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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.

A rtikuluak idazteko tartea loari lapurtu ohi
diot. Eguneko eginkizun mundutarrak bete
ostean baitator ametsezko izaera duten
nire egitasmoen txanda. Oraingoz behin-
tzat. Kilika eragiten didaten abenturak ma-
galean hartu eta mimatzen

ditut. Betebeharren jazarpen iraunkorraz
atseden hartzeko nire babesleku antiaere-
oa dira antzerkia, musika, idaztea, zerami-
ka...
Baina nire magala espazio konpartimen-

tatu bat bihurtzen ari da, Denari Baietz
Esateko Sindromea pairatzen dudanez.
Minberatzen hasi zaizkit eskuak ametsak
laztantzen. Burua nekatzen zait, eta gau
batzuetan begiak indarrez itxita ere ez naiz
aireratzen. Eta hau da ametsetan ametsik
gaiztoena niretzat, ametsik gabeko loa.
Isiltasunaren zarata. Zaletasun anitzek
sortutako korapiloak itotako eztarria naizela sentitzea.

Horren solemneki esanda dena baino larriagoa dela diru-
di agian, beti izan dut neure komeriak modu bizian azal-
tzeko joera. Baina ulertzen duzue azaldu nahi dudana
ezta? Labur eta metaforikoki azaltzearren, basamortuko
fruitu falta bezain arriskutsua dela oihaneko fruituen ar-

tean ez bereiztea.
Txikitan ez zidan inork azaldu ametsek

pisua zutenik, etereoak zirela uste nuen.
Langar-laino baten itsura ematen nien.
Baina zerbait organikoagoa dira, garaipen
zein porrotez elikatzen den zera. Hasiera
eta amaieradun ibilbide biziduna. Gure
gauetan, begiak ixtean loratzen den landa-
re kuttuna.
Baina jakina, halako batean iristen da

goiza. Hemen da amets goxotik tiraka ate-
ratzen nauen iratzargailu hotsa. Nire ko-
klean danbaka sartuta bahitu du nire loa.
Goizean argiari aurrea hartuta jaiki egingo

naiz, ze erremedio. Txiza egin, dutxatu amestutakoaz
oroitu nahian burmuina estutzen dudan bitartean. Irudi
iheskorrak gogoaren sareaz ehizatzen tematuko naiz.
Baina gosaltzeko erabili dudan katilua garbitu orduko
ahaztuko ditut ziur. Ametsa batzuk errepikakorrak dira,
beste batzuk igarokorrak. Amesgaitzak ere badira. Baina
Buñuelen desira zen bezala hogei ordu ametsetan pasa
ezean eta beste soberakoak ametsez gogoratzen... ezin
honenbeste amets loaldi batean ahokatu..

OLATZ GODOY
KALE KANTOITIK 

Agur bero bat

Burua nekatzen zait, eta gau batzuetan
begiak indarrez itxita ere ez naiz

aireratzen. Eta hau da ametsetan,
ametsik gaiztoena niretzat, 

ametsik gabeko loa 

Azaleko irudia: 
Habi taldea

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Maite Larbururen
kontzertua gaur, Altzon 
Biolin-jotzaile eta kantariak
‘Hezurren azpian’ diskoa
aurkeztuko du 22:00etatik
aurrera, Batzarremuñon

Maite Larburuk kontzertua eskainiko du, gaur, Altzon.ATARIA

ALEGIALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko uztailaren 5a

Erredakzioa

Hernaniko biolin-jotzaile eta
kantariak bere lehen bakarkako

lana aurkeztuko du gaur, Altzoko Ba-
tzarremuñon, 22:00etatik aurrera.
Hezurren azpian izena du hamaika
kanta biltzen dituen diskoak, eta
Gaztelupeko Hotsak zigiluarekin ka-
leratu du. 

Larburuk urte asko eman ditu
Amsterdamen eta bertan ezagutu
zuen Josh Cheathman. Biek Neigh-
bor osatu zuten eta bi disko kaleratu:
Ura patrikan duela sei urte, eta Hau,
ondoren. Amsterdameko ibilbidea
atzean utzita, Euskal Herrira itzuli da
Larburu, eta bakarlari moduan atera
du Hezurren azpian. Gaur entzun
ahal izango da Altzon, eta sarrerak 5
euro balio du. Kontzertuarekin boro-
bilduko dute gaua altzotarrek, izan
ere, lehenago, 19:30ean, urtekaria
aurkeztuko dute udaletxeko ekintza
aretoan. 

Osoko bilkura, gaur,
Amezketako Udalean
Amezketa.Amezketako Udalak
osoko bilkura egingo du gaur,
13:30etik aurrera. Bilkuran alkate-
aren dekretuak izango dituzte hiz-
pide, osoko bilkurak egiteko maiz-
tasuna adostuko dute, eta dedika-
zioak eta beren ordainsariak eta
zinegotzien dirusariak finkatuko
dituzte, besteak beste.

Alegia eta Tolosa arteko
bidegorrria, itxita
Alegia.Alegia eta Tolosa arteko bi-
degorrian artapen lan batzuk egin
behar dituzte uztailaren 8an, aste-
lehena. Gauzak horrela, egun ho-
rretan bidegorri zati hori itxita
egongo dela jakinarazi dute;
08:00etatik 17:00etara ezingo da
erabili. Ordu horretatik aurrera
normaltasunez erabili ahal izango
da bidegorria.

Sexu erasoen kontrako
protokoloa ezarriko dute
Alegia.Karmen jaiak iristear diren
honetan, udalak gogoratu du feste-
tan sexu erasoen aurkako protoko-
loa egongo dela indarrean, iaz egin
zen moduan. Iazkoa hartu dute oi-
narri eta aurten ere erasoak salatze-
ko telefono zenbaki bat egongo da
(606 797 135) eta etxera taldean joa-
teko hitzorduak izango dira asteaz-
ken, ostiral eta larunbat gauean.
Horiekin batera, aurten protokoloa
garatzen parte hartu duten eragilee-
tako hainbat kide besokoekin ibili-
ko dira eta erasoren bat jasan edo
ikusten duen edonork, horiengana
jo ahal izango du laguntza eske.
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Urretabizkaiak
Lope Agirreri
buruzko lan bat
argitaratu du

Argazkilari tolosarrak ‘Lope
Agirre, kantu alderraia’ liburua
kaleratu du; Joxemi Saizarrek
euskaratu du

Erredakzioa

Lope Agirre, ustez, Oñatiko Arao-
tzen (Gipuzkoa) jaio zen, eta Ame-

riketako bizipen eta konkistengatik
egin da ezagun. Pertsonaiak Tolosako
Joseba Urretabizkaia argazkilariaren
interesa piztu zuen, eta Lope Agirre,
kantu alderraia liburua argitaratu du
bere argitaletxearekin, Xibarit. Urreta-
bizkaiak atera ditu argazkiak, eta Alva-
ro Bermejok idatzi du, euskaratu be-
rriz, Joxemi Saizar tolosarrak egin du.
Urretabizkaiak berak BERRIA egun-

kariari esan dionez, Alvaro Bermejok
egin du ikerketa lana, eta Lope Agirre
ezagun egin bada, batez ere Fernando
II.ari idatzitako gutunarengatik izan
dela esan du; gutun horretan «bere bu-
rua traidore izendatu zuen, eta kon-
kistatzen zuena berarentzat izango
zela idatzi zion. Garai hartan erregeari
hori esatea sekulakoa zen. Ondorioz,
Lope Agirreren heriotza ere oso gogo-
rra izan zen», esan du argazkilariak.
«Lope Agirre ez da traidorea, ezta sal-
batzailea ere. Horren guztiaren gaine-
tik dago. Oteizak esan zuen bezala de-
finituko nuke nik: Todo vasco que se
precie debe tener algo de Lope de Agui-
rre [behar bezalako euskaldun orok
eduki behar du zerbait Lope Agirrere-
na]». Gaur aurkeztuko dute liburua
Oñatiko kultur etxean.

Markinako Peñascal
Fundaziora bisita

Galtzaundi Euskara Taldea

Peñascal Fundazioak Markinan
duen egoitza bisitatu zuten Tolo-

saldeko zenbait eragilek. Zehazki, ber-
tako ikasleak euskalduntzeko jarrai-
tzen duten ibilbidearen nondik nora-
koak ezagutzen izan ziren bertan
Galtzaundi, Aitzol eta AEK euskalte-
gietako eta Tolosako Peñascaleko or-
dezkariak. Galtzaundi Euskara Talde-
ko koordinatzaile Jexux Murua, Tolo-

Ikasleak euskalduntzeko
jarraitzen duten ibilbidea
bertatik bertara ezagutzeko
asmoz joan dira

sako Aitzol Udal euskaltegiko zuzen-
dari Axun Lopetegi, Andoaingo AEK-
ko zuzendari Jone Tolosa eta Tolosako
Peñascal Fundazioko ordezkari Gui-
llermo Malkorra, Vanessa Alzate eta
Marian Delgado gerturatu ziren Mar-
kinara bertako esperientziaren berri
izatera eta datorren ikasturtera begira,
hango ereduaren antzekoa Tolosako
Peñascal Fundazioan nola txertatu az-
tertzen ari dira. Bisitan zehar, Marki-
nako Peñascal Fundazioko koordina-
tzaile Olatz Busturiak eta Markinako
AEK euskaltegiko zuzendari Garbiñe
Idoietak azaldu zituzten bertako ikas-
leek euskara ikasteko ematen dituzten
pausoen xehetasunak.

Markinan egindako bisitaren irudia. GALTZAUNDI

2020ko egutegian parte
hartzeko aukera
Udalak datorren urteko egutegia osa-
tzeko argazki lehiaketa antolatu du
berriz. Oraingoan Tolosako auzoak
izango dira protagonistak eta argaz-
kiak bidaltzeko epea zabalik dago
oraindik; uztailak 15 da lanak bidal-
tzeko azken eguna. Jasotzen dituz-
ten argazki guztiak webgunean jarri-
ko dituzte ikusgai.

Kultur lantegietako lanak
ikusteko azken egunak
Bihar da Tolosako Antonio Maria
Labayen kultur etxeko lantegietako
ikasleen lanen urteroko erakusketa
ikusteko azken eguna. Aranburu
jauregian daude, gazte argazkigile-
en eta Goyeneche Fundazioko ikas-
le artisten lanekin batera.
17:30etik 20:30era bisitatu daiteke
erakusketa.

‘Gauza baten ametsa’
Galtzaundi irakurle taldean
Galtzaundi irakurle taldeak Josu Za-
baletak itzulitako Pier Paolo Pasoli-
niren Gauza baten ametsa liburua
proposatu du udaran irakurtzeko.
Izan ere, irailaren 25eko hitzorduan
liburu hori izango dute aztergai.
19:00etan elkartuko dira Tolosako
kultur etxean, eta ohi bezala Yurre
Ugartek gidatuko du saioa.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko uztailaren 5a

TOLOSA
GIZARTEA
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06 Basoa da topagunea Alkizan 

Jon Miranda

Fagus Alkiza interpretazio zentro-
ak artistek gogoeta egin, esperi-

mentatu, sortu eta esperientziak el-
karbanatzeko ekimen berritzaile bat
sortu zuen iaz: Sormenaren Kabia, ar-
tistentzako egonaldia. Egitasmo ho-
nek, besteak beste, herri bizitza susta-
tzeko akuilua izan nahi du, eta horre-
gatik, urtean zehar Sormenaren
Kabiari lotutako hainbat kultur ekin-
tza antolatzen dituzte. Horietako bat
izango da biharko topaketa: Natura,
Gizakia eta Artea izenekoa.

Topaketaren bigarren ekitaldian
basoa izango da parte hartzaileek ain-
tzat hartu beharko duten gaia. «Ha-
maika izan daitezke hari horri heltze-
ko moduak», esan du Edurne Ayuso
Alkizako kultura teknikariak. «Her-
nio-Gazumeko kontserbazio bereziko

Bihar, 10:00etatik 14:00etara,
plazan elkartuko dira diziplina
ezberdinetako sortzaileak,
basoaren inguruan aritzeko

eremuan babestuta dagoen habitat
horietako bat da. Basoak badu, gaine-
ra, elementu magiko bat. Pago motzek
ematen dioten itxura berezi horrek
irudimena pizteko aukera ematen du.
Ikusmena, entzumena, dastamena,
usaimena eta ukimena; zentzumen
guztiak lantzeko aukera eskaintzen
digu arteak».  

