munduarekin duen lotura. Esko-

lan kirola egitea alderdi askotatik begiratuta da mesedegarria, eta ez bakarrik sasoia hobetzeko –horretarako ere bai, nos-
ki–. Baina, areago doa, kirola egiteak sekulako eragina baitu, onerako, ikasketetan eta sozializazioan. Jarduera fisikoa, fut-
bola, saskibaloia, atletismoa edo beste edozein kirol egitea, baliabide aparta da ikasleei erakusteko, bizitza osoan berekin
izango dituzten gaitasunak eta balioak. Gainera, modu entretenigarrian eta osasungarrian lortzen dira helburu horiek.

BABESTUTAKO EDUKIA
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OSTIRALA
MAIATZAK 10

ADUNA
19:00.Mikel Sarasola kayakistaren hitzaldia
eta bideo emanaldia: Mugarik gabeko
abenturak. 

AMASA-VILLABONA
10:00.Xenpelar Dokumentazio
Jardunaldiak, Mintzolan.
18:00. Onddo Gazte Asanbladaren 22.
urteurrena. Txupinazoa eta zirku
alternatiboa. Ondoren, afaria.

AMEZKETA
19:30.Amezketako mendi astearen
barruan, Iker Karrerari buruzko bideo
emanaldia, kultur etxeko areto nagusian:
Iker. Mendia. Etxea.

ANOETA
23:00.Kontzertuak gaztetxean: Eraso eta
Odolaren mintzoa.

ALEGIA
16:30.Tutti-Magia, kultur etxean. Magia,
umorea eta parte hartzea.

BERASTEGI
18:00.Odol ematea, Muñagorri eskolan.

LARRAUL
LARRAULGO IV. KIROL ASTEA
18:00.Kronoigoera. 
19:00.Monoziklo tailerra.

TOLOSA
17:15.Slime tailerra, topagunean. Adina: 12 -
17 urte.
20:30. Kontzertua Leidorren: Postal
Kolekzionistak.
22:30. Kontzertuak Bonberenean: Eskean
Kristo  + Kompadres muertos.

ZIZURKIL
19:00.Poema musikatuak Plazida Otañon.
Pianoan Maria Urroz, bibolinarekin Oihana
Artola eta narratzailea Garazi Otegi.
22:30. Bakarrizketa Atxulondo tabernan:
40 urte eta aldapan behera. 

LARUNBATA
MAIATZAK 11

AMASA-VILLABONA
ONDDO GAZTE ASANBLADAREN 

22. URTEURRENA
10:30.Erreka garbitzea. 
19:30.Kontzertua: Makuluken.

ANOETA
17:00. Hezkuntzari buruzko tailerra

BERASTEGI
17:00. Gipuzkoa Bertsotan, Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketarako sailkatze fasea,
erabilera anitzeko gelan.

BERROBI
KULTURALDIA
11:00.Haurren pilota partidakAntolatzailea:
Urreburu Pilota-Elkartea. 
14:30. Crossfit: mugimendu funtzionalen
bidez intentsitate altuan egindako ariketak.
Izen-ematea:www.berrobibizia.eus
Antolatzailea: Ibin Kirol-Kluba.

IRURA
11:00. Dantzari txiki eguna. 
16:30. Serigrafia tailerra Gaztelekuan,
Arima Cool Tour-en eskutik. 

LARRAUL
LARRAULGO IV. KIROL ASTEA
12:00. Umeentzako duatloi herrikoia. 
12:30. Umeentzako hamaiketakoa.

ELKARTASUNEZ IZERDITZEKO DEIA, SAHARARREN ALDE
Tolosaldea Sahararekin elkarteak berriro antolatu du Berazubin bueltaka egitasmoa, Oporrak Bakeaneko aterpea finantzatzeko. Buelta
bakoitzeko euro bat ordaindu beharko dute korrikalariek, igande goizean, Tolosako Berazubi estadioan.  I. SAIZAR

Agenda
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TOLOSA
12:00.TOPAren elkarretaratzea,
Trianguloan, eskualdeko ospitale publikoa
eskatuz. 
16:30.Kirola kalean, topaguneak antolatuta
Adina: 12 - 16 urte. 
18:00. Tolosalsa kultur etxean. Dantza
latindarren zaleen topaketa.
18:00. Distopia Mutante festa, Box.an.
Massa Confusa, Actiq, Alitruta, Pntzk, Zuaitz
DJ Set. Sarrera, doan. 
18:30.Txotxongilo ikuskizuna Topic-en:
Martin's journey. Titiriguiri konpainia.
Gomendatutako adina: 4 urtetik aurrera.
22:30. Kontzertua Bonberenean: Eztanda.
taldeak diskoa aurkeztuko du. 