Ekimen honetan parte hartzeko
deialdi irekia egin zuten orain aste ba-
tzuk sare sozialetan, Fagus Alkiza in-
terpretazio zentroaren atarian eta bai-
ta ahoz aho ere. «Jendea jarri da gure-
kin harremanetan parte hartzea
gustatuko litzaiekeela esanez, eta oso
pozik gaude». Honenbestez, artea eta
natura maite duten dozena bat lagu-
nen proposamenak jaso dituzte eta
bihar erakutsiko dituzte Alkizako pla-
zan atondutako lau gune ezberdine-
tan. 

Topaketa goizean zehar, Alkizako
plazan ospatuko dute eta hiru atal
izango ditu: Natura, gizakia eta artea
tailerren gunea; Natura eta gizakia.
Interakzioa sorkuntza-gunea eta Sus-

traietatik geroa osasunari eskainitako
gunea. Espazio guztiak basoaren soi-
nuekin estali nahiko dituzte eta horre-
tarako Txakun, Txukun txalaparta eta
alboka taldearen eskutik ikuskizuna
izango da goizean zehar.

Egonaldi artistikoa, udazkenean
Joan den igandean amaitu zen Sorme-
naren Kabia egonaldi artistikorako
proiektuak aurkezteko epea. «Kirioak
dantzan ibili ditugu proposamenak
iristen ez zirelako, baina zaparradan
iritsi zaizkigu azken egunetan», esan
du Ayusok. 24 proiektu jaso dituzte
guztira, «iaz baino gehiago», eta mota
guztietako egitasmoak dira aurkeztu
direnak: «Antzerkiari, literaturari,
dantzari lotuak... diziplina guztietako
proposamenak ditugu, Euskal Herri-
koak zein kanpokoak eta emakume
asko dira aurten ere aurkeztu dire-
nak». Uztaila bukaerarako epaima-
haiak erabakiaren berri emango du eta
aukeratutako artistek egonaldia egin-
go dute Alkizako Sormenaren Kabian,
iraila eta azaroa artean.

Iaz lehen aldiz antolatu zen sortzaileen topaketa Alkizan eta irudigileak izan ziren protagonista. ASIER IMAZ

ALKIZA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko uztailaren 5a
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107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko uztailaren 5a

TOLOSALDEA
GIZARTEA

UZTAILAK 6, LARUNBATA
‘NATURA, GIZAKIA ETA ARTEA’
TAILERREN GUNEA
11:00 - 12:00.Kamishibai: ipuinak
sortzeko tailerra. Iñaki Martiarena
Mattin-ek ilustrazioen bidez istorioak
kontatzeko teknika japoniarra azalduko
du. 
12:30 - 13:30.Paperezko txoriak
egiteko tailerra, Koldobika Jauregiren
eskutik. Origamiaren bidez, edo papera
tolestuz irudiak egiteko arte
japoniarraren bidez, paperezko txoriak
egiten irakatsiko du eskultoreak. 
*Doakoak dira tailerrak, parte hartzeko
nahikoa da ordurako plazan
egotearekin.
‘NATURA ETA GIZAKIA.
INTERAKZIOA’ SORKUNTZA
GUNEA
12:00 - 12:30. Interakzioa
performancea, Miren Fagoaga eta
Naiara Delgado artisten eskutik.
Gizakiok, naturarekin eta oro har
bizitzarekin dugun harremanaz
gogoeta egingo dute euren
ikuskizunean.
10:00 - 14:00. Basajaun eta
basandere, basoen zaindari. Hector
Luna sortzaileak pintura eta collage
teknikak erabiliz eta basoan jasotako
elementuekin artelana osatuko du.
‘SUSTRAIETATIK GEROA’
OSASUNARI ESKAINITAKO
GUNEA
10:00 - 14:00.Urki-ura, ezkurra eta
basa landareak. Zergatik eta
zertarako? Postua jarriko dute plazan
Zorione Mendezek eta Beñat Irazustak.
Gure arbasoak naturarekin harreman
estuan bizi ziren, eta hala, lurrak
emandako guztiari etekina ateratzako
gai ziren.
10:00 - 14:00. Aitonaren ukendua,
ondo gordetako errezeta. Maddi
Minerrek ukendua egiten irakatsiko du
sendabelar ezberdinak erabiliz.
Sendabelar ezberdinak bereizten eta
hauen erabilera desberdinak zeintzuk
diren ikasteko aukera izango da bere
ondoan.
‘TXAKUN, TXUKUN’ BASOAREN
SOINUA
Goizean zehar. Iñaki Iriarte eta Ainara
Agirre musikariek ekitaldirako apropos
egokitutako ikuskizuna eskainiko dute.
Txakun, Txukun txalaparta eta alboka
taldea osatzen dute bi kideek. 

LARRAULGO PLAZAKO ZORUA BERRITZEN ARI DIRA
Duela astebete hasi zituzten lanak eta datozen hamabost egunetan amaitu nahi dituz-
te, herriko San Esteban jaietarako prest egoteko. Plazako zorua berritzeak 37.210 eu-
roko (BEZa gabe) aurrekontua du eta udalak hartuko du kostu osoa bere gain. I. U.

Arte eszenikoen topagune
izango da Asvinenea

Erredakzioa

Asvinenea duela 15 urte martxan
jarri zen arte eszenikoen sustape-

nerako laborategia da. Bigarren Topa!
jardunaldiekin, helburu bikoitza lortu
nahi dute antolatzaileek, Asvinenea
espazio artistiko moduan ezagutaraz-
tea, eta bestetik, bertan mugitzen di-
ren arte agerpen guztiei bultzada ema-
tea. Gipuzkoa eta Euskal Herrian lan
egiten duten artistak elkarren artean
ezagutu eta esperientziak partekatze-
ko gunea izatea nahi dute, irakasle eta
ikasleen artean jakintza trukea erraz-
tuko duen espazioa. 
Programa zabal eta askotarikoa

prestatu dute abuztuaren 20tik 24ra,
diziplina ezberdinak ezagutarazteko
helburuarekin. Publiko orokorrari za-
baldutako programa da, profesional
zein zaletuei, orokorrean arte eszeni-
koetan interesa dutenei. Horretarako
Adunan kokatuta dagoen laborate-
gian baliabide asko izango dituzte es-

Abuztuaren 20tik 24ra ‘Topa!’
jardunaldietan ikastaroak eta
ekitaldiak egingo dira Adunan
kokatuta dagoen laborategian

kura parte hartzaileek: sukaldea, ko-
muna, antzokia, belazea... Izena eman
nahi dutenek, aukera dute Asvinenea-
ko Facebook orrian, edo 606 22 64 86
telefono zenbakian.

Eskaintza zabala
Antzerkia, zirkua edo dantzaren ingu-
ruko tailerrak eskainiko dituzte, eta
besteak beste, malabareen ikastaro
berezia eskainiko du Keko Salvador
valentziarrak. Objektuari lotuta izen-
burupean, malabaristaren gorputzak
eta mugimenduak espazioarekin
duen harremana landu eta memoria
koreografikoa sustatuko du. Pablo
Volo zuzendari italiarra ere Adunan
izango da. Antzerki fisikoaren ingu-
ruan ariko da azalpenak ematen eta
mimo teknika erabiliz emango ditu
azalpenak. Hauekin batera, Italiatik,
Argentinatik eta Herrialde Katalane-
tatik etorritakoek jardungo dute. 
Tailer eta ikastaroez gain, ekitaldiak

egingo dira: abuztuaren 23an zirku
ikuskizuna izango da Adunako fron-
toian, eta hurrengo egunean, ongin-
tzazko Zirku Kbareta antolatu dute
toki horretan bertan. Emanaldi horre-
tan borondatea jasoko dute. 
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IRAILERAKO JOLAS PARKE BERRIA JARRIKO DUTE IBARRAN 
Euskal Herria kaleko 45 zenbakiaren inguruan kokatuta dagoen jolas lekua kendu egin dute langileek, beharrezko aldaketak egin eta
herriko haurrentzat gune berri bat jartzeko. Orain arteko egiturak kenduta, lurzorua egokituko dute lehenik, eta egitura berriak jarriko
dituzte ondoren: soken piramide formako estruktura eta plazakoaren moduko zabua. Irailerako amaitzea aurreikusi dute.   IRATI SAIZAR

Txintxarri abesbatza,
Berzaitzekin kantari 

Irati Saizar Artola

Karmen Jaiak gainean dituzte ale-
giarrek, eta egitarauaren barne-

an sartu dute ostiral honetan Txintxa-
rri abesbatzak Elizpe zinema aretoan
eskainiko duen kantaldia. 22:00etan
hasiko da emanaldia, eta  Pier Paul
Berzaitz abeslari zuberotarra ere ber-
tan izango da.
Azken urteetan, Karmen jaien ingu-

ruan «ezohiko» kontzertuak eskain-
tzen ari da Txintxarri abesbatza. Esa-
terako, duela bi urte, Erramun Marti-
korenarekin batera abesteko aukera
izan zuten. Aurten ere, Berzaitzen
gonbidapenarekin, eta izandako espe-
rientzia «arrakastatsua» ikusita, «eus-
kal kantuez gozarazi nahi ditugu en-
tzuleak», esan dute. Zuberoko musika-
riaren Egunsentiaren kantak diskoa

Alegiako abesbatzak kontzertua
eskainiko du gaur, 20:00etan,
Elizpe zinema aretoan, 
Pier Paul Berzaitzekin batera

izango du oinarri hiru zatitan bereizi-
ko duten emanaldiak.
Lehenengo zatian, Joxean Goikoe-

txea akordeoi jotzailearekin eta Iosune
Marin gitarra jotzailearekin batera ari-
tuko da Berzaitz. Bere doinuak zein
euskal kantu ezagunak abestuko di-
tuela aurreratu du. 
Bigarren zatian, Txintxarri abesba-

tza ariko da Garbiñe Orbegozoren zu-
zendaritzapean eta Marije Rekondo
herritarra pianoan lagun dutela. Ale-
xander Lesbordesen Ama edota Goi-
zian argi hastean abestuko dituzte,
beste hainbat abestiren artean. 
Hirugarren eta azken zatian, zube-

rotarrak eta abesbatzak elkarrekin
abestuko dute. Egunsentiaren kantak
diskoko zenbait abesti eskainiko di-
tuzte. Horiez gain, Guk musika talde-
ren abesti batzuk ere entzungo dira,
hala nola, Eki Eder eta Arbola abes-
tiak. 60ko hamarkadaren amaieran
sortu zen talde hori, eta Berzaitz izan
zen sortzaileetako bat. Azken zati ho-
rretan, zuberotarraren kanturik eza-

gunena, Baratze bat ere abestuko
dute. 
Karmen jaietako egitarauaren ba-

rruan kokatu dute Txintxarriren ema-
naldia. Doan izango da, baina aretora
garaiz inguratzeko deialdia egin dute
antolatzaileek, eserlekua ziurtatzeko.
Behin aretoa betetzen denean, inori ez
zaiola sartzen utziko azaldu dute. 

Pier Paul Berzaitz zuberotarra. ATARIA

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko uztailaren 5a
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GUTUNAK

Kaixo Javier, Aita,
Aitona,

Zer moduzko bidaia izan ote
duzu? Gurea bezain gogorra,

ziur; zailak dira eta horrelako
ezusteko banaketak. Guk inoiz
izango dugun ustekaberik han-
diena jaso genuen astelehenean,
sanjoan egunean. Ez genuen si-
nesten gertatutakoa: zenbatetan
lagundu zenuen bidegurutze har-
tan! Baina bizitzak horrela joka-
tzen du: galdu egin ohi dugu! Zer
esan astelehen hartaz! Une gogor,
luze eta bakartiak: familia nahiga-
bean, norbera berean, hitz gutxi-
rekin... Agurtu zintugun, behin-
tzat, eskerrak, osasun-langile fin
eta gozoei! Biharamuna are latza-
goa: esperantzarik ez! Baina ba-
zen inguruan zerbait, ondorengo
bi egunetan sumatu genuena:
inurri ugariren lana, familiari
hauspotu ziguna, oraindik zer zen
jakin ez arren..
Asteazkenean hil zinen, gure

negar, muxu eta agurren ondoren;
eta ostegunetik aurrera izan ge-
nuen aukera agurtzeko zure eta
gure lagunen artean. Orduan bai,
ulertu genuela zer zen indar hura!
Inurritegi hura, mugitu baitzen!
Zure moduko inurri andana: lane-
an nekaezin gure inguruan; la-
guntzeko, goxatzeko, negar egite-
ko; behar zenerako, finean. Ezin
konta, zenbat etorri zitzaizkizun
agurtzera: senideak, lagunak, lan-
kide eta lankide ohiak, txirrindu-
laritzako kideak, bizilagunak...

Makina bat ahaztuko zaizkigu, eta
ez genuke nahi!
Ostiralean, berriz, azken agu-

rra: ez zaitugu berriz ikusiko Ja-
vier, Aita, Aitona! Gure minak eta
negarrak zaildu ziguten eguna.
Hilerrira bidean, ordea, barruak
eman zigun buelta! Espero dugu
ikusiko zenuela hilerriko bidea:
zenbat txirrindulari, zenbat txi-
rrindularitzako kide, eta zenbat
lagun! Une oso zailak sortu zizki-
gun, baina zein ederrak! Gure ne-
garrek ez dute estaliko sortu zigun
zurekiko harrotasuna: zuk haiei
emandakoa jaso genuen guk buel-
tan! Zure oroimenarekin gordeko
dugu bihotzeko txokoan une
hura!
Hileta elizkizuna izan zen on-

doren, eta ezin, bada, ahaztu han
zegoen jendetza: gutxi batzuekin
egongo ginen, ezin guztiengana
iritsi eta! Nonbaitetik ikusiko ze-
nuen, nola ez, eta badakigu gu be-
zainbeste eskertzen diezula guz-
tiei!
Javier, Aita, Aitona, hau da

gure azken agurra! Zaila bezain
gogorra izan da zugandik bana-
tzea, baina arindu zaigu mina, zi-
nez, inurri nekaezin horien lagun-
tzaz! Lagun bat galdu dute, ordez-
kaezina, baina familia baten
eskerrona irabazi dute, bizitza
osorako gordeko duguna!
Hurrena arte Javier, Aita, Aito-

na! Gorde zu zauden helmugan
txoko bat guretzat iristen garene-
rako!

Maritxu, Agurtzane, Orkatz, Aitziber,
Bidatz, Mattin eta Itzea. Tolosa.

Emakumeen aldeko
apustua egiten jarraituko
du Lauburuk
Ibarra.Aurten, Lauburuk ez du se-
nior kategorian emakumezkoen
talderik izango, baina emakumez-
koen areto futbola indartzeko
apustua egiten jarraitu nahi du
klubak. «Sortu berria den eskolatik
aterako diren neskek gerora jarrai-
pena izatea» da Klubaren helbu-
ruetako bat: «Aurretik egindako la-
narekin, bi urtera senior lehiaketa-
ra itzultzea». Infantil kategoria
horretan nesken lehiaketarik ez
dagoenez, adin bereko mutilen
kontra jokatuko luke nesken talde-
ak. Hamar jokalari baditu jada klu-
bak eta jendea hartzeko jardunaldi
berriekin lauzpabost neska gehitu
nahi dituzte lantaldea osatzeko.
Esperientzia berri horretan Laubu-
ruk «mimorik handiena» jarriko
du eta zailtasun guztien gainetik
klubak emakumezkoen atala ere
edukitzea bultzatuko du.

Gaur jokatuko dira
Alegiako festetako pilota
txapelketako finalerdiak
Alegia.Alegiako Karmen Jaiak
gerturatzen ari dira, eta IX. Feste-
tako Pilota Txapelketa ere ari da
bere amaierara iristen. Gaur joka-
tuko dira finalerdiak, 21:00etatik
aurrera. Altunak eta Etxeberriak
Alberdi eta Olanoren aurka jokatu-
ko dute lehen partida. Bigarrene-
an, berriz, Senar eta Zalakain, Zu-
beldia eta Urangaren aurka ariko
dira. Finala,  uztailaren 13an izan-
go da, 18:00etan. 
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@TolosaldeakirolKirolak
Euskal Herrikoan 11 domina
lortu dituzte Tolosaldekoek     

Imanol Garcia Landa  

Euskal Herriko alebin eta infantil
mailako igeriketa txapelketak

egin ziren pasa den asteburuan Usabal
kiroldegiko igerilekuan. Tolosaldea
IKT taldeak maila bakoitzean hamar
igerilari ingururekin parte hartu zuen,
eta guztira 4 urre, 5 zilar eta 2 bron-
tzezko domina lortu zituzten.
Honetaz gain, Oinatz Azkoitia, Mar-

kel Garmendia, Unai Zubeldia eta Joa-
nes Ruizek osatutako txandakakoak
zilar eta brontze bat lortu zituen eta
4x100 estilotako Espainiako gutxiene-
koa lortu zuen 4.03,63 markarekin.
Taldetik Zubeldia eta Garmendiaren
200 metro libre probak ere nabarmen-
du dituzte 2.07,08 eta 2.05,96 denbo-
rarekin, eta Nahia Cristobalenaren
100 metro bularretan 1.18,66rekin, eta
Leire Maritxalarren 400 metro libreak
4.42,60 denborarekin. Neska infanti-
len 4x100 metro estiloen txandakakoa
ere nabarmendu dute taldetik:
4.39,58ko marka egin zuten Leire Ma-

ritxalar, Iraia Otegi, Maddi Matilla eta
Joane Arzalluzek. 
Nerea Pagola IKT Tolosaldea talde-

ko kideak azaldu duenez, «alebin mai-
lakoak Gipuzkoako txapelketa joka-
tzetik zetozen, eta beraz oso ondo iritsi
dira, eta oso gustura lortutako emai-
tzekin. Bestalde, infantilek asteburu
honetan dute Gipuzkoakoa, eta Eus-
kal Herrikora berdexeago iritsi ziren.
Ondo egin zuten, denbora txukunak
eginez, baina egia da asteburu hone-
tan pixka bat gehiago emateko aukera
izango dutela. Orokorrean, oso gustu-
ra gaude igerilariek egindakoarekin». 

Hiru egunez izan ziren txapelketa-
ko saioak, lehen aldiz bi maila batera
izan baitziren jokoan. «Muntai handia
izan zen asteburu osoan zehar, 500
igerilari inguru aritu baitziren, horie-
tatik 300 inguru emakumeak», esan
du Pagolak. «Hiru egunetan barruko
igerilekua itxita egon zen eta jendeak
kanpotik ibili behar izan zuen. Bide
batez, eskerrak eman nahi dizkiegu
herritarrei, kiroldegia kudeatzen duen
Kirolzerri eta udalari, sortu diren de-
serosotasunen aurrean izandako ja-
rrerarengatik eta emandako laguntza-
rengatik». 

Tolosako Usabal kiroldegian
Euskal Herriko infantil eta
alebin mailako igeriketa
txapelketa izan da jokoan

IKT Tolosaldea taldeko igerilariak, asteburuan, Usabal kiroldegian. ATARIA

Berritasunak datorren denboraldirako      
Iurre Taberna Tolargi AFT   (Komunitatea)

B ihilabete pasa dira jada denboral-
dia bukatu zenetik. Urtea sentsa-

zio desberdinekin joan zitzaigun. Mo-
mentu askotan lana ondo egin zen,
baina taldeak ere ezegonkortasun ego-
erak bizi izan zituen eta Euskal Ligak
eskatzen duen guztiagatik urtea ez zen
uste bezain ondo joan.
Etorkizunera begira, eta klubak

duen goseagatik, A taldeak errefortzu
garrantzitsuak egin ditu Euskal Ligan

urte ona egiteko asmoz. Honetaz gain,
aurten B taldea sortuko da Gipuzkoa-
ko ligako 3. mailan. 19 urteko gazte tal-
de batek klubean sartu nahi izan du
eta Iurrek, etorkizunera begira kluba
handitzeko asmoz, B taldea aterako
du. Berri ezin hobe honi jarraipena
emanez, berririk onena hemen dauka-
gu: Iurrek neska taldea ere aterako du
hurrengo denboraldian. Aurrerapau-
so bikaina ematen ari da azken urte
hauetan, dudarik gabe.
Areto futbolean gure aletxoa jartzen

saiatu ginen orain dela urte batzuk,
eta etorkizunera begira gure presen-
tzia indartzea zen helburu. Pixkanaka,
eta lan asko eginez, lortzen ari gara.
Honetaz gain, berri dezente ditugu

gordeta hurrengo urterako, baina
hauen berri aurre denboraldian izan-
go duzue...
Esan bezala, Iurre familia handi-

tzen ari da pixkanaka guztion lan ona-
gatik. Orain, oporren aurretik etxeko
lanak egin ditugula jakinda, atsedena
hartuko dugu bi hilabetez!
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Txapela, behintzat,
eskualdera dator    

Erredakzioa  

San Fermin egunean, igande hone-
tan, Iruñeko Labrit pilotalekuan

elkarren aurka ariko dira Altuna III.a
amezketarra eta Artola alegiarra. Jo-
koan, San Fermin torneoko lau eta er-
diko txapela. Jaialdia 11:00etan hasiko
da, eta lehenengo partidan Arteaga-
Larunbe eta P. Etxeberria-Tolosa ariko
dira. Finala izango da bigarren parti-
da.
Ez da lehenengo aldia kaiolan final

bat jokatzen dutela bi pilotariek.
2014ean promozio mailako finala jo-
katu zuten eta orduan alegiarrak 8-22
irabazi zion. Horren ondoren, lau eta
erdian beste bi norgehiagoka jokatu
dituzte, biak lehen mailako txapelke-
takoak, 2015ean eta 2017an. Bi horie-
tan amezketarra izan da garaile. 

Bizkaia Torneoa
Eskualdeko lau pilotari izango dira
Bizkaia Torneoan: Altuna eta Jaka, As-
petik, eta Artola eta Urretabizkaia,
Baikotik. Enpresa bakoitzetik hiruna

talde osatu dira, bakoitza lau pilotari-
rekin, kaiolan, buruz buru eta binaka
aritzeko. Talde bakoitzak Bizkaiko
mendi baten izena jartzen diote. Aspe-
ko bi taldetan izango dira eskualdeko
pilotariak: Oiz izenarekin Elezkano II-
Zabaleta binaka, Jaka kaiolan eta Elor-
di kantxa osoan ariko dira; Gorbeia tal-
dean, Altuna III-Rezusta binaka, Rete-
gi Bi kaiolan eta Dario buruz buru.
Beste taldean, Ganekogortan, Ezkur-
dia-Martija, Peio Etxeberria kaiolan
eta Zabala buruz buru. 
Baiko enpresaren barruan, bi pilota-

riak talde berean daude. Sollube ize-
narekin, Artola-Albisu ariko dira bina-
ka, Bakaikoa lau eta erdian, eta Urreta-
bizkaia kantxa osoan. Beste bi taldeak
hauek dira: Anboton, Olaizola II-Are-
txabaleta, Laso kaiolan eta Arteaga,
eta Kolitzan, Urrutikoetxea-Mariezku-
rrena II.a, Victor lau eta erdian, eta
Agirre kantxa osoan.
Final-laurdenetako bi norgehiago-

kak uztailaren 21ean jokatuko dira. As-
pekoa, Barakaldon, Gorbeia eta Gane-
kogortaren artean, eta Baikokoa, Etxe-
barrin, Sollube eta Kolitzaren artean.
Irabazleek finalerdia jokatuko dute
enpresako beste taldearen aurka. Fi-
nala abuztuaren 20an Bilboko Bizkaia
pilotalekuan jokatuko da. 

Altuna III.a eta Artola, aurtengo binakako pilota txapelketan, pilotako aukerata egin eta gero. I.G.L.

Behar Zanakoek
lehen partida
galdu dute
erreboteko
Gipuzkoakoan
Erredakzioa Amasa-Villabona

G ipuzkoako Errebote Txapelketa
abian da, eta dagoeneko jokatu

da lehenengo jardunaldia. Hiru talde
ari dira parte hartzen: Villabonako Be-
har Zana, Oiartzungo Txost eta Zubie-
ta. Lehenengo jardunaldian Behar Za-
nak etxean galdu zuen Txosten aurka,
10-13. Asteburu honetan Zubietaren
aurka jokatuko dute billabonatarrek,
eta Txostekoek atsedena izango dute.  
Txapelketan itzuli bateko ligaxka jo-

katuko dute, uztailaren 14ko astebu-
rura bitartean. Lehen eta bigarren sail-
katuek lortuko dute finalerako txarte-
la. Hain zuzen ere, uztailaren 21ean
izango da ikusgai finala, 11:00etan,
Zubietan.