ZIZURKIL
10:00.Erraldoien topaketa. Hainbat
herritako erraldoiak bilduko dira Zizurkilen.
Goizean kaleak alaituko dituzte kalejiran eta,
ondoren, herri bazkaria izango da plazan.
22:00. Alurren dantza emanaldia, Intxaur
pilotalekuan: Irradak. 

IGANDEA
MAIATZAK 12

AMASA-VILLABONA
13:00.Dantza ikuskizuna Txistulari plazan:
Amaia Elizaran eta Kukai & Brodas Bros.
18:00. Solasaldia Onddo gaztetxeko kide
ohiekin.

19:30. Abesbatza kontzertua: Xatz eskifaia
abesbatza (Hondarribia), Gurea antzokian. 

ALEGIA
SUTARRIREN 20. URTEURRENA
11:30.Kalejira, herrian barrena, hainbat
dantza eskainiz. 
14:00. Herri bazkaria. 
16:30.Erromeria, Elizagoien ahizpen
eskutik.

ANOETA
17:00.Antolakuntza komunalaren
aurkezpena, gaztetxean.

BERROBI
17:30.Haur eta helduen dantza emanaldia,
Berrobiko dantza taldeak eta Ekintza
guraso elkarteak antolatuta.

LARRAUL
LARRAULGO IV. KIROL ASTEA
18:00.Futbito txapelketaren finala
(umeak/helduak). 
19:00.Frontenis txapelketaren finala
(umeak/helduak).

TOLOSA
09:30.Berazubin bueltaka. Saharar haurrak
udan aterpetxeaz goza dezaten, kirola eta
elkartasuna uztartuko dituen hitzordua.
Estadioan emandako buelta bakoitzeko
euro bat eman ahalko da. 
18:30. Kontzertua 3 tabernan: Doinu
kubatarrak, Tres kubatarraren eskutik. 

ZINEMA

LA PEQUEÑA SUIZA
Ostirala (22:00)
Larunbata (19:30 / 22:00)
Astelehena (21:00) 
Gurea antzokia, Amasa-
Villabona. 

LAS HEREDERAS
Larunbata (19:30)
Astelehena (20:30)
Leidor aretoa, Tolosa. 

LA ESPÍA ROJA
Igandea (19:30 / 22:00). 
Leidor aretoa, Tolosa. 

MIA Y EL LEÓN
BLANCO
Igandea (17:00). 
Leidor aretoa, Tolosa. 

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko maiatzaren 10a

AGENDA

San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
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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
progresiboak

+ 
eguzkitako progresiboak

229€
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tzen. Euskal Herrian, mugimendu fe-
ministak plazak hartzeak eragin du,
gainerako mugimenduen aldarrietan
ere «bizitza» erdigunean jartzea (ikusi

Maiatzaren 1eko leloak)
eta, halako batean, uler-
tarazi digu, sistema ho-
nek ez dituela fabriketa-
ko gizon langileak soilik
zapaltzen. Lurrik eta
zaintza lanik gabe bizi-
tzarik ez dagoela uler-
tzen hasiak garela diru-
di. 
Baina, datuetatik, pa-

satu nadin izenetara.
Argian irakurri dut Jor-
dan Engelek klima alda-

ketaren munduko 100 arduradunak
mapa batean kokatu dituela, eta, ta-
ta-tatxan,euskaldun bat dago tarte-
an: Josu Jon Imaz. Bera eta bera beza-
lako, gutxienez, beste 99 gizon dira,
berotegi gasen %70 baino gehiagoren
erantzule. Kapitalaren metatzetik ja-
ten dugula sinetsirik daudela dirudi,
baina, altxatu ditzagun begiak gure
(eta haien) zilborretatik. Berreraiki di-
tzagun ekoizpen moduak, komunita-
teak eta lurraldeak. Berreskura ditza-
gun jakintzak, hizkuntzak eta lurrak.
Eta, abuztuan, Miarritzeko G7aren
goi-bilkurak ez gaitzala lo harrapa. 

28 taratu berri du ikerketa bat, non Eus-
kal Herriko 88 espezie (gehienak lan-
dareak) galtzear daudela dioen. Ha-
lakoxea bihurtu dugu mundua: da-
goena desagarrarazi,
eta sortzen duguna de-
sagertu ezin den lekua.
Basoak % 13 gutxitu

dira; ekosistemen % 14
desagerrarazi ditugu;
Uruguain egindako
ikerketa batean, pesti-
zidak aurkitu dituzte,
lehen aldiz, euri urean;
glifosatoa aurkitu dute
tanpoi, konpresa eta pi-
xoihaletan; Italiako
errauskailu baten ingu-
ruetan, minbizia eta zirkulazio-ara-
zoagatiko heriotza tasa %9 igo dela
dio ikerketa batek; Herbehereetako
errauskailu puntakoenaren ingurue-
tako oiloen arrautzetan, dioxinak
aurkitu dituzte; Nafarroa da espai-
niar estatuan transgeniko hektarea
gehien ekoizten dituen lurraldea;
urte gutxi barru, itsasoan arrain bai-
no plastiko gehiago egongo da… Se-
gitzerik nahi?
Kostata, baina ulertu dugu siste-

ma honek ez gaituela pertsonok soi-
lik erasotzen, ez dela soilik gure arte-
an digutun botere harremanez elika-