Trans-Ernio
Pilota
Txapelketako
partidak,
hastear 
Erredakzioa Aduna

Adunako Txulobi pilota elkarteak
antolatuta, Trans-Ernio Pilota

Txapelketari hasiera emango zaio da-
torren astean. Eskuz binaka, benja-
min, alebin, infantil eta kadete maila-
ko pilotariek parte hartuko dute. Aste-
artean, uztailaren 9an, jokatuko dira
lehen partidak, Adunako frontoian,
17:00etan hasita: bi partida alebin
mailakoak izango dira eta hirugarrena
kadete mailakoa. Hortik aurrera aste-
burutan jokatuko dira norgehiagokak.
Finalak, ohi bezala, Adunako herri fes-
tetan izango dira. Zehazki, abuztuaren
10ean jokatuko dira, 17:00etan hasita. Altuna III.ak eta Artolak San

Fermin Torneoko lau eta erdiko
txapelketaren finala jokatuko
dute igande honetan
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12 Zaintzarako formazio
profesionala jaso dute 

Agerian dago Europako gizartea
zaharkitzen ari dela. Honela, Na-

zio Batuen Erakundearen arabera, fe-
nomeno sozial hau XXI. mendeko
erronka nagusienetakoa bilakatzen ari
da. Gure inguruan ikusten dugun eral-
daketa honen berehalako ondorioa
menpekotasuna duten pertsona nagu-
siak zaintzeko eskaeraren igoera da. 
Tolosaldea eskualdeko behar horri

erantzuna emateko Tolosaldea Gara-
tzeneko migrazio eta enplegu sailen
arteko lankidetzatik Etxekolanproiek-
tua jaio zen duela bi urte, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Etorkizuna Eraikiz
programaren laguntzaren bidez. 
Gaur egun menpekotasun legearen

arabera, familiek zainketarako diru la-

17 pertsonek Inmakulada
ikastetxean zaintzaren
inguruko formazio 
profesionala bukatu dute,
emaitza bikainekin

guntza jaso ahal izateko, kontratatuta
daukaten langileak titulazio profesio-
nala izan behar du, eta profesionalta-
sun ziurtagiri hau lortzeko langileak
450 orduko formakuntza teoriko eta
praktikoa bete behar ditu. 
Gure inguruko formazio zentroetan

eskaintzen diren ikastaroak trinkoak
dira, astean zehar eta egunero bost or-
duko saioak, goizez edo arratsaldez
izaten dira. Halaber, familietan lane-
an ari diren langileek ezinezkoa dute
bertara joatea. Etxekolan proiektua-
ren berezitasuna ordutegia da, ostiral
arratsaldeetan eta larunbatetan ema-
ten baita langileei parte-hartzea erraz-
teko helburuarekin.
Horrela, proiektu honi esker, ekai-

nean, Tolosaldea Garatzen eta Inma-
kulada ikastetxearen artean antolatu-
tako Etxekolan programan 15 emaku-
mezkok eta bi gizonezkok zaintzaren
inguruko bi urteko formakuntza teori-
koa gainditu dute. Lehenengo talde
honen ebaluazioa bikaina izan da. 

Era berean, parte hartzaileak oso
pozik bukatu dute formazio teori-
koa, ikasgelan sortu den giroa eta tal-
dea ezin hobea izan delako. Alde
onak besterik ez dituzte ikusten par-
te hartzaileek. Zailena lana eta ikas-
ketak uztartzea izan da. Tutoreekiko
sortu den harremana ere berezia
izan da. Gizarte eta osasun gaiak
ikasteaz gain, adin eta jatorri guztie-
tako 15 emakumezko eta bi gizonez-
ko hauek  lortu dute eskola egunero-
ko bizipenak partekatzeko gunea bi-
lakatzea.
Profesionalki eta pertsonalki ahal-

duntzeko balio izan du. Irailean bu-
katzeko falta den modulu praktikoa
egiteko bilduko dira. Gutxieneko 100
orduko praktikak egin beharko di-
tuzte Tolosaldeko erakunde desber-
dinetan profesionaltasun ziurtagiria
lortzeko. Behin ziurtagiria lortuta,
gizarte erakundeetan eta etxeetan
osasun arreta profesionala emateko
aukera izango dute.

‘Etxekolan’ proiektuan parte hartu duten zaintzaileak. ATARIA

Babestutako edukia
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ERREZETA

Ziazerba pestoa

P estoa italiar saltsa bat da, eta
normalean albahaka orriekin
egiten da. Parmesano gazta
eduki ohi du, baina oraingo-

an, guk, albahakaren or-
dez ziazerbak erabiliko
ditugu, eta  Idiazabal
gazta parmesanoaren to-
kian. Albahaka, norma-
lean, entsaladetan jaten
da mozzarella gaztare-
kin. Baina pestoa saltsa
bat da, eta pasta lagun-
tzeko erabiltzen da. Sal-
tsa hori egingo dugu gu-

rera ekarriz, Idiazabal gazta lehor ba-
tekin. Oso erraza da egiteko. 
Fruitu lehorrekin hasiko gara. Has-

teko, intxaurrak eta arbendolak txiki-
tuko ditugu krema bat lor-
tu arte. Irabiagailu oso in-
dartsu bat ez badugu,
izotzak apurtzeko labana
edo erabili dezakegu. Gu-
rin edo krema moduko
bat geratzen da. Ez badu-
gu irabiagailurik, krema
eginda ere erosi dezake-
gu. 
Krema horri zizerbak

AINTZANE ARTOLA

OSAGAIAK
• 250 gramo ziazerba
• 50 gramo intxaur
• 50 gramo arbendola edo almendra
• 50 gramo Idiazabalgo gazta birrinduta 
• Limoi zuku pixka bat
• Oliba olioa
• Gatza
• Pinaziak

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

gehituko dizkiegu. Lehenengo ziazer-
bak garbitu egingo ditugu, eta zatitan
moztuko ditugu handiegiak ez gera-
tzeko. Horiek ere irabiagailuan sartu-
ko ditugu. Krema hori ondo geratzeko
olioarekin batzen joango gara; pixka-
na olioa gehituko diogu. Oso lodia ge-
ratzen dela ikusten badugu, olio
gehiago botako diogu.
Hostoak berde-berde geratzeko li-

moi zuku pixka bat gehituko diogu. Li-
moiak ez dio oxidatzen uzten, eta ber-
de kolorea mantenduko du. Gatza ere
gehituko diogu, eta baita gazta ere.
Guztia ez, gazta pixka bat gero platere-
an gainetik botatzeko utziko dugu.
Guri gehien gustatzen zaigun pasta

jarriko dugu irakiten, gatz eta olio
puntu batekin. Al dente erara egingo
dugu, 4-8 minutu artean, eta jarraian
pesto saltsa botako diogu gainetik. Ez
dugu gehiegi berotuko, lortu nahi du-
guna udarako saltsa fresko bat delako.
Utzi dugun gazta botako diogu gaine-
tik, eta platera bukatzeko pinaziak ja-
rriko ditugu. 
Pinaziak, ordea, zartagin bero-bero

batean  pixka bat txigortuko ditugu,
gehiegi erre gabe.
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«Gure entsegu
lokala da 

gure habia»
JON ANDER ARTOLA ETA YERAI GASCON

HABI TALDEKO KIDEAK
Villabonako «power duo» bat da. 2018an elkartu eta 2019an euren lanaren
emaitza argitaratu dute. Artola baterian eta Gascon ahotsa eta gitarrarekin,
‘Loratu’ da euren lehen lana; auto ekoiztua eta Elkar estudioetan grabatua.

Jon Miranda

T xikitatik ezagutzen dute elkar Jon Ander Artolak
(Amasa-Villabona, 1993) eta Yerai Gasconek
(Amasa-Villabona, 1993), eta azken urteotan eta

elkarren artean ondu den harremanaren emaitza da Habi.
Garai bateko Sacem lantegiaren atarian dagoen lokala izan
dute lanerako habia eta hilabeteotan lau pareten artean
gertatu zaienaren emaitza da zortzi kantuz osatutako
diskoa.
Habi musika proiektua sortu duzue. Hitz gutxitan
nola aurkeztuko zenukete taldea? 
Jon Ander Artola: Bi pertsonek osatzen dugun taldea da.
2018 urte hasieran sortu genuen. Hasiera batean entsegu
lokalean elkartu eta batere pretentsio gabe musika jotzen
hasi ginen. Konposatzen hasi, kanta batzuk gureak egin...
Pixkanaka ikusi genuen funtzionatzen zuela. Bion artean
bazegoela feeling bat. Gaur da eguna zortzi kantu osatu di-

tuguna. Oso pozik gaude taldeak izan duen bilakaerarekin
eta azkeneko emaitzarekin.
Orain arte zein ibilbide egin duzue musika
munduan?
Yerai Gascon: Eduki ditut proiektuak baina ez naiz inoiz
oholtza batera igo, ez dut proiekturik aurkeztu. Nire burua-
rentzat idatzi eta jo izan dut. Niretzako proba moduko bat
izango da jendearen aurrean jotzea, nire musika aurkeztu-
ko dudan lehen aldia izango baita.
J.A.A.: Txikitan solfeoa ikasi nuen, ondoren harmonia eta
zortzi urtez tronpeta jotzen ibili nintzen, baina gero, bate-
riara aldatu nintzen. Jostion taldean ibilitakoa naiz. 2011n
sortu zen eta urtebeteko ibilbidean kontzertu dezente
emateko aukera izan genuen. Ordutik etxean jarraitu izan
dut, ikasten eta musika asko entzuten. Niretzat ere Habi
hasiera berri bat da.
Y.G.: Nik txikitatik asko entzun izan dut gitarra etxean, ai-
tak jotzen zuelako. Baina denetarik gustatzen zait: bateria,
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ukelelea, harmonika, yembea, bioli-
na, pianoa ere bai. Berez, musika egi-
tea da gehien atsegin dudana, baina
egia da beti izan dudala gitarra bat
esku artean.  
Eta kantatzearena, Yerai?
Y.G.: Kantatzearena izan da bakarrik
egotearen ondorio bat. Gitarra oso
ondo dago, baina etxean bakarrik jo-
tzeak agian ez du gehiegi betetzen.
Horregatik hasi nintzen kantatzen.
Kantuak idazten hasi nintzen, baina
beti ere niretzako, inori ezer erakutsi
gabe. Jon Anderren aurrean kantatu izan dut lehen aldiz
nire abesti bat. Niretzako kanporatze hori esperientzia be-
rria izan da.
Zein musika estilotan sailkatuko zenukete zuena?
J.A.A.: Ez da erraza sailkatzea. Gure estiloa gehienbat roc-
ka da. Saiatu gara intentsitateekin jokatzen, badaude kan-
tu batzuk oso pisutsuak direnak, rock gogorra bezala ulertu

daitezkeenak. Baina gero badaude beste kantu batzuk
trantze moduko batean sartzen zaituztenak, lasaiagoak di-
renak.
Y.G.: Nik uste dut oso zintzoak izan garela gure buruare-
kin. Kantu guztiak konposatu ditugu lokalean eta zerikusi
handia izan duela zein aldarterekin gerturatu garen entse-
guetara. Lokalera oso pozik, indar handiarekin joaten ba-
zara, kantu gogor bat egingo duzu, baina goibel bazaude,
bestelakoa aterako zaizu. Gure burua errespetatu dugu eta
uste dut oso txukun geratu zaizkigula aldaketa horiek.
Rock formazio klasikoaren ondoan laburragoa da
zuena, ez baituzue baxurik taldean. Ez duzue
beharrik sumatu?
J.A.A.: Egia esan hasi ginenean ez genion gure buruari
planteatu ere egin baxurik sartzea. Oso pozik gaude atera
dugun soinuarekin. Baxu batek emango lioke indarra gure
musikari eta bere lekua izan dezake taldean, baina gu bion
artean dagoen harremanarekin oso gustura gaude eta ez
dugu taldera beste instrumentu bat batzeko beharrik sen-
titzen.
Zeintzuk dira zuen eragin musikalak? Zer entzuten
duzue?
Y.G.: Eraginak asko dira, musika asko entzuten baitut, nire
kasuan, gehienbat rocka. Musika elektronikoa ere gusta-
tzen zait, denetarik entzuten dut, reggaeton edo trap-a
kenduta. Nagusiki, talde formatuko musika da entzuten
dudana. Esate baterako, orain berriz deskubritu dut Biffy

Clyron. Saim taldea entzuten nabil,
baita ere, azkenaldian.
J.A.A.: Egia esan elkarri gomenda-
tzen dizkiogu diskoak. Lokalean el-
karrekin ordu asko pasatzen ditugu
eta musika gustatzen zaigunez elka-
rrekin komentatzen ditugu kantuak.
Gustuko dugu musikaz elkarrekin
hitz egitea.
Nolakoa da kantuak sortzeko
prozesua Habi taldean?
Y.G.: Nik lantokian gitarratxo bat dut

eta ahal dudanetan bertan idazten ditut
kantuak. Nik ideia nagusi batzuk egiten

ditut eta lokalera etorri eta Jon Anderrekin batera lantzen
ditut; bateratze prozesu bat edo kantu baten inguruan si-
nergia bat sortzen da eta horrela borobiltzen da. Horrega-
tik, Habi izena, lokalean sortu direlako kantuak. Askotan
ekarri dut ideia bat oso poperoa edo oso alaia eta hona iris-
terakoan, hemen elkarrekin jotzerakoan, kantuak beste
gauza bat eskatu digu, aldatu egin dira.  

«Saiatu gara
intentsitateekin
jokatzen, badaude
kantu batzuk oso
pisutsuak direnak»
JON ANDER ARTOLA
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Horrek esan nahi du, zuk Jon Ander, puntu ilunago
bat jarri diezula kantuei?
J.A.A.: Ez dakit [barrez]. Yeraik baietz esaten dit. Niri asko
gustatzen zait berak nola idazten dituen kantuak eta nola
kantatzen duen, baina gero lokalean saiatu naiz nire ekar-
pena egiten. Bion arteko lana izan da kantuak aurrera ate-
ratzearena.
Asko aldatu al dira kantuak hasierako ideia
horretatik gero diskoan jaso duzuenera?
Y.G.: Ez bereziki, izatekotan, gehienbat erregistroan. Nik,
igual oso altu abestu eta ilunago abesteko gomendioa
eman dit Jon Anderrek. Hitz batzuk, aurretik sortuta ni-
tuen eta berreskuratu egin ditut, baina badira, entsegu lo-
kalean ondu direnak ere. 
Hitz guztiak euskaraz dira.
J.A.A.: Bai. Ez da erabaki bat izan, horrela atera zaigu eta
horrela egin dugu. Gure hizkuntza euskara da eta erosoen
horrela aritzen gara.
Zer kontatu nahi duzue kantu hauekin?
Y.G.: Orain denak irakurrita, oso letra ilunak direla kontu-
ratzen naiz. Oso goibelak dira eta ez dago alaia den ezer,
harreman txar baten edo erabaki politiko baten inguruko
letrak dira. Oso barnerakoiak. Hitzetan metaforak egitea
gustatzen zaigu, ez gara oso esplizituak eta irekia uzten
dugu bakoitzak nahi duena irakurri dezan.
J.A.A.: Zortzi kantuetako zazpi Yeraik idatzitakoak dira.
Behin dena definituta genuela nik beharra sentitu nuen
kantu bat sortzeko; nire amona hil berria da eta barrutik
sortu zitzaidan berari omenalditxo bat egitekoa, modu ho-
netara. Letra pertsonala da, barrutik ateratakoa.
‘Loratu’ da kantu hori, diskoari izenburua emateko
aukeratu duzuena.
J.A.A.: Bai. Amona zenak oso maite zituen loreak. Diskoa-
ren azalean ageri dira eta talde berri bat loratu delako ere
aukeratu genuen izen hori.
Diseinu munduan ibiltzen zarete biak, baina hala ere,
azala Sandra Garaioak egin dizue. Zergatik?
Y.G.: Egia da. Egin ahal genuen gure diskoaren diseinu
guztia, baina interesgarria iruditu zitzaigun kanpoko per-

tsona batek zer ikusten zuen azal horretan islatzea. Norbe-
rak bere burua zintzotasunez definitzea zaila da. Sandra
Garaioa ilustratzailea da eta lana eskatu genionean bi bal-
dintza jarri genizkion: nire ikur den beleak agertu behar
zuela eta Jon Anderren loreek ere presentzia behar zutela.
Eta irudiak argitasun puntu bat izan zezan ere eskatu ge-
nion, kolore pixka bat. Batez ere kantuak ilunak direlako,
baina ez zentzu txarrean, bizitzan pasatzen diren gauzak
direlako baizik, malenkoniaz bizi behar direlako; badago
esperantza oraindik. Horregatik ateratzen dira loreak bele-
tik. Kontraste bat badago musika eta azalaren artean, bai-
na nahita bilatutako gauza da.
Eta zertara dator taldeari jarri diozuen izena?
Y.G.: Gure entsegu lokala da gure habia. Ez balitz toki ho-
nengatik, ez litzateke taldea existituko. Diskoari izenburua
ematen dion kantuan esaten dugu, ‘hemen gezurrak beste-
rik ez daude’; Badirudi lokal bat eta gitarra bat daukazula-
ko talde bat egin dezakezula eta ez da egia. Hona iristen
zara eta oso bakarrik zaude, zure musikaren kontra borro-
katu behar duzu zerbait atera dadin. Hona astean bitan
edo hirutan etorri eta lan handia egin beharra dago, zure
eguneroko zereginetatik aparte. Norberaren pasioa lantze-
ko deia ere bada gure proiektuaren muina. 
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Diskoa Elkar estudioetan grabatu duzue. Asko
kostatu zaizue zuen habia honetan sortutakoa
diskora eramatea?
Y.G.: Ez. Egia da izugarrizko laguntza izan dugula horreta-
rako. Victor Sanchez izan da soinu ingeniaria. Aurrez eza-
gutzen nuen eta taldeari buruz hitz egin eta maketa bat
erakutsi nion. Kantuak asko gustatu zitzaizkion eta bere-
hala galdetu zigun, ‘noiz grabatuko dugu hau?’. Entsegu
lokalera gerturatu zen, zein soinu dugun entzun zuen eta
elkarrekin nola jotzen dugun ikusi zuen, bertatik bertara.
Grabazioa ere horrela planteatu zuen: biok elkarrekin gra-
batzea, klaketarik gabe, metronomo eta ezer gabe, guk in-
tentsitateak neurtuta. Lokaleko soinu hori diskora erama-
tea zen helburua eta nik uste lortu dugula. Bi egunetan
grabatu genuen. Dibertigarria izan da, oso polita eta seku-
lako esperientzia.
J.A.A.: Nik uste amets bat bete dugula, disko bat grabatze-
arena alegia. Eta, gainera, Elkar estudioetan. Oso musikari
onak pasa dira bertatik, gure erreferente ere izan direnak.
Prozesu aberasgarria izan da eta asko ikasi dugu.
Zuek auto ekoitzi duzue diskoa. Zergatik erabaki
hori?
J.A.A.: Hautu kontziente bat izan da. Guk egin dugu guz-
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tia eta prozesuan asko ikasi dugu. Aurrez ez genion inoiz
galdetu gure buruari nola igotzen diren kantuak Spotify
plataformara, adibidez. Ikasi egiten dira horrelako gauzak.
Gauza hauek guztiak bereziki zaintzea erabaki dugu. Inter-
neten egotea garrantzitsua da gaur egun, egiten duguna
konpartitzeko modu bat baita; garrantzitsua da jendearen-
gana iristeko eta handik bueltan jendearen inpresio eta iri-
tziak jasotzeko. 
‘Loratu’ diskoa ekainaren hasieran eman zenuten
argitara. Orain arte, zein inpresio jaso duzue zuen
inguruan?
Y.G.: Oso iritzi onak jaso ditugu. Iritzi gehienak lagunenak
dira eta hortaz ez dizute esango gustatzen ez zaienik. Hala
ere, saiatu gara feed-back hori jasotzen eta galdetu diegu
benetako inpresioaz. Hedabide askok zabaldu digute lana
eta Badakit kantua egunero irratietan dago. Sekulako ba-
besa jaso dugu, izugarria izan da, espero genuena baina ha-
rrera hobea izan dugu. 
Non eskuratu ahal izango da diskoa?
J.A.A.: Lortzeko aukera izango da Villabonako hainbat ta-
bernetan eta herriko saltokietan ere jarriko dugu salgai.
Beste herri batzuetara ere eramango dugu eta sare sozialen
bitartez emango dugu horren berri. Web gunetik erosteko
aukera ere izango da, online dendaren bitartez,
www.habi.eus helbidean. Hainbat plataformetan entzun-
gai daude kantuak, baita ere.
Diskotik zuzenekotara salto egingo duzue orain.
Asko aldatuko al da zuen soinua?
Y.G.: Lokalean jokatzen dugunean eta jendea gerturatu
izan zaigunean ikustera, konturatu gara zuzenekoetan as-
koz gogorragoak garela. Orain jende aurrean jotzea toka-
tzen zaigu eta esperientziarik ez dugu horretan. OlatuKo-
op-ek urtemugako festan jo genuen lehen aldiz eta oso es-
perientzia ona izan zen.
J.A.A.: Nik uste dut hemendik aurrera ere asko disfrutatu-
ko dugula. Gu garen bezalakoak izango gara oholtza gaine-
an eta hor ikusiko da zer garen eta zer transmititzen du-
gun. Bi izan arren, beteko dugu agertorkia. Jotzeko irriki-
tan gaude.

«Hona iristen zara eta
oso bakarrik zaude,
zure musikaren kontra
borrokatu behar duzu
zerbait atera dadin»
YERAI GASCON
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LORATU

HITZAK
«Kantu hau oso berezia da,
lehenengo sortu genuena delako eta gerora etorri zirenak
markatu zituelako, estilo eta erritmo aldetik. Kantu borobila
iruditzen zaigu», dio Artolak.

BADAKIT
«Single bezala erabili izan dugun kantua da eta horrek definitzen
du taldea. Badaude zatiak bateria bakarrik aritzen dena, beste
zatiak non gitarra bakarrik aritzen den. Biok zer egiten dugun
erakusteko espazioa eskaintzen digu eta gero bateratu egiten da
dena distortsio pila batekin. Tema printzipal bezala oso ondo atera
zaigu», aipatu du Gasconek.

BELEA
«Kantu hau da grabatzerako garaian gehien kostatu zitzaiguna,
eta era berean diskoa entzun eta gaur egun gehien gustatzen
zaiguna», gogoetatu du Artolak. Yeraik idatzitakoa da duela
bederatzi urte, ingelesez: «Garai horretan asko entzuten nuen
Incubus taldearen A Crow Left Of The Murderdiskoa eta
Songs:Oiharen Lionesskantua. Belea aipatzen zen kantu horietan.
Nik animalia bakarti bezala irudikatzen nuen, bere kabuz bizitza
aurrera atera behar zuena eta oso identifikatuta sentitu nintzen.
Saiatu nintzen bele baten itxura duen pertsona batek beste bati
eragin diezazkiokeen gaitzen inguruan hitz egiten».
Euskaratzerakoan kantuak «irabazi» egin duela uste du
Gasconek. 

AZERI
«Kantu hau, nahikoa kantu alaia zen hasiera batean Yeraik lokalera
ekarri zuenean», gogoratu du Artolak. Ordutik buelta gehiena
eman dioten kantua izan dela uste du: «Oso monotonoa da:
gitarrako melodiak beti berdinak dira, bateria beti berdin jotzen
dugu... Baina hor intentsitateekin jolas egitea lortu dugu, jendeak
hitzetan erreparatu dezan. Oso letra gogorra du kantuak».

ARNASA
«Beste talde batentzako idatzi
nuen», aipatu du Gasconek.

«Beste erritmo bat zeukan kantuak, baina letra asko
gustatzen zitzaidan. Pertsona jakin bati egindako omenaldia
da. Berregin egin genuen, gure ukitua eman genion eta oso
txukun geratu da». Azeriren ondoren dator, «igo egiten da,
erritmo azkar batean, distortsio pixka batekin eta oihuekin
bukatzen dugu».  

HABI
Taldeari izena ematen dion kantua da. Artolaren esanetan,
«abesti honek kontatzen du guk lokalean bizi izan dugun
prozesua. Oso kantu lasaia da, baina gitarrak instrumentalki
melodia bereziak dauzka eta bateria sartzerako garaian
puntualki nahita egindako erritmoak sartu ditugu. Lokal
honetan bizi duguna kontatzen dugu, farolak daudela, lagunak
etorri zaizkigula ikustera...».