MADDI SARASOLA
BETAURREKO BERDEEKIN

Bizitza

Euskal Herrian,
mugimendu feministak

plazak hartzeak eragin
du, gainerako

mugimenduen
aldarrietan ere «bizitza»

erdigunean jartzea eta,
halako batean, ulertarazi

digu, sistema honek ez
dituela fabriketako

gizon langileak soilik
zapaltzen. Lurrik eta

zaintza lanik gabe
bizitzarik ez dagoela

ulertzen hasiak 
garela dirudi. 

IÑIGO GOROSTARZU

Eskualdean bertsotarako
aurten aukera asko da,
larunbatean Berastegira
eta igandean Altzora,
hurbil zaitezte guztiok eta
egingo degu aproba,
ea guztiok sartu gaizteken
bertsoaren itsasora.

Doinua
Zeru altuan

Gonbidapena

Iritzia

N azio Batuen Erakundeak ar-
gitaratu berri du munduko
biodibertsitatearen inguru-
ko ikerketa: milioi bat espe-

zie galtzekotan da munduan. Ikerketa
honen emaitzak are okerragoak ere
badirela pentsa daiteke, NBEko esta-
tuek erantzukizun garbia dutelako
galeraren faktoreetan, eta badakigu
zaborra alfonbra azpian gordetzeko
ze abilezia duten. Aranzadik ere argi-
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107.6 fm . www.ataria.eus 
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IRITZIA

Diotenez, pentsatzea multzoka-
tzea omen da. Zuhaitz bat,
zuhaitz bat, zuhaitz bat… pen-
tsatzen duenak hiru zuhaitz

esan lezake. Eta alboan lorea baldin
badago, lorea eta zuhaitza
bereizi.
Naturala da, baina, ho-

rrek ni eta bestea bereiztea
dakar; gu eta besteak. Eta
hor, multzo bat bestea bai-
no gehiagotzat hartzeko
joera dago: oinez dabiltza-
nak gurpildun aulkikoak
baino, argalak lodiak bai-
no, azkarrak motelak bai-
no…
Eguneroko milaka har-

tu-emanetan, batzuetan
bestea gehiago dela sentitzeko joera
dugu; gutxiago besteetan. Hartu-
eman hori ez dugu berdinetik berdine-
ra ikusten. Batzuetan, gehiago ematen
OMEN dugu; hartu, besteetan.
Txikitatik berezia izan naiz. Ez dut

talde askotan nire espazioa aurkitu.
Horrek, ez dudala ezer ematekorik

Altxorraren bila

Nik neure buruari
baloratzen ez diodana,
besteek nigan baloratzea
nahi dut. Ez al da
errazagoa norbera
aldatzea, besteak
aldaraztea baino? (...) 
Behin zure altxorra
aurkituta, beste batzuek
ere ikusten dutela
jabetzen zara.

SONETOA KARLOS LINAZASORO

Galdu?

Galdu egiten ote dira gauzak?
Soinekoak, sagarrondoak, galdu?
Bihotzean gorde eta zabaldu,
eta galdu gure lore-baratzak?

Nik ez dut uste ezer galtzen denik.
Ahantzi bai, gure ezpainetan gorde,
leundu eresi eta akorde,
baina betiko galdu, ez, beharrik.

Galduko balira zeru eta lur,
eta haien baitan gu eta harriak,
nola maiteko zintuzket nik, nola, 

eta zuk ni, haragi eta hezur,
eta irailak bere txoriak,
galduko balira fruitu eta oskola?

pentsatzera eraman nau; talde askota-
tik urrundu; eta mila mobidatan sar-
tzera behartu. Baina, benetan zintzo-
tasun ariketa bat eginez: besteei de-
mostratzeko gehiago egin dut, neure

buruari baino.
Euskaldunak, emaku-

meak… gutxiagotuak
gara, eta hori politikoa
dela salatu behar da!
Eraikia. Baina, aldi bere-
an: zergatik nahi dut bes-
teek onar nazaten? 
Zergatik behar dut gaz-

teleraz hobeto egiten
duen bat euskaraz has-
tea, ni berarekin euska-
raz hasteko (eta ez alde-
rantziz)? Zergatik behar

dut gelakideek, futbolean taldeak egi-
terakoan, ni azkenerako ez uztea (ber-
din-berdin jokatuko dudanean)? Zer-
gatik behar dut…? Nire dohainen jaki-
tun ez naizelako? Nik neure buruari
baloratzen ez diodana, besteek nigan
baloratzea nahi dut .
Ez al da errazagoa norbera aldatzea,

besteak aldaraztea baino? Azken hiru
urteak besteak aldarazten pasatu di-
tut, jakin gabe, benetan, arazoaren ir-
tenbidea nire baitatik hasten dela. Bar-
ka iezadazue!
Gutxiagotu orori, zuen altxorraren

bila hasteko gomendatzen dizuet. Txi-
kitan bezain liluragarria da jolasa. Eta,
behin zure altxorra aurkituta, beste
batzuek ere ikusten dutela jabetzen
zara.