BAKARRIK
«Kantu hau beste kantuetatik apartekoa da, gainerakoetan
lerro bat jarraitzen da eta honetan intentsitate oso ezberdinak
daude», esan du Gasconek. «Pop-rocketik gertuen dagoen
kantua da. Oso berekoia den pertsona batek bizitzarekin duen
harremana kontatzen du kantuak eta oso hitz gogorrak dira.
Kantu honetan erritmoak gora egiten du».

LORATU
«Nire amona zenari eskainitako kantua da, nire beste ama bat
balitz bezala sentitu izan dut», aitortu du Artolak. «Bere ondo-
an momentu onak eta txarrak pasa ditut. Bere pasioa loreen
artean egotea zen. Kantuak bere bizitza kontatzen du, gaur
egun dugun familia handi horri zenbat erakutsi dion eta zein
bide egin duen erakusten du. Barru-barrutik egindako ome-
naldia da».
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U xue Alberdik Lisipe bilduman argitaratu
duen Kontrako Eztarritik liburuak adin eta
esperientzia askotako hainbat emakume ber-
tsolariren testigantzak biltzen ditu. Alberdik,
bertsolari horiek luze bezain zabal elkarrizke-
tatu ondoren, emakume ber-

tsolariek jasaten dituzten hogeita bi azpira-
tze-mekanismo identifikatzen ditu, eta azpi-
marratzen du, kategoriok, bertso-munduaz
harago, azpiratze sistema orotan aurki dai-
tezkeela.
Elkarrizketa horietan bada nabarmendu

nahiko nukeen elementu bat: ordezkagarri-
tasuna. Kontatzen dutenez, emakumezko
bertsolariek lehia sentitzen dute txapelketa-
koak ez diren saioetan ere, emakumeek ber-
tsotako plazaren %25 bete ohi dutenez, espa-
zio hori nork beteko lehiatu behar direlako. 
Elkarrizketatuetako batzuek sentitu izan

dute merkatu zatia konpartitzen dutela beste emakume
bertsolari batzuekin; adibidez, bertso-saio bateko «neska gi-
puzkoarraren» postua batek bakarrik beteko duela aurrei-
kusten dutenez, gainerako «neska gipuzkoarrak» lehiakide
lituzketela. Eta aurreikuspenak, noski, ez dira intuizio hu-
tsak, (bertso-)sistema aztertzetik ondorioztatutakoak bai-
zik. Haietako batzuek diotenez, bertsolari gizonak beste liga
batean daude (baina ez
dezagun ahaz, gutxi-asko
lehian, haiek ere).
Kezkagarria iruditzen

zait ordezkagarritasun-
logika hori, bertsolaritzan
bai, baina batez ere, bizi-
tzako alor guztietan
lehiak bizi gaituelako.
Etxean, etxeko «polite-
nak» tokia kendu nahiko
dio etxeko «bizkorrena-
ri», eta alderantziz. Ikas-
ketetan, zenbakiak gara
beste zenbaki batzuen
kontra borrokan; garaile,

ebaluazio-sistema horretara hobekien egokitzen dena.
Kirolean, lanean, adierazpide artistikoetan, gazteagoen
beldur: hobeto prestatuta datoz, beste «freskura» bat
dute, sasoi hobea, eta modernotik gehiago dute irudiak
dena balio duen jendarte batean. Baina ez da gazteagoe-

kin bakarrik gertatzen; edonon, beti
izango dira hortzak zorroztuta gu or-
dezkatzera datozenak: kualifikatua-
goak, esperientzia gehiagokoak, jen-
daurrean aritzeko gu baino normati-
boagoak, nagusiaren begietara gu
baino duinagoak. Eta gauza bera ha-
rremanetan ere; esklusibitatea da
gure balidazioa.
Beti gu baino -agoak direnei adi-adi

gaude («ederrago», «argalago», «biz-
korrago», «bere buruaz seguruago»),
platano azala bere bidean jartzeko
irrika kontrolagaitzarekin, berak noiz

irrist egingo zain, «baten beherakadak bestearen goraka-
da» ekarriko duelakoan, liburuko hitzak gogora ekarriz.
Eta lagundu, laguntzen diegu besteei, baina muga ba-
tzuen barruan, ze, pertsona hori gu baino hobea izateko
bidean doanean, orduan hasten dira komeriak. 

Kontrako Eztarritik liburuko emakume batzuek egin
dute lanketa, hitz egin dute inbidiaz inbidia zioten per-

tsonarekin, onartu
egin dute jeloskortasu-
na, eta bertsolaritza
ulertzeko beste modu
bat plazaratu dute. El-
karren osagarri izan
daitezkeela ikusi dute,
ordezkagarri beharre-
an. Uste dut norberak
berean ere egin behar-
ko lukeela lanketa ber-
bera. 
Zenbateko mina

egin duen umetan la-
gun min bat aukeratu
behar izanak…

AINHOA MENDILUZE
ATARIA IRRATIA 107.6 FM 

Ordezkagarriak

Kale kantoitik
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Ramon Olasagasti / Aitor Elduaien

O raindik orain bete dira 20 urte Hiru pauso, hiru no-
rabide proiektuko azken zeharkaldia amaitu ge-

nuela, eta horren aitzakian, bizikleta zeharkaldi hartan
partaide izan ginen sei kideetatik bost elkartu ginen
Izaskunen, hamaiketakoa egiteko: Josu Iztueta, Josune
Gorostidi, Joxean Zubelzu, Aitor Elduaien eta Ramon
Olasagasti. Seigarrena, Ane Miralles, Bretainian zen, eta
ezin izan zuen bertaratu. Pablo Dendaluze, eski zehar-
kaldian partaide izandako kidea ere batu zitzaigun Izas-
kungo hitzorduan.

Hiru pauso, hiru norabide egitasmo hartan hiru ze-
harkaldi egin genituen Eskandinavian. Lehena, eskia-
tzen lerari tiraka,, 1998ko neguan, Oslotik Nordkappe-
ra; bigarrena, piraguan, 1998ko udazkenean, Oslotik
Helsinkira. Eta hirugarrena, bizikletan, 1999ko udabe-
rrian, Oslotik Kirkenesera, Errusiako mugara. Zenbat bi-
zipen, denboraren gurpilean.

Hamaiketakoan, ohiko hitz-aspertua: arrapaladan
joan direla hogei urte, ilea urdindu edo erori zaigula as-
kori, ume saldo bat jaio dela geroztik… Udaberriko zizen
tortillari zerion gozotasuna, txakolinaren eta sagardoa-
ren bizitasuna, oroimina eta bizimina, nahastu eta hasi
zitzaizkigun jira eta buelta, denboraren gurpilean.
Besteak beste, 1974an Laponian lehen zeharkaldi

hura egin zuten David Hernandez, Antxon Bandres, Al-
fredo Feliu, Jose Luis Lekuona Gorri, Mikel Zabala eta
Jose Mari Rebollar etorri zitzaizkigun gogora. Hura bai
egiazko abentura! Aurten bertan bete dira 45 urte espe-
dizio hartatik, eta haien arrastoan hainbat eta hainbat
proiektu eta zeharkaldi sortu dira geroztik. Urrutira
gabe, Josu Iztuetak, Pablo Dendaluzek, Iker Iriartek eta
Aitor Ossak ederki jaso zuten aitzindari haien testigan-
tza, aurtengo martxoan estreinatu duten Arrastoan do-
kumentalean.

DENBORAREN
GURPILEAN

‘Hiru pauso, hiru norabide’ proiektua burutu zuten duela 20 urte
Tolosaldeko hainbat herritarrek. Berriki elkartu dira Izaskunen, bidaia
hura gogoratzeko, eta zeharkaldi hartan parte hartu zuten Ramon

Olasagasti berrobitarrak eta Aitor Elduaien tolosarrak gogoratu dituzte
lehen pertsonan, abentura hartan bizitako hainbat pasarte. 
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«Arrasto sakona»
Josu Iztuetak 16 urte zituen 1974an, eta orduan ikusitako
irudiek eta entzundako kontuek «arrasto nabarmena»
utzi zuten beregan. Josuk berak geroztik beste askoren-
gan utzitako arrastoa bezain nabarmena. Lorratz horri
jarraituz etorri dira Tolosaldean sortu diren gerozko ze-
harkaldi asko eta asko.
1984an, aurten 35 urte beraz, Citroen GS bat leporaino

zamatuta, Laponiara joan ziren Josu Iztueta bera, Angel
Ortiz, Dina Bilbao eta Jon Miren Begiristain, eta samien
lurraldean 500 km-ko zeharkaldia egin zuten. Errusiako
mugan, Meiden herrian, ekin zioten
bideari eta Munkelva ibaiari jarrai-
tuz, Nordreisan bukatu zuten. 
1988an etorri zen Groenlandiako

zeharkaldia, hainbaten gogoan il-
tzatuta geratu dena. Josu Iztueta,
Angel Ortiz, Nekane Urkia, Txiki
Plazas eta Dina Bilbao izan ziren or-
duko hartan taldekide. Eta orduan
ere bazen gurpil bat, lera bati lotua,
kilometroak neurtzen zituena. Gur-
pil hark, denboraren joanean, ez dio
inoiz birak emateari utzi.
Hurrengo urtean, 1989an, sei lagun Kemi herritik

(Finlandia) Nordkappera (1.000 km) joan ziren negu
gordin-gordinean, bizikletan. Josu Iztueta, Mikel
Amondarain, Francis Navarro, Mikel Amundarain, Txi-

txi Orbegozo eta Dina Bilbao. Ordutik ere joan dira 30
urte, denboraren gurpilean. 
Eskandinavian eginiko zeharkaldiez gain, izan dira

beste hainbat ere, Afrikan, Alaskan… Nola ahaztu, adibi-
dez, 1993an Josu Iztuetak, Dina Bilbaok, Jesus Ortizeketa
Pablo Dendaluzek abian jarri zuten Artikotik Tropikora
+/-50º egitasmo hura. Fort Yukonen, termometroak 50
gradu zero azpitik tenperaturara amildu eta izozteen era-
ginez itzuli egin behar izan zuten taldekideek, baina bizi-
tzaren gurpilean beste mugarri bat izan zen abentura
hura.

Hiru pauso, hiru norabide
1998an osatu genuen Hiru pauso, hiru norabideproiektu-
ko lehen zeharkaldia. Otsailaren 2an abiatu ginen Osloko
Holmenkollen tranpolinaren ondotik Josu Iztueta, Beñat
Azurmendi, Ane Miralles, Pablo Dendaluze, Nerea Irazus-
ta eta Ramon Olasagasti, eta hiru hilabeteren buruan iritsi
ginen Nordkappera, 2.000 km-ko zeharbidea osatuta. 
Proiektuko bigarren zeharkaldian, Oslotik Helsinkira

joan ziren piraguan, Mikel Troitiño, Markox Sistiaga, Ane
Miralles eta Josu Iztueta. 1998ko irailaren 17an abiatu,
Suedia barneko aintziretan barna Stockholm jo, eta Balti-
koa zeharkatuz Helsinkira heldu ziren azaroaren 19an,
1.500 km-ko zeharkaldia eginda.
Hirugarren pausoan, 1999ko udaberrian, Oslotik Lin-

desnesko itsasargira (Norvegia hego-hegoan), eta handik
Errusiako mugara, Kirkenes herrira joan ginen bizikletan.
3.550 km izan ziren guztira, 37 egunetan. Orduko hartan
Josu Iztueta, Ane Miralles, Josune Gorostidi, Aitor El-
duaien, Joxean Zubelzu eta Ramon Olasagasti izan ginen
taldekide. Oraintxe 20 urte.
1999an bertan etorri zen hiru zeharkaldiei buruzko 

liburua egiteko ideia. Aurreko abentura horietako gehie-
nak bezala, Letxukaleko amets-fabrikan sortu zen libu-
ruaren egitasmoa ere, eta, horregatik, Letxukale Liburuak

zigiluarekin argitaratu genuen au-
toedizio hura. 
Hamaiketakoaren ondoko egu-

netan, argazki zaharrei hautsak
kentzen hasi, eta lehendik jakin ba-
genekiena baieztatu digute irudiek.
Urtea joan eta urtea etorri, egitasmo
bat joan eta bestea etorri, bada per-
tsona bat irudi guztietan agertzen
dena, argazki guzti-guztietan hor
dagoena. Bera da denboraren gurpil
horretan pedalei eragiten diena,

hainbat belaunaldiren eta pertsona askoren amets, adis-
kidetasun, bizipen, ilusio eta bizipozak birarazi dituen
ardatza. Bera da denboraren gurpilean, 20 edo 30 urte-
ren buruan, hamaiketako bat egiteko gonbitea eginez
deitzen duena.

21

«Urtea joan eta urtea
etorri, egitasmo bat joan
eta bestea etorri, bada
pertsona bat irudi
guztietan agertzen dena.
Bera da denboraren 
gurpil horretan pedalei
eragiten diena»

TOLOSALDEA
GIZARTEA
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LAPONIA, 1974

Laponia zeharkatu zuten David Hernan-
dez, Antxon Bandres, Alfredo Feliu, Jose
Luis Lekuona Gorri, Mikel Zabala eta
Jose Mari Rebollarrek. Aitzindariak izan
ziren. Aurten, Arrastoandokumentalean
gogoratu dute zeharkaldiaren 45. urteu-
rrena. 
(Argazkia: Arrastoandokumentala)

GROENLANDIA, 1988

Argazkian, Josu Iztueta, Angel Ortiz, Ne-
kane Urkia, Txiki Plazas eta Dina Bilbao,
Groenlandiako zeharkaldian. Alderik alde
zeharkatu zuten Groenlandia. 

LAPONIA, 1984

Citroen GS bat toperaino zamatuta La-
poniaraino 5.000 kilometro errepidez
egin ondoren, samien lurraldean 500
km-ko zeharkaldia egin zuten Angel Or-
tiz, Dina Bilbao, Josu Iztueta eta Jon Mi-
ren Begiristainek. Errusiako mugan hasi
ziren, Meiden herrian, eta Munkelva
ibaiari jarraituz, Nordreisa herrira iritsi
ziren.

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko uztailaren 5a
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Talde bera, hiru hilabeteren buruan, Oslo
eta Nordkapp arteko zeharkaldia osatu
ondoren, 1998ko maiatzaren 3an. 2.000
km izan ziren guztira,
eskiatzen.

LAPONIA BIZIKLETAN 
ETA NEGUAN, 1989

Sei lagun Kemitik Ipar Lurmuturrera
(1.000 km) joan ziren negu gordin-gor-
dinean, bizikletan. Goian, Josu Iztueta,
Mikel Amondarain, Francis Navarro eta
Mikel Amundarain. Beheran, makurtuta,
Txitxi Orbegozo, Urrutitxo hoteleko
Juanjo Arruti sukaldaria eta Dina Bilbao,
abiatu ziren egunean. 30 urte bete dira
aurten.

Proiektuko bigarren zeharkaldian, Oslotik Helsinkira joan ziren piraguan, Mikel Troi-
tiño, Markox Sistiaga, Ane Miralles eta Josu Iztueta. Argazkia 1998ko irailaren 17koa
da, Oslotik abiatu ziren egunekoa. 

1998-1999
‘HIRU PAUSO, HIRU NORABIDE’ 

Hiru pauso, hiru norabideproiektuko le-
hen zeharkaldia eskiatzen izan zen,
1998ko otsailaren 2an abiatu ziren tal-
dekideak Osloko Holmenkollen tranpoli-
naren ondotik. Ezker eskuin: Josu Iztue-
ta, Ramon Olasagasti, Beñat Azurmendi,
Ane Miralles, Pablo Dendaluze eta Nerea
Irazusta. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko uztailaren 5a

TOLOSALDEA
GIZARTEA

a020-024_ataria_Diseinua  2019/07/03  12:34  Página 4



24

Talde bera, bigarren pausoa bukatu berri,
Helsinkin, 1998ko azaroaren 19an. 1.500
km izan ziren guztira, Oslo, Stockholm
eta Helsinki artean.

Taldekideak Errusiako Kirkenes herrian,
zeharkaldia bukatu berri, 1999ko maia-
tzaren 24an

Hirugarren pausoan, Oslotik Lindesnes-
ko itsasargira (Norvegia hego-hegoan),
eta handik Errusiako mugara, Kirkenes
herrira joan ziren bizikletan. 3.550 km
izan ziren guztira, 37 egunetan. 1999ko
apirilean abiatu ziren Oslotik. Argazkian,
taldekideak Lindesnesko itsasargian:
Josu Iztueta, Ane Miralles, Ramon Olasa-
gasti (atzean), Josune Gorostidi, Aitor
Elduaien eta Joxean Zubelzu,.

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko uztailaren 5a
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25Udaran Islandiara?
Uda honetan orduan proposame-
na Islandia da?
Bai… Dudarik gabe.
Esan ba zergatik aukeratu duzun
Islandia.
Islandiak lasaitasuna eskaintzen
dizu, paisai zoragarriak, zeru lilura-
garriak…Hainbeste ordu paisaiak
ikusteko, eta zeruak kontenplatze-
ko.

Zerua iluntasunean arrosa bihur-
tzen da, eta uztailean, eguzkiak 24
orduz egoten jarraitzen du. Horrek
esan nahi du egunak eta gauak luze-
agoak direla eta gauean zaila dela
oheratzea!
Bai, baina ipar aurorak ezin dira
ikusi, ezta?
Ez, egia da, baina beste gauza positi-
boak badauzka udan joateak. Islan-
diaren barneko errepide malkar-
tsuak jendearentzako irekita daude
udan,  arrisku handirik gabeko leku
asko daude bidaiatu ahal izateko.

Hala eta guztiz ere, zuhurra izan
behar duzu, eta bidaia hasi aurretik
eguraldiaren eta errepideen egoera

egiaztatu beharko zenuke. Era berean,
kontuan izan arlo batzuetan sartzeko
4x4 ibilgailua behar duzula.
Eta Islandian zer dago ikusteko?
Hoberena autokarabana bat, edo ko-
txe 4x4 bat hartzea da. Irla da, eta ber-
tan lakuak, izebergak, geyserrak, gal-
darak, sumendiak, iturburu beroak,
ur-jauziak, naturaren mirari amaiga-
beak daude… Ez ahaztu Myvatneko la-
kua. Islandia ikuskizun naturala da,
arruntetik kanpo dago!
Eta Reykjavik, esaten duten bezain
modernoa da?
Bai, iparraldean dago kokatuta eta ak-
tibitate asko eskaintzen dizu; bai kul-
turalki eta baita naturaren aldetik ere.

Islandiako energia berriztagarrien
politiken bitartez, oso erabilgarri dago
uraren erabilera (hau da, igerileku edo
saunetarako) oso merkea da, eta ho-
rregatik, Islandiako biztanleen gogo-
koena da. Reykjaviken 18 igerileku na-
tural daude, eta hiriko urmaela oso
ezaguna da.

Udan Unibertsitatearen alboan,
erakusketak eta musika zuzenean

egoten dira. Gauean ere giro handia
dago. Lokalak oso modernoak dira, eta
egunean zehar kafetegiak dira eta
arratsaldean pub batean bihurtzen
dira.
Eta janaria?
Islandia garestia da, hori kontuan edu-
ki behar da. Jende asko ikusten da su-
permerkatuetan janaria erosten, au-
rreikuspenak edukitzeko; batzuetan
gustura zaude laku batean, eta alboan
ez dago jatetxerik eta.

Kontuan eduki irla batean gaudela,
eta arraina oso ona da. Zopak ere,
mundialak dira.

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA

BABESTUTAKO EDUKIA
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OSTIRALA
UZTAILAK 5

ADUNA
ELKARTASUN EGUNA
19:00.Batzar informatiboa. 11/13
Makroepaiketa zer da? Zer epaituko
dute?Jon Mintegiaga Ibarrako
auzipetuarekin. 
20:00.Elkartasun argazkia: Bildu
gaitezen elkarrekin. Bertso afaria
Txulobi elkartean, Ander Goikoetxea eta
Haritz Mujika bertsolariekin.

ALEGIA
MUSIKA
22:00.Alegiako Txintxarri abesbatzak
emanaldia eskainiko du Pier Paul
Berzaitz abeslari zuberotarrarekin
batera, Elizpe zineman. Hiru zati izango
ditu. BerzaitzenEgunsentiko kantak
diskoko hainbat abesti elkarrekin
abestuko dituzte.  Bestetik, Joxean
Goikoetxea akordeoi jotzailearekin eta
Iosune Marin gitarra jotzailearekin
batera ariko da Berzaitz. Bere doinuak
zein euskal kantu ezagunak abestuko
ditu. Eta  Txintxarri abesbatzak bestalde,
Garbiñe Orbegozoren zuzendaritzapean
eta Mariaje Rekondo herritarra pianoan
lagun duela abestuko du. 

ALTZO
URTEKARIAREN AURKEZPENA
19:30. Altzo 2018urtekariaren
aurkezpena izango da, udaletxeko
ekintza aretoan. Altzoko herriak 2018an
eman duen guztia biltzen duen urtekaria
da.
MUSIKA
22:00. Maite Larburu biolin-jotzaile eta
kantautorearen musika emanaldia
izango da, Batzarremuñon. Sarrera 5
euro ordaindu beharko da.

BERASTEGI
BISITA
17:00.Luis Eraso herritar artistari bisita
egingo diote. Aparkaleku berrian (Sutegi
parekoan) elkartu eta kotxez joango dira.

IBARRA
22:00. Ibarrako V. Mus Txapelketa
Herrikoiaren kanporaketa jokatuko da,
Galtzaundi tabernan. 

TOLOSA
AMAROTZ AUZOKO FESTAK
16:00. Jaien hasiera iragartzeko suziria eta
buruhandiak.
16:30.Haurrentzako jolasak festa gunean.
18:00. Beti Gazteak lokalean karta-jokoen
finala: eskoba, seiko, txintxon eta punttua.
18:30. Profesor Karoliren El Hombre Rueda
kale ikuskizuna, eta ondoren txokolate
jatea San Blas elkarteak prestatuta.
19:30.Tolosako Musika Bandaren
kontzertua.
20:30. Auzo poteoa Iñaki Bizkairen eskutik.
21:30. Mozorro gaua: auzo afaria eta DJ
XA2 goizaldera arte.
IURRAMENDI AUZOKO FESTAK
17:30. Txupinazoa.
18:00. Haur jolasak. Kamisetak
margotzeko tailerrak.
18:30. Gazteen erronka.
20:30. Afaria.
23:00. Xabi DJa.
MUSIKA
23:00.LaRebeID ionika drag queen eta
Patxi Buenawista Dj izango dira, 3tabernan.

LARUNBATA
UZTAILAK 6

ALKIZA
‘NATURA, GIZAKIA ETA ARTEA’
TAILERREN GUNEA
11:00 - 12:00. Kamishibai: ipuinak sortzeko
tailerra. Iñaki Martiarena Mattin-ek
ilustrazioen bidez istorioak kontatzeko
teknika japoniarra azalduko du. 
12:30 - 13:30. Paperezko txoriak egiteko
tailerra, Koldobika Jauregiren eskutik.
Origamiaren bidez, edo papera tolestuz
irudiak egiteko arte japoniarraren bidez,

paperezko txoriak egiten irakatsiko du
eskultoreak. 
*Doakoak dira tailerrak, parte hartzeko
nahikoa da ordurako plazan egotearekin.
‘NATURA ETA GIZAKIA.
INTERAKZIOA’ SORKUNTZA
GUNEA
12:00 - 12:30. Interakzioa
performancea, Miren Fagoaga eta
Naiara Delgado artisten eskutik.
Gizakiok, naturarekin eta oro har
bizitzarekin dugun harremanaz gogoeta
egingo dute euren ikuskizunean.
10:00 - 14:00. Basajaun eta basandere,
basoen zaindari. Hector Luna
sortzaileak pintura eta collage teknikak
erabiliz eta basoan jasotako
elementuekin artelana osatuko du.
‘SUSTRAIETATIK GEROA’
OSASUNARI ESKAINITAKO
GUNEA
10:00 - 14:00. Urki-ura, ezkurra eta
basa landareak. Zergatik eta zertarako?
Postua jarriko dute plazan Zorione
Mendezek eta Beñat Irazustak.  Gure
arbasoak naturarekin harreman estuan
bizi ziren eta hala, lurrak emandako
guztiari etekina ateratzako gai ziren.
Urki-ura, ezkurra edota basa-landareak
zertarako 
10:00 - 14:00. Aitonaren ukendua, ondo
gordetako errezeta. Maddi Minerrek
ukendua egiten irakatsiko du sendabelar
ezberdinak erabiliz. Sendabelar
ezberdinak bereizten eta hauen
erabilera desberdinak zeintzuk diren
ikasteko aukera izango da bere ondoan.
‘TXAKUN, TXUKUN’
BASOAREN SOINUA
Goizean zehar. Iñaki Iriarte eta Ainara
Agirre musikariek ekitaldirako apropos
egokitutako ikuskizuna eskainiko dute.