IMANOL ARTOLA
‘FELIX’

FILOSOFOA ETA
ANTZEZLEA 
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EGURALDIA

GAUR
Giro ezegonkorra izango dugu. Egun
osoan zehar hodeiak nagusituko dira,
nahiz eta, tarteka, ostarte batzuk iku-
siko ditugun. Hodei horiek euria utzi-
ko digute. Goizean euria maizago bo-
tako du; zaparrada ahulak izango

dira. Arratsaldean
aldiz, zaparradak
tartekatuagoak
baina indartsua-
goak izango dira,
ekaitzen bat baz-
tertu gabe. Haize-
ak goizean
hego/hego-men-
debaldetik joko
du, eta, arratsal-
dean, ipar ukitua
hartuko du. Ter-

mometroa balio epeletan mugituko
da: maximoak 20-22 gradu bitartean.

BIHAR
Giro triste eta freskoagoa. Ipar-haizea-
ren eraginpean izango gara egun oso-
an eta, horrekin, batetik, hodeiak na-
gusituko dira zeruan, eta, bestetik,
termometrok beherakada nabarmen
xamarra izango du: maximoak 15-17
graduan joko du goia. Hodei hauek
euri pixka bat utziko digute, batez ere,
goizean. Arratsaldean oso euri gutxi
botako du, baina, hala ere, iluntze-gau
aldera arte ez du erabat atertuko.

ETZI
Giroak egonkortu eta hobetzera egin-
go du, nabarmen. Goizean, oraindik,
hodei multzo batzuk izango ditugu
zeruan. Eguerditik aurrera, ordea,
ekialdeko haizearen eta eguzkiaren
laguntzaz, zerua urdin geratuko da,
eta giro eguzkitsuaz gozatu ahalko da.
Eguzki ordu gehiago izango ditugu-
nez, termometroak gora egingo du: er-
diko orduetan 17-19 graduan goia, To-
losaldeako txokorik beroenetan 20
graduak harrapatzea baztertu gabe.

FARMAZIAK

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

MAIATZAK 11, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aramburu.
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28 .

MAIATZAK 12, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Santamaria.
Nafarroa etorbidea, 2. 
Telefonoa: 943 65 46 10.

MAIATZAK 13, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Mugica Martinez.
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko maiatzaren 10a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
10

IGANDEA
12

LARUNBATA
11

ASTELEHENA
13

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 eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa, Garbiñe Biurrun eta Juan
Inazio Hartsuagarekin, Tolosaldea
Garatzenen tartea, Tolomendiren tartea
eta IGor agirrerekin Galtzaundiren Hitzez
Hitz.
11:00. Hamaiketakoa. Tolosako berriak.
12:00. Entzuteko jaioak. Musika saioa.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.

LARUNBATA
10:00.Trikitia.
12:00. Hauspo artean. Ander Malbadi eta
Eneritz Aulestiarekin, trikiti programa.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola Felix-
ekin bertsolaritzari buruzko saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo. Musika saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

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

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuko errepasoa eta bidaiarien
tartea, Anjel Cuerdorekin.
11:00. Hamaiketakoa. Alegialdeko berriak.
12:00. Entzuteko jaioak. Musika saioa.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00. Hauspo artean. Trikiti saioa.

107.6fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZAK
Teleoperadorea. Logikalinek teleoperadore
lanpostu bat bete behar du. Lana
Abaltzisketan egiteko da. 6 hilabete, hasteko.
Gaztelera, euskara eta ingelesa eskatzen dira.
Lanaldi osoa. Bidali curriculuma
rrhh@logikaline.com-era, edo deitu 943 31
86 06ra.
Zerbitzaria. Zerbitzaria behar da, Tolosaldeko
taberna batean aritzeko. 647 44 63 63.
Kamioilaria. LC+E gidabaimenak eta CAPa
dituen esperientziadun kamioi gidaria behar
dugu. Baldintza onak, epe luzerako kontratua.
Deitu 627 19 75 24 zenbakira.

• 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.Gipuzkoako ahaldungai nagusien
mahainguruan
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Hemen zure 
iragarkia

joan daiteke

publi@ataria.eus
661  678  818
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