Agenda
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Txakun, Txukun txalaparta eta alboka
taldea osatzen dute bi kideek.

TOLOSA
AMAROTZ AUZOKO FESTAK
10:00.Diana Konponezinak txarangarekin.
10:30.Haurrentzako puzgarriak eta
jolasak.
12:00.Ajoarriero lehiaketa.
12:30. Amarozko haurren dantza
emanaldia.
14:30.Ajoarriero lehiaketako sari banaketa
eta auzo bazkaria.
15:30.Haurrentzako puzgarriak eta
jolasak.
16:00.Auzokoentzat mus txapelketa.
17:00.Umeentzako futbol txapelketa.
18:30.Sagardo dastaketa eta Batumore
Batukada feminista. 
20:30.Euskaraokea eta playback-a
denontzat.
21:30. Oilasko parrillada. 
23:30.Atila y los uno musika taldea eta DJ
XA2.
ALDE ZAHARREKO 
SAN FERMINAK
12:00.Txupinazoa, Plaza Berrian.
17:00.Zezenak eta buruhandiak.
18:30.Txokolate jatea.
19:30.Gaixoa ni. 
11:00-13:30.Puzgarriak.

IURRAMENDIKO FESTAK
12:00.3X3 basket txapelketa.
14:00. Paella.
18:00. Deiedra rebel folk kontzertua. 
19:30. VIII. Iurramendiko toka txapelketa.
20:30.Patata tortilla lehiaketa.
21:00. Afaria.
MUSIKA
20:00.Los Dobers + Niko Lopez ariko dira 
Tolosako Musika Eskolan. Los Dobers
musika taldeak Hego Ameriketako
erritmoak ekarriko ditu. Uruguaiko musika
herrikoia, folklorea eta jazza lantzen ditu
besteak beste, denak kantu moldaketekin.
Jaietako musika, dantzarakoa eta
harmoniatsua jotzen dituzte. Sarrea, doan.  

IGANDEA
UZTAILAK 7

TOLOSA
AMAROTZ AUZOKO FESTAK
09:30.Diana Tolosako Udal Txistulariekin.
11:00. Auzoko Danborrada Konpon-
ezinak-en eskutik.
12:30.Larrain dantza Amarozko dantza
taldearen eskutik.
13:00.Edu Manazasen Circo a mediaskale
ikuskizuna.

14:30. Auzo bazkaria Konponezinak
txarangak girotuta eta karta-jokoen
sari banaketa.
18:00. Aurreskua.
18:30. Toka txapelketa.
19:00. Areto dantza.
20:00. Sardina jatea eta DJ XA2.23:59.
Suziria festei amaiera emanez eta
sardinaren hileta.

ZINEMA

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

TOLOSAKO AMAROTZ ETA IURRAMENDI AUZOETAN, BADA FESTA
Tolosako Amarotz eta Iurramendiko auzotarrak festetan murgilduko dira. Auzotarrak ez direnek ere bertaratzeko aukera izango dute.
Ez da faltako ikuskizunik, eta ezta musika edota jan-edanerako aukerarik ere. Haur, gazte eta heldu, guztiek gozatzeko aukera izango
dute. Bestetik, larunbatean, Alde Zaharrean Sanferminak ospatuko dituzte, txupinazo eta zezen eta guzti.  MIKEL IRAOLA

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko uztailaren 5a
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U dako solstizioa igaro berri-
tan, ikasturteko paper guz-
tiak erre nahi nituen zutabe
honetan, gorputzak bururik

gabe utzi, zuhaitzak adarrik gabe eta,
ahal izango banu, uda berorik gabe.
Baina, zer esango dizuet? Ez nuke
bihurtu nahi sare sozialetan egurtzen
duten enegarrena, kale-
an aurkako pankartak
irakurri behar dituen
beste bat, eta, are okerra-
go, elkartasun mezuak
jasotzen dituen hamai-
kagarrena.

Nahikoa burrunda
sortu da Txioherrian, eta
handik kanpo ere, kutsa-
dura akustikoa areago-
tzen ibiltzeko. Zalantza dut, dena den,
zalantza handia, bai horixe, erortzen
inork ikusi eta entzun ez duen zuhaitz
baten zarata baino handiagoa izango
zatekeen nire kasua. Zalantza dut,
baita ere, zenbateraino erasango lida-
keen; azal gogorrekoa naiz, neure bu-
ruarekiko; bigunagokoa lagunekiko
edo estimua diedanekiko. 

Horregatik kezkatzen nau azken as-
teotako joerak. Eztabaidari irainek
hartu diote lekua, kritika ausart eta

deserosoei deskalifikazioek. Femina-
zi, matxirulo, botereari saldu, komu-
nista zaharkitu, alde hemendik-ak,
hoa popatik hartzera-k, gugandik
urrun nahi zaituztet-ak, dira 140 ka-
raktereen euskal erresuman gehien
errepikatzen ari diren hitzak. Itxikeria
dogmatikoak nagusitu dira, ziber-ja-

zarpen pertsonalak area-
gotu… eta desertzioak,
ihesak, isiltzeak iritsi
dira.

Eta, okerragoa dena,
gero eta zailagoa gerta-
tzen da orain «politikoki
zuzena» izatearen eta
«zuzenean politikoa» iza-
tearen artean hautatu be-
har izatea, bustitzea edo

ekidistantzian geratzea; pentsatuta-
koa esatea edo esan beharrekoa pen-
tsatzea.

Zuriaren eta beltzaren artean gris
asko daudela esan ohi da. Zuriaren eta
beltzaren artean kolore guztiak dau-
dela diot nik, eta guztiak direla beha-
rrezko norberak gustukoena duena
are eta politagoa izan dadin gure iru-
diko. 

Tira, guztia erre nahi nuen, eta bus-
ti ere ez naiz egin. 

KOLDO ALDABE
KAZETARIA 

Metazutabea

Eztabaidari irainek
hartu diote lekua, 
kritika ausart eta

deserosoei
deskalifikazioek

DANIEL SCOTT

Zenbat harresi daude tamalez
Europatik Afrikara
ta egoera hau ikusteak
sortzen dit barne ikara
Posible al da beste mundu bat
ekartzea Belgikara?
Goazen guztiok murgil gaitezen
hizkuntzaren errekara
atzerritarrok hemen baitugu
pasaportetzat euskara

Doinua
Azken arnasa eman
nahi nuke

Pasaportetzat
euskara

Iritzia
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IRITZIA

K uriosoa da zentroen eta mu-
turren kontu hori, ezta? Zer-
bait zentruan jarri nahi du-
gula esaten dugunean, are

gehiago, jartzeko ariketa
egiten dugunean, orduan
eta nabarmenago azale-
ratzen dira ertzeko mutu-
rrak eta muturreko er-
tzak.
Eztabaida askotan ger-

tatu eta gertatzen da hori,
nolabaiteko transzen-
dentzia duten guztietan.
Azken egunotan anties-
pezisten inguruko elka-
rrizketa bat baino gehiago entzutea
egokitu zait, eta nabarmena iruditu
zait zentruan jarri uste dugun hori
muturretara nola eramaten dugun.

Antzeko zerbait feminismoari bu-
ruzko zenbait eztabaidatan, ekono-
mia soziala, udalen osaketa, osasun-
gintza, hizkuntza inperante edo in-

periante eta gutxituen
harremana, emigrazio
politikak,... Nahi du-
zuen eztabaidari begira-
tzea aski izango zaizue
erdigunea gune erdia
bihurtzen dugula ikus-
teko, eta beste erdia po-
loetan jartzen dugula
nabaritzeko. Eta poloek,
planetarenak ez beste
guztiek, erdigunean sua

sortzeko besterik ez dutela balio
esango nuke, erdia izan zitekeena
errautsez betez. Errautsez eta herra
hutsez...

AITOR MENDILUZE
ATARIA IRRATIA 107.6 FM

Zentruan

Nahi duzuen 
eztabaidari begiratzea
aski izango zaizue
erdigunea gune erdia
bihurtzen dugula
ikusteko, eta 
beste erdia poloetan
jartzen dugula
nabaritzeko

SONETOA KARLOS LINAZASORO

Zaldi joan 
Mundua irentsiko zuelakoan,
zaldi joan zen eta mando etorri;
ipurdi bistan, belarriak gorri,
atzera etxera, gogoa zuloan.

Frakasoetatik hagitz ikasten
omen da, diote alai irabazleek;
ezetz, berriz, oinazez, galtzaileek.
Nik ez diet azken hauei sinesten.

Horregatik, laguntxo maite, ez duzu on
begi-asmoak urrunegi ipintzea,
porrota edozein txokotan baitago.

Hobe duzu mila aldiz lore hurbilon
kolore eta lurrinaz gozatzea:
Zorion Handia beti urrun dago.
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EGURALDIA

OSTIRALA
Bero egiten jarraituko du, baina ter-
mometroak behera egingo du. Ipar
haizea bueltan izango da eta horrekin
termometroak koska polita egingo du
behera. Maximoak 28-30 gradu. Hala
ere, ipar haizeak emandako hezetasu-

narekin beroa sar-
gori xamarra izan-
go da. Zeruan goiz
partean hodei ba-
tzuk izango dira.
Eguneko erdiko
orduetan ostarte
zabalak, baina
egunaren amaie-
ran behe hodeiak
sartuko dira, ze-
rua estaliz. Bero
hodei batzuk ere

garatuko dira eta ezin da baztertu
ekaitz isolaturen bat lehertzea.

LARUNBATA
Beste koskatxo bat behera termome-
troak. Ipar haizearen eraginpean ja-
rraituko dugunez, maximoek behera
egin eta 25-27º bitartean joko dute
goia. Zeruan, goiz partean hodeigune
batzuk agertuko dira. Egunaren erdi-
ko orduetan ostarte zabalak irekiko
dira, baina arratsalde-iluntze aldera
behe hodeiak eta bero hodeiak garatu-
ko dira. Euri langar edo ekaitz mo-
duan zaparradaren bat izango da.

IGANDEA
Are giro freskoagoa. Termometroak
beste koskatxo bat egingo du behera
ipar haizearen eraginez eta maximoek
23-25ºtan joko dute goia. Zeruan au-
rreko egunetan baino hodei gehiago
izango da, batez ere, egunaren lehen
eta azken orduetan, eta hodei hauek
euri langar pixka bat utz dezakete;
iluntze aldera ekaitzen bat leher lite-
keenik baztertu gabe. Eguneko erdiko
orduetan ostartetxo batzuk irekiko
dira eta giroa argiagoa izango da.

FARMAZIAK

UZTAILAK 5, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa.Lejeune, L. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74.

UZTAILAK 6, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

UZTAILAK 7, IGANDEA
IBARRA
Egunekoa.Lejeune, L. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74.

UZTAILAK 8, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Bengoetxea, E. 
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko uztailren 5a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
05

IGANDEA
07

LARUNBATA
06

ASTELEHENA
08

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Azpiroz, L. 
Amarotz auzoa, 9.
Tel.: 943 67 51 18.

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN BILA
Haurrak zaintzeko. Haur hezkuntzan
tituludun neska euskaldun bat naiz. Zuen
haurrak zaintzeko prest nengoke.
Interesatuek deitu  687 929 237
telefono zenbakira.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, solasaldi politikoa
Eneko Maioz (EH Bildu) eta Iñigo
Cabiecesekin (Elkarrekin Podemos),
Galtzaundiren Hitzez Hitz Igor Agirrerekin
eta Tolomendiren tartea. 
11:00. Hamaiketakoa. Tolosako berriak
Josu Artutxarekin.
18:00. Goizeko saioen onena.

LARUNBATA
10:00.Trikitia.
14:00. H(H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa Imanol Artola ‘Felix’-ekin.
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.
18:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa.

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuko errepasoa, Agurtzane
Belauntzaranekin bidaiarien tartea, eta kale
kantoitik Iñaki Zubeldia.
12:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa.
18:00. Goizeko saioen onena.

107.6 fm
www.ataria.eus

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.Elkarrizkettap (Ana Goitia).
22:30. Onein.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.

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

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak
bilduma berrietakoak dira www.multiopticasgipuzkoa.com

MERKEALDIA

Zatoz eta 
aprobetxa itzazu

VARILUX 
LENTEETAN
ditugun prezio 
paregabeak

Hemen zure iragarkia joan daiteke

publi@ataria.eus
661  678  818
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